
Kullanım Kılavuzu / User’s Manual
• Yatay Pompalı Alarm Kitli Yangın Hidroforu
• Horizontal Electric Pump Mounted To Firefighting Booster With Alarm Warning System
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İÇİNDEKİLER / INDEX    

Sayın Müşterimiz,

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu hidroforu doğru bir şekilde kullanmak için, kullanmaya başlamadan önce 
bu kılavuzu tamamen okuduğunuzdan emin olunuz ve kılavuzu garanti kartı ile beraber güvenli bir yerde saklayınız.

Dear Customer,

Thank you for using our product, to use this booster set in the proper way, be sure to read this manual fully before 
using it, and keep this manual with the warranty of the quality in a safe place.

1.  Genel Bilgiler / General

2.  Kullanım / Applications

3.  Ürün Özelli kler i / Product Features

4.  Çalışma Prensipleri / Operation Principles

5.  Taşıma / Handling

6.  Montaj / Installation

7.   Şematik Hidrofor Bağlantısı / Schematic Booster Set Connection Method

8.  Emiş / Suction

9.  Elektrik Bağlantısı / Electrical Connections

10. Dizel Motor / Diesel Engine

11. Ön Çalıştırma / Priming

12. Su Seviyesi Hidrofordan Yüksek veya Aynı Seviyede ise / Liquid at The Same Level of The Booster

13. Çalıştırma / Operation

14. Çalışma Prensibi / Operations Description

15. Ana Bileşenler / Main Components
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1. GENEL BİLGİLER / GENERAL

Bu kılavuz ile amaç, kullanıcıya yatay pompalı alarm kitli 
yangın hidroforunun kurulması, kullanımı ve bakımı için 
gerekli temel bilgileri sunmaktır. Ürünü monte etmeden 
ve kullanmadan önce bu el kitabını dikkatlice okuyunuz. 
Ürünün nizami olmayan kullanımı yaralanmalara ve maddi 
hasara yol açabileceği gibi, garantiyi de geçersiz kılabilir.

The purpose of this manual is to provide the necessary 
information for the installation, use and maintenance 
of the horizontal electric pump mounted to firefighting 
booster with alarm warning system. Read this manual 
carefully before installing and using the product. 
Improper use of the product can cause personal injury 
and damage to property, and may avoid the warranty.

2. KULLANIM / APPLICATIONS 

Elektr ik kesi nti si ne karşı alternati f güç beslemeli  
(di zel) konutsal & ti cari  kullanıma uygun yangın h idrofor 
si stemid ir. Vi lla, apartman, akaryakıt istasyonu, depo 
alanları, küçük ölçekli  sanayi  tes isleri  vb. mekanlarda 
yaygınla mücadele si stemleri nde kullanılır.

Firefighting booster with an alternative power supply 
(diesel) is available for residential & commercial usage in 
case of power failure. It is used in villas, apartments, tank 
stations, warehouses, small scaled industrial plants etc. 
for firefighting systems.

3. ÜRÜN ÖZELLİ KLER İ / PRODUCT FEATURES

Hi drofor s istem i; 1 (bi r) adet d izel, 1 (bi r) adet elektr ik 
tahri kli  pompa ve 1 (bi r) adet jokey pompa  iht iva 
etmektedi r. Kollektör  ile b irb irlerine bağlantıları yapılmış 
pompalar, kompansatör, küresel vanalar, çekvalfler, 
bağımsız basınç şalterleri  ve haftalık test program saatli   
kontrol panosu i le set hali nde sunulmaktadır.

Booster consists of 1 diesel, 1 electric driven pump and 
1 jockey pump. The booster set delivered with pumps 
connected to suction and discharge manifolds, vibration 
absorbing joints, ball valves, check valves, pressure 
switches and control panel. The unit can operate with 
weekly testing program activating the visual and audial 
alarm in case of malfunction.

4. ÇALIŞMA PRENS İPLER İ / OPERATIONAL PRINCIPLES

Yangın anında si stemi n su  ihti yacını karşılamak i çi n i lk 
önce jokey pompa devreye gi rer, eğer jokey pompa 
ihtiyacı karşılayamıyorsa ve basınç düşmeye devam 
edi yorsa ana pompa devreye gi rer. Su talebi ni n artması 
hali nde di zel motorlu pompa da otomat ik olarak devreye 
gi rer.

Firstly, jockey pump starts to work in order to supply the 
water need by the system in case of drop of pressure. If 

jockey pump cannot supply the needs, and the pressure 
continues to decrease, then the main pump starts. 
Diesel-powered pump will be automatically activated in 
case of increased water demand.

5. TAŞIMA / HANDLING 

Hidroforun nakliyesi sırasında hidroforda herhangi bir 
hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Gerekirse en yakın 
bayimizi arayınız. Motor kancalarını, emiş veya basma 
kolektörlerini taşıma aracı olarak kullanmayınız. Hidrofor 
uygun taşıma cihazı kullanılarak taşınmalıdır. Büyük 
hidroforlar ambalajsız olduğundan sapan yardımıyla ana 
şaseden kaldırılarak taşınmalıdır. Cihazı yere nazik bir 
şekilde koymaya özen gösteriniz.

When the booster unit is delivered, check that it has not 
been damaged during shipping. Promptly inform our 
nearest dealer, if necessary. Do not use the eyebolts, 
sphare tanks, inlet and discharge manifolds etc., as they 
are not designed to bear the weight of the booster set.
The product must be handled with care using suitable 
hoisting equipment; accidents can damage the product 
without being necessarily visible on the outside; hoisting 
nonpacked products by securely putting them into a sling 
from the main chassis. Please put the unit on to the floor, 
gently.

6.MONTAJ / INSTALLATION 

Hidrofor cihazını kaldırırken ve hareket ettirirken sapan 
yardımı ile kaldırınız. Dış hava koşullarına ve donmaya 
karşı koruyunuz. Motorların fan kapağı deliklerinden 
soğutma için normal hava akışını engelleyici bir durum 
olmamalıdır. Hidrofor düz bir beton veya eşdeğer bir 
zemin üzerine beraberinde verilen 4 adet lastik takoz 
ile konulmalıdır. Daha büyük sanayi tip hidroforlar ise 
zemine, uygun cıvata ve dübeller ile tespit edilmelidir.

For booster unit lifting and moving sling it safely. The 
unit should not be exposed to the weather or freezing 
temperatures. Make sure that there are no obstacles, 
preventing normal flow of the cooling air moved by the 
motor fan. The booster set must be put on to a horizontal 
concrete base or equivalent structure by the 4 pieces 
of rubber supports, which are provided with the unit.
The bigger industrial models must be firmly secured by 
means of appropriate bolts to a concrete base.

7. ŞEMATİK HİDROFOR BAĞLANTISI /
    SCHEMATIC BOOSTER SET CONNECTION METHOD 

Basınçlı su, rezerv deposu ile kullanım hatları arasına 
monte edilen hidrofor ile temin edilir. (Şekil 1.)

Water is supplied by installing a water storage between 
the users off take and booster set. (See Fig.1) 

Şebeke /
Urban Water
Feeding Line

Su Deposu / 

Drenaj / Drainage

Water Storage Tank

Kullanım Noktaları / Users

p min     1.5 bar
p max   5 barHidrofor Seti / 

Booster Set

Şekil 1 / Figure 1

  

8. EMİŞ / SUCTION

Hidroforun eksi kottan emiş yapması önerilmez. Eksi 
kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.

Priming negative suction level is not recommended in case 
you require this type of installation. Contact our company 
in case booster set runs in negative suction condition.

9. ELEKTRİK BAĞLANTISI / ELECTRICAL CONNECTIONS 

• Önce hidroforun topraklamasını sıkıca yapınız. 
• Ana kontrol panosunu açınız ve 3 faz hattını ana 
   sigortaya bağlayınız. Nötr hattı mavi renk klemense      
   bağlayınız. Bu bağlantı olmadan akü şarj olmayacaktır.
• Jokey pompasının dönüş yönünü kontrol ediniz, eğer 
   yanlış ise, iki fazı tersine çeviriniz.
• Son olarak seviye flatörünün montajını yapınız ve 
   şekilde görüldüğü gibi ayarlayınız. (Şekil 2)

• First make sure that the ground connections done tightly.

• Open the door of main control box and connect the 
   3 phase line to the main fuse switch. Connect the 
   neutral line to the blue colour (n) clemens. The battery 
   could not charge without this connection.
• Check the rotation of the jockey pump, if it is wrong, 
   change the two phase vice-versa.
• Finally assamble the float switch and adjust them as 
   shown. (See Fig. 2)

10. DİZEL MOTOR / DIESEL ENGINE 

• Dizel pompayı hava soğutmalı dizel motorun kullanıcı 
   el kitabına göre hazırlayınız.
• Egzoz çıkışını dışarıya doğru yönlendiriniz.
• Yaralanmaları önlemek için egzoz borusunu izole ediniz. 
• Aküyü (+)/(-) kablolara bağlayınız.
• Yakıt tankını doldurunuz.

• Prepare the diesel pump according to the owner’s   
   manual of air-cooled diesel engine.
• Put the exhaust stack outwards.
• Isolate the exhaust pipe to avoid the injury.
• Connect battery (+)/(-) cables.
• Fill the fuel tank.

11. ÖN ÇALIŞTIRMA / PRIMING

Deneme amacıyla çalıştırmak için emme borusu ve 
pompalar su ile doldurulmalıdır ve Şekil 2’de görüldüğü 
gibi boru tesisat bağlantılarını yapıp şamandıralı (flatörlü) 
şalteri bağlayınız.

For priming, the pumps and the suction piping, suction 
manifold must be filled with liquid before start up.Install 
the float switch as shown in Fig.2. Piping installation 
should be done according to the Fig.2. 

1 12

2
5

3

4

* Emiş borusu depo tabanından minimum 15 cm yukarıda olmalıdır.
* Inlet pipe must be at least 15 cm above the tank floor.

*

Binaya /
To the Building
(Water Usage) 1 - Vana / Gate Valve

2- Çekvalf / Check Valve
3 - Şamandıralı Vana /
 Shut - O� Float Valve
4 - Flatörlü Şalter /
 Float Switch
5 - Servis Musluğu /
 Booster Set Service Tap
6 - Pislik Tutucu Filtre /
 Silt Trap Filter
7 - Su Deposu /
 Water Storage Tank

Şebeke /
Urban Water
Feeding Line

Çalıştırma Seviyesi /
Starting Level

Çalıştırma - Durdurma Seviye Ayarı /
Starting-Stoppage Level Adjustment

Durdurma Seviyesi /
Dry Running Protection Level

6

7

Önemli:
Emiş yapan hidroforlarda basma
hattına çekvalf konulmamalıdır.
Emişe konulan klape aynı zamanda
çekvalf görevi görmektedir.

#  Ayrıca tesisattaki basma hattına
   çekvalf konulmamalıdır.

Binaya

1 12

Şebeke

6

1

3

4

7

Şekil 2 / Figure 2
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12. SU SEVİYESİ HİDROFORDAN YÜKSEK VEYA AYNI 
      SEVİYEDE İSE /
       LIQUID AT THE SAME LEVEL OF THE BOOSTER

Çıkış vanasını kapayın, doldurma / hava alma tapasını 
çıkarıp emiş vanasını açıp bekleyin. Su gelince tapayı 
kapatın.

Close the discharge valve, loosen air bleeding valve and 
open the suction valve until the water flows out of the air 
bleeding valve. Than tighten valve.

13. ÇALIŞTIRMA / OPERATION 

Basma vanası kapalıyken hidroforu çalıştırıp pompa 
veya pompaların manometreden durdurma basıncına 
çıktığını izleyiniz. Daha sonra servis musluğunu açarak 
basıncın düştüğünü, pompanın veya pompaların çalışma 
basıncında devreye girdiğini kontrol ediniz. Her şey 
tamam ise çıkış hattında bulunan bütün vanaları açarak 
sistemi hidrofor basıncında basınçlandırınız.

Start up the booster set with the discharge (delivery) 
gate valve closed and fallow pump or pumps reaching 
to the switched-off pressure of the unit from the 
manometer. Than open the service tap and check the 
system pressure is dropping and the pump or the pumps 
running at the starting pressure. If everything is okay, 
open all the gate valves in the delivery line and let the 
system under booster set pressure.

14. ÇALIŞMA PRENSİBİ / OPERATIONS DESCRIPTION 

İki Pompalı ve Jokeyli Hidroforlar İçin /
Example for Two-Pump Sets and Jockey Pump

Jokey pompa sadece sistemdeki küçük sızıntıları 
dengeler ve bu sebeple en yüksek başlangıç basıncı 
için ayarlanır. Pompaların çalışması ve durması basınç 
şalteri üzerinde ayarlanan değerler ile tespit edilir. Her 
bir şalter sıralı değişim ile tek bir pompaya bağlıdır. Fark 
basıncı, çalıştırma basıncı ile durdurma basıncı arasındaki 
basınçtır. Her pompa için aynı değerlerde ayarlanır.

Jockey pump is only for to compensate small leaks in 
the system and it is set therefore to the highest starting 
pressure. The starting and stopping of the pumps are 
determined by the pressure values set on the pressure 
switches. Each pressure switch is connected to a single 
pump. The differential pressure is the pressure difference 
between starting pressure and switch-off pressure. It is 
set at the same value for both pumps.

Şekil 3 çalışma modunu pompa eğrileri ile birlikte 
göstermektedir.

• Talep halinde su depodan çekilir.
• Basınç P1 değerine düştüğünde 1. elektrik pompası çalışır.
• Eğer su tüketimi artarsa ve basınç P2 değerine düşerse  
   2. dizel pompa çalışır.

• P2s değerine ulaşıncaya kadar tüketim azalıp ve basınç 
   yükseldiğinde pompalardan biri durur.
• Şayet tüketim azalmaya devam ederse pompa tankı şarj 
   eder ve P1s değerinde durur.
• Her defasında başka bir pompa dönüşümlü olarak 
   devreye girer.

Fig.3 shows the operating mode with the pumps curves.

• On demand, water is drawn from the tank.
• When the pressure drops to the P1 value the first 
   electric pump starts.
• If the water consumption increases and the pressure 
   drops to the P2 value, the second diesel pump starts.
• When consumption reduces and the pressure increases 
   until it reaches the P2s value, one of the pumps is 
   switched off.
• If consumption keeps reducing, the pump charges the 
   tank and stop at the P1s value.
• Another pump will enter into operation alternately at 
   every turn.

H

Şekil 3 / Figure 3

P1s

P max

P2s

P1
P2

ANA BİLEŞENLER / MAIN COMPONENTS

Sesli & Görsel Alarm / Sound & Visual Alarm Dizel Pompa Kontrol Kutusu / Diesel Pump Control Box

Elektrik Pompası Kontrol Kutusu / 
Electric Pump Control Box

Jokey Pompa Kontrol Kutusu / 
Jockey Pump Control Box 

Elektrik Pompası / Electric Pump

Egzoz Çıkışı / Exhaust Outlet

Susturucu / Muffler

Hava Filtresi / Air Filter

Şase / Chassis
12 Vdc Akü / 12 Vdc Battery

Jokey Pompası / Jockey Pump

Hava Tahliye Valfi /
Air Bleeding Valve

Emme Manifoldu /
Inlet Manifold
(SuctionLine)

Yakıt Göstergesi /
Fuel Gauge

24 lt Yakıt Tankı /
24 lt Fuel Tank

Hava Tahliye Valfi /
Air Bleeding Valve

Dizel Pompası Basınç Şalteri /
Diesel Pump Pressure Switch

Jokey Pompası Basınç Şalteri / 
Jockey Pump Pressure Switch

Elektrik Pompası Basınç Şalteri /
Electric Pump Pressure Switch

Manometre / Pressure Gauge

Basma Manifoldu /
Outlet Manifold
(Delivery Line)

Dizel Pompa /
Diesel Pump

Hava Tahliye Valfi /
Air Bleeding Valve
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DİZEL MOTORUN AKÜLERİNİN ŞARJ EDİLMESİ İÇİN GEREKENLER /
NECESSARY CONNECTION TO CHARGE THE DIESEL ENGINE BATTERY

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR /
THE IMPORTANT POINTS

Sigorta

Fuse

Röle

Relay

Nötr kablosu rölenin 
sağında bulunan mavi 
klemense bağlanır.

Neutral cable should
should be connected
to the blue port of 
the relay.

Üç Faz beslemesi
en sağda bulunan 
sigortaya yapılır

Three phase connection 
must be made at the right 
hand side fuses.

Üç Faz
Beslemesi

Three phase cables
from the mains

Topraklama kablosu topraklama barasına bağlanmalıdır.

Earthing cable must be connected to the earthing port

HİDROFOR SİSTEMİNİN NEGATİF KODDAN EMİŞ 
ŞARTLARINDA ÇALIŞMASI DURUMUNDA DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR / THE IMPORTANT 
POINTS TO BE TAKEN INTO CONSIDERATION 
INSTALLING A BOOSTER PRIMING THE WATER FROM 
NEGATIVE LEVEL.

Hidrofor sistemleri genel olarak pozitif emişli olarak 
kullanılır. Bu tarz bir bağlantı(pozitif emişli çalışma) 
hidrofor sisteminin düzgün çalışması için en uygun 
bağlantı şeklidir. Eğer hidrofor sistemindeki pompa 
negative emiş yapacak şekilde tesisata bağlanırsa ve emiş 
hattında yeterli su olmazsa pompa fanı zarar görecektir. 
Aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmezse emiş 
problemleri oluşacaktır.

Generally boosters are priming water from same level. 
This is also a good way of running the pumps of booster. 
If pumps are having difficulties when priming water there 
could be serious damages in pumps fans.  The priming 
problems are occur if the following issues not considered;

1.  Pompa emiş hattındaki tesisat boru çapı, pompa giriş 
çapından küçük olmamalı.

The suction pipes must not be smaller than the suction 
inlet of the pump

2. Pompa emiş hattı çok uzun hat olarak çekilmemeli. 
Eğer pompa emiş hattı uzunluğu 5m yi aşıyorsa, bir çap 
büyük boru çapına geçilmelidir.

The suction pipe should not be long for proper suction, 
if the suction pipe is more than 5 meters from the pump, 
the suction pipe should be one size bigger than the inlet 
of the pump.

3. Pompa emiş hattında çok sayıda dirsek vb. local kayıp 
oluşturacak tesisat malzemesi kullanılmamalıdır, hat 
maksimum seviyede düz olarak çekilmelidir.

There should not be bend and a lot of elbows on the 
suction pipe. 

4. Yukarıda belirtilen hususlara riayet edilmesi durumunda 
pompa emişi sorunsuz olacaktır. Eğer bu hususlara riayet 
edilmezse, pompa emiş hattındaki aşırı direnç kavitasyon 
oluşmasına ve pompa fanının zarar görmesine yol 
açacaktır. Aynı zamanda pompa çıkış tarafında yeterince 
basınç elde edilemeyecektir.

As it is clearly written above if the suction side is 
proper the pump will prime the water without problem 
otherwise if there is resistance in priming water cavitation 
can occur and such will cause damage on the fans of the 
pump. Also the loss in pressure at suction side will reduce 
the pressure at the discharge side.

5. Eğer pompa negative emiş şartlarında çalıştırılıyorsa 
karşılaşılacak bir diğer problem, pompa emiş hattında 
hava cebinin oluşmasıdır. Bu durumda pompa emişi 
duracak ve pompanın kuru çalışması söz konusu 
olabilecektir. Bu tarz bir durum pompa fan ve 
difüzörlerinde çok ciddi hasarlara yol açar. Pompa emiş 
hattında hava cebinin oluşmasının nedeni, pompa emiş 
hattı ağzındaki valfin su kaçırması hattın hava almasıdır. 
Bu durumda pompa emiş yapamaz.

The other problem if the pumps are priming water from 
negative level. During priming the water if there is air 
pocket in the suction pipe the water priming will stop and 
the pump could run dry long time. This will cause heavy 
damage in the fans and diffusers. Why air pocket occur 
in the pipe if the foot valve at the end of suction pipe will 
leak,  so water will return to the well and  air pockets will 
occur in the pipe. In such case pump cannot prime water.

6. Bu durumla karşılaşmamak için imalat esnasında 
pompa basma tarafındaki çek-valfi sökmekteyiz.
(Normalde tüm hidrofor sistemlerinde basma tarafında 
pompa çıkış kollektörü üzerinde çek-valf bulunmaktadır.) 
Tesisatçıya her bir pompa emiş hattının ayrı ayrı 
çekilmesi gerektiğini ve emiş hattının uç kısmında foot-
valf kullanılması gerektiğini hatırlatıyoruz. Hidroforun 
devreye alınması aşamasında pompa ve emiş hattı sui le 
doldurulmalıdır. Aksi durumda pompa emiş yapamayacak 
ve kuru çalışacaktır. Pompa basma tarafındaki çek-
valfi sökmemizin sebebi, emiş borusu ağzındaki valf su 
kaçırırsa, borudaki su geri gelecek ve pompanın hava 
yapması, kuru çalışması engellenecektir. Böylelikle 
hattaki basınç düşecek ve pompa tekrar devreye girecek, 
emiş hattında hava cebi oluşmasının ve pompanın kuru 
çalışmasının önüne geçilecektir.

To avoid this problem we dismantle the non-return valves 
from the discharge manifold at the factory and deliver 
the booster without non return valves at the discharge 
side. (Normally all boosters are produced with non-
return valve on the dıscharge manifold.)  We ask the 
installer to install to every pump a separate suction pipe 
and put a foot valve at the end of the suction pipe. At 
commissioning of the booster the pumps and the suction 
pipes must be filled with water otherwise proper priming 
will never occur and the pumps will run dry. The reason 
we dismantle the non-return valves if the foot valve will 
leak water the water in the suction pipe will return to 
well. At this moment the pressure will drop the pump of 
the booster will start, without formation of air pocket at 
the suction pipe. By this way the pump will never run dry.
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Satış Sonrası Hizmetler

35 yılı aşkın sektör tecrübesi, Türkiye geneline yaygın 104 adet servis noktası 

ve müşteri odaklı satış sonrası hizmetler yaklaşımı ile sürekli yanınızdayız.

(Devreye alma, bakım & arıza giderme, yedek parça temini.)


