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POMPA
ÜRÜN KATALO⁄U
GEN‹ﬁ ÜRÜN GAMI, ‹LER‹ TEKNOLOJ‹, YÜKSEK KAL‹TE

®

ISLAK ROTORLU S‹RKÜLATÖRLER: PERFORMANS ARALI⁄I
TEKL‹ T‹P
MONOFAZE - TR‹FAZE

‹K‹Z T‹P
MONOFAZE - TR‹FAZE

m3/h
I/dak

Tabloda belirtilen hidrolik de¤erler maksimum h›z ve tek pompal› modellere göre belirlenmiﬂtir.
Teknik bilgilerde de¤iﬂiklik hakk›m›z sakl›d›r.
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ISLAK ROTORLU S‹RKÜLASYON POMPALARI

DOMEST‹K S‹RKÜLATÖRLER

VA

VB

VS

KÜÇÜK ENDÜSTR‹YEL S‹RKÜLATÖRLER

A

B

D

‹leri teknoloji ürünü sirkülatörlerin pompa çark› teknopolimer ve motor gövdesi
alüminyumdur. Pompa gövdesi, VA-VB-VD serisinde döküm, VA 60 serisinde
teknopolimer ve VS serisinde bronzdur. Temperlenmiﬂ paslanmaz çelik pompa
ﬂaft› grafit yataklar üzerine yerleﬂtirilmiﬂtir. Bu grafit yataklar bas›lan ak›ﬂkan
taraf›ndan so¤utulur ve ya¤lan›r. Rotor gömle¤i, stator gömle¤i ve gövde kapa¤›
komple paslanmaz çeliktir. Eksenel yatak seramik, O-ringler EPDM ve hava alma
tapas› pirinç malzemeden üretilmiﬂtir. Motor, ›slak rotorlu olup iki kutuplu
asenkronize tiptedir. Tüm modellerde aﬂ›r› ak›ma karﬂ› motor koruma termi¤i
bulunmaktad›r. VA-VB-VD ve VA60 serisi sirkülatörler 3 h›zl›, VS serisi
1 h›zl›d›r. VA60 serisi teknopolimer gövdeli sirkülatörler gövdesinde bulunan
bronz hava purjörü ile özellikle kombiler için idealdir.

‹leri teknoloji ürünü sirkülatörlerin pompa çark› teknopolimer, motor gövdesi
alüminyum, pompa gövdesi dökümdür. Paslanmaz çelik pompa ﬂaft› bas›lan
ak›ﬂkanla so¤uyan grafit yataklar üzerine yerleﬂtirilmiﬂtir. B ve D serilerinin
ba¤lant›lar› flanﬂl›, A serisinin ba¤lant›s› rekorludur. Manometre ve benzeri ölçü
aletleri için flanﬂlar üzerinde diﬂli ba¤lant› yerleri mevcuttur. Rotor gömle¤i, stator
gömle¤i ve gövde kapa¤› komple paslanmaz çeliktir. Eksenel yatak seramik,
O-ringler EPDM ve hava alma tapas› pirinç malzemeden üretilmiﬂtir. Motor, ›slak
rotorlu olup iki kutuplu asenkronize tipte ve 3 h›zl›d›r. Monofaze modellerde aﬂ›r›
ak›ma karﬂ› motor koruma termi¤i bulunmaktad›r. ‹kiz modellerde otomatik klepe
mevcuttur ve ayr›ca kapama flanﬂ› verilmektedir.

Çal›ﬂma Aral›¤›: 0,5 - 4 m3/h debi ve 6,3 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›ﬂkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen, viskoz
olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n (maksimum %30 glikol)
Ak›ﬂkan S›cakl›¤›: -10°C ile +110°C aras› (VA-VB-VD serisi)
+2°C ile +110°C aras› (VS serisi)
Maksimum Çal›ﬂma Bas›nc›: 10 bar
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 44
Kablo Korumas›: PG 11
Montaj ﬁekli: Motor ekseni yatay
Kullan›m Alanlar›: Kat kaloriferi sistemleri, kombiler ve güneﬂ enerjisi sistemleri

Çal›ﬂma Aral›¤›: 1 - 12 m3/h debi ve 8 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›ﬂkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen, viskoz
olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n (maksimum %30 glikol)
Ak›ﬂkan S›cakl›¤›: -10°C ile +110°C aras›
Maksimum Çal›ﬂma Bas›nc›: 10 bar
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 44
Kablo Korumas›: PG 11
Montaj ﬁekli: Motor ekseni yatay
Kullan›m Alanlar›: Orta büyüklükteki ›s›tma ve so¤utma sistemleri, güneﬂ enerjisi
sistemleri

ENDÜSTR‹YEL S‹RKÜLATÖRLER

BPH/BMH

DPH/DMH

ELEKTRON‹K S‹RKÜLATÖRLER

VEA

VEB

Endüstriyel seri flanﬂl› sirkülatörlerin pompa çark› teknopolimer, motor gövdesi
alüminyum, pompa gövdesi döküm ve pompa ﬂaft› temperlenmiﬂ paslanmaz
çeliktir. Manometre ve benzeri ölçü aletleri için flanﬂlar üzerinde diﬂli ba¤lant›
yerleri mevcuttur. Motor, ›slak rotorlu olup iki veya dört kutuplu asenkronize
tipte ve 3 h›zl›d›r. Motorlar BMH ve DMH modellerinde iki kutuplu, BPH ve DPH
modellerinde dört kutupludur. Monofaze-230V ve trifaze-400V sirkülatörler
3 h›zl›, trifaze-230V sirkülatörler iki h›zl› olarak dizayn edilmiﬂtir. Rotor gömle¤i
ve stator gömle¤i komple paslanmaz çeliktir. Monofaze modellerde aﬂ›r› ak›ma
karﬂ› motor koruma termi¤i bulunmaktad›r. Trifaze modellerde koruma panosu
kullan›lmal›d›r. Ayr›ca ikiz modellerde motorlardan birini bak›ma alabilmek için
kapama flanﬂ› pompa ile birlikte verilmektedir.

Elektronik sirkülatörler ›s›tma sistemlerindeki debi de¤iﬂikliklerini alg›layarak
performans›n› otomatik olarak ihtiyaca göre ayarlayan bir elektronik kontrol
ünitesine sahiptir. Bu ünite sayesinde devir h›z›n› ihtiyaca göre de¤iﬂtirerek yüksek
konfor ve %30’a varan enerji tasarrufu sa¤larlar. ‹leri teknoloji ürünü bu
sirkülatörlerin pompa çark› teknopolimer, motor gövdesi alüminyum, pompa
gövdesi dökümdür. Pompa ﬂaft›, rotor gömle¤i ve gövde kapa¤› paslanmaz
çeliktir. Eksenel yatak seramik, O-ringler EPDM malzemeden üretilmiﬂtir. Motor,
›slak rotorlu olup iki kutuplu asenkronize tiptedir. Rotor grafit yatakla sabitlenmiﬂtir.
Monofaze modellerde aﬂ›r› ak›ma karﬂ› motor koruma termi¤i bulunmaktad›r.

Çal›ﬂma Aral›¤›: 1,5-78 m3/h debi ve 18 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›ﬂkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen, viskoz
olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n (maksimum %30 glikol)
Ak›ﬂkan S›cakl›¤›: -10°C ile +120°C aras› (trifaze modeller için)
-10°C ile +110°C aras› (BPH-DPH 150/340.65T, BPH-DPH
150/360.80T ve BPH-DPH 180/360.80T modelleri için)
-10°C ile +110°C aras› (monofaze modeller için)
Maksimum Çal›ﬂma Bas›nc›: 10 bar
Koruma Seviyesi: IP 42
Kablo Korumas›: PG 11
Montaj ﬁekli: Motor ekseni yatay
Kullan›m Alanlar›: Endüstriyel ›s›tma ve so¤utma sistemleri, güneﬂ enerjisi
sistemleri

Çal›ﬂma Aral›¤›: 0,5 - 120 m3/h debi ve 11,5 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›ﬂkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen, viskoz
olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n (maksimum %30 glikol)
Ak›ﬂkan S›cakl›¤›: +2°C ile +95°C aras›
Maksimum Çal›ﬂma Bas›nc›: 6 bar (baz› modeller 10 bar)
Yal›t›m S›n›f›: F (baz› modeller H)
Koruma Seviyesi: IP 42
Kablo Korumas›: PG 11
Montaj ﬁekli: Motor ekseni yatay
Kullan›m Alanlar›: Is›tma sistemleri ve güneﬂ enerjisi sistemleri

Teknik bilgilerde de¤iﬂiklik hakk›m›z sakl›d›r.

