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Dikey Milli Çok Kademeli Santrifüj Pompalar Dikey Paslanmaz Çelik Pompalar

KULLANIM ALANLARI KULLANIM ALANLARI

TASARIM

TASARIM

İnce, temiz, katı partikül ve lif içermeyen, yanıcı ve 
patlayıcı olmayan sıvıların pompalandığı:
• İçme suyu tedarik ve dağıtım şebekeleri
• Yüksek katlı binalarda su basınçlandırm
• Su arıtma tesisleri
• Sanayi tesislerinde proses suyu temininde
• Sağlık ve temizlik işlerinde
• Sulama tesislerinde
• Yangın söndürme sistemlerinde

HEXA serisi pompalar çok fonksiyonel ürünlerdir. 
Bu pompalar şebeke suyu uygulamalarından, farklı 
sıcaklık, debi ve basma yüksekliğindeki endüstriyel 
sıvıların uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede 
kullanılabilir.

• Su tedariği: Su filtreleri ve su şebekelerinde iletim 
 işlemleri, ana boru tesisatlarında basınçlandırma   
 ve yüksek katlı  binalarda basınçlandırma işlemleri
• Endüstriyel Basınçlandırma: Proses akış suyu   
 sistemi, temizleme sistemleri, yüksek basınçlı yıkama 
 sistemleri, yangın söndürme sistemleri 
• Endüstriyel Akışkan İletimi: Soğutma ve iklimlendirme 
 sistemleri, boiler suyu tedariki ve kondens sistemleri, 
 makineler ile ilişkili kullanımlar, asitler ve alkali sıvılar
• Su Arıtma: Ultra-filtrasyon işlemleri, ters ozmos 
 sistemleri, distilasyon sistemleri, seperatörler ve 
 yüzme havuzları
• Tarım Sulama: Çiftlik gibi tarımsal alanlarda sulama
 işlemleri, püskürtme sistemleri, damlama sistemleri

• DAF serisi pompalar dikey milli, kendinden emişli olmayan, 
 çok kademeli, noryl malzemeden yapılmış çarka sahip  
 olan standart bir elektrik motoru ile tahrik edilen santrifüj  
 tip pompalardır.
• Motor çıkış mili pompa mili ile rijit bir kaplin vasıtası ile direk 
 bağlantılıdır.
• Basınca dayanıklı gövde ve akışın geçtiği komponentler, 
 pompa üst kısmı ve alt bölüm arasında gövde saplamaları 
 kullanılarak sabitlenmiştir.
• Pompa girişi alt tarafta, çıkışı üst tarafta konumlanmıştır.
• Motor tarafından bakıldığında pompa saat yönünde 
 dönmektedir.

HEXA dikey, kendinden emişli olmayan, çok kademeli, 
standart bir elektrik motoru ile tahrik edilen santrifüj 
tip pompadır. Motor çıkış mili pompa mili ile bir kaplin 
vasıtası ile direk bağlantılıdır. Basınca dayanıklı gövde 
ve akışın geçtiği komponentler, pompa üst kısmı ve giriş 
çıkışının yer aldığı alt bölüm arasında cıvata bağlantıları 
ile sabitlenmiştir. Pompa giriş ve çıkışları alt tarafta 
ve aynı eksende konumlanmıştır. Bu pompalar kuru 
çalışmaya, faz dışı çalışmaya ve aşırı yüklemeye karşı 
bir akıllı koruyucu elemanla donatılmıştır.

DAF SERİSİ Hexa SERİSİ


