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Selenold Kontrol Vanası 

bk� Selenoid Kontrollü Açma-Kapama Kontrol Vanaları klasik açma ve kapama vanaları yerine
kullanılabilir. Açma ve kapama işlemini selenoid, uzaktan kumanda edilerek gerçekleştirmektedir.

bk� Bu vanaların kumandası kontrol cihazı, zaman rölesi, şalter, PLC kontrol ünitesi v.b. kontrol
ekipmanları ile sağlanır.

• 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 

• Vana üzerinde yer alan solenoid vanayı kontrol cihazına bağlayınız.
• Üç yollu vanayı Auto pozisyonuna alınız.
• Pompayı çalıştırınız ve hatta suyu veriniz.

MANUEL KULLANIM 

• Solenoid üzerinde yer alan üç yollu sellektör vana ile vana manuel olarak açılıp kapanabilir.

• Vana girişinde bulunan parmak filtreyi suyun kalitesine göre kontrol ediniz ve temizleyiniz.
Su çok kirli olmadıkça filtre temizliğini birkaç ayda birden fazla yapmayınız.

• Vanaya gelen voltajın doğruluğunu belli aralıklarla kontrol ediniz.

www.kayse.com.tr 



ÖZELLİKLER 

Düşük enerji tüketimi 

Minimum basınç kaybı 

Ayarlanabilir açma kapama hızı (opsiyonel) 

Kolay bakım 
Farklı voltajlarda kumanda edebilme 

1 UYGULAMA RESMİ 1 

ARIZA 

VANA AÇILMIYOR 

1 pompa 

2vantuz 

3 izolasyon vanası 

4 çekvalf 

5 selenoid vana 

NEDENLERİ 

• Solenoid vananın portları
tıkanmış olabilir.

• Sellektör vana Close
konumunda olabilir

• Hat basıncı düşük olabilir.

• Solenoid pilot vananın voltajı
uygun değerde olmayabilir.

• Solenoidin bobini yanmış olabilir.

• Diyafram yırtılmış olabilir.
• Diyafram yatağında yabancı

maddeler olabilir.

VANA KAPANMIYOR • Vana üzerindeki üç yollu sel/ektör
vana Open pozisyonunda olabilir.

• Solenoid pilot vana tıkanmış olabilir.

• Parmak filtre tıkanmış olabilir.

DÜZELTİLMESİ/ONARIM 

• Portları kontrol edin,tıkanmışsa temizleyin.
• Autoya al.

• Vana giriş basıncını kontrol edin ve
gerekli giriş basıncı sağlayın.

• Voltaj değerini ölçün ve bobin için

uygun çapta kablo seçin.
• Bobini değiştirin.

• Diyaframı kontrol edin,yırtılmış ise
yenisi ile değiştirin.

• Diyafram yatağını kontrol edin varsa

yabancı maddeleri temizleyin.
• Yenisi ile değiştirin.
• Tıkanmış ise temizleyin.
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