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VDS Onaylı Yangın Pompaları

Cobra V
Önden emişli, üstten basmalı, arkadan çekip çıkartılabilen, 
yatay salyangoz gövdeli santrifüj tip pompalardır.

� Özel dizaynı sayesinde pompa uzun süreli duruşlardan (max. 
6 ay) sonra dahi problemsiz çalışabilir.

� Pompa kapalı vanada çalışırken % 2-5’lik sirkülasyon ile 48 
saat problemsiz çalışabilir.

� Pompa etiketi üzerinde VDS numarası vardır.

� VDS standardına göre sprinkler pompasının performans 
eğrisi sürekli ve mümkün olduğu kadar düz olmalıdır. Bu 
sayede su ihtiyacı arttıkça basınç düşümü yaşanmayacaktır.

�Nominal debide (Qnom) çalışırken, pompanın maksimum 
NPSH değeri 4,5 m’den fazla değildir. Yani pompaların emiş
kabiliyetleri yüksektir.

�Nominal debinin (Qnom) 1,2 kat fazlasında çalışılması
durumunda NPSH değeri 5,5 m’den fazla değildir. Maksimum 
izin verilen kapasite 600 m3/h ‘dir.

VDS Onaylı Pompa Özellikleri 
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VDS Onaylı Yangın Pompaları

Pompa tipi ETANORM MX ETA RX CPK SX

Gövde GG-25 GG-25 GGG 40.3

Çark Bronz Bronz P.Çelik

Mil P.Çelik P.Çelik P.Çelik

VDS Onaylı Pompaların Malzeme Detayları

İşletme Değerleri

Q max. 600 m3/h    600 m3/h                           220 m3/h           

H  max. 105 m                                    105 m                143 m

Cobra V
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VDS Onaylı Kontrol Panosu

� IP54 koruma sınıfındadır.

� Yıldız / Üçgen kalkışlıdır.

� Voltmetre ve ampermetre kapak üzerindedir.

� Otomatik/ manuel çalışma/ manuel durdurma düğmeleri vardır.

Elektrik Motorlu Pompanın Kontrol Panosu 

Özellikleri

� Pompanın çalıştığını, durduğunu veya arızalı olduğunu gösteren sinyal lambaları vardır.

� Herhangi bir arıza durumunda, (Elektrik kesilmesi, aşırı yüklenme, yüksekdüşük voltaj, faz 
hatası, düşük veya yüksek su seviyesi vb.) sesli alarm (105 db) devreye girer, uyarı lambası yanar 
ve bakım personelini uyarır.

� Depodaki max. ve min. su seviyelerini gösteren sinyal lambaları vardır.

� Sinyal lambalarını test etmek için ayrıca lamba test düğmesi vardır.

� Hiçbir arıza sinyali yangın pompasını durdurmaya yetkili değildir.

� Merkez kontrol odasından genel arıza ve pompa çalışıyor, pompa durduruldu sinyalleri 
alınabilir.VDS standardı merkezi kontrol odasından pompayı çalıştırmaya  ve durdurmaya izin 
vermez.
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VDS Onaylı Kontrol Panosu

� IP54 koruma sınıfındadır.

� 1-220 Volt monofaze beslemelidir.

� Birbirlerini yedekleyebilen 2 adet 12 veya 24 volt akü şarj sistemi 
vardır. Akü ömrü minimum 5 yıldır.

Dizel Motorlu Pompanın Kontrol Panosu 

Özellikleri

� Dizel motorun devir hızını gösteren takometresi ve işletim saati sayacı vardır.

� Akülerin akımını ve gerilimini ölçmek için 2 adet ampermetreve 2 adet voltmetre vardır.

� 1 adet yağ basınç göstergesi ve düşük yağ seviyesini işaret eden uyarıcı sinyal lambası vardır.

� 1 adet soğutma suyu sıcaklık göstergesi ve çok yüksek sıcaklıklara çıkıldığında yanan sinyal 
lambası vardır.

� Otomatik manuel çalıştırma ve manuel durdurma düğmeleri vardır.

� Akü şarj sisteminin çalışıp çalışmadığını gösteren sinyal lambası vardır.

� Herhangi bir arıza durumunda sinyal lambası ve sesli alarm devreye girer.

� Sinyal lambalarını test etmek için lamba testi vardır.
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VDS Onaylı Yangın Pompası Seçimi

� Pompa 0(sıfır) debi ile Qnom arasında 
seçilmelidir.

� % 2-5 arası sirkülasyon debisi toplam debiye 
eklenmelidir.

� Sprinkler pompasının (Q, H) nokatsındaki 
NPSH değeri 4,5 m’yi (dalgıç pompalarda 8,5 m) , 
Q nom. debisinin 1,2 katında ise; NPSH değeri 
5,5 m’yi (dalgıç pompalarda 9,5 m) geçmemelidir.

� Jokey pompasının devreye girme basıncı, ana 
yangın pompasının devreye girme basıncından 
yaklaşık 10 m daha yüksek olmalıdır.

� Jokey pompa debisi;

Qjokey < 200 m3/h ise Qjokey =1-3 m3/h 

Qjokey > 200 m3/h ise Qjokey = 4-7 m3/h
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VDS’e Yangın Seti İçin Motor Seçimi

� Elektrik Motoru Seçimi: Pompanın tüm eğrisi 
boyunca yetecek güçte seçilmelidir. Motor hiçbir 
koşulda aşırı yüklenme yaşamamalıdır. Pompa 
eğrisi dik olan pompalarda seçilecek motor 
pompanın NPSH=15 m noktasında çalışmasına 
müsaede edecek güçte olmalıdır. 

� Elektrik motoru IP23 veya IP54 koruma 
sınıfında olabilir.

� Dizel Motor Seçimi : Dizel motor su soğutmalı
olmalıdır. Türkiye şartları gözönüne alınmalı ve 
90% yüksek nem ve deniz seviyesinden yükseklik 
dikkate alınmalıdır. 
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VDS DİZEL POMPA SETİ

1 – VDS onaylı pompa

2 – Dizel motor

3- Hava filtresi

4- Eksoz fleksi

5- Minimum yakıt alarmı ve 
ateşe dayanıklı borulama

6- Eşanjör

7- İlk çalışma için selonoid 
vana

8- Kaide

9- Yakıt tankı

10- VDS onaylı kontrol 
panosu

11- İki adet akü

12- Yedekli VDS onaylı basınç şalteri

13- Yakıt seviye göstergesi

14- Sesli alarm cihazı

15- İki adet gliserinli manometre

16- Eksoz susturucusu
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Devreye Alma ve Periyodik Bakım

24 SAAT ve TÜRKİYE’nin HER YERİNE SERVİS
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YANGIN POMPASI MONTAJI
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YANGIN TESİSAT ŞEMASI
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Ursan Pompa Armatür ve Endüstriyel Ürünler San. Tic. Ltd. Sti.
Güzeller Mah. Bagdat Cad. No: 169/A 41400  Gebze / KOCAELI

Tel: (0.262) 642 05 60 – 641 84 15 – 641 82 60  Fax: (0.262) 642 39 79

e-mail: kocaeli@ksb.com.tr - ursan@ursanpompa.com

www.ursanpompa.com


