SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMPS FOR POOLS
KEND‹NDEN EM‹ﬁL‹ HAVUZ POMPALARI

INSTALLATION AND MAINTENANCE MANUAL
KURULUM VE BAKIM TAL‹MATI

DIN EN ISO 9001:2000

ENGLISH

3

ENGLISH

4

ENGLISH

5

ENGLISH

6

ENGLISH

DIMENSIONS (mm)

TYPE
STRN-50T/M
STRN-80T/M
STRN-100T/M
STRN-150T/M
STRN-200T/M
STRN-300T/M
STRN-350T/M

DNA DNI

11/2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”

11/2”
11/2”
11/2”
2”
2”
2”
2”

A

K

B

C

D

E

F

G

H

L

610
610
610
630
630
630
670

80
80
80
80
80
80
80

205
205
205
205
205
205
205

310
310
310
310
310
310
310

145
145
145
145
145
145
145

275
275
275
275
275
275
275

320
320
320
320
320
320
320

292
292
292
292
292
292
292

245
245
245
245
245
245
245

355
355
355
355
355
355
355
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Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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CODE

DESCRIPTION

Nr

CODE

DESCRIPTION

0111STRN01
0111STR50
0111STR51
02100013
13111511A
0111STR20
0111STR02
0111STR03
0111STR04H
0111STR04H1
0111STR06
0111STR11

Pump body
Pump union 2”
Pump union 1 1/2”
Pipe connection 2”
Pipe connection 1 1/ 2”
O-ring for pump union 58x6
Drain plug
O-ring for drain plug
High pump leg (Streamer)
High pump leg chock (Streamer)
Pump diffuser gasket
Diffuser (Streamer)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0111STR37
0111STR14
0111STR34
0111STR38
0111STR19
0111STR07
0111STR41
0111STRN04
0111STRN03
0111STRN02
0111STR21
03202

Inox bolt M6x14
Impeller (Streamer)
Mechanical seal complete
O-ring for pump body (Streamer)
Rear pump body (Streamer)
Pump basket (Streamer)
Basket handle
Streamer 2010 o-ring for pump lid
Streamer 2010 lid for pre-filter
Streamer 2010 pre-filter lid frame
Inox screw M8x20
Inox washer M8

NO K O D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0111STRN01
0111STR50
0111STR51
02100013
13111511A
0111STR20
0111STR02
0111STR03
0111STR04H
0111STR04H1
0111STR06
0111STR11

AÇIKLAMA
Pompa gövdesi
Pompa s›kma somunu 2”
Pompa s›kma somunu 1 1/2”
Boru ba¤lant› parças› 2”
Boru ba¤lant› parças› 1 1/ 2”
Pompa rakor contas› 58x6
Kör tapa
Kör tapa o-ringi
Yüksek pompa aya¤› (Streamer)
Yüksek pompa aya¤› takozu (Streamer)
Pompa difüzör contas›
Difüzör (Streamer)

NO K O D
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0111STR37
0111STR14
0111STR34
0111STR38
0111STR19
0111STR07
0111STR41
0111STRN04
0111STRN03
0111STRN02
0111STR21
03202

AÇIKLAMA
Kontra civatas› inoks M6x14
Fan (Streamer)
Mekanik salmastra - Komple
Gövde o-ringi (Streamer)
Pompa arka aya¤› (Streamer)
Pompa sepeti (Streamer)
Sepet tutama¤›
Streamer 2010 pompa kapak o-ringi
Streamer 2010 pompa ön filtre kapa¤›
Streamer 2010 ön filtre kapak çerçevesi
Inoks civata M8x20
Inoks pul M8
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STREAMER 2010 yüzme havuzu
pompas› yatay santrifüj yap›da bir
pompa olup, kullan›m amac› yüzme
havuzlar›nda havuz suyunun sürekli
çevrimini sa¤lamakt›r. Bu amaçla
havuz tesisat›nda filtreden önce tesis
edilir. Havuzdan gelen ﬂartland›r›lm›ﬂ
suyu tekrar filtreden geçirmek üzere
basar. Havuzdan gelebilecek saç ve
cisimlerin pompa fan›na zarar
vermesini önlemek amac›yla bir
önfiltre ile birlikte tasarlanm›ﬂt›r.
Önfiltre içerisindeki plastik sepet
kirlendi¤inde temizlemek üzere
gövdeden d›ﬂar› al›nabilir.
2.1 Maksimum çevre s›cakl›¤›: +50°C
2.2 Maksimum su s›cakl›¤›:
0°C ile +50°C
2.3 Maksimum çal›ﬂma bas›nc›: 2 Bar
2.4 Maksimum giriﬂ bas›nc›: Pompa
basma vanas› kapal› tutuldu¤unda,
giriﬂ bas›nc› izin verilen maksimum
çal›ﬂma bas›nc›ndan düﬂük olmal›d›r.
2.5 Minimum giriﬂ bas›nc›:
Klapesiz: 3 m, Klapeli: 5 m

2.6 Kendinden emiﬂli: STREAMER 2010
pompalar› 3 m‘ye kadar alt seviyeden
klapesiz emiﬂ yapabilir. Mesafe
ço¤ald›kça emiﬂ süresi uzar.
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Bkz. pompa üzerindeki etiket bilgileri.
‹zolasyon tipi: IP-54 / IP-55
‹zolasyon s›n›f›: F
2.8 Ölçüler: Bkz. talimat sonundaki
ölçü ﬂemas›.
2.9 Gürültü seviyesi: STREAMER 2010
pompalar›n›n gürültü seviyesi 70 dB’in
alt›ndad›r.
2.10 A¤›rl›klar:

TÜRKÇE

Normal olarak STREAMER 2010 havuz
pompas› skimmer veya denge tank›
ile havuz filtresi aras›nda tesis edilir.
Pompa, düz ve sa¤lam bir kaide
üzerine yatay bir biçimde, önfiltre
kapa¤› yukar› bakacak ﬂekilde monte
edilmelidir. Önfiltre ﬂeffaf kapa¤›, önfiltre
sepetinin al›n›p temizlenmesi amac›yla
40º’lik döndürme hareketi ile sökülerek
rahatça ç›kar›labilmelidir. En kötü halde
pompa emiﬂ borusu, basma borusu ile ayn›
çapta olmal›d›r. (Bkz. Yandaki Çizelge)
Pompa emiﬂ borular› herhangi bir hava
cebi oluﬂumuna izin vermeyecek tarzda
tesis edilmelidir. Emiﬂ mesafesinin 10 m’yi
geçti¤i durumlarda, hattaki bas›nç kayb›
göz önünde bulundurularak gerekirse
boru seçiminde bir büyük çap tercih
edilmelidir. Aﬂa¤›daki ﬂekil emiﬂ borusu
tesisat›ndaki do¤ru ve yanl›ﬂlar› gösterir.

Pompa emiﬂ ve basma taraflar›ndaki
borular›n uzun ve/veya yüksek olmas›
durumunda, pompa gövdesi ön ve
arkadan desteklenmelidir. Böyle
durumlarda basma taraf›na bir adet
çekvalf konulmas› uygun olacakt›r.
Sistemde birden fazla paralel pompa
kullan›lmas› halinde, herbir pompan›n
basmas›na çekvalf tesisi zorunludur.

Plastik boru ve fittingler
dikkatli bir biçimde
s›k›lmal›d›r.
Emiﬂ hatt›nda hortum kullan›lmas›
halinde, sözkonusu hortum vakuma
dayan›kl›, spiral takviyeli büzüﬂmez
tipte olmal›d›r. Emiﬂ hatt›ndaki boru
veya hortum mümkün oldu¤unca k›sa
tutulmal›d›r. Tesisatta pompan›n
emme ve basma taraflar›na birer adet
vana tesis edilmelidir.
Pompa, gürültüyü azaltmak ve yeralt›
makina dairelerinde su basma
ihtimaline karﬂ› tercihen bir sehpa
üzerinde tesis edilmelidir.
Not: Pompa vanalar› kapal›yken asla
çal›ﬂt›r›lmamal›d›r. Aksi taktirde artan
s›cakl›kla beraber plastik gövde ve
salmastra önemli ölçüde hasar
görebilir.

Uluslararas› ﬂartnamelerde
havuz pompalar›n›n havuz
kenar›ndan en az 2,0 m
uzakta tesis edilmesi önerilir.
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3.1 Havaland›rma: Havuz pompas›n›n
motoru , arkas›ndaki motor
pervanesiyle so¤utulur. Bu nedenle
pompa iyi havaland›r›lan ve don
tehlikesine maruz olmayan bir
mekanda tesis edilmelidir.
a) Pompa aç›k havaya tesis edildi¤i
taktirde, uygun bir örtü ile d›ﬂ hava
etkenlerine karﬂ› korunmal›d›r.
b) Pompa tam veya yar› gömülü
bir mekana tesis edildi¤i taktirde,
mekan›n s›cakl›¤› 50°C’yi
geçmeyecek ﬂekilde yeterince
havaland›r›lmal›d›r.

4. ELEKTR‹K BA⁄LANTILARI
Pompa motor klemens
kutusunu açmadan veya
motora herhangi bir
müdahaleden önce,
elektri¤in kesildi¤inden
emin olun.
Elektrik ba¤lant›lar› ehil bir elektrikçi
taraf›ndan ve yerel standartlara uygun
olarak yap›lmal›d›r. Pompa ana
panodaki bir ﬂalterden komut
almal›d›r. Uzun süre çal›ﬂmayan
motorun devreye al›n›ﬂ›nda aﬂa¤›daki
iﬂlemler yap›lmal›d›r.
1- Yataklar kontrol edilmelidir.
Yataklar›n gürültü ç›kard›klar› veya
›s›nd›klar› tesbit edilirse rulmanlar›n
de¤iﬂtirilmesi gerekir.
2- ‹zolasyon direnci kontrol edilmeli,
25°C s›cakl›kta ve 500 voltta ölçülen
izolasyon direnci 2 M ohm’dan az ise
motorun sarg›lar› 80°C s›cakl›ktaki bir
ortamda kurutulmal›d›r.
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Topraklama: Bütün motorlara
standart›na uygun bir topraklama
yap›lmal›d›r. Topraklama iletkeni
klemens kutusu içinde toprak sembolü
ile iﬂaretlenmiﬂ uca ba¤lanmal›d›r.
Koruma: Motorlar aﬂ›r› yüklere karﬂ›
motor etiketinde belirtilen tam yük
ak›m›na uygun sigorta, termik, termik
ﬂalterler veya elektronik koruma
devreleri ile korunmal›d›r.
Yedek parça ve kullan›m ömrü:
Bakanl›kça tesbit edilen kullan›m
ömrü ve yedek parça bulundurma
zorunlulu¤u 5 (beﬂ) y›ld›r.
ﬁebeke ba¤lant›s›: Motorun etiketinde
yaz›l› olan de¤erler dikkatle
incelenmeli ve motorun ba¤lanaca¤›
ﬂebeke gerilimi ile motorun etiketinde
yaz›lm›ﬂ olan gerilim de¤eri ayn› olmal›
veya ﬂebeke gerilimi, motor etiketinde
verilen gerilim de¤erinin %95 ile
%105’i aras›nda olmal›d›r.
Normal üretimde klemens kutusu
içinde Monofaze motorlarda 4,
Trifaze motorlarda 6 ba¤lant› ucu
vard›r ve k›sa devre çubuklar›n›n
ba¤lant›s› aﬂa¤›daki gibi yap›lmal›d›r.

ÜÇ FAZLI

B‹R FAZLI

Y›ld›z Ba¤lant›:
W2

U2

U1

V1 W1

ﬁEBEKE

V2

W2
C
U1

W1

ﬁEBEKE
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5. ‹ﬁLETMEYE ALMA
Pompa önfiltre ve gövdesinin ilk
çal›ﬂt›rmadan önce ﬂeffaf kapak alt›
seviyesine kadar suyla doldurulmas›
gerekir. Bu iﬂlem yap›lmadan veya bu
iﬂlem esnas›nda pompa kesinlikle
çal›ﬂt›r›lmamal›d›r. Pompa gövdesi
üzerindeki k›rm›z› ok motorun do¤ru
dönüﬂ istikametini gösterir. Motorun
arkas›nda duruldu¤unda so¤utma
fan›n›n saat yönünde dönmesi gerekir.
Motorun uzun süre ters dönmesi fan
ve difüzörde hasara yol açabilir. Bu
durumda garanti geçersiz olur.
‹lk baﬂlatma an›nda maksimum emiﬂi
sa¤layabilmek için, basma taraf›ndaki
vanay› kapatt›ktan sonra motor
çal›ﬂt›r›lmal› ve hemen ard›ndan basma
vanas› yavaﬂça aç›lmal›d›r. E¤er 5 dakika
içerisinde pompa suyu basmaya
baﬂlam›yorsa; motor derhal
durdurulmal›, su seviyeleri ve tesisat›n
hava emip emmedi¤i kontrol
edilmelidir.

6. ÖNF‹LTRE SEPET TEM‹ZL‹⁄‹
Pompa motor klemens
kutusunu açmadan veya
motora herhangi bir
müdahaleden önce,
elektri¤in kesik oldu¤undan
emin olun.
Pompa önfiltre sepeti günlük olarak
kontrol edilmeli ve gerekirse
temizlenmelidir. Önfiltre kapa¤›
aç›lmadan önce pompa emme ve
basma vanalar› su temas›n› kesmek
üzere kapat›lmal›d›r.

Sepetin iki parçal› olmas›
temizlikte kolayl›k
sa¤layacakt›r. Sepet
temizli¤inden sonra pompa
kapak contas› da
temizlenmeli ve yuvas›na
oturtulmal›d›r. Ard›ndan
pompan›n suyla dolu olup
olmad›¤› kontrol edilmeli ve
doluysa önfiltre kapa¤›
yerine oturtularak 40º’lik
döndürme hareketi ile
s›k›lmal›d›r.
Bu iﬂlemden sonra emiﬂ ve
basma vanalar› aç›larak
pompaya yol verilmelidir.
Not: Pompa önfiltresinin bas›nçl› suyla
y›kanmas› uygun de¤ildir.

!

7. KIﬁ BAKIMI
Pompa k›ﬂ boyunca kullan›lmayacaksa;
tesisattaki ve pompa içerisindeki
su, aç›l›m ﬂemas›ndaki (5) nolu
kör tapalar› sökmek suretiyle
boﬂalt›lmal›d›r.
Pompa tekrar kullan›lana dek tapalar
yerine tak›lmamal›d›r.

8. BAKIM
Pompa motor klemens kutusunu
açmadan veya motora herhangi bir
müdahaleden önce, elektri¤in kesik
oldu¤undan emin olun. Normal
çal›ﬂma koﬂullar›nda pompa bak›m
gerektirmeden çal›ﬂacak ﬂekilde
tasarlanm›ﬂt›r. Bak›m yap›lmas›
istendi¤inde motor rulmanlar›n›n
ya¤lanmas› ve mekanik salmastran›n
kontrolu uygun olur.
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9. HATA G‹DERME TABLOSU
HATA
Pompa emiﬂ
yapm›yor.

ÇÖZÜM

HATA

1. Önfiltrede su yok.
2. Pompan›n havas› al›nmad›.
3. Emiﬂ tesisat›nda boru çatla¤›.
4. Önfiltre kapa¤› yerine
düzgün oturmuyor.
- Filtre sepetini kontrol edin.
- Kapa¤› çevirerek tekrar s›k›n.
5. Emiﬂ yüksekli¤i çok fazla.
-Max. emiﬂ yüksekli¤i 3 m’dir.
6. Emiﬂ hatt› ba¤lant›lar›ndan
hava emiﬂi.
7. Mekanik salmastra kaç›r›yor.

ÇÖZÜM

Pompa
performansl›
çal›ﬂm›yor.

1. Pompa dönüﬂ yönü yanl›ﬂ.
(Yaln›zca 3 faz motorlu
pompalarda)
- Dönüﬂ yönü düzeltilmeli.
2. Önfiltre sepeti ve/veya
skimmer çok kirli veya t›kal›.
- Önfiltre sepetini temizleyin.
3. Havuz su seviyesi çok düﬂük.
- Su seviyesi en az kapasitenin
yar›s› olmal›d›r.
4. Boru hatlar› k›smen t›kal›.
- Boru içlerine susta sal›narak
temizlenmelidir.

STREAMER 2010 HAVUZ POMPALARI ÖLÇÜ TABLOSU

ÖLÇÜLER (mm)

T‹P
STRN-50T/M
STRN-80T/M
STRN-100T/M
STRN-150T/M
STRN-200T/M
STRN-300T/M
STRN-350T/M
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DNA DNI

11/2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”

11/2”
11/2”
11/2”
2”
2”
2”
2”

A

K

B

C

D

E

F

G

H

L

610
610
610
630
630
630
670

80
80
80
80
80
80
80

205
205
205
205
205
205
205

310
310
310
310
310
310
310

145
145
145
145
145
145
145

275
275
275
275
275
275
275

320
320
320
320
320
320
320

292
292
292
292
292
292
292

245
245
245
245
245
245
245

355
355
355
355
355
355
355

• We reserve to change all of the articles or contents of this document, without prior notice.
• Firmam›z bu belgenin içeri¤inde haber vermeksizin de¤iﬂiklikler yapabilir.

