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 المقدمة والسالمة  1

 المقدمة 1.1
 الغرض من ھذا الدلیل 

 یوفر ھذا الدلیل المعلومات الخاصة بكیفیة القیام بالعملیات التالیة بطریقة صحیحة:
 التركیب •
 التشغیل •
 الصیانة.  •

 

 تنبیھ:
یجب  تأكد من قراءة وفھم محتوى الدلیل قبل تركیب وإعداد الوحدة لالستخدام. یعد ھذا الدلیل جزء مكمل من الوحدة.

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

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

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

 السالمة 1.2

 مستویات الخطر ورموز السالمة 1.2.1

یجب على المستخدم، قبل استعمال ھذه الوحدة، أن یقرأ إرشادات تحذیرات الخطر ویفھمھا ویلتزم بھا لتجنب 
 ض للمخاطر التالیة: التعر

 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 خطیرة،  
 أو حتى الموت. 

 

 تحذیر:
 

 

یسبب إصابات  یحدد وضع فیھ خطورة، إذا لم یتم تجنبھ قد 
 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 ولكن 
 لیس لألشخاص. 
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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

 

 وفر حمایة ضد التجمد 

 

 أقرأ دلیل التعلیمات 

 سالمة المستخدم 1.2.2
 یجب االمتثال الصارم بلوائح الصحة والسالمة الساریة. 

 

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

 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 
ال یجوز  أن یتم ذلك تحت إشراف أو یتم تدریبھم على استخدام الجھاز بطریقة آمنة وفھم المخاطر المتعلقة.

 ال یجوز قیام األطفال بتنظیف والصیانة الخاصة بالمستخدم دون إشراف.  عب بالجھاز.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
یجب أن یتم اإلشراف على األطفال لضمان عدم   على استخدام المنتج من قبل شخص یكون مسئول عن سالمتھم.

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

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

تحتوي ھذه الوحدة على كمیة ضئیلة من زیت التشحیم: لذلك اتخذ االحتیاطات الضروریة لضمان عدم انتشار أي 
 تسرب للشحوم في البیئة.

 

 تحذیر:
 یحظر التخلص من سوائل التشحیم والمواد الخطرة األخرى في البیئة.

 المواقع المعرضة إلشعاعات مؤینة 1.2.4

 

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

 أبلغ شركة النقل والمتلقي وفقا لذلك، بحیث یمكن اتخاذ تدابیر السالمة المناسبة.
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 نقل وتحرك الوحدة وتخزینھا 2

 الوحدة المغلفةنقل وتحریك  2.1

 

 خطر التعرض للسحق (األطراف) تحذیر:
 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:
التعامل ونقل الوحدة متمشیا مع اللوائح الساریة بشأن "التعامل الیدوي مع االحمال، لتجنب األوضاع یجب أن یكون 

 السلبیة المسببة لمخاطر اصابة العمود الفقري.
 

 

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

 ومكوناتھا في صندوق من الورق المقوى.یقوم المصنّع بتوصیل الوحدة 

 فحص الوحدة عند التسلیم 2.2
 فحص علبة تغلیف المضخة 
 تحقق من أن الكمیة واألوصاف وكود المنتج تتطابق مع أمر الشراء. .1
 تحقق من العبوة والتغلیف للكشف عن أي ضرر أو مكونات مفقودة. .2
 األجزاء المفقودة:في حالة األضرار التي یمكن اكتشافھا فورا أو  .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. •

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

 

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

 قم بفك مواد التعبئة والتغلیف من المنتج. .1
 ومحلقاتھا التشغیلیة.تحقق من سالمة الوحدة ومن وجود جمیع مكوناتھا  .2
 أو الموزع المعتمد. Xylemفي حالة تلف أو مكونات مفقودة، اتصل فورا بشركة  .3
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 نقل وتحریك الوحدة 2.3
 ارفع الوحدة بربط حبل بحلقة الرفع.

 
 

 

 خطر كھربي خطر:
 ممنوع منعا باتا رفع الوحدة بواسطة سلك الكھرباء أو المفتاح العائم.

 

 

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

 

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

 

 

 تحذیر:
 أرفع وحرك الوحدة ببطء لتجنب مشاكل االتزان.

 

 

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

 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 ( 60درجة مئویة و  5-في درجة حرارة محیطة تتراوح ما بین  •

 ٪.95٪ و5فھرنھایت)، والرطوبة النسبیة ما بین 
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 تنبیھ: 
 ال تضع أیة أحمال ثقیلة على الوحدة.

 

 تنبیھ: 
 اعمل على حمایة الوحدة من االصطدام. 

 تخزین الوحدة لمدة طویلة
 أنزع سدادة التصریف. .1
 أفرغ الوحدة بالكامل. .2
 السدادة. أغِلق  .3

 

 اتبع نفس إرشادات تخزین العلبة الجدیدة في علبة تغلیفھا. .4
 أو الموزع المعتمد. Xylemلمزید من المعلومات حول اإلعداد للتخزین طویل األجل، یرجى االتصال بشركة 
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 الوصف الفني  3

 التعیین 3.1
 وحدة ضخ كھربائیة متعددة المراحل ومقرونة بإحكام ذات مدخل ملولب.

 أسماء الطرازات 3.2

 الوصف الطراز
SCD  مضخة كھربائیة سطحیة 

SCDS مضخة كھربائیة سطحیة ومغمورة 

 لوحة البیانات 3.3
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 نوع المضخة الكھربائیة .1
 كود المنتج .2
 التدفق  .3
 االرتفاع الھیدرولیكي (الرأس)  .4
 الحد األدنى للرأس  .5
 القیمة االسمیة للخارج  .6
 خصائص المحرك  .7
 الوزن  .8
 السرعة  .9

 األقصى لدرجة حرارة السائل الحد  .10
 الحد األقصى لدرجة حرارة الوسط المحیط  .11
 الحد األقصى لضغط التشغیل  .12
 مؤشر الحد األدنى للكفاءة  .13
 الحد األقصى لعمق الغطس  .14
 رقم التصنیع التسلسلي + تاریخ التصنیع .15

 كود التعریف بالوحدة 3.4

 
 س /3معدل التدفق بـ م .1
 Scuba [SC]سلسة طرازات  .2
 ] مع قاعدة من الحدید المضاد للصدأ DSأو سطحي ومغمور [] Dمودیل سطحي [ .3
 عدد الدافعات .4
 10قدرة المحرك االسمیة ك وات×  .5
 ] 6ھرتز [ 60]  أو  5ھرتز  [  50تردد   .6
 ] T] أو ثالثي الطور [Q، أحادي الطور بمكثف خارجي [[Cإمداد الطاقة: أحادي الطور بمكثف داخلي [ .7
 مشتمل [ ] ] أو غیر Gمفتاح عائم: مشتمل [ .8
 طول الكبل بالمتر  .9

 ، أو ال یشتمل المقبس []AS/NZS 3112 [AU]، مقبس استرالي BS 1363-I [UK]، مقبس بریطاني CEE 7-VII DIN49441-2-AR2 [DE]مقبس ألماني  .10
 ] أو غیر []Wمعتمدة لالستخدام مع میاه الشرب [ .11

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

 بالمضخة الكھربائیة.

Scuba_dry_M0006_A_sc
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 المكونات الرئیسیة أسماء 3.5
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 كابل الكھرباء .1
 منفذ التفریغ .2
 الرأس العلیا .3
 دعامة المحمل العلوي  .4
 العامود والمحامل .5
 غالف الجزء الثابت للمحرك .6
 دعامة المحمل السفلي  .7
 التسرب المیكانیكي الداخلي (حجرة الزیت) مانع  .8
 مانع تسرب میكانیكي خارجي .9

 منفذ الشفط  .10
 حلقة الرفع  .11
 مقبس تنفیس .12
 االرتفاع الھیدرولیكي (الرأس)  .13
 كلیب ضبط العوام  .14
 مكثف .15
 المفتاح العائم (كمالي) .16
 تابع .17
 مكان تثبیت مانع التسرب  .18
 الموزع .19
 الدافعة  .20
 ھیكل المضخة .21
 سدادة التصریف  .22
 القاعدة  .23
 5SCو  3SCو 1SCعازل خارق (فقط مودیالت  .24

 )6إلى   5مراحل من   8SCو  9إلى  6مراحل من 
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 االستخدام المحدد للمضخة 3.6
 اإلمداد بالمیاه من خزانات تجمیع الماء لالستخدامات المنزلیة •
 الري  •
 نظم تقویة الضغط •
 خزانات تجمیع میاه األمطار •
 السیارات نظم غسل  •
 الشبكات المعرضة لقذف الماء  •
 نظم تعزیز الضغط الحرفیة •
 تنقیة الھواء وترطیبھ •
 یصلح للتركیب في االوساط التالیة:  •

 صغیرة وبدون تھویة −
  المعرضة لخطر الفیضانات المؤقتة −
 تتطلب التشغیل الصامت −

 . 34بصفحة   معلومات تقنیةالتزم بحدود التشغیل المذكور في البیانات التقنیة 
 السوائل التي یمكن ضخھا
 النظیفة •
 الخالیة من المواد الصلبة أو اللیفیة •
 انیكي سلبيلیس لھا تأثیر كیمیائي أو میك •
 غیر قابلة االشتعال. •

 االستخدام غیر السلیم 3.7

 

 تحذیر:
أي استخدام أخر ممنوع حیث أنھ  تم تصمیم ھذه الوحدة وتصنیعھا لالستخدام الموضح في قسم الغرض من االستخدام.

 یمكن أن یلحق األذى بالمستخدم وبكفاءة الوحدة ذاتھا.
 

 

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

 

 

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

 أمثلة على االستخدام غیر السلیم 
 ضخ:  •

 المصنَّعة منھا ھذه الوحدةالسوائل التي تشكل خطورة على المواد  −
 السوائل الخطرة أو السامة أو القابلة لالنفجار أو لالشتعال أو السوائل التي تعمل على التآكل −
 السوائل الصالحة للشرب بخالف الماء مثل النبیذ أو الحلیب −
 سوائل تحتوي مواد تعمل على التأكل أو صلبة أو لیفیة.  −

 تجاوز معدل التدفق المحدد في لوحة البیانات.استخدام الوحدة بمعدالت تدفق مفرطة ت •
 أمثلة على التركیب غیر السلیم

 األجواء القابلة لالنفجار والمسببة للتأكل. •
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 استخدم شبكات توزیع میاه لالستھالك البشري 3.8
 عند استخدام الوحدة لتوفیر المیاه الصالحة الستھالك البشر و/أو الحیوانات:

 

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

 

 

 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:
 الوحدة لبضع دقائق في عدة من االستخدامات وھى مفتوحة من أجل غسل داخل المنظومة.بعد التركیب، شغل 
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 التركیب  4

 إجراءات وقائیة 4.1
 . 5بصفحة  المقدمة والسالمة

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

 

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

 الساریة. 
 

 

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

 

 

 تحذیر:
 الوقایة الشخصیة.ارتدي دائما أدوات 

 

 

 تحذیر:
 استخدم دائما أدوات العمل المناسبة.

 

 

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

 والكھربائیة.
 

 تنبیھ: 
 التجمد.في حالة التركیب الخارجي تأكد من حمایة المنظومة من 

عند توصیل الوحدة بقناة میاه عامة أو خاصة، أو بئر للتزوید بالمیاه لالستھالك البشري و/أو الحیوان، انظر 
 . 15االستخدام في شبكات توزیع المیاه لالستھالك البشري صفحة رقم 

 منطقة التركیب 4.2
 یمكن تركیب الوحدة:

 SCDSو SCDعلى السطح، في طرازات  •
 فقط.  SCDSمغمورة، في طرازات  •

 . 34 بصفحة بیئة التشغیلاتبع اإلرشادات بقسم بیئة التشغیل 
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 األوضاع المسموح بھا 4.2.1

 

 التوصیالت الھیدرولیكیة 4.3

 

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

 الساریة. 
 

 

 خطر كھربي خطر:
 ممنوع منعا باتا رفع الوحدة بواسطة سلك الكھرباء أو المفتاح العائم.

 

 

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

 

 

 تحذیر:
 قم بتركیب موانع تسرب مناسبة بین الوحدة وشبكة المواسیر.

 توصیل الوحدات السطحیة 4.3.1

 اإلجراءات األولیة
 ضع الوحدة قدر المستطاع قرب المائع الذي یتم ضخھ.  .1
لضمان بقاء وصالبة دعامة  قم بتثبیت الوحدة على قاعدة تثبیت خرسانیة أو معدنیة تكون قویة بالقدر الكافي  .2

 التثبیت.
 إرشادات عامة

إذا لزم األمر قم  تخلص من أیة مخلفات لحام أو رواسب أو شوائب في األنابیب لتجنب حدوث تلفیات بالوحدة. .1
 بتركیب فلتر على طرف الشفط.

 قم بتوصیل المواسیر بمدخلي الشفط والتفریغ: .2
 ینبغي ربط األنابیب المعدنیة مباشرة بالمدخل؛ )أ

 في حالة األنابیب البالستیكیة، استخدم مھیئ. )ب
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 ادعم األنابیب بشكٍل مستقل لمنعھا من اإلثقال على الوحدة.  .3
 قم بتركیب موانع تسرب مناسبة بین الوحدة وشبكة المواسیر. .4
 افحص شبكة المواسیر للتحقق من إحكام الربط.  .5

 ماسورة السحب
 قدم) یجب أن یكون قطرھا أكبر من منفذ السحب.  33م ( 10عندما یزید طول مواسیر السحب عن  .1
 یجب أن تحتوي شبكة المواسیر المرنة على لولب معزز لمنع االنقباض في حالة انخفاض الضغط.  .2
 في حالة تركیب برأس سحب سلبي: .3

 % وذلك لمنع الجیوب الھوائیة.2تتجاوز یجب أن یكون لألنبوب درجة انحدار زائدة تجاه الوحدة  •
 قم بتركیب صمام عدم االرتجاع النھایة مع مصفاة سحب، مع التأكد أنھ یكون دائما مغمورا. •

 في حالة رأس سحب إیجابي، قم بتركیب: .4
 إیقاف)-(تشغیل on-offصمام  •
 مرشح یمكن فحصھ. •

 التصریفماسورة 
 33م ( 10قدم) من شبكة المواسیر، ثم كل  7متر ( 2األنابیب، على األقل قم بتركیب صمام عدم ارتجاع على  .1

 قدم) لفرق المنسوب الجیودیسي.
 قم بتركیب مقیاس للضغط وذلك لفحص ضغط التشغیل الفعلي للوحدة. .2
 لضبط معدل التدفق. ل صمام عدم الرجوع ومقیاس الضغط،إیقاف)، قب-(تشغیل on-offقم بتركیب صمام  .3
ان تمدد غشائي للحد من عدد مرات بدء التشغیل وتثبیت ضغط التشغیل والحد من ذروة الضغط قم بتركیب خز .4

 الناتجة عن تأثیر الطرق المائي.
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 الوحدة السطحیة، مثال لتركیب برأس سحب سلبي :1صورة 

 خزان غشائي .1
 صمام التنفیس  .2
 جھاز البدء واإلیقاف  .3
 لوحة التحكم .4
 مقیاس الضغط  .5
 الرجوعصمام عدم  .6
 سدادة التعبئة .7
 كابل اإلمداد بالكھرباء .8
 أنبوب التصریف  .9

 الوحدة  .10
 إیقاف)-(تشغیل on-offصمام  .11
 سدادة التعبئة .12
 ماسورة السحب  .13
 الصمام السفلي  .14
 مصفاة السحب  .15
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 الوحدة السطحیة، مثال لتركیب برأس سحب إیجابي :2صورة 

 خزان غشائي .1
 صمام التنفیس  .2
 جھاز البدء واإلیقاف  .3
 التحكملوحة  .4
 مقیاس الضغط  .5
 صمام عدم الرجوع .6
 سدادة التعبئة .7
 كابل اإلمداد بالكھرباء .8
 أنبوب التصریف  .9

 الوحدة  .10
 إیقاف)-(تشغیل on-offصمام  .11
 إیقاف)-(تشغیل on-offصمام  .12
 ماسورة السحب  .13
 مرشح  .14
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 توصیل الوحدات المغمورة 4.3.2
 اإلجراءات األولیة

 إلنزال الوحدة، مع محیط جید بال عوائق.تأكد من أن أبعاد الخزان أو البئر مناسبة  .1
 تأكد من أن أبعاد الخزان/البئر ال تعیق الحركة الحرة للمفتاح العائم وفلتر السحب العائم، إن ُوجد.  .2

 اإلرشادات
 قم بتوصیل المواسیر بمنفذ تفریغ الوحدة:  .1

 في حالة األنابیب المعدنیة، ینبغي ربطھا مباشرة بالمنفذ؛ )أ
 األنابیب البالستیكیة، استخدم مھیئ.في حالة   )ب

 

 قدم). 33م ( 10قدم) من الوحدة، ثم كل  7متر ( 2قم بتركیب صمام عدم ارتجاع على األنابیب، على األقل  .2
 سنتم من فتحة الضخ.  10") على مسافة 1/8ملم ( 3قم بصنع خرم تنفیس  .3
أقدام) من بعضھا  10أمتار ( 3نایلون على مسافة قم بتوصیل سلك اإلمداد بالكھرباء باألنابیب بأربطة من  .4

 البعض، مع إبقائھا محلولة بین الرباط والذي یلیھ، لتجنب انسالخھا في حالة تمدد األنابیب.
 قم بتثبیت حبل مصنوع من مادة غیر قابلة للتلف إلى حلقة الرفع.  .5
 اخفض الوحدة في الخزان/البئر مع اإلمساك بھا بواسطة الحبل. .6
 ة: ضع الوحد .7

 في مركز الخزان/البئر •
 بوصات) 6سم ( 15مغمورة في السائل، على عمق ال یقل عن  •
  قدم) من أقصى منسوب للسائل 56م ( 17حتى حد أقصى للعمق قیمتھ  •
 قدم) 10متر ( 3ومع كبل إمداد الطاقة خارج السائل بما ال یقل عن  •
 وصة) من جدار الخزان/البئر. ب 2سم ( 5ومع المفتاح العائم، إن ُوجد، على مسافة ال تقل عن  •
 ومع فلتر السحب العائم، إن ُوجد، تحت سطح الماء. •
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 الوحدة المغمورة، مثال للتركیب :3صورة 

 صمام عدم الرجوع .1
 الحد األقصى للمنسوب  .2
 رباط نایلون .3
 رباط نایلون .4
 فلتر السحب العائم (كمالي) .5
 الوحدة  .6
 كابل اإلمداد بالكھرباء .7
 حبل الرفع  .8
 المفتاح العائم (كمالي) .9

 تنبیھ: 
یجب أال یكون ھناك تالمس أبدا أثناء التشغیل، بین الوحدة واألنابیب وكبل اإلمداد بالطاقة الكھربائیة وحبل الرفع من  

 ناحیة وجدران الخزان/البئر من ناحیة أخرى. 
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 ضبط المفتاح العائم
 لتغییر عملھ: التلقائي للوحدة وإیقافھا.یتحكم المفتاح العائم، إن ُوجد، في التشغیل 

 حل مسمار كلیب ضبط المفتاح العائم. .1

 

 أضبط طول كابل المفتاح العائم حسب قیمتي الحد األقصى واألدنى المطلوبة:  .2
 قصیر: یقلل المسافة بین الحد األدنى والحد األقصى، بدء وإیقاف التشغیل أكثر تكرارا. •
 الحد األدنى والحد األقصى، بدء وإیقاف التشغیل أقل تكرارا.طویل: یزید المسافة بین  •

 أربط المسمار. .3
 رطل بوصة). 13نیوتن م ( 1.5 عزم الغلق (التقریط):

 تنبیھ: 
 بوصة).  7سنتم ( 19ال یجب أن یكون طول كبل المفتاح العائم أقل من 

 التوصیل الكھربي 4.4

 

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

 الساریة. 
 

 

 خطر كھربي خطر:
قبل البدء في العمل، تحقق من فصل التیار الكھربائي وعزلھ، لتجنب إعادة التشغیل عن غیر قصد للوحدة، والمحرك  

 اإلضافیة.اإللكتروني ودائرة التحكم 

 أرضي 4.4.1

 

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

 

 

 خطر كھربي خطر:
 قم بتوصیل المضخة الكھربائیة وأي ملحقات كھربائیة بفیشة بھا موصل حمایة (أرضي). 
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 خطر كھربي خطر:
موصل الحمایة (األرضي) أطول من موصالت الطور(الفاز)؛ في حالة انقطاع عرضي لموصل اإلمداد  تحقق من أن 

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

 

 خطر كھربي خطر:
 الكھربائیة القاتلة.ركب أنظمة مناسبة للحمایة من الماس غیر المباشر، وذلك لمنع الصدمات 

 إرشادات للتوصیل الكھربائي 4.4.2
 تحقق من: .1

 صفات الموجودة على لویحة البیانات.اتطابق جھد وتردد شبكة الكھرباء مع المو •
 حمایة كابل اإلمداد بالكھرباء من درجات الحرارة المرتفعة واالھتزازات والصدمات والحك.  •

 بالتالي: تأكد من تزوید خط إمداد الطاقة  .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 
لالستخدام في أحواض السباحة أو أحواض الحدائق أو ما شابھ، وفقط عندما ال یكون ھناك أشخاص أو  •

 )I∆N ≤ 30 mA(حیوانات بداخلھا، مفتاح مضاد لتھریب التیار األرضي المتبقي 
إذا لم یكن من الممكن فحص مستوى السائل بشكل مرئي، فقم بتثبیت نظام للحمایة ضد التشغیل الجاف متصالً  •

 بمفتاح ضغط (أو مفتاح عائم أو مجسات أو أجھزة مناسبة أخرى)
 . mA 30 ≤مع تیار فصل  RCCBفي حالة التثبیت الدائم، قم بتثبیت مفتاح تسرب أرضي  •

 ضد الحمل الزائد أو درجة الحرارة الفائقة  -أحادي الطور  -لوحدة حمایة محرك ا

 

 خطر كھربي خطر:
 وصل المقبس بفیشة بھا موصل حمایة (أرضي).

 الوحدة مجھزة بمكثف مدمج وحمایة للمحرك، وتتوقف أوتوماتیكیاً في حالة الحمل الزائد أو زیادة درجة الحرارة. 
 حمایة المحرك بإعادة التشغیل.بعد دقائق قلیلة تسمح دائرة 

 من الحمل الزائد  -ثالثة طور  -حمایة محرك الوحدة 
 وفقًا للتیار الموضح في لوحة البیانات. Dقم بتركیب واقي محرك مناسب في لوحة التحكم، مع منحنى 

 معایرة واقي المحرك وفقًا الستخدام المحرك: 
 الحالیة االسمیة المسجلة بلوحة البیاناتمع الحمل الكامل، بحیث یتوافق مع القیمة  •
 مع الحمل الجزئي، بحیث یتوافق مع قیمة تیار التشغیل الُمقاس بكماشة تیار. •
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 إرشادات للوحة التحكم الكھربائیة 4.4.3

 تنبیھ: 
التوصیالت الخاطئة یمكن أن  یجب أن تطابق لوحة الكھرباء المواصفات والمعدالت المذكورة في لوحة البیانات.

 تسبب تلف المحرك.

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

 حمایة حراریة لألمبیر إلعادة الضبط األوتوماتیكي، مدمجة التركیب (أداة حمایة المحرك)  • أحادي الطور 
(بدء تشغیل المحرك)،   aMمن الدوائر القصیرة، من قبل القائم على التركیب: مصاھر كھربائیة  •

كیلو أمبیر، أو جھاز مشابھ   4.5≥ ومقاس بالبوصة   Cأو مفتاح مغناطیسي حراري بمنحنى  
 أخر. 

أمبیر +   10حراري، من قبل القائم على التركیب: مرحل حراري لفرط التحمیل للترحیل فئة  • ثالثي الطور
(لبدء تشغیل المحرك)، أو مفتاح مغناطیسي حراري لحمایة المحرك من   aMمصاھر كھربائیة 

 أمبیر  10فئة بدء التشغیل 
(بدء تشغیل المحرك)،   aMمن الدوائر القصیرة، من قبل القائم على التركیب: مصاھر كھربائیة  •

أمبیر، أو جھاز مشابھ   كیلو  4.5≥ ومقاس بالبوصة   Cأو مفتاح مغناطیسي حراري بمنحنى  
 أخر. 

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

 التشغیل بمحول تردد 4.4.4
 ثالثي الطور بمحول تردد للتحكم في السرعة.  -یمكن توصیل المحرك أحادي

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

 ھرتز.  25ال یجب أن ینخفض الحد األدنى لقیمة التردد عن  •
 قدم)  6.5م ( 2ال یجب أن تكون قیمة رأس المضخة أقل من  •
للتطبیقات التي تحتاج إلى التشغیل الصامت، یجب تركیب مرشح مخرج بین المحرك والمحول؛ كما یمكن  •

 الجیبي أن یقلل من مستوى الضوضاء أكثر من ذلك للمرشح 
 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 
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 االستخدام والتشغیل 5

 إجراءات وقائیة 5.1

 

 خطر كھربي خطر:
 ال تستخدم الوحدة بحمام السباحة أو أماكن مشابھة عندما یكون بداخلھا أناس.

 

 

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

 

 

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

 

 

 خطر اإلصابات تحذیر:
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:
 وضع المواد القابلة لالحتراق بالقرب من الوحدة.یحظر 

 

 

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

 التشغیل.
 

 تنبیھ: 
 ممنوع التشغیل الجاف للوحدة 

 

 تنبیھ: 
 الفتح/الغلق مغلق.ممنوع تشغیل الوحدة وصمام 

 

 تنبیھ: 
 : یجب تسقیة المضخة قبل بدء التشغیلSCDطراز  •
بوصات) قبل بدء  6سم ( 15یجب أن تكون الوحدة مغمورة في السائل، على عمق ال یقل عن  :SCDSطراز   •

 التشغیل.
 

 تنبیھ: 
 تأكد من عدم وجود فقاعات ھواء باقیة داخل الوحدة.
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 التشغیل أول مرة 5.2

 الوحدة السطحیة 5.2.1
 إیقاف) الموجود على خط التصریف.-(تشغیل on-offأغلق صمام  .1
 الموجود على خط السحب، إن ُوجد   on-offأفتح صمام   .2
 باستخدام سدادة التعبئة، أملئ وحدة السحب السلبي، أو قم بتنفیس وحدة السحب السلبي.   .3
 لمفتاح.شغل الوحدة بتوصیل الفیشة بشبكة الكھرباء و/ أو قم بتشغیل ا .4
 إیقاف) على جانب التفریغ بالكامل.-(تشغیل on-offافتح صمام  .5
 تحقق مما یلي والوحدة تعمل: .6

 أنھ ال یوجد تسریب للسائل من الوحدة أو من األنابیب •
 أنھ ال توجد ضوضاء أو اھتزازات غیر مرغوبة •
 أن استھالك الكھرباء في حدود القیمة المسجلة بلوحة البیانات •
 الوحدة مستویات األداء الھیدرولیكي المتوقعة.توفر  •

 سجل قیمة الضغط عند معدل تدفق صفر. .7

 الوحدة المغمورة 5.2.2
 إیقاف) الموجود على خط التصریف.-(تشغیل on-offأغلق صمام  .1
 قم بتنفیس الوحدة باستخدام سدادة التعبئة. .2
مفتاح تعویم، فقد تبدأ  إذا كان لدى الوحدة شغل الوحدة بتوصیل الفیشة بشبكة الكھرباء و/ أو قم بتشغیل المفتاح. .3

 أو ال وفقا لمكانھ. في العمل
 للتفریغ. on-offوالوحدة تعمل، افتح ببطء تماًما صمام  .4
 تحقق مما یلي والوحدة تعمل: .5

 أنھ ال یوجد تسریب للسائل من الوحدة أو من األنابیب •
 أنھ ال توجد ضوضاء أو اھتزازات غیر مرغوبة •
 دوامات بالقرب من منفذ السحبال توجد  •
 أن المفتاح العائم، إن ُوجد، یتحرك بال عوائق •
 أن استھالك الكھرباء في حدود القیمة المسجلة بلوحة البیانات •
 توفر الوحدة مستویات األداء الھیدرولیكي المتوقعة. •

 سجل قیمة الضغط عند معدل تدفق صفر. .6

 ثة أطوار)التحقق من اتجاه الدوران (المحركات ذات الثال 5.3
 إیقاف) الموجود على خط التصریف.-(تشغیل on-offأغلق صمام  .1
 ابدأ تشغیل الوحدة. .2
تحقق من مقیاس الضغط: إذا لم یتم الكشف عن أي ضغط أو ضغط منخفض، فإن اتجاه دوران المحرك یكون  .3

 خاطئًا.
 أوقف الوحدة.  .4

 خطأ في اتجاه الدوران 5.3.1
 افصل التیار الكھربائي. .1
 الثالث أسالك بكبل الطاقة، بلوحة الكھرباء.استبدل اثنین من  .2

 وقف التشغیل 5.4
 إیقاف) الموجود على خط التصریف.-(تشغیل on-offأغلق صمام  .1
إذا تم تركیب مفتاح عائم، فإن الوحدة   أوقف الوحدة بفصل الفیشة من شبكة الكھرباء و/ أو قم بإطفاء المفتاح. .2

 المنخفض (الحد األدنى لمستوى السائل).تتوقف تلقائیًا عندما تصل إلى الموضع 
 ببطء مرة أخرى وتحقق من عدم عودة أي سائل إلى الخزان/البئر عبر الوحدة.  on-offافتح صمام  .3
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 الصیانة 6

 إجراءات وقائیة 6.1
 . 5بصفحة رقم    المقدمة والسالمةتأكد قبل بدء التشغیل من قراءة واستیعاب تعلیمات االمان بالكامل الموضحة في  

 

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

 

 

 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 كھربي خطر:
العمل، تحقق من فصل التیار الكھربائي وعزلھ، لتجنب إعادة التشغیل عن غیر قصد للوحدة، والمحرك  قبل البدء في 

 اإللكتروني ودائرة التحكم اإلضافیة.
 

 

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

 المتبقي.

 صیانة الوحدة السطحیة 6.2
 أشھر: 6كل 

أو موزع معتمد  Xylemتحقق من سالمة كابل الكھرباء؛ في حالة تلفھ، ضع الوحدة خارج الخدمة وأتصل بشركة  .1
 الستبدالھ.

تحقق من الضغط وقیمة التدفق صفر ثم قارنھ بالضغط المقاس أثناء مرحلة بدء التشغیل األول؛ فإذا زاد الفرق بین  .2
 أو موزع معتمد. Xylem%، أتصل بشركة 15-10القیمتین عن 

 قم بتنظیف الوحدة والفالتر بحرص. .3
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 صیانة الوحدة المغمورة 6.3
 حقق أحدى الحالتین: أشھر تشغیل أو في نھایة الموسم، عندما تت 6كل 

 تحقق من سالمة: .1
 كابل اإلمداد بالكھرباء •
 كابل المفتاح العائم، إن ُوجد •
 فلتر السحب العائم، إن ُوجد  •

 أو موزع معتمد الستبدالھ.  Xylemفي حالة تلف أي منھم أتصل بشركة 
تحقق من الضغط وقیمة التدفق صفر ثم قارنھ بالضغط المقاس أثناء مرحلة بدء التشغیل األول؛ فإذا زاد الفرق بین  .2

 أو موزع معتمد. Xylem%، أتصل بشركة 15-10القیمتین عن 
 قم بتنظیف الوحدة والفالتر بحرص. .3

 فترات طویلة من عدم التشغیل 6.4
، بالماء العذب 34بصفحة  معلومات تقنیةیجب غسل الوحدات المستخدمة لضخ المیاه المالحة، اتباعا للتعلیمات    .1

 بعد استخدامھا.
 قم بتفریغ الوحدة واألنابیب. .2
 ضع الوحدة خارج الخدمة.  .3
 احِم الوحدة من التجمد. .4

 . 27بصفحة رقم  مرة التشغیل أولقبل إعادة تشغیل الوحدة، أنظر

 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 
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 حل المشكالت 7

 إجراءات وقائیة 7.1

 

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

 

 

 تحذیر:
 المتعلقة باالستخدام والتشغیل والصیانة.التزم بمتطلبات األمان المبینة في الفصول 

 

 

 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

 الحل السبب
 استعد اإلمداد بالطاقة الكھربائیة  ال یوجد تیار كھرباي 

 تحقق من مستوى السائل في الخزان /البئر و/أو  • الوضع المنخفض المفتاح العائم في 
 أضبط المفتاح العائم و/أو  •
 تحقق من أن المفتاح العائم یمكنھ أن یتحرك دون عوائق  •

تم تشغیل واقي المحرك في لوحة التحكم الكھربائیة (طراز  
 ثالثي الطور). 

 7.8أنظر فقرة 

التحكم الكھربائیة (طراز  تم تشغیل المرحل الحراري في لوحة 
 أحادي الطور). 

 أو الموزع المعتمد لالستبدال.  Xylemأتصل بشركة 

 أو الموزع المعتمد لالستبدال.  Xylemأتصل بشركة  كابل توصیل التیار الكھربي تالف 
 أو الموزع المعتمد لالستبدال.  Xylemأتصل بشركة  تلف بكابل المفتاح العائم 

 استبدل المكثف  عطل بمكثف اللوحة (طراز ثالثي الطور)
 أو الموزع المعتمد لالستبدال.  Xylemأتصل بشركة  عطل بمكثف الوحدة
 تحقق من سالمة لوحة التحكم واصلحھا أو استبدلھا  عطل بلوحة التحكم 

 اصلح جھاز بدء التشغیل أو استبدلھ  تم ضبط المبدأ بصورة غیر صحیحة أو بھ تلف 
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 معدل التدفق منخفض أو ال یوجد تدفق وال ضغط 7.3

 الحل السبب
تحقق من اتجاه الدوران وغیره في حالة الضرورة؛ أنظر فقرة   أطوار  یدور في االتجاه الخطأ - المحرك الثالث

5.3 
 قم بتنفیس الوحدة و/أو  • وجود ھواء بالوحدة

 ، و/أو  4.3.2قم بصنع خرم تنفیس، أنظر فقرة   •
 أرفع منسوب السائل و/ أو  •
 قم بزیادة عمق التثبیت و / أو  •
 أخفض معدل التدفق و/أو  •
 استبدل الوحدة بآخري بمستویات أداء أقل و/أو  •
 قم بزیادة قطر ماسورة السحب لتقلیل مقاومة التدفق.  •

 استبدل صمام عدم الرجوع  مغلق جزئیًا صمامات عدم الرجوع مثبتة في وضع مغلق أو 
 استبدل صمام عدم الرجوع  صمامات عدم الرجوع مثبتة في وضع مغلق أو مغلق جزئیًا 

 نظف الفلتر  فلتر السحب مسدود 
 ازل االنسداد الموجود  اختناق مواسیر السحب و/أو الصرف

 ازل االنسداد  األنابیب و/أو الوحدة مسدودة
 تحقق من اإلمداد بالطاقة الكھربائیة.  بالكھرباءموصلة 

 استبدل موانع التسرب  • یتسرب السائل من موانع التسرب الخاصة بالمواسیر والوحدة
تحقق من أن التركیب یمتثل لحدود االستخدام المخصص   •

 و/أو 
 أو الموزع المعتمد Xylemاتصل بشركة  •

 في حالة تركیبھ  تحقق من معایرة محول التردد،  سرعة دوران منخفضة 
 أو الموزع المعتمد Xylemاتصل بشركة  الوحدة دون السعة 

 الوحدة تبدأ في العمل بوتیرة مفرطة التكرار (تشغیل/إیقاف أوتوماتیكي) 7.4

 الحل السبب
 تحقق من مستوى السائل في الخزان /البئر و/أو  • ال یعمل المفتاح العائم بشكل صحیح 

 أضبط المفتاح العائم و/أو  •
 تحقق من أن المفتاح العائم یمكنھ أن یتحرك دون عوائق  •

 استبدل صمام عدم الرجوع  صمام مانع االرتجاع معطل أو مسدود 
 اصلح جھاز بدء التشغیل أو استبدلھ  تم ضبط المبدأ بصورة غیر صحیحة أو بھ تلف 

 وعاء التمدد
 عدم وجود شحن مسبق، أو  •
 غیر موصل بالكھرباء، أو  •
 لم یتم تركیبھ  •

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

 أو الموزع المعتمد Xylemاتصل بشركة  الوحدة كبیرة الحجم 
  



 «ترجمة التعلیمات األصلیة»  -عر 
 

 
32 SCUBA DRY –  تعلیمات إضافیة للتركیب والتشغیل والصیانة 

 

 الوحدة ال تتوقف عن العمل (تشغیل/إیقاف أوتوماتیكي) 7.5

 الحل السبب
 السائل في الخزان /البئر و/أو تحقق من مستوى   • ال یعمل المفتاح العائم بشكل صحیح 

 أضبط المفتاح العائم و/أو  •
 تحقق من أن المفتاح العائم یمكنھ أن یتحرك دون عوائق  •

 أخفض معدل التدفق المطلوب  معدل التدفق المطلوب أكبر من المنتظر
 أزل التسربات  تسرب من األنابیب 

 اتجاه الدوران وغیره في حالة الضرورةتحقق من  أطوار  یدور في االتجاه الخطأ - المحرك الثالث
(تشغیل/إیقاف) أو المرشحات   On/Offاألنابیب أو صمامات 

 مسدودة بالشوائب 
 أزل الشوائب 

 اصلح جھاز بدء التشغیل أو استبدلھ  تم ضبط المبدأ بصورة غیر صحیحة أو بھ تلف 
 7.3أنظر فقرة  الوحدة تعمل ولكن معدل التدفق منخفض أو ال یوجد تدفق 

 )RCDتم تفعیل جھاز الحمایة التفاضلي ( 7.6

 الحل السبب
 تحقق من نوع جھاز الحمایة التفاضلي نوع جھاز الحمایة التفاضلي غیر مناسب

 أو الموزع المعتمد لالستبدال.  Xylemأتصل بشركة  عزل الوحدة منخفض 

 تتوقف الوحدة وتعمل   بصورة دوریة، طراز أحادي الطور 7.7
 الوحدة ذات المحرك أحادي الطور وتعمل بصورة دوریة دون تدخل المفتاح العائم أو محرك البدء.تتوقف 

 الحل السبب
 استرجع معدل التدفق مرة أخرى داخل الحدود المسموح بھا  درجة حرارة السائل مرتفعة جدا 

 افحص الوحدة وأصلحھا  تم ضبط الوحدة میكانیكیا
 تحقق من قیمة فرق الجھد  بالطاقة غیر صحیح جھد مصدر اإلمداد 

 تحقق من المائع الذي یتم ضخھ  المائع الذي یتم ضخھ ذو كثافة عالیة 
 7.4أنظر فقرة  بدء تشغیل متعدد 

نقطة العمل بمنحنى التشغیل خاطئة، معدل التدفق أقل أو أعلى  
 من الحدود المسموح بھا 

 الحدود المسموح بھا استرجع معدل التدفق مرة أخرى داخل 

 أو الموزع المعتمد لالستبدال.  Xylemأتصل بشركة   الوحدة بھا خلل
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 تم تشغیل واقي المحرك في لوحة التحكم الكھربائیة، طراز ثالثي الطور 7.8

 الحل السبب
تمت معایرتھا بقیمة مفرطة االنخفاض بالنسبة للتیار المقدر  

 للمحرك 
 و/أو أعد معایرة واقي المحرك،  •
 قم بتركیب واقي محرك حجمھ مناسب •

 تحقق من اإلمداد بالطاقة واستعد الطور فقدان طور اإلمداد بالكھرباء 
 أحكم شد أو استبدل المشابك وأطراف التوصیل   وصالت واقي المحرك مرخیة و/أو معیبة

 افحص الوحدة وأصلحھا  الوحدة ال تدور بحریة بسبب وجود عطل میكانیكي
 أو الموزع المعتمد لالستبدال.  Xylemأتصل بشركة  توصیل التیار الكھربي تالف كابل 

 تحقق من قیمة فرق الجھد  جھد مصدر اإلمداد بالطاقة غیر صحیح 
 تحقق من المائع الذي یتم ضخھ  المائع الذي یتم ضخھ ذو كثافة عالیة 

 الغرفة أخفض درجة حرارة  درجة حرارة غرفة تركیب اللوحة مرتفعة جدا 
 7.4أنظر فقرة  بدء تشغیل متعدد 

نقطة العمل بمنحنى التشغیل خاطئة، معدل التدفق أقل أو أعلى  
 من الحدود المسموح بھا 

 استرجع معدل التدفق مرة أخرى داخل الحدود المسموح بھا 

 أو الموزع المعتمد لالستبدال.  Xylemأتصل بشركة  الوحدة بھا خلل 

 تصدر الوحدة ضوضاء و/أو اھتزازات مفرطة 7.9

 الحل السبب
 أفحص التركیب  الرنین 

 ارجع إلى دلیل محول التردد  تمت معایرة محول التردد بطریقة خاطئة (إن وجد) 
 قم بإزالة األجسام الغریبة  ھناك أجسام غریبة في الوحدة

 أرسل الوحدة إلى ورشة صیانة معتمدة لیتم فحصھا  بسبب وجود عطل میكانیكيالوحدة ال تدور بحریة 
نقطة العمل بمنحنى التشغیل خاطئة، معدل التدفق أقل أو أعلى  

 من الحدود المسموح بھا 
 استرجع معدل التدفق مرة أخرى داخل الحدود المسموح بھا 

 قم بتنفیس الوحدة و/أو  • وجود ھواء بالوحدة
 ، و/أو 4.3.2تنفیس، أنظر فقرة  قم بصنع خرم  •
 أرفع منسوب السائل و/ أو  •
 قم بزیادة عمق التثبیت و / أو  •
 أخفض معدل التدفق و/أو  •
 استبدل الوحدة بآخري بمستویات أداء أقل و/أو  •
 قم بزیادة قطر ماسورة السحب لتقلیل مقاومة التدفق.  •

لوحدة على قاعدة تثبیت خرسانیة أو معدنیة تكون  قم بتركیب ا الوحدة غیر مثبتة أو مثبتة بطریقة خاطئة باألساس 
 قویة بالقدر الكافي لضمان بقاء وصالبة دعامة التثبیت 

 محول التردد في وضع خطأ أو مغلق 7.10
 محول التردد (إذا وجد) یوجد في وضع خطأ أو مغلق.

 الحل السبب
 ارجع إلى دلیل محول التردد  ارجع إلى دلیل محول التردد 
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 تقنیة معلومات  8

 بیئة التشغیل 8.1
 جو ال یعمل على التآكل وغیر قابل لالنفجار وغیر معرض للتجمد.

 درجة حرارة السائل الذي یتم ضخھ 
 فھرنھیت). 104إلى  32درجة مئویة ( 40إلى  0من 

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

 الشوائب العالقة 
 الحد األقصى للقطر، ملیمتر (بوصة) الطراز

1SCD(S) ≥ 1.0  )0.04 ( 
3SCD(S), 5SCD(S), 8SCD(S) ≥ 2.0  )0.08 ( 

 تركیز مركبات الكلور
 فھرنھیت). °68 مئویة (°20 بالملیون لدى درجة حرارة جزء  200 ≤

 كمیة الرمل

 س /3م 25 ≤

 الحد األقصى للرأس (االرتفاع) 8.2
 زھرت 50

 )االرتفاع، م (ق الطراز )رتفاع، م (قاال الطراز )االرتفاع، م (ق الطراز
1SCD..9/09/5C 75 )245 ( 3SCD..8/15/5T 90 )294 ( 5SCD..5/09/5T 59 )193 ( 
1SCD..7/07/5C 60 )197 ( 3SCD..7/09/5T 79 )258 ( 5SCD..4/07/5T 48 )156 ( 
1SCD..6/05/5C 101  )331 ( 3SCD..5/07/5T 58 )190 ( 5SCD..3/05/5T 36 )117 ( 
1SCD..9/09/5T 78 )257 ( 3SCD..4/05/5T 47 )153 ( 8SCD..6/15/5C 65 )214 ( 
1SCD..7/07/5T 61 )201 ( 5SCD..8/15/5C 93 )304 ( 8SCD..3/09/5C 32 )104 ( 
1SCD..6/05/5T 102  )335 ( 5SCD..6/11/5C 70 )228 ( 8SCD..2/05/5C 21 )69 ( 
3SCD..9/15/5C 91 )298 ( 5SCD..5/09/5C 59 )195 ( 8SCD..6/22/5T 66 )215 ( 
3SCD..8/11/5C 78 )255 ( 5SCD..4/07/5C 47 )156 ( 8SCD..5/15/5T 55 )179 ( 
3SCD..7/09/5C 57 )186 ( 5SCD..3/05/5C 35 )116 ( 8SCD..4/11/5T 44 )144 ( 
3SCD..5/07/5C 45 )149 ( 5SCD..8/22/5T 94 )309 ( 8SCD..3/09/5T 33 )108 ( 
3SCD..4/05/5C 101  )331 ( 5SCD..7/15/5T 83 )271 ( 8SCD..2/05/5T 22 )72 ( 
3SCD..9/22/5T 75 )245 ( 5SCD..6/11/5T 71 )232 ( - - 
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 ھرتز 60
 )االرتفاع، م (ق الطراز )االرتفاع، م (ق الطراز )االرتفاع، م (ق الطراز

1SCD3/05/6C 46 )151 ( 5SCD3/11/6C 51 )167 ( 3SCD4/09/6T 67 )219 ( 
1SCD4/07/6C 61 )200 ( 5SCD4/15/6C 69 )226 ( 3SCD6/15/6T 100  )328 ( 
1SCD5/09/6C 73 )238 ( 8SCD2/11/6C 32 )103 ( 5SCD2/07/6T 35 )115 ( 
1SCD6/11/6C 86 )283 ( 8SCD3/15/6C 47 )155 ( 5SCD3/11/6T 52 )172 ( 
3SCD2/05/6C 33 )107 ( 1SCD3/05/6T 45 )147 ( 5SCD4/15/6T 68 )223 ( 
3SCD3/07/6C 49 )161 ( 1SCD4/07/6T 60 )196 ( 5SCD6/22/6T 102  )335 ( 
3SCD4/09/6C 65 )214 ( 1SCD5/09/6T 75 )244 ( 8SCD2/11/6T 32 )104 ( 
3SCD5/11/6C 82 )268 ( 1SCD6/11/6T 89 )293 ( 8SCD3/15/6T 48 )156 ( 
3SCD6/15/6C 98 )321 ( 3SCD2/05/6T 34 )110 ( 8SCD4/22/6T 63 )208 ( 
5SCD2/07/6C 34 )112 ( 3SCD3/07/6T 50 )165 ( - - 

 PNالحد األقصى لضغط التشغیل  8.3
1MPa (145 psi). 

 مالحظة:
P1max + Pmax ≤ PN 

 الوصف بیان
P1max الحد األقصى لضغط الدخول 

Pmax الحد األقصى للضغط الذي تولده المضخة 
PN الحد األقصى لضغط التشغیل 

 بدء التشغیل في الساعةالحد األقصى لعدد مرات  8.4
 عدد مرات التشغیل المتكرر / ساعة قوة المحرك، كیلو وات

0.5 -  0.9 25 
1.1 -  2.2 20 

 الخواص المیكانیكیة 8.5
 طول كابل الكھرباء

 )الطول، م (ق الوحدة
 ) 16( 5 السطح
 ) 66( 20 غاطسة

 الحد األقصى لعمق الغطس
 )ق 56م ( 17

 فئة الحمایة 
IPX8. 
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 الكھربائیة المواصفات 8.6
 السرعة 

 min1- السرعة زالتردد ھرت
50 2900 
60 3500 

 قیم المسامحة لفرق جھد التغذیة المسوح بھا
 % ± UN, V عدد الموصالت + طرف التأریض الطور ~ زھرتالتردد 

50 1 2 + 1 220 -240   ±6 
3 3 + 1 230/400  ±10 

60 1 2 + 1 220 -230   ±6 
3 3  +1 220/380  ±5 

 مستوى الضوضاء 8.7
 dB ± 2، في مجال حر على مسافة متر واحد من الوحدة LpA یُقاس مستوى الضوضاء الوحدةمكان 

 70 < على السطح
 غیر قابل للتطبیق غاطسة

 المواد المالمسة للسائل 8.8
 المادة قطعة

، التابع، ریش التوزیع، غالف SCDS)جسم المضخة، القاعدة (
 الثابت للمحركالجزء 

 AISI 304صلب غیر قابل للصدأ 

 AISI 431صلب غیر قابل للصدأ  العمود
 تكنوبولیمر الدافعة، القوس السفلي، الرأس العلیا
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 التخلص من المضخة 9

 إجراءات وقائیة 9.1

 

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

 والنحاس والبالستیك وغیرھا).
 

 

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

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

Maggiore VI - Italy:بموجب ھذه الوثیقة أن المنتج ، 
 وحدة ضخ كھربائیة ومقرونة بإحكام (أنظر لویحة البیانات)

 الشروط والمواصفات المحددة في التوجیھات األوروبیة ذات الصلة: تلبي 
الشخص الفردي أو الشخصیة االعتباریة  -، وما تبعھ من تعدیالت (الملحق الثاني EC/2006/42الماكینات  •

 .Xylem Service Italia S.r.l) القانونیة المصرح لھ بتصنیف المستندات الفنیة:
(مضخات الماء) عند  547/2012) رقم EUوما تبع من تعدیالت، الئحة ( ،EC/2009/125التصمیم البیئي  •

 MEIوجود عالمة 
 والمعاییر الفنیة التالیة: 

• EN 809:1998+A1:2009, EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017, EN 60335-2-41:2003 + A1:2004, 
, EN 62233:2008.1+ A2:2010 

Montecchio Maggiore, 27/01/2020 
Amedeo Valente 

 (مدیر الھندسة والبحث والتطویر)
 00مراجعة.

 

 
 

  

 
 ق) 33م ( 20ذات كابالت الكھرباء التي طولھا أقل من  SCDSلطرازات  25.8باستثناء قسم  1
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 )36إعالن مطابقة االتحاد األوروبي (رقم  10.2
1. )EMCD:مودیل الجھاز/المنتج ( SC.. (أنظر لویحة البیانات)  

 ..EEE: N. SC (RoHS)رقم التعریف األوحد 
  المصنِّعة:اسم وعنوان الجھة   .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

 وحدة ضخ مقرونة بإحكام.
یتوافق مع تشریع التوافق ذي الصلة الصادر عن االتحاد یتوافق الغرض من إعالن المطابقة المحدد أعاله  .5

 األوروبي:
(التوافق الكھرومغناطیسي) والتعدیالت  2014فبرایر  26المؤرخ  EU/2014/30توجیھ االتحاد األوروبي  •

 الالحقة 
(بشأن تقیید استخدام بعض المواد الخطرة   2011یونیو  8الصادر بتاریخ  EU/2011/65التوجیھ األوروبي  •

 المعدات الكھربائیة واإللكترونیة) والتعدیالت الالحقة. في
مرجعیات معاییر التوافق المستخدمة ذات الصلة أو مرجعیات المواصفات الفنیة األخرى، فیما یتعلق بما تم  .6

 إعالنھ من تطابق:
• EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2: 2011 ,EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008, EN 61000-3-

2:2014, EN 61000-3-3:2013. 
• .EN 50581:2012 

 - الكیان الذي یتم إبالغھ: .7
 معلومات إضافیة: .8

التطبیقات المعفاة من القیود: الرصاص كعنصر ملزم في الصلب واأللومنیوم وسبائك  - 3الملحق  -النفایات 
 )]. 6a)  ، 6b)  ، 6cالنحاس [

 .Xylem Service Italia S.r.l موقَّع لصالح وبالنیابة عن:
Montecchio Maggiore, 07/01/2020 

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
 وثائق عقد البیع.للحصول على معلومات حول الضمان راجع 

 
 
 



 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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.xyleminc.com 

Xylem Service Italia S.r.l. 
Via Vittorio Lombardi 14 
36075 – Montecchio Maggiore (VI) - Italy 
www.xylem.com/brands/lowara 
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