
Sulama sisteminiz için bir Rain Bird 300BPE ya
da 300BPES vanas› ald›¤›n›z için teflekkür
ederiz. Elinizdeki güçlü ve sa¤lam vanan›n üst
kapa¤› GFN malzemeden, gövdesi ise pirinçten
üretilmifl olup yat›r›m›n›z›n karfl›l›¤› olan yüksek
kaliteyi size sunacakt›r.

Bu kullan›m k›lavuzunu kullan›rken, arka say-
fay› görsel referans için katlay›n sonra
istedi¤iniz dili seçin.Tesisat, ayarlama, sorun
giderme ve yedek parça için alfanümerik refer-
anslar› takip edin. Spesifikasyonlar› katlanm›fl
sayfan›n arkas›nda bulabilirsiniz.

NOTLAR
1. Ürün yandan su girifli ve ç›k›fl› olacak flekilde

üretilmifltir. Alttan su girifli için, bir ‹ngiliz
Anahtar› ile alttaki t›kac› ç›kart›n ●H
(civataya zarar vermemeye özen gösterin).
T›kac› solenoidin karfl› taraf›nda yer alan
girifle vidalay›n.

2. Solenoid De¤ifltirme. Üst etiketinde ‘3"
BPE/BPES vanalarda kullan›lmaz.’ tasviri
bulunan siyah solenoidleri kullanmay›n. Bu
solenoid daha dayan›kl› yeflil renkli bir sole-
noid ile de¤ifltirildi. (Parça numaras› B31800)
Daha fazla bilgi için yedek parça bölümüne
bakabilirsiniz.

Tesisat  Bak›n›z F1.

1. Kayganl›k sa¤lamak üzere girifl ve ç›k›fl
borular›n›n diflleri üzerine Teflon Teyp uygu-
lay›n. Teflon Teyp d›fl›nda hiçbir malzeme
kullanmay›n. 

2. Ana hatt› yandan ya da üstten vanan›n girifl
●A k›sm›na, daha sonra lateral hatt›
vanan›n ç›k›fl ●B k›sm›na elinizle vidalay›n.
Ak›fl yönü oklar› üst kapakta ve vana
gövdesinde yer almaktad›r. Solenoid ●C
daima su ç›k›fl k›sm› üzerindedir.

3. Solenoid üzerindeki kablolardan ●D birini
kontrol cihaz›n›n ortak kablosuna di¤erini de
●D kontrol cihaz›n›n güç kablosuna
ba¤lay›n. Sadece iyi kaliteli su geçirmez
birlefltiriciler kullan›n.

4. Sisteme bas›nç vermeden önce, harici su
boflaltma vidas›n› ●E gevfleterek vanan›n iç
aksam›n›n t›kanmas›na sebep olabilecek pis-
liklerin vanadan ç›kmas›n› sa¤lay›n. Koç
darbesini önlemek için su kayna¤›n› yavaflça
aç›n. Bir dakika sonra harici su boflaltma
vidas›n› tekrar s›k›n.

300BPE 300BPES

Üst Kapak Birleflimi
1. O-ring ile birlikte su boflaltma vidas› 204152 204152
2. Debi kontrol kolu

NP kol ( ayr› sat›l›r ) 231546 231546
3. Somunlar ( herbirinde 10 adet ) 231530 231530
4. O-ring ile birlikte debi kontrol çubu¤u 232063 232063
5. Solenoid kapa¤› 208629 208629
6. Solenoid kapa¤› ile birlikte üst kapak 231306 231306
7. Üst kapak birleflimi 231548 231548

Solenoid Birleflimi
8. U çerçeve 210914 210914
9. Lastik tutucu 627167 627167
10. Sarg› 602118 602118
11. Ana somun (plastik) 602606 602606
12. Kaynaklanm›fl tüp 630028 630028

300BPE 300BPES

13. Metal silindir/yay birleflimi 629453 629453
14. O-ring 202882 202882
15. Adaptör birleflimi 231985 231985
16. Solenoid birleflimi (A) B31800 B31800
B Solenoid anahtar› B33003 B33003

Alt Birleflim
17. Diyafram yay› 321545 321545
18. Diyafram birleflimi 231543 -
19. Diyafram birleflimi - 231542
20. Pislik tutucu - 231544
21. T›kaç ve o-ring (NPT) 231547 231547

T›kaç ve o-ring (BSP) 231307 231307

O-ring kit (1, 12, 13, 16, 17, 19) 231513 231513
(A) Bu solenoid birleflimi di¤er tüm birleflimleri geçersiz k›lar.

Yedek Parça  Bak›n›z F2.

Türkçe 300BPE ve 300BPES Vanalar Sorun Giderme (devam)

Ayarlar Bak›n›z F1.

1. 11/2" lik ya da ayarlanabilir bir ‹ngiliz
Anahtar›yla solenoid adaptörünü ●F saat
yönünün tersine bir tam tur çevirerek dahili
su boflaltma özelli¤ini aç›n. 

2. Vana performans›n› optimize etmek üzere
vanan›n içinden geçen su miktar›n›
ayarlayan debi kontrol kolunu ●G kullan›n.
Debi kontrol kolunu saat yönünün tersine 

çevirerek tam olarak aç›n. Daha sonra elin-
izde karfl› bir güç hissedene kadar saat
yönünde çevirin, ard›ndan yine saat yönünün
tersine bir tam tur döndürün.

3. Dahili su boflaltma özelli¤ini solenoid adap-
törünü ●F saat yönünde s›karak kapat›n.

4. Vanay› otomatik olarak aç›p kapamak için
kontrol cihaz›n› programlarken, kontrol
cihaz›n›n kullan›m k›lavuzuna baflvurun.

Sorun Giderme
Vana aç›lm›yor
1. Ana su kayna¤›n›n aç›k oldu¤undan emin

olun. Ana vanan›n aç›k oldu¤undan emin
olun. Debi kontrol kolunun ●G aç›k
oldu¤undan emin olun.  

2. Vana sadece manuel olarak aç›l›yorsa, kon-
trol cihaz›n›n do¤ru zon vanas›n› açmak
üzere programland›¤›ndan emin olun.
Kontrol cihaz›ndaki ç›kfl gücünü test edip,
gerekiyorsa müdahale edin. Solenoiddeki
●C girifl gücünü kontrol edin.

a) E¤er kontrol cihaz›nda ve solenoidde her-
hangi bir güç problemi yoksa, solenoidde
pislik olabilir. Turuncu lastik tutucuyu çevir-
erek ve yukar›ya do¤ru çekerek ç›kart›n. U
fleklindeki metal parçay› ve solenoidi
yukar›ya kald›r›n. Solenoid anahtar›n› (parça
numaras› B33003) saat yönünün tersine
çevirerek di¤er parçalar› da ç›kart›n. Bunu
yaparken dikkatli olun zira parçalar düflebilir.

b) Metal silindir parçay› ç›kart›n, parçalar
üzerindeki ve solenoid potas› içindeki pislik-
leri temizleyin. Metal silindiri siyah yüzeyi
d›flar› bakacak flekilde tekrar yerlefltirin. Saat
yönünde di¤er parçalar›, solenoidi, U fleklin-
deki metal parçay› ve lastik tutucuyu yerine
yerlefltirin.

c) Problem ana hattaki bir engel yüzünden de
olabilir.

d) E¤er kontrol cihaz›nda güç var ve solenidde
yoksa, kablo ba¤lant›lar›n› kontrol edip tamir
edin.

Vana kapanm›yor
1. Kontrol cihaz›n›n vanay› otomatik olarak

çal›flt›rmad›¤›ndan emin olun. Solenoid
adaptörünü ●F saat yönünde s›karak dahili
su boflaltma özelli¤inin devrede
olmad›¤›ndan emin olun. Harici su boflaltma
vidas›n› ●E saat yönünde s›karak harici su
boflaltma özelli¤inin devrede olmad›¤›ndan
emin olun.

2. Su kayna¤›n› kapat›n ve çal›flan bir vanan›n
solenoidini ●C kapanmayan vanaya tak›n.
Gerekiyorsa solenoidi de¤ifltirin.

3. Su kayna¤›n› kapat›n ve solenoid adap-
törünün ●F o-ring’inin zarar görmemifl
oldu¤undan emin olun, gerekiyorsa o-ring’i
de¤ifltirin.  Solenoid potas›nda metal
silindirin çal›flmas›n› engelleyen bir pisli¤in
olup olmad›¤›n› kontrol edin.

4. Tüm sistemin bas›nç gereksinimlerini tekrar
gözden geçirin ve ayn› anda birden çok zon
vanas›n›n çal›flmad›¤›ndan emin olun. Bir
zon vanas› kapanmadan di¤erinin aç›lmas›
diyafram›n kapanmas› için gerekli karfl›
bas›nç miktar›n› azaltabilir.

5. Su kayna¤›n› kapat›n ve vanan›n üst
kapa¤›n› ●I ç›kararak diyafram›n devaml›
aç›k durumda kalmas›na neden olabilecek
pislikleri ya da zararlar› kontrol edin.

Su kaç›rma
1. Parçalar› demonte edip o-ring ya da conta

yüzeylerindeki problemleri kontrol edin. Eksik
ya da de¤ifltirilecek parçalar için tüm
parçalar› gösteren resme bak›n.

Aksesuarlar ve devam eden 
problemler
1. Spesifik sorun giderme yöntemleri için uygun

tesisat ve çal›flma k›lavuzlar›n› inceleyin.
2. A.B.D. içinde Rain Bird Spec Hotline

numaras›n› aray›n. (800) 458-3005
3. A.B.D. d›fl›nda lütfen arka sayfadaki irtibat

bilgilerine baflvurun.
4. Bizi daima www.rainbird.com sitesinde

ziyaret edebilirsiniz.


