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PER‹FER‹K POMPALI KÜREL‹
H‹DROFOR S‹STEMLER‹

Pkm 60 - Pkm 100

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

UYARI!
Lütfen cihaz›n›z› kullanmaya bafllamadan önce bu k›lavuzu okuyunuz. Size
bu kitapç›kla beraber servis hizmeti alaca¤›n›z, servis istasyonlar› ile ilgili
bilgileri içeren Servis Teflkilat› Kitapç›¤› verilmifltir. Cihaz›n›z›n ilk çal›flt›rmas›n›
mutlaka Baymak A.fi. yetkili servislerine yapt›r›n›z. Aksi takdirde cihaz›n›z
garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.

Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenen kullan›m
ömrü 10 y›l’d›r. ‹lgili yasa gere¤i üretici ve sat›c› firmalar bu süre içerisinde
cihazlar›n fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma
ve cihaza servis yap›lmas›n› sa¤lamay› taahhüt eder.

BAYMAK MAK‹NA SANAY‹ VE T‹C. A.fi.
Orhanl› Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Caddesi No: 7  34959

Tuzla / ‹STANBUL
Tel: (0216) 581 65 00

http:// www.baymak.com.tr
e-mail:yonetim@baymak.com.tr



GENEL UYARILAR :
1- Tafl›ma ve nakl iye ifllemini cihaz›n üzerindeki iflaret lemeleri  ve uyar› lar›  dikkate
alarak or j inal  ambalaj ›  i le yap›n›z.  Ambalaja ve cihaza zarar verebi lecek (Nem,su
darbe vs.) etkenlere karfl› koruyunuz.
2-  Cihaz›n ambalaj›n› açt›ktan sonra ambalaj at›klar›n›z› çocuklardan uzak tutunuz
ve ambalaj at›klar›n›z› uygun at›k alanlar›na at›n›z.
3- Hidroforunuzu su deposuyla ayn› seviyeye monte ediniz..
4-  H id ro for ,  suyu d i rek t  fleh i r  flebekes inden emecek flek i lde  ba¤ lanmamal ›d › r .
5- Hidrofor suyu bir su deposundan emmelidir.
6-  Küre pompada su yokken bas›nç l ›  hava i le  do lduru lmufltur .  Küre üzer indek i
subab› kurcalamay›n›z.
7- Bas›nç flalteri fabrikada ayarlanm›flt›r. Ayar›n› de¤ifltirmeyiniz.
8-  H idroforu iy i  havaland› r › lan,  or tam s›cak l ›¤ ›  40 °C y i  geçmeyecek korunak l ›
bir ortama monte ediniz.
9-  Emifl ve bas›fl borular ›n›  kelepçe i le  duvara monte ederek boru a¤›r l ›k lar ›n›n
pompa üzerine binmesini önleyiniz.
10-  ‹ lk çal ›flt ›rmada ve uzun süreden sonra yeniden devreye al ›rken bir  tornavida
ile motor milini gevfletiniz. (Motorun arka taraf›ndaki vidadan)
11-  Pompa ve borudaki tüm su, s›f ›r  derecenin alt ›ndaki koflul larda boflalt › lmal›d›r.
Aksi  halde pompa gövdesi  çat layabi l i r  ve borular pat lar .  E¤er hidrofor uzun süre
ça l › fl t › r › lmayacak  i se  suyun  bofla l t › lmas ›  pas lanmaya  ka rfl ›  b i r  ön lem o la rak
tavsiye edilir.
12- Hidroforunuza mutlaka termik flalter takt›r›n›z.
13-  Hidroforunuza Baymak yetki l i  servis ler i  d›fl›ndaki  k ifl i ler in müdahale etmesine
kesinlikle izin vermeyiniz.
14- Hidroforunuzu Baymak Yetkili Servisine çal›flt›rt›n›z.
15- ‹ lgi l i  yasa gere¤i cihaz›n›z›n kullan›m ömrü on (10) y›ld›r. Kullan›m ömrü ürünün
fonksiyonlar›n› yer ine get irebi lmesi iç in gerekl i  yedek parça bulundurma ve servis
hizmeti verme süresidir.
16- Tesisat plastik çekilecek ise boru çap› hesaplanan çap›n bir üst de¤erinde seçilmelidir.
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TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Pkm 60 - Pkm 100 Performans E¤rileri :

Teknik Bilgiler:

Kapasite

Lt/h

Model
Voltaj

50 Hz HP KW

Güç

Amper
Bas›nç Aral›¤›

Bar

Küre

Hacmi Lt.

Pkm 60

Pkm 100

220 V

220 V

0,4

0,8

0,3

0,6

2

3,7

1400-600

1850-1200

1,5-2,5

2,5-3,8

20

20

H
m
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415
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c

235

290

d

190
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e

105

80

emifl

a¤z›

1”

1”

bas›fl

a¤z›

1”

1”

Pkm 60

Pkm 100

Ölçüler mm’dir.
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0,44 kW
0,6 kW

0,75 kW
1 kW

1,1 kW
1,85 kW
1,5 kW
2,2 kW

MOTOR
GÜCÜ (kW) HP MOTOR AKIMI (A) KULLANILACAK

S‹GORTA
KULLANILACAK
KABLO KES‹T‹

0,6
0,8
1

1,36
1,5
2,5
2
3

3,12
3,8
5,1
6,2
7,2
10
9
12

1 x 6 A
1 x 6 A
1 x 10 A
1 x 10 A
1 x 16 A
1 x 16 A
1 x 16 A
1 x 20 A

3x1,5
3x1,5
3x1,5
3x1,5
3x1,5
3x2,5
3x2,5
3x2,5

MONOFAZE MODELLER

Tablo 2

NUMARALANDIRILMIfi PARÇA RES‹MLER‹
Pkm 60 - Pkm 100

1- Pompa Gövdesi
4- Pervane
7- Rotor
10- Stator
11- Motor Gövdesi
12- So¤utma Fan›
14- Kapak
16- Mekanik Keçe
16A- Mekanik Keçe
17- Kama
19- Rulman

20- Rulman
21- Rondela
22- Ba¤lant› Blo¤u
23- Kapasitör
24- Ba¤lant› Vidas›
25- Tapa
27- Oring
32- Segman
33- Kapak
45- Civata
52- Vida



ÖNEML‹ UYARILAR
Ürün Garanti fiartlar› ile ‹lgili Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:

Baymak A.fi. taraf›ndan verilen ürün garantisi ürünün normal kullan›m flartlar›nda
kullan›lmamas›ndan do¤acak ar›za ve hasarlar› kapsamaz.
Buna ba¤l› olarak afla¤›daki fl›klar dikkatinize sunulmufltur:

1. Ürününüzü ald›¤›n›zda ürününüze ait garanti belgesini yetkili sat›c›n›za
onaylatt›r›n›z.
2. Garanti belgesi üzerinde bulunmas› gereken sat›c› ve yetkili servis onaylar›n›n
bulunmamas› halinde, garanti belgesi üzerinde silinti, kaz›nt› yap›larak tahrifat
ürün üzerindeki orjinal seri numaras›n›n silinmesi-tahrif edilmesi halinde.
3. Cihaz›n›z›n montaj ve kullanma k›lavuzunda tarif edildi¤i flekli ile kullan›n›z.
Kullan›m hatalar›ndan meydana gelebilecek ar›za ve hasarlar.
4. Ürünün müflteriye teslim tarihinden sonra nakliye s›ras›nda oluflabilecek
hasarlar garanti kapsam›na girmez.
5. Uygun koruma (elektrik) panosunun tak›lmamas› ve elektrik tesisat›ndaki
eksikliklerden kaynaklanan problem oluflmas› durumunda elektrik motorunun
yanmas› garanti kapsam›na girmez.
6. K›fl sezonunda dondan dolay› pompa gövdesinin pervane, mekanik keçenin
zarar görmesi garanti kapsam›na girmez.
7. Susuz çal›flt›rmadan do¤acak ar›zalar.
8. Yetkili servis elemanlar› d›fl›nda flah›slar taraf›ndan bak›m, onar›m veya
baflka bir nedenle müdahale edilmemifl olmal›d›r.
9. Kullan›c›n›n periyodik olarak yap›lmas› icap eden bak›m ve kontrolleri
yapmamas›ndan do¤acak hatalar.
10. Hatal› yerlefltirme, hatal› boru ba¤lant›lar›, hatal› kapasite seçimi, düflük
veya oynayan voltaj, harici fiziki kimyevi etkenler, nakliye ve depolama
flartlar›ndan do¤acak ar›zalar.
11. Yetkili servis ekibinin yapmad›¤› tamir veya de¤ifliklikler.
12. Kireçlenmeden dolay› oluflan ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.

UYARI
Hidroforunuzun ilk çal›flt›rmas›n› BAYMAK A.fi. Koruma
(Elektrik) panosu ile yapt›rman›z önerilir. Aksi takdirde elektrik
tesisat›ndan kaynaklanan ar›zalarda motor sar›m› ve iflçilikler
garantiye girmez.
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GARANT‹ fiARTLARI
H‹DROFOR GRUPLARI

BAYMAK
MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.

1) Garanti süresi, mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r.
2) Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› Firmam›z›n garantisi kapsam›ndad›r.
3) Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Mal›n tamir süresi en fazla 30 ifl günüdür. Bu süre, mala iliflkin ar›zan›n servis istasyonuna, servis 
istasyonunun olmamas› durumunda, mal›n sat›c›s›, bayii, acentas›, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›
- üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren bafllar. Mal›n ar›zas›n›n 15 ifl günü içerisinde 
giderilememesi halinde, imalatç› - üretici veya ithalatç›; mal›n tamiri tamamlan›ncaya kadar, benzer 
özelliklere sahip baflka bir mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r.

4) Mal›n garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar›ndan dolay› ar›zalanmas›
halinde, iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi bir ad alt›nda hiç bir ücret talep
etmeksizin tamiri yap›lacakt›r.

5) Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men mal›n;
- Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kayd›yla, bir y›l 
içerisinde; ayn› ar›zan›n ikiden fazla tekrarlanmas› veya farkl› ar›zalar›n dörtten  fazla  meydana gelmesi
veya belirlenen garanti süresi içerisinde farkl› ar›zalar›n toplam›n›n alt›dan fazla olmas› unsurlar›n›n 
yan› s›ra, bu ar›zalar›n maldan yararlanamamay› sürekli k›lmas›,
- Tamiri için gereken azami sürenin afl›lmas›,
- Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›rayla sat›c›s›, bayii,
acentesi temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç› - üreticisinden birisinin düzenleyece¤i raporla ar›zan›n 
tamirinin mümkün bulunmad›¤›n›n belirlenmesi, durumlar›nda, tüketici mal›n ücretsiz de¤ifltirilmesini, 
bedel iadesi veya ay›p oran›nda bedel indirimi talep edebilir.

6) Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan ar›zalar garanti 
kapsam› d›fl›ndad›r.

7) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin ve 
Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurulabilir.

Garanti Kapsam› Haricinde Olan Genel Hususlar
Afla¤›da belirtilen hususlar ve bu maddeler dahilinde meydana gelen ve/veya gelebilecek ar›zalar, sorunlar
ve hasarlar garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.
1) Ürünün Montaj ve Kullanım Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması, kullanım hataları ve 

cihazın standart kullanım �flartları / amaçları haricinde kullanılması halinde oluflabilecek ar›zalar ve 
sorunlar

2) Ürünün ilk çalıfltırma iflleminin Yetkili Servis tarafından yapılmaması (*), Yetkili Servis teknisyenleri 
harici yetkisiz 3.flahıslar (özel servis) tarafından cihaza müdahale edilmesi veya bu sebeple oluflan 
arızalar ve sorunlar
(*) Termosifon, Pompa, Ani Su Isıtıcısı, Radyatör, fiofben ve Aspiratör ürün gruplarında ilk çalıfltırma ifllemi yapılmamaktadır.

3) Ürünün müflteriye tesliminden sonra, nakliye/taflıma sırasında oluflabilecek hasarlar
4) Tüketici taraf›ndan yap›lan yanl›fl depolama ve ortam koflullar› nedeniyle cihazda meydana gelen 

hasarlar ve ar›zalar
5) Do¤al afetler, üründen kaynaklanmayan harici /fiziki dıfl etkenler, mevsimsel hava flartları ve çevresel

etkenler (deprem, yangın, sel, su basması, fliddetli rüzgar, yıldırım düflmesi, kireç, tesisatın aflırı 
kireçli/çamurlu/pis olması,nem, rutubet, toz, nakliye, taflıma, ürünün dona maruz kalması, baca 
ba¤lantılarının donması, bacadan ya¤mur suyu girmesi, susuz çalıflma v.b.) nedeniyle oluflan arızalar
ve sorunlar

6) Ürünün standart ve sorunsuz çalıflma koflullarının sa¤lanması için gerekli/zorunlu olan Montaj ve 
Kullanım Kılavuzunda belirtilen teknik özelliklerin (su basıncı, voltaj de¤eri, gaz besleme basıncı, 
sigorta de¤eri, topraklama, yak›t cinsi, yak›t kalitesi v.b) uygun olmaması, sabit olmaması ve/veya 
de¤iflken olması halinde cihazda meydana gelebilecek arızalar ve sorunlar

7) Elektrik-Gaz-Su kesintisi ve üründen kaynaklanmayan kaçaklar nedeniyle meydana gelebilecek ar›zalar
ve sorunlar

8) Elektrik-Gaz-Su tesisatı ve / veya tesisat ekipmanları, tesisat kaçakları, tesisat ba¤lantıları, baca 
ba¤lantıları v.b. nedeniyle meydana gelebilecek arızalar ve sorunlar
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MALIN :
Cinsi : Hidrofor Gruplar›
Markas› : Baymak
Modeli :
Bandrol ve Seri No. :
Teslim Tarihi/Yeri :
Garanti Süresi : 2 Y›l
Azami Tamir Süresi : 30 ifl günü

H‹DROFOR GRUPLARI

NOTLAR:

BAYMAK MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
Orhanl› Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Caddesi No: 7
34959    Tuzla / ‹STANBUL
Tel. : (0216) 581 65 00
Internet : www.baymak.com.tr
E-mail : yonetim@baymak.com.tr

Belgenin Geçerlilik Tarihi: 29/06/2012
Belge Numaras› :
Belge ‹zin Tarihi  :

86961
29/06/2010


