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Y-0076 Santrifüj Pompa Eğitim Seti
Centrifuge Pump Training Set

Santrifüj Pompa Eğitim Seti, santrifüj pompa                                
sistem yapısı, çalışması ve teorisinin gözlenmesi,    
pompa basma yüksekliği - debi ilişkisi, oluşan arızaların 
tespiti - giderilmesi, devre elemanlarının tanınması 
ve uygulamalı eğitime yardımcı olması amacıyla 
tasarlanmıştır.

Eğitim setinde kullanılan bütün elemanlar endüstriyel 
ve günlük hayatta kullanılan modelleriyle birebir aynı 
yapıdadır. Bu nedenle eğitim seti mesleki eğitim 
kurumlarında kullanılabileceği gibi endüstri sektöründe 
de kullanılabilir.

Eğitim seti deney masası 170 x 102 x 66cm boyutlarında 
45x45mm eloksallı alüminyum profilden tasarlanmıştır. 
Deney masası üstü 102 x 66cm 30mm laminant (PVC) 
kaplı, masa ayakları lastik düzey ayarlıdır.

Eğitim seti ile birlikte santrifüj pompa sistemleri ile ilgili 
teorik bilgiler, uygulama alanları, elemanların tanınması 
ve pratikdeki şekilleri detaylı olarak anlatılmış eğitim 
kitabı verilmektedir. 

Centrifuge Pump Training Set has been designed 
in   order to provide assistance for centrifuge pump                    
system structure, system operation and observing the                  
operation and theory, total head - flow currentrelations 
determining the failures - fixing and preventing the       
failures, defining the circuit elements as well as for
assisting to the applied training.

All elements that have been used in the training set are 
in the same structure as a industrial life. For this reason, 
the training set could be used both in vocational educa
tion institutions and in industrial sector accordingly.

The training set lab desk has been designed in the              
dimension of 170 x 102 x 66cm and it has been also 
composed of 45x45mm aluminum profile.The top of 
the lab desk has covered by 102 x 66cm 30mm laminat-
ed (PVC) and the legs of the table are rubber covered.

Along with the training set, the theoretical information 
regarding the centrifuge pump systems, their applica-
tion area, information about the elements as well as 
detailed figures regarding the application have been 
submitted in the training book.

Genel Özellikler General Specifications
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Teknik  Özellikleri

Uygulamalar

Technical Specifications

Applications

• Besleme gerilimi : 220V - 240V AC, 50/60Hz
• Santrifüj Pompa sistemini gösteren sade yapı
• Dijital ölçüm göstergeleri Voltmetre, Ampermetre, Cosφ metre
• Analog ölçüm göstergeleri Vakum, Basınç, Debimetre (Akış ölçer)
• Santrifüj pompa
• Su Tankı
• Küresel vana
• Bağlantı ve akışkan sıvı boruları
• Start - Stop - Acil durdurma butonları
• Kaçak akım ve sigorta korumalı 

• Pompa gücünün bulunmasının incelenmesi
• Pompa basma yüksekliği - debi ilişkisinin incelenmesi
• Pompa veriminin bulunmasının incelenmesi
• Pompa özgül hızının bulunmasının incelenmesi
• Pompa basıncının net vakumlamasının hesaplanması 

• Supply Voltage : 220V - 240V AC, 50/60Hz
• The structure that shows the centrifuge system
• Ammeter, Voltmeter, Cosφ meter with digital indicator
• Vacuum, Pressure, Flow meter with Analog indicator
• Centrifuge pump
• Water tank
• Glob valve
• Connection and liquid flow pipe
• Start - Stop - Emergency stop buttons
• Leakage current and fuse protection

• Examination of pump power
• Examination of total head - relations with flow rate - pressure
• Calculating of pump efficiency
• Examination of dedicated speed availability
• Examination of pumping pressure and net vacuum.


