
      İdeal Bir Presscontrol + Motor (Hidrofor) Tesisatı Nasıl Olmalı 

1- Hidroforun üstü örtülmeli. Ortam sıcaklığını sağlamak için. 

2- Hidroforun oturacağı sehpa yerden en az 10cm yüksek olmalı. Su basmalarına karşı koruması için. 

       3- Giriş suyunun tortusu ve kireci alınmalı. Kirecin yapışma özelliğini yok etmek için 

       4- Motora termikli pano konmalı. Sıkışma durumunda çalışmaması için. 

       5- Hidrofor çıkışına minimum 8 lt’lik membranlı tank konmalı hava basıncı da motor başlatma 

       Basıncının 10% altında olmalı. 

       1HP motorlarda şalt sayısı dakikada 50’yi geçmemeli. 1.5HP ve yukarısı için basınç tankını 

       büyülterek şalt sayısını 30’a sınırlamalı. 

       Basınç tankı kullanılmayan presscontrol tesisatlarında , az su kullanımında motor her 5sn- 15sn 

       arasında devreye girer çıkar. Şalt sayısı 120-240 olur. Bu durum genellikle tuvaletin sifonu az su 

       kaçırırsa olur. 

       6- Dublex bir villada kalan 5 kişilik bir ailenin su ihtiyacı ve basıncı. 

       Hmin = h+hk+hc=10m+10m+15m=35m 

       Qmin=Daire sayısı x Daire kişi başı sayısı x kişi başı su tüketimi x k/1000=   =1 x 5 x 200 x 0,66 = 0,66m³/hr 

      Hmin =35m Qmin=0,66m³/hr 

      7-Seçilen Motor VKD 100, 1HP gücünde çift kademeli bronz fanlı olacak. 

      8- Bu ideal hidrofor seti kurulduğunda ve villada yaşayan kişiler su kaçaklarına ve evdeki su tesisatı 

      arızalarına karşı zamanında önlem alırlarsa hidrofor seti yıllarca kusursuz çalışır. 

      9- Yukarıdaki örnekte 1HP CM100 veya CAM100 kullanılabilir mi? 

      Genellikle iki motor da yaygın olarak kullanılır yalnız ikisi de hatalı. İş yapar mı? yapar. Yalnız 

      kısa zaman içerisinde hem presscontrolda hem de motorda arızalar baş gösterir. Teknisiyen de arızalı 

      parçayı atar yerine yenisini koyar. CM100 basıncı düşük debisi yüksektir. Su aktarmak için kullanılır. CAM100 bu örnek 

      için doğru pompa değildir basıncı yüksektir.Kuzey Kıbrıs presscontrol ve motor çöplüğüne döndü. Hırdavatcı 

      sattığı ürünün teknik özelliğini bilmiyor, teknisiyen de doğru seçim için kafa yormuyor taktığı an 

      çalışırsa parasını alıp gidiyor. Kısa zaman sonra presscontrol veya motor yandığında tüketici 

      kaderine küsüyor. Garantiyi hiç sorgulamıyor. Bu durumu düzeltecek biri varsa o da tüketicidir. 

     Tüketici garantiyi muhakkak istemeli. Tüketici gerçek garantiyi istediğinde yanlış montaj yapan 

      teknisiyenler de doğru montaja yönelecek ve israf önlenmiş olacak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model CM 100-1HP 

Q(m³/hr.) 

h(m) 

 

0 1.2 2.4 3.6 4.8 5.4 

33 32.5 31.5 29.5 27 25 

 

 

Model CAM 100 – 1 HP 

Q(m³/hr.) 

h(m) 
 

0 0.6 1.2 2.4 3.0 3.6 

52 47 42 32 27 10 
 

 

Model VKD 100 M - 1 HP 

Q(m³/hr.) 

h(m) 
 

0 1.2 2.4 3.6 4.8 

40 35 29 21 12.5 
 

 

 


