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KOÇ DARBESI ÖNLEME KONTROL VANASISA

Yüksek Basınç Pilot Vana

Küresel Vana

Düşük Basınç Pilot Vana1

2

Manometre

İğneli Vana
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In-line Parmak Filtre4

ÜRÜN TANIMI

SATIN ALMA ÖZELLİKLERİ

SİPARİŞ BİLGİLERİ

KONTROL SİSTEM ELEMANLARI

ÇAP TAYİNİ

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.)

Pompa
Pompa 

Kontrol Vanası

İzolasyon Vanası 
(Sürgülü, Kelebek 
vana vb.)

Darbe Önleme
Kontrol Vanası

Pompa

• 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 = Koç Darbesi Önleme 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.

Sipariş esnasında aşağıdaki bilgileri lütfen satış temsilcimize veriniz.

Maksimum debi miktarı  : m3/h
Maksimum şebeke / işletme basıncı : bar
Ana boru hat çapı   : mm
Vana bağlantı tipi          : ---
Maksimum pompa basıncı  : bar
Maksimum ana boru hat uzunluğu : m

Armaş Koç Darbesi Önleme Vanası, koç darbelerine ve pompa ani kapanmalarında meydana gelen dalgalanmalarına karşı hattı ve 
sistem elemanlarını korur.

Armaş “SA“ modeli koç darbesi önleme kontrol vanası, daha uzun 
su şebeke terfi hatlarında, pompaj sistemlerinde enerji kesilmesi 
sonucu oluşan enerji dalgalarını sönümleyen ve pompaların sis-
temde devreye girip-çıkması sonucunda, su hızındaki ani değişim-
ler neticesinde meydana gelen koç darbelerini otomatik olarak 
hızlı bir şekilde atmosfere tahliye eden, şebeke sistemini korumak 
amacıyla dizayn edilmiş bir emniyet kontrol vanasıdır. Vana, aza-
lan basınç dalgasını, sahip olduğu basınç sinyal borusu ve düşük 
basınç pilotu ile önceden hissederek hızlı bir şekilde açılır. Hat 
basıncı normal seviyeye ulaştığında vana kendini otomatik olarak 
tam sızdırmaz şekilde yavaşça kapatır. 
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Darbe Önleme Kontrol Vanası

Pompa Kontrol Vanası


