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(IT)-Italiano
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

(NL)-Nederlands
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

(DA)-Dansk
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Pompes SALMSON dichiara che i prodotti descritti nella
presente dichiarazione sono conformi alle disposizioni
delle seguenti direttive europee nonché alle legislazioni
nazionali che le traspongono :

Pompes SALMSON 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:

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

Macchine 2006/42/CE, Bassa Tensione 2006/95/CE,
Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE, Prodotti
connessi all’energia 2009/125/CE ;
E sono pure conformi alle disposizioni delle norme
europee armonizzate citate a pagina precedente.

Machines 2006/42/EG, Laagspannings 2006/95/EG,
Elektromagnetische Compatibiliteit 2004/108/EG,
Energiegerelateerde producten 2009/125/EG;
De producten voldoen eveneens aan de
geharmoniseerde Europese normen die op de vorige
pagina worden genoemd.

Maskiner 2006/42/EF, Lavspændings 2006/95/EF,
Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF,
Energirelaterede produkter 2009/125/EF;
De er ligeledes i overensstemmelse med de
harmoniserede europæiske standarder, der er anført på
forrige side.

(GA)-Gaeilge
EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

(EL)-Ελληνικά
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EK

(ES)-Español
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Pompes SALMSON 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:

Η Pompes SALMSON 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:

Pompes SALMSON 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 :

Innealra 2006/42/EC, Ísealvoltais 2006/95/EC,
Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2004/108/EC,
Fuinneamh a bhaineann le táirgí 2009/125/EC;
Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin
chomhchuibhithe na hEorpa dá dtagraítear sa
leathanach roimhe seo.

Μηχανήματα 2006/42/ΕΚ, Χαμηλής Tάσης 2006/95/ΕΚ,
Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/ΕΚ,
Συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 2009/125/EK;
και επίσης με τα εξής εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα
που αναφέρονται στην προηγούμενη σελίδα.

Máquinas 2006/42/CE, Baja Tensión 2006/95/CE,
Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE,
Productos relacionados con la energía 2009/125/CE ;
Y igualmente están conformes con las disposiciones de
las normas europeas armonizadas citadas en la página
anterior.

(FI)-Suomi
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

(SV)-Svenska
EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Pompes SALMSON declara que os materiais designados
na presente declaração obedecem às disposições das
directivas europeias e às legislações nacionais que as
transcrevem :

Pompes SALMSON vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa
kuvatut tuotteet ovat seuraavien eurooppalaisten
direktiivien määräysten sekä niihin sovellettavien
kansallisten lakiasetusten mukaisia:

Pompes SALMSON intygar att materialet som beskrivs i
följande intyg överensstämmer med bestämmelserna i
följande europeiska direktiv och nationella lagstiftningar
som inför dem:

Máquinas 2006/42/CE, Baixa Voltagem 2006/95/CE,
Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE,
Produtos relacionados com o consumo de energia
2009/125/CE ;
E obedecem também às normas europeias
harmonizadas citadas na página precedente.

Koneet 2006/42/EY, Matala Jännite 2006/95/EY,
Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2004/108/EY,
Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY;
Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien
mukaisia.

Maskiner 2006/42/EG, Lågspännings 2006/95/EG,
Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG,
Energirelaterade produkter 2009/125/EG;
Det överensstämmer även med följande harmoniserade
europeiska standarder som nämnts på den föregående
sidan.

(HU)-Magyar
EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(LV)-Latviešu
EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU

Firma Pompes SALMSON kinnitab, et selles
vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on kooskõlas
alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on
võtnud:

A Pompes SALMSON kijelenti, hogy a jelen
megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt termékek
megfelelnek a következő európai irányelvek
előírásainak, valamint azok nemzeti jogrendbe átültetett
rendelkezéseinek:

Uzņēmums «Pompes SALMSON» deklarē, ka
izstrādājumi, kas ir nosaukti šajā deklarācijā, atbilst šeit
uzskaitīto Eiropas direktīvu nosacījumiem, kā arī
atsevišķu valstu likumiem, kuros tie ir ietverti:

Masinad 2006/42/EÜ, Madalpingeseadmed 2006/95/EÜ,
Elektromagnetilist Ühilduvust 2004/108/EÜ,
Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ;
Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära
toodud harmoniseeritud Euroopa standarditega.

Gépek 2006/42/EK, Alacsony Feszültségű 2006/95/EK,
Elektromágneses összeférhetőségre 2004/108/EK,
Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK;
valamint az előző oldalon szereplő, harmonizált európai
szabványoknak.

(LT)-Lietuvių
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

(MT)-Malti
DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ

(PL)-Polski
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Pompes SALMSON jiddikjara li l-prodotti speċifikati f’din
id-dikjarazzjoni huma konformi mad-direttivi Ewropej li
jsegwu u mal-leġislazzjonijiet nazzjonali li
japplikawhom:

Firma Pompes SALMSON oświadcza, że produkty
wymienione w niniejszej deklaracji są zgodne z
postanowieniami następujących dyrektyw europejskich i
transponującymi je przepisami prawa krajowego:

Makkinarju 2006/42/KE, Vultaġġ Baxx 2006/95/KE,
Kompatibbiltà Elettromanjetika 2004/108/KE, Prodotti
relatati mal-enerġija 2009/125/KE ;
kif ukoll man-normi Ewropej armoniżżati li jsegwu
imsemmija fil-paġna preċedenti.

Maszyn 2006/42/WE, Niskich Napięć 2006/95/WE,
Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE,
Produktów związanych z energią 2009/125/WE;
oraz z nastepującymi normami europejskich
zharmonizowanymi podanymi na poprzedniej stronie.

(PT)-Português
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

(ET)-Eesti
EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

Pompes SALMSON pareiškia, kad šioje deklaracijoje
nurodyti gaminiai atitinka šių Europos direktyvų ir jas
perkeliančių nacionalinių įstatymų nuostatus:
Mašinos 2006/42/EB, Žema įtampa 2006/95/EB,
Elektromagnetinis Suderinamumas 2004/108/EB,
Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB;
ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo
cituotos ankstesniame puslapyje.

(CS)-Čeština
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

(SK)-Slovenčina
ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Společnost Pompes SALMSON prohlašuje, že výrobky
uvedené v tomto prohlášení odpovídají ustanovením
níže uvedených evropských směrnic a národním
právním předpisům, které je přejímají:

Firma Pompes SALMSON čestne prehlasuje, že výrobky
ktoré sú predmetom tejto deklarácie, sú v súlade s
požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

Stroje 2006/42/ES, Nízké Napětí 2006/95/ES,
Elektromagnetická Kompatibilita 2004/108/ES, Výrobků
spojených se spotřebou energie 2009/125/ES;
a rovněž splňují požadavky harmonizovaných
evropských norem uvedených na předcházející stránce.

Strojových zariadeniach 2006/42/ES, Nízkonapäťové
zariadenia 2006/95/ES, Elektromagnetickú Kompatibilitu
2004/108/ES, Energeticky významných výrobkov
2009/125/ES;
ako aj s harmonizovanými európskych normami
uvedenými na predchádzajúcej strane.

(BG)-български
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ EO

(RO)-Română
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE

Pompes SALMSON декларират, че продуктите
посочени в настоящата декларация съответстват на
разпоредбите на следните европейски директиви и
приелите ги национални законодателства:

Pompes SALMSON declară că produsele citate în
prezenta declaraţie sunt conforme cu dispoziţiile
directivelor europene următoare şi cu legislaţiile
naţionale care le transpun :

Машини 2006/42/ЕО, Hиско Hапрежение 2006/95/ЕО,
Електромагнитна съвместимост 2004/108/ЕО,
Продукти, свързани с енергопотреблението
2009/125/EO;
както и на хармонизираните европейски стандарти,
упоменати на предишната страница.

Maşini 2006/42/CE, Joasă Tensiune 2006/95/CE,
Compatibilitate Electromagnetică 2004/108/CE,
Produselor cu impact energetic 2009/125/CE ;
şi, de asemenea, sunt conforme cu normele europene
armonizate citate în pagina precedentă.

Mašīnas 2006/42/EK, Zemsprieguma 2006/95/EK,
Elektromagnētiskās Saderības 2004/108/EK, Enerģiju
saistītiem ražojumiem 2009/125/EK;
un saskaņotajiem Eiropas standartiem, kas minēti
iepriekšējā lappusē.

(SL)-Slovenščina
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI
Pompes SALMSON izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej
izjavi, v skladu z določili naslednjih evropskih direktiv in
z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo:
Stroji 2006/42/ES, Nizka Napetost 2006/95/ES,
Elektromagnetno Združljivostjo 2004/108/ES, Izdelkov,
povezanih z energijo 2009/125/ES;
pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi
na prejšnji strani.

POMPES SALMSON
53 Boulevard de la République
Espace Lumière – Bâtiment 6
78400 CHATOU – France
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ةيبرعلا
1

1نقاط عامة
حول هذه املطبوعة

ليغشتلاو بيكرتلا تاميلعت
إن لغة تعليمات التشغيل األصلية هي األلمانية .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 هو شرط مسبق لالستخدام السليم والتشغيل الصحيح للمنتج.
يتوافق دليل التركيب والتشغيل مع اإلصدار ذي الصلة بالمنتج
ولوائح السالمة األساسية ومعاييرها الصالحة في وقت طباعتها.
شهادة المطابقة الخاصة بالمجموعة األوروبية:

تتوفر نسخة من شهادة المطابقة الخاصة بالمجموعة األوروبية كجزء
من دليل التشغيل هذا.

إذا تم إدخال تعديالت فنية على التصميمات المحددة دون موافقتنا أو 
لم يتم االلتزام باإلعالنات الواردة في دليل التركيب والتشغيل الخاص
بسالمة المنتج/األفراد ،فإن إعالن المطابقة هذا سيفقد صالحيته.

2

2األمان

2.1

2داللة التعليمات الواردة في
تعليمات التشغيل

تحتوي تعليمات التشغيل هذه على معلومات أساسية يجب االلتزام
بها عند التركيب ،والتشغيل ،والصيانة .لذا يجب على الشخص
المسؤول عن التركيب وكذلك الفنيين/المشغلين المختصين قراءة
هذا الدليل قبل التركيب والتشغيل.

إرشادات السالمة التي يلزم مراعاتها ال تقتصر فقط على اإلرشادات 
المذكورة بشكل عام تحت هذا العنوان الرئيسي ،بل إنها تضم أيضا ً

إرشادات السالمة الخاصة الواردة في العناوين التالية والمصحوبة 
برموز لألخطار.

الرموز

رمز وجود خطر عام
ً
نتيجة للجهد الكهربائي
خطر
مالحظة

الكلمات التنبيهية

خطر!
موقف خطر للغاية.
عدم املراعاة تؤدي إلى املوت أو إلى إصابات بالغة.
تحذير!
قد يتعرض املستخدم إلصابات (بالغة) .يدل "التحذير" على إمكانية
وقوع إصابة (خطيرة) لألشخاص في حالة تجاهل هذه مالحظة.
تنبيه!
هناك خطر من إلحاق ضرر باملنتج/الجهاز .يتعلق"التنبيه" بإمكانية
إلحاق ضرر محتمل باملنتج في حالة تجاهل هذه املالحظة.
مالحظة:
معلومات مفيدة حول التعامل مع المنتج .تلفت االنتباه إلى
المشكالت المحتملة.

ليغشتلاو بيكرتلا تاميلعت NOS-NOES
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ةيبرعلا
المعلومات التي تظهر مباشرة على المنتج ،مثل:
•سهم اتجاه الدوران
•لوحة التصنيف
•ملصق تحذيري

يجب مراعاتها والحفاظ عليها في حالة مكتملة وواضحة للقراءة.

2.2

2مؤهالت املوظفين

يجب أن يكون لدى الموظفين القائمين على التركيب ،والتشغيل،
والصيانة المؤهالت المالئمة لهذه األعمال .ويجب على المشغل 
التأكد من نطاق المسؤولية والتخصص ومراقبة الفنيين .إذا لم
يكن الفنيون لديهم المعرفة الالزمة ،فيجب تدريبهم وتوجيههم.
وعند اللزوم يمكن أن يتم ذلك بمعرفة الجهة الصانعة للمنتج
بتكليف من المشغل.

2.3

2املخاطر في حالة عدم مراعاة
تعليمات السالمة

عدم مراعاة تعليمات السالمة يمكن أن يؤدي إلى مخاطر على
األشخاص والبيئة والمنتج/الجهاز .وقد ينتج عن عدم االلتزام
بتعليمات السالمة سقوط أي دعاوى ضد التلفيات.

2.4

2إجراء األعمال مع اتباع احتياطات األمان

يجب مراعاة تعليمات السالمة الواردة في دليل التركيب والتشغيل 
هذا واللوائح المحلية المعمول بها لتفادي وقوع الحوادث وكذلك
اللوائح الداخلية بشأن العمل والتشغيل واألمان لدى المشغل.

2.5

2إرشادات األمان بالنسبة للمشغل

هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام من قبل األشخاص (ومن
َّ
أو الحسية ،أو العقلية 
بينهم األطفال) أصحاب القدرات البدنية،
المحدودة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة الالزمة ،ما لم
يتم ذلك تحت إشراف أو مراقبة شخص مسؤول عن سالمتهم فيما 
يتعلق باستخدام الجهاز.

قد يؤدي عدم مراعاة اإلرشادات بالتفصيل إلى المخاطر التالية 
على سبيل المثال:
•خطر على األشخاص نتيجة التأثيرات الكهربائية ،والميكانيكية 
والجرثومية
•ضرر يلحق بالبيئة بسبب تسرب مواد خطرة
•تلف الممتلكات
•عطل في الوظائف الهامة للمنتج/الوحدة
•فشل في إجراءات الصيانة واإلصالح المطلوبة

ويجب مراقبة األطفال للتحقق من أنهم ال يلعبون بالجهاز.
•إذا كانت المكونات الساخنة أو الباردة بالمنتج/الوحدة ستتسبب في
حدوث مخاطر ،فال بد من اتخاذ اإلجراءات المحلية للحيلولة دون لمسها.
•يجب عدم إزالة الواقيات التي تحول دون لمس األجزاء المتحركة 
(مثل االقتران) عندما يكون المنتج قيد التشغيل.
•ال بد من تجنب تسريبات (على سبيل المثال ،جوان العمود) السوائل 
الخطرة (على سبيل المثال ،المتفجرة أو السامة أو الساخنة) لكيال
تؤدي إلى وجود أي خطورة على األشخاص أو على البيئة .يجب 
االلتزام بالتعليمات القانونية المحلية.
•كما يجب تفادي المخاطر التي قد تنتج عن الطاقة الكهربائية .ويجب 
االلتزام بالتوجيهات المحلية أو التوجيهات العامة [على سبيل المثال،
اللجنة الدولية للتقنية الكهربائية ( ،)IECوالرابطة األلمانية للكهرباء
واإللكترونيات وتقنية المعلومات ( ،)VDEإلخ] وشركات اإلمداد
بالطاقة المحلية.
•يجب أن تبقى المنطقة القريبة من وحدة المضخة خالية من
الملوثات للحد من وجود أي فرصة لحدوث حريق أو انفجار بسبب 
مالمسة الملوثات بأسطح الوحدات الساخنة.
•تنطبق التعليمات الواردة في هذا الدليل على تصميم الجهاز
القياسي .ال يتناول هذا الكتاب جميع التفاصيل أو الفروقات 
المتكررة .تتوفر المعلومات اإلضافية من الشركة المصنعة.
•إذا كان هناك أي شكوك بشأن وظيفة أجزاء الجهاز أو إعدادها،
في ُرجى االتصال بالشركة المصنعة على الفور.
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مخاطر التمزق

تجنب وضع أصابعك ،أو يديك أو ذراعك أو ما إلى ذلك في فتحات 
الشفط أو المخرج أو أي فتحة أخرى (على سبيل المثال تجويف مسمار
التهوية) .لتجنب اختراق األجسام الغريبة ،اترك األغطية الوقائية 
ومواد التغليف عليه حتى تتم إزالتها عند التركيب .إذا تمت إزالة مواد
التغليف أو األغطية من فتحات الشفط أو المخرج بغرض الفحص،
يجب إعادة وضعها مرة أخرى لحماية المضخة وضمان السالمة.

املخاطر الحرارية

يمكن أن تصبح معظم أسطح التشغيل ساخنة أثناء التشغيل .يمكن
أن تصبح مناطق البطانة المجدولة وكتيفة االرتكاز الموجودة في
المضخة ساخنة في حالة حدوث عطل أو إعداد غير صحيح .تظل 
ً
األسطح المعنية أيضا ساخنة بعد إيقاف تشغيل الجهاز .ربما يتم
لمس هذه األسطح بحذر فقط .ي ُرجى ارتداء قفازات وقائية إذا لزم
لمس هذه األسطح وهي ساخنة ،إذا كان ذلك مطلوب ًا.

إذا كانت مواد التغليف محكمة الغلق ،فإن المياه التي تخرج من
البطانة المجدولة يمكن أن تكون ساخنة بحيث يوجد خطر التعرض
لحروق بفعلها .تأكد من أن مياه الصرف ليست ساخنة لمالمستها 
بشكل كثيف للجلد.
يجب أن تتم حماية المكونات التي تتعرض لتقلبات في درجات 
ً
ًا جدا بأجهزة مناسبة.
الحرارة ،بحيث يكون لمسها أمر ًا خطير

2.6

املخاطر الناتجة عن مواد املالبس التي
تم الحصول عليها ،وما إلى ذلك.

ال ترتدي أي مالبس فضفاضة أو بالية أو مجوهرات يمكن أن
يلتقطها المنتج .ويمكن فك أجهزة الحماية من التالمس المفاجيء
مع األجزاء المتحركة (مثل حماية القارنة) عندما يكون النظام في
وضع التوقف فقط .لذا ال يجب وضع المضخة في وضع التشغيل 
دون هذه األجهزة الواقية.

املخاطر الناتجة عن الضوضاء

إذا تجاوز مستوى الضوضاء الصادر عن المضخة  80ديسيبل (صوتي)،
يجب االمتثال إلى لوائح السالمة وحماية الصحة بحيث ال يتعرض
موظفو تشغيل النظام إلى الضوضاء المفرطة .يجب مراعاة مواصفات 
ضغط الصوت الموجودة على لوحة التصنيف الخاصة بالمحرك .عامة 
يتساوى قيمة ضغط الصوت الخاص بالمضخة مع القيمة الخاصة 
بالموتور نفسها  +2ديسيبل (صوتي).

خلل في اإلحكام

يجب تجنب تسرب المواد الخطرة (المتفجرة والسامة والحارة) التي
تخرج من المضخة (مثل جوان العمود) لحماية األشخاص والبيئة،
وذلك بموجب مراعاة المعايير واللوائح المحلية.
ً
سائل مطلقا .وإال قد يؤدي ذلك
ال يجب تشــغيل المضخة بدون
إلى إتالف جوان العمود ،ومن ثم التســبب في حدوث مخاطر 
لألشخاص والبيئة.

2إرشادات األمان ألعمال التركيب والصيانة

يجب أن يتأكد المشغل من أن جميع أعمال التركيب والصيانة 
يقوم بتنفيذها موظفون معتمدون ومؤهلون على دراية كافية 
بتعليمات التشغيل بموجب دراستهم التفصيلية الخاصة.

ال يجوز إجراء أعمال على المنتج/الجهاز إال وهو متوقف .يجب االلتزام
بطريقة العمل المشروحة في دليل التركيب والتشغيل إليقاف
المنتج/الجهاز.
ً
مباشرة ،يجب إعادة تركيب جميع
بعد االنتهاء من إجراء األعمال
تجهيزات األمان والحماية أو تشغيلها مرة أخرى.
يجب تطهير المضخات التي تضخ السوائل الخطيرة.

ليغشتلاو بيكرتلا تاميلعت NOS-NOES
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2.7

2التعديل والتصنيع غير املرخصين
لقطع الغيار

يؤدي تعديل قطع الغيار وتصنيعها بشكل غير معتمد إلى
سوف
ٍ
اإلضرار بسالمة المنتج/العاملين ،وسيؤدي إلى إبطال إقرارات 
الجهة المصنعة بشأن السالمة.

2.8

2االستخدام غير املناسب

سالمة تشغيل المنتج المورد ال تكون مضمونة إال في حالة 
استخدامه طبقاً للتعليمات حسب جزء  ٤الموجود في دليل التشغيل.
يجب أال تنخفض القيم الحدية أو تتجاوز بأي حال من األحوال تلك
المحددة في الكتالوج/بطاقة البيانات الفنية.

3

3النقل والتخزين املؤقت

3.1

3الشحن

يتم ربط المضخة في منصة نقالة لألعمال السابقة وتكون محمية 
ضد األتربة والرطوبة.

فحص النقل

بمجرد وصول المضخة ،افحصها على الفور بحثًا عن أي تلف حدث
أثناء النقل .وإذا عثر على تلف ،فيجب اتخاذ اإلجراءات الضرورية 
مشتملة على وكيل اإلرسال خالل الفترة المحددة.

التخزين

قبل التركيب ،يجب االحتفاظ بالمضخة جافة وخالية من الثلج ومحمية 
من التلف الميكانيكي.

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

مالحظة:
يمكن أن يؤدي التخزين غير السليم إلى تلف الجهاز األمر الذي
يؤدي إلى استبعاده من الضمان.
التخزين قصير األمد (أقل من ثالثة أشهر):

إذا كان تخزين المضخة قبل تركيبها لفترة قصيرة أمر ًا مطلوب ًا،
فاحتفظ بها في مكان جاف ونظيف وجيد التهوية ،ويكون خالي ًا من
االهتزازات والرطوبة واختالفات سريعة/كبيرة في درجات الحرارة.
احم المحامل والقارنات من الرمل والحصى واألجسام الغريبة 
ِ
األخرى .لمنع الصدأ وتعرقل المحمل ،شحّم الجهاز وأدر الملف
الدوار باليد عدة دورات بنحو مرة واحدة في األسبوع على األقل.
التخزين طويل األمد (أكثر من ثالثة أشهر):

إذا تم التخطيط لتخزين المضخة على مدى فترة زمنية أطول ،يجب 
اتخاذ تدابير وقائية إضافية .يجب تغليف جميع األجزاء الدوارة
بأدوات واقية مناسبة لحمايتها من الصدأ .إذا كان يجب تخزين
المضخة ألكثر من سنة واحدة ،فاستشر الشركة الصانعة.
تنبيه! خطر حدوث تلف بسبب التعبئة غير الصحيحة!
في حالة نقل املضخة مرة أخرى في وقت الحق ،يجب تعبئتها بحيث
ال تتعرض للتلف أثناء النقل.
•استخدم العبوة األصلية لهذه املضخة ،أو اختر عبوة مكافئة لها.
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3.2

3النقل ألغراض التركيب /الفك
تعليمات السالمة العامة

تحذير! خطر التعرض إلصابة جسدية!
قد يؤدي النقل غير السليم إلى حدوث إصابة شخصية (مثل
اإلصابات البالغة).
•ال يجوز إجراء أي أعمال رفع أو نقل للجهاز سوى بواسطة محترفين
فقط.
ً
•لرفع الجهاز ،ال تركب الخطاف أو الحمالة باألعمدة مطلقا.
ً
مطلقا عبر املقبض املوجود في كتيفة االرتكاز.
•ال ترفع الجهاز
•عند رفع املكونات يدوي ًا ،استخدم تقنيات رفع مناسبة.
•ال تقف ً
أبدا أسفل حمولة معلقة.
•يجب االمتثال إلى اللوائح املوجودة للحماية من الحوادث.
•احرص دائمًا على ارتداء قفازات ومالبس ونظارات واقية أثناء العمل.
يمكن تفريغ الحاويات والصناديق والمنصات النقالة والصناديق
المصنوعة من الخشب باستخدام رافعة شوكية أو باستخدام أحزمة 
رفع حسب الحجم والبنية.

ربط حبال النقل

z

تنبيه! يوجد خطر إلحاق ضرر باملضخة!
للتأكد من املحاذاة الصحيحة ،يجب تركيب جميع املعدات بشكل
مسبق .إذا تم إسقاطها أو التعامل معها بشكل غير صحيح ،يعني
ذلك وجود مخاطر بعدم املحاذاة أو وجود أداء غير كامل.
•يجب أن تكون قدرة التحمّل لجهاز الرفع مالئمة لوزن املضخة.
ي ُمكن العثور على وزن املضخة في الكتالوج أو بطاقة البيانات
الفنية الخاصة باملضخة.
ً
وفقا لذلك ()Fig. 1
•من أجل تجنّب التشوّ هات ،قم برفع املضخة
أو ( .)Fig. 2يجب عدم استخدام مقابض الرفع ُ
ّ
باملضخة
املرفقة
أو املحرّك بغرض رفع الوحدة بأكملها .فهي مخصصة فقط لنقل
ّ
الفك.
املكوّ نات الفردية خالل التركيب أو
•قم بإزالة الالصقات ُ
ّ
باملضخة خالل التركيب .انزع أجهزة
املثب ّتة
القفل ُ
املرفقة إلى الفالنشات الخاصة باملضخة خالل التركيب من
أجل منع حدوث أي تلوث للمضخة.

FiFig. 1نقل المضخة

FiFig. 2نقل الجهاز الكامل

ليغشتلاو بيكرتلا تاميلعت NOS-NOES
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النقل

خطر! خطر حدوث إصابة بالغة!
قد تكون املضخة نفسها أو أجزاؤها ثقيلة للغاية .لذا قد يؤدي
سقوط أجزاء منها إلى خطر حدوث جروح أو كسور أو كدمات أو
صدمات ،والتي قد تفضي إلى املوت.
•اســتخدم دائمًا جهاز رفع مناسـب ًا وأحكم ربط األجزاء لحمايتها
من السقوط.
•ال تقف ً
أبدا أسفل حمولة معلقة.
•يجب وضع عالمات على منطقة األمان بحيث ال يكون هناك خطر عندما
ّ
للتصدع.
ينزلق الحمل (أو جزء منه) أو إذا انكسر جهاز الرفع أو تعرّض
ً
مطلقا لفترة أطول من الالزم.
•يجب أال يتم تعليق األحمال
ّ
التحكم في عمليات التسارع والكبح أثناء عملية الرفع بحيث
يجب
ً
مستبعدا.
يكون الخطر الواقع على األفراد أمر ًا
تحذير! خطر التعرض إلصابة جسدية!
قد يؤدي النقل غير السليم إلى حدوث إصابة شخصية.
•عند رفع األجهزة أو أجزائها باستخدام املقابض ،ال يمكن استخدام
سوى الخطافات أو الحلقات التي تتوافق مع معايير السالمة
العامة فقط .ال يجب توجيه السالسل/حبال الحمل عبر الحواف
الحادة أو خاللها بدون سبل حماية.
•عند الرفع ،تأكد من تقليل حد الحمولة الخاصة بالحبل عند
السحب بزاوية.
•من األفضل ضمان سالمة الحبل وكفاءته عند تحميل جميع عناصر
تحميل الحمولة بشكل رأسي ألقصى قدر ممكن.
•استخدم ذراع رفع ،يتم ربط فيه حبل الربط بشكل رأسي ،عند الضرورة.
•إذا تم استخدام بكرة وحبل أو جهاز رفع مشابه ،يجب التأكد
من رفع الحمولة بشكل رأسي .كما يجب تجنب تأرجح الحمولة
املعلقة .يمكن تحقيق ذلك ،على سبيل املثال ،باستخدام بكرة
وحبل أخريين ،حيث يجب أن تكون زاوية السحب النسبية للوضع
العمودي أقل من  30درجة في كلتا الحالتين.

3.3

3إزالة/استبدال أدوات الحماية من
الصدأ (مضخات  NOSفقط)

يتم حماية األجزاء الداخلية للمضخة من خالل أشرطة حماية من
الصدأ .يجب إزالته قبل التشغيل .بالنسبة لذلك ،امأل المضخة بمنتج
مناسب (على سبيل المثال ،أي مذيب مكون من البترول أو منتج
تنظيف قلوي) وأفرغها عددة مرات ،واشطفها بالماء إذا لزم األمر.
تحذير! خطر التعرض إلصابة جسدية!
ي ُمكن أن يؤدي التعامل غير الصحيح مع املذيبات أو مواد
التنظيف إلى إصابات جسدية وأضرار بيئية.
•اتخذ جميع التدابير الوقائية لحماية املوظفين والبيئة من املخاطر
أثناء هذا التشغيل.
•يجب تركيب املضخة ووضعها قيد التشغيل بعد عملية التشغيل
في الحال.
إذا تم تخزين المضخة لمدة تزيد عن  6أشهر ،يجب وضع شريط
الحماية ضد الصدأ الخاص بحماية األجزاء الداخلية للمضخة مرة
أخرى بانتظام .اتصل بالشركة المُصنّعة فيما يتعلق باختيار المنتجات 
المناسبة.
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4

4االستعمال املخصص
الغرض

مجاالت االستخدام

القيود

يتم تصميم المضخة التي تعمل بمحرك ُ
مهوَّ ى لتشكيلة NOS/NOES
لالستخدام كمضخات تدوير في خدمات البناء .ال يجب استخدام
ً
عليها وفقا للقسم 5.2
المضخات سوى في السوائل المصدق
"البيانات الفنية" في الصفحة .12
ي ُمكن استخدام مضخات  NOS/NOESفقط مع:
•أنظمة تدفئة المياه الساخنة
•أنظمة تدوير الماء الفاتر والبارد
•أنظمة مياه الشرب (إصدارات خاصة)
•أنظمة التدوير الصناعية
•دوائر حامل الحرارة
أماكن التركيب النموذجية هي غرف فنية داخل المبنى مع تركيبات 
داخلية أخرى .لم يتم اتخاذ أي تدبير احتياطي لتركيب الجهاز مباشرة في
الغرف المستخدمة ألغراض أخرى (الغرف السكنية والخاصة بالعمل).
بالنسبة لهذه التشكيالت ،من الممكن إعداداها بالخارج في
اإلصدار الخاص المطابق له فقط (الموتور المزود بسخان الخمول).

تنبيه! خطر تلف امللكية!
قد يؤدي وجود مواد محظورة داخل السائل إلى تدمير املضخة.
تزيد املواد الصلبة الكاشطة (مثل الرمال) من تآكل املضخة.
ال تكون املضخات بدون عمل شهادة احتمالية سابقة لها مناسبة
لالستخدام في القطاعات املعرضة لالنفجار.
ً
أيضا اتباع هذه
•يتضمن االستخدام املخصص للمضخة/التركيب
التعليمات.
•ي ُعد أي استخدام يتجاوز هذ االستخدمات غير مناسب.

5

5معلومات حول املنتج

5.1

5التسمية

تتكون تسمية مضخات من النوع  NOSمن العناصر التالية:
مثال:

NOS 40/200-11-2/B

NOS
40

توصيف التشكيلة :مضخة معيارية
القطر االسمي ( )DNلمنفذ الضغط
القطر االسمي للعجلة [ملم]

200

B
11
2
B

اإلصدار الهيدروليكي

طاقة الموتور المعايرة [ P2كيلو واط]
عدد األقطاب
اإلصدار الهيدروليكي

تتكون تسمية مضخات من النوع  NOESمن العناصر التالية:
مثال:

NOES 200/315-75-4

NOES
200

توصيف التشكيلة :مضخة معيارية
القطر االسمي ( )DNلمنفذ الضغط
القطر االسمي للعجلة [ملم]

315
75
4

ليغشتلاو بيكرتلا تاميلعت NOS-NOES

طاقة الموتور المعايرة [ P2كيلو واط]
عدد األقطاب
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5.2

5البيانات الفنية
الخاصية

القيمة

السرعة االسمية

 960 ،1450 ،2900لفة في الدقيقة

األقطار االسمية DN
الحد األدنى/األقصى لدرجة حرارة السائل 
المسموح به
الحد األدنى/األقصى لدرجة حرارة السائل 
المسموح به
الحد األقصى لدرجة الحرارة المحيطة
الحد األقصى لضغط التشغيل المسموح به
فئة العزل
فئة الحماية
الشفات
السوائل المصدق عليها

150 - 32 :NOS
300 - 150 :NOES
 	 :NOSمن  -20درجة مئوية إلى
 +120درجة مئوية
 :NOESمن  -20درجة مئوية إلى
 +120درجة مئوية
 	 :NOSمن  -20درجة مئوية إلى
 +105درجة مئوية
 :NOESمن  -20درجة مئوية إلى
 +105درجة مئوية

 +40درجة مئوية
 16بار
F
IP 55
 PN 16 :NOSبالتوافق مع DIN EN 1092-2
 PN 16 :NOESبالتوافق مع ISO 7005-2
•تسخين المياه بالتوافق مع VDI 2035
•ماء فاتر/بارد
•مستوى مزيج الماء/الجليكول يصل إلى %40
•زيت انتقال الحرارة
•السوائل األخرى (حسب الطلب)

التوصيل الكهربائي
جهد /تردد خاص
حماية المحرك

 400~3فولت 50 ،هرتز
تكون المضخات المُرفقة بمحرّكات ذات 
فولتيات مختلفة أو ذات ترددات أخرى
ّ
متوفرة عند الطلب.
حساس درجة الحرارة ( PTCمعامل درجة 
الحرارة الموجبة)

املالحظات

التصميم مُرفق بمجموعة 
حلقات السدادة
التصميم مُرفق بحزمة بطانة 
إحكام

•التصميم القياسي
•التصميم القياسي
•التصميم القياسي
•إصدار خاص أو معدات 
إضافية (مع تحمّل رسوم
إضافية)
•إصدار خاص أو معدات 
إضافية (مع تحمّل رسوم
إضافية)
التصميم القياسي
إصدار خاص أو معدات إضافية 
(مع تحمّل رسوم إضافية)

ملحق :1 .البيانات الفنية

ي ُرجى ذكر جميع المعلومات المبينة على ألواح اسم المضخة عند
طلب قطع غيار.
السوائل

في حالة استخدام مياه/خليط جاليكول مع ما يصل إلى  %40من
الجاليكول (أو سوائل ذات لزوجة مختلفة عن الماء النقي) ،يجب
ً
(اعتمادا على نسبة الخليط
تصحيح بيانات المضخة وفقا لذلك
ً
يجب أيضا تعديل طاقة الموتور غي
المئوية ودرجة حرارة السائل).
.حالة الضرورة
•استخدم فقط الخليط المزود بموانع الصدأ .يجب اتباع التعليمات 
الخاصة بالجهة المصنعة المعنية.
•يجب أن يكون السائل خالي ًا من الرواسب.
•يجب الحصول على موافقة شركة  Salmsonعلى استخدام الوسائل األخرى.
•المواد الممزوجة بنسبة من الجليكول تبلغ >  %10تؤثر على حساب
الضغط المتغير ( )Δp-vفي األداء الهيدروليكي واالنسياب.

مالحظة:
يجب دائمًا اتباع مستند بيانات السالمة الخاص بالسائل الذي تم ضخه!
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5.3

5نطاق التسليم

5.4

5امللحقات

6

6الوصف والوظيفة

6.1

6وصف املنتج

6.2

6إعداد التصميم

ي ُمكن تسليم المضخة
•كجهاز كامل ،يتكون من مضخة ،وموتور كهربائي ،وصفيحة القاعدة،
وقارنة ،ووسيلة حماية للقارنة (لكن بدون موتور)
أو
•كمضخة مزودة بكتيفة ارتكاز دون صفيحة قاعدة.
نطاق التسليم على التوالي:
•مضخة NOS/NOES
•تعليمات التركيب والتشغيل

يجب طلب الملحقات من أي نوع بشكل منفصل.

انظر الكتالوج للحصول على قائمة تفصيلية.

مضخة  NOS/NOESهي مضخة طرد مركزي أحادية المرحلة يمكن
تفكيكها وتركيبها دون إيقاف التشغيل مزودة بهيكل حلزوني ،يتم
إحكام غلقها ببطانة ميكانيكية أو بطانة إحكام.
ال يمكن صيانة البطانة الميكانيكية.

فيما يتعلق بأحد أجهزة التحكم من ( Salmsonعلى سبيل المثال،
 VR-HVACأو  )CC-HVACيمكن التحكم في طاقة المضخات بشكل 
مستمر .يسمح ذلك بتحسين إنتاج المضخة لمطالب التركيب وعمليات 
تشغيل المضخة ذات الكفاءة االقتصادية.
الغرض الرئيسي للمضخات هو ضخ السوائل النقية ،مثل المياه ،في
أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء أو في أنظمة الري.

إنشاء:
مضخة بهيكل حلزوني أحادية المرحلة في تصميم العملية خاصة 
باإلعداد األفقي.
ً
مصادر الطاقة واألبعاد وفقا لـ EN 733
	 :NOS
	:NOESتشكيلة إضافية ال يتضمنها EN 733

تتكون المضخة من هيكل حلزوني مقسم إشعاعي ًا ( ،NOESباإلضافة 
إلى حلقات تغطية ثابتة قابلة للتبديل) وقاعدة مضخة مصبوبة .تُعد
العجلة عجلة شعاعية مغلقة .يتم دعم عمود المضخة بمحامل كروية 
شعاعية مشحمة بشحوم .يتم إحكام غلق المضخة ببطانة ميكانيكية 
ً
وفقا لـ  EN 12756أو بطانة إحكام.

ليغشتلاو بيكرتلا تاميلعت NOS-NOES
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6.3

6مستويات الضوضاء املتوقعة
للمضخات املعيارية

مستويات الضوضاء المتوقعة للمضخات المعيارية:
طاقة املوتور PN
[كيلو واط]

قياس مستوى ضغط الصوت للسطح ضغط
)1
منخفض ،صوتي [ديسيبل (صوتي)]
مضخة مزودة بموتور ثالثي األطوار بدون
جهاز تحكم في السرعة
 2900دقيقة1-

≤ 0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3.0
4.0
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
315

 1450دقيقة1-

58
51
53
55
59
59
59
63
63
65
65
71
71
72
73
73
74
72
70
72
72
72
73
74
74

52
60
60
67
67
67
67
71
71
74
74
74
76
79
79
79
79
80
81
81
-

ملحق :2 .مستويات الضوضاء المتوقعة للمضخات المعيارية
 )1القيمة المتوسطة المكانية لمستويات ضغط الصوت داخل منطقة قياس على شكل 
مكعب على مسافة  1متر من سطح المحرك
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6.4

6القوى والعزم املسموح به على
شفة املضخة
تشكيلة NOS

Y

ً
القيم وفقا لـ  - ISO/DIN 5199الفئة الثانية ( - )1997الملحق ب،
العائلة رقم 2
•للتركيب على إطار من الحديد المصبوب دون صب الخرسانة 
وعندما تصل درجة حرارة الضخ إلى  110درجة مئوية ،أو
•للتركيب على إطار من الحديد المصبوب مع صب الخرسانة وعندما 
تصل درجة حرارة الضخ إلى  120درجة مئوية.

Z

Y
X

تشكيلة ( NOSانظر  Fig. 3والملحق)3 .

Z

X

FiFig. 3القوى والعزم المسموح به على
شفة المضخة  -تشكيلة NOS

أنبوب الشفط

أنبوب الطرد

DN
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350

العزم [ Mنيوتن متر]

القوى ]F [N
FY

FZ

FX

 Sالقوى F

MY

MZ

MX

 Sالعزم M

400
400
540
820
820
1080
1620
1620
2160
2700
3220
600
900
900
1200
1800
1800
2400
2980
3580
4180

500
500
660
1000
1000
1340
2000
2000
2680
3340
4000
540
820
820
1080
1620
1620
2160
2700
3220
3760

440
440
600
900
900
1200
1800
1800
2400
2980
3580
660
1000
1000
1340
2000
2000
2680
3340
4000
4660

780
780
1040
1580
1580
2100
3140
3140
4180
5220
6260
1040
1580
1580
2100
3140
3140
4180
5220
6260
7300

360
360
400
460
460
500
700
700
920
1260
1720
400
460
460
500
700
700
920
1260
1720
2200

420
420
460
520
520
580
820
820
1060
1460
1980
460
520
520
580
820
820
1060
1460
1980
2540

520
520
560
640
640
700
1000
1000
1300
1780
2420
560
640
640
700
1000
1000
1300
1780
2420
3100

760
760
820
940
940
1040
1460
1460
1920
2620
3560
820
940
940
1040
1460
1460
1920
2620
3560
4560

ملحق :3 .القوى والعزم المسموح به على شفة المضخة  -تشكيلة NOS

ليغشتلاو بيكرتلا تاميلعت NOS-NOES
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تشكيلة NOES

Y

ً
القيم وفقا لـ  - ISO/DIN 5199الفئة الثانية ( - )1997الملحق ب،
العائلة رقم 2
•للتركيب على إطار من الحديد المصبوب دون صب الخرسانة 
وعندما تصل درجة حرارة الضخ إلى  110درجة مئوية ،أو
•للتركيب على إطار من الحديد المصبوب مع صب الخرسانة وعندما 
تصل درجة حرارة الضخ إلى  120درجة مئوية.

Z

Y
X

تشكيلة ( NOESانظر  Fig. 4والملحق)4 .

Z

X

FiFig. 4القوى والعزم المسموح به على
شفة المضخة  -تشكيلة NOES

أنبوب الشفط

أنبوب الطرد

DN
150
200
250
300
350
400
200
250
300
350
400
450

العزم [ Mنيوتن متر]

القوى ]F [N
FY

FZ

FX

 Sالقوى F

MY

MZ

MX

 Sالعزم M

2050
3110
4450
5340
5780
6670
3780
5340
6670
7120
8450
9120

3110
4890
6670
8000
8900
10230
3110
4450
5340
5780
6670
7220

2490
3780
5340
6670
7120
8450
4890
6670
8000
8900
10230
10920

4480
6919
9634
11705
12779
14851
6919
9634
11705
12779
14851
15955

1180
1760
2440
2980
3120
3660
1760
2440
2980
3120
3660
4150

1760
2580
3800
4610
4750
5420
2580
3800
4610
4750
5420
5960

2300
3560
5020
6100
6370
7320
3530
5020
6100
6370
7320
7720

3127
4736
6752
8206
8537
9816
4713
6752
8206
8537
9816
10599

ملحق :4 .القوى والعزم المسموح به على شفة المضخة  -تشكيلة NOES
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7

7التركيب والتوصيل الكهربائي
األمان

خطر! خطر حدوث إصابة بالغة!
قد يتسبب التركيب غير الصحيح والتوصيالت الكهربائية الخاطئة في
حدوث إصابات مميتة.
•احرص على إحالة إنشاء التوصيالت الكهربائية لفنيي كهرباء
معتمدين فقط ،مع االلتزام باللوائح التنظيمية املعمول بها.
•يجب أن يتم االلتزام بلوائح الحماية من الحوادث!
خطر! خطر حدوث إصابة بالغة!
في حالة عدم تركيب أجهزة السالمة في املوتور أو علبة األطراف
أو على القارنة ،يمكن أن تحدث إصابات تهدد الحياة في حالة
اإلصابة بصدمة كهربائية أو في حالة ملس أجزاء دوارة.
•قبل التشغيل ،يجب إعادة تركيب جميع أجهزة السالمة (مثل أغطية
علبة األطراف وأغطية القارنة) التي تم إزالتها قبل ذلك.
خطر! خطر حدوث إصابة بالغة!
قد تكون املضخة نفسها أو أجزاؤها ثقيلة للغاية .لذا قد يؤدي
سقوط أجزاء منها إلى خطر حدوث جروح أو كسور أو كدمات أو
صدمات ،والتي قد تفضي إلى املوت.
•اســتخدم دائمًا جهاز رفع مناسب ًا وأحكم ربط األجزاء لحمايتها
من السقوط.
•ال تقف ً
أبدا أسفل حمولة معلقة.
تنبيه! خطر تلف امللكية!
خطر حدوث تلف بسبب التعامل غير الصحيح.
قبل املوظف املؤهل فقط.
•يجب تركيب املضخة من ِ
تنبيه! خطر حدوث تلف للمضخة بسبب السخونة الزائدة!
ً
مطلقا .يمكن أن يؤدي
ال تسمح بتشغيل املضخة وهي جافة
التشغيل الجاف إلى تلف املضخة ،ال سيما البطانة امليكانيكية أو
بطانة اإلحكام.
ً
•تأكد من عدم تشغيل املضخة وهي جافة مطلقا.

7.1

7التحضير

7.2

7ضبط املضخة وحدها

7 7.2.1نقاط عامة

تنبيه! خطر التعرض إلصابة وتلف امللكية!
خطر حدوث تلف بسبب التعامل غير الصحيح.
•ال يجب إعداد وحدة املضخة على أسطح غير محصنة أو أسطح ال
يمكنها تحمل التحميل.
•تُركب المضخة فقط بعد اكتمال جميع أعمال اللحام والربط وغسيل 
الدائرة الهيدروليكية عند الضرورة .يمكن أن تتسبب األتربة في
تعطل المضخة.
•يجب حماية المضخات (في التصميم القياسي) من الطقس ويجب 
تركيبها في بيئة خالية من الجليد/األتربة وجيدة التهوية وال توجد بها 
إمكانية االنفجار.
•قم بتركيب المضخة في مكان يسهل الوصول إليه حتى يمكن إجراء
عمليات الفحص والصيانة التالية (على سبيل المثال ،استبدال
البطانة الميكانيكية) أو االستبدال بسهولة.
•يجب تركيب ذراع النقل أو جهاز لتركيب جهاز الرفع فوق مكان
اإلعداد الخاص بالمضخات الكبيرة.

عند تركيب مضخة بمفردها ،يجب استخدام المكونات المطلوبة 
(القارنة ،وأداة حماية القارنة ،والصفيحة القاعدة للشركة المصنعة).

في جميع الحاالت ،يجب أن توافق جميع األجزاء مع لوائح  .CEيجب أن
تتوافق أداة حماية القارنة مع .EN 953

ليغشتلاو بيكرتلا تاميلعت NOS-NOES
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7 7.2.2تحديد املوتور

معدل تدفق
العمود
قيمة محدودة لـ
موتور P2

•يجب أن يكون الموتور والقارنة متوافقين مع معايير .CE
•حدد موتور مزود بطاقة كافية (انظر الملحق.)5 .
<  4كيلو واط

 4كيلو واط <  10 < P2كيلو واط

 10كيلو واط <  40 < P2كيلو واط

 40كيلو واط < P2

% 25

% 20

% 15

% 10

ملحق :5 .موتور/معدل تدفق العمود

مثال:
•نقطة استعمال المياه:
الكمية =  100م/3الساعة
 35 = Hم
المردودية = %78
•معدل التدفق الهيدروليكي:
 12.5كيلو واط
تصل القيمة المحدودة المطلوبة لنقطة االستعمال إلى
 12.5كيلو واط ×  14.3 = 1.15كيلو واط

سيكون الموتور الذي يتميز بطاقة  15كيلو واط االختيار الصحيح.

توصي  Salmsonباستخدام محرك )(IM1001  B3مع تركيب قاعدة،
األمر الذي يتوافق مع .IEC34-1
7 7.2.3تحديد القارنة

7.3

7التركيب على قاعدة وحدة املضخة

7 7.3.1القاعدة

FiFig. 5تركيب المضخة على القاعدة

18

•إلنشاء اتصال بين المضخة التي تحتوي على كتيفة ارتكاز والمحرك،
استخدم قارنة مرنة.
ً
•حدد حجم القارنة وفقا لتوصيات الشركة المصنعة للقارنة.
•اتبع إرشادات الشركة المصنعة للقارنة.
•بعد التركيب على القاعدة وتوصيل الخطوط ،يجب التحقق من
ً
أيضا القسم 7.5.2
محاذاة القارنة وتصحيحها ،إذا لزم األمر .راجع
"التحقق من محاذاة القارنة" في الصفحة .21
•بعد الوصول إلى درجة حرارة التشغيل ،يجب التحقق من محاذاة
ً
يجب حماية القارنة وفقا لـ  EN 953لمنع التالمس
القارنة مرة أخرى.
العرضي أثناء التشغيل.
تنبيه! خطر تلف امللكية واملواد!
يمكن أن تؤدي القاعدة املعيبة والتركيب غير الصحيح للجهاز على
القاعدة إلى تعطل املضخة؛ األمر الذي ال يغطيه الضمان.
•ال يجب تركيب وحدة املضخة سوى بواسطة أشخاص ذوي مهارة فقط.
•يجب تعيين شخص خبير في املناطق الخرسانية للقيام بجميع
األعمال الخاصة بالقاعدة.

توصي شركة  Salmsonبتركيب وحدة المضخة على قاعدة خرسانية 
مسطحة وثابتة ،األمر الذي يحافظ على الوحدة لفترة طويلة 
(انظر  .)Fig. 5سيمنع ذلك انبعاث االهتزازات.

يجب أن تكون القاعدة ،المصنوعة من مالط غير انكماشي ،قادرة
على استيعاب القوى واالهتزازات واآلثار التي تحدث أثناء تشغيل 
وحدة المضخة .يجب أن تكون القاعدة أثقل من الوحدة بنحو مرة
ٌّ
يكون كل من
ونصف أو مرتين تقريب ًا (قيمة إرشادية) .يجب أن
عرض القاعدة وطولها أكبر من صفيحة القاعدة بنحو  200ملم.

يجب تركيب صفيحة القاعدة على قاعدة ثابتة ،يجب أن تكون
مصنوعة من الخرسانة عالية الجودة ذات كثافة كافية .يجب عدم
توتر صفيحة القاعدة أو سحبها ألسفل على سطح القاعدة ،لكن
يجب دعمها بحيث ال تتغير المحاذاة األصلية.
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يجب توفير ثقوب محفورة لمسامير التثبيت في القاعدة باستخدام
جلبات األنابيب .يكون قطر جلبات األنابيب مساوي ًا لقطر البراغي بنحو
مرتين ونصف ،بحيث يمكن تحريكها للوصول إلى أماكنها النهائية.

توصي  Salmsonفي البداية بضرورة تفريغ مياه في القاعدة حتى نحو
 25ملم أسفل االرتفاع المخطط له .يجب أن يكون سطح القاعدة
ً
جيدا قبل المعالجة .أزل جلبات األنابيب 
الخرسانية مكيفة الحواف
بعد المعالجات اإلسمنتية.

عدد كاف
إذا كان من المخطط صب صفيحة القاعدة ،يجب وضع
ٍ
من القضبان المصنوعة من الصلب (حسب حجم صفيحة القاعدة)
وتوزيعها بشكل متساو في القاعدة .يجب أن توضع القضبان في
ٍ
صفيحة القاعدة بنسبة تصل إلى .2/3
7 7.3.2تجهيز صفيحة القاعدة للتثبيت

FiFig. 6دعامات موازنة على سطح القاعدة

FiFig. 7مسامير ملولبة على سطح القاعدة

• ّ
نظف سطح القاعدة بشكل كامل.
•ضع دعامات موازنة (سمك من  20إلى  25ملم تقريب ًا) في كل فتحة 
ً
أيضا 
برغي على سطح القاعدة (انظر  .)Fig. 6بدال ً من ذلك ،يمكن
استخدام المسامير الملولبة (انظر .)Fig. 7
•بالنسبة لطول تباعد تجاويف التثبيت التي تكون ≥ 800ملم ،يجب 
وضع دعامة موازنة بشكل إضافي في منتصف صفيحة القاعدة.
•استخدم صفيحة القاعدة وقم بتسويتها في كال االتجاهين
باستخدام دعامات موازنة إضافية (انظر .)Fig. 8
•قم بمحاذاة الجهاز الكامل عند التركيب على القاعدة باستخدام
ميزان تسوية (في أنبوب الطرد/العامود) (انظر  .)Fig. 8يجب أن تكون
صفيحة القاعدة أفقية مع مساحة خلوص بنحو  0.5ملم لكل متر.
• ّ
ركب مسامير التثبيت (انظر  )Fig. 9في ثقوب الحفر المتوفرة.
مالحظة:
يجب تركيب مسامير التثبيت في تجاويف التثبيت الخاصة بصفيحة 
القاعدة .يجب أن تتوافق مع المعايير ذات الصلة وأن تكون طويلة 
بما يكفي ،بحيث يتم ضمان تثبيتها بإحكام في القاعدة.
•صب مسامير التثبيت مع الخرسانة .بعد تثبيت الخرسانة ،يمكن إحكام
ربط مسامير التثبيت بالتساوي.
• قم بمحاذاة الجهاز بحيث يمكن توصيل األنابيب بالمضخة بدون
أي ضغوط.

FiFig. 8تسوية صفيحة القاعدة ومحاذاتها

FiFig. 9مسامير التثبيت

ليغشتلاو بيكرتلا تاميلعت NOS-NOES
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7 7.3.3تفريغ صفيحة القاعدة من املاء

7.4

7أعمال األنابيب

•إذا تم تقليل االهتزازات إلى الحد األدنى ،فبعد التثبيت ،يمكن تزويد
صفيحة القاعدة بمالط غير انكماشي عبر فتحاتها (يجب أن يكون
المالط مناسب ًا للتركيب على القاعدة) .يجب تجنب وجود أي مساحات 
مجوفة .يجب ترطيب السطح الخرساني بشكل مسبق.
•يجب تغطية القاعدة/صفيحة القاعدة بألواح خشبية.
•بعد المعالجة ،يجب فحص مسامير التثبيت للتأكد من إحكام تثبيتها.
•يجب حماية األسطح غير المحمية من القاعدة ضد الرطوبة 
باستخدام طبقة مناسبة من الطالء.
تنبيه! خطر تلف امللكية!
يمكن أن تؤدي التركيبات/أعمال األنابيب غير الصحيحة إلى تلف امللكية.
•يتم توفير وصالت أنابيب املضخة بأغطية وقائية بحيث ال يمكن
أن تخترقها أي أجسام غريبة أثناء النقل والتركيب .يجب إزالة هذه
األغطية قبل توصيل األنابيب.
•يمكــن أن تؤدي خرزات اللحام والرماد وأي ملوثات أخرى إلى
تلف املضخة.
كاف ،مع مراعاة ضغط االمتصاص
•يجب ضبط أبعاد األنابيب بشكل
ٍ
الخاص باملضخة.
•يجب توصيل املضخة واألنابيب باستخدام سدادات مناسبة ،مع
مراعاة الضغط ودرجة الحرارة والسائل .وي ُرجى التأكد من تركيب
السدادات بشكل صحيح.
•ال يجب أن تنقل األنابيب أي قوة إلى املضخة .يجب تقويتها أمام
املضخة مباشرة وتوصيلها دون قوة شد (انظر .)Fig. 10
•يجب مراعاة القوى والعزم املسموح بهما على قطعة توصيل
املضخة (انظر القسم " 6.4القوى والعزم املسموح بهما على
شفات املضخة" في الصفحة .)15
•يتم تعويض تمدد األنابيب في حالة ارتفاع درجة الحرارة عن طريق
وسائل مناسبة (انظر  .)Fig. 10يجب تجنب الغالف الهوائي املوجود
في األنابيب بوسائل التركيب املماثلة.

FiFig. 10توصيل المضخة بدون ضغط
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مالحظة:
يوصى بتركيب موانع التدفق الراجع وصمامات اإليقاف .يسمح ذلك بعدم
تصريف المضخة والحفاظ عليها دون الحاجة إلى تصريف النظام بأكمله.
مالحظة:
يجب توفير جزء تثبيت قبل المضخة وبعدها في شكل أنبوب
مستقيم .يجب أن يكون طول جزء التثبيت ضعف القطر األسمى ()DN
لشفة المضخة بنحو  5مرات على األقل .يعمل هذا القياس على
تجنب تجويف التدفق.
•يجب أن تكون األنابيب والمضخة خالية من الضغط الميكانيكي عند تركيبها.
ويجب تثبيت المضخة بطريقة ال يكون وزنها محموال ًعلى المضخة.
•قبل توصيل األنابيب ،يجب تنظيف الجهاز وشطفه وتفريغه من
الهواء والبخار.
•يجب إزالة األغطية من أنبوب الشفط وأنبوب الطرد.
•إذا كان ذلك مطلوب ًا ،يجب تركيب مصفاة أتربة أمام المضخة في
األنبوب على جانب الشفط.
ّ
ثم وصل األنابيب بقطعة توصيل المضخة.
•
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7.5

7محاذاة الوحدة

7 7.5.1نقاط عامة

تنبيه! خطر تلف امللكية واملواد!

يمكن أن تؤدي املعالجة غير الصحيحة تلف امللكية واملواد.
•يجب فحص املحاذاة قبل البداية األولى .يمكن أن يؤثر نقل
املضخة وتركيبها في املحاذاة .يجب محاذاة املوتور مع املضخة
(وليس العكس).
•يجب محاذاة املضخة واملوتور في درجة الحرارة املحيطة .قد
يكون من الضروري إعادة تعديلها بحيث تتم مراعاة التوسع
الحراري ذي الصلة عند درجة حرارة التشغيل .إذا كانت املضخة
تضخ السوائل الساخنة ً
جدا ،فاستمر على النحو التالي:
اسمح بتشغيل املضخة عند درجة حرارة التشغيل الفعلية .أوقف
تشغيل املضخة ،ثم افحص املحاذاة فور ًا.
الشرط المسبق الخاص بالتشغيل الموثوق والسلس والفعّ ال
لوحدة المضخة هو المحاذاة السليمة للمضخة وعمود اإلدارة.
يمكن أن يتسبب حدوث خطأ في المحاذاة فيما يلي:
•وجود ضوضاء بشكل مفرط أثناء تشغيل المضخة
•اهتزازات
•تآكل المحمل قبل آوانه
•تآكل القارنة بشكل مفرط

7 7.5.2فحص محاذاة القارنة

FiFig. 11فحص المحاذاة الشعاعية
باستخدام مقارن

FiFig. 12فحص المحاذاة الشعاعية
باستخدام مسطرة

فحص املحاذاة الشعاعية:
•أحكم تثبيت مقياس ذي قرص مدرج بإحدى القارنات أو بالعامود
(انظر  .)Fig. 11يجب أن يكون مكبس المقياس ذو القرص المدرج
مقابالً لقمة الجزء اآلخر من القارنة (انظر .)Fig. 11
•عي ّن المقياس ذا القرص المدرج على صفر.
•أدر القارنة ودوّ ن نتيجة القياس بعد كل ربع دورة.
ً
أيضا التحقق من محاذاة القارنة الشعاعية 
•بدال ً من ذلك ،يمكن
باستخدام مسطرة (انظر .)Fig. 12
مالحظة:
ربما يكون االنحراف الشعاعي لنصفي القارنة بنحو  0.15ملم
كحد أقصى في كل حالة ،أي حتى في درجة حرارة التشغيل وعند
استخدام ضغط االمتصاص.

تحقق من املحاذاة املحورية:

باستخدام قدمة ذات الورنية ،تحقق من المسافة بين نصفي
القارنة بشكل محيطي (انظر  Fig. 13و.)Fig. 14

FiFig. 13فحص المحاذاة المحورية
باستخدام قدمة ذات الورنية

ليغشتلاو بيكرتلا تاميلعت NOS-NOES
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مالحظة:
ربما يكون االنحراف المحوري لنصفي القارنة بنحو  0.1ملم كحد
أقصى في كل حالة ،أي حتى في درجة حرارة التشغيل وعند
استخدام ضغط االمتصاص.
ّ
ّ
ل نصفي القارنة وركب أداة حماية 
عند المحاذاة بشكل صحيح ،وص
•
القارنة .يتم توضيح عزم بدء الدوران الخاص بالقارنة في الملحق.6 .

FiFig. 14فحص المحاذاة المحورية باستخدام
قدمة ذات الورنية  -الفحص المحيطي
A

FiFig. 15تعيين البرغي أ لصمام األمان المحوري
B

B

FiFig. 16ربط البراغي ب لنصفي القارنة

عزم بدء الدوران ملسامير الضبط ونصفي القارنة
ً
أيضا  Fig. 15و:) Fig. 16
(انظر
معلمة القارنة د
[ملم]

عزم بدء الدوران،
ومسمار ضبط A
[نيوتن متر]

عزم بدء الدوران،
ومسمار ضبط B
[نيوتن متر]

103 ،95 ،88 ،80
 110و118
 125و135
 140و152
 160و172
 180و194
 200و218
 225و245
 250و272
 280و315
 350و380
 400و430
 440و472

4

13
14
17.5
29
35
44
67.5

4
8
8
15
25
25
25
70
70
130
130
230

86
145
185
200
340
410

ملحق :6 .عزم بدء الدوران لمسامير الضبط ونصفي القارنة

7 7.5.3محاذاة وحدة املضخة
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جميع االنحرافات في نتائج القياس تدل على وجود خطأ في
المحاذاة .في هذه الحالة ،يجب إعادة محاذاة الجهاز مع الموتور.
•للقيام بذلك ،فك المسامير سداسية الرؤوس والصواميل المقابلة 
على الموتور.
•ضع دعامات موازنة أسفل أرجل الموتور إلى أن يتم تعويض الفرق
في االرتفاع .ي ُرجى االنتباه إلى المحاذاه المحورية للقارنة.
• اربط المسامير سداسية الرؤوس مرة أخرى.
•في النهاية افحص وظيفة القارنة والعمود .يجب أن تكون عملية 
تدوير القارنة والعمود باليد أمر ًا سهالً.
•بعد المحاذاة الصحيحةّ ،
ركب أداة حماية القارنة.
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•يتم توضيح عزم بدء الدوران الخاص بالمضخة والموتور في صفيحة 
القاعدة في الملحق.7 .
مسمار:

M8

M36 M30 M24 M20 M16 M12 M10

عزم بدء الدوران
[نيوتن متر]

12

700

25

40

90

175

300

500

ملحق :7 .عزم بدء الدوران للمضخة والموتور

7.6

7التوصيل الكهربائي

7 7.6.1األمان

خطر! خطر حدوث إصابة بالغة!
قد تحدث صدمة كهربائية بالغة إذا لم يتم إجراء التوصيل
الكهربائي بشكل صحيح.
•يجب عليك السماح بإنشاء التوصيل الكهربائي فقط من قبل الفني
املعتمد من قبل شركة إمداد الطاقة املحلية ،وبالتوافق مع
القوانين املحلية.
•قبل بدء العمل على املنتج ،تأكد من فصل املضخة وأجهزة
التشغيل كهربائي ًا.
•تأكد من عدم قيام شخص آخر بتشغيل مصدر اإلمداد بالطاقة
مرة أخرى قبل االنتهاء من العمل.
•تأكد من إمكانية فصل جميع مصادر الطاقة وقفلها .إذا تم إيقاف
تشغيل اآللة بجهاز وقاية ،يجب التأكد من عدم إمكانية تشغيله
مرة أخرى قبل إصالح الخطأ.
•يجب تأريض األدوات الكهربائية دائمًا .يجب أن يكون التأريض
مناسب ًا للموتور وأن يتوافق مع األحكام واملعايير ذات الصلة.
ً
أيضا لتحديد الحجم الصحيح ألطراف التوصيل
ي ُستخدم هذا
باألرضي وعناصر التثبيت.
•تحت أي ظرف من الظروف ،ربما تلمس كابالت التوصيل األنبوب،
أو املضخة أو حاوية املوتور.
•إذا كان من املمكن أن يتعامل األشخاص مع الجهاز ،والسائل
الذي يتم ضخه (على سبيل املثال ،في مواقع البناء) يجب إمداد
التوصيالت املؤرضة بشكل إضافي بقاطع دائرة التيار املتبقي.
•اطلع على دليل التركيب والتشغيل الخاص بامللحقات!
•أثناء أعمال التوصيل والتركيب ،ي ُرجى االطالع على مخطط الدائرة
في علبة األطراف!
تنبيه! خطر تلف امللكية!
إذا تم التوصيل الكهربائي بشــكل غير صحيح ،يوجد خطر حدوث
تلف املنتج.
•يجب اتباع دليل التركيب والتشغيل لالطالع على التوصيل
الكهربائي للموتور.
•يجب أن يتوافق نوع التيار والجهد الخاص بتوصيل الشبكة مع
املواصفات املوجودة في لوحة التصنيف.

7 7.6.2اإلجراء

ليغشتلاو بيكرتلا تاميلعت NOS-NOES

مالحظة:
يتم إمداد المواتير ثالثي األطوار بمقاوم ثالثي األبعاد .يمكن العثور
على معلومات التمديدات السلكية في علبة األطراف.
ً
أنشئ توصيل كهربائي ًا بواسطة كبل طاقة ثابت.
•
•في حالة استخدام المضخات في أنظمة بدرجات حرارة مياه أعلى من
 90درجة مئوية ،يجب استخدام كبل طاقة مناسب مقاوم للحرارة.
•من أجل ضمان الحماية من التقطير وتقليل الجهد من وصالت 
يجب استخدام كابالت بقطر خارجي كاف ويجب إحكام ربطها 
الكابل،
ٍ
بأجهزة تغذية الكبل بشكل كاف .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تكون
ٍ
الكابالت قابلة لالنحناء لتكوين حلقات إخراج بالقرب من الوصالت 
الملولبة لتجنب تراكم مياه التنقيط.
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•يجب إحكام سد أجهزة تغذية الكابل غير المستخدمة بألواح منع
التسريب الملحقة وإحكام تثبيتها ببراغي.
مالحظة:
يجب فحص اتجاه دوران المحرك أثناء التشغيل.
7.7

7أجهزة الوقاية

8

8التشغيل  /عدم التشغيل

8.1

8األمان

8.2

8التعبئة والتهوية

تحذير! خطر اإلصابة بالحروق!
يتحمل الهيكل الحلزوني وغطاء الضغط درجة حرارة الســائل أثناء
التشغيل.
•حسب االستخدام ،افصل الهيكل الحلزوني في حالة الضرورة.
• ّ
وفر حماية االتصال املماثلة .يجب االلتزام باللوائح املحلية.
•مراعاة علبة األطراف!
تنبيه! خطر تلف امللكية!
يجب عدم فصل غطاء الضغط وكتيفة االرتكاز.

تحذير! خطر التعرض إلصابة جسدية!
يمكن أن تحدث اإلصابات بسبب فقدان جهاز الحماية.
•قد ال تتم إزالة الهيكل الخارجي لألجزاء املتحركة (مثل القارنة) أثناء
عمل الجهاز.
•احرص دائمًا على ارتداء قفازات ومالبس ونظارات واقية أثناء العمل.
•ال يجب إزالة أجهزة السالمة املوجودة في املضخة واملوتور أو
قبل فني معتمد بشكل مناسب للتحقق
تعطيلها .يجب فحصها من ِ
من الوظيفة السليمة قبل التشغيل.
تنبيه! خطر تلف امللكية!
بسبب التشغيل بشكل غير سليم ،هناك خطر من إلحاق ضرر باملضخة.
•ال يجب تشغيل املضخة خارج نطاق التشغيل املحدد .يمكن أن يتسبب
التشغيل خارج نقطة االستعمال في التقليل من كفاءة املضخة أو
التسبب في تلفها .ال يوصى بتشغيل املضخة عند غلق الصمام ملدة
تزيد عن  5دقائق .نحذر بوجه عام من السوائل الساخنة.
•تأكد من أن قيمة ضغط االحتجاز A-أكبر دائمًا من قيمة ضغط االحتجاز .R -
تنبيه! خطر تلف امللكية!
عند استخدام املضخة في استخدامات التبريد أو تكييف الهواء ،يمكن
أن يتكون ناتج التكثيف ،الذي يمكن أن يؤدي إلى تلف املوتور.
•لتجنب تلف املوتور ،يجب فتح فتحات تفريغ التكثّف املوجودة في
مبيت املوتور بانتظام ويتم تصريف ناتج التكثيف.
مالحظة:
مضخات تشكيلة  NOSال تحتوي على صمام تفريغ الهواء .يتم تفريغ
الهواء من خط الشفط والمضخة بواسطة جهاز تنفيس مناسب على
جانب الضغط الخاص بالمضخة.
تحذير! خطر التعرض إلصابة وتلف امللكية!
خطر من وجود سائل مضغوط شديد السخونة أو شديد البرودة!
قد يهرب السائل الساخن للغاية أو السائل البارد للغاية في صورة
سائل أو بخار أو قد يندفع خارجًا بضغط مرتفع عند فتح برغي
التهوية بالكامل ،وذلك حسب درجة حرارة السائل وضغط النظام.
•تأكد من ربط برغي التهوية في مكانه املناسب.
َّ
توخ الحذر دائمًا عند فتح براغي التهوية.
•
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اإلجراء الخاص باألنظمة التي يكون فيها مستوى السائل أعلى من
أنبوب الشفط املوجود في املضخة:
•افتح صمام اإليقاف الموجود على جانب الضغط في المضخة.
•افتح صمام اإليقاف الموجود على جانب الشفط في المضخة ببطء.
•لتفريغ الهواء ،افتح برغي التهوية الموجود على جانب الضغط في
المضخة أو على المضخة.
•أغلق برغي التهوية بمجرد نفاد السائل.
اإلجراء الخاص باألنظمة التي تحتوي على صمام ال رجعي والتي يكون
فيها مستوى السائل أقل من أنبوب الشفط املوجود في املضخة:
•أغلق صمام اإليقاف الموجود على جانب الضغط في المضخة.
•افتح صمام اإليقاف الموجود على جانب الشفط في المضخة.
•امأل السائل بواسطة قمع إلى أن يتم ملء خط الشفط والمضخة بالكامل.
8.3

8فحص اتجاه الدوران

تنبيه! خطر تلف امللكية!
خطر إلحاق ضرر باملضخة.
•قبل التحقق من اتجاه الدوران والتشغيل ،يجب ملء املضخة
بالسائل وتفريغ الهواء منها .أثناء التشغيل ،ال تغلق صمامات
ً
مطلقا.
اإليقاف املوجودة في خط الشفط

8.4

8تشغيل املضخة

تنبيه! خطر تلف امللكية!
خطر تعرض أجزاء املضخة هذه للتلف ،يعتمد تشــحيمها على
إمداد السائل.
•ال يجب تشغيل املضخة عندما تكون صمامات اإليقاف مغلقة في
أنبوب الضغط و/أو الشفط.
•ال يمكن تشغيل املضخة إال في نطاق التشغيل املسموح به فقط.

تتم اإلشارة إلى اتجاه الدوران الصحيح بواسطة سهم في جسم
المضخة .كما رأينا من جانب الموتور ،تدور المضخة بشكل صحيح في
اتجاه عقارب الساعة.
•للتحقق من اتجاه الدوران ،افصل المضخة من القارنة.
•للتحقق من الموتور ،شغله لفترة وجيزة فقط .يجب أن يتوافق اتجاه
دوران الموتور مع سهم اتجاه الدوران الموجود على المضخة .إذا 
ً
يجب تغيير التوصيل الكهربائي وفقا لذلك.
كان اتجاه الدوران خاطئًا،
ّ
من اتجاه الدوران ،وصل المضخة بالموتور ،وتحقق
•بعد التحقق
من محاذاة القارنة وأعد ضبط محاذاتها ،في حالة الضرورة.
•في النهاية ،أعد تركيب أداة حماية القارنة.

بعد تركيب مضخة الطرد المركزي بشكل صحيح ،وعند محاذاة
أجهزة التشغيل ،يتم اتخاذ جميع التدابير الوقائية المطلوبة ،وتكون
المضخة جاهزة لبدء الدوران.
•قبل بدء المضخة ،يجب التحقق ما إذا كانت الشروط المسبقة التالية 
قد تم استيفاؤها في المضخة:
•تم إغالق خطوط الملء والتهوية.
•يتم ملء المحامل بكمية مناسبة من الشحم من النوع المناسب 
(إن وجد).
•يدور الموتور في االتجاه الصحيح.
•يتم تركيب أداة حماية القارنة بشكل صحيح ويتم إحكام ربطها.
•يتم تركيب مقاييس الضغط ذات نطاق قياس مناسب في جانب الضغط
والشفط في المضخة .ال يجب تركيب مقاييس الضغط في منحنيات 
األنابيب ،حيث يمكن أن تتأثر القياسات بالطاقة الحركية للسوائل.
•تتم إزالة جميع شفات المنحنيات ويتم فتح صمام اإليقاف
الموجود في جانب الشفط في المضخة بالكامل.
•يتم إغالق صمام اإليقاف في أنبوب الطرد الخاص بالمضخة 
بالكامل أو يتم فتحها قليال ً فقط.

ليغشتلاو بيكرتلا تاميلعت NOS-NOES
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تحذير! خطر التعرض إلصابة جسدية!
ً
عال.
نتيجة ضغط نظام
خطر
ٍ
ّ
توصل مقاييس الضغط بمضخة مضغوطة.
•ال
ّ
•يجب مراقبة طاقة مضخات الطرد املركزي املركب وحالته
باستمرار .يتم تركيب مقاييس الضغط على جانب الشفط وعلى
جانب الضغط.
مالحظة:
من المستحسن تركيب مقياس التدفق ،وإال فإن معدل تسليم
المضخة ال يمكن تحديدها بالضبط.
تنبيه! خطر تلف امللكية!
خطر زيادة حمولة املوتور.
ً
تبديل
•لبدء تشغيل املضخة ،استخدم جهاز تحكم في السرعة أو
نجمي ًا مثلثي ًا أو بدء التدوير ببطء.
• ّ
شغل المضخة.
•بعد الوصول إلى السرعة ،افتح صمام اإليقاف الموجود في أنابيب 
ّ
الضغط ونظم المضخة إلى نقطة االستعمال.
•أثناء بدء دوران المضخة ،يتم تفريغ الهواء تمامًا عبر برغي التهوية.
تنبيه! خطر تلف امللكية!
خطر إلحاق ضرر باملضخة.
•في حالة حدوث ضوضاء ،أو اهتزازات أو درجات حرارة أو تسربات
غير طبيعية أثناء بدء التشغيل ،يجب إيقاف تشغيل املضخة على
الفور وإزالة السبب.
8.5

8فحص التسريب

البطانة امليكانيكية:

ً
صيانة البطانة الميكانيكية وعادة ال يمكن أن يكون هناك
ال يمكن
أي فقدان مرئي بسبب التسربات.

بطانة إحكام:
تحذير! خطر التعرض إلصابة جسدية!
يتم إجراء العمل على بطانة اإلحكام أثناء تشغيل املضخة ،ويجب
إجراؤه بحذر شديد.
ّ
تقطر بطانة اإلحكام ببساطة أثناء التشغيل .يجب أن يكون معدل

التسرّب بين  10و 20سم/3الدقيقة .قبل التشغيل ،يتم ربط صامولة 
زنق بطانة اإلحكام قليال ً فقط.
•بعد وقت التشغيل المقدر بنحو  5دقائق ،قلل التسرب المفرط
متساو بنحو 1/6دورة.
للغاية عن طريق ربط الصواميل بنحو
ٍ
•بعد مرور  5دقائق أخرى ،تحقق من معدل التسرب .كرر هذه
العملية إلى أن يتم تعيين معدل التسرب الموصي به.
ً
ً
ا جدا ،في ُرجى زيادته عن طريق فك
منخفض
•إذا كان معدل التسرب
الصواميل.
•راقب التسرّب أثناء أول ساعتي تشغيل بأقصى درجة حرارة السائل.
ّب كاف.
عند أقل كمية ضغط تسليم ،يجب أن يكون هناك تسر
ٍ
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8.6

8عدد مرات التشغيل

8.7

8إيقاف تشغيل املضخة ووقف
التشغيل املؤقت

8.8

8وقف التشغيل والتخزين

تنبيه! خطر تلف امللكية!
خطر إلحاق ضرر باملضخة أو املوتور.
• ّ
شغل املضخة مرة أخرى عندما تكون متوقفة فقط.

يتم تحديد تردد التشغيل بأقصى زيادة في درجة حرارة الموتور.
من المستحسن أن تحدث التشغيالت المتكررة على فترات منتظمة.
بموجب هذا الشرط المسبق ،تُطبق القيم اإلرشادية التالية (انظر 
الملحق:)8 .
طاقة املوتور [كيلو واط]
< 15
< 110
> 110

الحداألقصىللتشغيالتلكلساعة
15
10
5

ملحق :8 .القيم اإلرشادية لعدد التشغيالت لكل ساعة

تنبيه! خطر تلف امللكية!
خطر تلف سدادات املضخة بسبب ارتفاع درجة حرارة السائل.
•عند ضخ السوائل الساخنة ،يجب أن تكون املضخة لديها وقت
كاف بعد إيقاف تشغيل مصدر التدفئة.
تشغيل
ٍ
تنبيه! خطر تلف امللكية!
خطر إلحاق ضرر باملضخة بسبب التجمد.
•إذا وُ جد خطر حدوث تجمد ،يتم تصريف املضخة بالكامل لتجنب
حدوث ضرر.
•أغلق صمام اإليقاف في أنبوب الطرد.
مالحظة:
ال تغلق صمام اإليقاف في خط الشفط.
•أوقف تشغيل الموتور.
•إذا تم تركيب صمام ال رجعي في أنبوب طرد ،يوجد ضغط مضاد،
ويمكن أن يظل صمام اإليقاف مفتوحًا.
مستوى السائل كاف.
•بقدر عدم وجود خطر تجمد ،تأكد من أن
ٍ
ّ
شغل المضخة كل شهر لمدة  5دقائق .بهذه الطريقة يتم تجنب 
الودائع في مساحة المضخة.

ليغشتلاو بيكرتلا تاميلعت NOS-NOES

تحذير! خطر التعرض إلصابة وتلف امللكية!
•يجب التخلص من محتويات املضخة وسائل الشطف مع مراعاة
اللوائح القانونية.
•احرص دائمًا على ارتداء قفازات ومالبس ونظارات واقية أثناء
العمل.
•قبل التخزينّ ،
نظف المضخة بالكامل ،ال سيما من السوائل عالية 
المخاطر .للقيام بذلك ،قم بتصريف المضخة واشطفها بالكامل .يتم
تصريف السائل المتبقي وسائل الشطف ،وتجميعه والتخلص منه
عبر سدادة التفريغ.
•يتم رش الجزء الداخلي من المضخة بمادة حافظة من خالل أنبوب
الشفط والضغط .توصي  Salmsonبضرورة منع تسرب أنابيب الطرد
والشفط باستخدام األغطية بعد ذلك.
•يجب تشحيم المكونات العارية أو تزييتها .وفيما يخص ذلك ،استخدم
الزيوت والشحوم الخالية من السيليكون .ي ُرجى اتباع تعليمات 
الشركة المصنعة الخاصة بوسائل الوقاية.
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9

9الصيانة/اإلصالح

9.1

9األمان

ال يجب تنفيذ أعمال اإلصالح والصيانة إال بواسطة عمال مؤهلين
محترفين فقط!
يوصى بصيانة المضخة وفحصها لدى  Salmsonخدمة العمالء.

خطر! خطر حدوث إصابة بالغة!
عند إجراء أعمال على أجهزة كهربائية يكون هناك خطر من التعرض
لصدمة كهربائية مميتة.
•ال يجوز إجراء أعمال على األجهزة الكهربائية إال بمعرفة فنيي
الكهرباء املعتمدين من قبل مزود الكهرباء املحلي.
•قبل إجراء أعمال على أجهزة كهربائية ،يجب قطع التيار الكهربائي
عنها وحمايتها من إعادة التشغيل مرة أخرى.
•دائمًا ما يجب إصالح أي تلف بكابل التوصيل بواسطة كهربائي
مؤهل فقط.
•اتبع تعليمات دليل تركيب وتشغيل املضخة وامللحقات التكميلية األخرى.
خطر! خطر حدوث إصابة بالغة!
في حالة عدم تركيب أجهزة السالمة في املوتور أو علبة األطراف
أو على القارنة ،يمكن أن تحدث إصابات تهدد الحياة في حالة
اإلصابة بصدمة كهربائية أو في حالة ملس أجزاء دوارة.
•بعد االنتهاء من أعمال الصيانة ،يجب إعادة تركيب جميع أجهزة
السالمة (مثل الوحدة ،وأغطية املروحة) التي تمت إزالتها مثل
غطاء الوحدة الطرفية أو أدوات حماية القارنة!
خطر! خطر حدوث إصابة بالغة!
قد تكون املضخة نفسها أو أجزاؤها ثقيلة للغاية .لذا قد يؤدي
سقوط أجزاء منها إلى خطر حدوث جروح أو كسور أو كدمات أو
صدمات ،والتي قد تفضي إلى املوت.
•استخدم دائمًا جهاز رفع مناسب ًا وأحكم ربط األجزاء لحمايتها
من السقوط.
•ال تقف ً
أبدا أسفل حمولة معلقة.
•تأكد من وضع املضخة ومن استقرارها بشكل آمن خالل التخزين،
والنقل وكذلك قبل جميع أعمال التركيب والتجميع األخرى.
خطر! خطر التعرض إلصابة جسدية!
خطر اإلصابة بحروق أو توقف املضخة عن العمل عند مالمسة أجزاء
الجسم املضخة! حسب حالة تشغيل املضخة أو النظام (درجة حرارة
السائل) ،يمكن أن تصبح املضخة شديدة البرودة أو السخونة.
•ابق على مسافة آمنة أثناء التشغيل!
•في حالة ارتفاع درجات حرارة املاء ومستويات ضغط النظام ،اترك
املضخة حتى تبرد قبل إجراء أي أعمال عليها.
•احرص دائمًا على ارتداء قفازات ومالبس ونظارات واقية أثناء العمل.
خطر! خطر حدوث إصابة بالغة!
يمكن طرد األدوات املستخدمة أثناء أعمال الصيانة على عمود
املوتور (مثل مفتاح ربط بنهاية مفتوحة) خارجًا إذا كان يتالمس مع
أجزاء التدوير ويسبب إصابات خطيرة أو حتى مميتة.
•يجب إزالة األدوات املستخدمة أثناء أعمال الصيانة بالكامل قبل
بدء تشغيل املضخة.
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تحذير! خطر التعرض إلصابة وتلف امللكية!
•أثناء عملية التصريف ،ال سيما السوائل الساخنة أو السوائل التي
تُعد ضارة على الصحة ،اتخذ التدابير الالزمة لحماية املوظفين
والبيئة ،على سبيل املثال ،استخدام املالبس الواقية والقفازات
الواقية والنظارات الواقية.
•يجب تطهير املضخات التي تضخ السوائل الخطيرة.
تنبيه! خطر تلف امللكية!
خطر إلحاق ضرر باملضخة أو املوتور بسبب وضع تشغيل غير مناسب.
•ال تسمح بتشغيل املضخة دون وجود سائل.
ّ
تشغل املضخة مع غلق صمام اإليقاف املوجود في خط الشفط.
•ال
ّ
تشغل املضخة لفترة زمنية أطول مع غلق صمام اإليقاف املوجود
•ال
في خط الشفط .ألن ذلك قد يتسبب في فرط تسخين السائل.

9.2

9مراقبة التشغيل

9.3

9أعمال الصيانة

زودت كتيفة االرتكاز الخاصة بالمضخة بمحامل أسطوانة مزودة
بتشحيم طوال الحياة.
ً
•يجب صيانة محامل أسطوانة الموتور وفقا لدليل التركيب 
والتشغيل الخاصة بالشركة المصنعة للموتور.

9.4

9التصريف والتنظيف

تحذير! خطر التعرض إلصابة وتلف امللكية!
•يجب تجميع السائل املتبقي وسائل الشطف والتخلص منه.
ً
وفقا للوائح القانونية.
•يجب أن يتم التخلص من السوائل الضارة
•حافظ على ارتداء املالبس والقناعات والقفازات والنظارات
الواقية ،أثناء جميع األعمال.

يجب أن تعمل المضخة بهدوء ودون إصدار أي اهتزازات طوال الوقت.

يجب أن يعمل محمل األسطوانة بهدوء ودون إصدار أي اهتزازات 
طوال الوقت .تُعد زيادة استهالك التيار في ظل وجود ظروف
التشغيل غير المتغيرة عالمة على وجود تلف بالمحمل .قد تصل 
درجة حرارة المحمل إلى  50درجة مئوية فوق درجة الحرارة
ً
درجة مئوية مطلقا.
المحيطة ،لكنها ال تزيد عن 80
•افحص جوانات العمود وبطاناته بانتظام للتحقق من عدم وجود
أي تسريب.
•بالنسبة للمضخات التي تحتوي على بطانات ميكانيكية ،توجد فرصة قليلة 
لعدم وجود تسرّب مرئي أثناء التشغيل .وإذا كان هناك تسريب ضخم
من خالل الحشية الميكانيكية ،هذا يعني أن أوجه البطانة تالفة ويجب 
استبدال الحشية .يعتمد العمر االفتراضي للبطانة الميكانيكية بشكل كبير 
ظروف التشغيل (درجة الحرارة ،والضغط ،وخصائص السائل).
•بالنسبة للمضخات التي تحتوي على بطانة إحكام ،تأكد من أن تسرّب
التنقيط كاف ( 20حتى  40قطرة لكل دقيقة تقريب ًا) .يجب ربط صامولة 
ٍ
زنق بطانة اإلحكام قليال ً فقط .إذا وُ جد تسرّب كبير في بطانة اإلحكام،
صامولة زنق بطانة اإلحكام ببطء وبشكل متساو إلى أن يتم
فاربط
ٍ
تقليل التسرّب حتى قطرات فردية .افحص بطانة اإلحكام باليد
ّ
إذا تعذر ربط صامولة 
للتعرف على وجود فرط في درجة الحرارة..
زنق بطانة اإلحكام بشكل إضافي ،فاستبدل حلقات الحشو القديمة.
•توصي  Salmsonبضرورة فحص عناصر القارنة المرنة بانتظام
واستبدالها عند ظهور أول عالمات التآكل.
•توصي  Salmsonبضرورة تشغيل المضخات االحتياطية لفترة وجيزة مرة
واحدة في األسبوع على األقل للتأكد من جاهزيتها للتشغيل دائمًا.

ليغشتلاو بيكرتلا تاميلعت NOS-NOES
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9.5

9الفك

9 9.5.1نقاط عامة

خطر! خطر حدوث إصابة بالغة!
خطر حدوث إصابة بالغة وخطر حدوث إصابات لألشخاص وتلف
املمتلكات بسبب التعامل غير الصحيح.
ً
وفقا للفصل " 2السالمة"
•ي ُرجى مراعاة تعليمات السالمة ولوائحها
في الصفحة  5والقسم " 9.1السالمة" في الصفحة  28في جميع
أعمال اإلصالح والصيانة.
تتطلب أعمال اإلصالح والصيانة فك المضخة جزئي ًا أو بالكامل.

يمكن تركيب جسم المضخة في األنابيب.
•أغلق جميع الصمامات الموجودة في خط الشفط وأنبوب الطرد.
•قم بتصريف المضخة عن طريق فتح مسمار التصريف ومسمار التهوية.
•أوقف تشغيل مصدر الطاقة إلى المضخة وتأكد من عدم تشغيله
مرة أخرى.
•أزل أداة حماية القارنة.
ً
موجودا :أزل جلبة القارنة المتوسطة.
•إذا كان ذلك
املوتور:
•أزل مسامير التثبيت الخاصة بالموتور من صفيحة القاعدة.
مالحظة:
ً
أيضا اتباع الرسومات المقطعية 
بالنسبة ألعمال التركيب ،ي ُرجى
الواردة في القسم " 11.1قوائم قطع الغيار "NOS ،في الصفحة 43
وفي القسم " 11.2قوائم قطع الغيار "NOES ،في الصفحة .47
9 9.5.2فك NOS
الجهاز القابل للدمج

الجهاز القابل للدمج:
9906A

4590A

1111

9621

FiFig. 17الجهاز القابل للدمج

راجع Fig. 17
•ضع عالمات األجزاء التي تنتمي لبعضها باستخدام قلم ملون أو مخطط.
•أزل المسامير سداسية الرؤوس .9906A
•اسحب الوحدة القابلة للدمج والسحب مباشرة إلى خارج الهيكل 
الحلزوني  1111لتجنب تلف األجزاء الداخلية.
•اخفض الجهاز القابل للدمج في منطقة عمل آمنة .يجب إزالة هذا 
التجميع بشكل رأسي لتجنب حدوث تلف للعجالت وحلقات التآكل 
الثابتة واألجزاء األخرى.
•أزل بطانة الجسم .4590A
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راجع :Fig. 18
•أزل المسامير سداسية الرؤوس  9906Dوأزل الستار الواقي .9610
•فك صامولة العجلة .9929
•أزل العجلة  2250والمفتاح .6700B
6700B

2250

9926

9906D

9906D 9610

9610

FiFig. 18الجهاز القابل للدمج

اإلصدار الذي يحتوي على
بطانة ميكانيكية

اإلصدار الذي يحتوي على بطانة ميكانيكية:
9902

1222

4200

2510

FiFig. 19اإلصدار الذي يحتوي على بطانة ميكانيكية

راجع :Fig. 19
•أزل الحلقة المباعدة .2510
•أزل الجزء الدوّ ار والبطانة الميكانيكية .4200
•فك المسامير الداخلية سداسية الرؤوس ( )15وأزل غطاء الجسم .1222A
راجع :Fig. 20
•أزل الجزء الثابت والبطانة الميكانيكية .4200
1222

4200

FiFig. 20غطاء الجسم ،البطانة الميكانيكية
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اإلصدار املزود ببطانة إحكام

اإلصدار المزود ببطانة إحكام:
9102

2450

9923A 4131

1222 4590B 4110

4130 4134 9923B 9402 9951 9941A 9923B
FiFig. 21اإلصدار المزود ببطانة إحكام

راجع :Fig. 21
•فك المسامير الداخلية سداسية الرؤوس  9902وأزل غطاء الجسم .1222B
•أزل الصواميل السداسية  9923Bوالمسامير .9951
•أزل المسامير سداسية الرؤوس  9923Aوجسم بطانة اإلحكام 4110
مع صامولة زنق بطانة اإلحكام  9402وجلبات بطانة اإلحكام .4131
•أزل البطانة  4590Bوغطاء الجسم .1222B
•أزل حلقات الحشو  4130وحلقة التأمين .4134
•أزل جلبة العمود .2450
كتيفة االرتكاز

كتيفة االرتكاز:
3200

3260 9906C 9460A 6700A

2540 6460A

3134 9941 9606B

FiFig. 22كتيفة االرتكاز

راجع :Fig. 22
•أزل المفتاح .6700A
•فك المسامير سداسية الرؤوس  ،9906Cوأزل البطانات ،V 9460A
وأزل غطاء المحمل .3260
•فك القاذفة .2540
•فك المسمار سداسي الرأس  ،9606Bوأزل قرص السالمة 9941
وأزل قاعدة المضخة (.)8.1
راجع :Fig. 23
•أزل العمود بالكامل .2110
•أزل محامل األسطوانة  3011مع أقراص الدعم  ،6545Bإن أمكن.
6545A 3011

2110

3011 6545A

FiFig. 23عمود
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9 9.5.3فك NOES

الجهاز القابل للدمج

مالحظة:
ً
أيضا اتباع الرسومات المقطعية 
بالنسبة ألعمال التركيب ،ي ُرجى
الواردة في القسم " 11.2قوائم قطع الغيار "NOES ،في الصفحة .47
الجهاز القابل للدمج:
12

1.2

4.1

1.1

FiFig. 24الجهاز القابل للدمج

راجع :Fig. 24
•ضع عالمات األجزاء التي تنتمي لبعضها باستخدام قلم ملون أو 
مخطط.
•أزل المسامير سداسية الرؤوس (( )12توصيل غطاء الجسم ()4.1
والهيكل الحلزوني (.))1.1
•اسحب الوحدة القابلة للدمج والسحب مباشرة إلى خارج الهيكل 
الحلزوني ( )1.1لتجنب تلف األجزاء الداخلية.
•اخفض الجهاز القابل للدمج في منطقة عمل آمنة .يجب إزالة هذا 
التجميع بشكل رأسي لتجنب حدوث تلف للعجالت وحلقات التآكل 
الثابتة واألجزاء األخرى.
•أزل الحلقة الدائرية (.)1.2
9

3.2

2.1

2.2

7.1 7.2

FiFig. 25الجهاز القابل للدمج

راجع :Fig. 25
•أزل المسامير سداسية الرؤوس ( )7.2وأزل الستار الواقي (.)7.1
•فك صامولة العجلة (.)2.2
•أزل العجلة ( )2.1والمفتاح (.)3.2

ليغشتلاو بيكرتلا تاميلعت NOS-NOES
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اإلصدار الذي يحتوي على
بطانة ميكانيكية

اإلصدار الذي يحتوي على بطانة ميكانيكية:
9

13

5.2 4.1 5.3 5.11 5.12 5.4 5.5

FiFig. 26اإلصدار الذي يحتوي على بطانة ميكانيكية

راجع :Fig. 26
•أزل الحلقة المباعدة (.)5.2
•أزل المسامير سداسية الرؤوس (( )5.5توصيل غطاء الجسم ()4.1
وغطاء البطانة الميكانيكية (.))5.4
•فك المسامير سداسية الرؤوس ( )13وأزل غطاء الجسم ( )4.1من
كتيفة االرتكاز (.)9
•أزل الحلقة الدائرية ( )5.12من البطانة الميكانيكية (.)5.4
•أزل حلقة التثبيت ( )5.3من العمود.
•اسحب البطانة الميكانيكية ( )5.11وغطاء البطانة الميكانيكية ()5.4
من العمود.
اإلصدار املزود ببطانة إحكام

اإلصدار المزود ببطانة إحكام:
9

13

5.5

5.4

4.1 5.11 5.3

5.12 5.13

FiFig. 27اإلصدار المزود ببطانة إحكام

راجع :Fig. 27
•فك المسامير سداسية الرؤوس ( )13واسحب غطاء الجسم ()4.1
المزود ببطانة إحكام وصامولة زنق بطانة اإلحكام من العمود.
•فك المســامير سداسية الرؤوس ( )5.5وأزل صامولة زنق بطانة 
اإلحكام (.)5.4
•أزل حلقات الحشو ( )5.11وحلقة التأمين (.)5.3
•أزل جلبات العمود ( ،)5.12وأزل الحلقة الدائرية ( )5.13من جلبة العمود.
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كتيفة االرتكاز

كتيفة االرتكاز:
9

6.1 3.1 6.3 6.2 6.4 6.5 6.6 6.7 11 15 3.3

8.1

14 6.8 10

8.2 8.4 8.3

FiFig. 28كتيفة االرتكاز

راجع :Fig. 28
•أزل قاعدة المضخة ( )8.1عن طريق فك المسمار سداسي الرأس (.)8.2
•أزل المفتاح (.)3.3
•فك المسامير سداسية الرؤوس ( )15وأزل غطاء المحمل ( )11على
جانب الموتور.
•أزل القاذفة (.)6.8
•فك المسامير سداسية الرؤوس ( )14وأزل غطاء المحمل ( )10على
جانب الموتور.
ً
( )3.1بعيدا جزئي ًا عن كتيفة االرتكاز.
•اسحب العمود
ً
موجودا ،فأزل حلقة المباعدة الخارجية (.)6.5
•إذا كان ذلك
•فك صامولة القفل ( )6.7وأزل القرص الزنبركي (.)6.6
ً
موجودا ،فأزل حلقة المباعدة الداخلية (.)6.4
•إذا كان ذلك
ً
( )3.1بعيدا جزئي ًا عن كتيفة االرتكاز حتى يسهل 
•اسحب العمود
الوصول إلى حلقة االحتجاز (.)6.3
•أزل حلقة االحتجاز ( )6.3باستخدام كماشة حلقة االحتجاز.
ً
( )3.1بعيدا تمامًا عن كتيفة االرتكاز.
•أزل العمود
•أزل المحامل ( 6.1و )6.2من العمود.
حلقة تآكل ثابتة:

ً
مزودا قياسي ًا بحلقات تآكل ثابتة قابلة للتغيير .أثناء
ي ُعد NOES
التشغيل ،تزداد الحركة االرتجاعية للفجوة بسبب التآكل .تعتمد مدة
استخدام الحلقات على ظروف التشغيل .يمكن أن يحدث انخفاض
التدفق الحجمي وزيادة استهالك الموتور للتيار أثناء التشغيل بسبب 
الحركة االرتجاعية العالية غير المسموح بها للفجوة .في هذه الحالة،
استبدل حلقات التآكل الثابتة.
9.6

9التركيب
نقاط عامة

ً
عملية التركيب وفقا للرسومات التفصيلية في القسم 9.5
يجب أن تتم
"الفك" في الصفحة  30والرسومات العامة في القسم " 11قطع الغيار"
في الصفحة .42

تحقق من الحلقة الدائرية للبحث عن تلف واستبدلها في حالة الضرورة.
ويجب استبدال الحشيات المسطحة كمسألة تتعلق باألمور األساسية.

يجب تنظيف المكونات وفحصها للتحقق من وجود تآكل قبل التركيب.
يجب استبدال قطع الغيار األصلية باألجزاء التالفة أو المكسورة.

يجب تغطية نقاط الموقع بالجرافيت أو بمواد شبيهة به قبل التركيب.
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خطر! خطر حدوث إصابة بالغة!
خطر حدوث إصابة بالغة وخطر حدوث إصابات لألشخاص وتلف
املمتلكات بسبب التعامل غير الصحيح.
ً
وفقا للفصل " 2السالمة"
•ي ُرجى مراعاة تعليمات السالمة ولوائحها
في الصفحة  5والقسم " 9.1السالمة" في الصفحة  28في جميع
أعمال اإلصالح والصيانة.
9 9.6.1تركيب NOS
العمود/كتيفة االرتكاز

بالنسبة للعمود ،راجع :Fig. 23
•أدخل أقراص الدعم ( 6545Aلحجم المحمل  25فقط) ومحامل 
األسطوانة  3011على العمود.

بالنسبة لكتيفة االرتكاز ،راجع :Fig. 22
•اضغط العمود داخل كتيفة االرتكاز.
•اربط غطاء المحمل  3260المزود بمسامير سداسية الرؤوس .9906C
•أدخل البطانات  9460Aواضغط على القاذفة  2540بداخل العمود.
•أدخل المفتاح .6700 A
راجع :Fig. 18
•أدخل المفتاح .6700 B
اإلصدار الذي يحتوي على
بطانة ميكانيكية

اإلصدار املزود ببطانة إحكام

FiFig. 29مثال عن القطع المباشر

بالنسبة لإلصدارات المزودة ببطانة ميكانيكية ،راجع :Fig. 19
• ّ
نظف الجلبة المقابلة الموجودة في غطاء الجسم.
•أدخل الجزء الثابت من البطانة الميكانيكية  4200بحذر داخل غطاء
الجسم .1222
•اربط غطاء الجسم  1220في كتيفة االرتكاز التي تحتوي على مسامير 
داخلية سداسية الرؤوس .9902
•اضغط الجزء الدوّ ار في البطانة الميكانيكية  4200في العمود.
•اضغط حلقة المباعدة  2510في العمود.
اإلصدار المزود ببطانة إحكام:

تنبيه! خطر تلف امللكية!
خطر حدوث تلف للمضخة بسبب التعامل بشكل غير صحيح.
•ي ُرجى التأكد من أنه تم إحكام التثبيت على جسم بطانة اإلحكام
وليس على الجلبة.
•تحقق من سطح جلبة العمود (راجع  ،Fig. 21العنصر )11؛ تُعد العديد
من عالمات الخدوش بمثابة إشارة على ضرورة استبداله .قبل 
التركيبّ ،
نظف جميع أجزاء بطانة اإلحكام تمامًا.
إذا تم تسليم الحشو في شكل سلك ،يجب تقطيعه.
•بالنسبة لهذا الغرض ،ضع الحشو حول جلبة العمود بشكل حلزوني
أو حول ظرف التثبيت بالقطر نفسه.
تنبيه! خطر تلف امللكية!
خطر حدوث تلف لجلبة بطانة اإلحكام بسبب التعامل بشكل غير
صحيح.
•اتخذ التدابير الواقية املناسبة لتجنب حدوث أي ضرر لجلبة
بطانة اإلحكام.

بهذه الطريقة ،يتم إنشاء الفجوة المرئية المطلوبة بين الجلبة وحلقة 
الحشو أثناء التركيب .وبالنسبة للتركيب ،يتم تقطيع حلقات الحشو
ً
مسبقا إلى نصفين بواسطة 
المصنوعة من الجرافيت المضغوط
قطعين مائلين بشرط عدم فك المضخة (راجع .)Fig. 29 / Fig. 30

FiFig. 30مثال عن القطع القطري
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بالنسبة لإلصدارات المزودة ببطانة إحكام ،راجع :Fig. 21
•اضغط جلبة العمود  2450في العمود.
•أدخل جسم بطانة اإلحكام  4110مع الجلبة  4590Bفي غطاء
الجسم .1222
• ّ
ركب إحدى حلقتي الحشو  4130في جسم بطانة اإلحكام .4111
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•أدخل حلقة التأمين  4134وحلقات الحشو األخرى ،بزاوية إزاحة  180درجة 
لكل منها.
•ثب ّت المسامير سداسية الرؤوس  ،9923Aوالمسامير ،9951
والصواميل السداسية  ،9923Bلكن ال تربطها.
• ّ
ركب جلبة بطانة اإلحكام  4131وصامولة زنق بطانة اإلحكام .9402
•ثب ّت القرص  9941Aوالصواميل السداسية األخرى .9902
•اربط الصواميل باليد .ال يجب ضغط حلقات الحشو معًا .بعد التركيب،
يجب أن تكون قادر ًا على تدوير العمود بيدك.
•اربط غطاء الجسم  1222في كتيفة االرتكاز التي تحتوي على مسامير 
داخلية سداسية الرؤوس .9902
الجهاز القابل للدمج

بالنسبة للجهاز القابل للدمج ،راجع :Fig. 18
• ّ
ركب العجلة  2250بصامولة العجلة  9929على العمود.
• ّ
ركب الستار الواقي  9610بالمسامير سداسية الرؤوس .9906D
راجع :Fig. 17
•أدخل سدادة جسم جديدة .4590A
•أدخل الجهاز القابل للدمج بحرص في الهيكل الحلزوني 1111
واربطه بالمسامير سداسية الرؤوس .9906A

راجع :Fig. 22
•اربط قاعدة المضخة  3134بالمسامير سداسية الرؤوس 9606B
وقرص السالمة .9941
9 9.6.2تركيب NOES
كتيفة االرتكاز

ليغشتلاو بيكرتلا تاميلعت NOS-NOES

بالنسبة لكتيفة االرتكاز ،راجع :Fig. 28
•اضغط محامل األسطوانة ( 6.1و )6.2في العمود (.)3.1
•ادفع العمود من جانب الموتور نحو جانب المضخة في كتيفة االرتكاز
إلى أن يدخل المحمل الموجود في جانب المضخة في كتيفة االرتكاز.
فيما يتعلق بذلك ،عند الطرق ألسفل ،ضع قطعة خشب بين كتيفة 
االرتكاز والمحمل على جانب الموتور لحماية المحمل من جانب الموتور.
•أدخل حلقة االحتجاز ( )6.3في كتيفة االرتكاز باستخدام كماشة 
حلقة االحتجاز.
•ادفع العمود بداخل كتيفة االرتكاز بشكل أكبر .أثناء القيام بذلك،
ادفع حلقة االحتجاز في مكانها مع المحمل على جانب الموتور حتى
تسمع صوت استقراراها بداخل الحشية الموجودة في كتيفة االرتكاز.
•اربط غطاء المحمل ( )10المزود بمسامير سداسية الرؤوس (.)14
•اضغط على القاذفة ( )6.8بداخل العمود.
•أدخل حلقات المباعدة الداخلية والخارجية ( 6.4و ،)6.5إن وجدت.
ّ
( )6.6وركب صامولة القفل (.)6.7
•أدخل القرص الحلزوني
•اربط غطاء المحمل ( )11المزود بمسامير سداسية الرؤوس (.)15
•أدخل المفتاح (.)3.3
•اربط قاعدة المضخة ( )8.1بالحلقة ( ،)8.3والقرص الزنبركي (،)8.4
والمسامير سداسية الرؤوس (.)8.2
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اإلصدار الذي يحتوي على
بطانة ميكانيكية

بالنسبة لإلصدارات المزودة ببطانة ميكانيكية ،راجع :Fig. 26
•أدخل حلقة دائرية جديدة ( )5.12في البطانة الميكانيكية النظيفة (.)5.4
•أدخل الجزء الثابت من البطانة الميكانيكية ( )5.11داخل غطاء البطانة 
الميكانيكية النظيف (.)5.4
•اضغط غطاء البطانة الميكانيكية ( )5.4في العمود (.)3.1
•اضغط الجزء الدوّ ار في البطانة الميكانيكية ( )5.11في العمود.
ّ
في العمود وركبها مع مراعاة أبعاد
•اضغط حلقة التثبيت ()5.3
التركيب  H1وعزم بدء الدوران (راجع  Fig. 31والملحق.)9 .
H1

FiFig. 31اإلصدار الذي يحتوي على بطانة ميكانيكية

حجم/نوع املضخة

أبعاد التركيب H1
[ملم]

عزم بدء الدوران
[نيوتن متر]

NOES 150/200
NOES 200/260
NOES 200/315
NOES 200/400
NOES 200/450
NOES 250/315
NOES 250/355
NOES 250/400
NOES 300/400

12
69
16.5
9
9
69.5
12
72
72

2.5

ملحق :9 .عزم بدء الدوران

•اربط غطاء الجسم ( 4.1فتحة شطف مثقوبة ،تمت محاذاتها إلى
األسفل) بكتيفة االرتكاز ( )9بالمسامير سداسية الرؤوس (.)13
•اربط غطاء البطانة الميكانيكية ( )5.4بغطاء الجسم ( )4.1بالمسامير 
سداسية الرؤوس (.)5.5
راجع :Fig. 26
•اضغط حلقة المباعدة ( )5.2في العمود.
اإلصدار املزود ببطانة إحكام

اإلصدار المزود ببطانة إحكام:
تنبيه! خطر تلف امللكية!
خطر حدوث تلف للمضخة بسبب التعامل بشكل غير صحيح.
•ي ُرجى التأكد من أنه تم إحكام التثبيت على جسم بطانة اإلحكام
وليس على الجلبة.
ُ
•تحقق من سطح جلبة العمود (راجع  ،Fig. 27العنصر )5.12؛ تعد
العديد من عالمات الخدوش بمثابة إشارة على ضرورة استبداله.
قبل التركيبّ ،
نظف جميع أجزاء بطانة اإلحكام تمامًا.

FiFig. 32مثال عن القطع المباشر
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إذا تم تسليم الحشو في شكل سلك ،يجب تقطيعه.
•بالنسبة لهذا الغرض ،ضع الحشو حول جلبة العمود بشكل حلزوني
أو حول ظرف التثبيت بالقطر نفسه.
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تنبيه! خطر تلف امللكية!
خطر حدوث تلف لجلبة بطانة اإلحكام بسبب التعامل بشكل غير صحيح.
•اتخذ التدابير الواقية املناســبة لتجنب حدوث أي ضرر لجلبة
بطانة اإلحكام.

بهذه الطريقة ،يتم إنشاء الفجوة المرئية المطلوبة بين الجلبة وحلقة 
الحشو أثناء التركيب .وبالنسبة للتركيب ،يتم تقطيع حلقات الحشو
ً
مسبقا إلى نصفين بواسطة 
المصنوعة من الجرافيت المضغوط
قطعين مائلين بشرط عدم فك المضخة (راجع .)Fig. 32 / Fig. 33

FiFig. 33مثال عن القطع القطري

الجهاز القابل للدمج

9.7

9عزم بدء دوران البراغي

راجع :Fig. 27
•اضغط صامولة زنق بطانة اإلحكام ( )5.4في العمود (.)3.1
•أدخل حلقة دائرية ( )5.13في العمود (.)5.12
•اضغط جلبة العمود ( )5.12في العمود.
•اضغط حلقة التأمين ( )5.3في العمود.
•ضع غطاء الجسم ( )4.1على كتيفة االرتكاز ( )9واربطها بالمسامير 
سداسية الرؤوس (.)13
•أدخل حلقات الحشو ( )5.11في غطاء الجسم ( )4.1واضغط حلقة 
التأمين ( )5.3في غطاء الضغط.
•أدخل حلقات الحشو األخرى ( )5.11في غطاء الجسم.
•بعد إدخال آخر حلقة حشو ،أمّن الحشو بصامولة زنق بطانة اإلحكام
( .)5.4اربط المسامير سداسية الرؤوس ( )5.5باليد.
•ال يجب ضغط حلقات الحشو معًا .بعد التركيب ،يجب أن تكون قادر ًا 
على تدوير العمود بيدك بسهولة.

بالنسبة للجهاز القابل للدمج ،راجع :Fig. 25
• ّ
ركب العجلة ( )2.1بصامولة العجلة ( )2.2على العمود.
•أدخل الجهاز القابل للدمج بحرص في الهيكل الحلزوني ( )1.1واربطه
بالمسامير سداسية الرؤوس (.)12
• ّ
ركب الستار الواقي ( )7.1بالمسامير سداسية الرؤوس (.)7.2
عزم بدء دوران البراغي:
A B

C

A A

A

C

A

C

A

FiFig. 34عزم بدء دوران البراغي

ليغشتلاو بيكرتلا تاميلعت NOS-NOES
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9 9.7.1عزم بدء دوران البراغي NOS -

عند ربط البراغي ،استخدم عزم بدء الدوران التالية.
•أ (المضخة):
السن اللولبي:

M8

M36 M30 M24 M20 M16 M12 M10

عزم بدء الدوران
[نيوتن متر]

12

700

25

40

90

175

500

300

ملحق - NOS :10 .عزم بدء دوران البرغي أ (المضخة)

•ب (القارنة):
راجع الملحق 6 .في القسم " 7.5.2التحقق من محاذاة القارنة" في
الصفحة .21
•جـ (صفيحة القاعدة):
راجع الملحق 7 .في القسم " 7.5.3محاذاة وحدة المضخة" في
الصفحة .22
9 9.7.2عزم بدء دوران البراغي NOES -

عند ربط البراغي ،استخدم عزم بدء الدوران التالية.
•أ (المضخة):

السن اللولبي:

M6

M8

M10

M12

M16

M20

M24

M27

M30

M33

M36

M39

عزم بدء الدوران
[نيوتن متر]

10.5

26

51

89

215

420

725

1070

1450

1970

2530

3290

ملحق - NOES :11 .عزم بدء دوران البرغي أ (المضخة)

•ب (القارنة):
راجع الملحق 6 .في القسم " 7.5.2التحقق من محاذاة القارنة" في
الصفحة .21
•جـ (صفيحة القاعدة):
راجع الملحق 7 .في القسم " 7.5.3محاذاة وحدة المضخة" في
الصفحة .22

10

1االختالالت ،أسبابها وكيفية
التغلب عليها

10.1

1االختالالت

يجب إصالح األعطال على يد أشخاص مؤهلين فقط! التزم
بتعليمات السالمة الواردة في القسم  9بعنوان "الصيانة/اإلصالح"
في الصفحة .28
ً
متخصصا أو توجه إلى أقرب
•إذا تعذر إصالح الخلل ،فاستشر فني ًا
مركز خدمة عمالء أو وكيل.
يمكن أن تحدث أنواع األخطاء التالية (راجع الملحق:)12 .
نوع الخطأ
1
2
3
4
5
6
7
8

الشرح
انخفاض الدفق ً
جدا
هناك حمل زائد على الموتور
الضغط النهائي للمضخة مرتفع ً
جدا
درجة حرارة المحمل عالية للغاية
وجود تسرّب على جسم المضخة
 تسرّب في جوان العمود
ال تعمل المضخة بسهولة وتصدر صوتًا عالي ًا
درجة الحرارة المضخة عالية للغاية

ملحق :12 .أنواع الخطأ

40
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10.2

1األسباب والحلول
نوع الخطأ:
1

2

3

4

5

6

7

X
X

X

X

X

X

X

X

X

 Xالمضخة و/أو األنابيب ليست ممتلئة 
بالكامل
 Xضغط االمتصاص منخفض ً
جدا أو رأس
عال ً
جدا
الشفط
ٍ

المضخة مسدودة بأجزاء مفكوكة أو 
منحشرة
يوجد هواء في األنابيب

X

X

ً
السرعة منخفضة جدا
•مع تشغيل محول التردد
•دون تشغيل محول التردد

X
X

ضغط عكسي للمضخة مرتفع ً
جدا

فتحة سدادة منع التسريب كبيرة نتيجة 
التآكل
اتجاه خاطئ للدوران
المضخة تشفط هواء أو خط الشفط به
تسرّب
خط اإلمداد أو العجلة مسدود

X
X

X

 8السبب

الموتور يعمل في طورين

X
X

X
X
X
X

X

X

X

كيفية التغلب على الخلل
•افحص النظام للتحقق من عدم
وجود أي ملوثات
•إعادة تعيين نقطة االستعمال
•تفريغ الهواء من المضخة وملء خط
الشفط
•تصحيح مستوى السائل
•تقليل المقاومة في خط الشفط
•تنظيف المرشح
•خفض رأس الشفط عن طريق تركيب 
المضخة على مستوى منخفض
•استبدال حلقة التآكل الثابتة البالية
•تغيير أطوار توصيل الموتور
•استبدال السدادة
•فحص خط الشفط
•إزالة العوائق
•تنظيف المضخة
•تغيير تخطيط األنابيب أو تركيب صمام
تفريغ الهواء
•زيادة التردد في النطاق المسموح به
•فحص الجهد الكهربي
•فحص األطوار والمصاهير

ضغط عكسي للمضخة منخفض ً
جدا

•إعادة ضبط نقطة االستعمال أو ضبط
العجلة
لزوجة السائل أو كثافته أعلى من قيمة  •فحص أبعاد المضخة (ي ُرجى استشارة
الشركة المصنعة)
التصميم

 Xالمضخة منهكة أو صامولة زنق بطانة 
اإلحكام مائلة أو مربوطة بإحكام

•تصحيح تركيب المضخة

ً
السرعة عالية جدا

•خفض السرعة

سوء محاذاة وحدة المضخة

•تصحيح المحاذاة

X

ً
عالية جدا
قوة الدفع

X

تشحيم المحمل غير كاف
ٍ

•تنظيف فجوة التصريف في العجلة
•فحص حالة حلقات التآكل الثابتة
•فحص المحمل واستبداله

X

لم يتم الحفاظ على مسافة القارنة

•تصحيح مسافة القارنة

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

ليغشتلاو بيكرتلا تاميلعت NOS-NOES

X

 Xالدفق منخفض ً
جدا

•الحفاظ على الحد األدنى للدفق
الموصى به

براغي الجسم ليست مربوطة بشكل 
صحيح أو السدادة معيبة

•تحقق من عزم بدء الدوران
•استبدال السدادة

البطانة الميكانيكية  /بطانة اإلحكام بها 
تسريب
جلبة العمود (إن وُ جدت) بالية

•استبدال البطانة الميكانيكية
•ربط بطانة اإلحكام أو إعادة الحشو

اختالل توازن العجلة 

•إعادة ضبط توازن العجلة

•استبدال جلبة العمود
•إعادة حشو بطانة اإلحكام
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نوع الخطأ:
1

2

3

4

5

6

7

كيفية التغلب على الخلل

 8السبب

X

تلف المحمل

•استبدال المحمل

X

توجد مواد غريبة في المضخة

•تنظيف المضخة

 Xالمضخة تضخ ناحية صمام اإليقاف
المغلق

•فتح صمام اإليقاف في أنبوب الطرد

ملحق :13 .أسباب الخطأ وحلوله

11

1قطع الغيار

يمكن طلب قطع الغيار عبر موزع متخصص محلي و/أو Salmsonعبر 
خدمة ما بعد البيع.

لتجنب تكرار االستفسارات والطلبات غير الصحيحة ،يجب إرسال جميع
البيانات المدونة على لوحة التصنيف عند كل طلب.

تنبيه! خطر تلف امللكية!
ال يمكن ضمان األداء السليم للمضخة إال من خالل استخدام قطع
الغيار األصلية.
•ال تستخدم سوى قطع الغيار األصلية املقدمة من .Salmson
•املعلومات املطلوبة عند طلب قطع الغيار:
•أرقام قطع الغيار
•تعيينات قطع الغيار
•جميع بيانات لوحة تصنيف املضخة

مالحظة:
قائمة قطع الغيار األصلية :اطلع على مستندات قطع الغيار
والرسومات العامة من  Salmsonفي األقسام التالية:
•القسم " 11.1قوائم قطع الغيار "NOS ،في الصفحة  43أو
•القسم " 11.2قوائم قطع الغيار "NOES ،في الصفحة  47أو

42
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11.1

1قوائم قطع الغيارNOS ،

1 11.1.1إصدار  NOSالذي يحتوي على
بطانة ميكانيكية

3260 9460A 2110

6700A

9906C

3011

9606B

6545B

3200

9941

بالنسبة لقائمة قطع الغيار ،راجع الملحق.14 .

6545A

3134

3011

9460B

9610
9906D

2540

1222A

9902

4200

9906A

4590A

9621

2510

2250

6700B

1111

9929

FiFig. 35إصدار  NOSالذي يحتوي على بطانة ميكانيكية

ليغشتلاو بيكرتلا تاميلعت NOS-NOES
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الصنف الوصف
الرقم
1111
4590A
9621
2250
9929
2110
6700B
6700A
3011
3011
2540
9460A
9460B
6545A
6545B
3200
3260
9610
9906D

هيكل حلزوني
بطانة الجسم
سدادة الجسم
العجلة
صامولة العجلة 
عمود
المفتاح
المفتاح
محمل األسطوانة،
على جانب المضخة 
محمل األسطوانة،
على جانب المحرك
القاذفة 
سدادةV-
سدادةV-
قرص الدعم
قرص الدعم
كتيفة االرتكاز
غطاء المحمل
الستار الواقي
مسامير سداسية الرؤوس

 3134قاعدة المضخة
 9606Bمسامير سداسية الرؤوس

 9941قرص السالمة
 4200السدادة الميكانيكية
 2510حلقة المباعدة
 1222Aغطاء الجسم
 9906Aمسامير سداسية الرؤوس
 9902المسامير الداخلية سداسية 
الرؤوس
 9906Cمسامير سداسية الرؤوس

الكمية قطع الغيار الخاصة
بالسالمة
1
1
1
1
1
1
1
1
1

X

1

X

X

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
8
4

X

4

ملحق :14 .قائمة قطع الغيار ،إصدار  NOSالذي يحتوي على بطانة ميكانيكية
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1 11.1.2إصدار  NOSاملزود ببطانة إحكام:

3200 3011 3260 9460A 2110

6545B

9941 9606B 9906C 6700A

3134

3011

بالنسبة لقائمة قطع الغيار ،راجع الملحق.15 .

9610
9606D

9402

4131

4590A 1222B 9923A

9906A 9951 9902 9941A 9923B 2540

4134 4590B

2450

4130

4110

2250

9621

1111

6700B

9929

FiFig. 36إصدار  NOSالمزود ببطانة إحكام:
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الصنف الوصف
الرقم
1111
4590A
9621
2250
9929
2110
6700B
6700A
3011
3011
2540
9460A
6545B
3200
3260
9610
9906D
3134
9606B
9941
4130
4134
4110
9923A
9951
9923B
9941A
1222B
2450
9402
4131
4590B
9906A
9902
9906C

هيكل حلزوني
بطانة الجسم
سدادة الجسم
العجلة
صامولة العجلة 
عمود
المفتاح
المفتاح
محمل األسطوانة،
على جانب المضخة 
محمل األسطوانة،
على جانب المحرك
القاذفة 
سدادةV-
قرص الدعم
كتيفة االرتكاز
غطاء المحمل
الستار الواقي
مسامير سداسية الرؤوس
قاعدة المضخة
مسامير سداسية الرؤوس
قرص السالمة
حلقات الحشو
حلقة التأمين
جسم بطانة اإلحكام
مسامير سداسية الرؤوس
مسمار ملولب
صامولة سداسية
حلقة
غطاء الجسم
جلبة العمود
صامولة زنق بطانة اإلحكام
جلبة بطانة اإلحكام
سدادة
مسامير سداسية الرؤوس
المسامير الداخلية سداسية 
الرؤوس
مسامير سداسية الرؤوس

الكمية قطع الغيار الخاصة
بالسالمة
1
1
1
1
1
1
1
1
1

X

1

X

X

1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
8
8
4

X

4

ملحق :15 .قائمة قطع الغيار  ,NOSاإلصدار المزود ببطانة إحكام
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11.2

1قوائم قطع الغيارNOES ،

1 11.2.1إصدار  NOESالذي يحتوي على
بطانة ميكانيكية

بالنسبة لقائمة قطع الغيار ،راجع الملحق.16 .

4.1
2.1

1

5
2.5

1.1

3.5

6
4.5

1.5
11.5

21.5

8.6

5.5

1.6

3.6

2.6

5.6

4.6

6.6

7.6

2.1

3.1
5.1

1.2
2

2.2
2.1
2.2

3.3

2.3
1.3
3

3.3

11

3.6

51

6.6

3.8

7.6

2.8

8.6

4.8

2.4
4

1.4

5.5

2.1
5.1

21

31

1.7

1.8

2.7
7

8

9

01

41

FiFig. 37إصدار  NOESالذي يحتوي على بطانة ميكانيكية
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الصنف الوصف
الرقم

الكمية قطع الغيار الخاصة
بالسالمة

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.1
3.1
3.2

هيكل حلزوني
حلقة دائرية
حلقة تآكل ثابتة
مسمار تهوية
سدادة التصريف
العجلة
صامولة العجلة
عمود
المفتاح،
على جانب الموتور
المفتاح،
على جانب المضخة
غطاء الجسم
حلقة تآكل ثابتة
حلقة المباعدة
حلقة التثبيت
غطاء البطانة الميكانيكية

1
1
1
1
1

5.5

مسامير سداسية الرؤوس

4

السدادة الميكانيكية

5.11
5.12
6.1

السدادة الميكانيكية
حلقة دائرية
محمل األسطوانة،
على جانب المضخة
محمل األسطوانة،
على جانب المحرك
حلقة زنق
حلقة المباعدة ،الداخلية

1
1
1

X
X

1

X

حلقة المباعدة ،الخارجية
قرص زنبركي
صامولة القفل
القاذفة
الستار الواقي
مسامير سداسية الرؤوس

1
1
1
1
2
2

8.1
8.2
8.3
8.4
9
10

1
1
1
1
1
1

3.3
4.1
4.2
5.2
5.3
5.4

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7.1
7.2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

X

1

1
1

قاعدة المضخة
مسامير سداسية الرؤوس
حلقة
قرص زنبركي
كتيفة االرتكاز
غطاء المحمل،
على جانب المضخة
غطاء المحمل،
على جانب الموتور
مسامير سداسية الرؤوس

12/16

الجسم

13

مسامير سداسية الرؤوس

12

كتيفة االرتكاز

14

مسامير سداسية الرؤوس

4/6

15

مسامير سداسية الرؤوس

4/6

المحمل ،على جانب 
المضخة
المحمل ،على جانب 
الموتور

11
12

القدم

1

ملحق :16 .قائمة قطع الغيار ،إصدار  NOESالذي يحتوي على بطانة ميكانيكية
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1 11.2.2إصدار  NOESاملزود ببطانة إحكام:

بالنسبة لقائمة قطع الغيار ،راجع الملحق.17 .
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5.13 1.2

1.1
1

5.12

5.11
1.3
1.5
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6.3
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FiFig. 38إصدار  NOESالمزود ببطانة إحكام:
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الصنف الوصف
الرقم

الكمية قطع الغيار الخاصة
بالسالمة

1.1

هيكل حلزوني

1

1.3

حلقة تآكل ثابتة

1

سدادة التصريف

1

صامولة العجلة

1

المفتاح،
على جانب المضخة
غطاء الجسم
حلقة تآكل ثابتة

1
1
1

5.3
5.4

حلقة التأمين
صامولة زنق بطانة اإلحكام

1
1

5.5

مسامير سداسية الرؤوس

4

5.11
5.12

الحشو
جلبة العمود

1
1

6.2

محمل األسطوانة،
على جانب المحرك

6.4
6.5
6.6

حلقة المباعدة ،الداخلية
حلقة المباعدة ،الخارجية
قرص زنبركي

1.2
1.4
1.5
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

5.13
6.1

حلقة دائرية

مسمار تهوية

العجلة
عمود

حلقة دائرية
محمل األسطوانة،
على جانب المضخة

6.3

حلقة زنق

6.7

صامولة القفل

6.8

القاذفة

1
1
1
1

1
1
1

X

1
1
1
1
1
1

7.1
7.2
8.1

الستار الواقي
مسامير سداسية الرؤوس
قاعدة المضخة

8.2

مسامير سداسية الرؤوس

1

8.4

قرص زنبركي

1

9
10

كتيفة االرتكاز
غطاء المحمل،
على جانب المضخة

1
1

11

1

8.3

صامولة زنق بطانة 
اإلحكام

X

2
2
1

حلقة

X

1

القدم

غطاء المحمل،
على جانب الموتور
مسامير سداسية الرؤوس

12/16

الجسم

14

مسامير سداسية الرؤوس

4/6

15

مسامير سداسية الرؤوس

4/6

المحمل،
على جانب المضخة
المحمل،
على جانب الموتور

12
13

مسامير سداسية الرؤوس

12

كتيفة االرتكاز

ملحق :17 .قائمة قطع الغيار ،إصدار  NOESالذي يحتوي على بطانة ميكانيكية
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12

1التخلص من املنتج

إن التخلص من المنتج بصورة آمنة وإعادة تدويره من شأنه وقاية 
البيئة من الضرر ويحمي من المخاطر المتعلقة بالصحة الشخصية.
يتطلّب التخلّص من المنتج التصريف والتنظيف (راجع قسم " 9.4التصريف
ّ
صفحة  )29وفك وحدة المضخة (راجع قسم " 9.5الفك"
والتنظيف" في
في صفحة .)30

يجب جمع مواد التشحيم .يجب فصل أجزاء المضخة عن بعضها بحسب 
الخامات (األجزاء المعدنية ،البالستيكية ،اإللكترونية).

	11استعن بجهات التخلص من النفايات الحكومية أو الخاصة عند
التخلص من المنتج كله أو بعض أجزائه.

	22لمزيد من المعلومات حول طرق التخلص من المنتج بشكل 
مالئم ،ي ُرجى االتصال بمجلس البلدية أو جهة التوريد التي حصلت
على المنتج منها.

املعلومات الفنية عرضة للتغيير دون إشعار مسبق!

ليغشتلاو بيكرتلا تاميلعت NOS-NOES
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FRANÇAIS
CE MANUEL DOIT ETRE REMIS A L'UTILISATEUR FINAL
ET ETRE TOUJOURS DISPONIBLE SUR SITE
Ce produit a été fabriqué sur un site
certifié ISO 14.001, respectueux de l’environnement.
Ce produit est composé de matériaux en très grande partie recyclable.
En fin de vie le faire éliminer dans la filière appropriée.

ENGLISH
THIS LEAFLET HAS TO BE GIVEN TO THE END USER
AND MUST BE LEFT ON SITE
This product was manufactured on a site
certified ISO 14,001, respectful of the environment.
This product is composed of materials in very great part which can be recycled. At
the end of the lifetime, to make it eliminate in the suitable sector.

ITALIANO
QUESTO LIBRETTO D'USO DEVE ESSERE RIMESSO ALL'UTILIZZATORE FINALE
E RIMANERE SEMPRE DISPONIBILE SUL POSTO
Questo prodotto è stato fabbricato in un sito
certificato ISO 14.001, rispettoso dell'ambiente.
Questo prodotto è composto da materiali in grandissima parte riciclabile.
In fine di vita farlo eliminare nel settore appropriato.

ESPAÑOL
ESTE MANUAL HA DE SER ENTREGADO AL UTILIZADOR FINAL
Y SIEMPRE DISPONIBLE EN SU EMPLAZAMIENTO
Este producto se fabricó en un centro
certificado ISO 14.001, respetuoso del medio ambiente.
Este producto está formado por materiales en muy gran parte reciclable.
En final de vida hacerlo eliminar en el sector conveniente.

PORTUGUÈS
ESTE MANUAL DEVE SER ENTREGUE AO UTILIZADOR FINAL
E SER DISPONIVEL SOBRE O SITIO
Este produto foi fabricado sobre um sítio
certificado ISO 14.001, respeitosa do ambiente.
Este produto é composto de materiais muito em grande parte recyclable.
Em fim de vida fazê-lo eliminar na fileira adequada.
SALMSON ITALIA
Via J. PeriI 80 I
41100 MODENA
ITALIA
TEL. : (39) 059 280 380
FAX : (39) 059 280 200
info.tecniche@salmson.it

SALMSON SOUTH AFRICA
Unit 1, 9 Entreprise Close,
Linbro Business Park - PO Box 52
EDENVALE, 1610
Republic of SOUTH AFRICA

SALMSON ARGENTINA S.A.
Av. Montes de Oca 1771/75
C1270AABE
Ciudad Autonoma de Buenos Aires
ARGENTINA

TEL. : (27) 11 608 27 80/ 1/2/3
FAX : (27) 11 608 27 84
admin@salmson.co.za

TEL.: (54) 11 4301 5955
FAX : (54) 11 4303 4944
info@salmson.com.ar

W.S.L. LEBANON
Bou Khater building - Mazda Center
Jal El Dib Highway - PO Box 90-281
Djeideh El Metn 1202 2030 - Beiruth
LEBANON

SALMSON VIETNAM
E-TOWN - Unit 3-1C
364 CONG HOA - TAN BINH Dist.
Hochi minh-ville
VIETNAM

TEL. : (961) 4 722 280
FAX : (961) 4 722 285
wsl@cyberia.net.lb

TEL. : (84-8) 810 99 75
FAX : (84-8) 810 99 76
nkminh@pompessalmson.com.vn

Service consommateur

0 820 0000 44
0,12€ TTC/min

service.conso@salmson.fr

www.salmson.com
POMPES SALMSON - SAS AU CAPITAL DE 16.775.000 € - SIREN 313 986 838 RCS VERSAILLES - APE 291C

SIÈGE SOCIAL
Espace Lumière - Bâtiment 6
53, boulevard de la République
78403 Chatou Cedex
FRANCE

