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Basınç Tahllye Kontrol Vanası 

bk) 
Ani basınç artışı olan sistemlerde basınca duyarlı bir şekilde yüksek basınç 

dalgasını tahliye ederek sistemin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. 

bk� 

Herhangi bir sebepten dolayı basınç ayar basıncının üzerine çıktığı anda vana açılarak fazla basıncı tahliye eder. 

Bu durum sistemin daha uzun ömürlü ve sağlıklı çalışmasına imkan verir. Sistemlerin 

kritik noktalarında kullanılır. 
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• 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.
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• Vana hatta monte edilirken vanadan önce ve vanadan sonra izolasyon vanaları

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

• Vana boru hattı üzerine TE bağlantı şeklinde monte edilmelidir.

AYARLAMA 

• Pilot vana [a] üzerinde bulunan ayar civatasını [a 1 J tamamen gevşetin iz.

• Pompayı çalıştırınız ya da hattınızdaki ana vanayı sisteme su vermek için açınız.
• Pilot vana [a] üzerindeki ayar civatasını sıkarak hat basıncının üzerinde bir değerde ayar

civatasını sabitleyiniz. Hat basıncınız ayar basıncınızı geçtiği taktirde vana kendini açacaktır.

BAKIM 

• Vana girişinde bulunan parmak filtreyi, suyun kalitesine göre kontrol ediniz ve temizleyiniz.

Su çok kirli olmadıkça filtre temizliğini birkaç ayda birden fazla yapmayınız.

• Hat basıncını belirli aralıklarla kontrol ediniz.
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ÖZELLİKLER 

Şebeke basıncı ile çalışıp ekstra enerjiye ihtiyaç duymama 

Kolay bakım 

Şebekeyi aşırı basınçtan koruma 

İstenilen basınca kolay ve hassas ayarlama 

UYGULAMA RESMİ 

ARIZA 

VANA AÇILMIYOR 

VANA KAPANMIYOR 

DÜZENSİZ ÇALIŞMA 

1 pompa 

2 vantuz 
3 izolasyon vanası 

4 basınç tahliye kontrol vanası 

5 hat vanası 

6 rezervuar 

NEDENLERİ DÜZELTİLMESİ/ONARIM 

• Vana çıkışındaki küresel vanalar • Küresel vanaları kontrol edin kapalıysa açın.

kapalı olabilir. 
• Sisteminizi kontrol ediniz.

. Vana giriş basıncı çok düşük olabilir . 
• Pilot vananın ayar basıncı, • Pilot ayar cıvatası ile basınç değerini

hat basıncından yüksek olabilir. ayarlama tarifine göre düşürün.

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

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

• Pilot vananın bağlantıları yabancı • Bağlantıları kontrol edin ve temizleyin.
maddelerden tıkanmış olabilir.

• Parmak filtre tıkanmış olabilir. • Tıkanmış ise temizleyin.

• Pilot vananın hareketli parçaları • Yenisi ile değiştirin.
kireçlenmeden dolayı
tıkanmış olabilir.

• Manometre arızalı olabilir. • Yenisi ile değiştirin.
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