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العربية

نقاط عامة  .1

حول هذه المطبوعة   
إن لغة تعليمات التشغيل األصلية هي اإلنجليزية. 
جميع اللغات األخرى الخاصة بهذه التعليمات هي 

ترجمات لتعليمات التشغيل األصلية.
تعليمات التركيب والتشغيل هذه هي جزء ال يتجزأ 
من المنتج. ويجب االحتفاظ بها لتكون جاهزة في 
موقع تركيب المنتج. التقيد التام بهذه التعليمات 
والتشغيل  السليم  لالستخدام  مسبق  شرط  هو 

الصحيح للمنتج.
مع  هذه  والتشغيل  التركيب  تعليمات  تتوافق 
السالمة  ومعايير  بالمنتج  الصلة  ذي  اإلصدار 

األساسية الصالحة في وقت طباعتها.
شهادة المطابقة الخاصة بالمجموعة األوروبية:

الخاصة  المطابقة  شهادة  من  نسخة  تتوفر 
بالمجموعة األوروبية كجزء من دليل التشغيل هذا.
التصميمات  على  فنية  تعديالت  إدخال  تم  إذا 
االلتزام  يتم  لم  أو  موافقتنا  دون  المحددة 
باإلعالنات الواردة في دليل التركيب والتشغيل 
إعالن  فإن  المنتج/األفراد،  بسالمة  الخاص 

المطابقة هذا سيفقد صالحيته.

االستخدام المطابق للتعليمات  1.1   
في  تستخدم  الصافية  للسوائل  مضخات 
من  ذلك  وغير  والصناعية  السكنية  التطبيقات 

التطبيقات.
أو  األنهار  أو  العيون  أو  اآلبار  من  المياه  سحب   •
البرك أو ما إلى ذلك. يجب أن يتم سحب المياه 
من اآلبار الحبشية )اآلبار المعتمدة على األنابيب(.

البيانات الفنية  1.2   

مستوى ضغط الصوت 3+/0 ديسيبل )صوتي(

1.2.1   بيانات األداء والبيانات الكهربائية

من -15 درجة مئوية إلى +90 درجة مئويةنطاق درجة الحرارة المسموح به

+40 درجة مئويةالحد األقصى لدرجة الحرارة المحيطة

10 بارالحد األقصى لضغط التشغيل المسموح به

60 هرتز50 هرتزجهد اإلمداد

 1~230 فولت )%10±(
3~230/400 فولت 

)%10±(

 1~220 فولت )-10%( – 1~240 فولت )+%6(
3~220/380 فولت )-10%( – 3~265/480 فولت 

)%10+(

السرعة )بالدورة في الدقيقة(
2900 دورة في 

الدقيقة
3500 دورة في الدقيقة

ارجع إلى لوحة تصنيف المحركحماية مصهر الشبكة الكهربائية

IP54نظام الوقاية

Fفئة العزل

الطاقة 
)بالكيلو وات(

~1~1~3~3
60 هرتز50 هرتز60 هرتز50 هرتز

0.5558≤60≤58≤60≤
0.7559≤61≤59≤61≤
1.164≤67≤59≤62≤
1.564≤68≤64≤68≤
2.2--64≤68≤

أقطار التوصيل

عند طلب قطع الغيار، الرجاء إعطاء كل المعلومات 
المسجلة على لوحة تصنيف المضخة / المحرك.

الطرازات
ND منفذ مستدق

التصريفالشفط
MUH 100)34 – 26( - "1)34 – 26( - "1
MUH 300)34 – 26( - "1)34 – 26( - "1
MUH 500)42 – 33( - 1/4"1)34 – 26( - "1
MUH 900)49 – 40( - 1/2"1)42 – 33( - 1/4"1
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مواصفات السلسلة  1.2.2

MUH  3  02  E - M - 6 - XX/B

عائلة المضخات

معدل التدفق ]م³/س[
)قطبان / 50 هرتز(

عدد المراحل

E = EPDM الحشوات
V = VITON الحشوات

M = محرك أحادي الطور
T = محرك ثالثي األطوار

6 = 60 هرتز
بدون = 50 هرتز

مفتاح الجهة المصنعة

2. تعليمات السالمة
تشتمل هذه التعليمات على معلومات مهمة يجب 
وبالتالي،  وتشغيلها،  المضخة  تركيب  عند  اتباعها 
من  كل  خالل  من  قراءتها  تتم  أن  الضروري  من 
القائم على التركيب والمشغل قبل أن يتم تركيب 

أو تشغيل المضخة.
يجب االلتزام بتعليمات السالمة العامة في قسم 
"احتياطات السالمة" وتلك الواردة في األقسام 

التالية المشار إليها برموز الخطر بعناية.

التشغيل  تعليمات  المستخدمة في  الخطر  رموز   2.1   
هذه

في  الواردة  السالمة  تعليمات  إلى  اإلشارة  يتم 
تتسبب  أن  يمكن  التي  هذه  التشغيل  تعليمات 
في حدوث إصابة شخصية إذا لم يتم االلتزام بها 

بالرمز:

يتم اإلشارة إلى تعليمات السالمة المرتبطة بالخطر 
الناجم عن الكهرباء بالرمز:

يمكن  التي  السالمة  تعليمات  إلى  اإلشارة  يتم 
يتم  لم  إذا  التركيب  أو  للمضخة  التلف  تسبب  أن 
االلتزام بها والتي يمكن أن تسبب تعطيل المضخة 

بالكلمة:

مؤهالت الفنيين  2.2   
بتركيب  القائمون  األفراد  يحصل  أن  ينبغي 

المضخة على المؤهالت المناسبة لهذا العمل.

األخطار في حالة عدم مراعاة إرشادات األمان  2.3   
يؤدي  أن  يمكن  األمان  إرشادات  مراعاة  عدم 
إلى مخاطر على األشخاص والبيئة والمنتج/الجهاز. 
السالمة  بتعليمات  االلتزام  عدم  عن  ينتج  وقد 

سقوط أي دعاوى ضد التلفيات.
قد يؤدي عدم مراعاة اإلرشادات بالتفصيل إلى 

المخاطر التالية على سبيل المثال:
التركيبات عن  تعطل أجزاء مهمة من المضخة أو   •

العمل.
اإلصابة الشخصية الناجمة عن األسباب الكهربائية   •

والميكانيكية.

تحذير!

إرشادات األمان بالنسبة للمشغل  2.4   
قبل  من  لالستخدام  مخصص  غير  الجهاز  هذا 
األشخاص )ومن بينهم األطفال( أصحاب القدرات 
أو  المحدودة  العقلية  أو  ية،  الحسَّ أو  البدنية، 
الالزمة،  والمعرفة  الخبرة  إلى  يفتقرون  الذين 
شخص  مراقبة  أو  إشراف  تحت  ذلك  يتم  لم  ما 
باستخدام  يتعلق  فيما  سالمتهم  عن  مسؤول 
أنهم  للتحقق من  الجهاز. ويجب مراقبة األطفال 

ال يلعبون بالجهاز.
إذا كانت المكونات الساخنة أو الباردة بالمنتج/  •

من  بد  فال  مخاطر،  حدوث  في  ستتسبب  الجهاز 
اتخاذ اإلجراءات المحلية للحيلولة دون لمسها.

تحمي  التي  األمان  أنظمة  إزالة  عدم  من  بد  وال   •
القارنة(  )مثل  اللمس  من  المتحركة  المكونات 

عندما يكون المنتج قيد التشغيل.
مواضع التسريب )مثل جوان العمود( التي يتسرب   • 
سامة  أو  لالنفجار  )قابلة  خطيرة  ضخ  مواد  منها 
أو ساخنة مثالً( يجب تصريفها بما يمنع وجود أي 
االلتزام  يجب  البيئة.  أو  األشخاص  على  خطورة 

بالتعليمات القانونية المحلية.
على  دائًما  االشتعال  سريعة  المواد  ستبقى   •

مسافة آمنة من المنتج.
عن  تنتج  قد  التي  المخاطر  تفادي  يجب  كما   •
بالتوجيهات  االلتزام  ويجب  الكهربائية.  الطاقة 
سبيل  ]على  العامة  التوجيهات  أو  المحلية 
 ،)IEC( الكهربائية  للتقنية  الدولية  اللجنة  المثال، 
والرابطة األلمانية للكهرباء واإللكترونيات وتقنية 
المعلومات )VDE(، إلخ[ وشركات الكهرباء المحلية.

احتياطات األمان ألعمال التركيب والصيانة  2.5   
أعمال  جميع  أن  من  المشغل  يتأكد  أن  يجب 
موظفون  بتنفيذها  يقوم  والصيانة  التركيب 
معتمدون ومؤهلون على دراية كافية بتعليمات 

التشغيل بموجب دراستهم التفصيلية الخاصة.
وهو  إال  المنتج/الجهاز  على  أعمال  إجراء  يجوز  ال 

متوقف.

التعديل على المسؤولية الشخصية وتصنيع قطع   2.6   
الغيار

ال يجوز إدخال تعديالت على المنتج إال بعد التشاور 
مع الجهة الصانعة. استخدام قطع الغيار األصلية 
الجهة  من  بها  المصرح  التكميلية  والملحقات 
الصانعة كلها أمور تضمن سالمتك. استخدام أية 
أجزاء أخرى يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الضمان على 

العواقب الناتجة عن ذلك.

طرق التشغيل غير المسموح بها  2.7   
سالمة تشغيل المنتج المورد ال تكون مضمونة إال 
الجزء  حسب  للتعليمات  طبقاً  استخدامه  حالة  في 
تنخفض  أال  يجب  التشغيل.  دليل  في  الموجود   1
القيم الحدية أو تتجاوز بأي حال من األحوال تلك 

المحددة في الكتالوج/بطاقة البيانات الفنية.

3. النقل والتخزين
يجب حماية المضخة ضد الرطوبة  الميكانيكي تحذير! والضرر  والجليد 

الناجم أثناء النقل والتخزين.

في  المضخة  عمود  يكون  أن  يجب  النقل،  أثناء 
الوضع األفقي. عندما يتم تخزين وحدة المضخة، 
نتيجة  للقلب  تتعرض  أن  يمكن  ال  أنها  تحقق من 

لثقل الجزء العلوي.
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4. وصف المنتج والملحقات

وصف المضخة  4.1   
مضخة طرد مركزي، متعددة المراحل أفقية )من 

مرحلتين إلى 7 مراحل، اعتماًدا على الطراز(.
غير ذاتية التحضير.

شعاعي  تصريف  محوري،  شفط  مستدقة،  منافذ 
في االتجاه ألعلى.

قفل العمود بواسطة تعبئة ميكانيكية قياسية.

   4.2 المكونات المرفقة
مضخة الطرد المركزي،  •

دليل التركيب والتشغيل.  •

   4.3 الملحقات التكميلية
ارجع إلى الكتالوج أو بطاقة البيانات الفنية.  •

5. التجميع والتركيب
تصنيف  ولوحة  المضخة  تصنيف  لوحة  إلى  ارجع   •

المحرك.

علبتان قياسيتان:
Fig. 1: المضخة في وضع الشفط

Fig. 2: المضخة تحت الضغط من خزان التخزين 
)العنصر 9( أو إمداد المياه من المدينة 

)العنصر 10(

التركيب  5.1  
الوصول  يسهل  مكان  في  المضخة  بتركيب  قم 
يكون  أن  على  الجليد،  من  محميًا  ويكون  إليه 
أقرب ما يمكن للمكان الذي سيتم سحب المياه 

منه.
على  أو  أساس  كتلة  على  المضخة  بتركيب  قم 

أرضية مستوية ملساء مباشرة.
للمسامير  فتحتين  باستخدام  المضخة  تثبيت  يتم 

بقطر 8 مم.
األدوات المطلوبة

مفتاح مفتوح الطرف مقاس 13 و19،  •
مفتاح سداسي مقاس 6,  •

مفك براغي.  •

مكان  ارتفاع  أن  مراعاة  يجب  التركيب ودرجة حرارة المياه قد تحذير!
يساهم في تقليل أداء رأس الشفط في المضخة.

يجب أن يتم تركيب المضخة تحت  تتجاوز تحذير! حرارة  درجات  عند  ضغط 
.)Fig. 2( 80 درجة مئوية

القصور في االرتفاع
القصور في درجة الحرارةالرأس

الرأس

mCL 200.20 درجة مئويةmCL 00 م

mCL 300.40 درجة مئويةmCL 5000.60 م

mCL 400.70 درجة مئويةmCL 10001.15 م

mCL 501.20 درجة مئويةmCL 15001.70 م

mCL 601.90 درجة مئويةmCL 20002.20 م

mCL 703.10 درجة مئويةmCL 25002.65 م

mCL 804.70 درجة مئويةmCL 30003.20 م

mCL 907.10 درجة مئوية

mCL 10010.30 درجة مئوية

الوصالت
مزود  خرطوم  خالل  من  المضخة  توصيل  يتم 

بتقوية حلزونية أو بأنبوب طلب.
من  أصغر  الشفط  أنبوب  قطر  يكون  أال  يجب 

الموجود في المضخة.
جميع  وتجنب  الشفط  أنبوب  طول  تقييد  عليك 
)األجزاء  الحرارة  فقد  إلى  تؤدي  التي  السمات 

المستدقة، والمثنية والصمامات وما إلى ذلك(.
الذي  الشفط  أنبوب  إلى  الهواء  ال يسمح بدخول 

.)Fig. 1( )%2( يحتوي على انحدار تركيب
بتوفير دعم  أنبوب صلب، فقد  إذا تم استخدام 
أو حلقات معدنية بحيث ال تتحمل المضخة وزنها 

.)Fig. 1(

بعناية  األنابيب  بسد  قم  باستخدام المنتجات المناسبة.تحذير!

التوصيل الكهربائي, التوصيل بالكهرباء  5.2   

يجب أن يتم عمل الوصالت الكهربائية من خالل 
فني مؤهل ومعتمد، مع االمتثال الشديد للوائح 

المحلية.

خصائصها  لمعرفة  المحرك  تصنيف  لوحة  انظر   •
والتيار  الكهربي،  والجهد  )التردد،  الكهربائية 

الكهربي االسمي(.
إمداد  مع  يتوافق  المحرك  كان  إذا  ما  افحص   •

الشبكة الكهربائية المستخدم.
يجب حماية المحرك ثالثي األطوار من خالل قاطع   •
لوحة  في  المحدد  التيار  على  تعيينه  يتم  دائرة 

تصنيف المحرك.
حراري  واقي  على  الطور  أحادي  المحرك  يحتوي   •

مدمج.
 )aM النوع  )من  مصهر  فصل  مفتاح  بتوصيل  قم   •

لحماية مصدر إمداد الطاقة.
طاقة الخط

استخدم كابالً متوافًقا مع اللوحة القياسية.  •
 + أطوار   3( 4 موصالت  األطوار:  ثالثية  المضخة 

أرضي(
 + )طوران  3 موصالت  األطوار:  ثنائية  المضخة 

أرضي(

إتالف  إلى  التوصيل  في  الخطأ  يؤدي  أن  يمكن 
المحرك. يجب أال يلمس كابل الطاقة األنبوب أو 
المضخة؛ ويجب االحتفاظ به بعيًدا عن أي رطوبة.

هو  كما  الكهربائية  الوصالت  عمل  يتم  أن  يجب 
غالف  داخل  الموجودة  المخططات  في  موضح 

.)Fig. 3 علبة أطراف المحرك )أو ارجع إلى
ئية  با لكهر ا ت  كا لمحر ا صيل  تو يمكن   •
تردد. بمحول  المضخات  مع   المستخدمة 
اتبع توجيهات التدوير المتاحة في بطاقة البيانات 

الفنية بصرامة.
جهد  ذروة  إنشاء  إلى  المحول  يؤدي  أال  يجب   •
كهربي عند أطراف المحرك بما يتجاوز 850 فولت 
ومتغير جهد / وقت )dU/dt( أعلى من 2500 فولت / 
مايكروثانية. إذا كانت قيمة إشارة الجهد أعلى من 
 تلك القيم، فهناك خطر من إلحاق ضرر بالمحرك.
مرشح  بوضع  فقم  كذلك،  األمر  يكن  لم  وإذا 
والمحرك. المحول  بين   )LC ( سعة   /  حث 

ويجب أن يتم توصيله بالمحرك بكابل بأدنى طول 
ممكن، على أن يكون محميًا إذا لزم األمر.

ال تنس التوصيل بالطرف األرضي.
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6. بدء التشغيل

قبل بدء التشغيل  6.1  

يتم فحص هيدروليكيات كل مضخة في المصنع، 
وبالتالي، تبقى بعض المياه في المضخة. يوصى 

بتنظيف المضخة قبل استخدامها ألسباب صحية.

التعبئة، التخلص من الغازات  6.2 

ال تشغل المضخة وهي جافة حتى  لو كان التشغيل لفترة وجيزة.تحذير!

)Fig. 2( المضخة تحت الضغط
أغلق صمام التفريغ )رقم 3(.  •

افتح صمام الشفط )العنصر 2(.  •
جسم  على  )رقم 5(  التعبئة  سدادة  بفك  قم   •

المضخة الرئيسي.
ضع قمًعا في المنفذ وقم بتعبئة المضخة وأنبوب   •

الشفط بشكل كامل وببطء.
عندما تتدفق المياه ويتم التخلص من كل الهواء،   •

تكون التعبئة قد انتهت.
قم بربط السدادة مرة أخرى.  •

المضخة في وضع الشفط: هناك حالتان محتملتان:
)1-Fig. 4( الحالة األولى

أغلق صمام التفريغ )العنصر 3(.  •
افتح صمام الشفط )العنصر 2(.  •

جسم  على  )رقم 5(  التعبئة  سدادة  بفك  قم   •
المضخة الرئيسي.

ضع قمًعا في المنفذ وقم بتعبئة المضخة وأنبوب   •
الشفط بشكل كامل وببطء.

عندما تتدفق المياه ويتم التخلص من كل الهواء،   •
تكون التعبئة قد انتهت.

قم بربط السدادة مرة أخرى.  •
)2-Fig. 4( الحالة الثانية

يمكن أن يتم تسهيل التعبئة من خالل استخدام 
تركيبة، على أنبوب الشفط في المضخة، عبارة عن 

أنبوب رأسي مزود بمحبس وقمع.
أغلق صمام التفريغ )العنصر 3(.  •
افتح صمام الشفط )العنصر 2(.  •

فك السدادة )العنصر 5(.  •
قم بتعبئة المضخة وأنبوب الشفط بشكل كامل   •
وإلى  المفتوح  الجهاز  من  المياه  تتدفق  أن  إلى 

أن تختفي كل فقاعات الهواء.
في  تركه  يمكن  )الذي  المحبس  بإغالق  قم   •
سدادة  بلف  وقم  األنبوب،  بإزالة  وقم  مكانه(، 

التعبئة إلغالقها مرة أخرى.
ابدأ تشغيل المحرك لفترة قصيرة، وانتظر لمدة   •
جسم  في  الهواء  يتصاعد  أن  إلى  20 دقيقة 

المضخة.
قم بفك السدادة مرة أخرى )العنصر 5( وإذا لم   •
يظهر تدفق المياه، فقم بإزالة السدادة وإكمال 
بإغالق  قم  المضخة.  داخل  المياه  مستوى 

السدادة والبدء من جديد.
إذا لزم األمر، فكرر هذه العملية.  •

التشغيل  ضد  المضخة  بحماية  نوصي  مالحظة: 
تحكم  )مفتاح  مناسب  جهاز  خالل  من  الجاف 

تلقائي، مفتاح بعوامة، مفتاح ضغط(.

افحص النقل من المكان واتجاه دوران المحرك  6.3

بدون  بحرية  تدور  المضخات  أن  من  تحقق 
االلتصاق بمفك مفتوح الطرف موضوع في جسم 

العمود في جانب المروحة.
قم بتشغيل المحرك من خالل الضغط على زر تحرير 
حمولة المحرك وتحقق من أنه يدور في االتجاه 
المشار إليه من خالل السهم الموجود على ملصق 

التعريف الخاص بالمضخة.

من  اثنين  بتبديل  فقم  ذلك،  يحدث  لم  إذا 
السلوك في الكتلة الطرفية للمحرك أو في قاطع 

الدائرة.

مالحظة: تم تصميم المحركات أحادية الطور لتدور 
ناحية اليمين في كل الحاالت.

بدء التشغيل  6.4  

اعتماًدا على السائل المنقول وتشغيل المضخة، 
يمكن أن تتجاوز درجة الحرارة 68 درجة مئوية. قم 

باتخاذ اإلجراء الضروري لتجنب التعرض لإلصابات.

يجب عدم تشغيل المضخة عند 
التدفق الصفري )صمام التصريف تحذير! 

مغلق( لمدة تزيد عن 10 دقائق.

10% من القدرة  نوصي بعمل تدفق بحد أدنى 
الغازية  الجيوب  تكون  لتجنب  للمضخة  المصنفة 

في أعلى المضخة.
افتح صمام التصريف لبدء تشغيل المضخة.  •

استقرار  مدى  لفحص  للضغط  مقياًسا  استخدم   •
ضغط التصريف؛ إذا لم يكن الضغط مستقرًا، فقم 
قم  أو  أخرى  مرة  المضخة  من  الضغط  بتصريف 

بتنفيذ عملية التعبئة.
يتجاوز  ال  الحالي  السحب  مستوى  أن  من  تحقق   •

القيمة المحددة في تصنيف المحرك.

7. الصيانة
تشغيل  بإيقاف  قم  صيانة،  عمليات  أي  قبل 

المضخة )المضخات(.

ال تقم بإجراء أي صيانة خاصة أثناء التشغيل. حافظ 
على النظافة التامة للمضخة.

طويلة،  لفترة  المضخة  تشغيل  وقف  حالة  في 
يفضل  صقيع،  وجود  احتمالية  عدم  حالة  وفي 

عدم تصريف المضخة.
الهيدروليكية  والمكونات  العمود  تعرقل  لمنع 
بإزالة  قم  التجمد،  حرارة  درجات  فترات  خالل 
التعبئة  وسدادة  )العنصر 6(  التصريف  سدادة 
أخرى،  مرة  السدادتين  بتركيب  قم  )العنصر 5(. 

بدون ربطهما.
يعتمد تكرار استبدال السدادة الميكانيكية على 

ظروف تشغيل المضخة، أي:
حرارة  درجة  الميكانيكية،  للسدادة  بالنسبة   •

وضغط السائل المضخوخ.
رأس  المكونات،  من  وغيره  للمحرك  بالنسبة   •

الضغط ودرجة الحرارة المحيطة.
التشغيل  أو  المستمر  التشغيل  أو  التحضير  تكرار   •

بشكل غير مستمر.
خاصة  صيانة  إلى  الميكانيكية  السدادة  تحتاج  ال 

أثناء التشغيل.
وال  عمرها  فترة  طوال  مشحمة  المحامل  تكون 

تحتاج إلى أي تشحيم.
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8. االختالالت، أسبابها وكيفة التغلب عليها
إذا كان السائل ساًما أو مسببًا للتآكل أو خطيرًا 
على البشر، يجب أن يتم إبالغ Salmson أو الشخص 
المؤهل المسؤول عن اإلصالح. في هذه الحالة، 
التامة  السالمة  لضمان  المضخة  بتنظيف  قم 

لموظفي الصيانة.

كيفية التغلب على الخللالسببالخلل
المضخة تعمل، إال أنها ال 

توفر السائل
قم بفك المضخة وتنظيفهاهناك جزيئات تعيق عمل األجزاء الداخلية

قم بتنظيف كل األنابيبهناك إعاقة في أنبوب الشفط
تحقق من إحكام األنبوب بشكل كامل حتى المضخة هواء في أنابيب الشفط

وقد بسده إذا لزم األمر
قم بتعبئة المضخة للتحضير مرة أخرى. تحقق من المضخة لم تعد تقوم بالتحضير

إحكام الصمام القاعدي
ضغط الشفط منخفض للغاية، وهو يسبب 

ضوضاءً صادرة عن التجويف
فاقد كبير في رأس الشفط أو رأس الشفط مرتفعة 
للغاية )افحص قيمة ضغط االحتجاز للمضخة التي تم 

تركيبها(
المضخة تدور في اتجاه الدوران الخطأ 

)المحرك ثالثي األطوار(
قم بعكس سلكي الطور في الكتلة الطرفية للمحرك 
أو في زر تحرير حمولة المحرك لعكس اتجاه الدوران

جهد التغذية الكهربائية للمحرك منخفض 
للغاية

افحص الجهد في أطراف المحرك والمقطع العرضي 
للموصالت

افحص صواميل البرغي مقلوب الطرفين وأحكم ربطهاالمضخة غير محكمة التثبيت عند أساسهاالمضخة تهتز
قم بفك المضخة وتنظيفهاهناك جزيئات تعيق عمل المضخة

تحقق من دوران المضخة بحرية بدون التصاق غير صعوبة دوران المضخة
عادي

افحص توصيالت المضخةالتوصيل الكهربائي سيء
درجة حرارة المحرك 

ترتفع للغاية
افحص الجهد عند أطراف المحرك، يجب أن تكون في الجهد الكهربائي منخفض للغاية

نطاق ± 10% من الجهد المصنف
فك المضخة وقم بتنظيفهاهناك جزيئات تعيق عمل المضخة

تم تصميم المحرك بحيث يعمل عند درجة حرارة محيطة درجة الحرارة المحيطة تتجاوز 40 درجة مئوية
قصوى + 40 درجة مئوية

للتوافق مع قاعدة المحركفشل اقتران في علبة األطراف

المضخة ال توفر الضغط 
الكافي

المحرك يفشل في العمل بالسرعة الطبيعية 
)هناك جزئيات أو إمداد غير كاٍف من المحرك...(

فك المضخة وقم بحل المشكلة

استبدل المحركالمحرك معيب
قم بتعبئة المضخة وتصريفها إلى أن تختفي كل تمت تعبئة المضخة بشكل سيء

فقاعات الهواء
المحرك يدور في اتجاه الدوران الخطأ 

)المحرك ثالثي األطوار(
قم بعكس اتجاه الدوران من خالل عكس سلكي الطور 

في العلبة الطرفية للمحرك أو زر تحرير حمولة المحرك

جهد التغذية الكهربائية للمحرك منخفض 
للغاية

افحص الجهد في أطراف المحرك والمقطع العرضي 
للموصالت والقارنة

جهاز قطع الدائرة قيد 
التشغيل

قيمة المرحل الحراري منخفضة للغاية
)محرك ثالثي األطوار(

افحص التيار باستخدام أميتر أو قم بضبط قيمة تصنيف 
التيار في لوحة تصنيف المحرك

افحص المقطع العرضي المناسب في الموصالت الجهد منخفض للغاية
للكابل الكهربائي

افحصه وقم بتغيير الكابل الكهربائي إذا لزم األمرالطور مقطوع
قم باستبدالهالمرحل الحراري لقاطع الدائرة معيب

قم باستبدالههناك مصهر ال يعمل
اقرأ شروط التركيب والتوصيات الموضحة في رأس الشفط )Ha( ليس كافيًاالتدفق غير منتظم

التعليمات مرة أخرى
يجب أن يكون قطر أنبوب الشفط مساويًا لقطر منفذ قطر أنبوب الشفط أصغر من المضخة

مضخة الشفط
المصفاة وأنبوب الشفط مسدودان بشكل 

جزئي
قم بإزالتهما وتنظيفهما
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إذا لم يكن باإلمكان إصالح الخطأ، يرجى االتصال 
عمالء  بخدمة  أو  والتدفئة  السباكة  بمتخصص 

.Salmson

9. قطع الغيار
عمالء  خدمة  من  الغيار  قطع  جميع  طلب  يجب 

Salmson بشكٍل مباشر.
البيانات  دوًما  اقتبس  األخطاء،  حدوث  لمنع 
إجراء  عند  المضخة  تصنيف  لوحة  على  الموضحة 

طلب.
يتوفر كتالوج قطع الغيار على الموقع:

.www.salmson.com

10. التخلص من املنتج
يحتوي جهازك على مواد خام قيمة. معلومات 
واإللكترونية  الكهربائية  املنتجات  تجميع  حول 

املستخدمة.

وإعادة  صحيحة  بصورة  المنتج  من  التخلص  إن 
تدويره بالشكل المناسب من شأنه وقاية البيئة 
من الضرر ويحمي من المخاطر المتعلقة بالصحة 

الشخصية.

مالحظة: يحظر التخلص من المنتج في النفايات 
المنزلية!

الرمز  في االتحاد األوروبي، يمكن أن يظهر هذا 
الوثائق  على  أو  العبوة  على  أو  المنتج  على 
المرافقة له. وهو يعني أنه ال يجوز التخلص من 
المنتجات الكهربية أو اإللكترونية ذات الصلة مع 

النفايات المنزلية.

الصلة  ذي  المنتج  مع  التعامل  من  للتحقق 
المستخدم وإعادة تدويره والتخلص منه بالشكل 

السليم، يرجى مالحظة النقاط التالية:
التجميع  لنقاط  إال  المنتجات  هذه  بتسليم  تقم  ال   •

المحددة والمعتمدة.
التزم باللوائح السارية محليًا!   • 

الرجاء استشارة مجلس البلدية المحلي حيث تعيش 
التاجر  أو  النفايات  من  للتخلص  موقع  أقرب  أو 
الذي اشتريت منه المنتج للحصول على معلومات 

حول التخلص الصحيح من المنتج.

عرضة للتغييرات الفنية!
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Wilo Salmson France SAS
53, Boulevard de la République
Espace Lumière - Bâtiment 6
78400 CHATOU - France

(Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit en accord avec les points 
b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l’annexe I de la Directive Machines. / The serial number is 
marked on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the 
annex I of the Machinery directive. / Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes 
nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie 
angegeben.)

MUH
    MUH-N

Corporate Quality Manager
WILO SALMSON FRANCE SAS
80 Bd de l'Industrie - CS 90527
F-53005 Laval Cedex

and with the relevant national legislation,

Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

EN 60034-30-1

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY

EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Nous, fabricant, déclarons que les types de pompes des séries
We, the manufacturer, declare that the pump types of the series
Als Hersteller erklären wir hiermit, dass die Pumpenbauarten der Baureihen

dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :
In their delivered state comply with the following relevant directives : 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen :

et aux législations nationales les transposant,

_ Machines 2006/42/CE

EN 809+A1

sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen :

EN 60034-1
EN 60204-1

N°4104587.04 (CE-A-S n°4096242)

R. DODANE

Person authorized to compile the technical file is :
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

Corporate Quality Manager

_ Machinery 2006/42/EC
_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/EU à partir du 20/04/2016
and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU from April 20th 2016
und gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU ab 20 April 2016 eingehalten

_ Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG
suivant les exigences d'éco-conception du règlement 640/2009 aux versions comportant un moteur électrique à induction à cage d'écureuil, 
triphasé, mono-vitesse, fonctionnant à 50Hz, amendé par le règlement 4/2014”
This applies according to eco-design requirements of the regulation 640/2009 to the versions with an induction electric motor, squirrel cage, three-
phase, single speed, running at 50Hz, amended by Regulation 4/2014 "
Nach den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung 640/2009 für Ausführungen mit einem einstufigen Dreiphasen - 50Hz - Käfigläufer - 
Induktionselektromotor, der Verordnung 4/2014 "Geänderte

_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE à partir du 20 avril 2016
_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU from April 20th 2016
_ Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2014/30/EU ab 20 April 2016

_ Produits liés à l'énergie 2009/125/CE
_ Energy-related products 2009/125/EC








(BG) - български език (CS) - Čeština
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ EO ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

както и на хармонизираните европейски стандарти, упоменати на 
предишната страница.

a rovněž splňují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na předcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - Ελληνικά
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EK

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

και επίσης με τα εξής εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται 
στην προηγούμενη σελίδα.

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli (GA) - Gaeilge
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen 
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na hEorpa 
dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski (HU) - Magyar
EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

i usklađenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az előző oldalon szereplő, harmonizált európai szabványoknak.

(IS) - Íslenska (IT) - Italiano
EB LEYFISYFIRLÝSING DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu.
E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate 
citate a pagina precedente.

(LT) - Lietuvių kalba (LV) - Latviešu valoda
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos 
ankstesniame puslapyje.

un saskaņotajiem Eiropas standartiem, kas minēti iepriekšējā lappusē.

F_GQ_013-20

Wilo Salmson France SAS pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti 
gaminiai atitinka šių Europos direktyvų ir jas perkeliančių nacionalinių 
įstatymų nuostatus:

Wilo Salmson France SASdeklarē, ka izstrādājumi, kas ir nosaukti šajā 
deklarācijā, atbilst šeit uzskaitīto Eiropas direktīvu nosacījumiem, kā arī 
atsevišķu valstu likumiem, kuros tie ir ietverti:

Mašinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/EB ; 
Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

Mašīnas 2006/42/EK ; Elektromagnētiskās Saderības 2014/30/EK ; Enerģiju 
saistītiem ražojumiem 2009/125/EK

Wilo Salmson France SAS декларират, че продуктите посочени в 
настоящата декларация съответстват на разпоредбите на следните 
европейски директиви и приелите ги национални законодателства:

Koneet 2006/42/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2014/30/EY ; 
Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY

Innealra 2006/42/EC ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/EC ; 
Fuinneamh a bhaineann le táirgí 2009/125/EC

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EF ; 
Energirelaterede produkter 2009/125/EF

Μηχανήματα 2006/42/ΕΚ ; Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΚ ; 
Συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 2009/125/EK

Машини 2006/42/ЕО ; Електромагнитна съвместимост 2014/30/ЕО ; 
Продукти, свързани с енергопотреблението 2009/125/EO

Wilo Salmson France SAS prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto 
prohlášení odpovídají ustanovením níže uvedených evropských směrnic a 
národním právním předpisům, které je přejímají:

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2014/30/ES ; Výrobků 
spojených se spotřebou energie 2009/125/ES

Wilo Salmson France SAS declara que los productos citados en la presenta 
declaración están conformes con las disposiciones de las siguientes 
directivas europeas y con las legislaciones nacionales que les son aplicables :

Wilo Salmson France SAS kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud 
tooted on kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/CE ; 
Productos relacionados con la energía 2009/125/CE

Masinad 2006/42/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2014/30/EÜ ; 
Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ

Wilo Salmson France SAS erklærer, at produkterne, som beskrives i denne 
erklæring, er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende 
europæiske direktiver, samt de nationale lovgivninger, der gennemfører 
dem:

Wilo Salmson France SAS δηλώνει ότι τα προϊόντα που ορίζονται στην 
παρούσα ευρωπαϊκά δήλωση είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω 
οδηγιών και τις εθνικές νομοθεσίες στις οποίες έχει μεταφερθεί:

Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2014/30/EB ; 
Tilskipun varðandi vörur tengdar orkunotkun 2009/125/EB

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/CE ; 
Prodotti connessi all’energia 2009/125/CE

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2014/30/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu 
potrošnje energije 2009/125/EZ

Gépek 2006/42/EK ; Elektromágneses összeférhetőségre 2014/30/EK ; 
Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK

Wilo Salmson France SAS izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u 
skladu sa sljedećim prihvaćenim europskim direktivama i nacionalnim 
zakonima:

Wilo Salmson France SAS kijelenti, hogy a jelen megfelelőségi 
nyilatkozatban megjelölt termékek megfelelnek a következő európai 
irányelvek előírásainak, valamint azok nemzeti jogrendbe átültetett 
rendelkezéseinek:

Wilo Salmson France SAS vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut 
tuotteet ovat seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin 
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

Wilo Salmson France SAS ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas 
seo, siad i gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na 
hEorpa agus leis na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:

Wilo Salmson France SAS  lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari 
yfirlýsingu eru í samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum 
hafa samþykkt:

Wilo Salmson France SAS dichiara che i prodotti descritti nella presente 
dichiarazione sono conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee 
nonché alle legislazioni nazionali che le traspongono :



(MT) - Malti (NL) - Nederlands
DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

kif ukoll man-normi Ewropej armoniżżati li jsegwu imsemmija fil-paġna 
preċedenti.

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.

(NO) - Norsk (PL) - Polski
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side. oraz z nastepującymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi 
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Română
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

şi, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedentă.

(SK) - Slovenčina (SL) - Slovenščina
ES VYHLÁSENIE O ZHODE ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani.

(SV) - Svenska (TR) - Türkçe
EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

ve önceki sayfada belirtilen uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına.

F_GQ_013-20

Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/KE ; 
Prodotti relatati mal-enerġija 2009/125/KE

EG–Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 
2014/30/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

Wilo Salmson France SAS intygar att materialet som beskrivs i följande 
intyg överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv 
och nationella lagstiftningar som inför dem:

Strojových zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2014/30/ES ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES

Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EG ; 
Energiegerelateerde producten 2009/125/EG

Wilo Salmson France SAS jiddikjara li l-prodotti speċifikati f’din id-
dikjarazzjoni huma konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-
leġislazzjonijiet nazzjonali li japplikawhom:

Wilo Salmson France SAS verklaart dat de in deze verklaring vermelde 
producten voldoen aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen 
evenals aan de nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn 
overgenomen:

Wilo Salmson France SAS erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen 
er i samsvar med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

Wilo Salmson France SAS oświadcza, że produkty wymienione w niniejszej 
deklaracji są zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw 
europejskich i transponującymi je przepisami prawa krajowego:

Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2014/30/ES ; Izdelkov, 
povezanih z energijo 2009/125/ES

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/WE ; 
Produktów związanych z energią 2009/125/WE

Wilo Salmson France SAS čestne prehlasuje, že výrobky ktoré sú 
predmetom tejto deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich 
európskych direktív a odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

Wilo Salmson France SAS izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v 
skladu z določili naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi 
zakonodajami, ki jih vsebujejo:

Wilo Salmson France SAS declara que os materiais designados na presente 
declaração obedecem às disposições das directivas europeias e às 
legislações nacionais que as transcrevem :

Wilo Salmson France SAS declară că produsele citate în prezenta declaraţie 
sunt conforme cu dispoziţiile directivelor europene următoare şi cu 
legislaţiile naţionale care le transpun :

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/CE ; 
Produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE

Maşini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetică 2014/30/CE ; 
Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

Wilo Salmson France SASbu belgede belirtilen ürünlerin aşağıdaki Avrupa 
yönetmeliklerine ve ulusal kanunlara uygun olduğunu beyan etmektedir:

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EG ; 
Energirelaterade produkter 2009/125/EG

Makine Yönetmeliği  2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 
2014/30/AT ; Eko Tasarım Yönetmeliği 2009/125/AT





SALMSON SOUTH AFRICA
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يجب تسليم هذا الدليل للمستخدم النهائي

كما يجب أن يكون متاحا بالموقع بشكل دائم
تم تصنيع هذا المنتج في موقع حاصل على شهادة ISO 14.001 مع الحفاظ على البيئة.

يتكون هذا المنتج من خامات يمكن إعادة تدوير جزء كبير منها.
عند نهاية عمره االفتراضي قم بالتخلص منه لدى الفرع المالئم.

عربي


