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BU EL KĐTABININ AMACI ALDAĞ KLĐMA SANTRALLARININ ĐŞLETMEYE ALMA –
ÇALIŞTIRMA-BAKIM KURALLARI NIN KULLANICIYA VERĐLMESĐDĐR. 
Bu  belge kullanıcıya yol göstermek amacı ile hazırlanmış olup,tüm bilgileri içermez. 
Sadece yetkili ve kalifiye kişiler tarafından alınan servis hizmeti ile cihazın güvenilir ve uzun 
ömürlü olarak çalışması sağlanabilir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
• Cihazın kurulumu, Đşletmeye alınması ve bakımı ehliyetli ve deneyimli kişiler tarafından 

yapılması gerekir. 
• Kablo tesisatı ve cihaza bağlantıları elektrik normlarına göre yapılmalı, izolasyonda oluşacak 

hataya karşılık cihaz gövdeleri mutlaka topraklanmalıdır. 
• Elektrik güç kaynağı ile cihaz ihtiyacı elektrik mutlaka uyumlu olmalıdır, emin olunuz. Sistemi, 

EN 60204-1’ e uygun olarak imalatı yapılmış bir elektrik kumanda panosu ile çalıştırınız ve 
uygun amperajda seçilmiş sigortalar ile koruyunuz. 

• Tüm kablolama işlemlerinde kabloların ısı kaynağından ve döner haldeki fan rotorundan uzakta 
olduğundan emin olunuz. 

• Cihazların montajı esnasında saç kesmelerine karşı eldiven giyiniz. 
• Cihazın modüllerinin iyi bir şekilde sabitlendiğinden emin olmadan çalıştırmayınız. 
• Fan çalışırken elle kontrol etmeyiniz, tamamen durduğundan emin olmadan rotor kontrolu dönüş 

yönü kontrolu yapmayınız. 
• Hücreler ağır olup tekbaşına elle taşınmaz. 
• Hücrelerin üzerine ağırlık veya herhangibir cisim koymayınız, ayağınız ile çıkmayınız. Hücre 

panelleri deforme olabilir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GĐRĐŞ 

       UYARILAR VE GÜVENLĐK ÖNLEMLERĐ 
  !  ! 
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HÜCRELĐ ASPĐRATÖRLER 
 
GÖVDE: 
Özel olarak şekillendirilmiş, dış hava şartlarına ve darbeye dayanıklı çelik profillerden oluşan bir 
ana konstrüksiyona sahiptir. Hücre çelik profillerin, çift cidarlı yüksek ses ve ısı izolasyonuna sahip 
panellerin hava sızdırmaz bir şekilde birleştirilmesi ile oluşturulmuştur  
Çelik profillerin birleştirilmesinde kullanılan Köşe parçaları alüminyum alaşımlı veya cam takviyeli 
plastik elemanlardan oluşmaktadır. Standartta dış sac kalınlığı 1 mm iç sac kalınlığı 0,65 mm.dir. 
Paneller standart olarak 25 mm kalınlıkta ve 50 kg/m³ yoğunlukta iç izalasyona sahiptir.  
Hücre ayakları, her hücre altında bulunmaktadır ve yüksekliği 120 mm'dir. Bu profiller özel 
şekillendirilmişdir. 2-3 mm.kalınlıkta galvaniz sac üzeri elektrostatik toz boyalıdır. Taşıma ve 
kaldırma delikleri ayaklar üzerinde bulunmaktadır. 
*EN 1886 'ya göre test edilen ALDAĞ santral değerleri aşağıda belirtilmiştir: 
Mekanik Dayanım Sınıfı:  2A 
Gövde Kaçağı                 : A   (400 Pa negatif-700 Pa pozitif  basınçta ) 
Isıl geçirgenlik                 :T4 
Filtre by-pass sızıntısı     : F7 
FANLAR : Basınç değerleri ve kullanım yerlerinin özelliğine göre yüksek basınçlı geriye eğik 
seyrek kanatlı ithal Nicotra veya muadil marka fanlar kullanılmaktadır. Fanlar statik ve dinamik 
balansları alınmış olarak Hücreli aspiratör içersine özel profiller ve titreşim elemanları ile 
bağlanmaktadır.Fan ve motor rulman ömrünün arttırılması için kasnak çapları  özel olarak seçilip 
kayış ayarları itina ile yapılmaktadır . 
Fan performansı AMCA-210, DIN 24163, BS 848 veya ISO 5801 standardlarından birine göre test 
edilmiştir. 
MOTORLAR :  GAMAK, WATT veya muadil marka  kullanılan motorlar titreşimsiz ve sessizdir. 
* IP55 koruma ve F izalasyon  sınıfına  sahip,2-4-6-8 kutuplu  asenkron elektrik motorları 
kullanılmaktadır. 
 
JET PULSE TORBALI FĐLTRELER 
 
GÖVDE 
Sac kalınlıkları genel strüktürün yapısına uygun olarak seçilir. Bağlantı elemanları civata somun ile 
birleştirilerek sızdırmazlık sağlandıktan sonra boyalı olarak imalatımızdan kullanıma hazır bir halde 
sunulur. 
 
TORBALI FĐLTRELER: 
Toz yoğunluğunun yüksek olduğu işletmelerde kullanılmak üzere imal edilmektedir. Cihazlar toz 
yoğunluğu ve kapasitelere gore seçilmekte olup, ortamdaki tozu minimum seviyeye düşürmek için 
üretilirler. 
 
FĐLTRASYON: 
Gerekli uygulama alanlarına göre tarafımızdan seçilen filtreler ortamdan fan vasıtası ile emdiği tozu 
üzerinde tutarak ortama temiz hava çıkışını sağlamaktadır. Kapasite ve toz partiküllerine göre 
filtrenin adeti ve cinsi değişmektedir. Kaba ve ince partikülleri yüksek verimde ve kalitede tutma 
özelliği %99,9 dur. Toplanan materyallerin kuru olarak geri dönüşümü ve toplanıp depolanması 
sağlanır.  
 
 

TEKNĐK ÖZELLĐKLER 
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JET PULSE TORBALI FİLTRE TEKNİK BİLGİ VE DONELERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAN: 
Fan hesaplanan kapasiteye göre (debi/basınç) direk akuple ve ya kayış-

kasnak tahrikli olarak seçilir. Rotorun static ve dinamik balansı, balans 

tezgahlarında alınarak fanın sessiz ve titreşimsiz çalışması sağlanır. 

 

 

PATLAÇ VALF : 
Elektronik karttan gelen temizleme süresine göre hava tüpünden filtrelere 

basınçlı hava akışını sağlar. 

 

 
HAVA TÜPÜ : 
Kompresörden gelen havayı patlama aralıklarına göre depolayabilecek 

kapasitede imal edilmekte olup filtrelerin temizlenmesinde büyük rol 

oynar. 

 
 
TORBALI FİLTRE : 
Cihaz içerisindeki filtreler partikül büyüklüğüne, cinsine sıcaklığına göre 

seçilir. 

 
 
ELEKTRONİK KART : 
Toz yoğunluğuna göre ayarlanabilen elektronik kart, tüpten gelen basınçlı 

havanın filtrelere belirli zamanlarla ulaşmasını sağlar. Bu sayede filtrasyon 

gerçekleşmiş olur. 

 
 
BİRİKME KOVASI : 
Filtre üzerinden dökülen toz kovaya birikerek boşaltımı sağlar. Kova kolay 

sökülüp takılacak şekilde tasarlanmıştır. 

 

 
TORBA FİLTRE KASETİ : 
Torba yüzeyini gergin tutmak amacıyla mm çapında çubuklardan  ve arada 

taşıyıcı plastik takviyelerden oluşmuş alt tarafı torbanın yırtılmasını 

engelleyecek sıvamadan yapılmış tastan oluşmaktadır 

 
 
HAVA NOZÜLLERİ : 
Alüminyum sactan özel olarak sıvanmış olup havanın ters üflemesi 

esnasında havayı sıkıştırarak jet hızı yaratarak torba iç yüzeyini şişirerek, 

torba dış yüzeyinde oluşan toz pastanın dökülmesini sağlamaktadır 
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PLATFORM VE MERDİVEN : 
Siklon büyüklüğüne göre isteğe bağlı olarak imal edilmekte olup, hava 

selenoidleri ve torbalara kolay ulaşılabilmesi için gövde üzerinde gezici 

bir platform ve merdiven bulunmaktadır. 

 
 
 
 
TAŞIYICI HELEZON –HAVA KİLİDİ(ROTARY VALF) : 
Sürtünmelere son derece dayanıklıçelik malzemeden üretilmiştir.uzun 

ömürlü ve sorunsuz çalışmaktadır. Çalışma tonajına göre çapları 

değişkendir. 

Hava kilidi rotary valf ; mevcut mazlzemeyi dışarıdan hava almadan 

bunkerin içinden boşaltır. 
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Jet Pulse Filtre Çalışma prensibi: 

 

 Jet Pulse Filtreler, endüstriyel alanda üretim sırasında ortaya çıkan tozun, kokunun ve dumanın 
hava emişi ile ortamdan alınarak filtre edilmesini sağlayan otomatik sistemlerdir.  

Endüstriyel ortamdaki gazlar ve tozlar filtrenin emiş borusundan yüksek bir basınç ile kirli hava 
girişinden girer. 

 Tozlar, burada bir reflektör yardımı ile aşağıya doğru yönlendirilir. Bu suretle toz tanelerinin 
torbaya darbe yapması önlenir. 
  
Tozlu gazların hızı düştükten sonra ağır taneler torbalara gitmeden dibe çöker. Hafifleri ise esas 
filtreleme için torbaların dış yüzeylerine yönelir. Tozlu hava filtrenin gövde kısmında bulunan, 
emilen malzemenin çeşidine ve debisine göre seçilen kartuş tip veya torba filtrelerde tutulur. 
  
Filtreleme işi torbaların dış yüzeylerinden içe doğru yapılır. Torbaların dış yüzeyinde biriken toz 
filtrelemeye yardım eder. 
  
Filtrelerden geçen temiz hava, fan yardımı ile emilerek dışarı aktarılır. 
  
Kirli hava ise, duman ve toz ise filtrelerin dış yüzeyinde kalır. 
  
Kirlenen toz toplama torbaları ise elektronik zamanlayıcı ile kontrol edilen ve 6-7 bar basınçta hava 
vuran üfleme valfleri ile temizlenmektedir. 
  
Yüksek basınç, filtre torbalarında tutulan toz, partikül v.b parçacıkların filtrenin alt kısmına 
düşmesini sağlar. 
  
Bu sayede toplanan malzemelerin kullanılabilecek olanları kullanılır, kullanılamayanlar atık olarak 
toplanır. 

Jet Pulse Filtre Seçimi 

Filtre seçimi yapılırken uygulama yeri ve kullanım amacı gibi kriterler göz önünde 
bulundurulmalıdır. Aşağıda filtre seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar 
belirtilmiştir. 

 Seçilecek filtre genel havalandırma sistemlerinde kullanılabileceği gibi hastane gibi hassas hava 
ihtiyacının önemli olduğu bir mekanda olabilir. Bu nedenle filtrede kullanılacak filtre bezi ortama 
uygun seçilmelidir. Aşağıda bazı torba tipleri verilmiştir. 

Akrilik Toz Torba (Tavsiye Edilen Kullanım Alanları: Sönmemiş kireç tozlarına sönmüş kireç, 
öğütülmüş ham alçı, kum, hemihidrat alçı tozlarında asit yağmurlarının bol olduğu yerlerde, çimento 
sektörünün hidrolize açık olabilecek yerleri.) 

Nomeks Toz Torba (Tavsiye edilen kullanım alanları: Kireç alkali ve yüksek sıcaklıklarda ve asfalt 
plentleri.) 
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Polimid Toz Torba (Tavsiye edilen kullanım alanları: Yüksek sıcaklıklarda bazik ve asidik yerlerde 
kullanılır. Çimento fabrikalarının ve demir çelik fabrikalarının yüksek sıcaklık isteyen yerlerde.) 

Polipropilen Toz Torba (Tavsiye edilen kullanım alanları: Çok kuvvetli asit ve bazik ortamlarda) 

Polyester Toz Torba (Tavsiye edilen kullanım alanları: Daha çok un, yem, klima ve talaş tozlarının 
tutulmasında kullanılır. 0,5 mikrona kadar tozları tutar. ) 

Ryton Toz Torba (Tavsiye edilen kullanım alanları: Sönmemiş kireç tozları ve asit yağmurlarının 
bol olduğu yerlerde.) 

Sentetik Toz Torba (Tavsiye edilen kullanım alanları: Lastik fabrikalarında ,sis, duman gibi 
tozların olduğu fabrikalara tavsiye edilir.) 

* Temizlenecek ortamın büyüklüğüne göre filtre seçimi yapılmalıdır. Jet Pulse Filtreler 36 
torbalıdan başlar 198 torba adedine kadar çıkar ve ortam büyüklüğüne göre torba sayısı seçilir. Bu 
seçim özenle ve hesaplanarak yapılmalıdır. 

* Jet Pulse Filtre gövdeleri isteğe bağlı olarak Cr-Ni sacdan yapılabildiği gibi karbon çelik sac üzeri 
boyalı olarak tek cidarlı veya isteğe bağlı çift cidar içersinde cam yünü izolasyonlu olarak da 
yapılabilir. 

DEPOLAMA: 
 
 
Hücreli aspiratör ve Jet Pulse Filtre bina inşaatı sırasında uzun bir sure beklemesi gerekiyor ise   
kirlenmemesi için ambalajı içersinde muhafaza edilmelidir. Muhafaza edilen yer rutubetli ise  yeterli 
bir havalandırma sağlanması gerekir,aksi taktirde küflenmeler oluşur. 
Fanların hücrelerinin üzerlerine basılması önlenmelidir 
 
YERLEŞTĐRME: 
 
Hücreli aspiratör ve Jet Pulse Filtre oturacağı kaide zemini düzgün temiz ve terazisinde olmalıdır. 
Hücreler birleştirilmeden evvel birleşme yüzey contaları dikkatli ve düzgün bir şekilde birleşme 
yüzeylerine yapıştırılmalıdır. Hücreler beraberlerinde verilen birleştirme saplamaları vasıtası ile 
bağlanırlar. BÜYÜK HÜCRELERDE DEFORMASYONUN ÖNÜNE GEÇMEK ĐÇĐN 
MANEVELA KULLANILMALIDIR. 
Aspratör hücrelerinden Fan ve Motorların kolayca çıkartılabilmesi için servis yönü tarafında yeterli 
erişim alanı bırakılmalıdır 
AÇIK HAVAYA MONTAJ  Hücreli aspiratör açık alanda bulunucak  ise dış şartlara karşı  hücre 
birleşme derzleri silikon ile dikkatli bir şekilde sıvanmalıdır 
KAPALI YERE MONTAJ   jet plus filtre kapalı yere montaj edilecek ise çalışanların iş güvenliği 
ve sağlığı açısından patlaç valfler ses izolasyonu yapılmalıdır. Atış fanı ağzına susturucu 
takılmalıdır. Patlaç valflerin ses şiddeti 120 dBA olup kalıcı ses rahatsızlığı yapar. Kulaklık 
takılarak yaklaşılabilir. 
 
BAĞLANTILAR  : 
 
Hava kanallarının ,boruların ve kabloların bağlantıları elastik olmalıdır. Bunun sebebi cihazda 
oluşabilecek herhangi bir titreşimin tesisata iletilmesi veya tesisattaki vibrasyonların cihazlara zarar 
vermesinin önlenmesi amacını taşır.  
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Cihaz üzerindeki flanş ile kanal arasına konulan esnek bağlantı uzunluğu esnek bağlantının açılmış 
uzunluğunun % 75 i olmalıdır. Flanş eksenleri aynı olmalıdır. 
 
KABLO BAĞLANTISI 
 
Fan Motorlarının ve selonoid valf kabloları bağlanırken  motor ayarlarına ve kontrollere müsade 
edecek şekilde pay bırakılması gerekir.  
 

     
 
 
 
 
FANLAR : 
  
Fanlar amaca göre tek veya çift emişli,öne veya geriye eğik kanatlı olarak seçilirler. Static ve 
dinamik balansı alınmış, max. verimde çalışırlar. 
Titreşimin gövdeye geçişini önlemek için Fan kaideleri özel dizayn edilmiş kauçuk veya yaylı 
titreşim takozları üzerine oturtulmuştur.  
• Yaylı sistemlerde taşıma sırasında takılan kelepçeler montajdan sonra çıkartılır 
•  Çelik yayların esnemesi kontrol edilir,esnemenin dört köşeye eşit dağıtılması gerekir. 
• Sistemin elektrik kumandası için EN 60204-1 ‘e uygun olarak, motor güçlerine uygun gerekli 

sigorta, kontaktör termik, faz koruma rölesi, kaçak akım rölesini ihtiva eden toprak barasına 
nötr kesitinde toprak kablosu bağlanmış bir elektrik kumanda panosu yapılamsı gereklidir.   

• Motor kablo bağlantılarının motor gücüne uygun kesitte TSE li bir kablo ile yapılması gerekir. 
• Motor klemens bağlantıları motorgücüne uygun olarak   YILDIZ,    ÜÇGEN veya     YILDIZ-

ÜÇGEN olarak bağlanır. Bağlantı Şeması motor klemens kapağında yer alır. 
• 4 kw üzeri motorlar için Yıldız-Üçgen kontaktör sistemi yapılmayacak ise  sistemlerde 

mutlaka soft starter kullanılmalıdır. 
• Fanı çalıştırdıktan sonar fan dönüş yönü kontrol edilir, motor amperleri kontrol edilir, termik 

ayarları çekilen amperın 1 Amp. Üzerine ayarlanır ( Resim 9). 
 
 



 

 

.
 

KAYIŞ AYARI 
 
 Fanların devreye alınmasını müteakip ve her kayış değişiminden itibaren 
sonra kayışların gerginliğini kontrol edip kayış ve
Kayışlarını da her 3 ay da bir kontrol edilmesi uygun olur. 

 
 

 
      

• Pratik olarak Baş parmak ile basıldığında kayış 2,5 cm. Kadar aşağıya inmelidir.
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Fanların devreye alınmasını müteakip ve her kayış değişiminden itibaren 
sonra kayışların gerginliğini kontrol edip kayış ve sentez ayarlarının yapılması gerekir.’ 

da bir kontrol edilmesi uygun olur.  

Pratik olarak Baş parmak ile basıldığında kayış 2,5 cm. Kadar aşağıya inmelidir.

HÜCRELĐ ASPĐRATÖR VE JET PULSE FĐLTRE 

 

 

Fanların devreye alınmasını müteakip ve her kayış değişiminden itibaren 15 çalışma saati 
sentez ayarlarının yapılması gerekir.’ V’ 

 

Pratik olarak Baş parmak ile basıldığında kayış 2,5 cm. Kadar aşağıya inmelidir. 
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• Kasnak Ayarı: Kasnaklar Konik burçlu sükülebilir tiptedir. Kasnağı sökmek için allen 
vidaları çıkartın. Konik burcu sökmek için vidalardan birini kasnağın yuva açılmış deliğine 
sıkmak veya tornavida ile yarıktan hafif kastırmak yeterli olacaktır. Kasnağı mile takmak 
için ,kasnakla burcu iç içe oturtup allen vidalarını yerine takın, kasnağı mile geçirin,sentez 
ayarını bir cetvel yardımı ile yapın ve allen vidaları karşılıklı olarak kasnağı oynatmadan 
dikkatlice sıkın. Kasnağın sentez ayarının bozuk olması kasnağın ısınmasına ve sık sık 
kayışın kopmasına sebep olur. 

• Titreşim Absorberleri’ nin en az yılda bir kez kontrol edilmelidir, yırtılan brandalar tamir 
edilmeli,bozulan yay veya takozlar yenisi ile değiştirilmelidir. 
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GEREKLĐ ELEKTRĐK PANOSU EN 60204-1 E UYGUN OLARAK TESĐSAT MÜTEAHĐDĐ VEYA 
KULLANICI TARAFINDAN TEMĐN EDĐLECEKTĐR 
 
Mekanik tesisatı, elektrik kumanda panosu – elektrik kablo tesisatı sistem otomatikleri ve 
otomasyon kumanda sistemi, mekanik yüklenici (tesisat mühendisi,elektrik-elektronik mühendisi) 
tarafından aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda devreye alınacaktır. Performans ölçümleri mekanik 
yüklenici tarafından test edilmelidir. Ölçümlerde görülebilecek üretim kaynaklı olumsuzluklar 
ALDAĞ’a yazılı olarak bildirilmelidir 
Sistemi teşkil eden tüm cihazların ve elemanların tek tek kontrol edilmesi ve işletmeye hazırlanması 
gerekmektedir.  
 

Aspiratörün işletmeye alınması: 
 
• Fanların emme ve basma taraflarında yabancı malzeme bulunup bulunmadığı kontrol edilir.  

Petek ve kanallarda kirlenme varsa giderilir.  
• V- Kayışların gerginliği kontrol edilir. Normal gerginlikteki bir kayış pratik olarak baş 

parmakla basıldığında 2.5 cm. kadar aşağıya iner.  
• Vantilatör ve aspiratörlere ait yatakların gresörlüklerine bakılır. Yağ eksikliği varsa 

tamamlanır. 
• Fan rotorlarının serbest şekilde döndüğünü görünüz. Kasıntı varsa gideriniz. 
• Motor klemens bağlantılarını, motor üzerindeki plakete ve motor kapağındaki bağlantı 

şekline göre kontrol ediniz. Motora her üç fazın gelip gelmediğini kontrol ediniz. Kısa bir 
süre yol vererek dönüş yönünün doğruluğunu görünüz. Motor gövdesi sıcaklığını kontrol 
ediniz. Aşırı ısınma var ise motorda sıkışma olup olmadığını kontrol ediniz. 

• Motor gövdelerini topraklamayı kesinlikle ihmal etmeyiniz.  
 

Jet plus filtrenin işletmeye alınması: 
 
• Filitreyi çalışmaya başlatmadan önce emiş hava kanallarında ve filtre gövdesinde hava 

kaçaklarının (sızıntılarının) olup olmadığını kontrol ediniz. 
• Kompresörlerden gelen havayı basınç tüpüne bağlayınız.(0,5-8 Bar).  
• Elektrikli bağlantılarını iki defa kontrol ederek, sıralama bağlantılarını çok dikkatlice 

inceleyiniz.  
• Fanınızın dönüş yönünü kontrol ediniz.  
• Elektronik timer bağlantılarının 220 V 50 Hz tek faz bağlantılıdır. Selonoid valf sayınıza 

göre timer ayarları fabrikada yapılmıştır. Daha sonra el ile müdahaleye izin vermez. Aşırı 
voltajın elektronik devre elemanlarına zarar vereceğini ve hatta selonoid valf bobinlerini 
yakacağını unutmayınız. 
 

• Yeni torbalar ile ilk yol vermede toz kollektörünüzde giris ve çıkıs arasında çok az bir basınç 
farkı mevcuttur. Torbalardaki basınç kayıpları artısına kadar (tozla diferansiyel basıncının 
artması) bu hadise devam eder. Torbalardaki basınç kaybı artısına kadar fan emisi kısılarak 
fanın asırı yüklenmesi ve torbaların ani toz yükü ile karsılasması engellenmelidir. Bununla 
birlikte ilk yol vermede isletme debisinden daha az bir debi filtrelerden geçirilerek filtrasyon 

  SĐSTEMĐN ĐŞLETMEYE ALINMASI 
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hızı düsürülür ve toz partiküllerinin temiz filtre torbalarına yüksek hızlarda çarpması 
engellenir.   

• Temiz kalkısta fan motorunun asırı yüklenmesine mani olmanın yanında klape ile yapılan 
kısıntılar torba performansı açısından tozun yavas yavas torba yüzeyine, alçak filtrasyon 
hızlarında yüklenmesini de temin eder. Ekstra yüksek hızlar submikron partiküllerin filtre 
elyafının içine nüfus etmesine sebep olurlar. Genelde ilk yol vermede operatörlerin yaklasık 
½ dizayn hava debisinde bir iki saat müddetle çalıstırdıktan sonra kademeli dizayn debisinde 
yükleme yapmaları, bilhassa çok ince, sıcak ve yapıskan tozların tıkanmaya sebep olmasını 
engeller. 

•           Toz kollektörlerinin bilhassa sprey drayır ve proses ekipmanları ile kullanılmaları 
halinde sistem ayarlamalarının filtre ünitelerine torbaların konmasından önce yapılması 
özellikle tavsiye edilir. Bu ikazımızın dikkate alınmaması halinde torbaların yanması, 
rutubetlenme veya ıslanma veya tahrip riski mevcuttur. Orijinal torba setinin tahribine sebep 
olmamak için sıcaklık kontrolünün ayarlanması, diger sistem kontrollerinin servis ve ayarları 
şarttır. Toz kollektörlerinin herhangi bir kurutucu sistemleri müsterek çalısmaları halinde 
rutubetli mal beslemeden önce 20-30 dakika müddetle kurutucunun çalıstırılarak tüm kanal 
ve kolektör sisteminin ısıtılması, toz kollektörü duvarlarında ve filtre elemanlarının da 
kondensasyona mani olunması ehemmiyetle tavsiye edilir. Normal çalısma şartlarında toz 
kollektörleri operatörlerin dikkatli takibine ihtiyaç göstermez. Zaman zaman yapılacak 
diferansiyel basınç farkı kontrolleri, toz kolektörünün performansını gösterdiğinden 
lüzumludur. 

 
 
SELONOĐD PĐLOT TAMĐRLERĐ 
 

• Bobin üzerindeki civatayı gevşetip bobin grubunu çekerek çıkartınız. 
• Dikkatlice cıvataları sökerek pilot gövdesinden pilot grubunu çıkartınız. 
• Aşınan parçaları temizleyip degiştiriniz. Yedek ihtiyaçlarınızı sipariş ediniz. 
• Montaj Notu: Monte sırasında cıvataları fazla sıkmanız mekik kovanın taban bölümünün 

kırılmasına veya deforme olmasına sebep olur. Bu da mekik ve yayının sıkışmasına neden 
olacağından fonksiyonel çalışmaz. 
 

DĐYAFRAM DEĞĐŞTĐRĐLMESĐ 
 

• Kapak cıvatalarını, 2 parçayı tutarak sökünüz. 
• Kapağı kaldırıp diyaframı değiştiriniz. 

Not: Kapağı kaldırırken yayın ve küçük yarıklı pimin düşmemesine dikkat ediniz. 
 

 
 

 
ĐŞLETME SONRASI KONTROLLER 
Sistem hangi mevsimde olursa olsun, çalışmaya başladıktan sonra da devamlı kontrol 
edilmelidir. 

 
- Hava sirkülasyonunun düzgün devam ettiğini takip ediniz. 
- Motor veya fan elemanlarından normal olmayan sesler gelip gelmediğini kontrol ediniz. 
- Aspiratör  motorlarının çektikleri akımların uygun değerlerde olup olmadığını izleyiniz. 
- Filtrelerin temizliğini sürekli takip ediniz. 

 



 

24/15 

HÜCRELĐ ASPĐRATÖR VE JET PULSE FĐLTRE 

 
 
 

Bağlantı Sargı Şekli.

Start.Y /

 Volt gerilim ile çalışan motorlardaki güç 5,5 kW 1 500 d/d. ve Üzeridir.

0,25 - 4,5 kW. 1 500 d/d ile, 0,25 - 5,5 kW. 3 000 d/d dır. Direk bağlanabilir
/ 400 Y Volt gerilim ile çalışan motorlardaki güç sınırı

Bağlantı Şekli
Motor Klemensi Yıldız

Bağlantı Şekli
Motor Klemensi Üçgen

Starter veya soft satarter kullanılması mecburidir.
- 3 Faz 400

- 3 Faz 230

Y/

- Bağlantı: Y (Yıldız.)

- Voltaj: 400V / Y

- Voltaj: 230V /

Çift Voltajlı Motor Y/ 

3- Voltaj: U

- Bağlantı: 

- Voltaj: U

(Üçgen.) 

 
 
 

(LS)

HIZ

DÜSÜK

YÜKSEK

HIZ

(LS)

2 Hızlı Motor Bağlantı Şekli (''Dahlander'' Yardımcı Sargılı Durum.)

Manuel Bağlantı Kontaktör ile Kumandalı 
Bağlantı

3 Faz 400 volt. 1500/750 d/dak. ve 3000/1500 d/dak.
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YÜKSEK

HIZ

(HS)

(LS)

HIZ

DÜSÜK

3 Faz 400 volt. 1500/1000 d/dak. Çift Hızlı Motor Bağlantı Şeması

2 Hızlı Motor Bağlantı Şekli (2 Ayrı Sargılı Durumu.)

Motor Klemensi Düsük Hız
Bağlantı Şekli

Bağlantı Şekli
Motor Klemensi Yüksek Hızlı

Starteri
Çift Hız Bağlantı

 
 
 
 
 
 
 

 ALDAĞ markalı cihazlar ile ilgili tüm bakımlar alıcının yeterli düzeyde eğitim almış 
personeli veya Aldağ yetkili servisleri tarafından yapılmalıdır. 

 
Bakım yapılmadan evvel ana pano üzerindeki sigorta ve şalter açık konuma getirilmeli, pano 
kilitlendikten sonra tamir teknisyeni anahtarı yanına almalıdır. Ayrıca pano üzerine TAMĐR 
YAPILIYOR levhası asılmalıdır. 
 
Hücreli aspiratörlerde bakım 

 
Aylık bakım 
 
- Kayış gerginliğine ve aşınma durumuna bakınız. 
- Vantilatör ve aspiratör yataklarındaki yağ durumuna bakınız. Eksikse tamamlayınız. 
- Vantilatör ve Aspiratör hücrelerini tozdan ve kirden temizleyiniz. 
Yıllık bakım 
 
- Aylık bakım tekrar edilecektir. 

 
 

                     BAKIMLAR 
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Jet plus hava filtrelerinde bakım 
 
- Filtre bakımları patlaç valf kontrolleri için servis merdivenini kullanınız. 
- Merdivenlerden çıkarken koruyucu baret ve emniyet kemeri takın.. 
- Filtre bakımı için üst kapak civatalarını sökünüz. Sökülen kapaktan sonra yatay sıralı 1'' 

ebadındaki borular boru anahtarı ile çıkartınız. Filtre torbaları esnek olduğu için hiç bir 
alet kullkanılmadan el ile rahatlıkla çıkartılabillir. Bakımı yada gerekli ise değişimi 

- Aşırı basınçdan dolayı oluşabilecek hasarlara karşı torba yüzeylerini kontrol edin. 
Torbalarda hasar oluştuysa yenisi ile değiştirin. 

- Jet plus filtre patlaç valf selonoid valfleri 120 dBA ses şiddetindedir. Çalışma anında 
yanında bulunucaklara kulaklık takılması zaruridir.  
 

Aylık bakım 
 
- Bakıma başlamadan önce jet plus filtre fanını durdurunuz. Selonoid valf kumanda 

panosuna giden ana cereyanı kesin. Fanın çalışmadığından  emin olmadan filtre 
kapaklarını asla açmayınız. 

- Patlaç selonoid valf kontrollerini yap. Selonoid valf bobinlerinde gevşeme var ise 
bobinlerin vidalarını sıkın. Aşınma eğrilme var ve görevini yerine getirmiyorsa yenisi ile 
değiştiriniz.  

- Fitrelerin sürekli olarak dikkatle takibi şarttır. Tıkanmış torbaların temizlenmesi için her 
zaman sökmeye veya yenisi ile değiştirmeye ihtiyaç yoktur. Basit olarak fanları 
durdurarak yanlızca silkeleme sistemini çalıştırmak (yüksüz çalıştırnak) yıkamadan daha 
kolay netice verecektir. 

- Filtre bakımı için üst kapak civatalarını sökünüz. Sökülen kapaktan sonra yatay sıralı 1'' 
ebadındaki borular boru anahtarı ile çıkartınız. Filtre torbaları esnek olduğu için hiç bir 
alet kullkanılmadan el ile rahatlıkla çıkartılabillir. Bakımı yada gerekli ise değişimi 
sağlayınız. 

- Filtre kapak contalarını kontrol ediniz, hava kaçakları var ise contaları yenisi ile 
değiştiriniz. 

- Filtre içerisine girildiği taktirde bakımda levhasını görülebicek bir yere asın. 
- Gövde için bütün metal techizatlarda olduğu gibi korozyona karşı periyodik olarak boya 

ile koruyunuz. 
 

Yıllık bakım 
 
- Aylık bakım tekrar edilecektir. 
- Hava filtre kasetlerinin hepsini çıkararak kaba pisliğini alınız 
- Takiben filtrelere tersten hava üfleyerek temizleyiniz ve yerlerine takınız. 
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BAKIM TABLOSU: 
 

Yapılması gereken işlemlerin tanımlanması    Bakım 
Gövde ve conta bakımı       Mevsimlik 

Fan gövdesi, rotoru ve titreşimi                 Mevsimlik 

Takozların kontrolü        Mevsimlik 

V kayışları ve kasnak        Aylık. 

Motor ve fan yatak-rulman kontrolü      6 aylık 

Filtre temizliği         Aylık  

Filtre değişimi         Mevsimlik 

Patlaç selonoid valf kontrol ve gerekli ise değişimi    3 aylık 

Kablo devrelerinin kontrolü, gevşek kablo pabuçlarının sıkılması  3 aylık 

Elektrik panosu bakımı  3 aylık 
 
 
 
JET PULSE FĐLTRE TORBASI MONTAJI ; 

 
 
 

Venturili Filtre Kafesi Teli  
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ESNEK ÇEMBERLĐ FĐLTRE TORBASI 
 

       
 
ĐLK OLARAK FĐLTRE ÜST KAPAKLARI CĐVATALARI SÖKÜLÜR 
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FĐLTRE KAPAKLARI SÖKÜLDÜKTEN SONRA  ÜFLEME BORULARI BORU 
ANAHTARI VASITASI ĐLE SÖKÜLÜR 
 

      
 
 
 
MEVCUT FĐLTRE TELLERĐ ÇIKARTILIR 
 

 
 

 
FĐLTRE TELLERĐ ÇIKARTILDIKTAN SONRA TORBA AĞIZLARI TAKILACAK 
YERLERE ESNETĐLEREK OTURTULUR  
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FĐLTRELER YERĐNE OTURTULDUKTAN SONRA TELLER TAKILIR  
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FĐLTRE TELLERĐ TAKILDIKTAN SONRA ÜFLEME BORUSU REKORLARI  BORU 
ANAHTARI ĐLE SIKICA SIKILIR 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Bu cihaz; el kitabında belirtilen talimatlara uygun şekilde montajının yapıldığı, işletmeye alma ve 
bakım gereklerinin eksiksiz yerine getirildiği durumlarda rantabl ve güvenli çalışabilecek şekilde 
dizayn edilmiştir. Cihaz için gereken tüm bakım işlemleri bu konuda uzman veya zaruri önlemleri 
alabilecek kapasitede eğitilmiş kimseler tarafından yürütülmelidir 
 
GARANTĐ ŞARTLARI 

• Garanti süresi, cihazın fatura veya sevk irsaliye tarihinden itibaren başlar ve  2 yıl ( 24 ay) 
dır.  

• Cihazın tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi altındadır. 
• Cihazın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından 

dolayı (fabrikada cihazın imalatı sırasında oluşabilecek ) arızalanması halinde , işçilik 
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 
etmeksizin tamiri yapılacaktır. 

• Garanti süresi içinde arızalanan ağır parçaların yerinde tamiri mümkün olmaması durunumda 
ALDAĞ Fabrikaya getirilmesi ve gönderilmesi ile ilgili gerekli yatay, dikey taşımalar ve 
hammaliye işleri (vinç,kamyon,ağırlıkçı vs) kullanıcıya aittir. 

• Garanti süresi içerisinde periyodik olarak değiştirilen malzemeler Aldağ’dan orijinal olarak 
temin edilen malzeme olmalıdır.  

• Garanti, üretim noksanlıklarının veya kusurlarının 8 gün içerisinde ihbar edilmelerini 
zorunlu kılar, ayrıca garanti geçerliliği bakımından da kusurların tespiti anında hemen 
cihazların çalışması durdurulmak mecburiyetindedir. 

• Kullanma ve bakım talimatında açıklandığı gibi garanti, cihazların muntazam bakıma tabi 
tutmakla geçerliliğini muhafaza etmektedir. 

• Garanti periyodik olarak değiştirilmesi gereken parçalara uygulanmaz, örneğin kayışlar ve 
filtre. 

• Garanti uygulaması müşteriye; ALDAĞ A.Ş.’ne, servislerine ve bayilerine karşı her hangi 
bir tazminat talebi hakkı doğuramaz. Müşteri tazminat talep edemez. 

 

                     GARANTĐ 
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GARANTĐ ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK KULLANICININ DĐKKAT ETMESĐ GEREKEN 
HUSUSLAR 
 

• Garanti kapsamında bulunan cihazlar için ALDAĞ servis elemanları veya ALDAĞ’ ın yetki 
verdiği servisler müdahale edeceklerdir. Montaj hatalarından veya yetkisiz kişilerin verdiği 
servisten doğacak zararlar cihazın garanti kapsamı dışındadır 

 
Aşağıda bahsi geçen durumlar da garanti kapsamı dışındadır : 
• Nakliyeden ve yanlış yerleştirmeden kaynaklanan hasarlar. 
• Cihazın kullanım şartları dışında çalıştırılmasından kaynaklanan hasarlar. 
• Kabul edilmeyecek türden yedek parça kullanılmasından kaynaklanan arızalar. 
• Elektrik bağlantılarının yanlış yapılması, elektrik şema etiketinde belirtilen bağlantı dışında 

bağlanması durumunda, 
• Normlara uygun olmayan (EN 60204 – 1 ) elektrik panosu TSE siz kablo tesisatı sonucu 

oluşan hasarlar 
• Motorlar için yanlış termik, sigorta, kontaktör seçilmesi sonucu motorun yanması  
• Bağlantıların yanlış yapılması, rakorların ve flanşların kontrolsüz sıkılması sonucu kırılması 

veya çatlaması, 
• Tutulacak tozun elektrikli ısıtıcı ile kurutulması halinde yüksek sıcaklıklardan oluşan filtre 

torbası yanmaları garanti kapsamı dışındadır. 
• Cihazın çalışacağı ortamın korozif ve asidik etkisinden kaynaklanabilecek hasarlar (fan mil 

ve rotorlarının, batarya yüzeylerinin paslanarak veya korozyona uğrayarak kullanılmayacak 
hale gelmesi), 

• Cihaz veya fan motoru içerisinde unutulan yabancı malzemelerin doğuracağı zararlar, 
• Kanal bağlantılarında fleksıbl kullanılmamasından doğacak sorunlar, basma kanallarında 

akustik izolasyon bulunmayışı, cihaz dışı basınç kayıplarının doğru hesaplanmamasından  
kaynaklanan gürültü ve debi yetersizliği gibi şikayetler (fancoiller için),  

• Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tesbiti ve değiştirilecek 
parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.  

• Servislerin talebi üzerine bu belgenin ibraz edilmesi şarttır.Aksi takdirde cihaz garanti 
kapsamının dışında tutulur. 

 
 
ÜNĐTENĐN TESLĐM ALINMASI 
 
Ünite teslim alındığında, açıkça görülebilen herhangi bir hasar ve parça eksikliğinin olmadığının 
müşteri tarafından tespit edilmesi gerekmektedir. Eğer herhangi bir hasar veya parça eksikliği 
varsa Aldağ satış sonrası servisi’ne hitaben teslimat eksikliği olduğunu bildiren bir mektubun 
nakliyeciye teslim edilmesi lazımdır. 
 
Đşbu mektıp 8 gün içerisinde ALDAĞ’ a gönderilmesi şarttır; aksi halde veya mektubun geç 
gönderildiğinden dolayı herhangi bir şikayet kabul edilmeyecektir.  
 
RĐSKLERE KARŞI TEDBĐRLER 
ARDA KALAN ELEKTRĐK RĐSKLERĐNE KARŞI ÖNTEDBĐRLER 
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• Cihazların, EN 60204-1’ e uygun olarak elektriksel testleri yapılmıştır. Kullanıcı da 
elektrik tesisatını ve elektrik kumanda panosunun bu normlara uygun olarak yapmakla 
yükümlüdür. 

• Üniteyi çalıştırmadan evvel, topraklamanın düzgün olduğunu mutlaka kontrol ediniz. 
• Bilhassa izolasyon bakımından, tüm elektrik bağlantılarını, kabloları kontrol edip, 

yıpranmış ve hasarlı olan kabloları değiştiriniz. 
• Cihaz dahilinde bulunan kablo sistemini sıksık kontrol ediniz. 
• Đster acil durumlarda, kısa zamanlarda da olsa dahi kesitleri uygun olmayan veya 

gelişigüzel kablo ve bağlantıları asla kullanmayınız. 
 

 
ELEKTRĐK GERĐLĐMĐNĐN FAZLARI ARASINDAKĐ DENGESĐZLĐK 

 
Fazlar arasındaki voltaj dengesizliği %3’ ü aştığında elektrik motorlarını çalıştırmayınız. 
Kontrol için aşağıdaki formülü kullanınız : 
 
% volt. Dengesizliği =  Ortalamadan en çok voltaj uzaklığı x 100  
                                                     voltaj ortalaması 
 
ÖRNEK : Şebeke voltajı 400 – 3 – 50 
 
AB = 409 V. 
BC = 398 V. 
AC = 396 V. 
 
Voltaj ortalama =  409 + 398 + 396 = 401 V. 
                                         3 
Orta voltaj en çok uzaklaşmasını hesap ediniz: 
 
AB = 409 – 401 = 8 V 
BC = 401 – 398 = 3 V 
AC = 401 – 396 = 5 V 
 
En çok uzaklaşma voltajı = 8 V 
 
Dengesizlik oranını hesap ediniz : 
 
Voltaj dengesizliğinin yüzdeliği =    8    x 100 = 2 % 
                                                      401 
 
Đş bu değer makul’ dur, çünkü kabul edilen en yüksek değerin altındadır (eşit %3). 
 
ÖNEMLĐ : Eğer şebeke dengesizliği %3’ ü aşıyorsa, elektrik şebeke şirketine başvurunuz. Ünite 
çalışması, fazlar arasındaki voltaj dengesizliği %3’ ten fazla ise GARANTĐ GEÇERLĐLĐĞĐNĐ 
KAYBEDER. 


