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 المقدمة والسالمة 1
 مقدمة  1.1

 الغرض من ھذا الدلیل 
 یوفر ھذا الدلیل المعلومات الخاصة بكیفیة القیام بالعملیات التالیة بطریقة صحیحة:

 التركیب  •
 التشغیل •
 الصیانة.  •

 

 تنبیھ:
قرأت وفھمت محتوى الدلیل قبل تركیب و إعداد الوحدة لالستخدام. یعد ھذا الدلیل جزء من الوحدة. تأكد من أنك قد 

 یجب أن یكون الدلیل دائما متاح للمستخدم، ومحفوظ قرب الوحدة بصورة جیدة. 

 إرشادات إضافیة 
تنطبق اإلرشادات والتحذیرات الواردة في ھذا الدلیل على الوحدة القیاسیة كما ھو موضح في وثائق البیع. بعض  

الخاصة من المضخات قد تأتي معھا كتیبات إرشادات إضافیة. وبالنسبة للمواقف والحاالت غیر المذكورة   اإلصدارات
 أو بالموزع المعتمد.  Xylemفي ھذا الدلیل أو في وثائق البیع، یُرجى االتصال بشركة 

 السالمة  1.2

 مستویات الخطر ورموز السالمة  1.2.1
الوحدة، أن یقرأ إرشادات تحذیرات الخطر ویفھمھا ویلتزم بھا لتجنب  یجب على المستخدم، قبل استعمال ھذه 

 التعرض للمخاطر التالیة: 
 اإلصابات والمخاطر الصحیة  •
 إلحاق ضرر باآللة  •
 خلل في تشغیل الوحدة  •

 مستویات الخطر

 الداللة  مستوى الخطر

 

 خطر:

 

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

 

 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.

 تنبیھ: 
 

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

 الوصف  الرمز

 

 خطر كھربي 

 

 خطر سطح ساخن 

 

 خطر، منظومة تحت ضغط 

 

 ال تستخدم سوائل قابلة لالشتعال

 

 ال تستخدم سوائل تعمل على التآكل

 

 أقرأ دلیل التعلیمات  

 سالمة المستخدم  1.2.2
 یجب االمتثال الصارم بلوائح الصحة والسالمة الساریة. 

 

 تحذیر:
یجب أن تُستخدم ھذه الوحدة فقط من قبل أفراد مؤھلة. المستخدمون المؤھلون ھم أناس قادرون على التعرف على  

 المخاطر وتجنب األذى أثناء تركیب واستخدام وصیانة الوحدة.

 المستخدمون قلیلو الخبرة

 

 تحذیر:
سنوات فما فوق   8األطفال الذین تتراوح أعمارھم من لدول االتحاد األوروبي: یمكن استخدام ھذا المنتج من قبل  •

ومن قبل أشخاص یعانون من قصور في القدرات الجسدیة أو الحسیة أو العقلیة أو قلیلي الخبرة والمعرفة بشرط 
أن یتم ذلك تحت إشراف أو یتم تدریبھم على استخدام الجھاز بطریقة آمنة وفھم المخاطر المتعلقة. ال یجوز  

 عب بالجھاز. ال یجوز قیام األطفال بتنظیف والصیانة الخاصة بالمستخدم دون إشراف. لألطفال الل
للدول خارج االتحاد األوروبي: ال یجوز استخدام ھذا المنتج من قبل أشخاص (بما في ذلك األطفال) یعانون من  •

م تحت إشراف أو تم تدریبھم  قصور في القدرات الجسدیة أو الحسیة أو العقلیة أو قلیلي الخبرة والمعرفة إال إذا ت
على استخدام المنتج من قبل شخص یكون مسئول عن سالمتھم. یجب أن یتم اإلشراف على األطفال لضمان عدم  

 عبثھم بھذا المنتج.
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 حمایة البیئة  1.2.3
 التخلص من المنتج وعلبة التغلیف

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

 في حالة احتواء الوحدة على سائل تشحیم فإنھ یجب اتخاذ التدابیر المناسبة لمنع تشتت التسربات في البیئة.

 المواقع المعرضة إلشعاعات مؤینة  1.2.4

 

 تحذیر: خطر إشعاع مؤین
اجة إلى إرسال الوحدة،  إذا تعرضت الوحدة لإلشعاعات المؤینة، نفذ تدابیر السالمة الالزمة لحمایة الناس. في حالة الح 

 أبلغ الناقل والمتلقي وفقا لذلك، بحیث یمكن وضع تدابیر السالمة المناسبة. 
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 نقل وتحرك الوحدة وتخزینھا 2
 نقل وتحریك الوحدة المغلفة  2.1

 

 تحذیر: خطر التعرض للسحق (األطراف)
 الوحدة ومكوناتھا التشغیلیة قد تكون ثقیلة الوزن: خطر التعرض للسحق.

 

 

 تحذیر:
 ارتدي دائما أدوات الوقایة الشخصیة.

 

 

 تحذیر:
 تحقق من الوزن اإلجمالي الموجود على علبة تغلیف الوحدة.

 

 

 تحذیر:
یجب أن یكون التعامل ونقل الوحدة متمشیا مع اللوائح الساریة بشأن "التعامل الیدوي مع االحمال، لتجنب األوضاع  

 العمود الفقري.السلبیة المسببة لمخاطر اصابة 
 

 

 تحذیر:
 اتخذ التدابیر المناسبة أثناء النقل والتخزین لمنع التلوث من المواد الغریبة.

 تقوم الشركة المصنِّعة، وفقًا للمودیل، بتسلیم الوحدة ومكوناتھا التشغیلیة:
ى، أو .1  في صندوق من الورق المقوَّ
ى مع قاعدة خشبیة. .2  في صندوق من الورق المقوَّ

 نوعا التغلیف ھذان مخصصان لیتم رفعھما برافعة شوكیة مناسبة؛ نقاط الرفع مشار إلیھا كما ھو موضح في الشكل.
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 فحص الوحدة عند التسلیم 2.2
 فحص علبة تغلیف المضخة 

 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 

 

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

 قم بفك مواد التعبئة والتغلیف من المنتج. .1
 التحزیم إذا كانت مثبتة. حرر الوحدة من تغلیفھا عبر إزالة البراغي و/أو قطع أربطة  .2
 تحقق من سالمة الوحدة ومن وجود جمیع مكوناتھا ومحلقاتھا التشغیلیة. .3
 أو الموزع المعتمد.  Xylemفي حالة تلف أو مكونات مفقودة، اتصل فورا بشركة  .4

 نقل وتحریك الوحدة 2.3

 

 تحذیر:
تتوافق مع القوانین الساریة والمناسبة لالستخدام استخدم الرافعات والحبال وأشرطة الرفع والخطافات والمشابك التي 

 المحدد. 
 

 تنبیھ: 
 تأكد من أن األحزمة ال تلحق األذى و/أو الضرر بالوحدة. 

 

 

 تحذیر:
 أرفع وحرك الوحدة ببطء لتجنب مشاكل االتزان.

 

 

 تحذیر:
 النقل.تأكد من تجنب إصابة الناس والحیوانات، و/ أو تلف الممتلكات أثناء 

 

 

 تحذیر:
 یحظر استخدام المسامیر ذات العروة أو الصوامیل الملولبة على المحرك لرفع الوحدة. 

 

 تنبیھ: 
یتم شحن المضخة من قبل الشركة المصنعة مع اثنین من الحشوات لمنع حركة العمود ومجموعة الدافعة؛ یجب أن یتم 

 .20بصفحة رقم  تجمیع المحركدائما التعامل مع المضخة وتحریكھا والحشوات مثبتة لمنع الضرر. أنظر أیضا 
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 یجب تثبیت الوحدة بمشدات مناسبة ورفعھا كما ھو موضح بالشكل.

 

األرض وفقط إذا كان ذلك یجب استخدام العروات فقط لنقل الوحدة في وضع مستقیم من وضعھا األفقي على 
 ضروریًا للغایة. انظر األشكال أسفلھ.
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 التخزین 2.4
 تخزین الوحدة المغلفة

 یجب تخزین الوحدة:
 في مكان مغطى وجاف  •
 بعید عن مصادر الحرارة  •
 محمي من األوساخ  •
 محمي من االھتزازات  •
درجة  140درجة فھرنھایت و  23درجة مئویة ( 40درجة مئویة و  5-في درجة حرارة محیطة تتراوح ما بین  •

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

 تنبیھ: 
 ال تضع أیة أحمال ثقیلة على الوحدة.

 

 تنبیھ: 
 اعمل على حمایة الوحدة من االصطدام. 

 تخزین الوحدة لمدة طویلة

العملیة ضروریة في البیئات الباردة. وإال، فأي سائل متبقي  أفرغ الوحدة عن طریق حل سدادة التصریف؛ تُعد ھذه  .1
 في الوحدة یمكن أن یكون لھ تأثیر سلبي على حالة الوحدة وأدائھا.

 

 اتبع نفس إرشادات تخزین العلبة الجدیدة في علبة تغلیفھا.  .2
 أو الموزع المعتمد. Xylemلمزید من المعلومات حول التخزین طویل األجل، یرجى االتصال بشركة 
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 الوصف الفني  3
 التعیین  3.1

 مضخة طرد مركزي كھربائیة أفقیة متعددة المراحل، غیر ذاتیة السقي التحضیري.
 فقط.یمكن تورید ھذا المنتج كوحدة ضخ كھربائیة كاملة (مضخة ومحرك) أو كمضخة 

 لوحة البیانات  3.2

 
 

رقم  
 الموضع

رقم   الوصف 
 الموضع

 الوصف 

 السرعة  11 نوع المضخة أو المضخة الكھربائیة 1
 مؤشر الحد األدنى للكفاءة 12 كود المنتج  2
 القدرة المقننة للمضخة  13 كود تعریف مادة مانع التسرب المیكانیكي  3
 )  ∗الطاقة المستھلكة للمضخة الكھربائیة ( 14 كود تعریف مادة الحلقة الدائریة 4
 )∗(نطاق فرق الجھد االسمي  15 الحد األدنى لدرجة حرارة سائل التشغیل  5
 ) ∗(التردد  16 الحد األقصى لدرجة حرارة سائل التشغیل 6
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 ) ∗(فئة الحمایة  17 الحد األقصى لضغط التشغیل 7
 التسلسلي + تاریخ التصنیع رقم التصنیع  18 نطاق معدل التدفق  8
 الوزن  19 مجموعة الرأس  9

 - - الحد األدنى للرأس  10
 البیانات موجودة فقط على لوحة المضخة الكھربائیة )∗(

 لوحة درجة حرارة السائل إضافیة
درجة   194درجة مئویة ( 90یتم تطبیقھا على الوحدات التي تتجاوز فیھا درجة حرارة التشغیل القصوى للسائل حد 

 ~).  1فولت ( V 250) أو ≤ ~ 480 V (3 ≥ (V)القیاسیة، باستخدام  EN 60335-2-41فھرنھایت)، وفقًا لمعاییر 

 

 كود التعریف بالوحدة 3.3
 22SV, 15, 10, 5, 3, 1أنماط 

 
 

رقم  
 الموضع

 مالحظات  الوصف 

 /س 3= م 22 معدل التدفق المقدر  1
 SV اسم الفئة  2
 فارغ = قیاسي عمل المحرك  3

H  مع =Hydrovar® 
X أجھزة أخرى = 

E = e-SM 
 دافعات 10=  10 عدد الدافعات  4
 AISI 304، (PN 25)= فلنجات مستدیرة  F المواد القیاسیة 5

T  فلنجات بیضاویة =(PN 16) ،AISI 304 
R  منافذ متراكبة =AISI 304) فلنجات دائریة ،PN 25 ( 
N  فلنجات مستدیرة =(PN 25) ،AISI 316 
V  وصالت اقتران =Victaulic® ،(PN 25) ،AISI 316 
P  وصالت اقتران =Victaulic® ،(PN 40) ،AISI 316 
C  مشبك وصالت اقتران =AISI 316, DIN 32676 (PN 25) 
K  خیط وصالت اقتران =AISI 316, DIN 11851 (PN 25) 
X االصدار التقلیدي = 

 فارغ = قیاسي إصدارات خاصة  6
L  منخفضة =NPSH ،فلنجات مستدیرة ،PN 25  اإلصدارات)F, N, R( 
H    مستدیرة،  درجة مئویة، فلنجات    150= درجات الحرارة العالیةPN 

 (F, N(اإلصدارات  25
B    درجة مئویة، فلنجات مستدیرة،    180= درجات الحرارة العالیةPN 

 (N(اإلصدار  25
E  ل والمدفوع كھربیًا (اإلصدارات  (N, V, C, K, P= المخمَّ

W  درجة مئویة و 150= درجات الحرارة العالیةNPSH  المنخفض

EHM_M0005_A_sc

2 2 S V 1 0 F L 1 1 0 T

1 13 1 15 16 18 19 110 1111 2 4 7
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 ) F, N(المودیالت 
Y  درجة مئویة و 180= درجات الحرارة العالیةNPSH  المنخفض

 )N(المودیل 
E  ل والمدفوع كھربیًا والـ  ,Nالمنخفض (اإلصدارات   NPSH= المخمَّ

V, C, K, P( 
I   ل والمدفوع  150= درجات الحرارة العالیة درجة مئویة، المخمَّ

 (Nكھربیًا (اإلصدار 
S  ل والمدفوع  180= درجات الحرارة العالیة درجة مئویة، المخمَّ

 (Nكھربیًا (اإلصدار 
A  ل والمدفوع  150= درجات الحرارة العالیة درجة مئویة، المخمَّ

 )Nالمنخفض (المودیل  NPSHكھربیًا و
D =  ل والمدفوع  180درجات الحرارة العالیة درجة مئویة، المخمَّ

 )Nالمنخفض (المودیل  NPSHكھربیًا و
X االصدار التقلیدي = 

 X 10كیلو وات  القوة المقدرة للمحرك 7
 فارغ = قطبین  عدد األقطاب  8

 أقطاب 4=  4
P = e-SM 

 ھیرتز 50فارغ =  التردد  9
 ھیرتز 60=  6
0  =e-SM 

 فارغ = المضخة فقط الطور 10
M أحادي الطور = 
T ثالثي الطور = 

 فارغ = اإلصدار القیاسي  معلومات أخرى  11
 أخرى = انظر الكتالوج الفني

 125SV, 92, 66, 46, 33مودیالت 

 
 

رقم  
 الموضع

 مالحظات  الوصف 

 /س 3= م 125 معدل التدفق المقدر  1
 SV اسم الفئة  2
 قیاسيفارغ =  عمل المحرك  3

H  مع =Hydrovar® 
X أجھزة أخرى = 

أو  Aدافعات، منھا دافعتان بقُطر خارجي أصغر، النوعیة  8/2A  =8 عدد الدافعات  4
B 

وفقًا   PN16/25/40من الحدید الزھر، فلنجات مستدیرة (/G = AISI 304 المواد القیاسیة 5
 للمودیل)

N  =AISI 316) فلنجات مستدیرة ،PN16/25/40  (وفقًا للمودیل 
P  فلنجات مستدیرة =(PN 40) ،AISI 316 
X االصدار التقلیدي = 

 فارغ = قیاسي إصدارات خاصة  6
L  منخفضة =NPSH ،فلنجات مستدیرة ،PN 25  اإلصدارات)G, N( 
H    درجة مئویة، فلنجات مستدیرة،    150= درجات الحرارة العالیةPN 

 (G, N(اإلصدارات  25

EHM_M0006_A_sc

1 2 5 S V 8 / 2 A G L 5 5 0 4 T

12 1 1 1 1111 3 65 1 1 14 7 8 9 10
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B    درجة مئویة، فلنجات مستدیرة،    180= درجات الحرارة العالیةPN 
 (N(اإلصدار  25

E  ل أو المدفوع كھربیًا (اإلصدار  (N= المخمَّ
W  درجة مئویة و 150= درجات الحرارة العالیةNPSH  المنخفض
 ) G, Nالمودیالت (
Y  درجة مئویة و 180= درجات الحرارة العالیةNPSH  المنخفض

 )N(المودیل 
U  ل ومدفوع كھربیًا ومنخفض  (N(اإلصدار  NPSH= مخمَّ
I   ل والمدفوع  150= درجات الحرارة العالیة درجة مئویة، المخمَّ

 (Nكھربیًا (اإلصدار 
S  ل والمدفوع  180= درجات الحرارة العالیة درجة مئویة، المخمَّ

 (Nكھربیًا (اإلصدار 
A  ل والمدفوع  150= درجات الحرارة العالیة درجة مئویة، المخمَّ

 )Nالمنخفض (المودیل  NPSHكھربیًا و
D  ل والمدفوع  180= درجات الحرارة العالیة درجة مئویة، المخمَّ

 )Nالمودیل المنخفض ( NPSHكھربیًا و
X االصدار التقلیدي = 

 X 10كیلو وات  القوة المقدرة للمحرك 7
 فارغ = قطبین  عدد األقطاب  8

 أقطاب 4=  4
 ھیرتز 50فارغ =  التردد  9

 ھیرتز 60=  6
 فارغ = المضخة فقط الطور 10

M أحادي الطور = 
T ثالثي الطور = 

 فارغ = اإلصدار القیاسي  معلومات أخرى  11
 أخرى = انظر الكتالوج الفني

 عالمات الموافقة الخاصة بالسالمة
الخ الموافقة تتعلق فقط    IMQ, TUV, IRAMفي حالة المنتجات التي یوجد بھا عالمة موافقة متعلقة بالكھرباء مثل 

 بالمضخة الكھربائیة.  
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 أسماءالمكونات الرئیسیة 3.4

 
 

رقم  
رقم   الوصف  الموضع

 الوصف  الموضع

 مانع التسرب المیكانیكي  10 ھیكل المضخة  1
 اللدائن  11 الدافعة  2
 حمایة وصلة االقتران  12 الموزع 3
 جلبة ووصلة عمود الدوران  13 جلبة خارجیة  4
 سدادة الملء والتصریف  14 العمود 5
 قضیب ربط  15 محول المحرك 6
 حلقة التأكل  16 ركیزة القاعدة 7
 مانع التسرب مكان تثبیت   17 القارن  8
 المحرك 18 القرص  9

 االستخدام المحدد للمضخة 3.5
 زیادة وتعزیز الضغط ونظم اإلمداد بالمیاه  •
 قطاع الغسیل والتنظیف، بما في ذلك غسل المركبات  •
 تدویر السوائل الساخنة والباردة، على سبیل المثال الماء أو الماء والجلیكول، لنظم تسخین وتبرید وتكییف الھواء  •
 تطبیقات معالجة المیاه •
 وحدة نقل السوائل المعتدلة العدوانیة •
 الري  •
 أنظمة إطفاء الحرائق. •

 .41 بصفحة معلومات تقنیةالتزم بحدود التشغیل المذكور في البیانات التقنیة 
 السوائل التي یمكن ضخھا
 النظیفة •
 لیس لھا تأثیر كیمیائي أو میكانیكي سلبي •
 الماء الساخن  •
 الماء البارد.  •

111

11

14
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 االستخدام غیر السلیم  3.6

 

 تحذیر:

أي استخدام أخر ممنوع   .االستخدام المحدد للمضخةتم تصمیم الوحدة وتصنیعھا لالستخدام الموضح في قسم 
 حیث أنھ یمكن أن یلحق األذى بالمستخدم وبكفاءة الوحدة ذاتھا. 

 

 

 خطر:
 ممنوع استخدام ھذه الوحدة لضخ السوائل القابلة لالشتعال أو االنفجار.

 

 

 االنفجار خطر: خطر األجواء المحتملة 
 یُحظر بدء تشغیل الوحدة في األماكن المعرضة الحتمالیة االنفجار أو التي بھا غبار قابل لالشتعال.

 أمثلة على االستخدام غیر السلیم 
 ضخ السوائل غیر المتوافقة مع المواد المصنَّعة منھا ھذه الوحدة  •
 و السوائل التي تعمل على التآكل ضخ السوائل الخطرة أو السامة أو القابلة لالنفجار أو لالشتعال أ •
 ضخ سوائل الشرب األخرى غیر الماء/ مثل الخمر أو الحلیب •
 ضخ سوائل تعمل على التأكل أو صلبة أو لیفیة  •
 استخدام الوحدة بمعدالت تدفق مفرطة تتجاوز معدل التدفق المحدد في لوحة البیانات.  •

 أمثلة على التركیب غیر السلیم
 لالنفجار والمسببة للتأكلاألجواء القابلة  •
 المناطق الذي تكون فیھ درجة الحرارة مرتفعة جدًا و/أو ردیئة التھویة.  •
 األماكن الخارجیة غیر المحمیة من العوامل المناخیة.  •

 استخدم شبكات توزیع میاه لالستھالك البشري  3.7
 الحیوانات: عند استخدام الوحدة لتوفیر المیاه الصالحة الستھالك البشر و/أو 

 

 تحذیر:
 ممنوع ضخ الماء الشرب بعد االستخدام مع سوائل أخرى.

 

 

 تحذیر:
 اتخذ التدابیر المناسبة أثناء النقل والتخزین لمنع التلوث من المواد الغریبة.

 

 

 تحذیر:
 قم بإزالة الوحدة من عبوتھا قبل التركیب مباشرة لتجنب التلوث بفعل المواد الغریبة.

 

 

 تحذیر:
 بعد التركیب، شغل الوحدة لبضع دقائق في عدة من االستخدامات وھى مفتوحة من أجل غسل داخل المنظومة. 
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 االستخدامات الخاصة  3.8
 أو الموزع المعتمد في الحاالت التالیة: Xylemأتصل بشركة 

 للماء (مثل خلیط الماء وجلیكول) إذا كان یجب ضخ السوائل ذات الكثافة و / أو قیمة اللزوجة تزید عن تلك التي  •
إذا تمت معالجة السائل الذي یتم ضخھ كیمیائیا، على سبیل المثال تم تخفیف أو إلغاء تأینھ أو تخلیصھ من المعادن،   •

 الخ). 
 أي حاالت أخرى خالف الحاالت التي تم ذكرھا وتتعلق بطبیعة السائل •
 قم بتركیب الوحدة في وضع أفقي. •
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 التركیب  4
 إجراءات وقائیة  4.1

  المقدمة والسالمةتأكد قبل بدء التشغیل من قراءة واستیعاب تعلیمات االمان بالكامل الموضحة في المقدمة 
 .5بصفحة 

 

 خطر:
الفنیة والمھنیة المبینة في اللوائح  یجب أن تتم التوصیالت الھیدرولیكیة والكھربائیة من قبل فني یمتلك المتطلبات 

 الساریة. 
 

 

 خطر: خطر األجواء المحتملة االنفجار 
 یُحظر بدء تشغیل الوحدة في األماكن المعرضة الحتمالیة االنفجار أو التي بھا غبار قابل لالشتعال.

 

 

 تحذیر:
 ارتدي دائما أدوات الوقایة الشخصیة.

 

 

 تحذیر:
 العمل المناسبة.استخدم دائما أدوات 

 

 

 تحذیر:
یجب االمتثال الصارم للوائح الحالیة، عند اختیار مكان التركیب وتوصیل الوحدة بمصادر األمداد الھیدرولیكیة 

 والكھربائیة.

استخدم   أو الحیواني، أنظرعند توصیل الوحدة بقناة میاه عامة أو خاصة، أو بئر لتورید الماء لالستھالك البشري و/
 .17بصفحة   شبكات توزیع میاه لالستھالك البشري
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 المحرك تجمیع  4.2

 
 

رقم  
رقم   الوصف  الموضع

 الوصف  الموضع

 رقائق حشو عمود المضخة  6 المحرك 1
 مھیئ  7 القارن  2
 رقائق حشو مجموعة الدافعة  8 لولب القارن  3
 حمایة وصلة االقتران  9 المضخة  4
   لوالب تثبیت المحرك 5

 أزل أدوات الحمایة ورقائق الحشو. .1
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 القارن. أرخي لولب  .2

 

 ثبت المحرك بالمھیئ بالبراغي (غیر موردة).  .3

 

 شد على لولب القارن.  .4
 أنزع رقائق الحشو بین المھیئ والقارن  .5

 

 ركب أدوات الحمایة مرة أخرى. .6
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 التركیب المیكانیكي  4.3
 وصالبة دعامة التثبیت. قم بتركیب الوحدة على قاعدة تثبیت خرسانیة أو معدنیة تكون قویة بالقدر الكافي لضمان بقاء 

 منطقة التركیب  4.3.1

 . 41بصفحة   بیئة التشغیلاتبع اإلرشادات بقسم بیئة التشغیل  .1
 ضع الوحدة في مكان مرتفع عن األرض. .2
 تركیب بالمیاه أو غمر الوحدة نفسھا.تحقق من عدم وجود تسربات یمكنھا أن تتسبب في غمر مكان ال .3

 خلوص األمان بین الجدار وشبكة مروحة المحرك

 بوصة) 4ملم ( 100لضمان تھویة مالئمة: ≥  •
 بوصة) 12ملم ( 300للسماح بفحص وإخراج المحرك: ≥  •
 إذا كان خلوص األمان المتوفر أقل من ذلك، فإنھ یُرجى العودة إلى الكتالوج الفني. •

 المسموح بھااألوضاع  4.3.2

 

 التركیب على أساس خرساني  4.3.3
 المتطلبات 

وفقًا  XC1التي تفي بمتطلبات فئة التعرض  C12/15یجب أن تكون الخرسانة المستخدمة من فئة القوة الضاغطة  •
 EN 206-1للمعیار األوروبي 

 22بصفحة رقم  إحكام تثبیت الوحدةیجب أن تكون المقاسات مناسبة لمقاسات لوحة دعم الوحدة، أنظر   •
مرات من وزن الوحدة في حالة    5 ≤مرة من وزن الوحدة اإلجمالي ( 1.5 ≤یجب أن یكون وزن قاعدة التثبیت  •

 الحاجة إلى تشغیل أكثر ھدوًءا) 
 یجب أن یكون السطح أفقیا ومستویا قدر المستطاع.  •

 إحكام تثبیت الوحدة 4.3.4
 أزل السدادات التي تغطي منافذ الشفط والتصریف. .1
 على القاعدة.ضع الوحدة  .2
 تحقق من ضبط استواء الوحدة باستخدام میزان ماء. .3
 قم بمحاذاة منافذ الشفط والصرف مع األنابیب الخاصة بھا. .4
 أو من فئة أعلى؛ انظر الجدول.  8.8براغي ذات مقاومة من الفئة  4ثبت الوحدة باستخدام  .5

 .23بصفحة  التوصیالت الھیدرولیكیةو خفض االھتزازات أنظر أیضا 
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، ملم L1 الطراز 
 (بوصة)

L2 ملم ،
 (بوصة)

L3 ملم ،
 (بوصة)

L4 ملم ،
 (بوصة)

القُطر، ملم 
 (بوصة)

 مقاس البرغي

1, 3, 5SV 100 (3,94) 180 (7,09) 150 (5,90) 210 (8,27) 13 (0,51) M12 
10,15, 22SV 130 (5,12) 215 (8,46) 185 (7,28) 245 (9,65) 

33SV 170 (6,69) 240 (9,45) 220 (8,66) 290 (11,41) 15 (0,59) M14 
46, 66, 92SV 190 (7,48) 265 (10,43) 240 (9,45) 315 (12,40) 

125SV 275 (10,82) 380 (14,96) 330 (12,99) 450 (17,72) 19 (0,75) M18 

 خفض االھتزازات  4.3.5
 االھتزازات التي یمكنھا أن تتضاعفقد یسبب المحرك وتدفق السوائل في األنابیب بعض 

 .23بصفحة   التوصیالت الھیدرولیكیةأنظر  بسبب تركیب الوحدة واألنابیب بشكل غیر صحیح.  

 التوصیالت الھیدرولیكیة  4.4

 

 خطر:
یجب أن تتم التوصیالت الھیدرولیكیة والكھربائیة من قبل فني یمتلك المتطلبات الفنیة والمھنیة المبینة في اللوائح  

 الساریة. 
 

 

 تحذیر:
 الحد األقصى لضغط التشغیل.یجب أن تكون أبعاد المواسیر بمقایس تضمن األمان لدى 

 

 

 تحذیر:
 قم بتركیب موانع تسرب مناسبة بین قوارن الوحدة والمواسیر.
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 إرشادات النظام الھیدرولیكي  4.4.1

 ارجع إلى مخططات التمثیل الھیدرولیكیة؛ انظر األشكال في األسفل.

 
 : تركیب رأس السحب اإلیجابي 1صورة 

 

 
 : تركیب رفع الشفط2صورة 

 

رقم  
رقم   الوصف  الموضع

 الوصف  الموضع

 مسابر األقطاب الكھربائیة أو العائم 8 مضخة كھربائیة  1
 صمام أوتوماتیكي لتنفیس الھواء  9 وصلة مضادة لالھتزاز  2

إیقاف) للحمایة من -(تشغیل on-offصمام  3
 صمام عدم رجوع مزود بمرشح 10 الضغط الزائد 

 لوحة الكھرباء 11 إیقاف) -(تشغیل on-offصمام  4
 دائرة مضغوطة 12 مقیاس الضغط  5
 إیقاف) للملء-(تشغیل on-offصمام  13 مفتاح الحد األدنى للضغط 6
   صمام عدم الرجوع 7

 ال تقم بتثبیت الوحدة في نقطة نظام التشغیل األقل انخفاًضا وذلك لتحاشي تراكم الرواسب. .1
 األوتوماتیكي في الجزء العلوي للشبكة من أجل التخلص من فقاعات الھواء.ركب صمام التنفیس  .2
تخلص من أیة مخلفات لحام أو رواسب أو شوائب في األنابیب التي یمكن أن تلحق الضرر بالوحدة؛ قم بتركیب   .3

 مرشح إذا لزم األمر.
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 ادعم األنابیب بشكٍل مستقل لمنعھا من اإلثقال على الوحدة.  .4
 االھتزازات بین الوحدة ونظام التشغیل والعكس، قم بتركیب: لتقلیل نقل  .5

 وصالت مضادة لالھتزاز على جانبي الشفط والتصریف في الوحدة •
 مخمدات اھتزاز بین الوحدة والسطح المثبتة علیھ. •

 من أجل الحد من مقاومة التدفق، یجب أن یكون األنبوب على جانب الشفط: .6
 قصیر ومستقیم قدر اإلمكان •
للقسم المتصل بالوحدة، مستقیم بدون اختناقات ویغطي طوًال مساویًا على األقل لستة أضعاف قُطر بالنسبة  •

 منفذ الشفط 
 أوسع من منفذ الشفط: قم إذا لزم األمر بتركیب مخفض ال مركزي بشكل أفقي على قمة المضخة  •
 بدون انحناءات؛ إذا لم یكن ذلك ممكنًا، یجب تقلیل االنحناءات قدر اإلمكان •
 ون محابس و "وصالت منحنیة"بد •
 (تشغیل/إیقاف) بمقاومة تدفق محددة ومنخفضة.  on-offبصمامات  •

 

ركب صمام عدم ارتجاع على جانب الضخ لمنع المیاه من التدفق مرة أخرى للخلف داخل المضخة الكھربائیة   .7
 عندما تكون في حالة جمود.

حالة تركیب رفع الشفط) على جانب الشفط، ومقیاس  قم بتركیب مقیاس للضغط (أو مقیاس لضغط الفراغ، في  .8
 للضغط على جانب التفریغ، وذلك لفحص ضغط التشغیل الفعلي لوحدة المضخة. 

 الستبعاد الوحدة من نظام التشغیل بغرض الصیانة، قم بتركیب:  .9
 إیقاف) على جانب الشفط-(تشغیل on-offصمام  •
ت صمام عدم الرجوع ومقباس الضغط، وھذا یفید أیًضا  إیقاف) على جانب التفریغ، تح -(تشغیل on-offصمام  •

 لضبط معدل التدفق.
 قم على جانب الشفط بتركیب جھاز منع انقطاع السائل (عائم أو مسابر) أو صمام للحد األدنى للضغط.  .10
اغمس نھایة أنبوب الشفط بالقدر الكافي في السائل بحیث تمنع دخول الھواء عبر دوامات الشفط التي  .11

 تتكون عندما یكون مستوى السائل عند حده األدنى 
في حالة تركیب رفع الشفط، یجب أن یكون أنبوب الشفط لھ درجة انحدار زائدة تجاه الوحدة تتجاوز  .12

 % وذلك لمنع الجیوب الھوائیة؛ كذلك قم بتركیب: 2
 صمام عدم رجوع یضمن الفتح الكامل (لكامل القسم)  •
 إیقاف) للملء وذلك لتسھیل إزالة الھواء والسقي التحضیري. -(تشغیل on-offصمام  •

 مقدار القوى والعزوم التي یمكن تطبیقھا على الفالنجات  4.4.2
 یوضح الجدول الحد األقصى المسموح بھ من القوى وعزم الدوران التي تمارسھا األنابیب على فالنجة الوحدة. 
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، ملم DN الطراز 
 (بوصة)

 Nm (lbf·in)عزم الدوران،  N (lbf)القوى، 
Fx Fy Fz Mx My Mz 

1, 3SV 25 (0,98) 200 (45) 180 (41) 230 (52) 240 (2124) 160 (1416) 190 (1682) 
5SV 32 (1,26) 260 (59) 240 (54) 300 (68) 310 (2744) 210 (1859) 250 (2213) 

10SV 40 (1,57) 330 (74) 300 (68) 370 (83) 390 (3452) 270 (2390) 310 (2744) 
15, 22SV 50 (1,97) 450 (101) 400 (90) 490 (110) 420 (3718) 300 (2656) 340 (3010) 

33SV 65 (2,56) 1800 (405) 1700 (382) 2000 (450) 1500 (13 276) 1050 (9294) 1200 (10 621) 
46SV 80 (3,15) 2250 (506) 2050 (461) 2500 (562) 1600 (14 161) 1150 (10 179) 1300 (11 506) 

66, 92SV 100 (3,94) 3000 (675) 2700 (607) 3350 (753) 1750 (15 489) 1250 (11 064) 1450 (12 834) 
125SV 125 (4,92) 3700 (832) 3300 (742) 4100 (922) 2100 (18 587) 1500 (13 276) 1750 (15 489) 

 التوصیل الكھربي  4.5

 

 خطر:
یجب أن تتم التوصیالت الھیدرولیكیة والكھربائیة من قبل فني یمتلك المتطلبات الفنیة والمھنیة المبینة في اللوائح  

 الساریة. 
 

 

 خطر: خطر كھربي 
قبل بدء التشغیل، تحقق من أن الوحدة مفصولة وأن المضخة الكھربائیة ولوحة التحكم ودائرة التحكم المساعدة ال 

 یمكنھما البدء، حتى عن غیر قصد.
 

 تنبیھ: 
قبل بدء العمل یجب التحقق من أن المتطلبات الكھربائیة العامة و/أو تلك الخاصة بأنظمة مكافحة الحرائق (خراطیم 

 اإلطفاء، والرشاشات) تتوافق مع القواعد المحلیة. 

 أرضي  4.5.1

 

 خطر: خطر كھربي 
 الخارجي بطرف التأریض (األرضي) قبل إجراء توصیالت كھربائیة أخرى.قم دائما بتوصیل موصل الحمایة 

 

 

 خطر: خطر كھربي 
 قم بتوصیل جمیع الملحقات الكھربائیة للمضخة الكھربائیة والمحرك بشبكة األرضي.

 

 

 خطر: خطر كھربي 
انقطاع عرضي لموصل اإلمداد  تحقق من أن موصل الحمایة (األرضي) أطول من موصالت الطور(الفاز)؛ في حالة 

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

 

 خطر: خطر كھربي 
 ركب أنظمة مناسبة للحمایة من الماس غیر المباشر، وذلك لمنع الصدمات الكھربائیة القاتلة.
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 إرشادات للتوصیل الكھربائي  4.5.2
 األسالك الكھربائیة محمیة ضد:تحقق من أن  .1

 درجات الحرارة العالیة  •
 االھتزازات •
 االصطدامات. •

 تأكد من تزوید خط إمداد الطاقة بالتالي:  .2
 جھاز حمایة ضد الماسات الكھربائیة مالئم من ناحیة الحجم  •
مفتاح عمومي لفصل التیار الكھربائي یفصل عن بعد مما یضمن الفصل الكامل في حاالت اإلفراط الزائد   •

 . IIIللجھد من فئة 

 إرشادات للوحة التحكم الكھربائیة  4.5.3
 تنبیھ: 

یجب أن تتوافر في لوحة الكھرباء المواصفات والمعدالت المذكورة في لوحة بیانات الوحدة. التوصیالت الخاطئة 
 أن تسبب تلف المحرك.یمكن 

 قم بتركیب أجھزة مناسبة لحمایة المحرك في األحمال المفرطة والماسات الكھربائیة: .1
 میزات السالمة المحرك

 أحادي الطور 

حمایة حراریة لألمبیر إلعادة الضبط األوتوماتیكي، مدمجة التركیب   •
 (أداة حمایة المحرك)

من الدوائر القصیرة، من قبل القائم على التركیب: مصاھر كھربائیة  •
aM  (بدء تشغیل المحرك)، أو مفتاح مغناطیسي حراري بمنحنىC 

 كیلو أمبیر، أو جھاز مشابھ أخر. 4.5 ≤ومقاس بالبوصة 

 ثالثي الطور

حراري، من قبل القائم على التركیب: مرحل حراري لفرط التحمیل  •
(لبدء تشغیل المحرك)،  aMأمبیر + مصاھر كھربائیة  10للترحیل فئة 

  10أو مفتاح مغناطیسي حراري لحمایة المحرك من فئة بدء التشغیل 
 أمبیر 

من الدوائر القصیرة، من قبل القائم على التركیب: مصاھر كھربائیة  •
aM  تشغیل المحرك)، أو مفتاح مغناطیسي حراري بمنحنى (بدءC 

 كیلو أمبیر، أو جھاز مشابھ أخر. 4.5 ≤ومقاس بالبوصة 

قم بتثبیت نظام مناسب للحمایة من التشغیل على الجاف لیتم توصیلھ بمفتاح ضغط أو عائم أو مسابر أو أیة أجھزة  .2
 أخرى. 

 قم بتركیب ما یلي بطرف السحب: .3
 الة التوصیل بشبكة المیاه الرئیسیةمفتاح الضغط، في ح •
 مفتاح عائم أو مسابر، في حالة السوائل المسحوبة من خزان أو حوض.  •

 إذا لزم األمر، قم بتركیب المرحالت الحراریة الحساسة لفشل الطور. .4

 إرشادات للمحرك 4.5.4
 حراریة.عند استخدام محرك آخر غیر المحرك القیاسي فإنھ یجب التحقق من تركیب جھاز حمایة 

 

 تحذیر: خطر اإلصابات 
إن الوحدة مزودة بمحرك احادي الطور مع مفتاح حمایة من الحمل الزائد یعید التشغیل تلقائیا، ویمكن أن تشتغل من 

 جدید عن غیر قصد بعد أن یبرد المحرك : خطر التعرض لإلصابة البدنیة. 
 

 

 تحذیر:
أحادیة الطور مع أنظمة مع أنظمة الحمایة الحراریة إلعادة الضبط التلقائي یُحظر استخدام الوحدات ذات المحركات 

 إلطفاء الحرائق وفي أنظمة رش مساحیق ماء إطفاء الحرائق. 
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 تنبیھ: 
) وذات معدل اھتزاز IEC 60034-14استخدم فقط محركات متوازنة دینامیكیا مزودة بمفتاح نصفي في نھایة العمود (

 ).Nعادي (
 

 تنبیھ: 
استخدم فقط محركات أحادیة الطور أو ثالثیة الطور ذات مقاسات وقوى تشغیلیة متوافقة مع المعاییر القیاسیة 

 األوروبیة. 
 

 تنبیھ: 
 یجب تطابق جھد وتردد المأخذ الرئیسي مع الموصفات الموجودة على لویحة البیانات. 

 وضعیة الصندوق الحراري للمحرك
 الصندوق الحراري للمحرك لتسھیل إجراء التوصیالت الكھربائیة: یمكن تغییر وضعیة 

 براغي التي تقوم بتأمین وتثبیت المحرك بالمضخة. 4قم بإزالة الـ  .1
 قم بلف المحرك في االتجاه المرغوب فیھ دون إزالة وصالت االقتران. .2
 اضبط وضعیة البراغي وأحكم ربطھا بعزم الدوران المحدد في الجدول:  .3

 Nm (lbf·in)عزم الدوران،  مقاس البرغي المحركحجم 
71, 80 M6 6 (53) 

90, 100, 112 M8 15 (133) 
132 M12 50 (443) 

160, 180, 200, 225, 250 M16 75 (664) 

 التوصیالت الكھربائیة للمحرك

 قم بفتح غطاء صندوق األقطاب.  .1
دات الطاقة؛ انظر الشكل في األسفل، أو  .2  مخطط توصیل األسالك الموجود داخل غطاء التوصیل.قم بتوصیل مزِوّ

 
 

 Nm (lbf·in)عزم الدوران،  مقاس البرغي رقم الموضع 
A M4 1,2 (11) 

M5 2,5 (22) 
M6 4,0 (35) 
M8 8,0 (71) 

M10 15,0 (133) 
B M4 1,2 (11) 
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 أسالك الطور الكھربي.قم بتوصیل موصل الحمایة (طرف التأریض)، وتأكد من أنھ أطول من  .3
 قم بتوصیل أسالك األطوار. .4
 أغلق غطاء صندوق أطراف التوصیل وأحكم غلق المسامیر اللولبیة ومثبتات الكابالت.  .5

 محرك بدون جھاز حمایة ضد الحمل الحراري الزائد ذو إعادة تشغیل تلقائیة

میة المبینة على بطاقة البیانات للمضخة  إذا تم استخدام المحرك بحمل كامل، فاضبط قیمة التیار على القیمة األس .1
 الكھربائیة. 

 إذا تم استخدام المحرك بحمل جزئي، فاضبط القیمة على قیمة تیار التشغیل الُمقاس بكماشة تیار.  .2
دلتا لبدء التشغیل، اضبط المرحل الحراري بعد دورة التحویل -بالنسبة للمحركات ثالثیة الطور ذات نظام نجمة .3

 التیار االسمي أو تیار التشغیل. % من 58إلى 

 التشغیل بمحول تردد  4.5.5
 یمكن توصیل المحركات ثالثیة الطور بمحول تردد للتحكم في السرعة. 

یعرض محول التردد عزل المحرك إلى حمل أعلى ویحدَّد وفقًا لطول كابل التوصیل: التزم بتعلیمات الشركة  •
 المصنِّعة لمحول التردد 

التشغیل الصامت، یجب تركیب مرشح مخرج بین المحرك والمحول؛ كما یمكن  وللتطبیقات التي تحتاج إلى •
 للمرشح الجیبي أن یقلل من مستوى الضوضاء أكثر من ذلك 

فما فوق، إلى خطر التیارات الضارة: لذلك استخدم محامل  S/M 315تتعرض محامل المحركات، من مقاس  •
 معزولة

 في الجدول:  dV/dtیجب أن تضمن شروط التركیب الحمایة من ذروات الجھد بین األطراف و/أو  •

 dV/dt, V/µs ذروة الفولطیة، فولت حجم المحرك
 2200 > 650 > فولت)  90R (500حتى 

 180R < 1400 < 4600إلى  90Rمن 

 180R < 1600 < 5200أكثر من 

 1وفلتر جیبي.بخالف ذلك استخدم محرك ذو عزل مقوى 
  

 
 متاح عند الطلب 1
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 االستخدام والتشغیل  5
 إجراءات وقائیة  5.1

 

 تحذیر: خطر اإلصابات 
 تحقق من تركیب أدوات حمایة الوصالت عند االقتضاء: خطر اإلصابة البدنیة. 

 

 

 تحذیر:
 تأكد من أن السائل الذي یتم تصریفھ ال یمكن أن یسبب أضرار أو إصابات.

 

 

 تحذیر: خطر كھربي 
 توصیل المضخة الكھربائیة بمصدر الطاقة بشكل سلیم. تحقق من 

 

 

 تحذیر: خطر اإلصابات 
إن الوحدة مزودة بمحرك احادي الطور مع مفتاح حمایة من الحمل الزائد یعید التشغیل تلقائیا، ویمكن أن تشتغل من 

 جدید عن غیر قصد بعد أن یبرد المحرك : خطر التعرض لإلصابة البدنیة. 
 

 

 تحذیر: خطر سطح ساخن
 كن على بینة من الحرارة المفرطة التي تولدھا الوحدة. 

 

 

 تحذیر:
 یحظر وضع المواد القابلة لالحتراق بالقرب من الوحدة.

 

 تنبیھ: 
 تحقق من قدرة العمود على الدوران بسالسة. 

 

 تنبیھ: 
 تحضیریًا أو تحد الحد األدنى لمستوى التدفق.یُحظر العمل عندما تكون الوحدة جافة أو غیر مسقیة 

 

 تنبیھ: 
 إیقاف) الخاصة بجانبي الشفط أو التصریف مغلقة.-(تشغیل on-offیُحظر العمل والوحدة وصمامات  

 

 تنبیھ: 
 یُحظر استخدام الوحدة في حالة التكھُّف. 

 

 تنبیھ: 
 التشغیل. یجب ملء الوحدة وتھویتھا بشكل مناسب قبل بدء 

 

 تنبیھ: 
أن الحد األقصى لمستوى ضغط الوحدة عند جانب التفریغ، المحدد بالضغط المتوفر على جانب الشفط، یجب ال  

 ). PNیتجاوز الحد األقصى للضغط المسموح بھ ( 
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 السقي التحضیري -عملیة الملء   5.2

 

 تحذیر:
 تتعرض لخطر اإلصابة. في حالة السوائل المفرطة السخونة أو البرودة، انتبھ حتى ال 

 تركیب رأس السحب اإلیجابي  5.2.1
 5SVو 3و 1المودیالت 

 ). أنظر الشكل أسفلھ. B) وجوانب التصریف (Aإیقاف) على جانب الشفط (-(تشغیل   on-offاغلق الصمامات  .1
 ).Cأرخِ سدادة التصریف ( .2
 ).Dأرخِ سدادة الملء ( .3
السائل بانتظام من الفتحة؛ وقم إذا لزم األمر بإرخاء  ) ببطء حتى یخرج Aإیقاف) (-(تشغیل on-offافتح صمام  .4

 ) أكثر من ذلك.Dالسدادة (
 ).Cأحكم ربط السدادة ( .5
 ).Dأحكم ربط السدادة ( .6
 إیقاف) ببطء وبشكل كامل. -(تشغیل on-offافتح كل من صمامي  .7

 125SVو 92و 66و  46و 33و 22و 15و 10المودیالت 

 ). أنظر الشكل أسفلھ. B) وجوانب التصریف (Aلى جانب الشفط (إیقاف) ع-(تشغیل   on-offاغلق الصمامات  .1
 ).Dأرخِ سدادة الملء ( .2
) ببطء حتى یخرج السائل بانتظام من الفتحة؛ وقم إذا لزم األمر بإرخاء  Aإیقاف) (-(تشغیل on-offافتح صمام  .3

 ) أكثر من ذلك.Dالسدادة (
 ).Dأحكم ربط السدادة ( .4
 إیقاف) ببطء وبشكل كامل. -(تشغیل on-offافتح كل من صمامي  .5

 

 تركیب رفع الشفط  5.2.2
 5SVو 3و 1المودیالت 

 ). أنظر الشكل أسفلھ. B) وجوانب التصریف (Aإیقاف) على جانب الشفط (-(تشغیل on-offافتح الصمامات  .1
 ).Cأرخِ سدادة التصریف ( .2
 ).Dأزل سدادة الملء ( .3
 یتدفق الماء خارج الفتحة.أملئ المضخة حتى  .4
 ).Cأحكم ربط السدادة ( .5
 ).Dأغِلق السدادة ( .6
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 إیقاف) على جانب التفریغ بالكامل. -(تشغیل on-offافتح صمام  .7

 125SVو 92و 66و  46و 33و 22و 15و 10المودیالت 

 الشكل أسفلھ. ). أنظر B) وجوانب التصریف (Aإیقاف) على جانب الشفط (-(تشغیل on-offافتح الصمامات  .1
 ).Dأزل سدادة الملء ( .2
 أملئ المضخة حتى یتدفق الماء خارج الفتحة. .3
 ).Dأغِلق السدادة ( .4
 إیقاف) على جانب التفریغ بالكامل. -(تشغیل on-offافتح صمام  .5

 

 التحقق من اتجاه الدوران (المحركات ذات الثالثة أطوار)  5.3
 قبل بدء تشغیل الوحدة:

 تنبیھ: 
 العمود على الدوران بسالسة. تحقق من قدرة 

 حدد موقع السھم على المحول أو وصلة االقتران أو الغطاء لتحدید االتجاه الصحیح لدوران المحرك.  .1
 ابدأ تشغیل الوحدة. .2
 تحقق من اتجاه دوران عن طریق أدلة حمایة وصلة االقتران أو من خالل غطاء المحرك.  .3
 أوقف الوحدة.  .4
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 الدورانخطأ في اتجاه  5.3.1
 افصل التیار الكھربائي.  .1
 استبدل اثنین من الثالث أسالك بكبل الطاقة.  .2

 البدء  5.4
 تنبیھ: 

إیقاف) مغلق أو معدل التدفق عند مستوى صفر: حیث یمكن -(تشغیل  on-offیُحظر تشغیل الوحدة وصمام التفریغ 
 لذلك أن تسبب التسخین المفرط للسائل ویضر بالوحدة.

 

 تنبیھ: 
 إذا كان ھناك خطر عمل الوحدة بمعدل تدفق أقل من الحد األدنى المسموح بھ، فإنھ یجب تركیب دائرة تحویل جانبي.

 

 تنبیھ: 
 العمود على الدوران بسالسة. تحقق من قدرة 

وفي  31صفحة  السقي التحضیري -عملیة الملء  تحقق من أنھ تم إتمام جمیع العملیات المحددة في  .1
 بالشكل الصحیح. 32صفحة  التحقق من اتجاه الدوران (المحركات ذات الثالثة أطوار)

 إیقاف) التصریف تقریبًا بشكل كامل.-(تشغیل on-offأغلق صمام  .2
 إیقاف) الشفط بشكل كامل. -(تشغیل on-offافتح صمام  .3
 ابدأ تشغیل الوحدة. .4
 إیقاف) حتى یصبح نصف مفتوح. -(تشغیل on-offافتح تدریجیًا صمام التفریغ   .5
 إیقاف) التفریغ بشكل كامل. -(تشغیل on-offانتظر لبضع دقائق ثم افتح صمام  .6

 بعد االنتھاء من إجراء بدء التشغیل، والمضخة الكھربائیة في وضع التشغیل، تحقق مما یلي: 
 ة أو من األنابیب أنھ ال یوجد تسریب للسائل من الوحد •
أن الحد األقصى لمستوى ضغط الوحدة عند جانب التفریغ، المحدد بالضغط المتوفر على جانب الشفط، یجب ال   •

 ) PNیتجاوز الحد األقصى للضغط المسموح بھ ( 
 المحرك)أن قوة االمتصاص الجاري في الحدود المعینة لذلك (قم بمعایرة أداة الحمایة الحراریة من فرط تحمیل  •
 أنھ ال توجد ضوضاء أو اھتزازات غیر مرغوبة •
 أنھ عند مستوى صفر معدل تدفق، یتوافق مستوى الضغط عند التفریغ مع مستوى الضغط االسمي المسموح بھ •
 أنھ ال یمكن أن تحدث دوامات في نھایة أنبوب الشفط، عند نقطة صمام عدم الرجوع (تركیب الشفط الصاعد). •

 تنبیھ: 

السقي   -عملیة الملء  في حالة عدم قیام الوحدات بتقدیم الضغط المطلوب، یجب تكرار العملیات المذكورة في 
 . التحضیري

 

 

 تحذیر:
دقائق مع فتح العدید من االستخدامات لغسل الجزء الداخلي من نظام بعد بدء التشغیل، قم بتشغیل الوحدة لبضع 

 التشغیل.
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 تسویة مانع التسرب المیكانیكي 
یقوم السائل الذي یتم ضخھ بتشحیم أسطح حشوة إحكام الغلق المیكانیكیة؛ في حاالت التشغیل لعادي قد یحدث تسریب  

األولى، أو على الفور بعد استبدال حشوة إحكام الغلق، قد یتسرب  لجزء صغیر من السائل. عند تشغیل الوحدة للمرة 
 مؤقتًا بعض من السائل. للمساعدة في استقرار الحشوة في مكانھا وتقلیل التسرب:

 إیقاف) جانب التصریف ثم أعد فتحھ لمرتین أو ثالث مرات والوحدة تعمل. -(تشغیل on-offأغلق صمام  .1
 ن أو ثالث مرات. أوقف الوحدة ثم أعد تشغیلھا لمرتی .2

 وقف التشغیل  5.5
 إیقاف) الموجود على خط التصریف.-(تشغیل on-offأغلق صمام  .1
 أوقف المضخة الكھربائیة وتحقق من أن المحرك یتوقف ببطيء تدریجیا.  .2
 (تشغیل/إیقاف) وتحقق من ثبات المحرك. on/offأعد تدریجیًا فتح الصمام  .3
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 الصیانة 6
 إجراءات وقائیة  6.1

المقدمة  تأكد قبل بدء التشغیل من قراءة واستیعاب تعلیمات االمان بالكامل الموضحة في المقدمة 
 . 5بصفحة  والسالمة

 

 تحذیر:
 اللوائح الساریة. یجب أن تتم الصیانة من قبل فني یمتلك المتطلبات الفنیة والمھنیة المبینة في 

 

 

 تحذیر:
 ارتدي دائما أدوات الوقایة الشخصیة.

 

 

 تحذیر:
 استخدم دائما أدوات العمل المناسبة.

 

 

 تحذیر:
 في حالة السوائل المفرطة السخونة أو البرودة، انتبھ حتى ال تتعرض لخطر اإلصابة. 

 

 

 خطر: خطر كھربي 
مفصولة وأن المضخة الكھربائیة ولوحة التحكم ودائرة التحكم المساعدة ال قبل بدء التشغیل، تحقق من أن الوحدة 

 یمكنھما البدء، حتى عن غیر قصد.
 

 

 خطر: خطر كھربي 
دقائق بعد فصل الوحدة من التیار حتى یتبدد التیار    10إذا كانت الوحدة موصلة بمحول للتردد، انتظر على األقل 

 المتبقي. 

 ساعة عمل أو كل عام   4000تتم الصیانة كل  6.2
 عند الوصول إلى أي الحدین أوًال:

قم بقیاس الضغط عن مستوى صفر تدفق ثم قارنھ بالضغط المقاس أثناء مرحلة بدء التشغیل األول؛ فإذا انخفض  .1
 %، یجب التحقق من سالمة الدافعة وھیكل المضخة ومدة تأكل حلقات إحكام الغلق.15الضغط بنسبة تزید عن 

 الوحدة في حالة الضوضاء المرتفعة أو االھتزازات المفرطة.افحص  .2
 تحقق من أنھ ال یوجد تسریب للسائل من الوحدة أو من األنابیب.  .3
 تحقق من أن جمیع البراغي والمثبتات في الوحدة واألنابیب محكمة الربط والتثبیت.  .4
فولت تیار مستمر لمدة   500یة ، عبر إجراء فحص للفولطMΩ 500تحقق من أن مقاومة عزل المحرك أكبر من  .5

 دقیقة. 1
أفحص لوحة أقطاب المحرك للتعرف على أي عالمات الرتفاع درجة الحرارة بشكل مفرط ووجود ومضات  .6

 قوسیة.
 تحقق من حالة مروحة تبرید المحرك ونظفھا.  .7
 افحص سالمة كبل الطاقة  .8
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 فترات طویلة من عدم التشغیل  6.3
 إیقاف) على جانب الشفط.-(تشغیل on-offاغلق صمام  .1
 أفرغ الوحدة بالكامل. .2
 احِم الوحدة من التجمد. .3
 قبل بدء تشغیل الوحدة، یجب التحقق من أن عمود الدوران یدور بحریة بدون عوائق میكانیكیة. .4

 تشدید عزم ربط الوصالت  6.4

 
 

 Nm (lbf in): عزم دوران إحكام تثبیت أدوات التثبیت الملولبة، 1جدول 
 A B C D E, F G H I J الطراز 

1, 3, 5SV 
  

M8 M12  -  - G 3/8”  -  -  -  - 
20 (177) 25 (220)  -  - 25 (220)  -  -  -  - 

10, 15, 22SV  M10 M14  - M8 G 3/8”  -  -  -  - 
35 (310) 30 (265)  - 20 (177) 25 (220)  -  -  -  - 

33, 46, 66, 92SV 
  

M12 M16 M6 M10 G 1/2” R 3/8” M16  -  - 
60 (530) 60 (530) 8 (71) 35 (310) 40 (354) 40 (354) 40 (354)  -  - 

125SV 
  

M12 M16 M6 M10 G 1/2” R 3/8” M16 M10 M10 
65 (575) 60 (530) 8 (71) 35 (310) 30 (265) 40 (354) 40 (354) 35 (310) 15 (133) 
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 اصدار أوامر شراء قطع غیار  6.5
 . www.lowara.com/sparkحدد قطع الغیار من خالل أكواد المنتج على موقع 

 أو الموزع المعتمد للحصول على المعلومات الفنیة. Xylemأتصل بشركة 

 حل المشكالت  7
 إجراءات وقائیة  7.1

 

 تحذیر:
 تتم الصیانة من قبل فني یمتلك المتطلبات الفنیة والمھنیة المبینة في اللوائح الساریة. یجب أن 

 

 

 تحذیر:

 .الصیانةو االستخدام والتشغیلالتزم بتعلیمات األمان المبینة بفصلي 
 

 

 تحذیر:
 أو الموزع المعتمد.  Xylemإذا لم یكن من الممكن إصالح أحد األعطال أو یكون غیر مذكور أتصل بشركة 

 الوحدة ال تبدأ في العمل  7.2
 العالج السبب

 استعد اإلمداد بالطاقة الكھربائیة یوجد تیار كھربايال 
تم تفعیل عمل أداة حمایة المحرك من الحمل الحراري  

 المفرط
أعد ضبط أداة الحمایة من الحمل الحراري المفرط على  

 لوحة التحكم أو على الوحدة 
تم تشغیل الجھاز الذي یكشف عن غیاب السائل أو الحد  

 األدنى من الضغط
 وب الماء أو استعد الحد األدنى من الضغط استعد منس

 استبدل المكثف  ھناك عطل بالمكثف إن وجد
 تحقق من سالمة لوحة التحكم واصلحھا أو استبدلھا عطل بلوحة التحكم 

 تحقق من سالمة المحرك واصلحھ أو استبدلھ  تلف بالمحرك (الملفات) 

 ) RCDتم تفعیل جھاز الحمایة التفاضلي ( 7.3
 العالج السبب

 تحقق من سالمة المحرك واصلحھ أو استبدلھ  تسریب من المحرك
 تحقق من نوع جھاز الحمایة التفاضلي  نوع جھاز الحمایة التفاضلي غیر مناسب 

الت أداة الحمایة من الحمل الحراري المفرط أو خط المصاھر الكھربائیة  7.4  مشغِّ
 ھر الكھربائیة تبدأ في العمل عند بدء عمل الوحدة.أداة حمایة المحرك من الحمل الحراري المفرط أو المصا

 العالج السبب
تمت معایرتھا بقیمة مفرطة االنخفاض بالنسبة للتیار  

 المقدر للمحرك
 أعد المعایرة 

 تحقق من اإلمداد بالطاقة واستعد الطور فقدان طور اإلمداد بالكھرباء
 أحكم شد أو استبدل المشابك وأطراف التوصیل وصالت الحمایة من الحمل الحراري المفرط محلولة و/أو  
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 تالفة
دلتا) محلولة و/أو غیر صحیحة بلوحة  -وصالت (نجم

 توصیالت األطراف للمحرك 
 أحكم شد أو استبدل المشابك وأطراف التوصیل 

 ھ أو استبدلھ تحقق من سالمة المحرك واصلح تلف بالمحرك (الملفات) 
 أفحص وأصلح المضخة الكھربائیة المضخة الكھربیة موقوفة میكانیكیا

 استبدل صمام عدم الرجوع صمام عدم الرجوع تالف
 استبدل صمام عدم الرجوع صمام عدم االرتجاع النھایة تالف

الت أداة الحمایة من الحمل الحراري المفرط 7.5  مشغِّ
 المحرك من الحمل الحراري المفرط من حین آلخر أو بعد تشغیل الوحدة لدقائق قلیلة. یتم تفعیل عمل أداة حمایة 

 العالج السبب
تمت معایرتھا بقیمة مفرطة االنخفاض بالنسبة للتیار  

 المقدر للمحرك
 أعد المعایرة 

 تأكد من أن قیم الجھد سلیمة  فرق الجھد الداخل خارج نطاق الحدود االسمیة
 تأكد من أن جھد األطوار متوازن متوازنجھد الداخل غیر 

منحنى التشغیل خطأ (معدل التدفق أعلى من أقصى قیمة  
 لمعدل التدفق مسموح بھا) 

 أخفض معدل التدفق المطلوب

سائل مفرط اللزوجة أو ھناك مواد صلبة أو ألیاف 
 (الوحدة مفرطة التحمیل) 

 قلل من لزوجة السائل و/أو  •
 تخلص من المواد الصلبة و/أو  •
 زد من حجم المحرك  •

أخفض درجة الحرارة قرب نقطة الحمایة من الحمل   • درجة حرارة الغرفة عالیة جدا أو معرضة للشمس
 الحراري المفرط و/أو

 وفر الحمایة من أشعة الشمس المباشرة  •
 أرسل الوحدة إلى ورشة صیانة معتمدة لیتم فحصھا   الوحدة بھا خلل

 یصبح المحرك ساخنا بشكل مفرط  7.6
 العالج السبب

 أخفض درجة حرارة الغرفة  درجة حرارة الغرفة خارج نطاق الحدود االسمیة
 نظف أو استبدل مروحة التبرید  مروحة التبرید بالمحرك مسدودة أو تالفة

انظر قسم: تصدر الوحدة ضوضاء و/أو اھتزازات  مفرطة التكرار الوحدة تبدأ في العمل بوتیرة 
 مفرطة

 ارجع إلى دلیل محول التردد  لم تتم معایرة محول التردد، إذا وجد، بصورة سلیمة

 الوحدة تعمل ولكن معدل التدفق منخفض أو ال یوجد تدفق 7.7
 العالج السبب

 الدوران وغیره في حالة الضرورة تحقق من اتجاه  المحرك یدور في االتجاه الخطأ
سقي تحضیري غیر صحیح (ھناك فقاعات ھواء في 

 أنبوب الشفط أو في الوحدة)
 أعد عملیة السقي التحضیري 

 المتاحة بالشبكة 2NPSHارفع قیمة  ھناك تكھُّف 
صمامات عدم الرجوع مثبتة في وضع مغلق أو مغلق  

 جزئیًا 
 استبدل صمام عدم الرجوع

 استبدل صمام عدم الرجوعصمامات عدم الرجوع مثبتة في وضع مغلق أو مغلق  
 

 شبكة رأس الشفط اإلیجابي  2



ar -  ترجمة التعلیمات األصلیة 
 

 
 39  تعلیمات إضافیة للتركیب والتشغیل والصیانة - e-SV الفئة

 

 جزئیًا 
 ازل االنسداد الموجود انسداد في أنبوب التصریف

 ازل االنسداد  األنابیب و/أو الوحدة مسدودة 

 عند إطفاء الوحدة فإنھا تعمل في االتجاه المعاكس 7.8
 العالج السبب

 استبدل صمام عدم الرجوع صمام عدم الرجوع تالف
 استبدل صمام عدم الرجوع صمام عدم االرتجاع النھایة تالف

 

 تصدر الوحدة ضوضاء و/أو اھتزازات مفرطة  7.9
 العالج السبب

 المتاحة بالشبكة 3NPSHارفع قیمة  ھناك تكھُّف 
 تحقق من سالمة تثبیتھا باألرض  الوحدة مثبتة بشكل غیر مالئم باألرض

 أفحص التركیب الرنین
قم بتركیب وصالت مضادة لالھتزاز على جانبي الشفط   لم یتم تركیب وصالت مضادة لالھتزازات

 والتصریف في الوحدة 
 قم بإزالة األجسام الغریبة ھناك أجسام غریبة في الوحدة 

 استبدل محامل المحرك محامل المحرك بالیة أو معطلة
 أرسل الوحدة إلى ورشة صیانة معتمدة لیتم فحصھا عطل میكانیكي الوحدة ال تدور بحریة بسبب وجود 

 الوحدة تبدأ في العمل بوتیرة مفرطة التكرار (تشغیل/إیقاف أوتوماتیكي)  7.10
 العالج السبب

سقي تحضیري غیر صحیح (ھناك فقاعات ھواء في 
 أنبوب الشفط أو في الوحدة)

 أعد عملیة السقي التحضیري 

مثبتة في وضع مغلق أو مغلق  صمامات عدم الرجوع 
 جزئیًا 

 استبدل صمام عدم الرجوع

صمامات عدم الرجوع مثبتة في وضع مغلق أو مغلق  
 جزئیًا 

 استبدل صمام عدم الرجوع

جھاز بدء التشغیل (مفتاح الضغط، المجس وما إلى ذلك) 
 تم ضبطھ بصورة غیر صحیحة أو معطل 

 اصلح جھاز بدء التشغیل أو استبدلھ 

 مددوعاء الت
 عدم وجود شحن مسبق، أو •
 أصغر من الحجم المطلوب، أو •
 لم یتم تركیبھ •

 اشحن مسبقًا وعاء التمدد، أو •
 استبدل وعاء التمدد بآخر مالئم، أو •
 قم بتركیب وعاء تمدد  •

 أو الموزع المعتمد  Xylemاتصل بشركة  الوحدة كبیرة الحجم

 أوتوماتیكي) الوحدة ال تتوقف عن العمل (تشغیل/إیقاف  7.11
 العالج السبب

 أخفض معدل التدفق المطلوب معدل التدفق المطلوب أكبر من المنتظر 
 أزل التسربات تسرب في أنابیب التصریف

 
 شبكة رأس الشفط اإلیجابي  3
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 تحقق من اتجاه الدوران وغیره في حالة الضرورة  المحرك یدور في االتجاه الخطأ
(تشغیل/إیقاف) أو    On/Offاألنابیب أو صمامات 

 المرشحات مسدودة بالشوائب 
 أزل الشوائب 

جھاز بدء التشغیل (مفتاح الضغط، المجس وما إلى ذلك) 
 تم ضبطھ بصورة غیر صحیحة أو معطل 

 اصلح جھاز بدء التشغیل أو استبدلھ 

ن الحمل الحراري  انظر قسم: مشغِّالت أداة الحمایة م الوحدة تعمل ولكن معدل التدفق منخفض أو ال یوجد تدفق
 المفرط

 

 ھناك تسرب في الوحدة 7.12
 العالج السبب

 أستبدل مانع التسرب المیكانیكي، أو مانع التسرب المیكانیكي بالي 
استخدم مانع تسرب میكانیكي بھ أسطح منع تسرب أكثر  

 صالبة
مانع التسرب المیكانیكي متضرر بسبب صدمة حراریة 

 الوحدة)(وجود فقاعات ھواء في 
 أعد تركیب مانع التسرب المیكانیكي

 أعد تركیب مانع التسرب المیكانیكي مانع التسرب المیكانیكي بھ عیب 
تلف مانع التسرب المیكانیكي بسبب درجة حرارة للسائل  

 قیمتھا خارج الحدود االسمیة
 استبدل مانع التسرب المیكانیكي بأخر مناسب 

المیكانیكي بسبب عدم التوافق كیمیائیا  تلف مانع التسرب 
 مع السائل

استبدل مانع التسرب المیكانیكي بأخر متوافق كیمیائیا مع  
 السائل الذي یُضح 

 محول التردد في وضع خطأ أو مغلق  7.13
 محول التردد (إذا وجد) یوجد في وضع خطأ أو مغلق 

 العالج السبب
 محول التردد ارجع إلى دلیل  ارجع إلى دلیل محول التردد 
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 معلومات تقنیة 8
 بیئة التشغیل  8.1

 جو ال یسبب التأكل وغیر قابل لالنفجار 
 درجة الحرارة 

 فھرنھیت)، وما لم یُنص على غیر ذلك بلویحة البیانات الخاصة بالمحرك الكھربي.   104÷ 32درجة مئویة (   40إلى    0من  

 الرطوبة النسبیة للھواء

 . فھرنھیت) 104مئویة ( 40عند  50% >

 تنبیھ: 
 أو الموزع المعتمد. Xylemإذا تجاوزت الرطوبة الحدود المذكورة، أتصل بشركة 

 الرفع 
< 1000 m (3280 .قدم) فوق مستوى سطح البحر 

 تنبیھ: خطر السخونة المفرطة للمحرك 
في حالة تعرض الوحدة لدرجات حرارة أو تركیبھا على مستوى ارتفاع أكبر من المحدد لھا، فإنھ یجب خفض القوة  
 التشغیلیة الصادرة عن المحرك وفقًا للمعامالت المبینة بالجدول. بخالف ذلك یجب استبدال المحرك بآخر أكثر قوة.   

 

 معامل خفض القوة  m (ft)االرتفاع 
1000÷1500 (3300÷4900) 0,97 
1500÷2000 (4900÷6600) 0,95 

 درجة حرارة السائل الذي یتم ضخھ  8.2
 یبن الجدول درجة حرارة السائل المسموح بھا وفقا لمانع التسرب المیكانیكي. 

 C (°F)°الحدان األقصى واألدنى لدرجة الحرارة،  مادة مانع التسرب 
EPDM -30÷120 (-22÷248) 

FKM (FPM) -10÷120 (14÷248) 
PTFE 0÷120 (32÷248) 

 

 الحد األقصى للرأس (االرتفاع)  8.3
 تبین الجداول الحد األقصى لضغط الرأس حسب المودیل.

50 -Hz @2900 min1motors  

 فھرنھیت  م  الطراز  فھرنھیت  م  الطراز  فھرنھیت  م  الطراز  فھرنھیت  م  الطراز 
1SV02F003 12 40 5SV12F022 91 298 22SV14F150T 217 711 46SV8G300T 213 699 
1SV03F003 18 59 5SV13F022 98 323 22SV17F185T 264 865 46SV9/2AG300T 225 738 
1SV04F003 24 78 5SV14F022 106 347 33SV1/1AG022T 17 57 46SV9G370T 241 790 
1SV05F003 29 96 5SV15F022 113 371 33SV1G030T 24 78 46SV10/2AG370T 253 829 
1SV06F003 35 114 5SV16F022 121 395 33SV2/2AG040T 35 115 46SV10G370T 268 878 
1SV07F003 40 132 5SV18F030T 136 446 33SV2/1AG040T 41 134 46SV11/2AG450T 280 920 
1SV08F005 48 158 5SV21F030T 158 518 33SV2G055T 48 157 46SV11G450T 296 969 
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فھرنھی  م  الطراز 

 ت
فھرنھی  م  الطراز 

 ت
فھرنھی  م  الطراز 

 ت
فھرنھی  م  الطراز 

 ت

1SV09F005 
54 176 

5SV23F040T 
17

4 572 33SV3/2AG055T 58 189 
46SV12/2AG450

T 
30

7 1008 

1SV10F005 
59 195 

5SV25F040T 
18

9 
621 

33SV3/1AG075T 
65 212 

46SV12G450T 
32

2 
1056 

1SV11F005 
65 214 

5SV28F040T 
21

2 
694 

33SV3G075T 
72 235 46SV13/2AG450

T 
33

3 
1091 

1SV12F007 
73 240 

5SV30F055T 
22

7 
745 

33SV4/2AG075T 
82 269 

66SV1/1AG040T 
24 78 

1SV13F007 
79 260 

5SV33F055T 
24

9 
818 

33SV4/1AG110T 
89 292 

66SV1G055T 
29 96 

1SV15F007 91 298 10SV01F007 12 39 33SV4G110T 96 315 66SV2/2AG075T 48 156 

1SV17F011 
10

5 
345 

10SV02F007 
24 77 

33SV5/2AG110T 
10

6 
348 

66SV2/1AG110T 
54 178 

1SV19F011 
11

7 
384 

10SV03F011 
36 117 

33SV5/1AG110T 
11

3 
370 

66SV2G110T 
60 198 

1SV22F011 
13

5 
442 

10SV04F015 
48 156 

33SV5G150T 
12

0 
395 

66SV3/2AG150T 
78 257 

1SV25F015 
15

3 
501 

10SV05F022 
60 197 

33SV6/2AG150T 
13

1 
430 

66SV3/1AG150T 
85 278 

1SV27F015 
16

4 
539 

10SV06F022 
72 236 

33SV6/1AG150T 
13

9 
456 

66SV3G185T 
91 300 

1SV30F015 
18

2 
596 10SV07F030

T 
84 274 

33SV6G150T 
14

6 
478 

66SV4/2AG185T 
10

9 
357 

1SV32F022 
19

7 
647 10SV08F030

T 
95 313 

33SV7/2AG150T 
15

6 
512 

66SV4/1AG220T 
11

5 
378 

1SV34F022 
20

9 
686 10SV09F040

T 
10

6 
349 

33SV7/1AG185T 
16

3 
536 

66SV4G220T 
12

2 
399 

1SV37F022 
22

6 
741 10SV10F040

T 
11

8 
387 

33SV7G185T 
17

0 
559 

66SV5/2AG300T 
13

9 
456 

3SV02F003 
15 49 10SV11F040

T 
13

0 
425 

33SV8/2AG185T 
18

1 
593 

66SV5/1AG300T 
14

6 
478 

3SV03F003 
22 72 10SV13F055

T 
15

6 
512 

33SV8/1AG185T 
18

7 
615 

66SV5G300T 
15

2 
499 

3SV04F003 
29 95 10SV15F055

T 
18

0 
589 

33SV8G220T 
19

4 
637 

66SV6/2AG300T 
17

0 
556 

3SV05F005 
37 122 10SV17F075

T 
20

5 
673 

33SV9/2AG220T 
20

2 
663 

66SV6/1AG300T 
17

6 
577 

3SV06F005 
44 146 10SV18F075

T 
21

7 
712 

33SV9/1AG220T 
21

0 
690 

66SV6G370T 
18

2 
598 

3SV07F007 
53 172 10SV20F075

T 
24

1 
789 

33SV9G220T 
21

7 
711 

66SV7/2AG370T 
20

0 
656 

3SV08F007 
60 197 10SV21F110

T 
25

4 
832 33SV10/2AG220

T 
22

6 
743 

66SV7/1AG370T 
20

6 
677 

3SV09F011 
68 222 

15SV01F011 
14 46 33SV10/1AG300

T 
23

5 
769 

66SV7G450T 
21

3 
698 

3SV10F011 
75 246 

15SV02F022 
29 94 

33SV10G300T 
24

2 
793 

66SV8/2AG450T 
23

0 
756 

3SV11F011 82 270 15SV03F03043 142 33SV11/2AG30025827 66SV8/1AG450T 23777 
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T T 2 7 

3SV12F011 
90 294 15SV04F040

T 
58 192 33SV11/1AG300

T 
25

9 
850 

66SV8G450T 
24

3 
798 

3SV13F015 
98 322 15SV05F040

T 
73 239 

33SV11G300T 
26

6 
872 

92SV1/1AG055T 
25 80 

3SV14F015 
10

6 
346 15SV06F055

T 
88 287 33SV12/2AG300

T 
27

6 
905 

92SV1G075T 
34 110 

3SV16F015 
12

0 
393 15SV07F055

T 
10

2 
334 33SV12/1AG300

T 
28

3 
928 

92SV2/2AG110T 
49 162 

3SV19F022 
14

4 
473 15SV08F075

T 
11

7 
385 

33SV12G300T 
29

0 
951 

92SV2G150T 
68 222 

3SV21F022 
15

9 
523 15SV09F075

T 
13

2 
433 33SV13/2AG300

T 
30

1 
986 

92SV3/2AG185T 
82 270 

3SV23F022 
17

4 
571 15SV10F110

T 
14

8 
485 33SV13/1AG300

T 
30

7 
1007 

92SV3G220T 
10

2 
335 

3SV25F022 
18

9 
618 15SV11F110

T 
16

2 
532 

46SV1/1AG030T 
20 64 

92SV4/2AG300T 
11

6 
380 

3SV27F030
T 

20
4 

671 15SV13F110
T 

19
1 

628 
46SV1G040T 

27 89 
92SV4G300T 

13
3 

437 

3SV29F030
T 

21
9 

719 15SV15F150
T 

22
2 

729 
46SV2/2AG055T 

39 127 
92SV5/2AG370T 

14
9 

489 

3SV31F030
T 

23
4 

767 15SV17F150
T 

25
2 

825 
46SV2G075T 

53 173 
92SV5G370T 

16
6 

546 

3SV33F030
T 

24
9 

815 
22SV01F011 

15 48 
46SV3/2AG110T 

65 212 
92SV6/2AG450T 

18
3 

601 

5SV02F003 
15 49 

22SV02F022 
30 100 

46SV3G110T 
81 265 

92SV6G450T 
20

1 
659 

5SV03F005 
22 72 22SV03F030

T 
45 149 

46SV4/2AG150T 
92 303 

92SV7/2AG450T 
21

7 
711 

5SV04F005 
30 98 22SV04F040

T 
61 200 

46SV4G150T 
10

7 
352 

125SV1G075T 
28 91 

5SV05F007 
38 125 22SV05F055

T 
76 249 

46SV5/2AG185T 
11

7 
385 

125SV2G150T 
54 177 

5SV06F011 
45 149 22SV06F075

T 
93 306 

46SV5G185T 
13

5 
441 

125SV3G220T 
81 265 

5SV07F011 
53 173 22SV07F075

T 
10

9 
356 

46SV6/2AG220T 
14

4 
471 

125SV4G300T 
10

8 
353 
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 فھرنھیت  م  الطراز  فھرنھیت  م  الطراز  فھرنھیت  م  الطراز  فھرنھیت  م  الطراز 
5SV08F011 60 197 22SV08F110T 125 409 46SV6G220T 161 528 125SV5G370T 135 441 
5SV09F015 68 223 22SV09F110T 140 460 46SV7/2AG300T 171 562 125SV6G450T 161 530 
5SV10F015 76 248 22SV10F110T 155 510 46SV7G300T 189 619 125SV7G550T 188 618 
5SV11F015 83 272 22SV12F150T 186 611 46SV8/2AG300T 198 650 125SV8/2AG550T 212 694 

50 -Hz @1450 min1motors  

فھرنھی  م  الطراز 
 ت

فھرنھی  م  الطراز 
 ت

فھرنھی  م  الطراز 
 ت

فھرنھی  م  الطراز 
 ت

1SV02F0024
T 3 10 5SV21F0034T 3

8 126 22SV12F0224T 4
6 151 66SV2G0154T 1

5 49 

1SV05F0024
T 8 25 5SV25F0054T 4

5 149 22SV14F0224T 5
4 177 66SV3G0224T 2

2 73 

1SV08F0024
T 

1
2 40 5SV28F0054T 5

2 170 22SV17F0304T 6
5 214 66SV4G0304T 3

0 97 

1SV11F0024
T 

1
7 55 5SV33F0074T 6

1 198 33SV3/2AG0114
T 

1
4 47 66SV5G0404T 3

8 123 

1SV15F0024
T 

2
3 74 10SV03F0054

T 9 30 33SV4/1AG0114
T 

2
2 72 66SV6G0404T 4

5 147 

1SV19F0024
T 

2
9 94 10SV04F0054

T 
1
2 39 33SV5G0154T 2

9 96 66SV7G0554T 5
3 173 

1SV22F0024
T 

3
3 109 10SV06F0054

T 
1
8 59 33SV6G0224T 3

6 118 66SV8G0554T 6
0 197 

1SV27F0024
T 

4
0 132 10SV08F0054

T 
2
4 77 33SV7G0224T 4

2 136 92SV1G0114T 8 27 

1SV30F0024
T 

4
4 146 10SV10F0054

T 
2
9 95 33SV8G0304T 4

8 157 92SV2G0224T 1
6 53 

1SV34F0024
T 

5
0 164 10SV13F0074

T 
3
8 124 33SV9G0304T 5

3 175 92SV3G0304T 2
4 80 

1SV37F0024
T 

5
4 178 10SV15F0074

T 
4
4 145 33SV10G0304T 5

9 194 92SV4G0404T 3
3 108 

3SV02F0024
T 4 12 10SV17F0114

T 
5
0 163 33SV11G0404T 6

6 216 92SV5G0554T 4
2 136 

3SV05F0024
T 

1
0 31 10SV19F0114

T 
5
5 181 33SV12G0404T 7

2 235 92SV6G0554T 5
0 162 

3SV08F0024
T 

1
5 50 10SV21F0114

T 
6
3 206 33SV13G0404T 7

7 253 92SV7G0754T 5
8 190 

3SV11F0024
T 

2
1 68 15SV03F0054

T 
1
1 35 46SV2G0114T 1

3 43 92SV8G0754T  6
6 216 

3SV14F0024
T 

2
6 86 15SV05F0054

T 
1
8 58 46SV3G0154T 2

0 65 125SV1G0114T 7 23 

3SV19F0024
T 

3
3 109 15SV07F0074

T 
2
5 81 46SV4G0224T 2

6 86 125SV2G0224T 1
4 44 

3SV23F0024
T 

4
2 138 15SV09F0114

T 
3
3 108 46SV5G0224T 3

3 107 125SV3/3BG0224
T 

1
8 57 

3SV27F0034
T 

5
0 163 15SV11F0114

T 
4
0 132 46SV6G0304T 3

9 129 125SV4/4BG030T 2
3 76 

3SV33F0034
T 

6
0 198 15SV13F0154

T 
4
8 156 46SV7G0304T 4

6 149 125SV5/5AG040T 3
1 103 

5SV03F00246 19 15SV15F01545180 46SV8G0404T 5172 125SV6G055T 4133 
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T T 5 3 0 
5SV06F0024

T 
1
1 37 15SV17F0224

T 
6
3 205 46SV9G0404T 5

9 193 125SV7G075T 4
7 155 

5SV09F0024
T 

1
7 55 22SV04F0054

T 
1
5 49 46SV10G0554T 6

6 217 125SV8G075T 5
4 177 

5SV12F0024
T 

2
2 73 22SV06F0114

T 
2
3 74 46SV11G0554T 7

3 238 – – – 

5SV15F0034
T 

2
8 90 22SV08F0114

T 
3
1 101 46SV12G0554T 7

9 259 – – – 

5SV18F0034
T 

3
3 109 22SV10F0154

T 
3
9 127 66SV1G0114T 7 24 – – – 

60 -Hz @3500 min1motors  

فھرنھی  م  الطراز 
 ت

فھرنھی  م  الطراز 
 ت

فھرنھی  م  الطراز 
 ت

فھرنھی  م  الطراز 
 ت

1SV02F003
6 17 57 5SV05F0156 55 180 22SV01F0226 22,2 22,2 46SV4/2AG2206

T 
13

4 440 

1SV03F003
6 26 84 5SV06F0156 66 216 22SV02F0406T 44,5 44,5 46SV4/1AG3006

T 
14

4 473 

1SV04F003
6 34 111 5SV07F0226 77 251 22SV03F0556T 66,7 66,7 46SV4G3006T 15

6 511 

1SV05F005
6 44 143 5SV08F0226 87 286 22SV04F0756T 89 89 46SV5/2AG3006

T 
17

2 563 

1SV06F005
6 52 171 5SV09F0226 98 321 22SV05F1106T 111,5 111,5 46SV5/1AG3006

T 
18

3 601 

1SV07F007
6 61 200 5SV10F0306

T 
10

9 358 22SV06F1106T 133,5 133,5 46SV5G3706T 19
5 638 

1SV08F007
6 69 228 5SV11F0306

T 
12

0 393 22SV07F1506T 156,4 156,4 46SV6/2AG3706
T 

21
1 691 

1SV09F007
6 78 256 5SV12F0306

T 
13

1 428 22SV08F1506T 178,6 178,6 46SV6/1AG3706
T 

22
2 728 

1SV10F011
6 88 287 5SV13F0406

T 
14

3 468 22SV09F1856T 201,3 201,3 46SV6G3706T 23
4 766 

فھرنھی م    الطراز 
 ت

فھرنھی  م  الطراز 
 ت

فھرنھی  م  الطراز 
 ت

فھرنھی  م  الطراز 
 ت

1SV11F0116 96 316 5SV14F0406T 15
3 503 22SV10F1856T 223,

5 223,5 46SV7/2AG4506
T 

25
0 821 

1SV12F0116 10
5 344 5SV15F0406T 16

4 539 33SV1/1AG030
6T 24,5 24,5 46SV7/1AG4506

T 
26

2 859 

1SV13F0116 11
3 371 5SV16F0406T 17

5 574 33SV1G0556T 34,5 34,5 46SV7G4506T 27
3 897 

1SV15F0156 13
1 430 5SV17F0556T 18

6 612 33SV2/2AG055
6T 49,6 49,6 66SV1/1AG0756

T 31 103 

1SV17F0156 14
8 487 5SV19F0556T 20

8 682 33SV2/1AG075
6T 59,6 59,6 66SV1G1106T 44 144 

1SV18F0226 15
8 520 5SV21F0556T 23

0 753 33SV2G1106T 69,4 69,4 66SV2/2AG1506
T 65 212 

1SV20F0226 17
6 576 5SV23F0556T 25

1 823 33SV3/2AG110
6T 86 86 66SV2/1AG1856

T 75 246 



ar -  ترجمة التعلیمات األصلیة 
 

 تعلیمات إضافیة للتركیب والتشغیل والصیانة - e-SV الفئة 46
 

1SV22F0226 19
3 633 10SV01F0076 17 56 33SV3/1AG110

6T 95 311 66SV2G1856T 85 280 

1SV24F0226 21
0 689 10SV02F0156 34 112 33SV3G1506T 104 342 66SV3/2AG2206

T 
10

7 350 

1SV26F0226 22
7 746 10SV03F0226 52 170 33SV4/2AG150

6T 120 393 66SV3/1AG3006
T 

11
7 385 

1SV28F0306 24
5 805 10SV04F0306

T 69 227 33SV4/1AG150
6T 129 423 66SV3G3006T 12

8 419 

3SV02F0036 21 70 10SV05F0406
T 87 286 33SV4G1856T 138 454 66SV4/2AG3706

T 
14

9 489 

3SV03F0056 33 107 10SV06F0406
T 

10
5 343 33SV5/2AG185

6T 156 511 66SV4/1AG3706
T 

15
9 522 

3SV04F0076 43 142 10SV07F0556
T 

12
2 401 33SV5/1AG220

6T 164 538 66SV4G3706T 16
9 555 

3SV05F0116 55 179 10SV08F0556
T 

13
9 457 33SV5G2206T 173 568 66SV5/2AG4506

T 
19

2 630 

3SV06F0116 65 215 10SV09F0756
T 

15
7 516 33SV6/2AG220

6T 189 620 66SV5/1AG4506
T 

20
2 663 

3SV07F0116 76 250 10SV10F0756
T 

17
5 573 33SV6/1AG300

6T 199 654 66SV5G4506T 21
2 696 

3SV08F0156 87 286 10SV11F0756
T 

19
2 630 33SV6G3006T 209 684 92SV1/1AG1106

T 36 119 

3SV09F0156 98 321 10SV13F1106
T 

22
7 744 33SV7/2AG300

6T 225 737 92SV1G1506T 50 162 

3SV10F0226 11
0 359 10SV15F1106

T 
26

1 857 33SV7/1AG300
6T 234 767 92SV2/2AG1856

T 70 229 

3SV11F0226 12
0 395 15SV01F0156 20 65 33SV7G3006T 243 798 92SV2/1AG2206

T 84 274 

3SV12F0226 13
1 430 15SV02F0306

T 42 137 33SV8/2AG370
6T 259 851 92SV2G3006T 98 321 

3SV13F0226 14
2 465 15SV03F0406

T 63 207 33SV8/1AG370
6T 269 882 92SV3/2AG3706

T 
11

7 385 

3SV14F0226 15
3 500 15SV04F0556

T 84 275 33SV8G3706T 278 912 92SV3/1AG3706
T 

13
2 431 

3SV15F0306
T 

16
4 539 15SV05F0756

T 
10

5 346 46SV1/1AG055
6T 29 95 92SV3G4506T 14

5 475 

3SV17F0306
T 

18
6 610 15SV06F1106

T 
12

7 416 46SV1G0756T 40 131 92SV4/2AG4506
T 

16
3 535 

3SV19F0306
T 

20
7 680 15SV07F1106

T 
14

8 484 46SV2/2AG110
6T 57 186 125SV1G1506T 40 132 

3SV21F0406
T 

23
1 758 15SV08F1506

T 
17

2 564 46SV2/1AG110
6T 68 222 125SV2/2AG220

6T 73 240 

3SV23F0406
T 

25
3 828 15SV09F1506

T 
19

3 634 46SV2G1506T 78 257 125SV3/3BG300
6T 

10
2 334 

5SV02F0056 22 72 15SV10F1506
T 

21
4 703 46SV3/2AG185

6T 96 313 125SV3G3706T 11
8 385 

5SV03F0076 33 107 15SV11F1856
T 

23
6 776 46SV3/1AG185

6T 106 348 125SV4/4AG450
6T 

14
6 479 

5SV04F0116 44 144 15SV12F1856
T 

25
8 846 46SV3G1856T 117 385 125SV5/5AG550

6T 
18

3 599 

60 -Hz @1750 min1motors  



ar -  ترجمة التعلیمات األصلیة 
 

 
 47  تعلیمات إضافیة للتركیب والتشغیل والصیانة - e-SV الفئة

 

فھرنھی  م  الطراز 
 ت

فھرنھی  م  الطراز 
 ت

فھرنھی  م  الطراز 
 ت

فھرنھی  م  الطراز 
 ت

1SV03F00246
T 7 22 10SV03F00546

T 
1
3 43 33SV13G07546

T 
11

2 367 1SV03F00246
T 7 22 

1SV05F00246
T 

1
1 36 10SV05F00546

T 
2
2 71 46SV2G01546T 19 62 1SV05F00246

T 
1
1 36 

1SV07F00246
T 

1
5 50 10SV07F00746

T 
3
0 98 46SV3G02246T 29 94 1SV07F00246

T 
1
5 50 

1SV09F00246
T 

2
0 64 10SV09F00746

T 
3
9 126 46SV4G03046T 38 124 1SV09F00246

T 
2
0 64 

1SV11F00246
T 

2
4 78 10SV11F01146

T 
4
8 157 46SV5G04046T 48 156 1SV11F00246

T 
2
4 78 

1SV13F00246
T 

2
8 93 10SV13F01146

T 
5
6 184 46SV6G05546T 58 189 1SV13F00246

T 
2
8 93 

1SV15F00246
T 

3
2 106 10SV15F01546

T 
6
5 214 46SV7G05546T 67 220 1SV15F00246

T 
3
2 106 

1SV17F00246
T 

3
7 120 15SV03F00546

T 
1
5 51 46SV8G07546T 77 253 1SV17F00246

T 
3
7 120 

1SV18F00246
T 

3
9 127 15SV04F00746

T 
2
1 68 46SV9G07546T 86 283 1SV18F00246

T 
3
9 127 

  



ar -  ترجمة التعلیمات األصلیة 
 

 تعلیمات إضافیة للتركیب والتشغیل والصیانة - e-SV الفئة 48
 

فھرنھی  م  الطراز 
 ت

فھرنھی  م  الطراز 
 ت

فھرنھی  م  الطراز 
 ت

فھرنھی  م  الطراز 
 ت

1SV20F00246
T 

4
3 141 15SV05F01146

T 26 86 46SV10G07546T 96 314 1SV20F00246
T 

4
3 141 

1SV22F00246
T 

4
7 154 15SV06F01146

T 31 103 46SV11G11046T 10
6 347 1SV22F00246

T 
4
7 154 

1SV24F00246
T 

5
1 168 15SV07F01546

T 37 120 46SV12G11046T 11
5 378 1SV24F00246

T 
5
1 168 

1SV26F00346
T 

5
5 181 15SV08F01546

T 42 139 46SV13G11046T 12
5 410 1SV26F00346

T 
5
5 181 

1SV28F00346
T 

6
0 197 15SV09F02246

T 48 157 66SV1G01546T 11 35 1SV28F00346
T 

6
0 197 

3SV02F00246
T 6 18 15SV10F02246

T 53 175 66SV2G03046T 21 69 3SV02F00246
T 6 18 

3SV04F00246
T 

1
1 36 15SV11F02246

T 59 192 66SV3G04046T 31 103 3SV04F00246
T 

1
1 36 

3SV06F00246
T 

1
6 53 15SV12F02246

T 64 209 66SV4G05546T 42 138 3SV06F00246
T 

1
6 53 

3SV08F00246
T 

2
2 71 22SV02F00546

T 11 36 66SV5G07546T 53 172 3SV08F00246
T 

2
2 71 

3SV10F00246
T 

2
7 88 22SV03F00746

T 17 54 66SV6G07546T 63 206 3SV10F00246
T 

2
7 88 

3SV12F00246
T 

3
2 105 22SV04F01146

T 22 73 66SV7G11046T 73 240 3SV12F00246
T 

3
2 105 

3SV14F00346
T 

3
8 123 22SV05F01546

T 28 91 66SV8G11046T 84 275 3SV14F00346
T 

3
8 123 

3SV15F00346
T 

4
0 133 22SV06F01546

T 33 109 92SV1G01546T 12 39 3SV15F00346
T 

4
0 133 

3SV17F00346
T 

4
6 149 22SV07F02246

T 39 128 92SV2G03046T 23 77 3SV17F00346
T 

4
6 149 

3SV19F00346
T 

5
1 166 22SV08F02246

T 45 146 92SV3G05546T 35 116 3SV19F00346
T 

5
1 166 

3SV21F00546
T 

5
6 183 22SV09F02246

T 50 164 92SV4G07546T 47 155 3SV21F00546
T 

5
6 183 

3SV23F00546
T 

6
2 203 22SV10F03046

T 56 182 92SV5G07546T 59 192 3SV23F00546
T 

6
2 203 

5SV03F00246
T 8 27 33SV2G01146T 17 56 92SV6G11046T 70 230 5SV03F00246

T 8 27 

5SV05F00246
T 

1
4 45 33SV3G01546T 26 84 92SV7G11046T 82 269 5SV05F00246

T 
1
4 45 

5SV07F00246
T 

1
9 62 33SV4G02246T 34 112 92SV8G15046T 94 307 5SV07F00246

T 
1
9 62 

5SV09F00346
T 

2
4 79 33SV5G03046T 43 140 125SV1G02246T 10 33 5SV09F00346

T 
2
4 79 

5SV11F00346
T 

3
0 97 33SV6G03046T 52 169 125SV2/2AG03046

T 18 60 5SV11F00346
T 

3
0 97 

5SV13F00546
T 

3
5 114 33SV7G04046T 60 197 125SV3/3BG04046

T 26 84 5SV13F00546
T 

3
5 114 

5SV15F00546
T 

4
0 133 33SV8G05546T 69 226 125SV4/4AG05546

T 37 120 5SV15F00546
T 

4
0 133 

5SV17F005464150 33SV9G05546T 78 254 125SV5/5AG0754646 150 5SV17F005464150 
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T 6 T T 6 
5SV19F00746

T 
5
1 167 33SV10G05546

T 86 282 125SV6G11046T 59 193 5SV19F00746
T 

5
1 167 

5SV21F00746
T 

5
7 186 33SV11G07546

T 95 311 125SV7G11046T 69 225 5SV21F00746
T 

5
7 186 

5SV23F00746
T 

6
2 203 33SV12G07546

T 
10

3 339 125SV8G15046T 78 257 5SV23F00746
T 

6
2 203 

 الحد األقصى لضغط التشغیل 8.4
 یظھر ھذا المخطط الحد األقصى لمستوى الضغط المحدد  وفقًا لمودیل الوحدة ودرجة حرارة السائل الذي یتم ضخھ. 

 
فھرنھیت)،   122درجة مئویة ( 50مالحظة خاصة بالمضخة الكھربائیة: الحد األقصى لدرجة حرارة الوسط المحیط 

 بلویحة البیانات الخاصة بالمحرك و/أو محول التردد، إن ُوجد. وما لم یُنص على غیر ذلك 

 
 مالحظة:

P1max + Pmax ≤ PN 
 الوصف  بیان 

P1max  الحد األقصى لضغط الدخول 
Pmax الحد األقصى للضغط الذي تولده المضخة 

PN  الحد األقصى لضغط التشغیل 
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 الحد األقصى لعدد مرات بدء التشغیل في الساعة  8.5
 Starts / h المحرك، كیلو وات (حصان) قوة 

0,25 – 3 (0,33 – 4) 60 
4 – 7,50 (5,4 – 10) 40 

11 – 15 (14,8 – 20,1) 30 
18,5 – 22 (24,8 – 29,5) 24 

30 – 37 (40,2 – 49,6) 16 
45 – 75 (60,3 – 100) 8 

90 – 160 (120 – 215) 4 
 

 تنبیھ: 
المحرك المورد مع المضخة الكھربائیة، فتحقق من الحد األقصى لعدد مرات بدء التشغیل  إذا اُستخدم محرك آخر غیر 

 المبینة في دلیل المحرك. 

 فئة الحمایة  8.6
IP 55. 
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 الموصفات الكھربائیة  8.7
 انظر لوحة بیانات المحرك. 

 قیم المسامحة لفرق جھد التغذیة المسوح بھا 

عدد الموصالت + طرف  الطور ~ التردد ھرتس
 التأریض

UN, V ± % 

50 1 2 + 1 220÷240 ± 6 
3 3 + 1 230/400 ± 10, 400/690 ± 10 

60 1 2 + 1 220÷230 ± 6 
3 3 + 1 220/380 ± 5, 380/660 ± 10 

 مستوى الضوضاء  8.8
 تم قیاسھ في مكان مفتوح على مسافة متر واحد من الوحدة، بمحرك تقلیدي یعمل بدون حمل.

 ھیرتز 50المحركات 

 LpA, dB ± 2: مستوى ضغط الصوت 2جدول 

 قطب 4 قطب 2 قوة المحرك، كیلو وات (حصان) 
0,25 (0,33) – <70 

0,37 (0,5) –  0,55 (0,7) – 0,75 (1) – 1 (1,3) – 1,5 (2) – 2,2 
(2,9) 

3 (4) – 4 (5,4) – 5,5 (7,4) – 7,5 (10) 

<70 <70 

11 (14,8) 73 – 
15 (20) – 18,5 (25) – 22 (30) 75 – 

30 (40) – 37 (50) 74 – 
45 (60) 78 – 
55 (74) 84∗ – 

   LwA: 95 dB ± 2مستوى ضغط الصوت ∗

 ھیرتز 60المحركات 

 LpA, dB ± 2: مستوى ضغط الصوت 3جدول 

 قطب 4 قطب 2 قوة المحرك، كیلو وات (حصان) 
0,25 (0,33) – < 70 

0,37 (0,5) –  0,55 (0,7) – 0,75 (1) – 1 (1,3) – 1,5 (2) – 2,2 
(2,9) 

3 (4) – 4 (5,4) – 5,5 (7,4) 

< 70 < 70 

7,5 (10) - 11 (14,8) - 15 (20) 71 < 70 
18,5 (25) 73 – 

22 (30) 70 – 
30 (40) – 37 (50) 76 – 
45 (60) - 55 (74) 79 – 

 المواد المالمسة للسائل  8.9
 المواد  الطراز 

 الصلب غیر القابل للصدأ  22 ,15 ,10 ,5 ,3 ,1
 الصلب غیر القابل للصدأ، الحدید الزھر  125 ,92 ,66 ,46 ,33
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 مانع التسرب المیكانیكي  8.10
 قدرة المحرك،  الطراز 

 كیلو وات (حصان) 
 اإلصدار وفقًا ل  الدوران  المتوازن mm (in)القُطر االسمي، 

EN 12756 
 K الیمین ال (0,47) 12 الجمیع 5 ,3 ,1

 K الیمین ال (0,62) 16 )7.4( 5.5 > 22 ,15 ,10
 K الیمین نعم  (0,62) 16 )7.4( 5.5≥  22 ,15 ,10

 K الیمین نعم  (0,86) 22 الجمیع 125 ,92 ,66 ,46 ,33
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 التخلص من المضخة 9
 إجراءات وقائیة   9.1

 

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

 والنحاس والبالستیك وغیرھا). 
 

 

 تحذیر:
 یحظر التخلص من سوائل التشحیم والمواد الخطرة األخرى في البیئة.
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 إقرارات  10
 مضخة كھربائیة  10.1

EC Declaration of Conformity  (ترجمة) (إعالن المطابقة للمواصفات األوروبیة) 
 Via Vittorio Lombardi 14 - 36075، ومقرھا الرئیسي في .Xylem Service Italia S.r.lتعلن شركة 

Montecchio Maggiore VI - Italyبموجب ھذه الوثیقة أن المنتج ، 
 مضخة كھربائیة (انظر الملصق حول األمان والمعلومات األخرى)

 ي الشروط والمواصفات المحددة في التوجیھات األوروبیة ذات الصلة: تلب
الشخص الفردي أو الشخصیة االعتباریة القانونیة المصرح لھ   -(الملحق الثاني   EC/2006/42الماكینات  •

 (.Xylem Service Italia S.r.lبتصنیف المستندات الفنیة: 
~،   3(محرك  No 4/2014والالئحة رقم   No 640/2009 (EC)، الالئحة رقم EC/2009/125التصمیم البیئي  •

 547/2012) رقم EU، الئحة (IE3أو  IE2كیلو وات) عند وجود عالمة  0,75ھرتز، قدرة اسمیة ≥  50
 MEI(مضخات الماء ند وجود عالمة  

 والمعاییر الفنیة التالیة: 
• EN ISO 12100:2010, EN 809:1998+A1:2009, EN 60335-1:2012+ A11:2014+A13:2017, EN 

)∗(1:2006+ A1:2009-41:2003+A1:2004+A2:2010, EN 62233:2008, EN 60204 -2-60335 
• EN 60034-30:2009, EN 60034-2-1:2007 

Un 1~ > 250 V, 3~ > 480 V) ∗( 
Montecchio Maggiore, 30/04/2019 

Amedeo Valente 
 (مدیر الھندسة والبحث والتطویر)

 00مراجعة.

 

 
 

 ) 06إعالن مطابقة االتحاد األوروبي (رقم 

1. )EMCD:مودیل الجھاز/المنتج ( 
 انظر الملصق حول األمان والمعلومات األخرى 
)RoHS رقم التعریف األوحد (EEA: 

N. SV. 
 اسم وعنوان الجھة المصنِّعة:  .2

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

36075 Montecchio Maggiore VI 
.Italy 

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

 مضخة كھربائیة 
یتوافق الغرض من إعالن المطابقة المحدد أعاله یتوافق مع تشریع التوافق ذي الصلة الصادر عن االتحاد  .5

 األوروبي:
 (التوافق الكھرومغناطیسي)  2014فبرایر  26الصادر بتاریخ EU/2014/30 التوجیھ األوروبي  •
(بشأن تقیید استخدام بعض المواد  2011یونیو  8الصادر بتاریخ  EU/2011/65التوجیھ األوروبي  •

 الخطرة في المعدات الكھربائیة واإللكترونیة).
ت الفنیة األخرى، فیما یتعلق بما تم  مرجعیات معاییر التوافق المستخدمة ذات الصلة أو مرجعیات المواصفا .6

 إعالنھ من تطابق:
• EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011 
• .EN 50581:2012 

 .-الكیان الذي یتم إبالغھ:  .7
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 معلومات إضافیة: .8
)RoHS ملحق (III -  6 -إعفاءاتa, 6b, 6c. 

 .Xylem Service Italia S.r.lموقَّع لصالح وبالنیابة عن: 
Montecchio Maggiore, 30/04/2019 

Amedeo Valente 
 (مدیر الھندسة والبحث والتطویر)

 00مراجعة.

 

 
 

 أو إحدى الشركات التابعة لھا.  .Xylem Incعالمة تجاریة لشركة  Lowaraإن 

 المضخة  10.2
EC Declaration of Conformity  (ترجمة) (إعالن المطابقة للمواصفات األوروبیة) 
 Via Vittorio Lombardi 14 - 36075، ومقرھا الرئیسي في .Xylem Service Italia S.r.lتعلن شركة 

Montecchio Maggiore VI - Italy:بموجب ھذه الوثیقة أن المنتج ، 
 مضخة (انظر الملصق حول األمان والمعلومات األخرى) 

 والمواصفات المحددة في التوجیھات األوروبیة ذات الصلة:  تلبي الشروط
الشخص الفردي أو الشخصیة االعتباریة القانونیة المصرح لھ   -(الملحق الثاني   EC/2006/42الماكینات  •

 (.Xylem Service Italia S.r.lبتصنیف المستندات الفنیة: 
 MEIضخات الماء) عند وجود عالمة (م  547/2012) رقم EU، الئحة (EC/2009/125التصمیم البیئي  •

 والمعاییر الفنیة التالیة: 
EN ISO 12100:2010, EN 809:1998+A1:2009 

 Montecchio Maggiore, 30/04/2019 
Amedeo Valente 

 (مدیر الھندسة والبحث والتطویر)

 00مراجعة.

 

 
 

 أو إحدى الشركات التابعة لھا.  .Xylem Incعالمة تجاریة لشركة  Lowaraإن 
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 الضمان  11
 المعلومات  11.1

 للحصول على معلومات حول الضمان راجع وثائق عقد البیع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Xylem |’zīləm| 
 

 

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 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.  
© 2019  Xylem, Inc.    Cod.001080194AR rev.C ed.07/2022 
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