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DERIN KUYU POMPA KONTROL VANASI DPC

ÜRÜN TANIMI

SATIN ALMA ÖZELLİKLERİ

SİPARİŞ BİLGİLERİ

KONTROL SİSTEM ELEMANLARI

ÇAP TAYİNİ

Armaş “DPC“ modeli derin kuyu pompa kontrol vanası, derin kuyu 
(düşey milli) tip pompaları otomatik olarak devreye almak ve dev-
reden çıkarmak için dizayn edilmiş bir tahliye kontrol vanasıdır. 
Vana ana hatta bir “TE” parçası ile bağlanır. Pompa çalışmadan 
önce vana açık konumdadır. Pompa çalışmaya başladığı anda vana 
kendini darbe yaratmadan yavaşça kapatarak, sistem basıncını ka-
demeli olarak artırır. Pompa durmadan önce, vana kendini otoma-
tik olarak yavaşça açar ve sistem basıncını kademeli olarak azaltır.

Vana; hat basıncıyla çalışan diyafram aktüatörlü, klape kapamalı 
hidrolik kontrol vanası olacaktır.
Çift hazneli diyafram aktüatör ile hızlı ve darbe oluşturmadan 
açma/kapama sağlayacaktır ve akışkan içindeki katı yabancı mad-
delere daha az hassasiyet göstererek tıkanmayı önleyecektir.
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İzolasyon Vanası
(Sürgülü, Kelebek vana vb.)

Çekvalf

İzolasyon Vanası (Sürgülü, Kelebek vana vb.)

Darbe Önleme Kontrol Vanası
Derin Kuyu Pompa

Kontrol Vanası

Düşey Milli Derin Kuyu Pompası

Hava Tahliye Vanası

Sipariş esnasında aşağıdaki bilgileri lütfen satış temsilcimize veriniz.
Maksimum Debi miktarı  :  m3/h
Vana bağlantı tipi          : ---
Maksimum şebeke / işletme basıncı : bar
Maksimum Pompa basıncı  : bar
Kuyu derinliği   : m

Armaş Derin Kuyu Pompa Kontrol Vanası, düşey milli pompaları kontrol eder ve korur.

• Koç darbesi önleme kontrol vanası bir tahliye vanası olduğu için 
şebekeye TE konfigürasyonunda monte edilir. 
• Vana işlevi tahliye olduğu için, vana çapı ana boru çapından 
küçük olarak seçilmelidir.

D=
250xQ

Hm

D = Derin Kuyu Pompa Kontrol Vanası Çapı  (mm)
Q = Sistem Debisi  (m3/h)
Hm = Sistem İşletme Basıncı  (metre          1 bar  ≈ 10 metre)
• Vana kapama süresi boru uzunluğu ile orantılıdır. Sistemin boru 
uzunluğu arttıkça vana kapanma süresi de artırılmalıdır.
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