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 والسالمةالمقدمة  1
 مقدمة 1.1

 الغرض من ھذا الدلیل 
 غرض ھذا الدلیل ھو تقدیم المعلومات الضروریة فیما یتعلق بـ:

 التركیب  •
 التشغیل •
 الصیانة  •

 

 تنبیھ:
قد یؤدي االستخدام غیر  قبل تركیب المنتج واستخدامھ، تأكد من قراءة ھذا الدلیل وفھمھ بالكامل بجمیع أجزائھ.

 إلحاق األذى باألفراد وتلف بالممتلكات كما یمكن أن یؤدي إلى إلغاء الضمان. الصحیح للمنتج إلى 
 

 مالحظة: 
 یجب أن یكون دائما متاح للمستخدم، ومحفوظ قرب المنتج بصورة جیدة. یعد ھذا الدلیل جزء من المنتج.

 السالمة  1.2

المخاطر التالیة، تأكد من أن تقرأ بعنایة وفھم وتمتثل للتحذیرات من المخاطر قبل استخدام المنتج، ومن أجل تجنب 
 التالیة: 

 اإلصابات والمخاطر الصحیة  •
 إلحاق ضرر باآللة  •
 اآللة بھا خلل.  •

 مستویات الخطورة 

 الداللة  مستوى الخطر 

 

 خطر:
 

 

 الموت. یحدد وضع فیھ خطورة، إذا لم یتم تجنبھ یسبب إصابات خطیرة، أو حتى  

 

 تحذیر:
 

 

یحدد وضع فیھ خطورة، إذا لم یتم تجنبھ قد یسبب إصابات خطیرة، أو حتى  
 الموت. 

 

 تنبیھ:
 

 

 یحدد وضع فیھ خطورة، إذا لم یتم تجنبھ قد یسبب إصابات بسیطة أو متوسطة. 

 مالحظة: 
 

 

 لألشخاص. یحدد وضع، إذا لم یتم تجنبھ قد یسبب ضرر بالممتلكات ولكن لیس 

 
  



ar - «ترجمة التعلیمات األصلیة»  
 

6 

 رموز خاصة 
 لدى بعض فئات األخطار رموز خاصة كما ھو موضح في الجدول التالي: 

 الوصف  الرمز 

 

 خطر كھربي 

 

 خطر مغناطیسي 

 

 خطر سطح ساخن 

 

 خطر إشعاع مؤین 

 

 ) ATEX EUخطر إمكانیة وجود أجواء انفجاریة (توجیھ الوحدة األوروبیة  

 

 خطر التعرض لإلصابة بجروح وسحجات 

 

 خطر التعرض للسحق (األطراف) 

 سالمة المستخدم 1.2.2
 یجب االمتثال الصارم بلوائح الصحة والسالمة الساریة. 

 

 تحذیر: 
 مؤھلة. یجب أن یُستخدم ھذا المنتج فقط من قبل أفراد 

ألغراض ھذا الدلیل، باإلضافة إلى أحكام أي لوائح محلیة، یُعني بالموظفین المؤھلین األفراد الذین، بسبب خبرتھم أو  
 التدریب، قادرون على التعرف على أي مخاطر موجودة وتجنب المخاطر أثناء التركیب، واستخدام و صیانة المنتج.
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 المستخدمون قلیلو الخبرة 

 

 تحذیر: 
 للوحدة األوروبیة 

سنوات فما فوق ومن قبل أشخاص  8یمكن استخدام ھذا الجھاز من قبل األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  •
یعانون من قصور في القدرات الجسدیة أو الحسیة أو العقلیة أو قلیلي الخبرة والمعرفة وذلك إذا تم تحت إشراف 

  استخدام الجھاز بطریقة آمنة وفھم المخاطر المتعلقة.أو تم إعطاء التعلیمات بشأن 
  ال یجوز لألطفال اللعب بالجھاز. •
 ال یجوز قیام األطفال بتنظیف وصیانة المستخدم دون إشراف.  •

 فیما یتعلق بالدول األخرى 
ة أو  ال یجوز استخدام ھذا الجھاز من قبل أشخاص (بما في ذلك األطفال) یعانون من قصور في القدرات الجسدی •

الحسیة أو العقلیة أو قلیلي الخبرة والمعرفة إال إذا تم تحت إشراف أو تم إعطاء التعلیمات بشأن استخدام الجھاز  
 من قبل شخص یكون مسئول عن سالمتھم. 

 یجب ان یتم اإلشراف على األطفال لضمان عدم عبثھم بالمضخة.  •

 قواعد األمان العامة 1.2.3

 

 تحذیر: 
 العمل نظیفةحافظ دائما على منطقة  •
 مراعاة المخاطر التي تسببھا الغازات واألبخرة في منطقة العمل •
 ضع دائما في االعتبار خطر الغرق وحوادث الكھرباء وإصابات الحروق. •

 

 

 خطر كھربي خطر:
 یجب تجنب المخاطر الكھربائیة؛ وإیالء االھتمام لخطر الصدمات الكھربائیة أو األقواس الكھربائیة. •
الدوران غیر المقصود للمحركات جھد كھربي ویمكن أن یشحن الوحدة، مما یؤدي للوفاة أو إصابة خطیرة یخلق  •

 تأكد من أن المحركات مغلقة لمنع الدوران غیر المقصود. أو تلف المعدات.

 خطر مجاالت مغناطیسیة 
 إزالة أو تثبیت الدوار في جسم المحرك یولد مجال مغناطیسي قوي.

 

 مغناطیسيخطر  خطر:
قد یكون الحقل المغناطیسي خطرا على أي شخص یرتدي جھاز تنظیم ضربات القلب أو أي أجھزة طبیة أخرى 

 حساسة للمجاالت المغناطیسیة.
 

 مالحظة 
 قد یجذب المجال المغناطیسي الحطام المعدني على سطح الدوار، مما یتسبب في تلفھ. 

 التوصیل الكھربي

 

 خطر كھربي خطر:
أن یتم التوصیل بمصدر الطاقة الكھربائیة من قبل كھربائي یمتلك المتطلبات الفنیة والمھنیة المبینة في یجب  •

 اللوائح الساریة. 

 االحتیاطات الواجب اتخاذھا قبل العمل

 

 تحذیر: 
 تثبیت حاجز مناسب حول منطقة العمل، على سبیل المثال حاجز حمایة حدیدي •
 األمان في مكانھا وآمنة تأكد من أن جمیع أدوات  •
 تأكد من أن لدیك مسار واضح للتراجع •
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 تأكد من استحالة تتدحرج أو سقوط المنتج وجرح الناس أو تلف الممتلكات  •
 تأكد من أن معدات الرفع في حالة جیدة •
 استخدام حمالة رفع، شریط أمان، وجھاز تنفس كما ھو مطلوب  •
 التعامل معھا. اترك جمیع مكونات المضخة تبرد قبل  •
 تأكد من أن المنتج قد تم تنظیفھ جیدا •
 قم بفصل وقفل الطاقة الكھربائیة قبل العمل بالوحدة •
 تحقق من خطر االنفجار قبل اللحام أو استخدام األدوات الكھربائیة الیدویة. •

 االحتیاطات الواجب اتخاذھا أثناء العمل

 

 تحذیر: 
 ال تعمل أبدا بمفردك  •
 أدوات الوقایة الشخصیةارتدي دائما  •
 استخدم دائما أدوات العمل المناسبة •
 ارفع دائما المنتج عن طریق آلة الرفع  •
 قف بمسافة أمان عن األحمال المعلقة •
 حذار من خطر بدء مفاجئ إذا تم استخدام المنتج مع التحكم التلقائي للمنسوب  •
 حذار من اھتزاز البدایة، والتي یمكن أن یكون قوي •
 المكونات في الماء بعد تفكیك المضخة شطف  •
 ال تتخطى الحد األقصى لضغط عمل المضخة  •
 ال تفتح أي صمام تنفیس أو تصریف أو تزیل أي مقابس أثناء وجود المنظومة تحت الضغط  •
تأكد من أن المضخة معزولة عن الشبكة وأنھ تم إزالة الضغط قبل تفكیك المضخة، وإزالة المقابس، أو فصل   •

 األنابیب. 
 ال تقم أبدا بتشغیل المضخة بدون حامیة اقتران مثبتة بشكل صحیح. •

 في حالة مالمسة مواد كیمیائیة أو سوائل خطرة 
 اتبع ھذه اإلجراءات للمواد الكیمیائیة أو السوائل الخطرة التي تتالمس مع عینیك أو بشرتك: 

 اإلجراء  الحالة 

المواد الكیمیائیة أو السوائل 
 العینینالخطرة في 

 حافظ على جفنیك غیر ملتصقین قصرا بواسطة اصابعك. .1
دقیقة على   15اشطف العینین مع غسل العینین أو أترك المیاه الجاریة لمدة  .2

 األقل.
 أطلب العنایة الطبیة. .3

المواد الكیمیائیة أو السوائل 
 الخطرة على الجلد 

 قم بإزالة المالبس الملوثة. .1
 والصابون لمدة دقیقة على األقل. أغسل الجلد بالماء  .2
 أطلب العنایة الطبیة إذا لزم األمر. .3

 حمایة البیئة 1.2.4
 التخلص من المنتج وعلبة التغلیف

 التزم باللوائح المعمول بھا في مسألة فرز النفایات وكیفیة التخلص منھا. 

 المواقع المعرضة إلشعاعات مؤینة 1.2.5

 

 خطر إشعاع مؤین  تحذیر:
في حالة الحاجة إلى إرسال المنتج،   لإلشعاعات المؤینة، نفذ تدابیر السالمة الالزمة لحمایة الناس.إذا تعرض المنتج 

 أبلغ الناقل والمتلقي وفقا لذلك، بحیث یمكن وضع تدابیر السالمة المناسبة. 
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 قطع الغیار  1.3
أو الموزع  Xylemأتصل بشركة  .www.lowara.com/sparkحدد قطع الغیار من خالل أكواد المنتج على موقع 

 المعتمد للحصول على المعلومات الفنیة.

 ضمان المنتج  1.4
  للحصول على معلومات حول الضمان راجع وثائق عقد البیع.
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 نقل وتحرك الوحدة وتخزینھا  2
 فحص العبوة 

 تحقق من أن الكمیة واألوصاف وكود المنتج تتطابق مع أمر الشراء. .1
 أو مكونات مفقودة.تحقق من العبوة والتغلیف للكشف عن أي ضرر  .2
 في حالة األضرار التي یمكن اكتشافھا فورا أو األجزاء المفقودة: .3

 أقبل البضائع مع التحفظ، مع اإلشارة إلى ما تم اكتشافھ من عیوب على وثیقة النقل، أو •
 أرفض البضاعة، مع اإلشارة إلى السبب في وثیقة النقل. •

 موزع المعتمد الذي تم شراء المنتج منھ.أو ال Xylemفي كلتا الحالتین، اتصل فورا بشركة 
 أخرج الوحدة من علبة تغلیفھا ثم افحصھا 

 أزل مواد التغلیف من المنتج. .1
 حرر المنتج عن طریق إزالة البراغي و / أو قطع األشرطة، إذا كانت موجودة.  .2

 

 خطر التعرض لإلصابة بجروح وسحجات  تنبیھ:
 الشخصیة.ارتدي دائما أدوات الوقایة  

 تحقق من سالمة المنتج وتأكد من عدم وجود مكونات مفقودة.  .3
 أو الموزع المعتمد.  Xylemفي حالة تلف أو مكونات مفقودة، اتصل فورا بشركة  .4

 الوحدة  نقل  2.1
 یجب ربط الوحدة ورفعھا على النحو الموّضح في الشكل.

 

 خطر التعرض للسحق (األطراف) تحذیر:
 ومكوناتھ ثقیلة: خطر السحققد یكون المنتج  •
 ارتدي دائما أدوات الوقایة الشخصیة •
یجب أن یكون التعامل ونقل المنتج ومكوناتھ متمشیا مع اللوائح الساریة بشأن "التعامل الیدوي مع االحمال"،  •

 لتجنب األوضاع السلبیة المسببة لمخاطر اصابة العمود الفقري. 
الرفع والخطافات والمشابك التي تتوافق مع القوانین الساریة والمناسبة استخدم الرافعات والحبال وأشرطة  •

 لالستخدام المحدد. 
 تأكد من أن األحزمة ال تلحق الضرر بالوحدة. •
 أثناء عملیات الرفع، تجنب دائما الحركات المفاجئة التي یمكن أن تضر باستقرار الحمل. •
 لممتلكات أثناء النقل.تأكد من تجنب إصابة الناس والحیوانات، و/ أو تلف ا •



ar - «ترجمة التعلیمات األصلیة» 
 

11 

 
 

 
  

1 x

1 x

VME

1 x

e-SVE

1 x

1 x

1 x

e-HME

1 x

ESM_M0002_D_sc

e-SVIE

1 x1 x

1 x

1 x



ar - «ترجمة التعلیمات األصلیة»  
 

12 

 التخزین  2.2
 یجب تخزین المنتج:

 في مكان مغطى وجاف  •
 بعید عن مصادر الحرارة  •
 محمي من األوساخ  •
 محمي من االھتزازات  •
  149درجة فھرنھایت و  -13درجة مئویة ( 65درجة مئویة و  25-في درجة حرارة محیطة تتراوح ما بین  •

 ٪.95٪ و 5درجة فھرنھایت)، والرطوبة النسبیة ما بین 

 

 مالحظة:
 ال تضع أوزناً ثقیلة على المنتج  •
 أحمي المنتج من االصطدامات. •
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   الوصف الفني  3
 التعیین  3.1

 المراحل، غیر ذاتیة التسقیة.وحدة ضخ متغیرة السرعة، رأسیة / أفقیة، متعددة 

 لوحات البیانات  3.2
 لوحة البیانات ھي ملصق تعریفي یحتوي على:

 التفاصیل الرئیسیة للمنتج •
 كود التعریف  •

 االعتمادات والشھادات
 فیما یختص باالعتمادات ارجع إلى لویحة بیانات المحرك 

 فقط  •

•   + 

 المحرك 3.2.1
 لوحة البیانات 

 
 

  

 كود تعریف النوع  .1
 تصنیف الجھد  .2
 معدل التردد  .3
 قدرة المحرك [ك وات]  .4
 قدرة المحرك [حصان]  .5
 رقم القطعة  .6
 فئة العزل  .7
 الرقم المسلسل  .8
 الحد األقصى لدرجة حرارة الوسط المحیط .9

 عامل القدرة .10
 معدل التیار  .11
 مؤثر كفاءة المحرك  .12
 نطاق سرعة الطاقة كاملة  .13
 حرف كود غلق الدوار  .14

 نوع فئة الجمرك .15
 ) NEMAالخارجي (نوع الجسم   .16
 الوزن  .17
 فئة الحمایة  .18
 قدرة العمود  .19
 فرق الجھد  .20
 التیار  .21
 رقم القطعة  .22
 الرقم المسلسل  .23
 عامل القدرة .24
 سرعة الدوران  .25
 ) EN 50598-2فئة كفاءة قدرة حركة المنظومة (وفقا الئحة  .26
 الكفاءة عند الحمل الكامل  .27
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 كود التعریف بالوحدة 

 
 
 

 ESM طراز .1
 فالنجة (شفة) أكبر من المعتاد  :90R أبعاد إطار المحرك  .2

 فالنجة عادیة  :80
 عمود إضافي عادي  □□: عمود إضافي .3

S8: عمود إضافي خاص حسب الطلب 
 : إمداد طاقة أحادي الطور1 مصدر اإلمداد بالطاقة  .4

 : إمداد طاقة ثالثي الطور 3
 حصان)   0.5ك وات ( 0.37 :03 [ك وات]  10قدرة العمود•  .5

 حصان)  0.75(ك وات  0.55 :05
 حصان)  1.00ك وات ( 0.75 :07
 حصان)  1.50ك وات ( 1.10 :11
 حصان)  2.00ك وات ( 1.50 :15
 حصان)  3.00ك وات ( 2.20 :22

 فالنجة ذات ثقوب مسننة وعمود بال مقعد للخابور  :SVE تسویة إطار المحرك  .6
B14:  فالنجة ذات ثقوب مسننة 
B5:  فالنجة ذات ثقوب حرة 

HMHA :  5÷ 1مالئمة للمضخات أُحادیة اللیثیة e-HME 
HMHB:  5÷ 1مالئمة للمضخات e-HME w/sleeve 

HMVB  1÷ 5: مالئمة للمضخات VM 
HMHC  22÷ 10: مالئمة للمضخات e-HME 
HMVC  10÷ 22: مالئمة للمضخات VM 
LNEE:  مالئمة من أجل المضخات على الخط 

56J:   تتوافق مع الئحةNEMA 56 Jet standard 
56C:   تتوافق مع الئحةNEMA 56C standard 

 النظام المعیاري  □□: السوق المرجعي  .7
EU:EMEA 

 شمال أمریكا  الوالیات المتحدة:
  ھرتز 50/60تیار متردد   240-208 :240-208 فرق الجھد  .8

 ھرتز  50/60تیار متردد   380-460 :380-460
 ھرتز  50/60تیار متردد   208-240/380-460 :230/400
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 VMEو  e-HMEمضّخات  3.2.3
 لوحة البیانات 

 
 
 

 مجموعة الرأس  .1
 نطاق معدل التدفق .2
 كود تعریف نوع وحدة المضخة/المضخة الكھربائیة  .3
 فئة الحمایة  .4
 التردد  .5
 رقم التصنیع التسلسلي (التاریخ+الرقم التسلسلي)  .6
 رقم القطعة الخاص بوحدة المضخة/المضخة الكھربائیة  .7
الحد األقصى لدرجة حرارة التشغیل (االستخدامات كما ورد   .8

 ) EN 60335-2-41في 

 الحد األقصى لدرجة حرارة وسط التشغیل .9
 )EN 60335-2-41الحد األدنى للرأس ( .10
 الحد األقصى لضغط التشغیل  .11
 وزن وحدة الضخ الكھربائیة  .12
 قدرة استھالك وحدة الضخ الكھربائیة  .13
 البیانات الكھربائیة  .14
لدرجة حرارة السائل أثناء لتشغیل    الحد األقصى .15

 ) EN 60335-2-41(االستخدامات كما ورد في 
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 e-HMEكود تعریف نوع 

 
 
 

 س /3] = م 10[ معدل التدفق المقدر  .1
 [HM[ اسم الفئة  .2
 e-SM = [E] عمل المحرك  .3
 دافعات  3] = 03[ عدد الدافعات .4
 (AISI 304] = صلب مقاوم للصدأ (S[  مادة المضخة  .5
 10ك وات ×  القوة االسمیة للمحرك  .6
 ] = أحادي الطور M[  الطور  .7

]T ثالثي الطور = [ 
 e-SMمصدر اإلمداد بالطاقة  جھد مصدر اإلمداد بالطاقة  .8

02  =1x208-240 فولت 
04  =3x380-460 فولت 
05  =3x208-240/380-460 فولت 

 )Q1] = كربید سلیكا (Q[ الجزء الدوار  .9
]V االلومنیوم (سیرمیك)] = أكسید 

 )Q1] = كربید سلیكا (Q[ الجزء الثابت  .10
 ]B قضیب كربوني مشبع بالراتنج =  [ 

 EPDM = [E] اللدائن  .11
[V] = FPM 

[K] = FFPM (Kairez®) 
 = ال شيء  Null المواصفات العامة  .12

Z  أخر = 
 = ال شيء  Null المواصفات العامة  .13
 = ملولب  Null التوصیالت  .14

15.  Null  أو حرف تم تخصیصھ من قبل الشركة المصنعة 

 VMEكود تعریف نوع 

 
 
 

 س /3] = م 10[ معدل التدفق المقدر  .1
 [VM[ اسم الفئة  .2
 e-SM = [E] عمل المحرك  .3
 دافعات  2] = 02[ عدد الدافعات .4
 ™Norylمع دافعات  AISI 304]  = صلب غیر قابل للصدأ P[  مادة المضخة  .5
 10ك وات ×  للمحرك القوة االسمیة  .6
 ]  = مضخة كھربائیة أحادیة الطورM[  الطور  .7

]Tمضخة كھربائیة ثالثیة الطور =  [ 
 فولت 1x208-240] = 2[ جھد مصدر اإلمداد بالطاقة  .8
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]4 = [3x380-460 فولت 
]5 = [3x208-240/380-460 فولت 

 ] = أكسید االلومنیوم (سیرمیك)V[ الجزء الدوار  .9
 قضیب كربوني مشبع بالراتنج  الثابت األجزاء  .10
 EPDM = [E] اللدائن  .11

 e-SVEمضّخة  3.2.4

 لوحة البیانات 

 
 
 

 نوع وحدة المضخة / المضخة الكھربائیة  .1
 رقم التصنیع التسلسلي (التاریخ+الرقم التسلسلي)  .2
 نطاق معدل التدفق .3
 )EN 60335-2-41الحد األدنى للرأس ( .4
 الحد األقصى لضغط التشغیل  .5
 الجھد االسمي نطاق فرق  .6
 التردد  .7
 مؤشر الحد األدنى للكفاءة  .8
 رقم القطعة الخاص بوحدة المضخة/المضخة الكھربائیة  .9

 كود تعریف مادة مانع التسرب المیكانیكي .10
 مجموعة الرأس  .11
 القوة االسمیة للمحرك  .12
الحد األقصى لدرجة حرارة التشغیل (االستخدامات كما ورد   .13

 ) EN 60335-2-41في 
 فئة الحمایة  .14
 التیار  .15
 قدرة استھالك وحدة الضخ الكھربائیة  .16
الحد األقصى لدرجة حرارة السائل أثناء لتشغیل   .17

 ) EN 60335-2-41(االستخدامات كما ورد في 

 كود التعریف بالوحدة 

 
 
 

 س /3] = م 22[ معدل التدفق المقدر  .1
 [SV[  اسم الفئة  .2
 e-SM = [E] عمل المحرك  .3
 دافعات  2] = 02[ عدد الدافعات .4
 AISI 304، من الصلب المضاد للصدأ (PN 25] = فالنجات مستدیرة (F[  مادة المضخة  .5

]T) فالنجات بیضاویة = [PN 16) من الصلب المضاد للصدأ ،AISI 304 
 ]R) فالنجات مستدیرة = [PN 25) بوابة التصریف أعلى السحب، من الصلب المضاد للصدأ ،AISI 

304 
]N) فالنجات مستدیرة = [PN 25) من الصلب المضاد للصدأ ،AISI 316 
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 فارغ = اإلصدار القیاسي  طراز .6
 10ك وات ×  القوة االسمیة للمحرك  .7
 e-SM = [P] عدد األقطاب .8
 e-SM] = 0[ التردد  .9

 = مضخة   Null الطور  .10
 ]M =  [مضخة كھربائیة أحادیة الطور 
]Tمضخة كھربائیة ثالثیة الطور =  [ 

جھد مصدر اإلمداد  .11
 بالطاقة 

]2 = [1x208-240 فولت 
]4 = [3x380-460 فولت 
]5 = [3x208-240/380-460 فولت 

 

 e-SVIEمضّخة  3.2.5

 ~ 5SVI (E) - 1، 3، 1لوحة بیانات النماذج 

 
 
 

 الكھربائیة نوع المضخة أو المضخة  .1
 نطاق معدل التدفق .2
 مجموعة الرأس  .3
 الحد األدنى للرأس  .4
 رقم التصنیع التسلسلي + تاریخ التصنیع  .5
 كود المنتج  .6
 رموز تعریف ماتع التسرب المیكانیكي والمواد الحلقیة  .7
 نطاق فرق الجھد االسمي  .8

 الحد األدنى لدرجة حرارة سائل التشغیل .9
 الحد األقصى لدرجة حرارة سائل التشغیل .10
 ردد الت .11
 الحد األقصى لضغط التشغیل  .12
 القدرة المقننة للمضخة  .13
 الوزن  .14
 فئة الحمایة  .15
 مؤشر الحد األدنى للكفاءة  .16
 قدرة استھالك وحدة الضخ الكھربائیة  .17
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 5SVI (E) - 3 ~ / 1 ، 3 ، 5 ، 10 ، 15 ، 22SVI (C ، M)، 3، 1النماذج 

 
 
 

 نوع المضخة أو المضخة الكھربائیة  .1
 حرارة سائل التشغیلالحد األدنى لدرجة  .2
 الحد األقصى لدرجة حرارة سائل التشغیل .3
 الحد األقصى لضغط التشغیل  .4
 نطاق معدل التدفق .5
 مجموعة الرأس  .6
 سرعة الدوران  .7
 القدرة المقننة للمضخة  .8
 الوزن  .9

 كود المنتج  .10
 كود تعریف مادة مانع التسرب المیكانیكي .11
 كود تعریف مواد الحلقة الدائریة  .12
 الضخ الكھربائیة قدرة استھالك وحدة  .13
 الحد األدنى للرأس  .14
 مؤشر الحد األدنى للكفاءة  .15
 فئة الحمایة  .16
 رقم التصنیع التسلسلي + تاریخ التصنیع  .17

 ) S ، N( 92، 55،  46، 33لوحة بیانات النماذج 

 
 
 

 نوع المضخة الكھربائیة  .1
 كود المنتج  .2
 نطاق معدل التدفق .3
 كود تعریف مادة مانع التسرب المیكانیكي .4
 استھالك وحدة الضخ الكھربائیة قدرة  .5
 سرعة الدوران  .6

 مجموعة الرأس  .8
9. - 

 نوع المحرك  .10
 تاریخ اإلنتاج + الرقم التسلسلي  .11
 الحد األقصى لدرجة حرارة سائل التشغیل .12
 الحد األدنى للرأس  .13

SVI_M0020_A_sc
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 الحد األقصى لضغط التشغیل  .14 كود تعریف مواد الحلقة الدائریة  .7

 22و، 15، و10، و5، و 3، و1كود التعریف للنماذج 

 
 
 

 /س3معدل التدفق بـ م .1
 اسم الفئة  .2
 e-SM [E]محرك قیاسي غیر متزامن مع محرك  .3
 عدد الدافعات  .4
 عدد المراحل  .5
 ] X] أو خاص [M، معیاري [ [C، مع مانع تسرب خرطوشي [  [Eإصدار بعمود ممدد [ .6
 AISI 316 [N]أو   AISI 304 [G] المادة: .7
 10قدرة المحرك االسمیة كیلو وات× .8
 e-SM Drive [P]] أو محرك 4] ، رباعي األقطاب [2محرك ثنائي القطب [ .9

 ] أو مضخة بعمود مكشوف [] T، محرك ثالثي الطور [ [Mمحرك أحادي الطور [ .10
 e-SM: 1x208-240 V [02], 3x380-460 V [04] or 3x208-240/380-460 V [05]جھد إمداد الطاقة مع محرك  .11
 مانع تسرب میكانیكي واللدائن .12
مواصفات أخرى  [U] (cURus)ل،  ULمعتمد من  UL ، [S]، سخان المحرك PTC [P]ومات أخرى: قیاسي [ ]،  معل .13

]Z [ 
 

 92و 66و  46و 33كود التعریف للنماذج 

 
 
 

 اسم الفئة  .1
 /س3معدل التدفق بـ م .2
 عدد الدافعات  .3
 عدد المراحل  .4
 ]Nمع اقتران [ AISI 316] أو Sإصدار مع اقتران [ .5
 10االسمیة ك وات×قدرة المحرك  .6
 ] 4قطب [ 4محرك ثنائي القطب [] أو  .7
 ] أو مضخة بعمود مكشوف [] T، محرك ثالثي الطور [ [Mمحرك أحادي الطور [ .8
 معلومات أخرى  .9

ESM_M0040_A_sc
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 التصمیم والمخطط 3.3
 یمكن تكییف الوحدة وفقا للخصائص التي یتطلبھا التطبیق. 

 
 
 

 الوصف  رقم الموضع
 % 15عزم الغلق (التقریط)  ±

]Nm] [in•lbs] 

 12.4 1.4 لولب  1

 - - غطاء صندوق األطراف  2

 - - وحدة إضافیة بقطاع  3

 M12 2.0 17.7نوع   I/Oوصالت طرفیة لكبالت  4

 M20 2.7 23.9وصالت طرفیة لكبالت اإلمداد بالطاقة نوع  5

 M16 2.8 24.8نوع   I/Oوصالت طرفیة لكبالت  6
 - - محرك (مودیل واحد فاز)  7
 - - المحرك 8
 53.1 6.0 لولب  9

 - - محرك (مودیل ثالثة فاز) 10
 - - مباعد  11
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 القطع سابقة التجمیع بالمصنع 
 مالحظات  الكمیة قطعة

 غطاء لجلبة الطرف للكبل 
M12 3  
M16 1  
M20 1  

 M12 3 جلبة الكبل وصمولة الغلق 
  القطر الخارجي للكبل:

 بوصة)   0.275÷ 0.145( ملیمتر 7.0إلى    3.7من  
M16 1   بوصة)  0.394÷ 0.177ملیمتر ( 10.0إلى    4.5من 

 بوصة)  0.512÷ 0.275ملیمتر ( 13.0إلى    7.0من   M20 1 وصلة طرف (جلبة) الكبل 

 مكونات إضافیة 

 الوصف  قطعة

 المجسات 
 یمكن استخدام المجسات التالیة مع الوحدة 

 مجس المنسوب •

 ) BACnet MS/TPأو    Modbusلربط نظام متعدد المضخات بنظام تحكم عبر كبل (بروتوكول   RS485وحدة  

 (ھذا المكون عادة ما یُورد إلى سوق الوالیات المتحدة)  NPT M20 Metric"  2/ 1وصلة مھیئ   وصلة مھیئ 
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 االستخدامات  3.4
 یمكن استخدام ھذا المنتج لضخ: 

 الماء البارد  •
 الماء الساخن  •

 دلیل التركیب والصیانة لتفاصیل تصمیم المضخة. أرجع إلى 
  وحدات الضخ ذات السرعة المتغیرة مصنعة من أجل التطبیقات التالیة:

  الضغط، والمنسوب، وتنظیم التدفق (نظام الدائرة المفتوحة) •
 أنظمة الري بمضخة مفردة أو متعددة. •

 بدائل التطبیق  3.4.1

 المشغل (سرعة ثابتة)
وفقا لنقطة ضبط السرعة. ویتم ذلك من خالل واجھة المستخدم، أو المدخل التماثلي المقابل أو  تعمل الوحدة كمشغل 

 باص االتصاالت. 
 المتحكم (ضغط ثابت) 

 یتم ضبط ھذا النمط كنمط التشغیل االفتراضي، ویستخدم لوحدات التشغیل ذات المضخة الواحدة. 
 تتالي مسلسل / تتالي متزامن

 وتتواصل عبر البروتوكول المزود. RS485یتم توصیل الوحدات عبر واجھة 
 مزیج الوحدات المختلفة التي تستخدم في نظام متعدد المضخات یعتمد على متطلبات النظام. 
إذا تعطلت وحدة واحدة،  فمن الممكن تشغیل جمیع المضخات في نمط تتالي مسلسل كما في نمط تتالي متزامن كذلك.

 ضخة من النظام یمكن أن تصبح المضخة القائدة وتتحكم في المنظومة.فإن كل م

 االستخدام غیر السلیم  3.5

 

 تحذیر: 

قد یؤدي االستخدام غیر السلیم للمنتج إلى أوضاع خطرة ویتسبب في حدوث إصابات لألشخاص أو تلفیات  
 بالممتلكات.    

" و"تعلیمات إضافیة للتركیب والتشغیل والصیانة" Quick Startup Guideانظر أیًضا "دلیل بدء التشغیل السریع" "
"Installation, Operation and Maintenance Manual الخاصة بالمضخات "e-SVE وVME وe-HME وe-SVIE 

 والمرفقة بالمنتج.
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  التركیب 4
 التركیب المیكانیكي  4.1

و"تعلیمات إضافیة للتركیب والتشغیل والصیانة" " Quick Startup Guideانظر أیًضا "دلیل بدء التشغیل السریع" "
"Installation, Operation and Maintenance Manual الخاصة بالمضخات "e-SVE وVME وe-HME وe-SVIE 

 والمرفقة بالمنتج.

 منطقة التركیب  4.1.1

 

 خطر األجواء المحتملة االنفجار  خطر:
یحتمل أن یكون الھواء بھا قابل لالنفجار أو بھا غبار قابل لالحتراق ممنوع منعا باتا تشغیل الوحدة في البیئات التي 

 (على سبیل المثال: غبار الخشب والدقیق والسكریات والحبوب). 
 

 

 تحذیر: 
 ارتدي دائما أدوات الوقایة الشخصیة •
 استخدم دائما أدوات العمل المناسبة •
التركیب وتوصیل الوحدة بمصادر األمداد الھیدرولیكیة یجب االمتثال الصارم للوائح الحالیة، عند اختیار مكان  •

 والكھربائیة.
 ) مناسب لبیئة التركیب. IP 55 ، NEMA Type 1تأكد من أن تصنیف حمایة الدخول للوحدة ( •

 

 

 تنبیھ:
 تأكد من أنھ تم إغالق الوحدة بشكل صحیح. IP55 (NEMA type 1)حمایة الداخل: لضمان مؤشر الحمایة  •
 قبل فتح غطاء صندوق األطراف، تأكد من عدم وجود ماء بالوحدة  •
 تأكد من أن جمیع جلبات الكبالت غیر المستخدمة وثقوب الكبالت مغلقة بشكل صحیح. •
 تأكد من أن الغطاء البالستیكي مغلق بشكل صحیح. •
 تلف بسبب التلوث.ال تترك صندوق األطراف بدون غطاء: خطر ال •

 تركیب الوحدة  4.1.2
 ) 001080128راجع تعلیمات دلیل بدء التشغیل السریع (كود  •
 ضع الوحدة على النحو المبین في الشكل. •
 ركب الوحدة وفقا لتدفق الماء بالمنظومة  •
 تشیر األسھم بجسم المضخة إلى اتجاه التدفق والدوران.  •
 (بالنظر إلى عظاء المروحة)أتجاه الدوران العادي ھو مع عقارب الساعة  •
 قم دائما بتركیب صمام عدم ارتجاع على جانب التفریغ  •
 قم دائما بتركیب مجس ضغط على جانب التفریغ بعد صمام الال راجع. •
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 تركیب الوحدة خارجیا  4.1.3

یجب أن تكون أبعاد   في حالة تركیب الوحدة الخارجیة، تأكد من وجود غطاء مناسب، انظر الشكل الوارد أدناه.
في  معلومات تقنیةالغطاء كافیة لتجنب تعرض المحرك للثلج أو المطر أو أشعة الشمس المباشرة؛ انظر أیًضا 

 . 53الصفحة  

 
 

 الحد األقصى للمسافات 

 المسافات الحرة (الحرم) e-SM Driveمودیل  المنطقة 

 بوصة)  10.2ملم (  260<   115.. 111.. 107.. 105.. 103 فوق الوحدة 

المسافة بین مراكز الوحدات (لتوفیر المسافة 
 لألسالك) 

 بوصة)  10.2ملم (  260<   115.. 111.. 107.. 105.. 103

 بوصة)  11.8ملم (   300≥  322.. 315.. 311.. 307.. 305.. 303
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 التركیب الھیدرولیكي  4.2
 تعرض األشكال نظاًما بمضخة واحدة وآخر متعدد المضخات.

 مالحظة: 
 على جانب الشفط.إذا كان المنظومة متصلة مباشرة بشبكة المیاه، قم بتثبیت مفتاح ضغط أدنى 

 

 
 

 
 
 

 e-SM Motorمضخة مزودة ب   .1
Drive 

 خزان ضغط غشائي  .2
 لوحة التحكم  .3

 إیقاف) -(تشغیل on-offصمام  .4
 صمام عدم الرجوع  .5
 تحكم مستوى الماء المنخفض  .6

 مقیاس الضغط .7
 مجس ضغط .8
 صنبور الصرف  .9

 خزان ضغط غشائي 
یعطي إمكانیة الحفاظ على الضغط داخل األنابیب عندما ال  على جانب الضخ للمضخة ھناك وعاء تمدد غشائي، مما 

توقف الوحدة المضخة من االستمرار في العمل عندما ال یكون ھناك طلبا وتقلل حجم الخزان   یتم استخدام المنظومة.
 المطلوب بغرض اإلمداد.

دء التشغیل السریع اختر وعاء مناسب لضغط المنظومة، وأشحنھ مسبقا وفقا للقیم المشار إلیھا في دلیل ب
 ). 001080128(كود
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 التركیب الكھربائي  4.3
 

 

 خطر كھربي خطر:
یجب أن یتم التوصیل بمصدر الطاقة الكھربائیة من قبل كھربائي یمتلك المتطلبات الفنیة والمھنیة المبینة في اللوائح 

 الساریة. 

 المتطلبات الكھربائیة 4.3.1
 المتطلبات الخاصة المشار إلیھا أسفلھ. اللوائح المحلیة لھا األولویة عن 

 قائمة فحص التوصیل الكھربائي 
 تحقق من االلتزام بالمتطلبات التالیة:

 تتم حمایة األسالك الكھربائیة من درجات الحرارة المرتفعة واالھتزازات والصدمات  •
 في الوحدة تیار وجھد مصدر الطاقة الرئیسي المواصفات المبینة بلوحة البیانات\ یجب أن یستوفیا  •
 یتم تزوید خط إمداد الطاقة بالتالي: •

 ملم. 3مفتاح عازل رئیسي مزود بفجوة تالمس بین الطرفین ال تقل عن  -
، والمعروفة أیًضا باسم قواطع دائرة (RCD، أو أجھزة التیار المتبقي ( (GFCIقاطع الدائرة للماس األرضي ( •

 یلي:؛ تتوافق مع ما (ELCDالتسرب األوتوماتیكیة (
) والتیارات AC، القادرة على كشف التیارات المترددة (GFCI (RCD)بالنسبة للمودیالت أحادیة الطور، استخدم  -

 ھذه بالرمز التالي   GFCI (RCD)یتم تمییز  النبضیة بعناصر تیار مستمر.
یتم   ردد والتیار المستمر.، القادرة على كشف التیار المتGFCI (RCD)بالنسبة للمودیالت  ثالثیة الطور، استخدم  -

 ھذه بالرمز التالي   GFCI (RCD)تمییز 
 یأخر البدء، لتجنب وقوع مشاكل بسبب التیارات األرضیة العابرة.  GFCI (RCD)استخدم مفتاح   -
 مع مواصفات المنظومة والظروف البیئیة.  GFCI (RCD)یجب أن یتوافق حجم  -

 مالحظة: 
االتوماتیكي للتسرب األرضي أو قاطع الدائرة للماس األرضي، تأكد من مراعاة إجمالي  عند اختیار قاطع الدائرة 

 تسرب التیار األرضي لجمیع األجھزة الكھربائیة في الشبكة.

 قائمة الفحص للوحة التحكم الكھربائیة 

 مالحظة: 
 مالئمة ال تضمن حمایة الوحدة.تولیفة غیر  یجب أن تطابق لوحة التحكم المعدالت الخاصة بالمضخة الكھربائیة.

 تحقق من االلتزام بالمتطلبات التالیة:
یمكن استخدام منصھر مرحل  یجب أن تعمل لوحة التحكم على حمایة المضخة من الدوائر القصیرة (القفالت). •

 لحمایة المضخة.  C (MCB)زمني أو مفتاح قاطع للدائرة نوع  
 الحرارة والحمل الزائد. تم تزوید المضخة بحمایة ضد  •

 

 خطر كھربي خطر:
تأكد قبل اتمام التوصیالت الكھربائیة من فصل الوحدة ولوحة التحكم عن مصدر الطاقة الكھربائیة واستحالة  •

 إمدادھما بالطاقة. 
 قد یتسبب لمس المکونات الکھربیة في الوفاة، حتی بعد إیقاف تشغیل الوحدة. •
ب فصل جھد الشبكة وأي جھد دخل آخر للحد األدنى من الوقت على النحو المشار  قبل القیام بأي عمل بالوحدة، یج •

 . 33في الصفحة  زمن مدةاالنتظارإلیھ 
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 التأریض 

 

 خطر كھربي خطر:
 (األرضي) قبل إجراء توصیالت كھربائیة أخرى.قم دائما بتوصیل موصل الحمایة الخارجي بطرف التأریض  •
قم بتوصیل جمیع الملحقات الكھربائیة للمضخة والمحرك بموصل األرضي، والتأكد من أنھ تم االنتھاء من   •

 التوصیالت بشكل صحیح. 
تحقق من أن موصل الحمایة (األرضي) أطول من موصالت الطور(الفاز)؛ في حالة انقطاع عرضي لموصل   •

 اإلمداد بالطاقة، یجب أن یكون موصل الحمایة (األرضي) آخر واحد لفصل نفسھ من الطرف. 

 استخدم كابل متعدد الموصالت للحد من الضوضاء الكھربائیة. 

 أنواع األسالك والقیم 4.3.2

 یجب أن تتوافق جمیع الكابالت مع المعاییر المحلیة والوطنیة من حیث المقطع ودرجة حرارة الوسط المحیط.  •
فھرنھیت)؛ لضمان االمتثال   158درجة مئویة ( 70تخدام الكابالت ذات حد أدنى للمقاومة الحراریة یعادل + اس •

، یجب إتمام جمیع توصیالت إمدادات الطاقة باستخدام (Underwriters Laboratories(مختبرات  ULللوائح 
 THW, THWN درجة مئویة: 75األنواع التالیة من الكابالت النحاسیة ذات حد أدنى من المقاومة + 

 ال یجب أن تتالمس األسالك الكھربیة مع جسم المحرك والمضخة والمواسیر. •
) عن األسالك األخرى NO, Cیجب فصل األسالك الموصلة بأطراف اإلمداد بالطاقة و مرحل إشارة الخطأ ( •

 بواسطة عزل مقوى.
 

 e-SM Driveمودیل 
 عزم الغلق (التقریط)  PEكبل إمداد الدخول بالطاقة + 

 عدد األسالك 
 ألقصى مقطع نحاس  

 عدد األسالك 
 AWGألقصى  

أطراف كابالت اإلمداد  
 موصل األرضي  الرئیسیة والمحرك 

103 ,105 ,107  ,
111 ,115 

 2مم 1.5×  3

3 x 0.0023 2بوصة 
3 x 15   معیار السلك

 مقابس زنبركیة  مقابس زنبركیة  األمریكي

303 ,305 ,307  ,
311 ,315 ,322 

 2مم 1.5×  4

4 x 0.0023 2بوصة 
4 x 15   معیار السلك

 األمریكي
 ن م  0.8

 بوصة -رطل  7.1
 ن م 3

 بوصة-رطل  26.6

 كابالت التحكم 
 فولت تیار مستمر  10قیمة فرق جھد أطراف التالمس الحرة الخارجیة للتحویل < 

 مالحظة: 
 التحكم منفصلة عن كابالت اإلمداد بالطاقة و كبل مرحل إشارة الخطأ. ركب كابالت  •
إذا تم تركیب كابالت التحكم بالتوازي مع كبل اإلمداد بالطاقة أو مرحل إشارة الخطأ، یجب أن تتجاوز المسافة بین  •

 مم  200الكابالت  
 .90 °یة تقاطع  ال یجب أن تتقاطع كابالت إمدادات الطاقة؛ إذا كان ذلك ضروریا، یسمح بزاو •

 

 

-eكابالت التحكم الخاصة ب 
SM Drive 

 عدد األسالك 
 عزم الغلق (التقریط)  معیار السلك األمریكي  AWG ألقصى مقطع نحاس  

جمیع موصالت الدخول  
 والخروج

 2ملم 1.5÷ 0.75
0.00012/0.0023  ±10  

 2بوصة
18÷16 AWG 0.6  ن م 

 بوصة -رطل  5.4
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 الكھرباء التوصیل بشبكة  4.3.3

 

 خطر كھربي  تحذیر:
 قد یتسبب لمس المکونات الکھربیة في الوفاة، حتی بعد إیقاف تشغیل الوحدة.

قبل القیام بأي عمل بالوحدة، یجب فصل جھد الشبكة وأي جھد دخل آخر للحد األدنى من الوقت على النحو المشار إلیھ  
 . 33في الصفحة  زمن مدةاالنتظارفي الفقرة 

 

 

 تحذیر: 
ھي  = جھد األمان منخفض جدا). SELVفقط قم بتوصیل المحؤك اإللكتروني بدوائر سالمة الجھد المنخفض اإلضافیة (

االتصاالت والتحكم الخارجیة وقد ُصممت لضمان العزل من الدوائر المجاورة دوائر معدة لالستخدام مع أجھزة  
یجب أن تكون   .SELVدوائر االتصال والتحكم داخل الوحدة تطفو حسب الكتلة وتصنف على أنھا  الخطرة داخل الوحدة.

ول في الحلقات وتجنب الدخ  SELVأخرى، من أجل الحفاظ على جمیع الدوائر داخل حدود  SELVتوصل فقط بدوائر 
 non-SELVیجب الحفاظ على الفصل الفیزیائي والكھربائي لدوائر االتصال والتحكم من الدوائر الكھربائیة  الجماعیة.

 داخل وخارج مفاتیح العاكس. 

 طریقة توصیل كابالت اإلمداد بالطاقة 
 . 21ي الصفحةفالتصمیم والمخطط انظر أیضا ا

 أفتح غطاء صندوق األطراف وانزع المسامیر اللولبیة. .1
 ،. M20أدخل كابالت الكھرباء في وصالتھا الطرفیة  .2
 انظر الشكل في األسفل. قم بتوصیل الكبل وفقا لمخطط التوصیالت الكھربائیة. .3
 ن أنھ أطول أسالك الطور(الفاز).وصل سلك (األرضي)، وتأكد م .4
 قم بتوصیل أسالك األطوار. .5
 أغلق الغطاء وأحكم غلق كافة المسامیر اللولبیة. .6
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  طریقة توصیل أسالك المداخل والمخارج
 . 21لصفحةا فيالتصمیم والمخطط  انظر أیضا

 أفتح غطاء صندوق األطراف وانزع المسامیر اللولبیة. .1
 انظر الشكل في األسفل. قم بتوصیل الكبل وفقا لمخطط التوصیالت الكھربائیة. .2
 أغلق الغطاء وأحكم غلق كافة المسامیر اللولبیة. .3
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 بند 
أطراف  

التوصیالت 
 (األقطاب)

 الوصف  مرجع 
 مالحظات 

 إشارة الخطأ 
 

C 4 COM -  مرحل حالة خطأ Closed  مغلق: خطأ  
Open   مفتوح: ال خطأ أو الوحدة مطفأة NO 5 NO -  مرحل حالة خطأ 

 مصدر جھد مساعد 
  15V 6 + فولت  15قیمة جھد مصدر الجھد المساعد

 تیار مستمر
الحد األقصى لمجموع التیار  فولت تیار مستمر، 15

 ملي أمبیر100

 مدخل تماثلي 
 فولت 10- 0

P2IN/S+ 7   فولت تیار مستمر 10÷ 0 فولت  10- 0جھد مدخل نمط المشغل 
P2C/S- 8 GND    فولت  10- 0أرضي لمدخل GND    أرضي الكتروني (لS (+ 

مجس للضغط الخارجي  
 [كذلك تفاضلي] 

P1+ 9  فولت  15بالطاقة +إمداد المجس الخارجي
 تیار مستمر

فولت تیار مستمر، الحد األقصى لمجموع التیار  15
 ملي أمبیر100

P1- 10    ملي امبیر  20÷ 4 ملي امبیر  20- 4مدخل المجس الخارجي 
Start/Stop 

 تشغیل/توقیف خارجي 
 

مفعلة  المضخة  القیمة االفتراضیة للدائرة القصیرة.  خارجي  ON/OFFمدخل   11 تشغیل 
 خارجي  ON/OFFمدخل   STOP 12 للتشغیل 

 نقص المیاه الخارجیة 
 

LOW  +
 مدخل منسوب ماء منخفض  13 (منخفض) 

 القیمة االفتراضیة للدائرة القصیرة. 
 -LOW كشف نقص المیاه: مفعل 

 مرجع منسوب الماء المنخفض  14 (منخفض) 

 باص االتصال 
  

B1 15  1بوابة RS485: RS485-1N B (-)   نمط التحكمACT, HCS   1بوابة RS 485   لالتصال
 الخارجي 

   RS 485 1بوابة  MSE, MSYنمط التحكم  
 لألنظمة متعددة المضخات 

A1 16  1بوابة RS485: RS485-1P A (+) 
GND  
 أرضي الكتروني   GND 17 أرضي 

 باص االتصال 
 

B2 18  2بوابة RS485: RS485-2N B )- مفعل  (
 فقط مع الوحدة اإلضافیة 

(+) مفعل  RS485: RS485-2P A 2بوابة  A2 19 لالتصال الخارجي   RS 485 2بوابة 
 فقط مع الوحدة اإلضافیة 

GND  
 أرضي الكتروني   GND 20 أرضي 

 

 

 إشارة الخطأ 

C 25 COM -  مرحل حالة خطأ Closed  مغلق: خطأ  
Open   مفتوح: ال خطأ أو الوحدة مطفأة 

في حالة كبالت اإلمداد بالطاقة: استخدم وصالت  
 M20طرفیة نوع  

NO 24 NO -  مرحل حالة خطأ 

 إشارة تشغیل المحرك

C 23  مغلق: المحرك یعمل  طرف توصیل عادي  
 مفتوح: المحرك ال یعمل 

في حالة كبالت اإلمداد بالطاقة: استخدم وصالت  
 M20طرفیة نوع  

NO 22  طرف توصیل عادة مفتوح 

فولت  15قیمة جھد مصدر الجھد المساعد + 15V 21 مصدر جھد مساعد 
 تیار مستمر

فولت تیار مستمر، الحد األقصى لمجموع التیار  15
 ملي أمبیر100

 مدخل تماثلي 
 فولت 10- 0

S+ 20  فولت تیار مستمر 10÷ 0 فولت  10- 0مدخل نمط المشغل  جھد 
S- 19 GND    فولت  10- 0أرضي لمدخل GND    أرضي الكتروني (لS (+ 

مجس للضغط الخارجي  
 [كذلك تفاضلي] 

P1+ 18 + فولت تیار   15إمداد المجس الخارجي بالطاقة
 مستمر

فولت تیار مستمر، الحد األقصى لمجموع التیار  15
 أمبیرملي  100

P1- 17    ملي امبیر  20÷ 4 ملي امبیر  20- 4مدخل المجس الخارجي 

 مجس ضغط خارجي 
P2+ 16 + فولت تیار   15إمداد المجس الخارجي بالطاقة

 مستمر
فولت تیار مستمر، الحد األقصى لمجموع التیار  15

 ملي أمبیر100
P2- 15   ملي امبیر  20÷ 4 ملي امبیر  20- 4مدخل مجس 

Start/Stop 
 تشغیل/توقیف خارجي 

Start 14   مدخلON/OFF  خارجي 
المضخة مفعلة   القیمة االفتراضیة للدائرة القصیرة. 

    للتشغیل 
STOP 13   مدخلON/OFF  خارجي 

1~

3~
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 نقص المیاه الخارجیة 

LOW  +
 مدخل منسوب ماء منخفض  12 (منخفض) 

المیاه:  كشف نقص   القیمة االفتراضیة للدائرة القصیرة. 
 -LOW مفعل 

 مرجع منسوب الماء المنخفض  11 (منخفض) 

 باص االتصال 

B2 10  2بوابة RS485: RS485-2N B )- مفعل  (
 فقط مع الوحدة اإلضافیة 

(+) مفعل  RS485: RS485-2P A 2بوابة  A2 9 لالتصال الخارجي   RS 485 2بوابة 
 فقط مع الوحدة اإلضافیة 

GND  
 أرضي الكتروني   GND 8 أرضي 

 باص االتصال 

B1 7  1بوابة RS485: RS485-1N B (-)   نمط التحكمACT, HCS   1بوابة RS 485  
 لالتصاالت الخارجیة 

   RS 485 1بوابة  MSE, MSYنمط التحكم  
 لألنظمة متعددة المضخات 

A1 6  1بوابة RS485: RS485-1P A (+) 
GND  
 أرضي الكتروني   GND 5 أرضي 
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   التشغیل  5
 في حالة تواجد اثنتین أو أكثر من الحاالت التالیة في نفس الوقت: 

 ارتفاع درجة حرارة الوسط المحیط  •
 ارتفاع درجة حرارة الماء  •
 نقط التشغیل تؤثر على الحد األقصى لقدرة الوحدة  •
 بصورة مستمرة،مستوى جھد التیار منخفض  •

یمكن أن یتعرض عمر الوحدة للخطر، و/ أو قد یحدث انخفاض للطاقة: لمزید من المعلومات یُرجى االتصال بشركة 
Xylem .أو الموزع المعتمد 

 زمن مدةاالنتظار  5.1

 

 خطر كھربي  تحذیر:
 قد یتسبب لمس المکونات الکھربیة في الوفاة، حتی بعد إیقاف تشغیل الوحدة.

ي عمل بالوحدة، یجب فصل جھد الشبكة وأیة جھد فولتي داخل أخر لحد أدنى من الوقت المشار إلیھ في  قبل القیام بأ
 الجدول. 

 

 أدنى مدة لالنتظار (أدنى حد)  نمط  (مصدر الطاقة)

 4 أحادي الطور

 5 ثالثي الطور

 

 

 خطر كھربي  تحذیر:
 تظل مشحونة حتى في حالة عدم تشغیل محول التردد. لینك التي یمكن أن -تحتوي محوالت التردد على مكثفات دس

 لتجنب المخاطر الكھربیة:
 أفصل اإلمداد بطاقة التیار المتردد. •
 افصل جمیع أنواع المحركات ذات المغناطیسات الدائمة •
لینك، بما في ذلك البطاریات االحتیاطیة ووحدات اإلمداد بالطاقة  -افصل اإلمداد بالطاقة عن بعد عن كل دس •

 لینك إلى محوالت التردد األخرى-واصلة ووصالت دسالمت
انتظر تفریغ شحنة المكثفات تماًما قبل القیام بأي صیانة أو إصالحات؛ انظر الجدول الوارد أعاله ألوقات   •

 االنتظار. 
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   البرمجة  6
 إجراءات وقائیة

 مالحظة: 
لتجنب اإلعدادات الخاطئة التي قد تتسبب خلل في  اقرأ بعنایة واتبع التعلیمات التالیة قبل بدء أنشطة البرمجة،  •

 التشغیل
 یجب أن تتم جمیع التعدیالت من قبل الفنیین المؤھلین. •

 لوحة التحكم  6.1

 
 
 

 

 المتغیر  الوصف  رقم الموضع

 6.2 زر الخفض  1

 6.2 زر الزیادة  2

3 START/STOP  6.2 بدء التشغیل/أیقاف التشغیل وزر دخول القائمة 

4 POWER   6.3.1 لید الطاقة 

5 Status  6.3.2 لید الحالة 

6 Speed bar   6.3.3 شرط لید السرعة 

7 Communication  6.3.4 لید االتصال 

 6.3.5 لید وحدات القیاس  8

 6.4 شاشة  9
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 شرح األزرار  6.2
 

 الوظائف زر ضاغط 

 

 ): یخفض القیم المطلوبة لنمط التحكم المنتقى6.4.1 الشاشة الرئیسیة (أنظر فقرة •
 ): یخفض مؤشر المتغیر الظاھر على الشاشة 6.4.2 قائمة المتغیر (أنظر فقرة •
 ): یخفض قیمة المتغیر الظاھر على الشاشة 6.4.2 إظھار المتغیر / تعدیلھ (أنظر فقرة •
 ): معایرة اوتوماتیكیة لمجس الضغط. P44, 6.5 بال ضغط معایرة تلقائیة (أنظر فقر •

 

 ): یزود القیم المطلوبة لنمط التحكم المنتقى 6.4.1 الشاشة الرئیسیة (أنظر فقرة •
 ): یزود مؤشر المتغیر الظاھر على الشاشة 6.4.2 قائمة المتغیر (أنظر فقرة •
 الظاھر على الشاشة ): یزود قیمة المتغیر 6.4.2 إظھار المتغیر / تعدیلھ (أنظر فقرة •
 ): معایرة اوتوماتیكیة لمجس الضغط. P44, 6.5 بال ضغط معایرة تلقائیة (أنظر فقر •

 

 المضخة  START/STOP ): 6.4.1 الشاشة الرئیسیة (أنظر فقرة •
 ): یحول إلى إظھار/تعدیل المتغیر 6.4.2 قائمة المتغیر (أنظر فقرة •
 ): یحفظ قیمة المتغیر 6.4.2 إظھار المتغیر / تعدیلھ (أنظر فقرة •

 
 ضغطة لمدة طویلة 

 ): یحول إلى انتقاء المتغیر 6.4.2 الشاشة الرئیسیة (أنظر فقرة •
 قائمة المتغیرات: یحول إلى العرض الرئیسي  •

 و 
 ). 6.4.1 الشاشة الرئیسیة: تتناوب بین وحدات قیاس السرعة والرأس (أنظر فقرة

 و 
 ). 6.4.1 تتناوب بین وحدات قیاس السرعة والرأس (أنظر فقرةالشاشة الرئیسیة: 

 شرح اللید  6.3

 الطاقة (االمداد بالطاقة) 6.3.1

 ) تكون المضخة مزودة بالطاقة واألجھزة االلكترونیة تعمل.ON )POWERعندما یكون 

 الحالة  6.3.2
 الحالة  لید 

Off  توقفت المضخة الكھربائیة 
 تعمل المضخة الكھربائیة  أخضر ثابت 

 إنذار غیر معطل المضخة الكھربائیة تعمل أخضر وبرتقالي ومیض 
 إنذار غیر معطل المضخة الكھربائیة توقفت  برتقالي ثابت

 خطأ معطل ال یمكن للمضخة الكھربائیة  البدء  أحمر ثابت

 السرعة (شرط السرعة)  6.3.3
٪، مدى السرعة بین المتغیر 100و  10لید، یمثل كل منھا، في صورة خطوات مئویة بین  10وھو یتألف من عدد 

P27  (السرعة الدنیا) ومتغیرP26  .(السرعة القصوى) 
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 الحالة  شرط اللید 
ON  المحرك یعمل؛ والسرعة تعادل النسبة التي یبینھاLEDs ON :3 بالشرط (على سبیل المثال 

LEDs ON  30= سرعة (% 
 P27المحرك یعمل؛ السرعة أقل من الحد األدنى المطلق،  اللید األول یومض 

Off  المحرك توقف 

6.3.4 COM اتصال) ( 
 1حالة 

 . Modbusكقیمة  P50؛ تم ضبط المتغیر  Modbus RTUبرتوكول باص االتصال ھو برتوكول  •
 ال تستخدم وحدة اتصاالت إضافیة. •

 الحالة  لید 
Off  ال یمكن للوحدة الكشف عن أي رسائلModbus   سلیمة على األطراف المخصصة لباص

 االتصاالت. 
راف المخصصة، وقد تعرفت على العنوان  اكتشفت الوحدة وجود باص اتصاالت على األط أخضر ثابت 

 الصحیح. 
اكتشفت الوحدة وجود باص اتصاالت على األطراف المخصصة ولم یتم تعریف عنوان   ضوء اخضر وامض 

 المخاطبة بشكل صحیح 
 ثوان على األقل  5صحیحة لمدة   Modbus RTUلم تتعرف الوحدة على رسالة  offمن أخضر ثابت إلى 

 ثوان على األقل  5لم یتم تعریف عنوان مخاطبة الوحدة بشكل صحیح لمدة  من أخضر ثابت إلى وامض 

 2حالة 
 . BACnetكقیمة  P50؛ تم ضبط المتغیر  BACnet MS/TPبرتوكول باص االتصال ھو برتوكول  •
 ال تستخدم وحدة اتصاالت إضافیة. •

 الحالة  لید 
Off  لم تتلق الوحدة أي طلبات صحیحة من أجھزةBACnet MS/TP  ثوان على األقل  5أخرى لمدة 
On تقوم الوحدة بتبادل المعلومات مع جھاز  ثابتBACnet MS/TP آخر 

 3حالة 
 ) MSYأو  MSEتم اختیار نمط التحكم متعدد المضخات (مثل  •
 ال تستخدم وحدة اتصاالت إضافیة. •

 الحالة  لید 
Off  ثوان على األقل  5تتلق الوحدة أي طلبات صحیحة من الباص متعدد المضخات لمدة لم 
On تقوم الوحدة بتبادل المعلومات مع مضخة أخرى من خالل  الباص متعدد المضخات  ثابت 

 4حالة 
 تستخدم وحدة اتصاالت إضافیة.

 الحالة  لید 
Off RS485  أو االتصال الال سلكي بھ خلل أو مفقود 

 تتبادل الوحدة المعلومات مع وحدة االتصاالت  ومیض

 وحدات القیاس 6.3.5
 مالحظات  عملیة القیاس مفعلة اللید منیر 

10xRPM  10تبین الشاشة السرعة بوحدة قیاس  سرعة دوران الدافعةxRPM   لفة في
 10الدقیقة × 

 الشاشة قیمة الرأس الھیدرولیكي بالبار تبین  الرأس الھیدرولیكي بار 
PSI   تبین الشاشة قیمة الرأس الھیدرولیكي  بوحدة قیاس

 psiرطل/بوصة مربعة 
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 شاشة 6.4

 العرض الرئیسي  6.4.1

 الوصف  نمط  شاشة 
OFF OFF  (نسخة ثالثیة الطور) لیسا في دائرة قصیرة. 14و 13(نسخة أحادیة الطور) أو  12و 11الطرفان 

 . STOPلھ أولویة عرض أقل من نمط  مالحظة:
STP STOP 

 
 یتم توقیف المضخة یدویا. 

)، فقد تم إیقافھا والمحرك ال یعمل،  6.5.1 (أنظر فقرة P04 = OFFفي حالة تشغیل المضخة بعد ضبط 
 ). STP← STP یومض ( STPو 

 إلیقاف المضخة یدویا: 
 . Aمثال  •

 بار:  0.5بار و حد أدنى  4.20مع القیمة األولیة المطلوبة (رأس)  HCS, MES, MSYأنماط التحكم 
4.20  BAR  ←  اضغط← STP  .مرة واحدة 

 .Bمثال  •
 : 10xRPM 80و حد أدنى  10xRPM 200مع القیمة األولیة المطلوبة (سرعة)  ACTنمط التحكم 

200  10xRPM  ←  اضغط←  STP .مرة واحدة 
ON ON  المحرك في العمل بإتباع نمط التحكم المنتقى. المضخة تعمل؛ یبدأ 

(نسخة ثالثیة   14و 13(نسخة أحادیة الطور) أو  12و 11تظھر لثواٍن قلیلة عندما یكون الطرفان 
 . STOPالطور) في دائرة قصیرة والمضخة لیست في نمط 

 : ONلضبط المضخة في وضعیة 
 . Aمثال  •

بار المطلوبة، بدءا من القیمة   4.20(الرأس) التي تصل إلى قیمة  HCS, MES, MSYأنماط التحكم 
 بار بعد توقف یدوي: 0.5الدنیا 
STP ←    اضغط← ON ←  …204 ←مرة واحدة، وبعد عدة ثواٍن.BAR . 

 .Bمثال  •
 80المطلوبة، بدءا من القیمة الدنیا  10xRPM 200الذي یصل إلى قیمة (السرعة)  ACTنمط التحكم 

10xRPM :بار بعد توقف یدوي 
STP  ←  اضغط← ON ←  …10 200 ←مرة واحدة، وبعد عدة ثواٍنxRPM . 

 أثناء عمل المضخة:  Actual Speedوالسرعة الحالیة المقابلة  Actual Headیمكن إظھار الرأس الحالیة 
 . Aمثال  •

 352قیمتھا  Actual Speedبار و 4.20قیمتھا  Actual Headمع  HCS, MES, MSYأنماط التحكم 
10xRPM : 

4.20 BAR  ←+   ← 352 . 10XRPM  ←  04.2 ← +   ثواٍن أو   10بعد 

BAR. 
 Bمثال  •

  2.37المقابلة قیمتھا  Actual Headو  10xRPM 200قیمتھا   Actual Speedمع  ACTنمط التحكم 
 بار: 
200 10xRPM  ← +   ← 2.37BAR  ←  200 ← +   ثواٍن أو   10بعد 

10xRPM . 
SBY Stand-by  

وضع  
 االستعداد 

)، قیمة القراءة ھى منطقة االستعداد  USPأو    P40  =ISPتم اعداد المدخل التماثلي كضبط سرعة (
 ) 6.6.1(أنظر فقرة  P34 = STPو 

 STOPلھ أولویة عرض أقل من نمط  مالحظة:
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 -0-ثواني؛ سیتم تأكید التعلیق من خالل الظھور المؤقت لعالمة  3لمدة  +    لتعلیق العمل أضغط   تعلیق العمل 

 ) بعد اكتمال إجراء التعلیق.یظھر إذا تم الضغط على احد االزرار (باستثناء  

األزرار،  عند بدء التشغیل، یتم تعلیق  .  START / STOPمالحظة: یتم دائًما تعطیل الوظیفة المتصلة بـ 
 إذا كانت معلقة عند اإلغالق السابق 

 الوضع االفتراضي: غیر معلق
الغاء   ( ) 

 التعلیق 
ثواٍن؛ سیتم تأكید إلغاء التعلیق من خالل الظھور المؤقت   3لمدة  +   إللغاء تعلیق العمل، اضغط   

 ( ) لعالمة 
 عند بدء التشغیل، تكون األزرار غیر معلقة، إذا كانت غیر معلقة عند اإلغالق السابق  مالحظة:

 الوضع االفتراضي: غیر معلق

 عرض قائمة المتغیرات 6.4.2
 تعطي قائمة البیانات إمكانیة:

 )6.5 المتغیرات (أنظر فقرةاختیار جمیع  •
 ).6.2 الدخول إلى المتغیر / تعدیلھ (أنظر فقرة •

 الوصف  المتغیر 
  P20 یومض:  P20، فإن P23 = ONمن خالل  ONإذا تم دخول قائمة عرض المتغیرات بعد التشغیل  الطاقة موصلة 

← P20 . 
 ادخل كلمة المرور وغیر قیمة المتغیرات. 

زمن تعطیل كلمة  
 المرور 

دقائق من آخر عرض لقائمة   10لمدة تزید عن  P23 = ONإذا لم یتم الضغط على أي زر مع 
 المتغیرات، یتم تعطیل كل من عرض وتعدیل المتغیرات. 

 أدخل كلمة المرور مرة أخرى وعدل المتغیرات. 
عند دخول قائمة   رات.، یمكن إظھار وتعدیل المتغی(P20أو بعد إدخال كلمة المرور ( P23 = OFFمع  قائمة المتغیرات 

  المتغیرات تبین الشاشة:
P01 ←  01P 
P02 ←  02P 

 ... 
P69 ←  69P 

 ومیض المتغیر تشیر إلى إمكانیة اختیاره. 
تعدیل/عرض  

 لمتغیرات 
 . BACnetو  Modbusیمكن تعدیل أحد المتغیرات من خالل استخدام االزرار أو برتوكولي االتصاالت 

لمزید من المعلومات أنظر   عند العودة إلى قائمة المتغیرات، یتم زیادة مؤشر عرض المتغیر تلقائیا.
 .6.5 فقرة
 :066إلى   000) من P20، متغیر (Aمثال  •

P20 ←  P20 ←   ← 000 ← 000 ←    .... 066 ← 066 ←... حتى ←   
  تضبط القیمة المرادة

← 
P21 ←  21P 

 :300إلى   360) من P26، متغیر (2مثال  •
26P ← 26P ←   ← 360 ← 360 ←    .... تضبط    ← 300 ← 300 ←... حتى

   ←القیمة المرادة 
← P26 ← 26P . 
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 عرض اإلنذارات واألخطاء 6.4.3
 الوصف  المتغیر 

 حالة إنذار، یظھر على الشاشة الكود المقابل لھ بالتبادل مع الشاشة الرئیسیة. في  اإلنذارات 
 على سبیل المثال: 

A01 ← 3.56 بار)  (مثال 
A02 ← 285 مثال) xRPM10 ( 

… 
 في حالة خطأ، یظھر الكود المقابل لھ على الشاشة.  األخطاء 

 على سبیل المثال: 
E01 

E02 
… 

 متغیرات السوفتویر  6.5
 المتغیرات في الدلیل بصورة مختلفة حسب نوعھا: یتم تعلیم 

 نوع المتغیر  عالمة 
 یمكن تطبیقھا بجمیع الوحدات  ال عالمة

 متغیر عام، مقتسم بین جمیع المضخات في نفس منظومة متعددة المضخات. 

 للقراءة فقط  

 حالة المتغیرات  6.5.1

وحدات  المتغیر  رقم
 القیاس

 الوصف 

P01  القیمة المرادة bar/psi/ 
rpmx10 

 للقیمة المفعلة المرادة. VALUEوالقیمة  SOURCEھذا المتغیر یبین المصدر 
 ثوان.  3تتم كل  VALUEو  SOURCEدورات العرض بین 

 : SOURCESالمصادر 
• SP (SP)  : القیمة الداخلیة المطلوبة لنقطة الضبطSetpoint   المتعلقة بنمط

 التحكم الذي تم اختیاره. 
• VL (UL)  : القیمة الخارجیة المطلوبة لنقطة الضبطSetpoint   السرعة

 فولت.  10-0المتعلقة بالمدخل 
VALUE :یمكن أن تمثل السرعة أو الرأس، حسب نمط التحكم المحدد 

 .P41في حالة الرأس، یتم تحدید وحدة القیاس من خالل المتغیر 
P02 مة المطلوبة  القی

 الفعلیة  
bar/psi  القیمة المطلوبة المفعلة محسوبة على أساس المتغیرینP58  وP59. 

 . MSYأو  MSEھذا المتغیر مفعل فقط في نمطي التحكم  
 6.6.3 ، أنظر فقرة P02لمزید من المعلومات عن حساب 

P03   قیمة ضبط إعادة
]  100÷ 0التشغیل [ 

 

إذا تم   . P01وھو یحدد قیمة البدایة بعد توقف المضخة كنسبة مئویة من قیمة  %
تبدأ   الوفاء بالقیمة المطلوبة ولیس ھناك مزید من االستھالك، فتتوقف المضخة.

 .P03المضخة مرة أخرى عندما ینخفض الضغط تحت 
P03 :یكون صحیح 
 ) off٪ = 100٪ (100مختلف عن  •
 . MSYأو  MSEأو   HCSنمط التحكم ھو  •

 %100 القیمة االعتیادیة:
P04   بدء التشغیل تلقائیًا

]OFF-ON  [ 
 ، فإن المضخة تبدء في العمل تلقائیا تبعا لفصل التیار. P04 = ONإذا كان  

)، فقد تم 6.5.1 (أنظر فقرة P04  =OFFفي حالة تشغیل المضخة بعد ضبط 
 . ) STP ←  STPیومض (  STPإیقافھا والمحرك ال یعمل، و

 . ON القیمة االعتیادیة:
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P05 شھور فترة التشغیل 
 

عدد الشھور اإلجمالیة للتوصیل بشبكة الكھرباء، على ان تضاف   
 . P06إلى 

P06 ساعات فترة التشغیل 
 

عدد الساعات اإلجمالیة للتوصیل بشبكة الكھرباء، على ان   س
 . P05تضاف إلى 

P07   شھور فترة تشغیل
  المحرك

ھذا المتغیر یبین إجمالي أشھر زمن التشغیل، على أن یتم إضافتھ   
 . P08إلى 

P08   ساعات فترة تشغیل
 المحرك 

ھذا المتغیر یبین إجمالي ساعات زمن التشغیل، على أن یتم   س
 . P07إضافتھ إلى 

P09 ھذا المتغیر یسجل أخر خطأ حدث حسب الترتیب الزمني.    الخطأ األول 
 تنتقل المعلومات الظاھرة خالل القیم:

• )Exx یشیر :(xx  إلى كود الخطأ 
• )Hyy كود :(yy  ھو قیمة الساعات التي تخصP05-P06  

 Exxعندما حدث خطأ 
• )Dww كود :(ww  ھو قیمة األیام التي تخصP05-P06  

 Exxعندما حدث خطأ 
• )Uzz كود :(zz  ھو قیمة األسابیع التي تخصP05-P06  

 Exxعندما حدث خطأ 
 مثال لما یظھر: 

E04  ←  K10  ← d03 ←  U15 
P10   قبل األخیر حدث حسب الترتیب الزمني. یحفظ الخطأ   الخطأ الثاني 

 . P09خصائص أخرى: مثل 
P11   یحفظ الخطأ الثالث قبل األخیر حدث حسب الترتیب الزمني.   الخطأ الثالث 

 . P09خصائص أخرى: مثل 
P12  یحفظ الخطأ الرابع قبل األخیر حدث حسب الترتیب الزمني.   الخطأ الرابع 

 . P09خصائص أخرى: مثل 
P13   درجة حرارة وحدة

  الطاقة
°C  درجة حرارة وحدة الطاقة 

P14   عاكس التیار A .یبین ھذا المتغیر التیار الفعلي الذي یمده محول التردد 
P15   محول الجھد V  .یبین ھذا المتغیر تقدیر جھد  محول التردد الداخل الفعلي 
P16  سرعة المحرك rpmx10 .یبین ھذا المتغیر سرعة دوران المحرك الفعلیة 
P17   یبین ھذا المتغیر نسخة سوفتویر بطاقة التحكم.  نسخة السوفتویر 

 ضبط المتغیرات  6.5.2

 الوصف  المتغیر  رقم
P20   كلمة المرور

 ]0 ÷999 [ 
یمكن للمستخدم إدخال كلمة مرور المنظومة ھنا، والتي تعطي الدخول إلى جمیع متغیرات  

 . P22المنظومة: تتم مقارنة ھذه القیمة مع تلك المخزنة في 
 دقائق.  10عند إدخال كلمة مرور صحیحة، یظل النظام غیر مقفل لمدة 

P21   نمط جوج
 ]MIN ÷MAX * [ 

): یبدأ ACTالداخلیة للوحدة ویجبر وضع التحكم الفعلي (یقوم بإلغاء تنشیط وحدة التحكم  
ویمكن تغییرھا عن طریق إدخال قیمة   المؤقتة. ACTنقطة ضبط  P21المحرك وتصبح قیمة 

دون تأكید ذلك؛ خالف ذلك، فإنھ یسبب الخروج الفوري من التحكم   P21جدیدة فقط على 
 المؤقت. 

P22   كلمة مرور المنظومة
 ]1 ÷999 [ 

  .P20ھذه ھي كلمة مرور المنظومة ویجب أن تكون مثل كلمة المرور التي تم إدخالھا بمتغیر 
 . 66 القیمة االعتیادیة:

 
 

 یعتمد على نوع المضخة المستخدمة 
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P23   وظیفة الغلق 
]OFF, ON [ 

 باستخدام ھذه الوظیفة، یمكن للمستخدم تعلیق أو إلغاء تعلیق إعداد المتغیر في القائمة الرئیسیة. 
 لتغییر المتغیرات.  P20، أدخل كلمة المرور ONعند 

 . ON القیمة االعتیادیة:

 متغیرات إعداد وضبط الحركة  6.5.3

 الوصف  وحدات القیاس  المتغیر  رقم
P25   التحكم نمط 

[ACT, HCS, MSE, 
MSY] 

 ) HCS ھذا المتغیر یضبط نمط التحكم (القیمة االعتیادیة: 
ACT : .نمط المشغل 

 ACTسیحاول  على سرعة ثابتة بأي معدل تدفق.تحافظ مضخة واحدة 
دائما تقلیل الفرق بین سرعة نقطة الضبط وسرعة الدوران الفعلیة  

 للمحرك. 
HCS : نمط التحكمHydrovar® Controller .لمضخة واحدة 

تحتفظ المضخة بضغط ثابت في أي معدل تدفق: یتم تطبیق خوارزمیة  
Hydrovar®  استنادا إلى مجموعة المتغیرات من ،P26  إلىP37 
 ). 6.5.3 (انظر فقرة

جنبا إلى جنب مع استخدام مجس قراءة   HCSیجب أن یتم تعیین نمط 
الضغط المطلق المثبت في الدائرة الھیدرولیكیة، والتي تزود الوحدة بإشارة 

دائما تقلیل الفرق بین ضغط نقطة     HCSسوف یحاول  مردود الضغط:
 الضبط وإشارة مردود الضغط. 

MSE :  نمط تحكمHydrovar®  .لمضخات متعددة في تتالي مسلسل 
تدار المضخات على التوالي: فقط آخر مضخة كانت تعمل تنظم السرعة  

للحفاظ على الضغط المضبوط، في حین أن جمیع المضخات األخرى التي  
 تعمل تدور بأقصى سرعة. 

مجموعة من المضخات، متصلة ببعضھا البعض من خالل بروتوكول  
الضغط ثابت في أي معدل تدفق: یتم  متعدد المضخات، ویحافظ على 

 P26، استنادا إلى مجموعة المتغیرات من ®Hydrovarتطبیق خوارزمیة 
 ). 6.5.3 (انظر فقرة P37إلى 

جنبا إلى جنب مع استخدام أجھزة استشعار   MSEیجب أن یتم تعیین نمط 
لقراءة الضغط المطلق، واحد لكل مضخة،  والتي تزود الوحدة بإشارة  

دائما تقلیل الفرق بین ضغط نقطة   MSEسوف یحاول  ط:مردود الضغ
 الضبط وإشارة مردود الضغط. 

  3باستخدام بروتوكول تعدد المضخات، فمن الممكن ربط ما یصل إلى 
 مضخات، وكلھا من نفس النوع وبنفس القدرة. 

MSY :  نمط تحكمHydrovar®  .لمضخات متعددة في تتالي متزامن 
یتم مزامنة المضخات: تعمل جمیعھا على الحفاظ على قیمة الضغط  

 المضبوط وتعمل بنفس السرعة. 
 . MSEخصائص أخرى: بالنسبة لنمط 

P26   أقصىRPM set 
] *[ACT set÷Max 

rpmx10  .الحد األقصى لضبط سرعة المضخة 

P27   أدنىRPM set 
÷ACT set] *[Min 

rpmx10  .الحد األدنى لضبط سرعة المضخة 

P28   250÷ 1[   1منحدر  [
 

 یعدل ھذا المتغیر زمن التسارع السریع.  ث
   MSYو  MSEو  HCSوھو یؤثر في أنماط التحكم 

 ). 6.6.2(انظر أیًضا الفقرة 
 ث.  3 القیمة االعتیادیة:

 
 المضخة المستخدمة یعتمد على نوع *
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P29   250÷ 1[   2منحدر  [
 

 التباطؤ السریع. یعدل ھذا المتغیر زمن   ث
   MSYو  MSEو  HCSوھو یؤثر في أنماط التحكم 

 ). 6.6.2(انظر أیًضا الفقرة 
 ث.  3 القیمة االعتیادیة:

P30   999÷ 1[   3منحدر  [
 

 یعدل ھذا المتغیر زمن التسارع البطيء.  ث
 وھو یحدد:

 سرعة التعدیل، في حالة التغیرات الصغیرة لمعدل التدفق •
 الخارج. الضغط الثابت   •

یعتمد المنحدر على المنظومة التي یتم التحكم فیھا، ویؤثر في التحكم في  
 ). 6.6.2(انظر أیًضا الفقرة  MSYو  MSEو  HCSالمضخة في أنماط 

 ث.  35 القیمة االعتیادیة:
P31   999÷ 1[   4منحدر  [

 
 ). 6.6.2 تعدیل وقت التباطؤ البطيء (انظر أیًضا الفقرة ث

 . Ramp 3خصائص أخرى: بالنسبة ل 
P32   منحدر عجلة السرعة

]  25.0÷ 2.0الدنیا [ 
 

 یضبط ھذا المتغیر زمن التسارع السریع.  ث
وھو یمثل منحدر التسارع المستخدم من قبل نمط التحكم حتى یتم الوصول  

 ). P27إلى الحد األدنى من سرعة المضخة ( 
   MSYو  MSEو  HCSوھو یؤثر في أنماط التحكم 

 ). 6.6.2(انظر أیًضا الفقرة 
 ث.  2.0 القیمة االعتیادیة:

P33   منحدر تباطؤ السرعة
]  25.0÷ 2.0الدنیا [ 

 

 یضبط ھذا المتغیر زمن التباطؤ السریع.  ث
وھو یمثل منحدر التباطؤ المستخدم من قبل نمط التحكم إلیقاف المضخة  

 ).P27سرعة المضخة إلى الحد األدنى (بمجرد وصول 
   MSYو  MSEو  HCSوھو یؤثر في أنماط التحكم 

 ). 6.6.2(انظر أیًضا الفقرة 
 ث.  2.0 القیمة االعتیادیة:

P34   ضبط قیمة الحد األدنى
]  STP ، SMIللسرعة [ 

 

یحدد ھذا المتغیر تشغیل نمط التحكم بمجرد الوصول إلى الحد األدنى   
 : P27لسرعة المضخة 

• STP )STP  بمجرد الوصول إلى الضغط المطلوب وعدم إجراء أي :(
: تواصل المضخة  P27طلب آخر، تنخفض سرعة المضخة إلى القیمة 

 ، وبعد ذلك تتوقف تلقائیًا. (P35)العمل للفترة الزمنیة المحددة 
• SNI )SMI  بمجرد الوصول إلى الضغط المطلوب وعدم وجود :(

المحددة: تواصل   P27طلب إضافي، تنخفض سرعة المضخة إلى قیمة 
یؤثر ھذا المتغیر على أنماط التحكم  المضخة العمل بنفس السرعة.

HCS  وMSE  وMSY . 
 STP القیمة االعتیادیة:

P35   الحد األدنى للزمن
 ]0 ÷100  [ 

 .P27یحدد ھذا المتغیر تأخیر الوقت قبل حدوث إیقاف التشغیل أسفل  ث
 . P34 = STPیتم استخدامھ فقط إذا كان 

 . MSYو  MSEو HCSوھو یؤثر على أنماط التحكم 
 ث.  0 القیمة االعتیادیة:

P36  ] یحدد ھذا المتغیر الفاصل الزمني للتحكم في المنحدر كنسبة مئویة من نقطة   % ]  100÷ 0نافذة
 بط الضغط. ض 

یتم استخدامھ لتحدید مجموعة من الضغوط، حول نقطة الضبط، حیث  
تستخدم المضّخة التسارع البطيء ومنحدرات التباطؤ بدالً من تلك  

 السریعة. 
   MSYو  MSEو  HCSوھو یؤثر في أنماط التحكم 

 ). 6.6.2(انظر أیًضا الفقرة 
 %10 القیمة االعتیادیة:

P37  ] 100÷ 0التخلفیة  [
 

 . P36یحدد ھذا المتغیر تخلفیة منحدر التباطؤ، كنسبة مئویة من  %
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وھو یساعد على تحدید نطاق الضغط، حول نقطة الضبط، حیث تذھب  
) إلى منحدر التباطؤ البطيء  P28المضّخة من منحدر التسارع البطيء (

 )P29 .( 
یؤثر ھذا المتغیر في أنماط التحكم في المضخة بالنسبة إلى أنماط التحكم 

HCS  وMSE  وMSY 6.6.2 (انظر أیًضا الفقرة .( 
 %80 القیمة االعتیادیة:

P38   رفع السرعة
]*MAX[0÷   

rpmx10   یحدد ھذا المتغیر الحد األقصى للسرعة الذي تبدأ بعده الزیادة الخطیة
) عند  P39، حتى تكون الزیادة اإلجمالیة ((P02)للقیمة الفعلیة المطلوبة 

 ).P26أقصى سرعة (
 P27. القیمة االعتیادیة:

P39  ] 200÷ 0قیمة الرفع  [
 

) عند السرعة  P02الفعلیة (یحدد ھذا المتغیر قیمة زیادة القیمة المطلوبة  %
 ). P01، مقاسة كنسبة مئویة من القیمة المطلوبة ((P26)القصوى 

فإنھ یحدد الزیادة المطلوبة لضبط الضغط، الضروریة للتعویض عن  
 مقاومة التدفق في معدالت التدفق العالیة. 

 .0 القیمة االعتیادیة:

 االستشعار متغیرات إعداد وضبط المجسات وأجھزة  6.5.4

وحدات  المتغیر  رقم
 القیاس

 الوصف 

P40  المستشعر اختیار 
]P1 ،ISP ،USP[ 

 ضبط اعداد المدخل التماثلي:  
- P1  مستشعر ضغط القراءة المطلق  
 مللي أمبیر كمرجع للسرعة  ISP 4-20إدخال   -
 فولت كمرجع للسرعة USP 0-10إدخال  -

  P1  :القیمة االعتیادیة
P41  مجس الضغط  وحدة قیاس

 ]BAR ، PSI  [ 
 

 ) لمجس الضغط.PSI,BArیضبط ھذا المتغیر وحدة قیاس (
 ). 6.3.4وھو یؤثر على لید متغیر شاشة الرأس (انظر فقرة  

 القیمة االعتیادیة: بار 
P42   قیمة نھایة مقیاس مجس

 20mA÷    4ھي    1الضغط  
[0.0÷25.0BAR] / 

[0.0÷363PSI]   

bar/psi  ملي امبیر لمجس الضغط   20÷ 4المقیاس بالكامل ضبط قیمة مدى
للنسخة أحادیة الطور، والمدخلین   10و  9المتصل بالمدخلین التماثلیین 

 للنسخة ثالثیة الطور.  18و  17
 القیمة االعتیادیة: یعتمد على نوع المضخة المستخدمة. 

P44   المعایرة التلقائیة لتصفیر
 الضغط 

bar/psi  المستخدم من إجراء المعایرة التلقائیة األولیة لمستشعر  یمكن ھذ المتغیر
 الضغط. 

یتم استخدامھ لتعویض انحراف خطأ إشارة المجس عند ضغط صفر  
 الناجمة عن نسبة المسامحة من أجھزة االستشعار نفسھا. 

 الطریقة: 
  0عندما یكون ضغط المنظومة الھیدرولیكي  P44أدخل إلى المتغیر  .1

از استشعار الضغط مفصول عن األنابیب:  (فارغ من الماء)، أو جھ
 . 0یتم عرض القیمة الفعلیة للضغط 

 ). 6.2(انظر فقرة  أو   ابدأ المعایرة الذاتیة عن طریق ضغط   .2
(صفر)، أو رسالة   0في نھایة المعایرة التلقائیة، یتم عرض ضغط  .3

)، إذا كانت إشارة االستشعار خارج نطاق المسامحة  ---" ( ---"
 المسموح بھ. 

P45  ] 42÷ 0الحد األدنى للضغط  [
 

bar/psi  .ضبط  الحد األدنى للضغط 
إذا انخفض الضغط بالمنظومة إلى ما أقل من ھذا الحد للمدة المحددة  

 .E14، یصدر خطأ ضغط منخفض P46بالمتغیر
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 بار   0 القیمة االعتیادیة:
P46   زمن    - الحد األدنى للضغط

 ]  100÷ 1التأخیر [ 
 ضبط زمن التأخیر  ث

یضبط ھذا المتغیر التأخیر الزمني الذي تبقى فیھ الوحدة في وضع  
، قبل أن یصدر خطأ ضغط  P45الخمول وضغط المنظومة أقل من 

 .E14منخفض 
 ث.  2 القیمة االعتیادیة:

P47   تصفیر   - الحد األدنى للضغط
 ]  OFF ، ONتلقائیًا [ الخطأ  

 تفعیل/ تعطیل محاوالت الوحدة التلقائیة في حالة خطأ الضغط المنخفض.  
 .ON القیمة االعتیادیة:

P48   مفتاح مدخل نقص الماء
 ]DIS, ALR, ERR [ 

 ھذا المتغیر یفعل/یعطل التعامل مع نقص الماء الداخل (أنظر فقرة 
للنسخة    12و  11الطور، وللنسخة أحادیة  14و 13، الطرفان 4.3.3

 ثالثیة الطور). 
وھو یحدد سلوك الوحدة عندما یتم تفعیل نقص الماء الداخل والمفتاح  

 مفتوح: 
• )(DIS DIS  ال تستطیع الوحدة التعامل مع المعلومات القادمة من :

 "نقص الماء" الداخل 
• )(ALr ALr :    ،الوحدة تقرأ "نقص المیاه" الداخل (مفعل) وتتفاعل

على  A06عند افتتاح المفتاح، من خالل عرض اإلنذار المقابل 
 الشاشة، والحفاظ على تشغیل المحرك

• )(Err Err: Err  (مفعل) الوحدة تقرأ "نقص المیاه" الداخل ،
وتتفاعل، عند افتتاح المفتاح، عن طریق وقف المحرك وتولید الخطأ  

تتم إزالة حالة الخطأ عند إغالق المفتاح مرة أخرى   .E11قابل الم
 ویتم تشغیل المحرك. 

 . ERR القیمة االعتیادیة:

 RS485واجھة متغیرات  6.5.5

 الوصف  وحدات القیاس  المتغیر  رقم
P50  ] برتوكول االتصاالتMOD, BAC [   .یختار ھذا المتغیر البروتوكول المعین ببوابة االتصال 

• (MOD) NOD :Modbus RTU  
• (BAC) BAC:BACnet MS/TP  . 

 .MOD القیمة االعتیادیة:
P51   العنوان    - برتوكول االتصاالت

[1÷247]/[0÷127] 
یضبط ھذا المتغیر العنوان المطلوب للوحدة، عند توصیلھا   

 : P50بجھاز خارجي، حسب البروتوكول المحدد في 
• MOD  : 247÷ 1أي قیمة في نطاق . 
• BAC 127÷ 0: أي قیمة في نطاق . 

P52   بود معدل   - برتوكول االتصاالت 
[4.8, 9.6, 14.4, 19.2, 38.4, 56.0, 

57.6 KBPS] 

kbps   ك بایت
 في الثانیة 

 یضبط ھذا المتغیر معدل بود المراد لبوابة االتصال. 
 . kbps 9.6 القیمة االعتیادیة:

P53   انحراف جھازBACnet ID [0÷999]   ووحداتیضبط ھذا المتغیر مئات وعشرات 
BACnet Device ID 

 . 002 االعتیادیة:القیمة 
 . Device ID  : 84002القیمة االعتیادیة لكود 

P54 
]8N1, ضبط   -برتوكول االتصاالت   

]8o1 ,8E1 ,8N2 

یضبط ھذا المتغیر طول بیت البیانات والتثبت الزوجي   
 . STOPوطول بیت 
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 متغیرات إعداد وضبط المنظومة متعددة المضخات  6.5.6
 . MSYو MSEتؤثر جمیع ھذه المتغیرات على نمطي التحكم 

وحدات  المتغیر  رقم
 القیاس

 الوصف 

P55   عنوان   - تعدد المضخات
 ]1 ÷3 [ 

 یضبط ھذا المتغیر عنوان كل مضخة على أساس المبدأ التالي:  
 ) 3÷ 1تحتاج كل مضخة للعنوان الخاص بھا ( •
 یمكن استخدام العنوان مرة واحدة.  •

 .1 االعتیادیة:القیمة 
P56   الحد   - تعدد المضخات

األقصى لعدد المضخات  
 ]1 ÷3  [ 

 یضبط ھذا المتغیر اقصى عدد للمضخات التي تعمل في نفس الوقت.  
 .3 القیمة االعتیادیة:

P57   زمن    - تعدد المضخات
 ]  250÷ 0التحول [ 

 الفاصل الزمني للتبدیل القسري لنقطة ضبط المضخة الرئیسیة.  س
كانت المضخة ذات األولویة األولى تعمل في الوضع المستمر حتى یتم  إذا 

الوصول إلى ھذا التوقیت، فسیكون التبدیل قسریًا بین ھذه المضخة  
ومن ناحیة أخرى، إذا توقف النظام تماًما بسبب الوصول   والمضخة التالیة.

من  إلى نقطة الضبط، فسیتم تعیین أولویة البدء األولى التالیة بطریقة تض 
 التوزیع المتساوي لساعات التشغیل لجمیع المضخات. 

 س.  24 القیمة االعتیادیة:
P58   زیادة    - تعدد المضخات

  25÷ 0.0القیمة الفعلیة [ 
 ]  363PSI÷0.0بار]/ [ 

bar/psi  یؤثر ھذا المتغیر على حسابP02 لتحسین التحكم بالمنظومة متعددة ،
 . 6.6.3المضخات كما ھو مبین في فقرة 

 بار   0.35 القیمة االعتیادیة:
P59   خفض    - تعدد المضخات

  25÷ 0.0القیمة الحالیة [ 
 ]  363PSI÷0.0بار]/ [ 

bar/psi  یؤثر ھذا المتغیر على حسابP02 لتحسین التحكم بالمنظومة متعددة ،
 . 6.6.3المضخات كما ھو مبین في فقرة 

 بار   0.15 القیمة االعتیادیة:
P60   تفعیل   - تعدد المضخات

 ]  P27÷P26السرعة [
rpmx10   یضبط ھذا المتغیر السرعة التي یجب أن تصل إلیھا المضخة قبل أن تبدأ

المضخة المساعدة التالیة، بعد انخفاض ضغط المنظومة أقل من الفرق بین 
P02  وP59 . 

 القیمة االعتیادیة: یعتمد على نوع المضخة المستخدمة. 
P61   تعدد مضخات متزامنة -  

]  P27÷P26السرعة [ حد  
 

 

rpmx10   یضبط ھذا المتغیر حد السرعة الذي أقل منھ تتوقف المضخة المساعدة
 األولى. 

 القیمة االعتیادیة: یعتمد على نوع المضخة المستخدمة. 

P62   تعدد مضخات متزامنة -  
 ]  100÷ 0نافذة [ 

rpmx10  التالیة. یضبط ھذا المتغیر حد السرعة لتوقف المضخة المساعدة 
 .rpmx10 150 القیمة االعتیادیة:

P63   األولویة   - تعدد المضخات
 

 یبین ھذا المتغیر قیمة أولویة المضخة بین مجموعة المضخات.  
  بین ھذا المتغیر المعلومات التالیة:

(Pr1) Pr1  ..)(Pr3 Pr3 أو(Pr0) Pr0  
  حیث أن:

• Pr1 .. PR3  األخریات وترتیب  ، یشیر إلى أن المضخة تتواصل مع
  أولویتھا، ویساوي الرقم الظاھر.

• Pr0   یشیر إلى أن المضخة لم تتعرف على مضخات أخرى وتعتبر
 وحدھا في الباص متعدد المضخات

P64   مراجعة   - تعدد المضخات
 

 یوضح ھذ المتغیر قیمة مراجعة بروتوكول المضخات المتعددة المستخدمة.  
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 التشغیل. اضبط متغیرات اختبار  6.5.7

 اختبار التشغیل ھي وظیفة تبدأ تشغیل المضخة بعد أخر توقف، من أجل تجنب توقفھا. 
وحدات  المتغیر  رقم

 القیاس
 الوصف 

P65   زمن البدء    - اختبار التشغیل
 ]0 ÷100  [ 

یضبط ھذا المتغیر الزمن الذي بعده یبدئ اختبار التشغیل، وذلك بعد   س
 أخر مرة توقفت فیھا المضخة. 

 س.  100 القیمة االعتیادیة:
P66   السرعة   - اختبار التشغیل

 ]Min÷Max  [ 
rpmx10  .یحدد ھذا المتغیر سرعة الدوران الختبار التشغیل 

 یعتمدا على نوع المضخة.  Maxو  Minحدي السرعة 
 .rpmx10 200 القیمة االعتیادیة:

P67   زمن المدة    - اختبار التشغیل
 ]0 ÷180  [ 

 یحدد ھذا المتغیر مدة اختبار التشغیل.  ث
 ث.  10 القیمة االعتیادیة:

 متغیرات خاصة 6.5.8

وحدات  المتغیر  رقم
 القیاس

 الوصف 

P68    إعادة تحمیل القیم االعتیادیة

]rES, NO[ 

بالتصفیر  ، وبعد التأكید ھذا المتغیر یقوم RESفي حالة ضبطھ بقیمة  
 إلى قیم المصنع وإعادة تحمیل القیم االعتیادیة. 

P69   تجنب حفظ المتغیرات بصورة
 ] NO, YESمتكررة [ 

المطلوبة   P02یقوم ھذا المتغیر بالحد من عدد مرات حفظ الوحدة لقیمة  
 وذلك إلطالة عمرھا.  EEPROMفي ذاكرة 

  BMSذلك قد یكون مفید جدا في التطبیقات التي یكون فیھا أجھزة تحكم 
 التي تتطلب تعدیل مستمر للقیم من أجل ضبط دقیق. 

 . NO القیمة االعتیادیة:
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 المرجعیات فنیة  6.6

 مع مدخل تماثلي  ACTنمط التحكم  مثال: 6.6.1

 .ACTیُظھر الشكل الرسم التخطیطي لوضع التحكم 

 
 

 الوصف  رقم 
1 ZERO point (0Vdc - 4mA)  أدنى قیمة لإلشارة التماثلیة = 
 ضبط نقطة البدء  2
 ) = ثلث منطقة التخلفیة SBYنقطة االستعداد ( 3
 = ثلثي منطقة التخلفیة  ON (ON )نقطة  4
5 MAX point (10Vdc - 2mA)  أقصى قیمة لإلشارة التماثلیة = 
 ) P27أدنى حد للسرعة (متغیر  6
 ) P26أقصى حد للسرعة (متغیر  7
 منطقة الضبط  8
 منطقة الحد األدنى لسرعة التشغیل  2  - 4 - 3
 منطقة التخلفیة  2إلى  1
 منطقة االستعداد  4  - 3 - 1

 6.5.5. و6.5.3 ، انظر فقرةACTلمزید من المعلومات عن نمط التحكم وضبط متغیرات نمط 

  من أمثلة ذلك: 

  P40 = ISPمثال على حساب ضبط نقطة البدء  
 ملي أمبیر)   20- 4(إشارة تماثلیة  

• P27 = 900 
• P26 = 3600 
نقطة الصفر) ×   -حساب قیمة ضبط نقطة البدء = (القیمة القصوى  •

 )P27/P26) = ملي   8=   4) + 3600/900) × (4- 20) + نقطة الصفر
 أمبیر

  P40 = VSPمثال على حساب ضبط نقطة البدء  
 فولت مستمر)   10- 0(إشارة تماثلیة  

• P27 = 900 
• P26 = 3600 
نقطة الصفر) ×   -حساب قیمة ضبط نقطة البدء = (القیمة القصوى  •

 )P27/P26) = 2.5=   0) + 3600/900() × 0- 10) + نقطة الصفر  
 فولت
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 ضبط المنحدر  مثال: 6.6.2

 یبین الرسم التوضیحي إعدادات المنحدر.

 
 
 

 الوصف  رقم 
1 P01  (القیمة المرادة) 
2 P37  (تخلفیة الضبط) كنسبة مئویة % منP36 (نافذة الضبط) 
3 P36  (القیمة المرادة) (نافذة الضبط) كنسبة مئویة % من 
 المدة)  -(الحد األدنى للسرعة  35 4
5 P27  (الحد األدنى للسرعة) 
 الرأس الفعلي  → 6
 السرعة الفعلیة  → 7

RA →P32   (منحدر التسارع عند البدء) 
RB →P32  (منحدر التباطؤ عند إیقاف التشغیل) 
R1 →P28  المنحدر السریع لزیادة السرعة  -) 1(منحدر 
R2 → P29  المنحدر السریع لخفض السرعة  -) 2(منحدر 
R3 → P30  المنحدر البطيء لزیادة السرعة   -) 3(منحدر 
R4 → 31  المنحدر البطيء لخفض السرعة  - ) 4(منحدر 

 6.5.3 المعلومات عن ضبط المنحدرات، أنظر فقرةلمزید من 

 القیمة المطلوبة الفعلیة مثال: 6.6.3
 تفعیل المضخات في أنماط المتتالیة:

 (تفعیل السرعة). P60المضخة القائدة تصل إلى  .1
  القیمة الفعلیة تنخفض حتى قیمة تدخل المضخة المساعدة األولى. .2

 (خفض القیمة الفعلیة)) P59 -(القیمة المطلوبة)  P01(قیمة التدخل =  المضخة المساعدة األولى تعمل تلقائیا.
  (القیمة الفعلیة المطلوبة) یتم حسابھا بعد بدء التشغیل. P02قیمة جدیدة مطلوبة،  .3

 ): MSEحساب القیمة الفعلیة المطلوبة في التتالي المسلسل ( 
K  عدد المضخات المفعلة = 
Pr  أولویة المضخة = 

P02  = (القیمة الفعلیة المطلوبة)P01  + (القیمة المطلوبة)(K – 1) * P58  (زیادة القیمة الفعلیة)– (Pr – 1) * P59 
  (خفض القیمة الفعلیة)

H  [بار] 

t  [ث] 
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 ): MSYحساب القیمة الفعلیة المطلوبة في التتالي المتزامن (

K ) عدد المضخات المفعلة =K ≥ Pr) 
P02  = (القیمة الفعلیة المطلوبة)P01 ) + (القیمة المطلوبة(K – 1) * (P58 – P59) 

 
 (خفض القیمة الفعلیة):  P59(زیادة القیمة الفعلیة) و  P58سلوك 

الضغط ثابت بغض النظر عن عدد المضخات  ---(خفض القیمة الفعلیة)  P59(زیادة القیمة الفعلیة) =  P58إذا  •
 التي تعمل. 

 یرتفع الضغط عندما تشتغل المضخة المساعدة.  ---یمة الفعلیة) (خفض الق P59(زیادة القیمة الفعلیة) >  P58إذا  •
(خفض القیمة الفعلیة) → ینخفض الضغط عندما تعمل المضخة   P59(زیادة القیمة الفعلیة) <  P58إذا كانت  •

 المساعدة. 
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  الصیانة  7
 إجراءات وقائیة

 

 خطر كھربي خطر:
موصولة وأن المضخة ولوحة التحكم ال یمكنھما العمل، حتى عن قبل محاولة استخدام الوحدة، تحقق من أنھا غیر  •

 وھذا ینطبق أیضا على دائرة التحكم المساعدة للمضخة. غیر قصد.
قبل أي عمل بالوحدة، یجب فصلھا عن شبكة الكھرباء وفصل أي مصدر أخر للجھد، للوقت األدنى المشار إلیھ   •

 ة بواسطة مقاومات التصریف الداخلیة). (یجب تفریغ مكثفات الدائرة المتوسط 9في الجدول 

 تأكد من أن مروحة التبرید والفتحات خالیة من الغبار. .1
 تأكد من أن درجة الحرارة المحیطة صحیحة وفقا لحدود الوحدة.  .2
 تأكد من أن من یقوم بأداء جمیع التعدیالت على الوحدة ھو شخص مؤھل. .3
 ألتزم دائما بتعلیمات المضخة والمحرك. القیام بأي عمل.تأكد من فصل الوحدة عن مصدر الطاقة قبل   .4

 

 خطر التعرض لمجال مغنطیسي تحذیر:
 إذا تمت إزالة الدوار أو إعادة إدخالھ في جسم المحرك، یمكن للحقل المغناطیسي الموجود: 

 أن یشكل خطر بالنسبة لألشخاص الذین یرتدون أجھزة تنظیم ضربات القلب وأي أجھزة طبیة •
 خالل جذب األجزاء المعدنیة، والتسبب في إصابات شخصیة وتلف بالمحامل. من  •

 الوظیفة ومتغیر التحكم 
 في حالة حدوث تغییرات على النظام الھیدرولیكي:

 تأكد من أن جمیع الوظائف والمعاییر صحیحة. .1
 أضبط الوظائف والمتغیرات إذا لزم األمر. .2
" و"تعلیمات إضافیة للتركیب والتشغیل  Quick Startup Guideالسریع" "انظر أیًضا "دلیل بدء التشغیل  .3

 e-HMEو e-SVE" الخاصة بالمضخات Installation, Operation and Maintenance Manualوالصیانة" "
 والمرفقة بالمنتج. e-SVIEو VMEو
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  حل المشكالت  8
 أیضا). 6.3.2ة یُضيء (أنظر فقرة ولید الحال  IDفي حالة إنذار أو خطأ، تعرض الشاشة كود تعریف 

 في حالة وجود العدید من اإلنذارات و/أو األخطاء، تعرض الشاشة أھم واحد فیھا.
 إلنذارات واألخطاء: 

 یتم حفظھا بالتاریخ والزمن •
 یمكن تصفیرھا من خالل فصل الوحدة لمدة دقیقة. •

 بصندوق األطراف:تتسبب األخطاء في تفعیل مرحل الحالة على أطراف التالیة 
 5و  4طراز أحادي الطور: طرفي  •
 25و  24طراز ثالثي الطور: طرفي  •

 أكواد اإلنذار  8.1
 الحل  السبب  الوصف  الكود
A03  أخفض درجة حرارة الغرفة  • درجة الحرارة مرتفعة جدا  انخفاض 

 قم بتخفیض درجة حرارة الماء  •
 قم بتخفیض الحمل  •

A05  قم بإعادة تصفیر المتغیرات باستخدام المتغیر   .1 الذاكرة تالفة بیانات  إنذار بیانات الذاكرةP68 
 ث  10أنتظر   .2
 قم بإعادة تشغیل المضخة  .3

 أو بالموزع المعتمد   Xylemلو استمر العطل اتصل بشركة  
A06  كشف نقص بالماء (إذا   انذار منخفض

P48 = ALR ( 
 تحقق من منسوب الماء داخل الخزان 

A15   خطأ كتابة بذاكرة
EEPROM 

دقائق ثم ابدأ تشغیلھا مرة أخرى؛ لو استمر العطل اتصل   5أوقف المضخة لمدة   بیانات الذاكرة تالفة 
 أو بالموزع المعتمد  Xylemبشركة  

A20  دقائق ثم ابدأ تشغیلھا مرة أخرى؛ لو استمر العطل اتصل   5أوقف المضخة لمدة    انذار داخلي
 أو بالموزع المعتمد  Xylemبشركة  

A30   انذار ربط المضخات
 المتعددة 

خطأ ربط المضخات  
 المتعددة 

 افحص حالة كابالت التوصیل  •
 تأكد من عدم وجود تناقضات في العنوان  •

A31  فقد اتصال المضخات
 المتعددة 

فقد اتصال المضخات 
 المتعددة 

 افحص حالة كابالت التوصیل 

 رموز الخطأ 8.2
  

 الحل  السبب  الوصف  الكود
E01  خطأ باالتصال

 الداخلي 
دقائق ثم ابدأ تشغیلھا مرة أخرى؛ لو استمر العطل اتصل   5أوقف المضخة لمدة   فقد االتصال الداخلي 

 أو بالموزع المعتمد  Xylemبشركة  
E02   خطأ حمل زائد

 بالمحرك
 تیار المحرك الزائد  •
التیار المستھلك شدید  •

 االرتفاع 

دقائق ثم ابدأ تشغیلھا مرة أخرى؛ لو استمر العطل اتصل   5أوقف المضخة لمدة  
 أو بالموزع المعتمد  Xylemبشركة  
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 الحل  السبب  الوصف  الكود
E03   خطأ جھد زائد بباص

DC-bus 
 DC-busجھد زائد بباص   •
تتسبب ظروف خارجیة في تشغیل   •

 المضخة من المولد 

 قم بفحص: 
 إعداد المنظومة  •
 صمامات عدم الرجوع وسالمتھا موضع  •

E04   الدوار ممتنع عن
 الدوران 

 توقف المحرك •
فقدان الدوار للتزامن أو الدورا ممتنع  •

 عن الدوران بسبب أجسام خارجیة 

 تحقق من عدم وجود أجسام غریبة تعوق المضخة عن الدوران  •
 دقائق ثم ابدأ تشغیلھا مرة أخرى  5أوقف المضخة لمدة   •

 أو بالموزع المعتمد   Xylemلو استمر العطل اتصل بشركة  
E05   خطأ في بیانات ذاكرة

EEPROM 
دقائق ثم ابدأ تشغیلھا مرة أخرى؛ لو استمر   5أوقف المضخة لمدة   تالفة   EEPROMبیانات ذاكرة 

 أو بالموزع المعتمد  Xylemالعطل اتصل بشركة  
E06  قم بفحص:  جھد اإلمداد خارج نطاق التشغیل  خطأ في جھد الشبكة 

 فرق الجھد  •
 وصالت الكھرباء  •

E07  خطأ في درجة حرارة
 ملفات المحرك

تخلص منھا   تحقق من عدم وجود شوائب قرب الدافعة والدوار.  • للمحركخطأ في الحمایة الحراریة 
 في حالة الضرورة 

 تحقق من سالمة التركیب ودرجة حرارة الماء والھواء  •
 أنتظر حتى یبرد المحرك •
دقائق ثم ابدأ تشغیلھا  5إذا استمر العطل أوقف المضخة لمدة   •

 مرة أخرى 
 المعتمد أو بالموزع    Xylemلو استمر العطل اتصل بشركة  

E08  خطأ في درجة حرارة
 وحدة الطاقة 

 تحقق من سالمة التركیب ودرجة حرارة الھواء  خطأ في الحمایة الحراریة لمحول التردد 

E09 دقائق ثم ابدأ تشغیلھا مرة أخرى؛ لو استمر   5أوقف المضخة لمدة   خطأ بالھاردویر خطأ عام بالھاردویر
 أو بالموزع المعتمد  Xylemالعطل اتصل بشركة  

E11  كشف نقص بالماء (إذا   خطأ منخفضP48 = ERR (  تحقق من منسوب الماء داخل الخزان 
E12  فقدان مجس الضغط (ال یوجد بنمط   خطأ بمجس الضغط

ACT ( 
 افحص حالة كابالت التوصیل بالمجس 

E14  الضغط أقل من الحد األدنى (ال یوجد   خطأ ضغط منخفض
 ) ACTبنمط  

 P46و  P45تحقق من ضبط المتغیران  

E15 فقدت أحدى الفازات الثالثة (فقط في   خطأ فقدان لفاز
 الطراز ثالثة فاز) 

 الكھرباء تحقق من شبكة 

E30   خطأ ببروتوكول متعدد
 المضخات 

 أحضر جمیع الوحدات إلى نفس إصدار البرنامج الثابت  بروتوكول متعدد المضخات غیر متوافق 

E44  خطأ مرجع تناظري
 خارجي 

اإلشارة التناظریة الخارجیة مفقودة أو  
 ) P40 = ISPخارج النطاق (إذا كان  

 قم بفحص: 
 P40إعداد متغیر   •
  10- 9مصدر اإلشارة التناظریة الخارجیة والكابالت (األطراف   •

للنسخة ثالثیة   18- 17للنسخة أحادیة الطور، واألطراف  
 األطوار) 

 6.4.3 وفقرة 6.3.2 أنظر أیضا فقرة
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   معلومات تقنیة 9
 e-SM Driveمودیل  

 103 105 107 111 115 303 305 307 311 315 322 

 الداخل 

 2 ± 50/60 تردد الداخل [ھرتز] 

 LN L1 L2 L3 اإلمداد بالطاقة 

الجھد الداخل الفعلي  
  460÷ 380 % 10±  460÷ 380/  240÷ 208 % 10±  240÷ 208 [فولت]

 ±10% 
اقصى قیمة للتیار المستھلك  

(تیار متردد) في حالة 
 (S1)التشغیل المتواصل 

[A] 
 أنظر لویحة البیانات 

 PDS IES2فئة كفاءة 

 الخارج 

أقصى    -أدنى 
Min.÷Max سرعة.

]rpm [ 
 3600إلى  800

 3.5<  فاقد التیار [ملي أمبیر] 

I/O  + فولت   15مساعد
تیار مستمر [ملي  

 أمبیر]
Imax < 40 

 1x NO Vmax < 250 [VAC] , Imax < 2 [A] 1x NO Vmax < 250 [VAC] , Imax < 2 [A] مرحل إشارة الخطأ 

 1x NO Vmax < 250 [VAC] , Imax < 2 [A] - مرحل حالة المحرك 

EMC   التوافق)
 الكھرومغناطیسي)

 إقرارات.  أنظر فقرة
یجب أن یتم التركیب وفقا للمبادئ التوجیھیة للممارسات الجیدة فیما یتعلق بالتوافق الكھرومغناطیسي  

 (على سبیل المثال تجنب "صامولة ذات عروة" على جانب اإلرسال) 

 LpAضغط الصوت 
[dB(A)] @  دورة في]

 الدقیقة] 

 >62 @3000 
 >66 @3600 

 F 155 فئة العزل 

 1، الجسم الخارجي نوع IP 55 فئة الحمایة 
 أحمي المنتج من أشعة الشمس المباشرة وھطول المطر 

الرطوبة النسبیة  
 UR% 95%÷ 5 (للتخزین وللتشغیل) 

درجة حرارة التخزین  
 149÷ 13-/  65÷ 25- [مئویة]/[فھرنھیت]

درجة حرارة التشغیل  
 122÷ 4-/  50÷ 20- [مئویة]/[فھرنھیت]

 2التلوث درجة  تلوث الھواء 
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ارتفاع التركیب فوق  
[م] /   مستوى البحر.

 [قدم] 

 >1000  /3280 
 یمكن أن یحدث انخفاض في االرتفاعات العالیة 

 األبعاد والوزن  9.1
e-SVE وVME  وe-HME 
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74
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 الوزن الصافي (محرك + سواق)  الطراز
 B1 B4 B5 D3 E1 E2 [كج] 

  
 103 [ملم] 

105 
107 

111 
115 

303 
305 
307 

311 
315 322 

ESM90R...LNEE   7.4 8.9 13 14.4 16 376 - 79 

M20 

- - 

ESM90RS8...LNEE   7.3 8.8 12.8 14.2 15.8 343 - 79 - - 

ESM90R...B14-
SVE   7.5 9 13.1 14.5 16 292 - 79 - - 

ESM90R...B5   7.5 9 13.1 14.5 16 292 - 100 - - 

ESM80...HMHA 80...HMHA US 80...HMHA EU 7.5 9 13 14.5 16 263 90 79 100 125 

ESM80...HMHB 80...HMHB US 80...HMHB EU 7.6 9.2 13.2 14.6 16.1 268 90 80 100 125 

ESM80...HMVB 80...HMVB US 80...HMVB EU 7.4 8.9 13 14.4 16 268 - 80 - - 

ESM80...HMHC 80...HMHC US 80...HMHC EU 7.9 9.4 13.4 14.8 16.4 272 90 91 100 125 

ESM80...HMVC 80...HMVC US 80...HMVC EU 7.6 9.1 13.2 14.6 16.2 272 - 91 - - 

ESM80...BG   7.3 8.8 12.9  14.3 15.9 282 - 108 - - 

ESM90R...56J   7.5 9.1 13 14.5 16.1 307 89 83 NPT 
"1/2 

76 124 

ESM90R...56C   7.2 8.8 12.6  14.3 15.8 294 - 83 - - 

...  =103 ,105 ,107 ,111 ,115 ,303 ,305 ,307 ,311 ,315 ,322 
 = ال توجد قدم المحرك  -

   

1~3~
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e-SVIE 

 
 

 الوزن الصافي (محرك + سواق)  الطراز
 D [كج] 

  
 103 

105 
107 

111 
115 

303 
305 
307 

311 
315 322 

ESM80…SVIE IEC 11.8 13.3 17.4 18.8 - Rp 3/4” 

ESM80…SVIE NEMA 11.8 13.3 17.4 18.8 - NPT 3/4” 

... = 103 ,105 ,107 ,111 ,115 ,303 ,305 ,307 ,311 ,315 ,322 

  

ES
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00
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 التخلص من المضخة  10
 وقائیة الجراءات اإل 10.1

 

 :تحذیر
 یجب التخلص من ھذه الوحدة من خالل الشركات المعتمدة المتخصصة في فرز األنواع المختلفة من المواد  

 .والنحاس والبالستیك وغیرھا) الفوالذ(
 

 

 :تحذیر
 .یحظر التخلص من سوائل التشحیم والمواد الخطرة األخرى في البیئة
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 اإلعالنات 11
 .العالمات ذا الصلة الموجود على المنتجوضع راجع إعالن 

 إعالن المطابقة للمواصفات األوروبیة (ترجمة) 11.1
 

 Via Vittorio Lombardi 14 - 36075، ومقرھا الرئیسي في .Xylem Service Italia S.r.lتعلن شركة 
Montecchio Maggiore VI - Italy:بموجب ھذه الوثیقة أن المنتج ، 

اللوحة  (انظر  الخاص بھاكابل الولضغط ل استشعارمضخة كھربائیة بمحرك متغیر السرعة، مع أو بدون جھاز 
 )االسترشادیة

 الواردة أدناه:  تلبي الشروط والمواصفات المحددة في التوجیھات األوروبیة ذات الصلة
أو الشخصیة االعتباریة  الطبیعیة یةالشخص -، وما تبعھا من تعدیالت (الملحق الثاني  CE/2006/42ت الماكینا •

 (.Xylem Service Italia S.r.l :لھا بتكوین الملف الفنيالقانونیة المصرح 
وما تبعھا   547/2012) رقم االتحاد األوروبيمن تعدیالت، الئحة (  ھا، وما تبعCE/2009/125التصمیم البیئي  •

 والمعاییر الفنیة التالیة:  MEIالماء) عند وجود عالمة  ةمضخمن تعدیالت (
• EN 809:1998+A1:2009 

,EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 
,EN 60335-2-41:2003+ A1:2004+A2:2010 

EN 62233:2008 
• EN 61800-9-1:2017, EN 61800-9-2:2017. 
 

  28/09/2021 ، في مونتیكیو ماجوري
 ماركو فیریتي 

 رئیس مجلس اإلدارة 
  

  00مراجعة.

 ) EMCD19إعالن مطابقة االتحاد األوروبي (رقم  11.2
1.  EMC - طراز الجھاز/المنتج 

 اللوحة االسترشادیة انظر 
 :EEE (RoHS) الموحدرقم التعریف 

HME, VME, SVE, SVIE. 
  :ھاوعنوان اسم الجھة المصنِّعة .2

Xylem Service Italia S.r.l. 
Via Vittorio Lombardi 14 

36075 Montecchio Maggiore VI 
Italy.   (إیطالیا) 

 تم إصدار إعالن المطابقة ھذا تحت مسؤولیة الجھة المصنِّعة. .3
 :الغرض من إعالن المطابقة .4

اللوحة  (انظر  الخاص بھكابل الولضغط ل استشعارمضخة كھربائیة بمحرك متغیر السرعة، مع أو بدون جھاز 
 ).االسترشادیة

 یتوافق الغرض من اإلعالن المذكور أعاله مع تشریع التوافق ذي الصلة الصادر عن االتحاد األوروبي: .5
والتعدیالت الالحقة (التوافق  2014فبرایر  26بتاریخ الصادر   UE/2014/30 التوجیھ األوروبي  •

  الكھرومغناطیسي)
والتعدیالت الالحقة، بما یشمل التوجیھ  2011یونیو  8الصادر بتاریخ  UE/2011/65التوجیھ األوروبي  •

 (بشأن تقیید استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكھربائیة واإللكترونیة). UE/863/2015رقم 
صفات الفنیة األخرى المتعلقة ااإلشارات إلى المعاییر المنسقة ذات الصلة المستخدمة أو اإلشارات إلى المو .6

 بمضمون شھادة التوافق: 
• EN 60730-1:2011 

 EN 61800-3:2004+A1:2012فئة)(C2  
EN 55014-1:2006+A1:2009+ A2:2011 
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EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 
EN 61000-6-2:2005 

• EN IEC 63000:2018 
 - :تصدیقجھة ال .7
 معلومات إضافیة: .8

RoHS -  التطبیقات المعفاة من القیود: الرصاص كعنصر ربط في الصلب وسبائك النحاس  - 3الملحق 
[6(a) ،6(c)] ] 7، في اللحامات والمكونات الكھربائیة/اإللكترونیة(a) ،7(c)-I.[  

 
 .Xylem Service Italia S.r.l موقَّع لصالح وبالنیابة عن:

  28/09/2021 ، في مونتیكیو ماجوري
 ماركو فیریتي 

 رئیس مجلس اإلدارة 
 

  00مراجعة.

 .حدى الشركات التابعة لھاإلأو   .Xylem Incلشركة مسجلة عالمة تجاریة ھي  Lowaraإن 

 CMim إعالن المطابقة   11.3
 

 خاص بالمملكة المغربیةال إعالن المطابقة 
 

 المنتج/الجھاز:  .1
 اللوحة االسترشادیة انظر 

  :ھوعنوان نتِجاسم المُ  .2
Xylem Service Italia S.r.l. 
Via Vittorio Lombardi 14 

36075 Montecchio Maggiore VI 
Italie   (إیطالیا) 

  ُحرر إعالن المطابقة ھذا تحت مسؤولیة الُمنتج وحده. .3
 الغرض من المطابقة:  .4

اللوحة  (انظر  الخاص بھ لضغط والكابلاستشعار لمضخة كھربائیة تشمل محرًكا متغیر السرعة، مع أو بدون جھاز 
 ).االسترشادیة

 اإلعالن الموضح أعاله مع القرار (القرارات): الغرض منیتطابق  .5
رمضان من   29الصادر في  14-2573قرار وزیر الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي رقم   •

 م) المتعلق باألجھزة الكھربائیة المعدة لالستخدام في توترات معینة 2015یولیو  16ھـ ( 1436
من رمضان  29الصادر في  14-2574قرار وزیر الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي رقم   •

 م) المتعلق بالتوافق الكھرومغناطیسي للتجھیزات.  2015یولیو  16ھـ ( 1436
 مراجع المعاییر ذات الصلة المطلقة أو المواصفات التقنیة األخرى التي یتم على أساسھا إعالن المطابقة: .6
• NM EN 60335 1 (2015), NM EN 60335 2 41 (2013), NM EN 62233 (2015)  
• MN EN 60730 1 (2012), NM EN 61800 3 (2018) (C2), NM EN 55014 1 (2014), NM EN 

55014 2 (2014), NM EN 61000 6 2 (2015), NM EN 61000 6 3 (2015) . 
 -جھة التصدیق:  .7
 : إضافیةمعلومات  .8

EN 809:1998+A1:2009, EN 61800-9-1:2017, EN 61800-9-2:2017 
 

 .Xylem Service Italia S.r.l تم التوقیع من طرف وباسم:
  28/09/2021 ، في مونتیكیو ماجوري

 ماركو فیریتي 
 رئیس مجلس اإلدارة 

 
  00المراجعة رقم  

 

 .حدى الشركات التابعة لھاإلأو   Xylem Inc لشركةمسجلة تجاریة ھي عالمة  Lowaraإن 



 

 

 

 
 

Xylem Service Italia S.r.l. 
Via Vittorio Lombardi 14 

36075 – Montecchio Maggiore (VI) - Italy 
xylem.com/lowara 
 
 
Lowara is a trademark of Xylem Inc. or one of its subsidiaries.  
© 2018  Xylem, Inc.    Cod.001080136AR rev.E ed.12/2021 

1) The tissue in plants that brings water upward from the roots 
2) A leading global water technology company. 
 
We’re a global team unified in a common purpose: creating innovative solutions to 
meet our world’s water needs. Developing new technologies that will improve the 
way water is used, conserved, and re-used in the future is central to our work. We 
move, treat, analyze, and return water to the environment, and we help people use 
water efficiently, in their homes, buildings, factories and farms. In more than 150 
countries, we have strong, long-standing relationships with customers who know us 
for our powerful combination of leading product brands and applications expertise, 
backed by a legacy of innovation. 
 
For more information on how Xylem can help you, go to www.xylem.com 

Xylem |’zīləm| 
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