
 

 : توجه 

 هنگام نصب و راه اندازی اتخاذ شود.که باید در است در مورد اقدامات ایمنی آن هستید حاوی اطالعاتی در حال خواندن راهنمایی که 

 .قبل از مونتاژ و راه اندازی را بخوانندو کاربر دستورالعمل های راین بسیار مهم است که هم نصاب بناب

 

 :یمنیا یعموم یدستورالعمل ها. 1

عدم پیروی یا توجه به توضیحات این  احتمال خطر را در پی خواهد داشت.( نمادها ) 

 خطر برق گرفتگی را در پی خواهد داشت. عدم پیروی از این دستور : برق گرفتگی خطر

 را در پی خواهد داشت. آسیب به افراد یا اشیاءخطر  عدم پیروی از این دستورخطر :  

 عدم پیروی از این دستور خطر آسیب به پمپ یا تجهیزات را در بر خواهد داشت. توجه: 

 

 : قوانین عمومی ایمنی .2

 مالحظات عمومی

  پمپ ها پمپ های ذکر شده در این راهنما مخصوص سیرکوله و تصفیه آب استخرهای شنا طراحی شده است. این

 طراحی شده است. c40°کاری  جهت آب تمیز در حداکثر دمای

 

  طبق دستورالعمل مخصوص همان مرحله انجام شود. باید در هر مرحله نصب این پمپ ها 

 

 مقررات الزم برای پیشگیری از حوادث باید مورد توجه قرار گیرد. 

 قطعات اصلی و لوازم جانبی . پمپ انجام شود نیاز به مجوز قبلی از تولید کننده دارد ت برهر تغییری که ممکن اس

آسیب های  در قبالسازنده پمپ از همه مسئولیت ها  تضمین ایمنی بیشتر است. در غیراینصورت تولید کننده اصلی

 .معاف استتقلبی ناشی از استفاده از قطعات غیر مجاز یا لوازم جانبی 

  حتما پمپ از شبکه برق جدا شود و سپس اقدام به تعمیرات شود.جهت تعمیرات 

  نصب تجهیزات باید توسط افراد واجد شرایطی انجام شود که در این کار مهارت دارند و دستورالعمل نصب دستگاه را

 به دقت خوانده باشند.

  هشدارهای نصب و راه اندازی

  کابل داخل تکه ، بررسی کنید که باشید مکانیزم داخل جعبه اتصال پمپ، مراقبهنگام اتصال کابل های الکتریکی به

دیاگرام نقشه را با استفاده از  شود. پمپو تماس با زمین به درستی متصل  باقی نماند از بسته شدن جعبه اتصال قبل

 .کنید وصل و راه اندازیدستگاه  همراهالکتریکی 

 وصل شده استبه ترمینال محکم دستگاه به درستی تنظیم و جعبه ترمینال  درکابل برق  بررسی کنید که اتصال. 

  30کلیدمحافظ جان استفاده شده جهت این پمپ ها نباید ازMa .بیشتر باشد 

 لتریف شیپ های داراینصب شوند، مخصوصا مدل  یبه صورت افق دیبا شهیپمپ ها هم. 

 



 

  پمپ هایی که ، به ویژه گیردسطح آب قرار  پایین تر از  پمپهمیشه توصیه می شود کهself-priming  .نیستند

پمپ از سطح آب محل نصب سطح آب نصب کرد، اما ارتفاع هندسی  را می توان باالتر از self-priming هایپمپ

متر باشد. عالوه بر این، لوله مکش باید تا حد امکان کوتاه باشد تا زمان مکش را کاهش دهد. همچنین  2نباید بیش از 

 .که محل نصب پمپ همیشه خشک و دارای جریان هوا باشدد مطمئن شوی

  شود.وارد ن یکیموتور و قطعات الکترالکترو آب به  یطیشرا چیتا در هتوجه کرد  دیبا ژهیوبصورت 

 

 کار شروعقبل از هشدارهای 

  و  بررسی کنید راعملکرد و کالیبراسیون محافظ های الکتریکی الکتروموتور پمپ برای اولین بار بکار قبل از شروع

بررسی کنید که محافظ ها در برابر تماس های الکتریکی و مکانیکی به درستی قرار گرفته اند و به خوبی ثابت شده 

 .اند

 .توصیه می شود در اولین بررسی از نصب تجهیزات استخر از استخر استفاده نشود 

 

 هشدارهایی در مورد تعمیر و نگهداری

 ر هنگام مونتاژ و نصب پمپ باید رعایت شود.موارد ایمنی و قوانین کلی د 

  شود.وارد ن یکیموتور و قطعات الکترالکترو آب به  یطیشرا چیتا در هتوجه کرد  دیبا ژهیوبصورت 

 به طور کامل متوقف شود هر گونه تماس، حتی تصادفی با اجزای متحرک دستگاه، باید اجتناب شود که پمپقبل از آن. 

  مطمئن شوید که پمپ از شبکه برق و پایپینگ مجزا شده باشد. تعمیراتیقبل از هرگونه 

 

 کنترل دوره ای: 

 .قطعات مکانیکی با پیچ و مهره بصورت محکم و در شرایط خوبی باشد 

  عایق سیم ها چک شود.آب بندی و  قطعاتموقعیت پمپ و قرارگیری آن و 

  بالفاصله دستگاه متوقف شود و عامل آن تعمیر شود.و ماشین دارای بی نظمی باشد دمای الکتروموتور در صورتیکه 

  بالفاصله دستگاه متوقف شود و عامل آن تعمیر شود.در صورت لرزش های نامنظم الکترموتور 

 

 نصب و راه اندازی. 3

 کلیات

 باشد. .HD 384.7.702 مطابق با مقرراتاین موارد باید . پمپ های فقط در استخرهای شنا و یا مخازن مجاز استاین نصب و راه اندازی 



 

 یبا سبد داخل لتریف شیپدارای از پمپ ها  یبعضبرساند  بیپمپ آس یداخل کیدرولیبه بخش هذرات آنجا که ممکن است  از

 (1)شکل .شود نصب یافق تیدر موقع دیبا پمپو به همین علت . هستند ذرات بزرگ یجمع آور جهت

 

 لوله کشی

  از اتصاالت پمپ ورودی و خروجی  در دیبابه پمپ اتصال لوله جهتupvc .(2)شکل  استفاده شود 

  (2شکل شود. )تشکیل سیفون اجتناب  و از  نسبت به پمپ انجام شود ٪2لوله نصب شده با زاویه 

 
 آن را تا سطح دهانه مکش با آب پر کرد. در مدلهای دارای  داخل سبد استرینر جهت کارکرد صحیح پمپ باید قبل از راه اندازی

 (3پیش فیلتر می توان با بازکردن درب پیش فیلتر پمپ را پر کرد. )شکل

 

 تثبیت موقعیت

 دشوسطح آب استخر نصب  پایینتر ازشود پمپ  یم هیتوص شهیهم. 

  مجبور به نصب مدل پمپاگر"" self-priming  2از  شیب دینباپمپ از سطح آب  ارتفاع ختالفا د،یباالتر از سطح آب هست 

. درصورتی که لوله مکش طوالنی باشد زمان مکش افزایش می یابد است ترین مسیر باشدلوله مکش کوتاه .(4متر باشد )شکل 

 و هد پمپ را کاهش خواهد داد.



 

 
 .پمپ باید در مکانی نصب شود که دارای تهویه باشد و خشک باشد 

 برق قسمت

  تک فاز اضافه شده است. یبه پمپ ها یحرارتمحافظ 

 .موتورهای سه فاز باید در برابر اضافه بار )اورلود( با سوئیچ های ایمنی محافظت شود 

 .حتما اتصال زمین به پمپ متصل گردد 

 اتصال  یبرا مطابق با جدول محافظ حرارتی میزان آن را تنظیم کنید.سه فاز،  یموتورها یبرا""   مقدار  نیباالترمحافظ را در

 .دیکن میمقدار تنظ نیمحافظ را با کمتر   ""اتصال  یبرا و دیکن مینشان داده شده تنظ

  یاستانداردها دارایموتورها EEC  باIP-55 .هستند 

 

  . دستورالعمل های راه اندازی4

 از شروع قبل واردم

 می نشتی پمپ د و باعث آن آسیب برس مکانیکی سیلممکن است به  این صورت، در کار کنندند بدون آب پمپ هرگز نمی توا

 شود.

 :در مدلهای دارای پیش فیلتر بصورت زیر عمل کنید 

 ابتدا درب پیش فیلتر را باز کنید. سپس استرینر را تا محل مکش از آب پر کنید و درب آنرا ببندید.

 .بررسی کنید ولتاژ ورودی مطابق با مواردی هست که در پالک پمپ درج شده است 

 ر موتورهای سه فاز چک شود جهت حرکت الکتروموتور صحیح است. برای این منظور جهت حرکت فن چک شود.د 

 ش دارد یا نهچرخکه محور پمپ به صورت آزاد  دیکن یبررس. 

 راه اندازی

 .ابتدا تمام شیرها باز شود 

 .سپس زمانی مناسب طی شود تا پمپ مسیر لوله کشی را هواگیری کند 

 نگهداری. تعمیر و 5

  می شود.سیستم در مدلهای دارای پیش فیلتر تمیز کردن سبد استرینر باعث کاهش افت فشار 



 

 
 .جهت تمیز کردن سبد از ظربه زدن به آن اجتناب شود 

  چرخش نداشت، میزان آمپر مصرفی چک شود.در صورتی که پمپ 

 شود. این مورد جهت مکانهای سردسیر اهمیت  در زمانی که استخر استفاده نمی شود پمپ و مسیر لوله کشی از آب خالی

 بیشتری دارد.

 .جهت تخلیه پمپ می توان از پیچ تخلیه تعبیه شده در زیر پمپ استفاده کرد 

 نیگزیجاباید  وستهیطور پ بههستند جهت حفظ عملکرد بهینه پمپ   شیسا در معرضپمپ که به علت استفاده منظم آن  یاجزا 

 .دنشو

 تخمینی آنها درج شده است.عمر  که دهد یم را نمایشپمپ  ضیقابل تعو یاز اجزا یفهرست ریجدول ز  

 عمر تخمینی نام قطعه

 سال 1 اورینگ ها

 سال 1 آب بند مکانیکی

 سال 1 بلبرینگها

 عمر درج شده در این جدول در شرایط نصب و کارکرد عادی پمپ می باشد.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عیوب احتمالی، علل و راه حل ها
 راه حلها علل مشکالت

 پمپ هواگیری نمی کند

 اتصاالت در مکش چک شود. ورود هوا در لوله مکش

 درب پمپ تمیز و اتصال آن چک شود. عدم آب بندی درب پمپ 

 معکوس شودبرق دو فاز از خط تغذیه  جهت چرخش پمپ اشتباه است

 ولتاژ ورودی چک شود  نادرستولتاژ 

 دبی پمپ کم است

 استرینر تمیز شود استرینر گرفتگی

 اتصاالت در مکش چک شود. ورود هوا در لوله مکش

 معکوس شودبرق دو فاز از خط تغذیه  جهت چرخش پمپ اشتباه است

 ولتاژ ورودی چک شود  نادرستولتاژ 

 می شود چک شودمانع مواردی که از عبور جریان  در مکش کاهش جریان

 پمپ بدرستی تثبیت شود تثبیت نادرست پمپ  پمپ صدا می کند

 ولتاژ ورودی چک شود  نادرستولتاژ  پمپ روشن نمی شود

 پمپ جدا شود و با کارشناس تماس گرفته شود گریپاژ پمپ پمپ صدا می کند ولی روشن نمی شود

 الکترموتور متوقف شده است

 دلیل به ترمینال جعبه در دما افزایش

 ولتاژ قوس اثر
 ترمینال اتصاالت چک شودجعبه 

 .دشوجعبه ترمینال به درستی وصل کابل های  .محافظ حرارتی ضربه می زند

 دشو بسته جعبه ترمینال به درستیکابل های  جعبه ترمینال بد متصل شده است

 تغییر اندازه اتصال کابل جعبه ترمینال


