
DRENAJ POMPASI ÇÖZÜMLERİ
PAS SERİSİ
Üstün çok yönlülük ve işletme verimliliğine sahip, 
yüksek performanslı pompalar

Drenaj gücünüz.

Sürdürülebilir Verimlilik

 



ATLAS COPCO
DRENAJ POMPA
ÇÖZÜMLERİ

Atlas Copco PAS serisi taşınabilir dizel motorlu pompalar, güç kaynağı 
bulunmayan yerlerde hızlı drenaj çözümleri sağlar. Dry Prime üniteler, 
minimal işletme maliyetleri ile öngörülebilir ve zamanında iş tamamlanması 
sağlamak üzere yüksek performans ve verimlilik sunar.

PAS serisi çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. İçinde aşındırıcı katı 
maddeler bulunan suyun taşınması veya yüksek yerlere transferi için idealdir. 
Buna inşaat ve maden sahalarının drenajı, sel suyu, nehir yatağı 
yönlendirme, endüstri ve belediyelerde kanalizasyon işleri gibi uygulamalar 
da dâhildir. 

 

DAYANIKLI YÜKSEK 
PERFORMANS

 

Pompanın üstün kapasiteli özellikleri, daha düşük güç tüketimi ile 
daha fazla akış ve daha yüksek basınç beslemesine imkân verir.

DAYANIKLI SERİ
Dayanıklı  seri santrifüjlü pompanın su ile temas eden kısımları, 
mükemmel darbe direnci ve yüzey sertliği sağlayan, aşınmaya çok 
dayanıklı dökme demir malzemesi sayesinde daha uzun süre 
kullanıma olanak  sağlar. Yarı-açık pervane (Impeller) daha büyük 
katı maddelerin geçişine imkân verir.

Yağsız diyaframlı vakum pompasının otomatik hazırlaması sayesinde, 
önemli hacimlerdeki hava (kuru ortamlarda) miktarlarında bile sürekli 
drenaj mümkün kılınmıştır.

 

MOTOR
Yüksek kapasiteli soğutucuya sahip Kubota motordan gelen kararlı güç, 
ağır ortam koşullarında bile sürekli çalışmayı sağlar.

YÜKSEK VERİMLİLİK DÜŞÜK İŞLETME 
MALİYETLERİ

KULLANILABİLİRLİK VE 
ÇOK YÖNLÜLÜK



ÖNDE OLMANIZI SAĞLAYAN 
ÇOK YÖNLÜLÜK

 

Daha geniş çalışma hızı aralığı, aynı PAS ünitesinin verimlilik 
kaybı olmadan çeşitli iş sahalarında kullanılabilmesini sağlar. 
PAS sayesinde gereksiz filo yatırımı yapmanıza gerek kalmaz.

Farklı yapılandırma imkânları, çeşitli seçenekler ve aksesuarlar 
sayesinde PAS, daha fazla işi istediğiniz şekilde yapabilmenizi sağlar.

KONTROL KABİNİ 
İÇİN ÖZEL TASARLAN-
MIŞ BÖLME
Özel kontrol kabini bölmesi 
sayesinde PAS kontrollerine 
pompalama sırasında bile güvenle 
erişilebilir. Aynı zamanda daha 
hassas kontrol bileşenleri üzerindeki 
titreşim ve sıcaklık etkisi de en aza 
indirilmiş olur. Kabin IP54 mekanik koruma 
sınıfının gereksinimlerine uygundur. Toz ve 
suya dayanıklılık özelliklerine sahip kapı, kontrol 
bileşenlerine hasar gelmesini önler.

SIZDIRMAZ KANOPİ
Şasi alt kısmında yağ soğutucu ve yakıt sızıntıları için mevcut hacmin 
%110 büyüklüğünde sızdırmaz hazne kullanılmıştır. Harici drenaj noktaları,
içerdeki sıvıların kolay ve verimli şekilde boşaltılırken çevreye en az sızıntı 
yapacak şekilde stratejik olarak yerleştirilmiştir.

KULLANIMI KOLAY
Basit ve kullanıcı dostu Qc1011 dijital kontrol modülü güvenli, doğru
ve etkili çalışma imkânı sunar. Harting soketlerine bağlanabilen 
şamandıralı şalterler ile otomatik çalışma mümkün hale getirilmiştir.

ÇIKARTILABİLİR PANELER VE BÜYÜK ERİŞİM 
KAPILARI
Hem motor hem de pompa bileşenlerine, önleyici bakım ve onarım işlerini 
kolaylaştırmak ve basitleştirmek üzere kolay servis erişimi mevcuttur.

ÇİNKO KAPLAMALI ÇELİK KANOPİ
PAS kanopisi en uygun gürültü azaltması ve soğutma için tasarlanmıştır. 
Çinko kaplamalı çelik ve toz boya kaplaması paslanmaya karşı dayanıklılığı 
artırır. Bu sayede konopi daha uzun bir kullanım ömrüne sahip olur ve daha
iyi bir ikinci el satış değeri sağlanır.

YAKIT TASARRUFLU
PAS, pompanın yakıt doldurmadan günlerce çalışmasını sağlayan bir 
kızaklı yakıt deposu ile birlikte gelir.

Geniş şasi, sahadaki uygulamaların gerektirdiği sağlamlığı verimlilik 
ile birleştirir. Forklift yuvaları ve kaldırma halkası zaman kazandırır ve 
nakliyeyi kolaylaştırır. Entegre tamponlar pompayı her türlü mekanik 
darbeye karşı korur.

SAĞLAM ŞASİ

VERİMLİ ÇALIŞMA İÇİN 
SAĞLAM ÜRETİM

GÜVENLİ VE 
ÇEVRE DOSTU

KULLANIMI VE 
BAKIMI KOLAYDIR



www.atlascopco.com

OPSİYONLAR
•  Ayarlanabilir  çeki oku ve yol sinyalizasyonlu 
   römork
•  Eko kızaklı şasisi (<24s otonomi)
•  Harici yakıt deposu bağlantısı
•  Harici yakıt deposu bağlantısı için kolay bağlantı
   kaplinleri
•  Çekme halkası (DIN, AC, NATO, Bilyeli)
•  Kıvılcım tutucu
•  İlave yakıt filtresi
•  Sentetik ilk doldurma yağı
•  Müşteri rengi (RAL)
•  Gözetimli performans testi
•  İlave kullanım kitabı
•  İlave yedek parça listesi

AKSESUARLAR
• Emme ve boşaltma hortumları
• Emme süzgeçleri
• Boşaltma kaplinleri

Teknik Bilgiler
Model PAS4-KDS3A PAS6-KDS3A PAS8-KDS3A

m3/saat 50 - 240 80 - 500 100 - 540

l/dak. 833 - 4 000 1 333 - 8 333 1 667 - 9 000

gpm 220 - 1057 350 - 2200 440 - 2378

Maks. yükseklik m 33 37 35

Katı maddeler

En iyi verimlilik noktası

Pompa verimliliği

Çalışma Debisi

mm Ø  / inç Ø 45 / 1.77 76 / 3 76 / 3

182 m3/s @ 24 m 342 m3/s @ 22 m 430 m3/s @ 22 m

% 75 80 69

Yakıt otonomisi* -standart yüksek kızaklı yakıt deposu saat
saat

55 38 49

Yakıt otonomisi* - opsiyonel eko kızaklı yakıt deposu 19 14 21

Motor bilgileri

Model Kubota V2403-M-DI Kubota V2607-DI-T Kubota V3307-DI-T

Maks. Sürekli güç (continuous) kW 25.7 30.5 46.9

Maks. Hız RPM 2200 2000 2200

AB egzoz emisyon uyumluluğu Stage IIIA Stage IIIA Stage IIIA Flex

Pompa bilgileri

Dayanıklı seri Model  P4-220G Model P6-250G Model P8-280G

Pervane (impeller) tasarımı Yarı açık Yarı açık Yarı açık

Çalışma hızı RPM 1200 - 2200 1200 - 2000 1200 - 2200

Hazırlama sistemi Yağsız, suya toleranslı diyafram vakumlu pompa

Hava kullanımı m3/saat 50

Mekanik salmastra Nitril elastomerli Silikon Karbüre karşı Silikon Karbür + yağ banyosu rezervuarında yedek dudaklı conta

Kontrol sistemi

Kontrol modülü Seçilebilir manüel veya otomatik başlatma fonksiyonlu Qc1011 kontrolör***

IP koruması IP65 (toza ve su jetine karşı korumalı)

Mikro ince ayarlamalı, titreşime dayanıklı manüel motor devri düzenlemesiHız ayarı

Ebatlar ve ağırlık

Standart emme | boşaltma DN100 (4") DN150 (6") DN200 (8")

Standart yüksek kızaklı yakıt deposu m 2.10 x 0.95 x 1.37 2.10 x 0.95 x 1.37 2.85 x 1.1 x 1.62

Opsiyonel eko kızaklı yakıt deposu m 2.10 x 0.95 x 1.17 2.10 x 0.95 x 1.17 2.85 x 1.1 x 1.5

Opsiyonel römork bağlantılı** m 3.90 x 1.51 x 1.74 3.90 x 1.51 x 1.74 5.02 x 1.67 x 2.13

Ağırlık (kuru) kg 1066 1135 1770

Maks. Ses Gücü Seviyesi (LWA)  (a) 2000/14/EC/OND uyarınca  dB(A) 93 93 Teyit edilecek

Maks. Ses Gücü Basınç Seviyesi (LPA) tam yükte ve 7m’de dB(A) 67 67 Teyit edilecek
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(a) Test referansları:
      ISO 3744 : 2010 Akustikler – ses basıncı kullanılarak ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin belirlenmesi
      ISO 4871 : 1996 Akustikler – makine ve ekipmanların gürültü emisyon değerlerinin beyanı ve doğrulanması
      Maksimum devirde çalışan ünite üzerinde test edilmiştir

 

*Maks. Hıza göre - **Opsiyonel römork alt takımı sadece eko kızaklı yakıt deposu ile kullanılabilir - *** Otomatik fonksiyon sadece şamandıralı şalterler ile

 
 

ATLAS COPCO PAS SERİSİ TAŞINABİLİR SUSUZ ÇALIŞABİLEN  PRIME DİZEL 
MOTORLU POMPALAR 

Debi (m /saat @ maks. Hız)3
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