
ETNA (ALP POMPA A.Ş.); Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde 8.500 m2’si 

kapalı, toplam 11.500 m2 alanda, 35 yılı aşkın üretim tecrübesi, yüksek çeşitliliğe 

sahip ürün gamı ve uzman satış kadrosu ile “Su teknolojileri sektörüne” hizmet 

vermektedir.

Firmamız ETNA markası altında; in-line kuru rotorlu sirkülasyon pompaları, uçtan 

emişli norm pompalar, yatay-dikey çok kademeli santrifüj pompalar, atık su 

drenaj pompaları, konut ve ticari binalar için hidrofor sistemleri, TS EN 12845+A2 

ve NFPA 20 normlarına uygun yangın pompa ve hidrofor sistemleri üretimi 

gerçekleştirmektedir.

ETNA; Türkiye geneline yaygın 97 adet yetkili servis altyapısı ve müşteri 

memnuniyeti odaklı satış sonrası hizmet politikası ile “Bina tekniği”ne yönelik 

komple çözümler sunmakta olup, pompa teknolojileri alanında güçlü bir çözüm 

ortağı olmayı kendine misyon edinmiştir.

Saygılarımızla, 

ALP Pompa A.Ş. 

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 14  
34775 Ümraniye İstanbul / Türkiye
Tel : +90 216 561 47 74 (Pbx)  •  Fax : +90 216 561 47 50
www.etna.com.tr • info@etna.com.tr

Satış Sonrası Hizmetler

35 yılı aşkın sektör tecrübesi, Türkiye geneline yaygın 97 adet servis noktası 

ve müşteri odaklı satış sonrası hizmetler yaklaşımı ile sürekli yanınızdayız.

(Devreye alma, bakım & arıza giderme, yedek parça temini.)

Genel Ürün Kataloğu
Pompa ve Hidrofor Sistemleri



TS EN 12845 Normuna
Uygun Yangın Pompaları

Küçük Konutsal Hidrofor Sistemleri Sirkülasyon / Drenaj / Norm Pompalar Yangınla Mücadele SistemleriTicari / Konutsal Hidrofor Sistemleri

NFPA 20 Normuna
Uygun Yangın PompalarıFoseptik ve Drenaj Pompaları 

Norm Pompalar 
EA Serisi
+ Yüksek verimli uçtan emişli EN 733’e uygun yatay  
 milli santrifüj pompalar geniş bir uygulama alanına  
 hitap edecek şekilde dizayn edilmiştir.
+ Debi (Maksimum) : 600 m3/h (2900 d/dk)
                                       300 m3/h (1450 d/dk)
+ Basınç (Maksimum) : 160 m
                                         70 m

In-Line Kuru Rotorlu 
Sirkülasyon Pompaları

Dik Milli Santrifüj Pompalar

Frekans İnvertörlü Hidroforlar

Dik Milli Komple Paslanmaz 
Çelik Santrifüj Pompalar

Komple Paslanmaz
Çelik Pompalı Hidroforlar 

EIL ve EIL R Serisi
+ Maksimum debi: 1 - 200 m³/h
+ Maksimum basınç: 95 mSS
+ Maksimum 10 bar basınç
+ Maksimum PN10 / PN16 Bar
+ Sıcaklık -10°C / +130°C
+ 2 ve 4 kutuplu motor seçeneği.

T KI Serisi
+ Yüksek katlı binalar için dikey milli komple paslanmaz  
 çelik pompalı paket tip hidroforlardır.
+ Maksimum debi: 3x36 m³/h
+ Maksimum basınç: 160 mSS
+ Sıvı sıcaklığı: 0÷+40°C
+ Pompa gövdesi: AISI 304 Paslanmaz Çelik

KO Serisi
+ Yüksek kaliteli, kompakt yapılı, yüksek verimli pompalardır.
+ Maksimum debi: 4-60 m³/h
+ Maksimum basınç: 150 mSS
+ Maksimum 15 bar basınç
+ Maksimum PN10 / PN16 Bar
+ Sıcaklık 40°C

HF KO Serisi
+ Frekans invertörü sayesinde, yumuşak kalkış-duruş ile   
 mekanik zorlanmalara karşı yüksek mukavemet ve çok daha  
 uzun ömür avantajı sunar.
+ Maksimum debi: 4-60 m³/h
+ Maksimum basınç: 150 mSS
+ Maksimum 15 bar basınç
+ Maksimum PN10 / PN16 Bar
+ Sıcaklık 40°C

EVS Serisi
+ Yüksek kaliteli, kompakt yapılı, yüksek verimli
 paslanmaz çelik pompalardır.
+ Maksimum debi: 1-36 m³/h
+ Maksimum basınç: 150 mSS
+ Maksimum 15 bar basınç
+ Maksimum PN10 / PN16 Bar
+ Sıcaklık 40°C*
 * Özel sipariş ile 110°C’ye dayanımlı üretim yapılabilmektedir.

+ Apartman, villa vb. düşük kapasiteli basınçlı su ihtiyacının  
 olduğu yerlerde kullanılır.
+ Derinden emiş yapılması gereken kullanımlar için idealdir.
+ Maksimum debi: 2,2 ÷ 0,3 m³/h 
+ Maksimum basınç: 30 ÷ 45 mSS
+ Sıvı sıcaklığı: 0 ÷ +40°C
+ -6 metreden emiş yapabilir.

+ Apartman, villa vb. düşük kapasiteli basınçlı su
    ihtiyacının olduğu yerlerde kullanılır.
+  Derinden emiş yapılması gereken kullanımlar için idealdir.
+  Maksimum debi: 2,2 ÷ 0,3m³/h
+  Maksimum basınç: 30 ÷ 45 mSS
+  Sıvı sıcaklığı: 0 ÷ +40°C
+  -6 metreden emiş yapabilir.

+ Yatay çok kademeli sessiz çalışan paket hidrofor  
 sistemidir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su  
 temini ve bahçe sulama amaçlı kulanılır.
+ Maksimum debi: 3,6 ÷ 4,8m³/h
+ Maksimum basınç: 47 ÷ 51 mSS
+ Sıvı sıcaklığı: 40°C

+ Hidrofor sistemleri tamamıyla tek bir kaide üzerine
 monte edilerek kolay montaj imkanı sunar.   
 Ayrıca sunduğu otomatik test ve uzaktan otomasyon
 özellikleriyle güvenliği en üst noktaya taşır.
+ Maksimum debi: 2 x 500 m3/h
+ Maksimum basınç: 130 mSS
+ Motor hızı: 50 Hz, 2850 d/dk

+ Maksimum debi: 2 x 500 m3/h
+  Maksimum basınç: 130 mSS
+  Motor hızı: 50 Hz, 2850 d/dk
+  Tek pompalı elektrikli ve dizel seçeneği.
+  İki Pompalı elektrikli ve dizel seçeneği.

EFP Serisi
+ Katı parçacık içeren (kâğıt, tekstil parçaları, plastik katkılı atıklar  
 vb.) atık ve foseptik sularının transferi için tasarlanmış, parçalayıcı  
 bıçak sistemi sayesinde katı parçacıkları parçalayarak
 sorunsuz bir şekilde tahliye eden pompalardır.
+ Maksimum debi: 66 m³/h
+ Maksimum basınç: 26 mSS
+ Sıvı sıcaklığı: 0÷+40°C
+ Maksimum daldırma derinliği: 20 m

Yatay Pompalı Alarm 
Kitli Hidroforlar 
Y2 KO 10/7-30+D10+B12
+ Elektrik kesintisi ihtimaline karşı alternatif güç
 beslemeli (dizel) konutsal & ticari kullanıma uygun   
 yangın hidrofor sistemidir. 
+ Villa, apartman, akaryakıt istasyonu, depo alanları,
 küçük ölçekli sanayi tesisleri vb. mekanlarda yaygınla
 mücadele sistemlerinde kullanılır.
+ Maksimum debi: 2x14+4,8 m³/h
+ Maksimum basınç: 80 mSS
+ Sıvı sıcaklığı: 0÷+40°C

INOX HİDRO

JET INOX Serisi

ULTRA S Serisi

YPH Serisi

+ Süper sessiz olan seri çok katlı binalarda içme suyu
    temininde ve basınçlandırmada kullanılır.
+  Maksimum debi: 5,8 ÷ 2,4 m³/h 
+  Maksimum basınç: 30 ÷ 72 mSS 
+  Sıvı sıcaklığı: 0 ÷ +90°C


