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KRT 110 Kontrol Panosu 

 

 

-TASARIM 

 

Hidrofor, dalgıç ve atık su pompalarının kontrolünde kullanılan kontrol panolarıdır. Pompalar "Basınç 

Anahtarı", "Kontaklı seviye şamandırası" ve "Seviye Elektrotu" ile kullanılmakta olup, hidrofor setlerinde 

kullanılan yüksek basınç pompaları ve dalgıç - atık su pompalarında bulunan her türlü koruma 

donanımından (Bi-metal, Nem sensörü, Float-switch vb.) gelen sinyalleri algılamaktadır. Basınçlandırma, 

doldurma veya boşaltma uygulamalarında kullanılabilmektedir. 

 

- KONTROL KABINI ÖZELLIKLERI 

 

* Mikro kontrol ile kontrol edilen panolardır, 

* Her pompa için "elektronik termik koruma", 

* Kuru çalışmaya karsı "Seviye Şamandırası" ile koruma 

* Kuru çalışmaya karsı "Sıvı elektrotu" ile koruma (sadece KPT 100 için opsiyonel) 

* Pompa motorlarının sargı sıcaklığının kritik düzeye eristiği anda motorun korunması (Bi-Metal ile), 

* Pompa motorlarının içerisinde nem oluşması durumunda motorun korunması  

  (sadece KPT 100 için opsiyonel), 

* Pompa motorları ile salmastra yatağı arasındaki bloga su girmesi durumunda pompanın korunması      

  (Float-Switch ile), 

* Her pompanın durum bilgisinin LED gösterge üzerinden izlenmesi (çalışıyor, arıza) 

* Her pompa için test ve otomatik çalışma (1-0-2) seçici anahtarı, 

* IP50 koruma sınıfına uygun kabin, 

* Uluslararası standartlara uyumlu malzeme ile imalatın gerçekleştirilmesi 

 

- OTOMATIK ÇALISMA FONKSIYONU 

 

7,5 kW ile 11 kW arası güçte 1, 2 veya 3 pompadan olusan dalgıç veya atık su pompalarının "Basınç 

Anahtarı", "Kontaklı Seviye Şamandırası" , "Seviye Elektrotu" vb. algılama donanımlarından gelen 

sinyaller doğrultusunda çalıştırılması sağlanır. Basınçlandırma, doldurma ve boşaltma uygulamalarında 

kullanılan pompalar regülasyonlu olarak direkt (DOL) yol verilerek devreye alınır ve çıkartılır. Sistemin 

düzgün ve sorunsuz çalışabilmesi için algılama donanımlarının ilgili alanda uygun seviyelere 

yerleştirilmesi ve doğru basınç değerlerine ayarlanması gerekmektedir. Kontrol kabinine bağlı bulunan 

tüm pompalar yaklaşık eşit zamanda devrede kalacak şekilde devreye alınıp çıkartılırlar. 

 

- TEST ÇALISMA FONKSIYONU 

 

Test çalışma fonksiyonu algılama donanımlarından bağımsız yapılmaktadır. Her pompa için pano 

kapağında bulunan (1-0-2) seçici şalterin 1 konumu test konumdur. Bu konuma alınan pompa aşırı akım 

koruma tedbiri devam ederek çalıştırılır. Test konumda basınç, seviye kontrolü yapılmamaktadır, sadece 

test işlemi için kullanılması gerekmektedir. 


