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GÝRÝÞ

ÜRETÝCÝ HAKKINDA

ALLFETT, 25 yýldýr profesyonel deneyime sahip olduðu Otomatik Merkezi Yaðlama konusunda,
makinalarýnýz ve araçlarýnýzda karþýlaþabileceðiniz her türlü yaðlama sorununa çözüm getirecek sistemler
geliþtirmektedir.

ALLFETT, Türk Akýþkan Gücü Derneði�ne üye olan bir Araþtýrma ve Geliþtirme þirketi olarak, yerel
ve uluslararasý anlamda sayýsýz uygulamaya çözüm üretebilmektedir. Kendini sürekli geliþtiren ve teknolojik
yeniliklere sahip olan bir kuruluþ olarak, müþterilerimizin sorunlarýný ayrý, ayrý deðerlendirip, ihtiyaçlarý
doðrultusunda standart ve isteðe özel en doðru çözümü sunmakla birlikte tasarruf ve üretkenliðin saðlanmasýna
önemli ölçüde yardýmcý olmaktayýz.

Müþterilerimizin iyi kalitemizden kaynaklanan memnuniyetinin bir sonucu olarak büyümeye devam
etmekte, bu alandaki yerel ve uluslararasý pazarda en baþarýlý firmalar arasýnda yeralmaktayýz. Eminiz ki,
evrensel çerçevede büyümeye ve geliþmeye devam ederek sizlere en doðru çözümleri sunacaðýz.

Kýlavuz içerisinde aþaðýda gösterilen iþaretler ile birlikte yazýlmýþ yazýlar bulunmaktadýr. Bu yazýlar uyarýlarý ve
daha fazla dikkat edilmesi gereken noktalarý belirtir.

UYARILAR

DÝKKAT / UYARIGEREKLÝLÝK

YASAKLAMA

ELEKTRÝK

Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için,
hareketli parçalarý üzerinde meydana gelen aþýnma en üst seviyeye çýkar. Makinalar çoðu durumda sürekli
olarak kötü hava koþullarý, toz, kir, tuz, kimyasal madde ve aðýr yüklere maruz kalýr. Sonuç olarak beklenmeyen
arýzalar meydana gelir ve buna baðlý olarak verimlilik kayýplarý yaþanýr.

Otomatik merkezi yaðlama sistemi kullanmak karlýlýðýnýzý arttýracaktýr. ALLFETT otomatik yaðlama
sistemleri, bir pompa, elektronik kontrol ünitesi, daðýtýcýlar, yaðlama hatlarý ve baðlantý elemanlarýný biraraya
getirerek oluþturduðu sistem ile yaðlama için harcanan iþ yükünün tamamýný devralýr. ALLFETT otomatik
yaðlama sistemleri ile yaðlama iþlemi, makinenin çalýþýr durumda olduðu � verimli çalýþma zamaný � dahilinde
gerçekleþtirilerek kazancýnýza katký saðlar.

Yaðlama iþlemi makine ve araçlar için önemlidir. Ancak, doðru yaðlama yapabilmek hareketli parçalarý
aþýnmaya karþý daha uzun süre koruyabilmektedir. Ekipmanýn ihtiyacý kadar ayarlanmýþ yaðýn, az miktardaki
dozlar halinde belirli zaman aralýklarýnda ve aracýn çalýþýr durumda olduðu zaman süresince hareketli parçalara
iletmek, yaðýn çok daha uzun süre koruyucu olarak yerinde kalmasýný ve görev yapmasýný saðlayacaktýr. Bu
sayede birbirine sürtünen tüm parçalarýn verimli çalýþma ömürleri çok daha uzun olacaktýr.
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ÜRÜN TANIM BÝLGÝLERÝ

ALLFETT merkezi yaðlama sistemi pompalarý ile birlikte kullanýlan, modüler yapýda düzenlenen pilot
kumandalý sýralama valfleridir. Pompadan çýkan yað, sýra ile belirli dozlarda yaðlama noktalarýna bu valfler ile
ulaþtýrýlýr.

Bir progresif daðýtýcý pompadan direkt olarak beslenebildiði gibi, pompa çýkýþýna baðlý ayrý bir
daðýtýcýnýn çýkýþý ile de beslenebilir. Modüler yapýya sahip olmasý sebebi ile özel çözümler sunmasýnýn yanýnda
çok farklý miktara sahip doz çýkýþ deðerlerine ayarlanabilir.

Progresif sistem daðýtýcý bloðu, sahip olduðu pilot sistemi sayesinde her tip ikaz ve durum ile ilgili
uyarý verebilmektedir. Daðýtýcý ara dilimleri üzerinde baðlantý yapýlabilen mekanik yada elektronik indikatör
çeþitleri bulunmaktadýr. Ayrýca, her daðýtýcý çýkýþýna eklenebilen týkalý nokta ikazý sayesinde, yaðlama noktalarýndan
tam olarak hangisinin týkalý olduðu anlaþýlabilmektedir.  Böylece yaðlama iþleminin durumu tam olarak kontrol
altýna alýnabilir.

SATIÞ

ALLFETT PAZARLAMA VE DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ.
Topçular Mahallesi, Topçular Caddesi No:1/1 - Eyüp / Ýstanbul
Telefon
Fax

:
:

0 212 501 32 01 (PBX)
0 212 501 33 37

www.allfett.net
info@allfett.net
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8
10
12
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16
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ÜRÜN SÝPARÝÞ BÝLGÝLERÝ
Sipariþ NumarasýÜrün Adý - Açýklamasý

Progresif L.D. daðýtýcý valf bloðu - 3/6
Progresif L.D. daðýtýcý valf bloðu - 4/8
Progresif L.D. daðýtýcý valf bloðu - 5/10
Progresif L.D. daðýtýcý valf bloðu - 6/12
Progresif L.D. daðýtýcý valf bloðu - 7/14
Progresif L.D. daðýtýcý valf bloðu - 8/16
Progresif L.D. daðýtýcý valf bloðu - 9/18

40 10 03 00
40 10 04 00
40 10 05 00
40 10 06 00
40 10 07 00
40 10 08 00
40 10 09 00

Çýkýþ sayýsý

GENEL ÖZELLÝKLER

: 7,5 bar.Minimum çalýþma basýncý

400 bar.:Maksimum çalýþma basýncý

Gres tipi NLGI - 00, 0, 1, 2, 3:

Çýkýþ sayýsý en az 2 en fazla 18 adet çýkýþa kadar
Bir daðýtýcý bloðu hazýrlanabilir.

:

Çalýþma sýcaklýðý -25°C +80°C:

Piston doz hacimleri Ø4mm piston - 0.060cc / strok
Ø5mm piston - 0.100cc / strok
Ø6mm piston - 0.140cc / strok
Ø7mm piston - 0.190cc / strok
Ø8mm piston - 0.250cc / strok

:
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DAÐITICI BLOK BÝLEÞENLERÝ

GENEL ÖLÇÜ BÝLGÝLERÝ
Aþaðýda teknik resim progresif daðýtýcý valfin 3/6 tipi modelini temsil etmektedir. Progresif daðýtýcý

valfler modüler ara dilimlerin birleþtirilmesi ile meydana getirilmektedir. Her bir dilimin kalýnlýk ölçüsü belirtilmiþtir.
Teknik resim ölçü birimi milimetredir.

Progresif sistem daðýtýcý bloklarý 3 farklý dilimin
birleþmesi ile meydana gelmektedir. Sahip olduklarý
ara dilim sayýsý ile isimlendirilirler. (örn 3/6 valf gibi)

Baþlangýç elemaný ile daðýtýcý bloðuna yað giriþi
saðlanýr.

Ara elemanlar ile birlikte daðýtýcý çýkýþlarý ve pilot
kumanda sistemi saðlanýr.

Bitiþ elemaný ise progresif daðýtýcýnýn pilot
sistemindeki yaðýn baþlangýç elemanýna dönüþü
saðlamakta ve bloðun son dilimini temsil etmektedir.

Bitiþ elemaný

Çýkýþ rakoru

Ara eleman

Piston

Baþlangýç elemaný
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BÝR DAÐITICI BLOÐU EN AZ 3, EN FAZLA 9 ADETE KADAR ARA DÝLÝMDEN OLUÞABÝLÝR.
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Bir progresif daðýtýcý pompadan direkt olarak beslenebildiði gibi, pompa çýkýþýna baðlý ayrý bir
daðýtýcýnýn çýkýþý ile de beslenebilir. Modüler yapýya sahip olmasý sebebi ile özel çözümler sunmasýnýn yanýnda
çok farklý miktara sahip doz çýkýþ deðerlerine ayarlanabilir.

Progresif daðýtýcý valfler, baðlý olduklarý yaðlama noktalarýndan bir tanesinin týkanmasý sebebi ile yaðý
diðer noktalara iletemeyeceði için bloke olur. Opsiyonel olarak valf üzerine eklenebilen sensörler ile bu bloke
izlenebilir ve gerektiðinde alarm veya ikaz sinyali alýnabilir.

Yaðlama noktalarýndan bir tanesinin týkalý olmasýna raðmen sistemin çalýþmaya devam etmesi
gerektiði durumlarda, opsiyonel olarak sunulan týkalý nokta ikazý kullanýlmaktadýr. Bu ikaz, týkalý olan noktadan
yað tahliyesi gerçekleþtirerek, sistemin çalýþmaya devam etmesini saðlayabilir.

FONKSÝYON ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

Sisteme baðlý olan pompanýn çalýþmaya baþlamasý ile birlikte ;

Gönderilen yað, daðýtýcý pilot sistemi içerisinde bulunan pistonlara hareket verir. Pistonlarýn bu
hareketi, yaðýn gönderimi devam ettiði süre boyunca sýra ile tekrarlanýr. Piston, sað yada sol yöne 1 strok
mesafesi kadar hareket ettiðinde yaðlama noktasýný 1 doz besler ve yaðýn bir sonraki pistona iletimini saðlar.

1

3

2

Piston pilot sistemi Daðýtýcý Çýkýþlarý

Progresif L.D. valfler ile yaðlama noktalarý arasýndaki mesafe en fazla 5m olmalýdýr.
Ancak 5m ile 10m arasýnda baðlantý yapýlmasý gerektiði durumlarda mutlaka valf
çýkýþlarýna check-valve konulmalýdýr.

Sistem üzerinde yüksek basýnç bulunduðu sýrada ürüne veya komponentlerine müdahale
etmek, yaralanmaya sebebiyet verebilir. Sistemi kapatýn, basýnçý boþaltýn ve elektriði
kesin.

Ürünler üzerinde yetkisiz kiþilerin deðiþiklik yapmasý sakýncalýdýr. Orjinal ALLFETT
ekipmanlarý dýþýnda ekipmanlarýn kullanýlmasý uygun deðildir. Bu sebeple meydana
gelen hasarlar ve arýzalar garanti dýþý kalýr.
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GRES YAÐLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

ALLFETT Elektrikli Gres Pompalarý ile birlikte kullanýlabilen gres yaðlarýnýn özellikleri aþaðýda
açýklanmaktadýr. Sistem dahilinde kullanýlacak gres yaðýnýn seçimi, aþaðýda belirtilen açýklamalar dahilinde
yapýlmalýdýr.

1. Gres yaðý LÝTYUM sabunlu olmalýdýr ve yüksek basýnca dayanýmýný arttýran ( EP KATKILI ) katkýlar
içermelidir.

2. Gres yaðýnýn kalýnlýðýný temsil eden NLGI sýnýfý, aþaðýdaki tabloda yer alan sýcaklýk aralýklarýnda olmalýdýr.
Pompa haznesinde bulunan gres henüz tüketilmemiþken ortam sýcaklýðýnda yüksek ýsý deðiþimi varsa, pompa
içerisinde bulunan yaðýn boþaltýlýp uygun NLGI sýnýfý gres ile deðiþtirilmelidir.

3. Gres yaðýnýn baz yað viskozitesi, 40°C�de 32 - 220mm²/s arasýnda olmalýdýr. (Gres yapýsý süngere benzer,
baz yað viskozitesi ne kadar yüksek ise gözenekler içindeki hacim artar, gres kalýnlaþýr)

4. Gres yaðý içerisinde özellikle MOLÝBDEN, GRAFÝT, BAKIR gibi katý yaðlayýcý ilaveler BULUNMAMALIDIR.
Tanýmýnda KOMPLEKS ibaresi geçen greslerin içerisindeki ilaveler mutlaka incelenmelidir. LÝTYUM KOMPLEKS
ve KALSÝYUM KOMPLEKS gresler, içerisinde MOLÝBDEN, GRAFÝT, BAKIR gibi katý yaðlayýcýlar içermiyor
ise, aþaðýdaki NLGI tablosunda verilen sýnýf deðerinin 1 sýnýf aþaðý olan gres kullanýlmalýdýr.

5. Farklý NLGI sýnýflarýna sahip gresler karýþtýrýlarak KULLANILMAMALIDIR. Ayrýca, gres yaðý ile birlikte sývý
yað karýþtýrýlarak ( kývam düþürme amacý ile ) KULLANILMAMALIDIR.

6. Sabun yapýsý farklý olan gres yaðlarý ( LÝTYUM veya KALSÝYUM gibi ) birbirleri ile karýþtýrýlarak
KULLANILMAMALIDIR. Sabun yapýsý farklý gresler karýþtýrýlýrsa birbiri ile kimyasal tepkimeye girerler. Pompa
içerisinde bulunan yað daðiþtirilecek ise, hazne tamamen boþaltýlarak farklý tipte yað dolumu yapýlmalýdýr.

7. Kirlenmiþ veya daha önce kullanýlmýþ olan gres yaðlarý KULLANILMAMALIDIR.

8. Gres yaðý numunesi mevcut ise, yaðý parmaklarýnýz arasýnda ezerek kontrol edin ve yað içerisinde ufak katý
parçalarýn olmadýðýna emin olun. Ayrýca gres yaðý yapýþkan OLMAMALIDIR.

Pompada kullanýlacak olan yað kesinlikle temiz olmalý ve dolum sýrasýnda içerisine yabancý
madde karýþmasý engellenmelidir. Kirli yað kullanýmý sebebiyle meydana gelen arýzalar,
GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA KALIR.

NLGI 00

NLGI 0

NLGI 1

NLGI 2

NLGI 3

yaðlar için çalýþma ortamý sýcaklýklarý

yaðlar için çalýþma ortam sýcaklýklarý

yaðlar için çalýþma ortam sýcaklýklarý

yaðlar için çalýþma ortam sýcaklýklarý

yaðlar için çalýþma ortam sýcaklýklarý

-30°C ile -10°C arasýnda olmalýdýr.

-10°C ile 0°C arasýnda olmalýdýr.

0°C ile 10°C arasýnda olmalýdýr.

10°C ile 30°C arasýnda olmalýdýr.

30°C ile üzeri arasýnda olmalýdýr.

Gres yaðlarýnýn akýþ karakteristiðine baðlý olarak NLGI sýnýflarý, hava koþullarýna ve çevre sýcaklýklarýna
uygun olarak deðiþtirilmelidir.

Gres yaðý kalýnlýk sýnýflarý ( NLGI Sýnýflarý )
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GRES YAÐLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

BASINÇ KAYIP TABLOSU.

Aþaðýdaki basýnç kayýp tablosu gres yaðýnýn 1m mesafede kaybettiði basýncý, ALL-1 ve 10 serisi
pompalarýn deplasman miktarýna, sýcaklýða ve NLGI sýnýfýna göre bar. cinsinden göstermektedir.

Kauçuk katkýlý gresler yaðlama sistemi içerisinde kullanýlmaz.
Grafitli gres çeþitleri yaðlama sistemi içerisinde kullanýlmaz.

SERVÝS ÝSTASYONU
ALLFETT MEKANÝK VE ELEKTRONÝK SÝSTEMLER SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
Topçular Mahallesi, Topçular Caddesi No:1/1 - Eyüp / Ýstanbul
Telefon
Fax

:
:

0 212 501 32 01 (PBX)
0 212 501 33 37

www.allfett.net
info@allfett.net

Yað sýnýfýBoru iç çapý

NLGI 0
NLGI 1
NLGI 2

Ø8 x 1
(Ø6mm)

NLGI 0
NLGI 1
NLGI 2

Ø10 x 1
(Ø8mm)

NLGI 0
NLGI 1
NLGI 2

Ø12 x 1
(Ø10mm)

NLGI 0
NLGI 1
NLGI 2

R 1/2
(Ø15,75mm)

NLGI 0
NLGI 1
NLGI 2

R 3/4
(Ø21,25mm)

NLGI 0
NLGI 1
NLGI 2

R 1
(Ø27mm)

NLGI 0
NLGI 1
NLGI 2

Ø6 x 1
(Ø4mm)

10°C0°C-10°C 20°C 30°C

2,5 cm³ / dakika

1,4
2,4
3,8

2,6
4,4
7

4,8
8

12,8

0,78
1,3
2

0,72
1,2
1,92

1,32
2,2
3,52

2,7
4,5
7,2

0,42
0,7
1,12

0,24
0,4
0,64

0,36
0,6
0,96

0,72
1,2
1,92

1,44
2,4
3,84

0,21
0,35
0,56

0,12
0,2
0,32

0,22
0,38
0,61

0,45
0,75
1,2

0,96
1,6
2,56

0,12
0,2
0,32

0,06
0,1
0,16

0,48
0,8
1,28

0,09
0,16
0,26

0,2
0,34
0,54

0,45
0,75
1,2

-
-
-

-
-
-

10°C0°C-10°C 20°C 30°C

7,5 cm³ / dakika

2,4
4

6,4

4,2
7

11,2

7,8
13

20,8

1,44
2,4
3,84

1,14
1,9
3

2,1
3,5
5,6

3,9
6,5
10,4

0,66
1,1
1,76

0,42
0,7
1,12

0,6
1

1,6

1,1
1,8
2,88

2,16
3,6
5,76

0,3
0,5
0,8

0,18
0,3
0,48

0,36
0,6
0,96

0,66
1,1
1,76

1,32
2,2
3,52

0,18
0,3
0,48

0,1
0,18
0,29

0,84
1,4
2,24

0,12
0,2
0,32

0,27
0,45
0,72

0,6
1

1,6

0,07
0,12
0,19

-
-
-

0,06
0,1
0,16

0,15
0,25
0,4

0,33
0,55
0,88

-
-
-

-
-
-

10°C0°C-10°C 20°C 30°C

15 cm³ / dakika

3
5
8

5,1
8,5
13,6

9,6
16

25,6

1,8
3

4,8

1,56
2,6
4,16

2,7
4,6
7,3

4,8
8

12,8

0,9
1,5
2,4

0,54
0,9
1,44

0,78
1,3
2

1,8
2,3
3,68

2,64
4,4
7

0,42
0,7
1,12

0,25
0,42
0,67

0,45
0,75
1,2

0,84
1,4
2,24

1,62
2,7
4,32

0,25
0,42
0,67

0,15
0,26
0,42

1,14
1,9
3

0,16
0,28
0,45

0,33
0,55
0,88

0,69
1,15
1,84

0,09
0,16
0,26

-
-
-

0,1
0,18
0,29

0,16
0,28
0,45

0,39
0,65

1

-
-
-

-
-
-

0,09
0,16
0,26

0,12
0,2
0,32

0,24
0,4
0,64

-
-
-

-
-
-

1 pompa elemaný 3 pompa elemaný 6 pompa elemaný

Gres yaðlarýnýn, farklý ýsý dereceleri altýnda penetrasyon özelliklerinin deðiþtiði
unutulmamalýdýr.
Hatlarýn çevresindeki sýcaklýk göz önüne alýnarak, sistemde kullanýlacak yaðýn mutlaka çevre 
sýcaklýklarýna uygun özellikler taþýdýðýna emin olunuz. Gerektiði durumlarda yüksek ýsý seviyelerine 
dayanýklý yaðlar kullanýnýz.
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DAÐITICI DOZ AYARI AÇIKLAMALARI

Progresif daðýtýcý valfler, baðlý olduklarý pompanýn gönderdiði yaðý farklý miktarlarda yada ayný
miktardaki dozlar halinde istenilen sayýda bölerek yaðlama noktalarýna iletirler. Aþaðýdaki açýklamalar, progresif
daðýtýcý valflerin çýkýþlarýndaki doz farkýnýn nasýl yapýlacaðýný açýklamaktadýr.

Progresif L.D. valfler ile birlikte kullanýlabilen 5 farklý tipte piston bulunmaktadýr. Aþaðýdaki þemada
bu pistonlarýn ölçü ve hacim bilgileri belirtilmiþtir. (hacimler, pistonun hareketi esnasýnda 1 yöne ve 1 seferde
süpürdüðü hacimdir.) Yaðlama noktalarýnýn ihtiyacý eðer bu doz orantýlarý ile karþýlanabiliyor ise, gerekli
pistonlara sahip ara dilimlerin kullanýlmasý ile oluþturulacak valf bloðu kullanýlabilecektir.

1. PÝSTON ÇAPLARI KULLANILARAK DOZ AYARLAMA

Piston doz oranlarýnýn yeterli gelmediði noktalarda kullanýlabilecek olan bir diðer doz ayar yöntemide
körlemedir. Ara dilim üzerindeki çýkýþ noktalarýndan bir tanesinin týkanmasý sonucu, yaðýn karþý çýkýþtan 2 misli
miktada gelmesi saðlanabilmektedir. Yapýlan körleme iþleminde daðýtýcý çýkýþ sayýsý, yapýlan körleme adedi
kadar azalýcaktýr. Aþaðýdaki þekilde görüldüðü gibi 3/6 - 6 çýkýþlý daðýtýcý valfin 2 çýkýþý körlendiði için geriye 4
çýkýþý kalmýþtýr.

2. KÖRLEME YÖNTEMÝ ÝLE DOZ AYARLAMA

Yað çýkýþ deliklerinin içerisinde bulunan bilye ve setuskur, körleme iþleminin yapýlmasý
gerektiði deliklerden mutlaka çýkartýlmalýdýr.  Körlemenin açýlmasý gerektiðinde ise
mutlaka setuskur ve bilye yerine konmalýdýr.

14,62 X = 2,5 cm³
X=0,259 cm³

Ø4

Ø5

Ø6

Ø7

Ø8

0.062cc

0.098cc

0.141cc

0.192cc

0.251cc
0.251cc

0.141cc

0.062cc

4,04 X
0,686 cm³/ minute

2,27 X
0,385 cm³/ minute

X
0,170 cm³/ minute

4,04 X
0,686 cm³/ minute

2,27 X
0,385 cm³/ minute

X
0,170 cm³/ minute

Setuskur ve
bilye

kör

kör

kör

14,62 X = 2,5 cm³
X=0,259 cm³

0.251cc

0.141cc

0.062cc

8,08 X
1,372 cm³/ dakika

2,27 X
0,385 cm³/ dakika

2 X
0,340 cm³/ dakika

2,27 X
0,385 cm³/ dakika

kör

2,5 cm³/dakika
pompa deplasmaný

Körlenecek ara dilimin çýkýþ deliði içindeki
setuskur ve bilye mutlaka çýkarýlmalýdýr.

2,5 cm³/dakika
pompa deplasmaný
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Daðýtýcý çýkýþlarýnýn birbirlerine köprü ile eklenmesi sayesinde elde edilebilen doz ayarlama yöntemidir.
Bu doz ayar yöntemi kullanýldýðýnda, daðýtýcý çýkýþ sayýlarý kullanýlan köprü sayýsý kadar azalacaktýr. Bir tanesi
çýkýþa sahip ve birtanesi de çýkýþý olmayan olmak üzere 2 ayrý köprü tipi mevcuttur. Aþaðýdaki þemalar uyarýnca
yapýlabilecek köprüleme yöntemleri ve sahip olunan doz miktarlarý açýklanmaktadýr. Ara dilimler içerisinde
kullanýlacak farklý çaplarda pisttonlar ile daha farklý doz miktarlarý elde etmem mümkün olacaktýr.

3. KÖPRÜLEME YÖNTEMÝ ÝLE DOZ AYARLAMA

Yað çýkýþ deliklerinin içerisinde bulunan bilye ve setuskur, standart köprüleme iþleminin
yapýlmasý gerektiði deliklerden mutlaka çýkartýlmalýdýr.

Standart Köprü Modeli

Standart köprü modeli için
yað akýþ þemasý

(3 adet çýkýþ noktasý köprülenmiþtir)

Çýkýþa sahip köprü modeli için
yað akýþ þemasý

(2 adet çýkýþ noktasý köprülenmiþtir)

Çýkýþa Sahip Köprü Modeli

Çýkýþlý köprüleme iþleminin yapýlmasý gerektiði durumlarda, Yað çýkýþ deliklerinin
içerisindeki bilye ve setuskur yerinde kalmalýdýr.

SETUSKUR
BÝLYE

kör

8,58 X
1,45 cm³/ dakika

kör

4,04 X
0,686 cm³/ dakika

X
0,170 cm³/ dakika

kör

2,27 X
0,385 cm³/ dakika

4,04 X
0,686 cm³/ dakika

X
0,170 cm³
/ dakika

X
0,170 cm³

/ dakika

X
0,170 cm³
/ dakika

6,31 X
0,170 cm³
/ dakika

14,62 X = 2,5 cm³
X=0,259 cm³

14,62 X = 2,5 cm³
X=0,259 cm³

0.251cc

0.141cc

0.062cc

0.251cc

0.141cc

0.062cc

kör

kör

kör

2,5 cm³/dakika
pompa deplasmaný

2,5 cm³/dakika
pompa deplasmaný
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Progresif daðýtýcýlar ile bölünecek olan toplam yað miktarý hacmi, sisteme içerisinde kullanýlmakta
olan pompanýn deplasman hacmi ile belirlenmektedir. Elektrikli gres pompalarý farklý voltaj çeþitlerine sahiplerdir.
Bu sebeple, doz miktarýnýn ayarlanabilmesi için pompa genel özelliklerinde bulunan deplasman miktarlarý
dikkate elýnmalýdýr. Gerektiði durumlarda ise, pompa elemanlarý (Pompa çýkýþlarý) birbirleri ile köprülenerek
daha fazla miktarda deplasman hacimleri elde edilebilmektedir.

4. POMPA ÇALIÞMA ZAMANI ÝLE DOZ AYARLAMA

DC voltaja sahip ALL-1 pompa deplasmanlarý :
Ø5, Ø6 ve Ø7mm piston çapý çeþitleri ile dakikada 1.5cm³, 2.5cm³ ve 3.5cm³ yað vermektedir.

AC voltaja sahip ALL-1 pompa deplasmanlarý :
Ø5, Ø6 ve Ø7mm piston çapý çeþitleri ile dakikada 5cm³, 7.5cm³ ve 9cm³ yað vermektedir.

12 - 24 V DC Pompa
(Ø6) Pompa elemaný

2.5cm³/ dakika

0.251cc

0.141cc

0.062cc

4,04 X
0,686 cm³/ dakika

2,27 X
0,385 cm³/ dakika

X
0,170 cm³/ dakika

4,04 X
0,686 cm³/ dakika

2,27 X
0,385 cm³/ dakika

X
0,170 cm³/ dakika

0.251cc

0.141cc

0.062cc

4,04 X
0,044 cm³/ dakika

2,27 X
0,024 cm³/ dakika

X
0,011 cm³/ dakika

4,04 X
0,044 cm³/ dakika

2,27 X
0,024 cm³/ dakika

X
0,011 cm³/ dakika

14,62 X = 2,5 cm³
X=0,259 cm³

14,62 X = 0,170 cm³
X=0,011 cm³
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DAÐITICI DOZLAMA ÞEMALARI

Aþaðýdaki þemalar, progresif valf daðýtýcý bloðunun doz ayar yöntemlerini temsil etmektedir. Bir
yaðlama bloðunun verdiði doz miktarlarý ve çýkýþ sayýlarý ile ilgili kombinasyonlar 3/6 daðýtýcý ile gösterilmiþtir.

3/6 Daðýtýcý
(4 Çýkýþ Sayýsý)

Doz

Doz

3xD
oz

Doz

3/6 Daðýtýcý
(3 Çýkýþ Sayýsý)

2xDoz

2xDoz

2xDoz

Kör

3/6 Daðýtýcý
(3 Çýkýþ Sayýsý)

2xDoz

Kör

2xDoz

Kör
2x
Doz
Kör

Kör

KörKö
pr

ü
3/6 Daðýtýcý

(6 Çýkýþ Sayýsý)

Doz

Doz

Doz

Doz

Doz

Doz

3/6 Daðýtýcý
(5 Çýkýþ Sayýsý)

2xDoz

Doz

Doz

Kör

Doz

Doz

3/6 Daðýtýcý
(4 Çýkýþ Sayýsý)

2xDoz

Doz

2xDoz

Kör

Doz

Kör

3/6 Daðýtýcý
(2 Çýkýþ Sayýsý)

3x Doz

3x Doz

Kö
pr

ü
Köprü
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DAÐITICI BLOÐU ÇIKIÞ POZÝSYONU AÇIKLAMALARI

L.D. Progresif daðýtýcý ara elemanlarý üzerinde 4 ayrý çýkýþ deliði bulunmaktadýr. Montaj düzenine
göre hortum baðlantýlarýnýn kolay yapýlabilmesinisaðlamak amacý ile yanlardan ve önlerden çýkýþ
alýnabilmektedir. Ancak bu çýkýþlar, aþaðýda belirtilmiþ yönergeler uyarýnca yapýlmalýdýr.

SOL
SAÐ

DOÐRU UYGULAMADOÐRU UYGULAMA

SOL
YAN

ÖN SAÐ

Bir ara eleman üzerinde sadece 2 adet çýkýþ noktasý ayarlanmalýdýr. Ve bu 2 çýkýþ noktasý sað ve sol
olmak üzere iki ayrý taraftan yapýlmalýdýr. Daðýtýcý çýkýþlarý sadece önlerden, sadece yanlardan alýnabilir. Ancak
hem ön ve hem yan çýkýþ alýnmasý gereken durumlarda, daðýtýcý bloðunun 2 ayrý tarafýndaki çýkýþlar kullanýlmalýdýr.

YANLIÞ UYGULAMA
Ayný ara dilimden
4 çýkýþ kullanýlmaz.

YANLIÞ UYGULAMA
Ayný ara dilimden
3 çýkýþ kullanýlmaz.

YANLIÞ UYGULAMA
Ayný ara dilimden,
ayný kýsýmdaki çýkýþlar kullanýlmaz.

SAÐ YAN

SAÐ YAN

ÖN SOL

ÖN SOL
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DAÐITICI MONTAJ AÇIKLAMALARI

3. Progresif standart ve L.D. daðýtýcýlar modüler yapýya sahip olmalarý sebebi ile mutlaka düz yüzeylere montajý
yapýlmalýdýr. Düz olmayan yüzeylere monte edilmeleri durumunda, bloðu oluþturan dilimler yüzeydeki eðriliðe
göre birbirinden ayrýlacak ve sýzýntý meydana getireceklerdir. Eðer daðýtýcý bloðu düz olmayan bir yüzeye monte
edilmek zorunda ise mutlaka valf braketi kullanýlarak monte edilmeli ve bloðun modüler yapýsý bozulmamalýdýr.

Daðýtýcý vaf bloðu montajýnýn yapýmasýndan önce ve yapýlmasý esnasýnda dikkat edilmesi gereken
önemli noktalar aþaðýda açýklanmaktadýr. Montajýn yapýlmasý esnasýnda gerekli tedbirlerin alýnmýþ olmasý
önemlidir.

4. Daðýtýcýlarýn uygulanacaðý araç yada makinelerin, hareketli bölgelerinde esnek borular kullanýlmalýdýr. Bu
sayede hareket esnasýnda hatlarýn kopmasý veya zarar görmesi engellenmiþ olacaktýr. Yüksek basýnç gerektiren
hareketli noktalarda YÜKSEK BASINÇ HORTUMU, Sabit noktalarda ise ÇELÝK BORU�lar kullanýlmalýdýr. Çelik
borular esnek deðildir ancak esnek borulara göre daha fazla darbe dayanýmýna sahiptirler.

1. Daðýtýcýlarýn uygulanacaðý araç yada makinelerin yaðlanacak noktalarýna ait diþ ölçüleri yani gresörlük
baðlantý ölçüleri önceden belirlenmeli ve baðlantý rakorlarý bu ölçülere göre tespit edilmelidir.

DOÐRU UYGULAMA YANLIÞ UYGULAMA DOÐRU UYGULAMA

Daðýtýcýlarýn monte edilmesinde, olasý dýþ etmenlerden en az etkileneceði bir pozisyon
seçilmesi önemlidir.

2. Daðýtýcýlar ile yaðlama noktalarý arasýndaki mesafe en fazla 2 metre olmalýdýr. Ancak 2 metre ile 5 metre
arasýnda baðlantý yapýlmasý gerektiði durumlarda, çýkýþlara check-valve konulmalýdýr.

Montajýn bitiminde, baðlantýsý yapýlan boru ve hortumlarýn içerisindeki hava atýlmalý ve
hatlar yað ile doldurularak sistem çalýþmaya uygun hale getirilmelidir.
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OPSÝYONEL ÝKAZ EKÝPMANLARI

MEKANÝK ÝNDÝKATÖR : Progresif standart ve L.D. daðýtýcý ara
dilimlerinde kullanýlabilecek mekanik ikaz göstergesi ile, valf bloðu
içerisindeki piston hareketi göz ile takip edilebilir. Bir valf bloðu
içerisinde sadece bir adet mekanik ikaz kullanýlmasý yeterlidir.

Bu ikaz yönteminde ses yada elektronik sinyal ile takip olmamasý
sebebiyle göz ile takibi zorunludur.

DÝJÝTAL ÝNDÝKATÖR : Progresif standart ve L.D. daðýtýcý ara
dilimlerinde kullanýlabilecek 2 farklý tipte sensöre sahip dijital ikaz
sistemi bulunmaktadýr. Bir valf bloðu içerisinde sadece bir adet
dijital ikaz kullanýlmasý yeterlidir.

PnP Sensör : Sensör çýkýþý (+) kutuptur. Normalde açýk kontak
olarak kullanýlabilmektedir.

NpN Sensör : Sensör çýkýþý (-) kutuptur. Normalde açýk kontak
olarak kullanýlabilmektedir.

TIKALI NOKTA IKAZI : Progresif standart ve L.D. daðýtýcý ara
dilimlerinde kullanýlabilecek mekanik týkalý nokta ikaz göstergesi
ile, valf bloðu çýkýþlarýndan hangisinde týkanma olduðu
anlaþýlabilmektedir. Her noktanýn týkanma basýnç deðeri ayrý olarak
ayarlanmaktadýr.

Bu ikaz yönteminde nokta týkalý olduðunda yað çýkýþý emniyet
sisteminden olacaðý için daðýtýcý bloke olmayacak ve bu sebeple
sistem çalýþmaya devam edecektir.

Aþaðýda gösterilmekte olan ürünler opsiyonel olarak kullanýlan komponentlerdir. Gerektiði durumlarda
daðýtýcý valf bloðu üzerine konularak ikaz bildirmektedir.
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DÝJÝTAL ÝNDÝKATÖR AÇIKLAMALARI

DÝJÝTAL ÝNDÝKATÖR ÖZELLÝKLERÝ

Dijital indikatörler, NpN ve PnP olmak üzere 2 ayrý tipte üretilmektedir. EK-9 Kontrol ünitesi ile birlikte
sadece NpN tip dijital indikatörler kullanýlýr. PnP tip dijital indikatörler ise, harici kontrol üniteleri veya ikaz
ýþýklarý ile birlikte kullanýlabilir.

PnP TÝP ÝNDÝKATÖR GENEL ÖZELLÝKLERÝ

: ( + )Çýkýþ sinyali

24 V DC:Çalýþma gerilimi

Çalýþma sýcaklýðý -25°C +80°C:

:Baðlantý kablosu 5m - 3x0.22 kablo

:Ýþaretleme Mavi renk makaron

Çýkýþ sinyal gücü en fazla 17 V - 50mA:

Ýndikatör gövdesi
koruma sýnýfý

IP 65:

NpN TÝP ÝNDÝKATÖR GENEL ÖZELLÝKLERÝ

: ( - )Çýkýþ sinyali

24 V DC:Çalýþma gerilimi

Çalýþma sýcaklýðý -25°C +80°C:

:Baðlantý kablosu 5m - 3x0.22 kablo

:Ýþaretleme Siyah renk makaron

Çýkýþ sinyal gücü en fazla 23 V - 50mA:

Ýndikatör gövdesi
koruma sýnýfý

IP 65:

Sistemin montajý sýrasýnda, dijital indikatör kablosunun indikatör çýkýþýndan itibaren en
az 15cm mesafede gevþek býrakýlarak sabitlendikten sonra kuruluma devam ediniz.

Dijital indikatörlerin çýkýþ gücü, LED tip ampulleri yakabilecek miktardadýr. Ancak daha
fazla güç gerektiði durumlarda 16. sayfadaki açýklamalar dikkate alýnmalýdýr.

Mavi Renk
Makaron

Siyah Renk
Makaron
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DÝJÝTAL ÝNDÝKATÖR BAÐLANTILARI

NpN TÝP DÝJÝTAL ÝNDÝKATÖR BAÐLANTISI

Daðýtýcý blok üzerindeki dijital indikatörün, EK-9 elektronik kontrol ünitesi ile birlikte kullanýlmasý
gerektiði durumlarda aþaðýdaki þema uyarýnca kablo baðlantýlarýný yapýnýz.

PnP TÝP DÝJÝTAL ÝNDÝKATÖR BAÐLANTISI

Daðýtýcý blok üzerindeki dijital indikatörün, harici bir kontrol ünitesi veya ikaz ýþýklarý ile birlikte
kullanýlmasý gerektiði durumlarda aþaðýdaki þema uyarýnca kablo baðlantýlarýný yapýnýz.

Kahverengi kablo : (+)

Mavi kablo : (-)

Siyah kablo : (Sinyal)

PnP tip dijital indikatörler, harici bir
kontrol ünitesine veya ikaz ýþýklarýna
baðlantý yapýlmasý için üretilmiþtir.
EK-9 Kontrol ünitesi ile birlikte
kullanýlmaz.

24 V DC (+)

24 V DC (-)

Sinyal(+) ÇIKIÞ

PnP

Kahverengi kablo : (+)

Mavi kablo : (-)

Siyah kablo : (Sinyal)

EK-9 Elektronik Kontrol Ünitesi

Elektrik soketi

9 8 7 6 5 4 3 2 1

(-) ÇIKIÞ

NpN
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DÝJÝTAL ÝNDÝKATÖR BAÐLANTILARI

DÝJÝTAL ÝNDÝKATÖR SÝNYAL KUVVETLENDÝRME

NpN veya PnP tip dijital indikatörlerin verdiði akým miktarý zayýftýr, bu sebeple sadece LED ampulleri
yakabilecek miktardadýr. Bu güç miktarýnýn yetersiz olduðu durumlarda, aþaðýda gösterilen þemalar uyarýnca
akým miktarýnýn yükseltilmesi saðlanabilmektedir.

NpN Tip Dijital Ýndikatör

PnP Tip Dijital Ýndikatör

Dijital indikatörlere mutlaka 24 V DC elektrik enerjisi verilmelidir. Bu voltaj aralýðýnda
alýnabilecek çýkýþ gücü, aþaðýdaki þemalar uyarýnca yapýlan deðiþiklikler ile verilen güce
eþit olacaktýr.

Röle bobin akýmý, transistör yük akýmýndan küçük olmalýdýr.

Röle bobin akýmý, transistör yük akýmýndan küçük olmalýdýr.

+24

10K
0.5W

max 50mA

RÖLE

10K
0.5W

Toprak

IN4004

Kahverengi kablo : (+)

Mavi kablo : (-)

Siyah kablo : (Sinyal)

Toprak

BC546C
Transistör

max 50mA

+24 V

+24 V

10K

10K

10K

BC546

IN4004

Kahverengi kablo : (+)

Mavi kablo : (-)

Siyah kablo : (Sinyal)
Toprak

Toprak

BC546C
Transistör

+24 V

RÖLE
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Yukarýda belirtilmiþ olan maddeler uyarýnca sistemin doðru olarak çalýþtýðý tespit edilirse
19. sayfa içerisindeki yönergeler uyarýnca sorun teþhisine devam edilmelidir.

DAÐITICI BAKIM TALÝMATI

1. POMPA KONTROLÜ.
Progresif daðýtýcý valfler, sisteme baðlý olan gres pompasýnýn gönderdiði yað ile çalýþýr. Bu sebeple olasý bir
sorun durumunda öncelikli olarak sisteme ait pompanýn çalýþýr durumda olup olmadðý ve pompa çýkýþýndan
yaðýn gelip gelmediði kontrol edilmelidir. Pompanýn çalýþýr durumda olduðundan ve yaðýn çýkýþ yapýyor olduðundan
emin olunduktan sonra daðýtýcý üzerinden sorun tespiti aranmalýdýr.

2. SÝSTEM ÜZERÝNDEKÝ HAT VE BAÐLANTI ELEMANLARI KONTROLÜ.
Progresif daðýtýcý valfler ile sisteme baðlý olan gres pompasý arasýndaki hatlarda bir kopukluk olmasý

durumunda, gelen yað dýþarýya akacaðý için progresif daðýtýcý valflerin çalýþmasýna engel olacaktýr. Problemin
doðru þekilde teþhis edilebilmesi için, sistem üzerinde bulunan tüm hatlarýn ve baðlantý rakorlarýnýn kaçaklara
ve kopmalara karþý kontrolünün yapýlmasý gerekmektedir.

3. YÜKSEK VÝSKOZÝTEDE YAÐ KULLANIMI.
Sistem dahilindeki pompanýn genel özelliklerinde belirtilmiþ olan yað tipinin ve viskozite sýnýfýnýn kullanýlmasý
gerekmektedir. Yüksek viskoziteli yaðlar pompadan çýkýþ yapýyor olsa bile, kýsa mesafelerde çok yüksek basýnç
kayýplarý oluþacaktýr ve yað daðýtýcýya ulaþmadan pompa elemaný emniyet valfi üzerinden tahliye edilecektir.

Eðer pompa özelliklerinde belirtilmiþ olan viskozite deðerinin üzerinde bir yað kullanýlmýþ ise;

 Sistem içerisindeki tüm yað dýþarý atýlmalý ve kullanýlan pompanýn genel özelliklerinde belirtilmiþ, 
uygun yaðýn sisteme konmasý saðlanmalýdýr.

4. HATALI TESÝSAT KURULUMU.
Pompa, daðýtýcýlar ve yaðlama noktalarý arasýnda bulunan hatlarýn uzunluklarý ve çaplarýnýn yanlýþ tayin edilir
ise sistem basýnç kaybeder ve pompadan çýkan yað daðýtýcýlara ulaþmaz.

Pompa, daðýtýcýlar ve yaðlama noktalarý arasýnda bulunan hatlar, çok fazla dönüþ yapýyor ve pompa seviyesinden
çok yukarýya çýkýyor ise sistem basýnç kaybeder ve pompadan çýkan yað daðýtýcýlara ulaþmaz.

Sistem dahilinde kurulmuþ yað hatlarýnýn kontrolü yapýlýrken, mutlaka çevre þartlarý ve kullanýlan yaðýn özellikleri
ayrýca dikkate alýnmalýdýr.

Hatalý tesisat kurulumu yapýlmamasý için bu kýlavuzun 18. sayfasýnda bulunan BASINÇ
KAYIP TABLOSU incelenmelidir. Bu tablo uyarýnca gerekli hat çaplarý, mesafeleri ve yað
viskozitesi belirlenerek sistem tesisatý kurulmalýdýr.
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Ürünlere müdahale mutlaka yetkili ve iyi eðitimli personel tarafýndan yapýlmalýdýr.
Gerekli bakým iþlemlerini yapmadan önce personel elektriði kesimeli ve pompa üzerindeki
basýncý düþürmelindir.

DAÐITICI BAKIM TALÝMATI

5. TIKALI YAÐLAMA NOKTASI TESPÝTÝ

Progresif daðýtýcý valfin giriþ baðlantýsýný sökün. Bir el pompasý yardýmý ile valfe yað verin.
Eðer el pompasý ile yað pompalamak çok zorlaþmýþ veya pompalanamýyor ise ;

Progresif daðýtýcý valf çýkýþlarýndan bir tanesini sökerek tekrar yað pompalayýn. Pompalama halen zor seviyede
yada pompalanamýyor ise, çýkýþ baðlantýlarýndan bir tanesini daha sökerek tekrar deneyin. Bu adýmý diðer
noktalar için de gerektiðinde tekrarlayýn.

Týkalý yaðlama noktasýna baðlý valf çýkýþý söküldüðünde, el pompasý ile yað pompalamak kolaylaþacaktýr. Daðýtýcý
valfin çýkýþlarýndan yað geldiði görülecektir. Son sökülen daðýtýcý çýkýþ baðlantýsýnýn týkalý olduðu tespit edilmiþtir.
Bu çýkýþa baðlý olan yaðlama noktasýndaki týkanýklýk giderilmelidir.

Progresif daðýtýcý valfin çýkýþlarýnda kullanýlabilecek týkalý nokta ikazý opsiyonel olarak
sunulmaktadýr. Bu ikaz sayesinde hangi noktanýn týkalý olduðu kolaylýkla tespit edilir.
Ayný zamanda, týkalý nokta sebebi ile sistemin bloke olmasý engellenerek çalýþmayý
sürdürmesi saðlanabilir.

6. DAÐITICI VALF ÜZERÝNDE TIKANIKLIÐIN GÝDERÝLMESÝ

Progresif daðýtýcý valfin giriþ baðlantýsýný sökün. Bir el pompasý yardýmý ile valfe yað verin. Progresif daðýtýcý
valfin tüm çýkýþ baðlantýlarýnýn sökülmesine raðmen el pompasý ile valfe yað pompalamak zorlaþmýþ veya
pompalanamýyor ise daðýtýcý valf bloðu týkanmýþ demektir.

Sistem içerisinde kullanýlan yaðýn temiz olmamasý, yaðýn içerisine doolum sýrasýnda
yabancý maddelerin karýþmasý veya yaðýn granüllü bir yapýda olmasý sebepleri daðýtýcý
valf bloðuýnun týkanmasýna yol açar.

Týkanýklýðýn giderilebilmesi için valf parçalarýnýn sökülerek mazot bazlý bir sývý ile temizlenmesi gerekmektedir.
Progresif valfin modüler parçalarýnýn sökülmesinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, sökülen parçalarýn
mutlaka söküldüðü yerine tekrar konmalarýdýr. Piston dozlarý ayný olsa bile, pistonlar mutlaka çýkarýldýklarý ara
elemanýn deliklerine tekrar konmalýdýr.
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Daðýtýcýnýn yýkanmasý veya tazyikli suya maruz býrakýlmasý sakýncalýdýr. Bu sebeple meydana gelen hasarlar
GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA kalýr.

2.

Sistem içerisinde kullanýlacak olan gres yaðýnýn öncelikle, pompanýn genel özelliklerinde belirtilmiþ olan
gres sýnýfýna (NLGI) uygun olduðunu kontrol ediniz.

3.

Yað mutlaka lityum bazlý ve EP katkýlý olmalýdýr. Pompalar NLGI 0,1,2,3 yaðlarýný basabilecek özellikte imal
edilmiþtir, soðuk havalarda NLGI 0 veya NLGI 1, sýcak havalarda NLGI 2, sýnýfý yað kullanýlmalýdýr.

4.

1. Ürünün müþteriye tesliminden sonraki yükleme, boþaltma ve taþýma sýrasýnda oluþan hasarlar GARANTÝ
KAPSAMI DIÞINDA kalýr.

Otomatik merkezi yaðlama sistemleri ile kauçuk bazlý gresler kullanýlmaz.5.

Otomatik merkezi yaðlama sistemleri ile katý yaðlayýcýlý (grafitli vs..) gresler kullanýlmaz.6.

7. Otomatik merkezi yaðlama sistemleri ile yapýþkan özellikli gresler kullanýlmaz.

Pompada kullanýlacak olan yað kesinlikle temiz olmalý ve dolum sýrasýnda içerisine yabancý madde karýþmasý
engellenmelidir.

8.

Pompanýn doldurulmasý, pompa gövdesi üzerinde bulunan gresörlükten yapýlmalýdýr. Tekrar dolumda
pompa haznesi içerisindeki yað seviyesi az durumdaysa (þeffaf hazneden görülemeyecek seviyede ise)
mutlaka gresörlük kullanýlmalý ve pompanýn hava yapmamasý saðlanmalýdýr.

9.

Dolum için üstten dolumlu kapak tipi kullanýlmasý durumunda, pompanýn tozlu ve yað içerisine pislik
karýþabilecek bir ortamda bulunmamasý gerekmektedir. Pompalarýn dolumu için ALLFETT Gres Dolum
Körükleri tavsiye edilir.

10.

Dolum sýrasýnda yaða karýþan pislik ve yabancý maddeler pompa, pompa elemaný ve daðýtýcýlar üzerinde
hasara neden olur. Bu þekilde oluþmuþ hasar GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA kalýr. Dolum için pompa
elemanlarý yuvasýna takýlarak kullanýlan filitre önerilir.

11.

12. Progresif valfler pilot kumandalý yapýya sahiplerdir ve bir blok içerisinde en az 3 ve en fazla 9 adet ara
eleman kullanýlabilmektedir.

14. Progresif valfler mutlaka düz yüzeylere monte edilmelidir. Valflerin düz olmayan yüzeylere monte edilmesi
durumunda, ara dilimleri birbirlerinden ayrýlacak ve bu sebeple yað sýzýntýsý oluþacaktýr. Düz olmayan
yüzeylere montaj yapýlmak zorunda kalýndýðýnda, mutlaka progresif valf braketi kullanýlmalýdýr.

13. Progresif valf üzerinde körleme yapýlmasý gerektiðinde, körlenecek çýkýþýn içerisindeki setuskur ve bilye
mutlaka çýkartýlmalýdýr. Körlenmiþ bir çýkýþýn tekrar açýlmasý gerektiðinde ise delik içerisine tekrar bilye
ve setuskur takýlmalýdýr. Bu iþlemler yapýlmaz ise daðýtýcý bloðu çalýþmayacak ve yaðlama iþlemi
gerçekleþmeyecektir.
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Otomatik Merkezi yaðlama Sistemlerinin bir diðer amacý, çevreye karþý meydana gelebilecek olan zararlarýn
en aza indirilebilmesidir. Bu sebeple pompa ile kullanýlacak olan yaðýn dolumu sýrasýnda çevreye vereceði
zarar göz önünde bulundurularak, dolumun seyyar gres pompalarý veya el pompalarý ile yapýlmasý önerilir.

17.

Pompanýn yetkili servis dýþýnda onarýmý esnasýnda meydana gelen hasarlar GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA
kalýr. POMPA BAKIM TALÝMATI ve POMPA ELEMANI BAKIM TALÝMATI içerisindeki onarým koþullarý haricinde,
mutlaka Teknik Servise danýþýlmalý veya onarým iþlemi Teknik Servis elemanlarýna býrakýlmalýdýr.

18.

Yukarýda belirtilmiþ olan durumlar sebebi ile ALLFETT Sistemlerinin baðlý olduðu makine veya araçlarda
meydana gelecek hasarlardan, ALLFETT Mekanik ve Elektronik Sistemler SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ ve ALLFETT
Pazarlama ve Dýþ Ticaret LTD. ÞTÝ. Sorumlu tutulamaz.

19.

Sistemin çalýþmasý esnasýnda herhangi bir bölümünün veya parçasýnýn sökülmesi yada gevþetilmesi
sakýncalýdýr. Pompa haznesi kesinlikle üst kapak açýlarak el ile doldurulmamalýdýr. Bu nedenle oluþan
hasarlar GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA kalýr.

16.

Progresif valfler ile yaðlama noktalarý arasýndaki mesafe en fazla 2m olmalýdýr. Ancak 2m ile 5m arasýnda
baðlantý yapýlmasý gerektiði durumlarda mutlaka valf çýkýþlarýna check-valve konulmalýdýr.

15.

KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ

Bu ürün Bureau Veritas tarafýndan ISO 9001:2015 standardýna uygunluðu
belgelendirilmiþ Kalite Yönetim Sistemlerine sahip ALLFETT Mekanik
ve Elektronik Sistemler San. Tic. Ltd. Þti kuruluþu tarafýndan üretilmiþtir.

ISO 9001

BUREAU VERITAS

Certification
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Tüm ALLFETT sitemleri ilgili güvenlik direktiflerine uygun olarak üretilmektedir. Kullaným esnasýnda insan
saðlýðý için çevre için herhangi bir risk bulunmamaktadýr.

KULLANIM SIRASINDA ÝNSAN VE ÇEVRE SAÐLIÐINA TEHLÝKELÝ VEYA
ZARARLI OLABÝLECEK DURUMLARA ÝLÝÞKÝN UYARILAR

Garanti süresi, malýn tesliminden itibaren baþlar ve 2 yýldýr.
Malýn bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý Firmamýzýn garantisi kapsamýndadýr.
Malýn garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malýn
tamir süresi en fazla 30 iþ günüdür. Bu süre, mala iliþkin arýzanýn servis istasyonuna, servis istasyonunun
olmamasý durumunda, malýn satýcýsý, bayii, acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsý - üreticisinden
birisine bildirim tarihinden itibaren baþlar. Malýn arýzasýnýn 15 iþ günü içerisinde giderilememesi halinde
imalatçý - üretici veya ithalatçý malýn tamiri tamamlanýncaya kadar, benzer özelliklere sahip baþka bir malý
tüketicinin kullanýmýna tahsis etmek zorundadýr.
Malýn garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iþçilik, gerekse montaj hatalarýndan dolayý arýzalanmasý
halinde, iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça bedeli ya da baþka herhangi bir ad altýnda hiçbir ücret talep
etmeksizin tamiri yapýlacaktýr.

Tüketicinin onarým hakkýný kullanmasýna raðmen malýn;

- Tüketiciye teslim edildiði tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydýyla, bir yýl içerisinde;
ayný arýzanýn ikiden fazla tekrarlanmasý veya farklý arýzalarýn dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen
garanti süresi içerisinde farklý arýzalarýn toplamýnýn altýdan fazla olmasý unsurlarýnýn yaný sýra, bu arýzalarýn
maldan yararlanamamayý sürekli kýlmasý,
- Tamiri için gereken azami sürenin aþýlmasý,
- Firmanýn servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasý halinde sýrasýyla satýcýsý, bayii,
acentesi, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsý - üreticisinden birisinin düzenleyeceði raporla arýzanýn
tamirinin mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi, durumlarýnda, tüketici malýn ücretsiz deðiþtirilmesini, bedel
iadesi veya ayýp oranýnda bedel indirimi talep edebilir.
Malýn kullanma kýlavuzunda yer alan unsurlara aykýrý kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar garanti kapsamý
dýþýndadýr.
Garanti Belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetin
Korunmasý Genel Müdürlüðü�ne baþvurulabilir.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

GARANTÝ ÞARTLARI

Servis hizmet süresi en fazla 30 iþ günüdür. Servis süresini mütakiben 90 takvim günü
içinde teslim alýnmayan ürünlerden firmamýz sorumlu deðildir.

Tüm ALLFETT sistemleri taþýma esnasýnda meydana gelebilecek zararlarý en aza indirmek için destek
malzemeleri ile paketlenmektedir. Ancak taþýma sýrasýnda zarar verici etkenlerden uzak tutulmalýdýr. Ürün
paketlerinin taþýnmasý, elektronik ve mekanik aksamlarýn zarar görmesi göz önüne alýnarak dikkatlice
yapýlmalýdýr.

TAÞIMA VE NAKLÝYE SIRASINDA DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR



    Bu belgenin kullanýlmasýnda; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve bu Kanun�a dayanýlarak
yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Yönetmelik uyarýnca, T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü tarafýndan izin verilmiþtir.

T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI

ÝMALATÇI FÝRMANIN

FAKSI :

TELEFONU :

MERKEZ ADRESÝ :

ÜNVANI : ALLFETT Mekanik ve Elektronik Sistemler
San. ve Tic. Ltd. Þti.

0212 501 33 37

0212 501 32 01 (PBX)

Topçular Mahallesi, Topçular Caddesi No:1/1 - Eyüp / Ýstanbul

FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN

ÝMZASI - KAÞESÝ :

MALIN

CÝNSÝ : Gres yaðý daðýtýcýsý

MARKASI : ALLFETT

MODELÝ :

BANDROL VE SERÝ NO :

TESLÝM TARÝHÝ VE YERÝ :

GARANTÝ SÜRESÝ : 2 YIL

AZAMÝ TAMÝR SÜRESÝ : 30 iþ günü

...................................

...................................

Progresif L.D. Tip daðýtýcý

SATICI FÝRMANIN

ÜNVANI :

MERKEZ ADRESÝ :

TELEFONU :

FATURA TARÝH ve NO :

FAKSI :

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................
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ALLFETT MEKANÝK VE ELEKTRONÝK SÝSTEMLER
SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.

Topçular Mahallesi, Topçular Caddesi No:1/1 - Eyüp / Ýstanbul
Telefon
Fax

:
:

0 212 501 32 01 (PBX)
0 212 501 33 37

www.allfett.net
info@allfett.net


