
ECP 25 Serisi
Islak Rotorlu Frekans Kontrollü Sirkülasyon Pompaları
Kullanım Kılavuzu
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Kurulumdan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun. Ürün, kişisel yaralanmaya 

neden olabileceğinden tıp sektöründe ve sudan başka bir sıvıyı pompalamak için kullanılamaz.

1. Genel Bilgiler
Çalıştırma talimatları, kurulu ve kullanıma hazır pompanın işlevlerini ve çalışmasını açıklar.

2. Düşük Enerjili Sirkülasyon Pompası
Düşük enerjili sirkülasyon pompası, ısıtma sistemlerinde suyun sirkülasyonu için tasarlanmıştır. 

Pompa performansının fiili gereksinimlerine sürekli olarak uyum sağlayabilmesine olanak tanıyan 

kalıcı manyetik motor ve diferansiyel basınç kontrolü içerir.

Kullanım Yerleri:
• Yerden ısıtma sistemleri

• Tek borulu sistemler

• İki borulu sistemler

2.1 Düşük Enerjili Sirkülasyon Pompası Kullanımının Avantajları

Kolay Montaj ve Başlatma
• Düşük enerjili sirkülasyon pompalarının montajı kolaydır.

Fabrika ayarı ile pompa, çoğu durumda herhangi bir ayarlama yapmadan başlatılabilir.

Yüksek Düzeyde Konfor
• Vanalardan minimum gürültü gelir.

Düşük Enerji Tüketimi
• Geleneksel sirkülasyon pompalarına kıyasla düşük enerji tüketir.

A sınıfıdır

3. Pompa Sıvısı
Katı parçacıklar, lifler veya mineral yağı içermeyen temiz, ince, agresif ve patlayıcı olmayan sıvılar.

Isıtma sistemlerinde su, ısıtma sistemlerindeki su kalitesine dair kabul edilmiş standartların 

gereksinimlerini karşılar.

EEI<0.23
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4. Bileşenler

Pompa model adı

15(=1'), 25(=1 l/2"), 32(=2")

Azami basma yüksekliği (m)

Rakorlar arası uzunluk

180/130ECP 25 6

4.1 Tip Tanımı

Bileşenler

1 - Pompa girişi
2 - Pompa gövdesi
3 - Pompa çıkışı
4 - Motor gövdesi
5 - Etiket
6 - Hava alma ağzı
7 - Kontrol paneli
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5. Kontrol Paneli

5.1 Kontrol Panelindeki Elemanlar

No Açıklama

1 Fiili çalışma gücünü gösteren ekran

2 Otomatik modu gösteren ışık alanları

3 Manuel düğmesi için minimum hız

4 Manuel düğmesi için orta hız

5 Manuel düğmesi için maksimum hız

6 Gece modunu gösteren ışık alanları

7 Gece modunu seçmek için basmalı düğme

8 Pompa ayarını seçmek için basmalı düğme

9 CP1: minimum sabit basınç eğrisi

10 CP2: maksimum sabit basınç eğrisi

11 PP1: Minimum orantılı basınç eğrisi

12 PP2: Maksimum orantılı basınç eğrisi
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5.2 Pompa Ayarını Gösteren Işık Alanları
Düşük enerjili sirkülasyon pompasının basmalı düğme ile seçilebilecek yedi isteğe bağlı 
ayarı vardır. Pompa ayarı, yedi farklı ışık alanı ile gösterilir. 

5.3 Pompa Ayarını Seçmek İçin Basmalı Düğme
Düğmeye her basıldığında pompa ayarı değişir. Bir döngü, yedi kez düğme basışından 
oluşur.

6. Pompa Ayarı ve Pompa Performansı Arasındaki İlişki
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Ayar Pompa Eğrisi Fonksiyon

PP1 En düşük oransal basınç eğrisi Pompanın çalışma noktası, ısıtma talebine bağlı olarak 
en düşük oransal basınç eğrisi üzerinde yukarı veya aşağı 
değişecektir. Basma yüksekliği (basınç), ısıtma talebi 
düştüğünde azalır ve ısıtma talebi yükseldiğinde artar.

PP2 En yüksek oransal basınç eğrisi Pompanın çalışma noktası, ısıtma talebine bağlı olarak en 
yüksek oransal basınç eğrisi üzerinde yukarı veya aşağı 
değişecektir. Basma yüksekliği (basınç), ısıtma talebi 
düştüğünde azalır ve ısıtma talebi yükseldiğinde artar.

CP1 En düşük sabit basınç eğrisi Pompanın çalışma noktası, ısıtma talebine bağlı olarak 
sabit basınç eğrisinin dışına veya içine hareket edecektir.
Basma yüksekliği (basınç), ısıtma talebi fark etmeksizin 
sabit tutulur.

CP2 En yüksek sabit basınç eğrisi Pompanın çalışma noktası, ısıtma talebine bağlı olarak 
sabit basınç eğrisinin dışına veya içine hareket edecektir.
Basma yüksekliği (basınç), ısıtma talebi fark etmeksizin 
sabit tutulur.

III Hız III Pompa sabit hızda çalışır ve sonuç olarak sabit bir eğride 
kalır.
Hız III'de, pompa tüm çalışma koşulları altında maksimum 
eğride çalışmak üzere ayarlanmıştır.
Pompanın hızlı havalanması, pompayı kısa bir süre için 
Hız III'e ayarlayarak sağlanabilir.

II Hız II Pompa sabit hızda çalışır ve sonuç olarak sabit bir eğride 
kalır.
Hız II'de pompa tüm çalışma koşulları altında orta eğride 
çalışmak üzere ayarlanmıştır.

I Hız I Pompa sabit hızda çalışır ve sonuç olarak sabit bir eğride 
kalır.
Hız I'de pompa tüm çalışma koşulları altında minimum 
eğride çalışmak üzere ayarlanmıştır.

OTOMATİK
Fabrika teslim ayarı

"OTOMATİK" modunda, sistem akış koşullarına göre 
pompanın gücü otomatik olarak yükselir veya alçalır.

Gece modu

Pompa gece modundayken bir saat sonra otomatik 
olarak gücü düşer, iki saat sonra 5-10 watt arasına düşer, 
yedi saat sonra otomatik olarak kapanır ve başlangıç 
konumuna döner.
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7. Arıza Tespit Tablosu

Uyarı

Pompa üzerinde çalışmaya başlamadan önce elektrik bağlantısının kesildiğinden ve 
yanlışlıkla açılamayacağından emin olun.

Arıza Kontrol Paneli Nedeni Çözüm

1. Pompa 
çalışmıyor Işık kapalı a) Tesisattaki sigorta yanmış Sigortayı değiştirin

b) Akım veya voltaj devre kesici 
tetiklenmiş

Devre kesiciyi devre 
dışı bırakın

c) Pompa arızalı Pompayı değiştirin

Sadece gücü 
gösteriyor

a) Elektrik kaynağı arızası
Çok yavaş olabilir

Elektrik kaynağını 
kontrol edin
Belirlenen aralıkta

b) Pompa tıkalı Tıkanmaya neden olan 
maddeleri temizleyin

2. Sistem 
gürültülü

Güç ve pompa ayarı 
ışığı açık a) Sistemde hava var Sistemin havasını alın

b) Akış çok yüksek Basma yüksekliğini 
düşürün

3. Pompa 
gürültülü

Güç ve pompa ayarı 
ışığı açık a) Pompada hava var Pompanın çalışmasına 

izin verin

b) Giriş basıncı çok düşük Giriş basıncını artırın 
Varsa genleşme 
tankındaki hava 
hacmini kontrol edin

4. Yetersiz Güç ve pompa ayarı 
ışığı açık

a) Pompa performansı çok düşük Basma yüksekliğini 
artırın
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8. Montaj

Dikkat : Pompayı, motor mili yere göre yatay olacak şekilde monte ediniz.
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Uyarı : Pompa içerisindeki akışkan, sıcak ve basınçlı olabilir. Yukarıdaki şekilde tarif 
edilen vidaları çıkarmadan önce her iki taraftaki bağımsız vanaları kapatın ve sistemi 
boşaltın.

Dikkat: Pompa boruya bağlıyken giriş ve çıkış 
rakorlarını iyice sıkınız.
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Pompanın havasını almak için pompa gövdesindeki 
tornavida başlıklı vidayı sökünüz ve su geldiğinden 
emin olunuz.

Dikkat: Pompa kuru çalışmamalıdır.

MODEL
GÜÇ

Akım
W HP

ECP 25-6-130 45 0,06 0,38

ECP 25-6-180 / ECP 25-6-180 Bronz 45 0,06 0,38

9.Akım Değerleri
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CE Belgesi



Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 14
34775 Ümraniye-Istanbul / Turkey
Tel : +90 216 561 47 74 (Pbx) • Fax : +90 216 561 47 50
www.etna.com.tr • info@etna.com.tr

Satış Sonrası Hizmetler

35 yılı aşkın sektör tecrübesi, Türkiye geneline yaygın 100'ü aşkın servis 

noktası ve müşteri odaklı satış sonrası hizmetler yaklaşımı ile sürekli 

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