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Yatay Flatörlü Seviye Kontrol Vanası 

bk) Depo veya rezervuarların otomatik olarak su seviyesinin kontrol edilmesini sağlar. Ana vana kuman

dası 2 yollu bir pilot şamandıra ile sağlanır. 

bk) Su seviyesi ayar seviyesinin altına düştüğünde vana kendini açarak depoyu doldurmaya başlar. Ayar

seviyesine ulaştığı anda vana kapanarak su seviyesinin sabit 

kalması sağlanır. 
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MONTAJ 
• Vana düşey ya da yatay pozisyonda monte edilebilir.

• Vana monte edilirken boru hattı ile aynı hizada olmalıdır.

• Vanayı üzerinde gösterilen ok yönünde hatta monte ediniz.

• Vana hatta monte edilirken vanadan önce ve vanadan sonra izolasyon vanaları

(sürgülü vana, kelebek vana, pislik tutucu vs ... ) monte edilebilir.

AYARLAMA 

• [a] ile gösterilen flatörü depo içindeki maksimum su seviyesine göre sabit bir şekilde monte ediniz.

• Hortumu vana ile flatör arasına bağlayınız.

• Vana üzerinde gösterilen [x] küresel vanasını açık konuma getiriniz.

• Vana kapanma hızını [b] ile gösterilen iğneli vana ile ayarlayınız.
BAKIM
• Vana girişinde bulunan parmak nltreyi suyun kalitesine göre kontrol ediniz ve temizleyiniz.

Su çok kirli olmadıkça filtre temizliğini birkaç ayda birden fazla yapmayınız.
• Flatör konumunu belirli aralıklarla kontrol ediniz.

MANUEL KULLAN iM 

• Vana üzerinde [x] ile gösterilen küresel vana kapalı konuma getirilerek

vana manuel olarak kapatılabilir.
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ÖZELLİKLER 

Şebeke basıncı ile çalışıp ekstra enerjiye ihtiyaç duymama 

Kolay bakım 
Ayarlanabilir açma kapama hızı 

Hareketli hidrolik flatöre sahip olma 

Depo girişine alttan veya üstten montaj 

UYGULAMA RESMİ 

• 

- - -·- - -

• 

• 

ARIZA 

VANA AÇILMIYOR 

VANA KAPANMIYOR 

• 

1 pompa 
2 vantuz 
3 izolasyon vanası 
4çekvalf 
5 selenoid kontrollü basınç 

düşürücü kontrol vanası 
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NEDENLERİ DÜZELTİLMESİ/ONARIM 

. "X" küresel vanası kapalı olabilir . • "X" küresel vanasını kontrol edin.

. Hat basıncı düşük olabilir . Kapalıysa açın.
• Vana giriş basıncını kontrol edin ve

• Flatörlü Pilot vana kolu sabit değildir. gerekli giriş basıncı sağlayın.
• Flatör pilot vana kolunu istenilen

• Flatörlü Pilot vana tıkanmış olabilir. seviye sabitleyiniz.
• Temiz/evin.

• Diyafram yırtılmış olabilir. • Diyaframı kontrol edin, yırtılmış i
se yenisi ile değiştirin.

• Diyafram yatağında yabancı • Diyafram yatağını kontrol edin varsa
maddeler olabilir. yabancı maddeleri temizleyin.

• iğneli vana kapalı olabilir. • iğneli vanayı kontrol edin
• Parmak filtre tıkanmış olabilir. kapalıysa 2 ifa 3 tur açın.
• Flatörlü Pilot vana arızalı olabilir. • Yenisi ile değiştirin.
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