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STANDARD v1 mach / bt / cem / erp
(IT)-Italiano

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

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 :

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.

(NL)-Nederlands
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

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:

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.

(DA)-Dansk
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

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:

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

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:

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.

(EL)-Ελληνικά
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EK

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:

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.

(ES)-Español
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

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 :

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.

(PT)-Português
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

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

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.

(FI)-Suomi
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

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

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.

(SV)-Svenska
EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

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

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.

(ET)-Eesti
EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

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

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.

(HU)-Magyar
EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

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

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.

(LV)-Latviešu
EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU

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:

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.

(LT)-Lietuvių
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

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.

(MT)-Malti
DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ

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

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.

(PL)-Polski
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

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

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.

(CS)-Čeština
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

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

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.

(SK)-Slovenčina
ES VYHLÁSENIE O ZHODE

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:

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.

(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.

(BG)-български
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ EO

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

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.

(RO)-Română
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE

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

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.

POMPES SALMSON
53 Boulevard de la République
Espace Lumière – Bâtiment 6

78400 CHATOU – France
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ليغعتلااتامكرعلا تاميلعت

إناالااليغعتلااتاميلعتاتألصغعااهياتألاتلنعا.اجتععاتاغللااتألخكىا
تاخلصااعهذهاتاميغعتلااهيالكجتلاااميغعتلااتاميلعتاتألصغعا.
ليغعتلااتامكرعلا تاميلعتاهذهاهياجزءاالايمجزأامناتاتنمج.ا يجلا

تالحمفلظاعهلاامكوناجلهزةافياموقعالكرعلاتاتنمج.اتامقعداتاملماعهذها
تاميغعتلااهواشكطامسبقااالسمخدتماتاسغعما تاميلعتاتاصحعحااغتنمج.

يموتفقاداعتاتامكرعلا تاميلعتامعاتإلصدتراذياتاصغااعلاتنمجا
 اوتئحاتاسالمااتألسلسعاا ميليعكهلاتاصلاحاافيا قتاطبلعمهل.

شهلدةاتاتطلعقااتاخلصااعلاتجتوعااتأل ر ععا:
لموفكانسخاامناشهلدةاتاتطلعقااتاخلصااعلاتجتوعااتأل ر ععاارجزءا

مناداعتاتاميلعتاهذت.
إذتالماإدخللاليديالاافنعااعغىاتامصتعتلااتاتحددةاد ناموتفقمنلاأ ا
امايمماتالامزتماعلإلعالنلااتاوتردةافياداعتاتامكرعلا تاميلعتاتاخلصا

عسالمااتاتنمج/تألفكتد،افإناإعالناتاتطلعقااهذتاسعفقداصالحعمه.

لحموياليغعتلااتاميلعتاهذهاعغىاميغوملااأسلسعاايجلاتالامزتم 
عهلاعنداتامكرعل،ا تاميلعت،ا تاصعلنا.ااذتايجلاعغىاتايخصا

تاتسؤ لاعناتامكرعلا رذاكاتافنععن/تاتيلغعناتاتخمصعناقكتءةا
هذتاتاداعتاقبتاتامكرعلا تاميلعت.

إرشلدتااتاسالمااتاميايغزمامكتعللهلاالالقمصكافقطاعغىاتإلرشلدتاا
تاتذرورةاعيكتاعلمالحتاهذتاتاينوتناتاكئعسي،اعتاإنهلالضماأيضلًا
إرشلدتااتاسالمااتاخلصااتاوتردةافياتاينل يناتاملاعاا تاتصحوعاا

عكموزااألخطلر.

رمز وجود خطر عام

خطر نتيجًة للجهد الكهربائي

مالحظا

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.

مالحظا:
ميغوملاامفعدةاحولاتاميلمتامعاتاتنمج.الغفتاتالنمبلهاإاىا

تاتيكالااتاتحمتغا.

نقاط عامة 1

حول هذه املطبوعة

األمان 2

داللة التعليمات الواردة في  2.1
تعليمات التشغيل

الرموز

الكلمات التنبيهية
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تاتيغوملااتاميالظهكامبلشكةاعغىاتاتنمج،امثت:
سهماتلجلهاتاد رتن	 
اوحااتامصنعف	 
مغصقالحذيكي	 

يجلامكتعللهلا تاحفلظاعغعهلافياحلااامكمتغاا  تضحاااغقكتءة.

يجلاأنايكوناادىاتاتوظفعناتاقلئتعناعغىاتامكرعل،ا تاميلعت،ا
 تاصعلنااتاتؤهالااتاتالئتاااهذهاتألعتلل.ا يجلاعغىاتاتيلتا
تامأردامنانطلقاتاتسؤ اعاا تامخصصا مكتقبااتافنععن.اإذتااما
يكناتافنعونااديهماتاتيكفااتاالزما،افعجلالدريبهما لوجعههم.ا
 عنداتاغز مايتكناأنايمماذاكاعتيكفااتاجهااتاصلنياااغتنمجا

عمكغعفامناتاتيلت.

عدمامكتعلةاليغعتلااتاسالماايتكناأنايؤدياإاىامخلطكاعغىا
تألشخلصا تابعئاا تاتنمج/تاجهلز.ا قداينمجاعناعدماتالامزتما

عميغعتلااتاسالمااسقوطاأيادعل ىاضداتامغفعلا.
قدايؤدياعدمامكتعلةاتإلرشلدتااعلامفصعتاإاىاتاتخلطكاتاملاعاا

عغىاسبعتاتاتثلل:
خطكاعغىاتألشخلصانمعجااتامأثعكتااتاكهكعلئعا،ا تاتعكلنعكعاا	 

 تاجكثومعا
ضكرايغحقاعلابعئااعسبلالسكباموتداخطكة	 
لغفاتاتتمغكلا	 
عطتافياتاوظلئفاتاهلماااغتنمج/تاوحدة	 
فيتافياإجكتءتااتاصعلناا تإلصالحاتاتطغوعا	 

يجلامكتعلةاليغعتلااتاسالمااتاوتردةافياداعتاتامكرعلا تاميلعتا
هذتا تاغوتئحاتاتحغعااتاتيتولاعهلاامفلديا قوعاتاحوتدثا رذاكا

تاغوتئحاتادتخغعااعيأناتايتتا تاميلعتا تألملناادىاتاتيلت.

هذتاتاجهلزاغعكامخصصااالسمخدتمامناقبتاتألشخلصا) منا
عا،اأ اتايقغعاا ععنهماتألطفلل(اأصحلباتاقدرتااتابدنعا،اأ اتاحسَّ

تاتحد دةاأ اتاذينايفمقك ناإاىاتاخبكةا تاتيكفااتاالزما،املااما
يمماذاكالحتاإشكتفاأ امكتقبااشخصامسؤ لاعناسالممهمافعتلا

يميغقاعلسمخدتماتاجهلز.
 يجلامكتقبااتألطفللااغمحققامناأنهماالايغيبوناعلاجهلز.

إذتارلنتاتاتكونلااتاسلخنااأ اتابلردةاعلاتنمج/تاوحدةاسممسبلافيا	 
حد ثامخلطك،افالاعدامناتلخلذاتإلجكتءتااتاتحغعاااغحعغواااد نااتسهل.

يجلاعدماإزتاااتاوتقعلااتاميالحولاد نااتساتألجزتءاتاتمحكراا	 
)مثتاتالقمكتن(اعندملايكوناتاتنمجاقعداتاميلعت.

الاعدامنالجنلالسكيبلاا)عغىاسبعتاتاتثلل،اجوتناتايتود(اتاسوتئتا	 
تاخطكةا)عغىاسبعتاتاتثلل،اتاتمفجكةاأ اتاسلمااأ اتاسلخنا(ااكعالا
لؤدياإاىا جوداأياخطورةاعغىاتألشخلصاأ اعغىاتابعئا.ايجلا

تالامزتماعلاميغعتلااتاقلنونعااتاتحغعا.
رتلايجلالفلدياتاتخلطكاتامياقدالنمجاعناتاطلقااتاكهكعلئعا.ا يجلا	 

تالامزتماعلاموجعهلااتاتحغعااأ اتاموجعهلااتايلماا]عغىاسبعتاتاتثلل،ا
تاغجنااتاد اعاااغمقنعااتاكهكعلئعاا)IEC(،ا تاكتعطااتألاتلنعاااغكهكعلءا
 تإلاكمك نعلاا لقنعااتاتيغوملاا)VDE(،اإاخ[ا شكرلااتإلمدتدا

علاطلقااتاتحغعا.
يجلاأنالبقىاتاتنطقااتاقكيباامنا حدةاتاتضخااخلاعاامنا	 

تاتغوثلاااغحدامنا جوداأيافكصاااحد ثاحكيقاأ اتنفجلراعسبلا
مالمسااتاتغوثلااعأسطحاتاوحدتااتاسلخنا.

لنطبقاتاميغعتلااتاوتردةافياهذتاتاداعتاعغىالصتعماتاجهلزا	 
تاقعلسي.االايمنل لاهذتاتاكملباجتععاتامفلصعتاأ اتافك قلاا
تاتمككرة.الموفكاتاتيغوملااتإلضلفعاامناتايكرااتاتصنيا.

إذتارلناهنلكاأياشكوكاعيأنا ظعفااأجزتءاتاجهلزاأ اإعدتدهل،ا	 
فعُكجىاتاللصللاعلايكرااتاتصنيااعغىاتافور.

مؤهالت املوظفين 2.2

املخاطر في حالة عدم مراعاة  2.3
تعليمات السالمة

إجراء األعمال مع اتباع احتياطات األمان 2.4

إرشادات األمان بالنسبة للمشغل 2.5
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لجنلا ضعاأصلعيك،اأ ايديكاأ اذرتعكاأ املاإاىاذاكافيافمحلاا
تايفطاأ اتاتخكجاأ اأيافمحااأخكىا)عغىاسبعتاتاتثللالجويفامستلرا

تامهويا(.اامجنلاتخمكتقاتألجسلماتالكيبا،اتلككاتألغطعااتاوقلئعاا
 موتداتاملغعفاعغعهاحمىالمماإزتامهلاعنداتامكرعل.اإذتالتتاإزتاااموتدا

تاملغعفاأ اتألغطعاامنافمحلااتايفطاأ اتاتخكجاعلكضاتافحص،ا
يجلاإعلدةا ضيهلامكةاأخكىااحتليااتاتضخاا ضتلناتاسالما.

يتكناأنالصبحاميظماأسطحاتاميلعتاسلخنااأثنلءاتاميلعت.ايتكنا
أنالصبحامنلطقاتابطلنااتاتجد ااا رمعفااتالرلكلزاتاتوجودةافيا
تاتضخااسلخناافياحلاااحد ثاعطتاأ اإعدتداغعكاصحعح.الظتا
تألسطحاتاتينعااأيًضلاسلخنااعيداإيقلفاليلعتاتاجهلز.ارعتلايمما

اتساهذهاتألسطحاعحذرافقط.ايُكجىاترلدتءاقفلزتاا قلئعااإذتاازما
اتساهذهاتألسطحا هياسلخنا،اإذتارلناذاكامطغوعًل.

إذتارلنتاموتداتاملغعفامحكتااتالغق،افإناتاتعلهاتاميالخكجامنا
تابطلنااتاتجد ااايتكناأنالكوناسلخنااعحعثايوجداخطكاتاميكضا
احك قاعفيغهل.الأردامناأنامعلهاتاصكفااعستاسلخناااتالمسمهلا

عيكتارثعفااغجغد.
يجلاأنالمماحتليااتاتكونلااتاميالميكضاامقغبلاافيادرجلاا

تاحكترة،اعحعثايكونااتسهلاأمكًتاخطعكًتاجًدتاعأجهزةامنلسبا.

الالكلدياأيامالعسافضفلضااأ اعلاعااأ امجوهكتاايتكناأنا
يغمقطهلاتاتنمج.ا يتكنافكاأجهزةاتاحتلياامناتامالمساتاتفلجيءا
معاتألجزتءاتاتمحكراا)مثتاحتليااتاقلرنا(اعندملايكوناتانظلمافيا
 ضعاتاموقفافقط.ااذتاالايجلا ضعاتاتضخاافيا ضعاتاميلعتا

د ناهذهاتألجهزةاتاوتقعا.

إذتالجل زامسموىاتاضوضلءاتاصلدراعناتاتضخاا80اديسعبتا)صولي(،ا
يجلاتالممثللاإاىااوتئحاتاسالماا حتليااتاصحااعحعثاالايميكضا

موظفواليلعتاتانظلماإاىاتاضوضلءاتاتفكطا.ايجلامكتعلةاموتصفلاا
ضلطاتاصوااتاتوجودةاعغىااوحااتامصنعفاتاخلصااعلاتحكك.اعلماا

يمسل ىاقعتااضلطاتاصوااتاخلصاعلاتضخاامعاتاقعتااتاخلصاا
علاتولورانفسهلا2+اديسعبتا)صولي(.

يجلالجنلالسكباتاتوتداتاخطكةا)تاتمفجكةا تاسلماا تاحلرة(اتاميا
لخكجامناتاتضخاا)مثتاجوتناتايتود(ااحتليااتألشخلصا تابعئا،ا

 ذاكاعتوجلامكتعلةاتاتيليعكا تاغوتئحاتاتحغعا.
الايجلاليــلعتاتاتضخااعد ناسلئتامطغًقل.ا إالاقدايؤدياذاكا
إاىاإلالفاجوتناتايتود،ا مناثماتامســبلافياحد ثامخلطكا

األشخلصا تابعئا.

يجلاأنايمأرداتاتيلتامناأناجتععاأعتللاتامكرعلا تاصعلناا
يقوماعمنفعذهلاموظفوناميمتد نا مؤهغوناعغىادرتياارلفعاا

عميغعتلااتاميلعتاعتوجلادرتسمهماتامفصعغعااتاخلصا.
الايجوزاإجكتءاأعتللاعغىاتاتنمج/تاجهلزاإالا هوامموقف.ايجلاتالامزتما

عطكيقااتايتتاتاتيك حاافياداعتاتامكرعلا تاميلعتاإليقلفا
تاتنمج/تاجهلز.

عيداتالنمهلءامناإجكتءاتألعتللامبلشكًة،ايجلاإعلدةالكرعلاجتععا
لجهعزتااتألملنا تاحتليااأ اليلعغهلامكةاأخكى.

يجلالطهعكاتاتضخلااتاميالضخاتاسوتئتاتاخطعكة.

مخاطر التمزق

املخاطر الحرارية

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

املخاطر الناتجة عن الضوضاء

خلل في اإلحكام

إرشادات األمان ألعمال التركيب والصيانة 2.6
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سوفايؤدياليديتاقطعاتالعلرا لصنعيهلاعيكٍتاغعكاميمتداإاىا
تإلضكتراعسالمااتاتنمج/تايلمغعن،ا سعؤدياإاىاإعطللاإقكترتاا

تاجهااتاتصنيااعيأناتاسالما.
الايجوزاإدخللاليديالااعغىاتاتنمجاإالاعيداتاميل رامعاتاجهااتاصلنيا.ا
تسمخدتماقطعاتالعلراتألصغعاا تاتغحقلااتامكتعغعااتاتصكحاعهلامنا
تاجهااتاصلنياارغهلاأمورالضتناسالممك.اتسمخدتماأياأجزتءاأخكىا
يتكناأنايؤدياإاىاإاللءاتاضتلناعغىاتايوتقلاتانللجااعناذاك.

سالمااليلعتاتاتنمجاتاتورداالالكونامضتونااإالافياحلااا
تسمخدتمهاطبقلًااغميغعتلااحسلاجزءا٤اتاتوجودافياداعتاتاميلعت.ا
يجلاأالالنخفضاتاقعماتاحديااأ المجل زاعأياحللامناتألحوتلالغكا

تاتحددةافياتاكملاوج/عطلقااتابعلنلااتافنعا.

يممارعطاتاتضخاافيامنصاانقلااااألعتللاتاسلعقاا لكونامحتعاا
ضداتأللكعاا تاكطوعا.

عتجكدا صولاتاتضخا،اتفحصهلاعغىاتافوراعحثًلاعناأيالغفاحدثا
أثنلءاتانقت.ا إذتاعثكاعغىالغف،افعجلاتلخلذاتإلجكتءتااتاضك رياا

ميمتغااعغىا رعتاتإلرسللاخاللاتافمكةاتاتحددة.

قبتاتامكرعل،ايجلاتالحمفلظاعلاتضخااجلفاا خلاعاامناتاثغجا محتعاا
مناتامغفاتاتعكلنعكي.

مالحظا:
يتكناأنايؤدياتامخزيناغعكاتاسغعماإاىالغفاتاجهلزاتألمكاتاذيا

يؤدياإاىاتسمبيلدهامناتاضتلن.

التخزين قصير األمد )أقل من ثالثة أشهر(:
إذتارلنالخزيناتاتضخااقبتالكرعبهلاافمكةاقصعكةاأمكًتامطغوعًل،ا

فلحمفظاعهلافيامكلناجلفا نظعفا جعداتامهويا،ا يكوناخلاعًلامنا
تالهمزتزتاا تاكطوعاا تخمالفلااسكييا/ربعكةافيادرجلااتاحكترة.ا

تحِماتاتحلمتا تاقلرنلاامناتاكمتا تاحصىا تألجسلماتالكيباا
تألخكى.ااتنعاتاصدأا ليكقتاتاتحتت،اشّحماتاجهلزا أدراتاتغفا

تاد تراعلاعداعدةاد رتااعنحوامكةا تحدةافياتألسبوعاعغىاتألقت.

التخزين طويل األمد )أكثر من ثالثة أشهر(:
إذتالماتامخطعطاامخزيناتاتضخااعغىامدىافمكةازمنعااأطول،ايجلا

تلخلذالدتععكا قلئعااإضلفعا.ايجلاللغعفاجتععاتألجزتءاتاد ترةا
عأد تاا تقعاامنلسباااحتليمهلامناتاصدأ.اإذتارلنايجلالخزينا

تاتضخااألرثكامناسناا تحدة،افلسميكاتايكرااتاصلنيا.

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.	 

التعديل والتصنيع غير املرخصين  2.7
لقطع الغيار

االستخدام غير املناسب 2.8

النقل والتخزين املؤقت 3

الشحن 3.1

فحص النقل

التخزين
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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 مطلًقا.	 
ال ترفع الجهاز مطلًقا عبر املقبض املوجود في كتيفة االرتكاز.	 
عند رفع املكونات يدويًا، استخدم تقنيات رفع مناسبة.	 
ال تقف أبًدا أسفل حمولة معلقة.	 
يجب االمتثال إلى اللوائح املوجودة للحماية من الحوادث.	 
احرص دائًما على ارتداء قفازات ومالبس ونظارات واقية أثناء العمل.	 

يتكنالفكيغاتاحل يلاا تاصنلديقا تاتنصلااتانقلااا تاصنلديقا
تاتصنوعاامناتاخيلاعلسمخدتمارتفيااشورعااأ اعلسمخدتماأحزماا

رفعاحسلاتاحجما تابنعا.

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 التحّمل لجهاز الرفع مالئمة لوزن املضخة. 	 
يُمكن العثور على وزن املضخة في الكتالوج أو بطاقة البيانات 

الفنية الخاصة باملضخة.
 	 )Fig. 1( من أجل تجنّب التشّوهات، قم برفع املضخة وفًقا لذلك

أو )Fig. 2(. يجب عدم استخدام مقابض الرفع امُلرفقة باملضّخة 
أو املحرّك بغرض رفع الوحدة بأكملها. فهي مخصصة فقط لنقل 

املكّونات الفردية خالل التركيب أو الفّك.
قم بإزالة الالصقات امُلثبّتة باملضّخة خالل التركيب. انزع أجهزة 	 

القفل امُلرفقة إلى الفالنشات الخاصة باملضخة خالل التركيب من 
أجل منع حدوث أي تلوث للمضخة.

النقل ألغراض التركيب/ الفك 3.2

تعليمات السالمة العامة

ربط حبال النقل

z

Fig. 1 iنقل المضخة

Fig. 2 iنقل الجهاز الكامل
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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 دائًما جهاز رفع مناســبًا وأحكم ربط األجزاء لحمايتها 	 
السقوط. من 

ال تقف أبًدا أسفل حمولة معلقة.	 
يجب وضع عالمات على منطقة األمان بحيث ال يكون هناك خطر عندما 	 

ينزلق الحمل )أو جزء منه( أو إذا انكسر جهاز الرفع أو تعرّض للتصّدع.
يجب أال يتم تعليق األحمال مطلًقا لفترة أطول من الالزم.	 

يجب التحّكم في عمليات التسارع والكبح أثناء عملية الرفع بحيث 
يكون الخطر الواقع على األفراد أمرًا مستبعًدا.

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 30 درجة في كلتا الحالتين.

يمماحتليااتألجزتءاتادتخغعاااغتضخاامناخاللاأشكطااحتلياامنا
تاصدأ.ايجلاإزتامهاقبتاتاميلعت.اعلانسباااذاك،اتمألاتاتضخااعتنمجا
منلسلا)عغىاسبعتاتاتثلل،اأيامذيلامكونامناتابمك لاأ امنمجا
لنظعفاقغوي(ا أفكغهلاعددةامكتا،ا تشطفهلاعلاتلءاإذتاازماتألمك.

تحذير! خطر التعرض إلصابة جسدية!
 يُمكن 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.
إذتالمالخزيناتاتضخاااتدةالزيداعنا6اأشهك،ايجلا ضعاشكيطا
تاحتليااضداتاصدأاتاخلصاعحتليااتألجزتءاتادتخغعاااغتضخاامكةا

أخكىاعلنمظلم.اتلصتاعلايكرااتاُتصنّياافعتلايميغقاعلخمعلراتاتنمجلاا
تاتنلسبا.

النقل

إزالة/استبدال أدوات الحماية من  3.3
الصدأ )مضخات NOS فقط(
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 NOS/NOESىااميكعغاا يممالصتعماتاتضخااتامياليتتاعتحككاُمهوَّ
االسمخدتمارتضخلاالد يكافياخدملااتابنلء.االايجلاتسمخدتما
تاتضخلااسوىافياتاسوتئتاتاتصدقاعغعهلا فًقلااغقسما5.2 

"تابعلنلااتافنعا"افياتاصفحاا12.

يُتكناتسمخدتمامضخلااNOS/NOESافقطامع:
أنظتاالدفئااتاتعلهاتاسلخنا	 
أنظتاالد يكاتاتلءاتافللكا تابلرد	 
أنظتاامعلهاتايكبا)إصدترتااخلصا(	 
أنظتااتامد يكاتاصنلععا	 
د تئكاحلمتاتاحكترة	 

أملرناتامكرعلاتانتوذجعااهياغكفافنعاادتختاتاتبنىامعالكرعبلاا
دتخغعااأخكى.اامايمماتلخلذاأيالدععكاتحمعلطياامكرعلاتاجهلزامبلشكةافيا
تالكفاتاتسمخدمااألغكتضاأخكىا)تالكفاتاسكنعاا تاخلصااعلايتت(.

علانسباااهذهاتاميكعالا،امناتاتتكناإعدتدتهلاعلاخلرجافيا
تإلصدتراتاخلصاتاتطلعقااهافقطا)تاتولوراتاتز داعسخلناتاختول(.

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.
يتضمن االستخدام املخصص للمضخة/التركيب أيًضا اتباع هذه 	 

التعليمات.
يُعد أي استخدام يتجاوز هذ االستخدمات غير مناسب.	 

لمكونالستعاامضخلاامناتانوعاNOSامناتاينلصكاتاملاعا:

NOS 40/200-11-2/Bمثال: 

NOSلوصعفاتاميكعغا:امضخااميعلريا
تاقطكاتالستيا)DN(ااتنفذاتاضلط40
تاقطكاتالستيااغيجغاا]مغم[200

Bتإلصدتراتاهعدر اعكي
طلقااتاتولوراتاتيليكةاP2ا]رعغوا تط[11
عدداتألقطلب2
Bتإلصدتراتاهعدر اعكي

لمكونالستعاامضخلاامناتانوعاNOESامناتاينلصكاتاملاعا:

NOES 200/315-75-4مثال: 

NOESلوصعفاتاميكعغا:امضخااميعلريا
تاقطكاتالستيا)DN(ااتنفذاتاضلط200
تاقطكاتالستيااغيجغاا]مغم[315

طلقااتاتولوراتاتيليكةاP2ا]رعغوا تط[75
عدداتألقطلب4

االستعمال املخصص 4

الغرض

مجاالت االستخدام

القيود

معلومات حول املنتج 5

التسمية 5.1
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املالحظاتالقيمةالخاصية

2900،ا1450،ا960اافاافياتادقعقاتاسكعااتالستعا
DN32 - 150تألقطلراتالستعاا   :NOS

300 - 150   :NOES 
تاحداتألدنى/تألقصىاادرجااحكترةاتاسلئتا

تاتستوحاعه
منا20-ادرجاامئويااإاى  NOS:اا

120+ادرجاامئويا
منا20-ادرجاامئويااإاى  NOES:ا

120+ادرجاامئويا

تامصتعماُمكفقاعتجتوعاا
حغقلااتاسدتدة

تاحداتألدنى/تألقصىاادرجااحكترةاتاسلئتا
تاتستوحاعه

منا20-ادرجاامئويااإاى  NOS:اا
105+ادرجاامئويا

منا20-ادرجاامئويااإاى  NOES:ا
105+ادرجاامئويا

تامصتعماُمكفقاعحزمااعطلناا
إحكلم

40+ادرجاامئوياتاحداتألقصىاادرجااتاحكترةاتاتحعطا
16اعلرتاحداتألقصىااضلطاتاميلعتاتاتستوحاعه

Fفئااتايزل
IP 55فئااتاحتليا

16اPNاعلاموتفقامعا2-1092اENاDINتايفلا   :NOS
ISOاعلاموتفقامعا2-7005اPN16ا  :NOES

لسخعناتاتعلهاعلاموتفقامعا2035اVDI	 تاسوتئتاتاتصدقاعغعهل
ملءافللك/علرد	 
مسموىامزيجاتاتلء/تاجغعكولايصتاإاىا%40	 
 زيتاتنمقللاتاحكترة	 

تاسوتئتاتألخكىا)حسلاتاطغل(	 

تامصتعماتاقعلسي	 
تامصتعماتاقعلسي	 
تامصتعماتاقعلسي	 
إصدتراخلصاأ اميدتاا	 

إضلفعاا)معالحّتتارسوما
إضلفعا(

إصدتراخلصاأ اميدتاا	 
إضلفعاا)معالحّتتارسوما

إضلفعا(
تامصتعماتاقعلسي3~400افوات،ا50اهكلزتاموصعتاتاكهكعلئي
لكوناتاتضخلااتاُتكفقااعتحكّرلااذتااجهد/الكدداخلص

فوامعلاامخمغفااأ اذتاالكددتااأخكىا
مموّفكةاعنداتاطغل.

إصدتراخلصاأ اميدتااإضلفعاا
)معالحّتتارسوماإضلفعا(

حسلسادرجااتاحكترةاPTCا)ميلمتادرجااحتليااتاتحكك
تاحكترةاتاتوجبا(

مغحق.ا1:اتابعلنلااتافنعا

يُكجىاذركاجتععاتاتيغوملااتاتبعنااعغىاأاوتحاتسماتاتضخااعندا
طغلاقطعاغعلر.

 فياحلاااتسمخدتمامعله/خغعطاجاليكولامعاملايصتاإاىا40%امن
 تاجاليكولا)أ اسوتئتاذتاااز جاامخمغفااعناتاتلءاتانقي(،ايجل
 لصحعحاععلنلااتاتضخاا فقلااذاكا)تعمتلًدتاعغىانسبااتاخغعط

 تاتئوياا درجااحكترةاتاسلئت(.ايجلاأيًضلاليديتاطلقااتاتولوراغي
.حلاااتاضك رة

تسمخدمافقطاتاخغعطاتاتز داعتوتنعاتاصدأ.ايجلاتلبلعاتاميغعتلاا	 
تاخلصااعلاجهااتاتصنيااتاتينعا.

يجلاأنايكوناتاسلئتاخلاعًلامناتاك تسل.	 
يجلاتاحصولاعغىاموتفقااشكرااSalmsonاعغىاتسمخدتماتاوسلئتاتألخكى.	 
تاتوتداتاتتز جااعنسباامناتاجغعكولالبغغا<ا10%الؤثكاعغىاحسلبا	 

تاضلطاتاتملعكا)Δp-v(افياتألدتءاتاهعدر اعكيا تالنسعلب.
مالحظا:

يجلادتئًتلاتلبلعامسمنداععلنلااتاسالمااتاخلصاعلاسلئتاتاذيالماضخه!

البيانات الفنية 5.2

السوائل
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يُتكنالسغعماتاتضخا
رجهلزارلمت،ايمكونامنامضخا،ا مولورارهكعلئي،ا صفعحااتاقلعدة،ا	 

 قلرنا،ا  سعغااحتلياااغقلرناا)اكناعد نامولور(
أو

رتضخاامز دةاعكمعفااترلكلزاد ناصفعحااقلعدة.	 
نطلقاتامسغعماعغىاتاموتاي:

 	NOS/NOESمضخاا
ليغعتلااتامكرعلا تاميلعت	 

يجلاطغلاتاتغحقلاامناأيانوعاعيكتامنفصت.
تنظكاتاكملاوجااغحصولاعغىاقلئتاالفصعغعا.

مضخااNOS/NOESاهيامضخااطكدامكرزياأحلديااتاتكحغاايتكنا
لفكعكهلا لكرعبهلاد ناإيقلفاتاميلعتامز دةاعهعكتاحغز ني،ايمما

إحكلماغغقهلاعبطلناامعكلنعكعااأ اعطلنااإحكلم.
الايتكناصعلنااتابطلنااتاتعكلنعكعا.

 فعتلايميغقاعأحداأجهزةاتامحكمامناSalmsonا)عغىاسبعتاتاتثلل،
 VR-HVACاأ اCC-HVAC(ايتكناتامحكمافياطلقااتاتضخلااعيكتا

مسمتك.ايستحاذاكاعمحسعناإنملجاتاتضخاااتطلالاتامكرعلا عتغعلاا
ليلعتاتاتضخااذتااتاكفلءةاتالقمصلديا.

تالكضاتاكئعسيااغتضخلااهواضخاتاسوتئتاتانقعا،امثتاتاتعله،افيا
أنظتااتامدفئاا تامهوياا لكععفاتاهوتءاأ افياأنظتااتاكي.

إنيلء:
مضخااعهعكتاحغز نياأحلديااتاتكحغاافيالصتعماتايتغعااخلصاا

علإلعدتداتألفقي.
EN 733مصلدراتاطلقاا تألعيلدا فًقلااـا NOS:اا

EN 733ليكعغااإضلفعااالايمضتنهلا NOES:ا
لمكوناتاتضخاامناهعكتاحغز نيامقسماإشيلععًلا)NOES،اعلإلضلفاا
إاىاحغقلااللطعااثلعمااقلعغاااغمبديت(ا قلعدةامضخاامصبوعا.الُيدا
تايجغااعجغااشيلععااملغقا.ايممادعماعتوداتاتضخااعتحلمتارك ياا
شيلععااميحتااعيحوم.ايمماإحكلماغغقاتاتضخااعبطلناامعكلنعكعاا

 فًقلااـا12756اENاأ اعطلنااإحكلم.

نطاق التسليم 5.3

امللحقات 5.4

الوصف والوظيفة 6

وصف املنتج 6.1

إعداد التصميم 6.2
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مسمويلااتاضوضلءاتاتموقياااغتضخلااتاتيعلريا:

 PN طاقة املوتور
]كيلو واط[

قياس مستوى ضغط الصوت للسطح ضغط 
منخفض، صوتي ]ديسيبل )صوتي([ 1(

مضخة مزودة بموتور ثالثي األطوار بدون 
جهاز تحكم في السرعة

1450 دقيقة-29001 دقيقة-1

5258≥ا0.55
0.756051
1.16053
1.56755
2.26759
3.06759
4.06759
5.57163
7.57163
117465
157465
18.57471
227671
307972
377973
457973
557974
758072
908170
1108172
132-72
160-72
200-73
250-74
315-74

مغحق.ا2:امسمويلااتاضوضلءاتاتموقياااغتضخلااتاتيعلريا

1(اتاقعتااتاتموسطااتاتكلنعاااتسمويلااضلطاتاصواادتختامنطقااقعلساعغىاشكتا
مكيلاعغىامسلفاا1اممكامناسطحاتاتحكك

مستويات الضوضاء املتوقعة  6.3
للمضخات املعيارية
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ليكعغااNOSا)تنظكا3ا.Figا تاتغحق.ا3(

تاقعما فًقلااـا5199اISO/DINا-اتافئااتاثلنعاا)1997(ا-اتاتغحقاب،ا
تايلئغاارقما2

ااغمكرعلاعغىاإطلرامناتاحديداتاتصبوباد ناصلاتاخكسلناا	 
 عندملالصتادرجااحكترةاتاضخاإاىا110ادرجاامئويا،اأو

ااغمكرعلاعغىاإطلرامناتاحديداتاتصبوبامعاصلاتاخكسلناا عندملا	 
لصتادرجااحكترةاتاضخاإاىا120ادرجاامئويا.

DNF ]N[ القوى ]نيوتن متر[ M العزم 

FY FZ FX F القوى S MYMZMX M العزم S 

د
طك
باتا

أنبو

32400500440780360420520760
40400500440780360420520760
505406606001040400460560820
6582010009001580460520640940
8082010009001580460520640940
10010801340120021005005807001040
125162020001800314070082010001460
150162020001800314070082010001460
2002160268024004180920106013001920
25027003340298052201260146017802620
30032204000358062601720198024203560

ط
يف

باتا
أنبو

506005406601040400460560820
6590082010001580460520640940
8090082010001580460520640940
10012001080134021005005807001040
125180016202000314070082010001460
150180016202000314070082010001460
2002400216026804180920106013001920
25029802700334052201260146017802620
30035803220400062601720198024203560
35041803760466073002200254031004560

NOSمغحق.ا3:اتاقوىا تايزماتاتستوحاعهاعغىاشفااتاتضخاا-اليكعغاا

القوى والعزم املسموح به على  6.4
شفة املضخة

NOS تشكيلة

Z Y

X

Y

X

Z

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



تايكععا

16PompesاSalmson07/2013ا

ليكعغااNOESا)تنظكا4ا.Figا تاتغحق.ا4(

تاقعما فًقلااـا5199اISO/DINا-اتافئااتاثلنعاا)1997(ا-اتاتغحقاب،ا
تايلئغاارقما2

ااغمكرعلاعغىاإطلرامناتاحديداتاتصبوباد ناصلاتاخكسلناا	 
 عندملالصتادرجااحكترةاتاضخاإاىا110ادرجاامئويا،اأو

ااغمكرعلاعغىاإطلرامناتاحديداتاتصبوبامعاصلاتاخكسلناا عندملا	 
لصتادرجااحكترةاتاضخاإاىا120ادرجاامئويا.

DNF ]N[ القوى ]نيوتن متر[ M العزم 

FY FZ FX F القوى S MYMZMX M العزم S 

د
طك
باتا

أنبو

15020503110249044801180176023003127
20031104890378069191760258035604736
25044506670534096342440380050206752
300534080006670117052980461061008206
350578089007120127793120475063708537
4006670102308450148513660542073209816

ط
يف

باتا
أنبو

20037803110489069191760258035304713
25053404450667096342440380050206752
300667053408000117052980461061008206
350712057808900127793120475063708537
4008450667010230148513660542073209816
45091207220109201595541505960772010599

NOESمغحق.ا4:اتاقوىا تايزماتاتستوحاعهاعغىاشفااتاتضخاا-اليكعغاا

NOES تشكيلة

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

Z Y

X

Y

X

Z
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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 دائًما جهاز رفع مناسبًا وأحكم ربط األجزاء لحمايتها 	 
من السقوط.

ال تقف أبًدا أسفل حمولة معلقة.	 

تنبيه! خطر تلف امللكية!
خطر حدوث تلف بسبب التعامل غير الصحيح.

يجب تركيب املضخة من ِقبل املوظف املؤهل فقط.	 

تنبيه! خطر حدوث تلف للمضخة بسبب السخونة الزائدة!
ال تسمح بتشغيل املضخة وهي جافة مطلًقا. يمكن أن يؤدي 

التشغيل الجاف إلى تلف املضخة، ال سيما البطانة امليكانيكية أو 
بطانة اإلحكام.

تأكد من عدم تشغيل املضخة وهي جافة مطلًقا.	 

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.

لُكرلاتاتضخاافقطاعيداترمتللاجتععاأعتللاتاغحلما تاكعطا غسعتا	 
تادتئكةاتاهعدر اعكعااعنداتاضك رة.ايتكناأنالمسبلاتأللكعاافيا

ليطتاتاتضخا.
يجلاحتليااتاتضخلاا)فياتامصتعماتاقعلسي(امناتاطقسا يجلا	 

لكرعبهلافياععئااخلاعاامناتاجغعد/تأللكعاا جعدةاتامهوياا الالوجداعهلا
إمكلنعااتالنفجلر.

قماعمكرعلاتاتضخاافيامكلنايسهتاتاوصولاإاعهاحمىايتكناإجكتءا	 
عتغعلااتافحصا تاصعلنااتاملاعاا)عغىاسبعتاتاتثلل،اتسمبدتلا

تابطلنااتاتعكلنعكعا(اأ اتالسمبدتلاعسهواا.
يجلالكرعلاذرتعاتانقتاأ اجهلزاامكرعلاجهلزاتاكفعافوقامكلنا	 

تإلعدتداتاخلصاعلاتضخلااتاكبعكة.

عندالكرعلامضخااعتفكدهل،ايجلاتسمخدتماتاتكونلااتاتطغوعاا
)تاقلرنا،ا أدتةاحتليااتاقلرنا،ا تاصفعحااتاقلعدةااغيكرااتاتصنيا(.
فياجتععاتاحلالا،ايجلاأنالوتفقاجتععاتألجزتءامعااوتئحاCE.ايجلاأنا

.EN 953لموتفقاأدتةاحتليااتاقلرناامعا

التركيب والتوصيل الكهربائي 7

األمان

التحضير 7.1

ضبط املضخة وحدها 7.2

نقاط عامة 7.2.1
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 	.CEيجلاأنايكوناتاتولورا تاقلرناامموتفقعنامعاميليعكا
حددامولورامز داعطلقاارلفعاا)تنظكاتاتغحق.ا5(.	 

معدل تدفق 
العمود

40 كيلو واط > P2 10 كيلو واط > P2 > 40 كيلو واط4 كيلو واط > P2 > 10 كيلو واط> 4 كيلو واط

قعتاامحد دةااـ
P2مولورا

% 25% 20% 15% 10

مغحق.ا5:امولور/ميدلالدفقاتايتود

مثلل:
 نقطااتسميتللاتاتعله:	 

 تاكتعاا=ا100ام3/تاسلعا
 H = 35ام

تاتكد دياا=ا%78
 ميدلاتامدفقاتاهعدر اعكي:	 

12.5ارعغوا تط

 لصتاتاقعتااتاتحد دةاتاتطغوعااانقطااتالسميتللاإاى
12.5ارعغوا تطا×ا1.15 = 14.3ارعغوا تط

سعكوناتاتولوراتاذيايمتعزاعطلقاا15ارعغوا تطاتالخمعلراتاصحعح.
لوصياSalmsonاعلسمخدتمامحككا)IM1001(ااB3امعالكرعلاقلعدة،ا

.IEC34-1تألمكاتاذيايموتفقامعا

إلنيلءاتلصللاععناتاتضخااتاميالحموياعغىارمعفااترلكلزا تاتحكك،ا	 
تسمخدماقلرناامكنا.

حدداحجماتاقلرناا فًقلااموصعلااتايكرااتاتصنياااغقلرنا.	 
تلبعاإرشلدتااتايكرااتاتصنياااغقلرنا.	 
عيداتامكرعلاعغىاتاقلعدةا لوصعتاتاخطوط،ايجلاتامحققامنا	 

محلذتةاتاقلرناا لصحعحهل،اإذتاازماتألمك.ارتجعاأيًضلاتاقسما7.5.2 
"تامحققامنامحلذتةاتاقلرنا"افياتاصفحاا21.

عيداتاوصولاإاىادرجااحكترةاتاميلعت،ايجلاتامحققامنامحلذتةا	 
تاقلرناامكةاأخكى.ايجلاحتليااتاقلرناا فًقلااـاEN 953ااتنعاتامالمسا

تايكضياأثنلءاتاميلعت.

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.

لوصياشكرااSalmsonاعمكرعلا حدةاتاتضخااعغىاقلعدةاخكسلنعاا
 مسطحاا ثلعما،اتألمكاتاذيايحلفظاعغىاتاوحدةاافمكةاطويغاا

)تنظكا5ا.Fig(.اسعتنعاذاكاتنبيلثاتالهمزتزتا.
يجلاأنالكوناتاقلعدة،اتاتصنوعاامنامالطاغعكاتنكتلشي،اقلدرةا
عغىاتسمعيلباتاقوىا تالهمزتزتاا تآلثلراتاميالحدثاأثنلءاليلعتا

 حدةاتاتضخا.ايجلاأنالكوناتاقلعدةاأثقتامناتاوحدةاعنحوامكةا
امنا  نصفاأ امكلعنالقكيبًلا)قعتااإرشلديا(.ايجلاأنايكونارتٌّ
عكضاتاقلعدةا طواهلاأربكامناصفعحااتاقلعدةاعنحوا200امغم.
يجلالكرعلاصفعحااتاقلعدةاعغىاقلعدةاثلعما،ايجلاأنالكونا

مصنوعاامناتاخكسلنااعلاعااتاجودةاذتاارثلفاارلفعا.ايجلاعدما
لولكاصفعحااتاقلعدةاأ اسحبهلاألسفتاعغىاسطحاتاقلعدة،ااكنا

يجلادعتهلاعحعثاالالملعكاتاتحلذتةاتألصغعا.

تحديد املوتور 7.2.2

تحديد القارنة 7.2.3

التركيب على قاعدة وحدة املضخة 7.3

القاعدة 7.3.1

Fig. 5 iتركيب المضخة على القاعدة
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يجلالوفعكاثقوبامحفورةااتسلمعكاتامثبعتافياتاقلعدةاعلسمخدتما
جغبلااتألنلععل.ايكوناقطكاجغبلااتألنلععلامسل يًلااقطكاتابكتغياعنحوا

مكلعنا نصف،اعحعثايتكنالحكيكهلااغوصولاإاىاأملرنهلاتانهلئعا.
لوصياSalmsonافياتابدتيااعضك رةالفكيغامعلهافياتاقلعدةاحمىانحوا

25امغماأسفتاتالرلفلعاتاتخططااه.ايجلاأنايكوناسطحاتاقلعدةا
تاخكسلنعاامكعفااتاحوتفاجعًدتاقبتاتاتيلاجا.اأزلاجغبلااتألنلععلا

عيداتاتيلاجلااتإلستنمعا.
إذتارلنامناتاتخططاصلاصفعحااتاقلعدة،ايجلا ضعاعددارلٍفا
مناتاقضبلناتاتصنوعاامناتاصغلا)حسلاحجماصفعحااتاقلعدة(ا
 لوزييهلاعيكتاممسلٍ افياتاقلعدة.ايجلاأنالوضعاتاقضبلنافيا

صفعحااتاقلعدةاعنسباالصتاإاىا2/3.

نّظفاسطحاتاقلعدةاعيكتارلمت.	 

ضعادعلملااموتزناا)ستكامنا20اإاىا25امغمالقكيبًل(افيارتافمحاا	 
عكغياعغىاسطحاتاقلعدةا)تنظكا6ا.Fig(.اعدالًامناذاك،ايتكناأيًضلا

.)Fig.تسمخدتماتاتسلمعكاتاتغواباا)تنظكا7ا
علانسباااطولالبلعدالجل يفاتامثبعتاتاميالكونا≤800امغم،ايجلا	 

 ضعادعلمااموتزنااعيكتاإضلفيافيامنمصفاصفعحااتاقلعدة.
تسمخدماصفعحااتاقلعدةا قماعمسويمهلافيارالاتاللجلهعنا	 

.)Fig.علسمخدتمادعلملااموتزنااإضلفعاا)تنظكا8ا
قماعتحلذتةاتاجهلزاتاكلمتاعنداتامكرعلاعغىاتاقلعدةاعلسمخدتما	 

معزتنالسوياا)فياأنبوباتاطكد/تايلمود(ا)تنظكا8ا.Fig(.ايجلاأنالكونا
صفعحااتاقلعدةاأفقعاامعامسلحااخغوصاعنحوا0.5امغمااكتاممك.

رّرلامسلمعكاتامثبعتا)تنظكا9ا.Fig(افياثقوباتاحفكاتاتموفكة.	 

مالحظا:
يجلالكرعلامسلمعكاتامثبعتافيالجل يفاتامثبعتاتاخلصااعصفعحاا

تاقلعدة.ايجلاأنالموتفقامعاتاتيليعكاذتااتاصغاا أنالكوناطويغاا
عتلايكفي،اعحعثايمماضتلنالثبعمهلاعإحكلمافياتاقلعدة.

صلامسلمعكاتامثبعتامعاتاخكسلنا.اعيدالثبعتاتاخكسلنا،ايتكناإحكلما	 
رعطامسلمعكاتامثبعتاعلامسل ي.

اقماعتحلذتةاتاجهلزاعحعثايتكنالوصعتاتألنلععلاعلاتضخااعد نا	 
أياضلوط.

تجهيز صفيحة القاعدة للتثبيت 7.3.2

Fig. 6 iدعامات موازنة على سطح القاعدة

Fig. 7 iمسامير ملولبة على سطح القاعدة

Fig. 8 iتسوية صفيحة القاعدة ومحاذاتها

Fig. 9 iمسامير التثبيت
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إذتالمالقغعتاتالهمزتزتااإاىاتاحداتألدنى،افبيداتامثبعت،ايتكنالز يدا	 
صفعحااتاقلعدةاعتالطاغعكاتنكتلشياعبكافمحللهلا)يجلاأنايكونا

تاتالطامنلسبًلااغمكرعلاعغىاتاقلعدة(.ايجلالجنلا جوداأيامسلحلاا
مجوفا.ايجلالكطعلاتاسطحاتاخكسلنياعيكتامسبق.

يجلاللطعااتاقلعدة/صفعحااتاقلعدةاعأاوتحاخيبعا.	 
عيداتاتيلاجا،ايجلافحصامسلمعكاتامثبعتااغمأردامناإحكلمالثبعمهل.	 
يجلاحتليااتألسطحاغعكاتاتحتعاامناتاقلعدةاضداتاكطوعاا	 

علسمخدتماطبقاامنلسباامناتاطالء.

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.
يجب ضبط أبعاد األنابيب بشكل كاٍف، مع مراعاة ضغط االمتصاص 	 

الخاص باملضخة.
يجب توصيل املضخة واألنابيب باستخدام سدادات مناسبة، مع 	 

مراعاة الضغط ودرجة الحرارة والسائل. ويُرجى التأكد من تركيب 
السدادات بشكل صحيح.

ال يجب أن تنقل األنابيب أي قوة إلى املضخة. يجب تقويتها أمام 	 
.)Fig. 10 املضخة مباشرة وتوصيلها دون قوة شد )انظر

يجب مراعاة القوى والعزم املسموح بهما على قطعة توصيل 	 
املضخة )انظر القسم 6.4 "القوى والعزم املسموح بهما على 

شفات املضخة" في الصفحة 15(.
يتم تعويض تمدد األنابيب في حالة ارتفاع درجة الحرارة عن طريق 	 

وسائل مناسبة )انظر Fig. 10(. يجب تجنب الغالف الهوائي املوجود 
في األنابيب بوسائل التركيب املماثلة.

مالحظا:
يوصىاعمكرعلاموتنعاتامدفقاتاكتجعا صتلملااتإليقلف.ايستحاذاكاعيدما

لصكيفاتاتضخاا تاحفلظاعغعهلاد ناتاحلجااإاىالصكيفاتانظلماعأرتغه.

مالحظا:
يجلالوفعكاجزءالثبعتاقبتاتاتضخاا عيدهلافياشكتاأنبوبا

مسمقعم.ايجلاأنايكوناطولاجزءاتامثبعتاضيفاتاقطكاتألستىا)DN(ا
ايفااتاتضخااعنحوا5امكتااعغىاتألقت.اييتتاهذتاتاقعلساعغىا

لجنلالجويفاتامدفق.
يجلاأنالكوناتألنلععلا تاتضخااخلاعاامناتاضلطاتاتعكلنعكياعندالكرعبهل.ا	 

 يجلالثبعتاتاتضخااعطكيقااالايكونا زنهلامحتوالًاعغىاتاتضخا.
قبتالوصعتاتألنلععل،ايجلالنظعفاتاجهلزا شطفها لفكيلهامنا	 

تاهوتءا تابخلر.
يجلاإزتاااتألغطعاامناأنبوباتايفطا أنبوباتاطكد.	 
إذتارلناذاكامطغوعًل،ايجلالكرعلامصفلةاألكعااأملماتاتضخاافيا	 

تألنبوباعغىاجلنلاتايفط.
ثما ّصتاتألنلععلاعقطياالوصعتاتاتضخا.	 

تفريغ صفيحة القاعدة من املاء 7.3.3

أعمال األنابيب 7.4

Fig. 10 iتوصيل المضخة بدون ضغط
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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 جًدا، فاستمر على النحو التالي:
اسمح بتشغيل املضخة عند درجة حرارة التشغيل الفعلية. أوقف 

تشغيل املضخة، ثم افحص املحاذاة فورًا.
تايكطاتاتسبقاتاخلصاعلاميلعتاتاتوثوقا تاسغسا تافّيللا
اوحدةاتاتضخااهواتاتحلذتةاتاسغعتاااغتضخاا عتوداتإلدترة.ا

يتكناأنايمسبلاحد ثاخطأافياتاتحلذتةافعتلايغي:
 جوداضوضلءاعيكتامفكطاأثنلءاليلعتاتاتضخا	 
تهمزتزتا	 
لآرتاتاتحتتاقبتاآ تنه	 
لآرتاتاقلرنااعيكتامفكط	 

فحص املحاذاة الشعاعية:
أحكمالثبعتامقعلساذياقكصامدرجاعإحدىاتاقلرنلااأ اعلايلمودا	 

)تنظكا11ا.Fig(.ايجلاأنايكونامكبساتاتقعلساذ اتاقكصاتاتدرجا
.)Fig.مقلعالًااقتااتاجزءاتآلخكامناتاقلرناا)تنظكا11ا

ععّناتاتقعلساذتاتاقكصاتاتدرجاعغىاصفك.	 
أدراتاقلرناا دّ نانمعجااتاقعلساعيدارتارععاد رة.	 
عدالًامناذاك،ايتكناأيًضلاتامحققامنامحلذتةاتاقلرنااتاييلععاا	 

.)Fig.علسمخدتمامسطكةا)تنظكا12ا

مالحظا:
رعتلايكوناتالنحكتفاتاييلعياانصفياتاقلرنااعنحوا0.15امغما

رحداأقصىافيارتاحلاا،اأياحمىافيادرجااحكترةاتاميلعتا عندا
تسمخدتماضلطاتالممصلص.

تحقق من املحاذاة املحورية:
علسمخدتماقدمااذتااتاورنعا،الحققامناتاتسلفااععنانصفيا

.)Fig.ا 14اFig.تاقلرنااعيكتامحعطيا)تنظكا13ا

محاذاة الوحدة 7.5

نقاط عامة 7.5.1

فحص محاذاة القارنة  7.5.2

Fig. 11 i فحص المحاذاة الشعاعية
باستخدام مقارن

Fig. 12 i فحص المحاذاة الشعاعية
باستخدام مسطرة

Fig. 13 i فحص المحاذاة المحورية
باستخدام قدمة ذات الورنية
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مالحظا:
رعتلايكوناتالنحكتفاتاتحورياانصفياتاقلرنااعنحوا0.1امغمارحدا

أقصىافيارتاحلاا،اأياحمىافيادرجااحكترةاتاميلعتا عندا
تسمخدتماضلطاتالممصلص.

عنداتاتحلذتةاعيكتاصحعح،ا ّصتانصفياتاقلرناا رّرلاأدتةاحتلياا	 
تاقلرنا.ايممالوضعحاعزماعدءاتاد رتناتاخلصاعلاقلرناافياتاتغحق.ا6.

 عزم بدء الدوران ملسامير الضبط ونصفي القارنة 
:) Fig. 16و Fig. 15 انظر أيًضا(

معلمة القارنة د 
]ملم[

عزم بدء الدوران، 
 A ومسمار ضبط

]نيوتن متر[

عزم بدء الدوران، 
 B ومسمار ضبط

]نيوتن متر[

80413،ا88،ا95،ا103

110414ا 118

125817.5ا 135

140829ا 152

1601535ا 172

1802544ا 194

2002567.5ا 218

2252586ا 245
25070145ا 272
28070185ا 315
350130200ا 380
400130340ا 430
230410 440ا 472

مغحق.ا6:اعزماعدءاتاد رتنااتسلمعكاتاضبطا نصفياتاقلرنا

جتععاتالنحكتفلاافيانملئجاتاقعلسالدلاعغىا جوداخطأافيا
تاتحلذتة.افياهذهاتاحلاا،ايجلاإعلدةامحلذتةاتاجهلزامعاتاتولور.

اغقعلماعذاك،افكاتاتسلمعكاسدتسعااتاكؤ سا تاصوتمعتاتاتقلعغاا	 
عغىاتاتولور.

ضعادعلملااموتزنااأسفتاأرجتاتاتولوراإاىاأنايمماليويضاتافكقا	 
فياتالرلفلع.ايُكجىاتالنمبلهاإاىاتاتحلذتهاتاتحورياااغقلرنا.

اترعطاتاتسلمعكاسدتسعااتاكؤ سامكةاأخكى.	 
فياتانهليااتفحصا ظعفااتاقلرناا تايتود.ايجلاأنالكوناعتغعاا	 

لد يكاتاقلرناا تايتوداعلاعداأمكًتاسهالً.
عيداتاتحلذتةاتاصحعحا،ارّرلاأدتةاحتليااتاقلرنا.	 

Fig. 14 i فحص المحاذاة المحورية باستخدام
قدمة ذات الورنية - الفحص المحيطي

Fig. 15 iتعيين البرغي أ لصمام األمان المحوري

Fig. 16 iربط البراغي ب لنصفي القارنة

A

B B

محاذاة وحدة املضخة 7.5.3
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يممالوضعحاعزماعدءاتاد رتناتاخلصاعلاتضخاا تاتولورافياصفعحاا	 
تاقلعدةافياتاتغحق.ا7.

M8M10M12M16M20M24M30M36مسمار:

عزماعدءاتاد رتنا
12254090175300500700]نعولناممك[

مغحق.ا7:اعزماعدءاتاد رتنااغتضخاا تاتولور

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 كهربائيًا.

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 دائًما. يجب أن يكون التأريض 	 

مناسبًا للموتور وأن يتوافق مع األحكام واملعايير ذات الصلة. 
يُستخدم هذا أيًضا لتحديد الحجم الصحيح ألطراف التوصيل 

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، يُرجى 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.

مالحظا:
يمماإمدتداتاتوتلعكاثالثياتألطوتراعتقل ماثالثياتألعيلد.ايتكناتايثورا

عغىاميغوملااتامتديدتااتاسغكعاافياعغبااتألطكتف.
أنيئالوصعاًلارهكعلئعًلاعوتسطااربتاطلقااثلعت.	 
فياحلاااتسمخدتماتاتضخلاافياأنظتااعدرجلااحكترةامعلهاأعغىامنا	 

90ادرجاامئويا،ايجلاتسمخدتماربتاطلقاامنلسلامقل مااغحكترة.
مناأجتاضتلناتاحتلياامناتامقطعكا لقغعتاتاجهدامنا صالاا	 

تاكلعت،ايجلاتسمخدتمارلعالااعقطكاخلرجيارلٍفا يجلاإحكلمارعطهلا
عأجهزةاللذيااتاكبتاعيكتارلٍف.اعلإلضلفااإاىاذاك،ايجلاأنالكونا
تاكلعالااقلعغاااالنحنلءاامكويناحغقلااإخكتجاعلاقكبامناتاوصالاا

تاتغوابااامجنلالكترمامعلهاتامنقعط.

التوصيل الكهربائي 7.6

األمان 7.6.1

اإلجراء 7.6.2
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يجلاإحكلماسداأجهزةاللذيااتاكلعتاغعكاتاتسمخدمااعأاوتحامنعا	 
تامسكيلاتاتغحقاا إحكلمالثبعمهلاعبكتغي.

مالحظا:
يجلافحصاتلجلهاد رتناتاتحككاأثنلءاتاميلعت.

تحذير! خطر اإلصابة بالحروق!
يتحمل الهيكل الحلزوني وغطاء الضغط درجة حرارة الســائل أثناء 

التشغيل.
حسب االستخدام، افصل الهيكل الحلزوني في حالة الضرورة.	 
وّفر 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 دائًما على ارتداء قفازات ومالبس ونظارات واقية أثناء العمل.	 
ال يجب إزالة أجهزة السالمة املوجودة في املضخة واملوتور أو 	 

تعطيلها. يجب فحصها من ِقبل فني معتمد بشكل مناسب للتحقق 
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 5 دقائق. نحذر بوجه عام من السوائل الساخنة.

 	.R - أكبر دائًما من قيمة ضغط االحتجاز A-تأكد من أن قيمة ضغط االحتجاز

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.

مالحظا:
مضخلااليكعغااNOSاالالحموياعغىاصتلمالفكيغاتاهوتء.ايممالفكيغا

تاهوتءامناخطاتايفطا تاتضخااعوتسطااجهلزالنفعسامنلسلاعغىا
جلنلاتاضلطاتاخلصاعلاتضخا.

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 خارًجا بضغط مرتفع عند فتح برغي 

التهوية بالكامل، وذلك حسب درجة حرارة السائل وضغط النظام.
تأكد من ربط برغي التهوية في مكانه املناسب.	 
توخَّ الحذر دائًما عند فتح براغي التهوية.	 

أجهزة الوقاية 7.7

التشغيل / عدم التشغيل 8

األمان 8.1

التعبئة والتهوية 8.2
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اإلجراء الخاص باألنظمة التي يكون فيها مستوى السائل أعلى من 
أنبوب الشفط املوجود في املضخة:

تفمحاصتلماتإليقلفاتاتوجوداعغىاجلنلاتاضلطافياتاتضخا.	 
تفمحاصتلماتإليقلفاتاتوجوداعغىاجلنلاتايفطافياتاتضخااعبطء.	 
امفكيغاتاهوتء،اتفمحاعكغياتامهويااتاتوجوداعغىاجلنلاتاضلطافيا	 

تاتضخااأ اعغىاتاتضخا.
أغغقاعكغياتامهويااعتجكدانفلداتاسلئت.	 

اإلجراء الخاص باألنظمة التي تحتوي على صمام ال رجعي والتي يكون 
فيها مستوى السائل أقل من أنبوب الشفط املوجود في املضخة:

أغغقاصتلماتإليقلفاتاتوجوداعغىاجلنلاتاضلطافياتاتضخا.	 
تفمحاصتلماتإليقلفاتاتوجوداعغىاجلنلاتايفطافياتاتضخا.	 
تمألاتاسلئتاعوتسطااقتعاإاىاأنايممامتءاخطاتايفطا تاتضخااعلاكلمت.	 

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 

اإليقاف املوجودة في خط الشفط مطلًقا.
لمماتإلشلرةاإاىاتلجلهاتاد رتناتاصحعحاعوتسطااسهمافياجسما

تاتضخا.ارتلارأينلامناجلنلاتاتولور،الد راتاتضخااعيكتاصحعحافيا
تلجلهاعقلرباتاسلعا.

اغمحققامناتلجلهاتاد رتن،اتفصتاتاتضخاامناتاقلرنا.	 
اغمحققامناتاتولور،اشلغهاافمكةا جعزةافقط.ايجلاأنايموتفقاتلجلها	 

د رتناتاتولورامعاسهماتلجلهاتاد رتناتاتوجوداعغىاتاتضخا.اإذتا
رلناتلجلهاتاد رتناخلطئًل،ايجلاللععكاتاموصعتاتاكهكعلئيا فًقلااذاك.

عيداتامحققامناتلجلهاتاد رتن،ا ّصتاتاتضخااعلاتولور،ا لحققا	 
منامحلذتةاتاقلرناا أعداضبطامحلذتلهل،افياحلاااتاضك رة.

فياتانهليا،اأعدالكرعلاأدتةاحتليااتاقلرنا.	 

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.	 

عيدالكرعلامضخااتاطكداتاتكرزياعيكتاصحعح،ا عندامحلذتةا
أجهزةاتاميلعت،ايمماتلخلذاجتععاتامدتععكاتاوقلئعااتاتطغوعا،ا لكونا

تاتضخااجلهزةاابدءاتاد رتن.
قبتاعدءاتاتضخا،ايجلاتامحققاملاإذتارلنتاتايك طاتاتسبقااتاملاعاا	 

قدالماتسمعفلؤهلافياتاتضخا:
لماإغالقاخطوطاتاتتءا تامهويا.	 
ايممامتءاتاتحلمتاعكتعاامنلسباامناتايحمامناتانوعاتاتنلسلا	 

)إنا جد(.
يد راتاتولورافياتاللجلهاتاصحعح.	 
يممالكرعلاأدتةاحتليااتاقلرنااعيكتاصحعحا يمماإحكلمارعطهل.	 
ايممالكرعلامقليعساتاضلطاذتاانطلقاقعلسامنلسلافياجلنلاتاضلطا	 

 تايفطافياتاتضخا.االايجلالكرعلامقليعساتاضلطافيامنحنعلاا
تألنلععل،احعثايتكناأنالمأثكاتاقعلسلااعلاطلقااتاحكرعاااغسوتئت.

المماإزتاااجتععاشفلااتاتنحنعلاا يممافمحاصتلماتإليقلفا	 
تاتوجودافياجلنلاتايفطافياتاتضخااعلاكلمت.

ايمماإغالقاصتلماتإليقلفافياأنبوباتاطكداتاخلصاعلاتضخاا	 
علاكلمتاأ ايممافمحهلاقغعالًافقط.

فحص اتجاه الدوران 8.3

تشغيل املضخة 8.4



تايكععا

26PompesاSalmson07/2013ا

تحذير! خطر التعرض إلصابة جسدية!
خطر نتيجًة ضغط نظام عاٍل.

ال توّصل مقاييس الضغط بمضخة مضغوطة.	 
يجب مراقبة طاقة مضخات الطرد املركزي املرّكب وحالته 	 

باستمرار. يتم تركيب مقاييس الضغط على جانب الشفط وعلى 
جانب الضغط.

مالحظا:
مناتاتسمحسنالكرعلامقعلساتامدفق،ا إالافإناميدلالسغعما

تاتضخااالايتكنالحديدهلاعلاضبط.

تنبيه! خطر تلف امللكية!
خطر زيادة حمولة املوتور.

لبدء تشغيل املضخة، استخدم جهاز تحكم في السرعة أو تبدياًل 	 
نجميًا مثلثيًا أو بدء التدوير ببطء.

شّلتاتاتضخا.	 
عيداتاوصولاإاىاتاسكعا،اتفمحاصتلماتإليقلفاتاتوجودافياأنلععلا	 

تاضلطا نّظماتاتضخااإاىانقطااتالسميتلل.
أثنلءاعدءاد رتناتاتضخا،ايممالفكيغاتاهوتءالتلًملاعبكاعكغياتامهويا.	 

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.

البطانة امليكانيكية:
الايتكناصعلنااتابطلنااتاتعكلنعكعاا علدًةاالايتكناأنايكوناهنلكا

أيافقدتنامكئياعسبلاتامسكعلا.

بطانة إحكام:

تحذير! خطر التعرض إلصابة جسدية!
يتم إجراء العمل على بطانة اإلحكام أثناء تشغيل املضخة، ويجب 

إجراؤه بحذر شديد.
لقّطكاعطلنااتإلحكلماعبسلطااأثنلءاتاميلعت.ايجلاأنايكوناميدلا

تامسكّباععنا10ا 20اسم3/تادقعقا.اقبتاتاميلعت،ايممارعطاصلموااا
زنقاعطلنااتإلحكلماقغعالًافقط.

عيدا قتاتاميلعتاتاتقدراعنحوا5ادقلئق،اقغتاتامسكباتاتفكطا	 
اغلليااعناطكيقارعطاتاصوتمعتاعنحواممسلٍ اعنحوا1/6د رة.

عيدامك را5ادقلئقاأخكى،الحققامناميدلاتامسكب.اركراهذها	 
تايتغعااإاىاأنايمماليععناميدلاتامسكباتاتوصياعه.

إذتارلناميدلاتامسكبامنخفًضلاجًدت،افعُكجىازيلدلهاعناطكيقافكا	 
تاصوتمعت.

رتقلاتامسكّباأثنلءاأ لاسلعمياليلعتاعأقصىادرجااحكترةاتاسلئت.ا	 
عنداأقتارتعااضلطالسغعم،ايجلاأنايكوناهنلكالسكّبارلٍف.

فحص التسريب 8.5
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تنبيه! خطر تلف امللكية!
خطر إلحاق ضرر باملضخة أو املوتور.

شّغل املضخة مرة أخرى عندما تكون متوقفة فقط.	 
يممالحديدالكدداتاميلعتاعأقصىازيلدةافيادرجااحكترةاتاتولور.ا

مناتاتسمحسناأنالحدثاتاميلعالااتاتمككرةاعغىافمكتاامنمظتا.ا
عتوجلاهذتاتايكطاتاتسبق،الُطبقاتاقعماتإلرشلديااتاملاعاا)تنظكا

تاتغحق.ا8(:

الحد األقصى للتشغيالت لكل ساعةطاقة املوتور ]كيلو واط[
 15 <15
110 <10
110 >5

مغحق.ا8:اتاقعماتإلرشلديااايدداتاميلعالاااكتاسلعا

تنبيه! خطر تلف امللكية!
خطر تلف سدادات املضخة بسبب ارتفاع درجة حرارة السائل.

عند ضخ السوائل الساخنة، يجب أن تكون املضخة لديها وقت 	 
تشغيل كاٍف بعد إيقاف تشغيل مصدر التدفئة.

تنبيه! خطر تلف امللكية!
خطر إلحاق ضرر باملضخة بسبب التجمد.

إذا ُوجد خطر حدوث تجمد، يتم تصريف املضخة بالكامل لتجنب 	 
حدوث ضرر.

أغغقاصتلماتإليقلفافياأنبوباتاطكد.	 

مالحظا:
ال تغلقاصتلماتإليقلفافياخطاتايفط.

أ قفاليلعتاتاتولور.	 
إذتالمالكرعلاصتلماالارجييافياأنبوباطكد،ايوجداضلطامضلد،ا	 

 يتكناأنايظتاصتلماتإليقلفامفموًحل.
عقدراعدما جوداخطكالجتد،الأردامناأنامسموىاتاسلئتارلٍف.ا	 

شّلتاتاتضخاارتاشهكااتدةا5ادقلئق.اعهذهاتاطكيقاايممالجنلا
تاودتئعافيامسلحااتاتضخا.

تحذير! خطر التعرض إلصابة وتلف امللكية!
يجب التخلص من محتويات املضخة وسائل الشطف مع مراعاة 	 

اللوائح القانونية.
احرص دائًما على ارتداء قفازات ومالبس ونظارات واقية أثناء 	 

العمل.
قبتاتامخزين،انّظفاتاتضخااعلاكلمت،االاسعتلامناتاسوتئتاعلاعاا	 

تاتخلطك.ااغقعلماعذاك،اقماعمصكيفاتاتضخاا تشطفهلاعلاكلمت.ايمما
لصكيفاتاسلئتاتاتمبقيا سلئتاتايطف،ا لجتعيها تامخغصامنها

عبكاسدتدةاتامفكيغ.
يممارشاتاجزءاتادتخغيامناتاتضخااعتلدةاحلفظاامناخاللاأنبوبا	 

تايفطا تاضلط.الوصياSalmsonاعضك رةامنعالسكباأنلععلاتاطكدا
 تايفطاعلسمخدتماتألغطعااعيداذاك.

يجلاليحعماتاتكونلااتايلريااأ الزيعمهل.ا فعتلايخصاذاك،اتسمخدما	 
تازيواا تايحوماتاخلاعاامناتاسعغعكون.ايُكجىاتلبلعاليغعتلاا

تايكرااتاتصنيااتاخلصااعوسلئتاتاوقليا.

عدد مرات التشغيل 8.6

إيقاف تشغيل املضخة ووقف  8.7
التشغيل املؤقت 

وقف التشغيل والتخزين 8.8
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ال يجب تنفيذ أعمال اإلصالح والصيانة إال بواسطة عمال مؤهلين 
محترفين فقط!

يوصىاعصعلنااتاتضخاا فحصهلاادىاSalmsonاخدمااتايتالء.

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.
دائًما 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 دائًما جهاز رفع مناسبًا وأحكم ربط األجزاء لحمايتها 	 
من السقوط.

ال تقف أبًدا 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 دائًما 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( خارًجا إذا كان يتالمس مع 
أجزاء التدوير ويسبب إصابات خطيرة أو حتى مميتة.

يجب إزالة األدوات املستخدمة أثناء أعمال الصيانة بالكامل قبل 	 
بدء تشغيل املضخة.

الصيانة/اإلصالح 9

األمان 9.1
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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.	 
ال تشّغل املضخة مع غلق صمام اإليقاف املوجود في خط الشفط.	 
ال تشّغل املضخة لفترة زمنية أطول مع غلق صمام اإليقاف املوجود 	 

في خط الشفط. ألن ذلك قد يتسبب في فرط تسخين السائل.
يجلاأناليتتاتاتضخااعهد ءا د ناإصدتراأياتهمزتزتااطوتلاتاوقت.
يجلاأناييتتامحتتاتألسطوتنااعهد ءا د ناإصدتراأياتهمزتزتاا

طوتلاتاوقت.الُيدازيلدةاتسمهالكاتامعلرافياظتا جوداظك فا
تاميلعتاغعكاتاتملعكةاعالمااعغىا جودالغفاعلاتحتت.اقدالصتا

درجااحكترةاتاتحتتاإاىا50ادرجاامئوياافوقادرجااتاحكترةا
تاتحعطا،ااكنهلاالالزيداعنا80ادرجاامئوياامطغًقل.

تفحصاجوتنلااتايتودا عطلنللهاعلنمظلمااغمحققامناعدما جودا	 
أيالسكيل.

علانسباااغتضخلااتاميالحموياعغىاعطلنلاامعكلنعكعا،الوجدافكصااقغعغاا	 
ايدما جودالسكّبامكئياأثنلءاتاميلعت.ا إذتارلناهنلكالسكيلاضخما
مناخاللاتاحيعااتاتعكلنعكعا،اهذتايينياأناأ جهاتابطلنااللافاا يجلا

تسمبدتلاتاحيعا.اييمتداتايتكاتالفمكتضيااغبطلنااتاتعكلنعكعااعيكتاربعكا
ظك فاتاميلعتا)درجااتاحكترة،ا تاضلط،ا خصلئصاتاسلئت(.

علانسباااغتضخلااتاميالحموياعغىاعطلنااإحكلم،الأردامناأنالسكّبا	 
تامنقعطارلٍفا)20احمىا40اقطكةااكتادقعقاالقكيبًل(.ايجلارعطاصلموااا
زنقاعطلنااتإلحكلماقغعالًافقط.اإذتاُ جدالسكّباربعكافياعطلنااتإلحكلم،ا

فلرعطاصلموااازنقاعطلنااتإلحكلماعبطءا عيكتاممسلٍ اإاىاأنايمما
لقغعتاتامسكّباحمىاقطكتاافكديا.اتفحصاعطلنااتإلحكلماعلاعدا

اغميكفاعغىا جودافكطافيادرجااتاحكترة..اإذتاليّذرارعطاصلموااا
زنقاعطلنااتإلحكلماعيكتاإضلفي،افلسمبدلاحغقلااتاحيواتاقديتا.

لوصياSalmsonاعضك رةافحصاعنلصكاتاقلرنااتاتكنااعلنمظلما	 
 تسمبدتاهلاعنداظهوراأ لاعالملااتامآرت.

لوصياSalmsonاعضك رةاليلعتاتاتضخلااتالحمعلطعااافمكةا جعزةامكةا	 
 تحدةافياتألسبوعاعغىاتألقتااغمأردامناجلهزيمهلااغميلعتادتئًتل.

ز داارمعفااتالرلكلزاتاخلصااعلاتضخااعتحلمتاأسطوتناامز دةا
عميحعماطوتلاتاحعلة.

يجلاصعلناامحلمتاأسطوتنااتاتولورا فًقلااداعتاتامكرعلا	 
 تاميلعتاتاخلصااعلايكرااتاتصنياااغتولور.

تحذير! خطر التعرض إلصابة وتلف امللكية!
يجب تجميع السائل املتبقي وسائل الشطف والتخلص منه.	 
يجب أن يتم التخلص من السوائل الضارة وفًقا للوائح القانونية.	 
حافظ على ارتداء املالبس والقناعات والقفازات والنظارات 	 

الواقية، أثناء جميع األعمال.

مراقبة التشغيل 9.2

أعمال الصيانة 9.3

التصريف والتنظيف 9.4
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خطر! خطر حدوث إصابة بالغة!
خطر حدوث إصابة بالغة وخطر حدوث إصابات لألشخاص وتلف 

املمتلكات بسبب التعامل غير الصحيح.
يُرجى مراعاة تعليمات السالمة ولوائحها وفًقا للفصل 2 "السالمة" 	 

في الصفحة 5 والقسم 9.1 "السالمة" في الصفحة 28 في جميع 
أعمال اإلصالح والصيانة.

لمطغلاأعتللاتإلصالحا تاصعلناافكاتاتضخااجزئعًلاأ اعلاكلمت.
يتكنالكرعلاجسماتاتضخاافياتألنلععل.

أغغقاجتععاتاصتلملااتاتوجودةافياخطاتايفطا أنبوباتاطكد.	 
قماعمصكيفاتاتضخااعناطكيقافمحامستلراتامصكيفا مستلراتامهويا.	 
أ قفاليلعتامصدراتاطلقااإاىاتاتضخاا لأردامناعدماليلعغها	 

مكةاأخكى.
أزلاأدتةاحتليااتاقلرنا.	 
إذتارلناذاكاموجوًدت:اأزلاجغبااتاقلرنااتاتموسطا.	 

املوتور:
أزلامسلمعكاتامثبعتاتاخلصااعلاتولورامناصفعحااتاقلعدة.	 

مالحظا:
علانسبااألعتللاتامكرعل،ايُكجىاأيًضلاتلبلعاتاكسوملااتاتقطيعاا

تاوتردةافياتاقسما11.1ا"قوتئماقطعاتالعلر،اNOS"افياتاصفحاا43  
 فياتاقسما11.2ا"قوتئماقطعاتالعلر،اNOES"افياتاصفحاا47.

تاجهلزاتاقلعتااغدمج:

Fig.رتجعا17ا
ضعاعالملااتألجزتءاتاميالنمتياابيضهلاعلسمخدتماقغمامغوناأ امخطط.	 
 	.9906Aأزلاتاتسلمعكاسدتسعااتاكؤ سا
تسحلاتاوحدةاتاقلعغاااغدمجا تاسحلامبلشكةاإاىاخلرجاتاهعكتا	 

تاحغز نيا1111اامجنلالغفاتألجزتءاتادتخغعا.
تخفضاتاجهلزاتاقلعتااغدمجافيامنطقااعتتاآمنا.ايجلاإزتاااهذتا	 

تامجتععاعيكتارأسياامجنلاحد ثالغفااغيجالاا حغقلااتامآرتا
تاثلعماا تألجزتءاتألخكى.

 	.4590Aأزلاعطلنااتاجسما

الفك 9.5

نقاط عامة 9.5.1

9.5.2 NOS فك

الجهاز القابل للدمج

Fig. 17 iالجهاز القابل للدمج

9906A4590A1111

9621
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:Fig.رتجعا18ا
أزلاتاتسلمعكاسدتسعااتاكؤ سا9906Dا أزلاتاسملراتاوتقيا9610.	 
فكاصلمواااتايجغاا9929.	 
 	.6700Bأزلاتايجغاا2250ا تاتفملحا

تإلصدتراتاذيايحموياعغىاعطلناامعكلنعكعا:

:Fig.رتجعا19ا
أزلاتاحغقااتاتبلعدةا2510.	 
أزلاتاجزءاتادّ ترا تابطلنااتاتعكلنعكعاا4200.	 
 	.1222Aفكاتاتسلمعكاتادتخغعااسدتسعااتاكؤ سا)15(ا أزلاغطلءاتاجسما

:Fig.رتجعا20ا
أزلاتاجزءاتاثلعتا تابطلنااتاتعكلنعكعاا4200.	 

Fig. 18 iالجهاز القابل للدمج

9906D 9610

9906D9610

22509926 6700B

اإلصدار الذي يحتوي على 
بطانة ميكانيكية

Fig. 19 iاإلصدار الذي يحتوي على بطانة ميكانيكية

990212222510 4200

Fig. 20 iغطاء الجسم، البطانة الميكانيكية

4200 1222
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تإلصدتراتاتز داعبطلنااإحكلم:

:Fig.رتجعا21ا
 	.1222Bفكاتاتسلمعكاتادتخغعااسدتسعااتاكؤ سا9902ا أزلاغطلءاتاجسما
أزلاتاصوتمعتاتاسدتسعاا9923Bا تاتسلمعكا9951.	 
أزلاتاتسلمعكاسدتسعااتاكؤ سا9923Aا جسماعطلنااتإلحكلما4110 	 

معاصلموااازنقاعطلنااتإلحكلما9402ا جغبلااعطلنااتإلحكلما4131.
 	.1222B4590ا غطلءاتاجسماBأزلاتابطلناا
أزلاحغقلااتاحيوا4130ا حغقااتامأمعنا4134.	 
أزلاجغبااتايتودا2450.	 

رمعفااتالرلكلز:

:Fig.رتجعا22ا
 	.6700Aأزلاتاتفملحا
فكاتاتسلمعكاسدتسعااتاكؤ سا9906C،ا أزلاتابطلنلااV 9460A،ا	 

 أزلاغطلءاتاتحتتا3260.
فكاتاقلذفاا2540.	 
فكاتاتستلراسدتسياتاكأسا9606B،ا أزلاقكصاتاسالماا9941 	 

 أزلاقلعدةاتاتضخاا)8.1(.
:Fig.رتجعا23ا

أزلاتايتوداعلاكلمتا2110.	 
أزلامحلمتاتألسطوتناا3011امعاأقكتصاتادعما6545B،اإناأمكن.	 

اإلصدار املزود ببطانة إحكام

Fig. 21 iاإلصدار المزود ببطانة إحكام

91021222 24504590B 4110

9923B

9923A 4131

9402 9951 9941A 9923B4130 4134

كتيفة االرتكاز

Fig. 22 iكتيفة االرتكاز

9460A9906C

9606B99413134

32006460A 32602540 6700A

Fig. 23 iعمود

2110 6545A 30116545A3011
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مالحظا:
علانسبااألعتللاتامكرعل،ايُكجىاأيًضلاتلبلعاتاكسوملااتاتقطيعاا

تاوتردةافياتاقسما11.2ا"قوتئماقطعاتالعلر،اNOES"افياتاصفحاا47.

تاجهلزاتاقلعتااغدمج:

:Fig.رتجعا24ا
ضعاعالملااتألجزتءاتاميالنمتياابيضهلاعلسمخدتماقغمامغوناأ ا	 

مخطط.
أزلاتاتسلمعكاسدتسعااتاكؤ سا)12(ا)لوصعتاغطلءاتاجسما)4.1(ا	 

 تاهعكتاتاحغز نيا)1.1((.
تسحلاتاوحدةاتاقلعغاااغدمجا تاسحلامبلشكةاإاىاخلرجاتاهعكتا	 

تاحغز نيا)1.1(اامجنلالغفاتألجزتءاتادتخغعا.
تخفضاتاجهلزاتاقلعتااغدمجافيامنطقااعتتاآمنا.ايجلاإزتاااهذتا	 

تامجتععاعيكتارأسياامجنلاحد ثالغفااغيجالاا حغقلااتامآرتا
تاثلعماا تألجزتءاتألخكى.

أزلاتاحغقااتادتئكياا)1.2(.	 

:Fig.رتجعا25ا
أزلاتاتسلمعكاسدتسعااتاكؤ سا)7.2(ا أزلاتاسملراتاوتقيا)7.1(.	 
فكاصلمواااتايجغاا)2.2(.	 
أزلاتايجغاا)2.1(ا تاتفملحا)3.2(.	 

9.5.3 NOES فك

الجهاز القابل للدمج

Fig. 24 iالجهاز القابل للدمج

1.1 1.2 4.1 12

Fig. 25 iالجهاز القابل للدمج

2.27.27.1 3.22.1 9
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تإلصدتراتاذيايحموياعغىاعطلناامعكلنعكعا:

:Fig.رتجعا26ا
أزلاتاحغقااتاتبلعدةا)5.2(.	 
أزلاتاتسلمعكاسدتسعااتاكؤ سا)5.5(ا)لوصعتاغطلءاتاجسما)4.1(ا	 

 غطلءاتابطلنااتاتعكلنعكعاا)5.4((.
فكاتاتسلمعكاسدتسعااتاكؤ سا)13(ا أزلاغطلءاتاجسما)4.1(امنا	 

رمعفااتالرلكلزا)9(.
أزلاتاحغقااتادتئكياا)5.12(امناتابطلنااتاتعكلنعكعاا)5.4(.	 
أزلاحغقااتامثبعتا)5.3(امناتايتود.	 
تسحلاتابطلنااتاتعكلنعكعاا)5.11(ا غطلءاتابطلنااتاتعكلنعكعاا)5.4(ا	 

مناتايتود.

تإلصدتراتاتز داعبطلنااإحكلم:

 

:Fig.رتجعا27ا
فكاتاتسلمعكاسدتسعااتاكؤ سا)13(ا تسحلاغطلءاتاجسما)4.1(ا	 

تاتز داعبطلنااإحكلما صلموااازنقاعطلنااتإلحكلمامناتايتود.
فكاتاتســلمعكاسدتسعااتاكؤ سا)5.5(ا أزلاصلموااازنقاعطلناا	 

تإلحكلما)5.4(.
أزلاحغقلااتاحيوا)5.11(ا حغقااتامأمعنا)5.3(.	 
أزلاجغبلااتايتودا)5.12(،ا أزلاتاحغقااتادتئكياا)5.13(امناجغبااتايتود.	 

اإلصدار الذي يحتوي على 
بطانة ميكانيكية

Fig. 26 iاإلصدار الذي يحتوي على بطانة ميكانيكية

5.45.125.115.34.15.2 5.5 913

اإلصدار املزود ببطانة إحكام

Fig. 27 iاإلصدار المزود ببطانة إحكام

5.45.35.114.15.135.12 5.5 913
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رمعفااتالرلكلز:

:Fig.رتجعا28ا
أزلاقلعدةاتاتضخاا)8.1(اعناطكيقافكاتاتستلراسدتسياتاكأسا)8.2(.	 
أزلاتاتفملحا)3.3(.	 
فكاتاتسلمعكاسدتسعااتاكؤ سا)15(ا أزلاغطلءاتاتحتتا)11(اعغىا	 

جلنلاتاتولور.
أزلاتاقلذفاا)6.8(.	 
فكاتاتسلمعكاسدتسعااتاكؤ سا)14(ا أزلاغطلءاتاتحتتا)10(اعغىا	 

جلنلاتاتولور.
تسحلاتايتودا)3.1(اعيعًدتاجزئعًلاعنارمعفااتالرلكلز.	 
إذتارلناذاكاموجوًدت،افأزلاحغقااتاتبلعدةاتاخلرجعاا)6.5(.	 
فكاصلمواااتاقفتا)6.7(ا أزلاتاقكصاتازنبكريا)6.6(.	 
إذتارلناذاكاموجوًدت،افأزلاحغقااتاتبلعدةاتادتخغعاا)6.4(.	 
تسحلاتايتودا)3.1(اعيعًدتاجزئعًلاعنارمعفااتالرلكلزاحمىايسهتا	 

تاوصولاإاىاحغقااتالحمجلزا)6.3(.
أزلاحغقااتالحمجلزا)6.3(اعلسمخدتمارتلشااحغقااتالحمجلز.	 
أزلاتايتودا)3.1(اعيعًدتالتلًملاعنارمعفااتالرلكلز.	 
أزلاتاتحلمتا)6.1ا 6.2(امناتايتود.	 

حلقة تآكل ثابتة:
يُيداNOESامز ًدتاقعلسعًلاعحغقلاالآرتاثلعمااقلعغاااغملععك.اأثنلءا

تاميلعت،الزدتداتاحكرااتالرلجلععاااغفجوةاعسبلاتامآرت.اليمتدامدةا
تسمخدتماتاحغقلااعغىاظك فاتاميلعت.ايتكناأنايحدثاتنخفلضا
تامدفقاتاحجتيا زيلدةاتسمهالكاتاتولورااغمعلراأثنلءاتاميلعتاعسبلا
تاحكرااتالرلجلععااتايلاعااغعكاتاتستوحاعهلااغفجوة.افياهذهاتاحلاا،ا

تسمبدلاحغقلااتامآرتاتاثلعما.

يجلاأنالمماعتغعااتامكرعلا فًقلااغكسوملااتامفصعغعاافياتاقسما9.5 
"تافك"افياتاصفحاا30ا تاكسوملااتايلماافياتاقسما11ا"قطعاتالعلر"ا

فياتاصفحاا42.
لحققامناتاحغقااتادتئكياااغبحثاعنالغفا تسمبداهلافياحلاااتاضك رة.ا
 يجلاتسمبدتلاتاحيعلااتاتسطحاارتسأااالميغقاعلألموراتألسلسعا.

يجلالنظعفاتاتكونلاا فحصهلااغمحققامنا جودالآرتاقبتاتامكرعل.ا
يجلاتسمبدتلاقطعاتالعلراتألصغعااعلألجزتءاتاملافااأ اتاتكسورة.

يجلاللطعاانقلطاتاتوقعاعلاجكتفعتاأ اعتوتداشبعهااعهاقبتاتامكرعل.

كتيفة االرتكاز

Fig. 28 iكتيفة االرتكاز

6.26.33.16.1

8.18.38.48.2

96.814 10 6.4 6.5 6.6 6.7 11 15 3.3

التركيب 9.6

نقاط عامة
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خطر! خطر حدوث إصابة بالغة!
خطر حدوث إصابة بالغة وخطر حدوث إصابات لألشخاص وتلف 

املمتلكات بسبب التعامل غير الصحيح.
يُرجى مراعاة تعليمات السالمة ولوائحها وفًقا للفصل 2 "السالمة" 	 

في الصفحة 5 والقسم 9.1 "السالمة" في الصفحة 28 في جميع 
أعمال اإلصالح والصيانة.

:Fig.علانسباااغيتود،ارتجعا23ا
أدختاأقكتصاتادعما6545Aا)احجماتاتحتتا25افقط(ا محلمتا	 

تألسطوتناا3011اعغىاتايتود.
:Fig.علانسباااكمعفااتالرلكلز،ارتجعا22ا

تضلطاتايتودادتختارمعفااتالرلكلز.	 
 	.9906Cترعطاغطلءاتاتحتتا3260اتاتز داعتسلمعكاسدتسعااتاكؤ سا
أدختاتابطلنلاا9460Aا تضلطاعغىاتاقلذفاا2540اعدتختاتايتود.	 
 	.6700 Aأدختاتاتفملحا

:Fig.رتجعا18ا
 	.6700 Bأدختاتاتفملحا

:Fig.علانسباااإلصدترتااتاتز دةاعبطلناامعكلنعكعا،ارتجعا19ا
نّظفاتاجغبااتاتقلعغااتاتوجودةافياغطلءاتاجسم.	 
أدختاتاجزءاتاثلعتامناتابطلنااتاتعكلنعكعاا4200اعحذرادتختاغطلءا	 

تاجسما1222.
ترعطاغطلءاتاجسما1220افيارمعفااتالرلكلزاتاميالحموياعغىامسلمعكا	 

دتخغعااسدتسعااتاكؤ سا9902.
تضلطاتاجزءاتادّ ترافياتابطلنااتاتعكلنعكعاا4200افياتايتود.	 
تضلطاحغقااتاتبلعدةا2510افياتايتود.	 

تإلصدتراتاتز داعبطلنااإحكلم:
تنبيه! خطر تلف امللكية!

خطر حدوث تلف للمضخة بسبب التعامل بشكل غير صحيح.
يُرجى التأكد من أنه تم إحكام التثبيت على جسم بطانة اإلحكام 	 

وليس على الجلبة.
لحققامناسطحاجغبااتايتودا)رتجعا21ا.Fig،اتاينصكا11(؛الُيداتايديدا	 

مناعالملااتاخد شاعتثلعااإشلرةاعغىاضك رةاتسمبدتاه.اقبتا
تامكرعل،انّظفاجتععاأجزتءاعطلنااتإلحكلمالتلًمل.

إذتالمالسغعماتاحيوافياشكتاسغك،ايجلالقطعيه.
علانسباااهذتاتالكض،اضعاتاحيواحولاجغبااتايتوداعيكتاحغز نيا	 

أ احولاظكفاتامثبعتاعلاقطكانفسه.
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.

عهذهاتاطكيقا،ايمماإنيلءاتافجوةاتاتكئعااتاتطغوعااععناتاجغباا حغقاا
تاحيواأثنلءاتامكرعل.ا علانسباااغمكرعل،ايممالقطععاحغقلااتاحيوا
تاتصنوعاامناتاجكتفعتاتاتضلوطامسبًقلاإاىانصفعناعوتسطاا
.)Fig.ا/ا29اFig.قطيعناملئغعناعيكطاعدمافكاتاتضخاا)رتجعا30ا

:Fig.علانسباااإلصدترتااتاتز دةاعبطلنااإحكلم،ارتجعا21ا
تضلطاجغبااتايتودا2450افياتايتود.	 
 أدختاجسماعطلنااتإلحكلما4110امعاتاجغباا4590Bافياغطلءا	 

تاجسما1222.
رّرلاإحدىاحغقمياتاحيوا4130افياجسماعطلنااتإلحكلما4111.	 

9.6.1 NOS تركيب

العمود/كتيفة االرتكاز

اإلصدار الذي يحتوي على 
بطانة ميكانيكية

اإلصدار املزود ببطانة إحكام

Fig. 29 iمثال عن القطع المباشر

Fig. 30 iمثال عن القطع القطري
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أدختاحغقااتامأمعنا4134ا حغقلااتاحيواتألخكى،اعزت يااإزتحاا180ادرجاا	 
اكتامنهل.

ثبّتاتاتسلمعكاسدتسعااتاكؤ سا9923A،ا تاتسلمعكا9951،ا	 
 تاصوتمعتاتاسدتسعاا9923B،ااكناالالكعطهل.

رّرلاجغبااعطلنااتإلحكلما4131ا صلموااازنقاعطلنااتإلحكلما9402.	 
ثبّتاتاقكصا9941Aا تاصوتمعتاتاسدتسعااتألخكىا9902.	 
ترعطاتاصوتمعتاعلاعد.االايجلاضلطاحغقلااتاحيوامًيل.اعيداتامكرعل،ا	 

يجلاأنالكوناقلدرًتاعغىالد يكاتايتوداععدك.
ترعطاغطلءاتاجسما1222افيارمعفااتالرلكلزاتاميالحموياعغىامسلمعكا	 

دتخغعااسدتسعااتاكؤ سا9902.

:Fig.علانسباااغجهلزاتاقلعتااغدمج،ارتجعا18ا
رّرلاتايجغاا2250اعصلمواااتايجغاا9929اعغىاتايتود.	 
 	.9906Dرّرلاتاسملراتاوتقيا9610اعلاتسلمعكاسدتسعااتاكؤ سا

:Fig.رتجعا17ا
 	.4590Aأدختاسدتدةاجسماجديدةا
أدختاتاجهلزاتاقلعتااغدمجاعحكصافياتاهعكتاتاحغز نيا1111 	 

.9906Aترعطهاعلاتسلمعكاسدتسعااتاكؤ سا 
:Fig.رتجعا22ا

 	 9606Bترعطاقلعدةاتاتضخاا3134اعلاتسلمعكاسدتسعااتاكؤ سا
 قكصاتاسالماا9941.

:Fig.علانسباااكمعفااتالرلكلز،ارتجعا28ا
تضلطامحلمتاتألسطوتناا)6.1ا 6.2(افياتايتودا)3.1(.	 
تدفعاتايتودامناجلنلاتاتولورانحواجلنلاتاتضخاافيارمعفااتالرلكلزا	 

إاىاأنايدختاتاتحتتاتاتوجودافياجلنلاتاتضخاافيارمعفااتالرلكلز.ا
فعتلايميغقاعذاك،اعنداتاطكقاألسفت،اضعاقطيااخيلاععنارمعفاا

تالرلكلزا تاتحتتاعغىاجلنلاتاتولورااحتليااتاتحتتامناجلنلاتاتولور.
 أدختاحغقااتالحمجلزا)6.3(افيارمعفااتالرلكلزاعلسمخدتمارتلشاا	 

حغقااتالحمجلز.
تدفعاتايتوداعدتختارمعفااتالرلكلزاعيكتاأربك.اأثنلءاتاقعلماعذاك،ا	 

تدفعاحغقااتالحمجلزافيامكلنهلامعاتاتحتتاعغىاجلنلاتاتولوراحمىا
لستعاصوااتسمقكترتهلاعدتختاتاحيعااتاتوجودةافيارمعفااتالرلكلز.

ترعطاغطلءاتاتحتتا)10(اتاتز داعتسلمعكاسدتسعااتاكؤ سا)14(.	 
تضلطاعغىاتاقلذفاا)6.8(اعدتختاتايتود.	 
أدختاحغقلااتاتبلعدةاتادتخغعاا تاخلرجعاا)6.4ا 6.5(،اإنا جدا.	 
أدختاتاقكصاتاحغز نيا)6.6(ا رّرلاصلمواااتاقفتا)6.7(.	 
ترعطاغطلءاتاتحتتا)11(اتاتز داعتسلمعكاسدتسعااتاكؤ سا)15(.	 
أدختاتاتفملحا)3.3(.	 
ترعطاقلعدةاتاتضخاا)8.1(اعلاحغقاا)8.3(،ا تاقكصاتازنبكريا)8.4(،ا	 

 تاتسلمعكاسدتسعااتاكؤ سا)8.2(.

الجهاز القابل للدمج

9.6.2 NOES تركيب

كتيفة االرتكاز
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:Fig.علانسباااإلصدترتااتاتز دةاعبطلناامعكلنعكعا،ارتجعا26ا

أدختاحغقاادتئكيااجديدةا)5.12(افياتابطلنااتاتعكلنعكعااتانظعفاا)5.4(.	 
أدختاتاجزءاتاثلعتامناتابطلنااتاتعكلنعكعاا)5.11(ادتختاغطلءاتابطلناا	 

تاتعكلنعكعااتانظعفا)5.4(.
تضلطاغطلءاتابطلنااتاتعكلنعكعاا)5.4(افياتايتودا)3.1(.	 
تضلطاتاجزءاتادّ ترافياتابطلنااتاتعكلنعكعاا)5.11(افياتايتود.	 
تضلطاحغقااتامثبعتا)5.3(افياتايتودا رّربهلامعامكتعلةاأعيلدا	 

تامكرعلاH1ا عزماعدءاتاد رتنا)رتجعا31ا.Figا تاتغحق.ا9(.

Fig. 31 iاإلصدار الذي يحتوي على بطانة ميكانيكية

أبعاد التركيب H1 حجم/نوع املضخة
]ملم[

عزم بدء الدوران 
]نيوتن متر[

NOES150/20012ا

2.5

NOES200/26069ا
NOES200/31516.5ا
NOES200/4009ا
NOES200/4509ا
NOES250/31569.5ا
NOES250/35512ا
NOES250/40072ا
NOES300/40072ا

مغحق.ا9:اعزماعدءاتاد رتن

ترعطاغطلءاتاجسما4.1ا)فمحااشطفامثقوعا،التتامحلذتلهلاإاىا	 
تألسفت(اعكمعفااتالرلكلزا)9(اعلاتسلمعكاسدتسعااتاكؤ سا)13(.

ترعطاغطلءاتابطلنااتاتعكلنعكعاا)5.4(اعلطلءاتاجسما)4.1(اعلاتسلمعكا	 
سدتسعااتاكؤ سا)5.5(.

:Fig.رتجعا26ا
تضلطاحغقااتاتبلعدةا)5.2(افياتايتود.	 

تإلصدتراتاتز داعبطلنااإحكلم:

تنبيه! خطر تلف امللكية!
خطر حدوث تلف للمضخة بسبب التعامل بشكل غير صحيح.

يُرجى التأكد من أنه تم إحكام التثبيت على جسم بطانة اإلحكام 	 
وليس على الجلبة.

لحققامناسطحاجغبااتايتودا)رتجعا27ا.Fig،اتاينصكا5.12(؛الُيدا	 
تايديدامناعالملااتاخد شاعتثلعااإشلرةاعغىاضك رةاتسمبدتاه.ا

قبتاتامكرعل،انّظفاجتععاأجزتءاعطلنااتإلحكلمالتلًمل.
إذتالمالسغعماتاحيوافياشكتاسغك،ايجلالقطعيه.

علانسباااهذتاتالكض،اضعاتاحيواحولاجغبااتايتوداعيكتاحغز نيا	 
أ احولاظكفاتامثبعتاعلاقطكانفسه.

اإلصدار الذي يحتوي على 
بطانة ميكانيكية

H1

اإلصدار املزود ببطانة إحكام

Fig. 32 iمثال عن القطع المباشر
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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.

عهذهاتاطكيقا،ايمماإنيلءاتافجوةاتاتكئعااتاتطغوعااععناتاجغباا حغقاا
تاحيواأثنلءاتامكرعل.ا علانسباااغمكرعل،ايممالقطععاحغقلااتاحيوا
تاتصنوعاامناتاجكتفعتاتاتضلوطامسبًقلاإاىانصفعناعوتسطاا
.)Fig.ا/ا32اFig.قطيعناملئغعناعيكطاعدمافكاتاتضخاا)رتجعا33ا

:Fig.رتجعا27ا
تضلطاصلموااازنقاعطلنااتإلحكلما)5.4(افياتايتودا)3.1(.	 
أدختاحغقاادتئكياا)5.13(افياتايتودا)5.12(.	 
تضلطاجغبااتايتودا)5.12(افياتايتود.	 
تضلطاحغقااتامأمعنا)5.3(افياتايتود.	 
ضعاغطلءاتاجسما)4.1(اعغىارمعفااتالرلكلزا)9(ا ترعطهلاعلاتسلمعكا	 

سدتسعااتاكؤ سا)13(.
أدختاحغقلااتاحيوا)5.11(افياغطلءاتاجسما)4.1(ا تضلطاحغقاا	 

تامأمعنا)5.3(افياغطلءاتاضلط.
أدختاحغقلااتاحيواتألخكىا)5.11(افياغطلءاتاجسم.	 
عيداإدخللاآخكاحغقااحيو،اأّمناتاحيواعصلموااازنقاعطلنااتإلحكلما	 

)5.4(.اترعطاتاتسلمعكاسدتسعااتاكؤ سا)5.5(اعلاعد.
الايجلاضلطاحغقلااتاحيوامًيل.اعيداتامكرعل،ايجلاأنالكوناقلدرًتا	 

عغىالد يكاتايتوداععدكاعسهواا.

:Fig.علانسباااغجهلزاتاقلعتااغدمج،ارتجعا25ا
رّرلاتايجغاا)2.1(اعصلمواااتايجغاا)2.2(اعغىاتايتود.	 
أدختاتاجهلزاتاقلعتااغدمجاعحكصافياتاهعكتاتاحغز نيا)1.1(ا ترعطها	 

علاتسلمعكاسدتسعااتاكؤ سا)12(.
رّرلاتاسملراتاوتقيا)7.1(اعلاتسلمعكاسدتسعااتاكؤ سا)7.2(.	 

عزماعدءاد رتناتابكتغي:

Fig. 33 iمثال عن القطع القطري

الجهاز القابل للدمج

عزم بدء دوران البراغي 9.7

Fig. 34 iعزم بدء دوران البراغي

A
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عندارعطاتابكتغي،اتسمخدماعزماعدءاتاد رتناتاملاعا.
أا)تاتضخا(:	 

M8M10M12M16M20M24M30M36السن اللولبي:

عزماعدءاتاد رتنا
12254090175300500700]نعولناممك[

مغحق.اNOS :10ا-اعزماعدءاد رتناتابكغياأا)تاتضخا(

 با)تاقلرنا(:	 
رتجعاتاتغحق.ا6افياتاقسما7.5.2ا"تامحققامنامحلذتةاتاقلرنا"افيا

تاصفحاا21.
 جـا)صفعحااتاقلعدة(:ا	 

رتجعاتاتغحق.ا7افياتاقسما7.5.3ا"محلذتةا حدةاتاتضخا"افيا
تاصفحاا22.

عندارعطاتابكتغي،اتسمخدماعزماعدءاتاد رتناتاملاعا.
أا)تاتضخا(:	 

M6M8M10M12M16M20M24M27M30M33M36M39السن اللولبي:

عزماعدءاتاد رتنا
10.526518921542072510701450197025303290]نعولناممك[

مغحق.اNOES :11ا-اعزماعدءاد رتناتابكغياأا)تاتضخا(

 با)تاقلرنا(:	 
رتجعاتاتغحق.ا6افياتاقسما7.5.2ا"تامحققامنامحلذتةاتاقلرنا"افيا

تاصفحاا21.
 جـا)صفعحااتاقلعدة(:ا	 

رتجعاتاتغحق.ا7افياتاقسما7.5.3ا"محلذتةا حدةاتاتضخا"افيا
تاصفحاا22.

يجب إصالح األعطال على يد أشخاص مؤهلين فقط! التزم 
بتعليمات السالمة الواردة في القسم 9 بعنوان "الصيانة/اإلصالح" 

في الصفحة 28.
إذا تعذر إصالح الخلل، فاستشر فنيًا متخصًصا أو توجه إلى أقرب 	 

مركز خدمة عمالء أو وكيل.

يتكناأنالحدثاأنوتعاتألخطلءاتاملاعاا)رتجعاتاتغحق.ا12(:

الشرحنوع الخطأ

تنخفلضاتادفقاجًدت1
هنلكاحتتازتئداعغىاتاتولور2
تاضلطاتانهلئيااغتضخاامكلفعاجًدت3
درجااحكترةاتاتحتتاعلاعاااغلليا4
 جودالسكّباعغىاجسماتاتضخا5
السكّبافياجوتناتايتود6
الاليتتاتاتضخااعسهوااا لصدراصولًلاعلاعًل7
درجااتاحكترةاتاتضخااعلاعاااغلليا8

مغحق.ا12:اأنوتعاتاخطأ

9.7.1 NOS - عزم بدء دوران البراغي

9.7.2 NOES - عزم بدء دوران البراغي

االختالالت، أسبابها وكيفية  10
التغلب عليها

االختالالت 10.1
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نوع الخطأ:

 كيفية التغلب على الخللالسبب12345678

Xضلطاعكسيااغتضخاامكلفعاجًدت 	تفحصاتانظلمااغمحققامناعدما
 جوداأيامغوثلا

إعلدةاليععنانقطااتالسميتلل	 
XXXتاتضخاا /أ اتألنلععلااعستامتمغئاا

علاكلمت
لفكيغاتاهوتءامناتاتضخاا متءاخطا	 

تايفط
XXXضلطاتالممصلصامنخفضاجًدتاأ ارأسا

تايفطاعلٍلاجًدت
لصحعحامسموىاتاسلئت	 
لقغعتاتاتقل ماافياخطاتايفط	 
لنظعفاتاتكشح	 
خفضارأساتايفطاعناطكيقالكرعلا	 

تاتضخااعغىامسموىامنخفض
XXXفمحااسدتدةامنعاتامسكيلاربعكةانمعجاا

تامآرت
تسمبدتلاحغقااتامآرتاتاثلعمااتابلاعا	 

Xتلجلهاخلطئااغد رتن 	للععكاأطوترالوصعتاتاتولور
Xتاتضخااليفطاهوتءاأ اخطاتايفطاعها

لسكّب
تسمبدتلاتاسدتدة	 
فحصاخطاتايفط	 

Xخطاتإلمدتداأ اتايجغاامسد د 	إزتاااتايوتئق

XXتاتضخاامسد دةاعأجزتءامفكورااأ ا
منحيكة

لنظعفاتاتضخا	 

Xيوجداهوتءافياتألنلععل 	للععكالخطعطاتألنلععلاأ الكرعلاصتلما
لفكيغاتاهوتء

Xتاسكعاامنخفضااجًدت
معاليلعتامحولاتامكدد	 
د ناليلعتامحولاتامكدد	 

زيلدةاتامكددافياتانطلقاتاتستوحاعه	 
فحصاتاجهداتاكهكعي	 

XXتاتولوراييتتافياطورين 	فحصاتألطوترا تاتصلهعك

XXضلطاعكسيااغتضخاامنخفضاجًدت 	إعلدةاضبطانقطااتالسميتللاأ اضبطا
تايجغا

Xاز جااتاسلئتاأ ارثلفمهاأعغىامناقعتاا
تامصتعم

فحصاأعيلداتاتضخاا)يُكجىاتسميلرةا	 
تايكرااتاتصنيا(ا

XXXXXتاتضخاامنهكااأ اصلموااازنقاعطلناا
تإلحكلماملئغااأ امكعوطااعإحكلم

لصحعحالكرعلاتاتضخا	 

XXتاسكعااعلاعااجًدت 	خفضاتاسكعا

XXXسوءامحلذتةا حدةاتاتضخا 	لصحعحاتاتحلذتة

Xقوةاتادفعاعلاعااجًدت 	لنظعفافجوةاتامصكيفافياتايجغا
فحصاحلاااحغقلااتامآرتاتاثلعما	 

Xليحعماتاتحتتاغعكارلٍف 	فحصاتاتحتتا تسمبدتاه

Xامايمماتاحفلظاعغىامسلفااتاقلرنا 	لصحعحامسلفااتاقلرنا

XXXتادفقامنخفضاجًدت 	تاحفلظاعغىاتاحداتألدنىااغدفقا
تاتوصىاعه

Xعكتغياتاجسمااعستامكعوطااعيكتا
صحعحاأ اتاسدتدةاميعبا

لحققامناعزماعدءاتاد رتن	 
تسمبدتلاتاسدتدة	 

Xتابطلنااتاتعكلنعكعاا/اعطلنااتإلحكلماعهلا
لسكيل

تسمبدتلاتابطلنااتاتعكلنعكعا	 
رعطاعطلنااتإلحكلماأ اإعلدةاتاحيو	 

Xجغبااتايتودا)إناُ جدا(اعلاعا 	تسمبدتلاجغبااتايتود
إعلدةاحيواعطلنااتإلحكلم	 

XXتخماللالوتزناتايجغاا 	إعلدةاضبطالوتزناتايجغا

األسباب والحلول 10.2
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نوع الخطأ:

 كيفية التغلب على الخللالسبب12345678

Xلغفاتاتحتت 	تسمبدتلاتاتحتت

Xلوجداموتداغكيباافياتاتضخا 	لنظعفاتاتضخا

Xتاتضخاالضخانلحعااصتلماتإليقلفا
تاتلغق

فمحاصتلماتإليقلفافياأنبوباتاطكد	 

مغحق.ا13:اأسبلباتاخطأا حغواه

يتكناطغلاقطعاتالعلراعبكاموزعاممخصصامحغيا /أ اSalmsonعبكا
خدمااملاعيداتابعع.

امجنلالككتراتالسمفسلرتاا تاطغبلااغعكاتاصحعحا،ايجلاإرسللاجتععا
تابعلنلااتاتد نااعغىااوحااتامصنعفاعندارتاطغل.

تنبيه! خطر تلف امللكية!
ال يمكن ضمان األداء السليم للمضخة إال من خالل استخدام قطع 

الغيار األصلية.
 	.Salmson ال تستخدم سوى قطع الغيار األصلية املقدمة من
املعلومات املطلوبة عند طلب قطع الغيار:	 

أرقام قطع الغيار	 
تعيينات قطع الغيار	 
جميع بيانات لوحة تصنيف املضخة	 

مالحظا:
قلئتااقطعاتالعلراتألصغعا:اتطغعاعغىامسمندتااقطعاتالعلرا

 تاكسوملااتايلماامناSalmsonافياتألقسلماتاملاعا:
تاقسما11.1ا"قوتئماقطعاتالعلر،اNOS"افياتاصفحاا43اأ 	 
تاقسما11.2ا"قوتئماقطعاتالعلر،اNOES"افياتاصفحاا47اأ 	 

قطع الغيار 11
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علانسباااقلئتااقطعاتالعلر،ارتجعاتاتغحق.ا14.

11.1 NOS ،قوائم قطع الغيار

إصدار NOS الذي يحتوي على  11.1.1
بطانة ميكانيكية

Fig. 35 iالذي يحتوي على بطانة ميكانيكية NOS إصدار

1111 2250 2510 4590A 4200 1222A
9610
9906D 3011 6545A 3200 6545B 3011 3260 9460A 2110

9929 6700B 9621 9906A 9902 2540 9460B 3134 9941 9606B 9906C 6700A
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الصنف
الرقم

قطع الغيار الخاصة الكميةالوصف
بالسالمة

1هعكتاحغز ني1111
4590A1عطلنااتاجسمX
1سدتدةاتاجسم9621
1تايجغا2250
1صلمواااتايجغاا9929
1عتودا2110

6700B1تاتفملح
6700A1تاتفملحا
 محتتاتألسطوتنا،3011

عغىاجلنلاتاتضخاا
1X

 محتتاتألسطوتنا،3011
عغىاجلنلاتاتحككا

1X

1تاقلذفاا2540
9460A V-1سدتدة
9460B V-1سدتدة
6545A1قكصاتادعم
6545B1قكصاتادعم
1رمعفااتالرلكلز3200
1غطلءاتاتحتت3260
2تاسملراتاوتقي9610

9906D2مسلمعكاسدتسعااتاكؤ س
1قلعدةاتاتضخا3134

9606B1مسلمعكاسدتسعااتاكؤ س
1قكصاتاسالما9941
1Xتاسدتدةاتاتعكلنعكعا4200
1حغقااتاتبلعدة2510
1222A1غطلءاتاجسم
9906A8مسلمعكاسدتسعااتاكؤ س
تاتسلمعكاتادتخغعااسدتسعاا9902

تاكؤ س
4

9906C4مسلمعكاسدتسعااتاكؤ س

مغحق.ا14:اقلئتااقطعاتالعلر،اإصدتراNOSاتاذيايحموياعغىاعطلناامعكلنعكعا
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علانسباااقلئتااقطعاتالعلر،ارتجعاتاتغحق.ا15. إصدار NOS املزود ببطانة إحكام: 11.1.2

Fig. 36 i:المزود ببطانة إحكام NOS إصدار

1111 2250 2450 4590A 1222B 9923A 4131 9402 9606D
9610

3011 6545B 3200 32603011 9460A 2110

9929 6700B 9621 4110 4130 4134 4590B 9906A 99029951 9941A 9923B 2540 3134 9941 9606B 9906C 6700A
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الصنف
الرقم

قطع الغيار الخاصة الكميةالوصف
بالسالمة

1هعكتاحغز ني1111
4590A1عطلنااتاجسمX
1سدتدةاتاجسم9621
1تايجغا2250
1صلمواااتايجغاا9929
1عتود2110

6700B1تاتفملحا
6700A1تاتفملحا
 محتتاتألسطوتنا،3011

عغىاجلنلاتاتضخاا
1X

محتتاتألسطوتنا،3011
عغىاجلنلاتاتحككا

1X

1تاقلذفاا2540
9460A V-2سدتدة
6545B2قكصاتادعما
1رمعفااتالرلكلز3200
1غطلءاتاتحتت3260
2تاسملراتاوتقي9610

9906D2مسلمعكاسدتسعااتاكؤ س

1قلعدةاتاتضخا3134
9606B1مسلمعكاسدتسعااتاكؤ س
1قكصاتاسالما9941
1Xحغقلااتاحيو4130
1حغقااتامأمعن4134
1جسماعطلنااتإلحكلما4110
9923A2مسلمعكاسدتسعااتاكؤ س
2مستلرامغوال9951
9923B2صلمواااسدتسعا
9941A2حغقا
1222B1غطلءاتاجسم
1جغبااتايتود2450
1صلموااازنقاعطلنااتإلحكلم9402
1جغبااعطلنااتإلحكلم4131

4590B8سدتدةا
9906A8مسلمعكاسدتسعااتاكؤ س
تاتسلمعكاتادتخغعااسدتسعاا9902

تاكؤ س
4

9906C4مسلمعكاسدتسعااتاكؤ س
مغحق.ا15:اقلئتااقطعاتالعلراNOS,اتإلصدتراتاتز داعبطلنااإحكلم
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علانسباااقلئتااقطعاتالعلر،ارتجعاتاتغحق.ا16.

11.2 NOES ،قوائم قطع الغيار

إصدار NOES الذي يحتوي على  11.2.1
بطانة ميكانيكية

Fig. 37 iالذي يحتوي على بطانة ميكانيكية NOES إصدار

1.3

1.4

1.5

2.1

1.1
1

2

1.2

2.2

1.2

8.3

8.4

8.1

8.2
8

11

15

1.5

5.5

14 7

7.17.2

10

5.11

5.25.4

5

5.5 5.1 5.3

5.121.2

3.3

9 1213

6

6.3 6.86.16.26.66.7 6.4 6.5

3

1.2

4.1

4.2

4

3.2

3.3

3.1

6.6

6.7

6.8

6.3

2.2
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الصنف
الرقم

قطع الغيار الخاصة الكميةالوصف
بالسالمة

1هعكتاحغز ني1.1
1Xحغقاادتئكيا1.2
1حغقاالآرتاثلعما1.3
1مستلرالهويا1.4
1سدتدةاتامصكيف1.5
1تايجغا2.1
1صلمواااتايجغا2.1
1عتود3.1
 تاتفملح،3.2

عغىاجلنلاتاتولور
1

 تاتفملح،ا3.3
عغىاجلنلاتاتضخا

1

1غطلءاتاجسم4.1
1حغقاالآرتاثلعما4.2
1حغقااتاتبلعدة5.2
1حغقااتامثبعت5.3
1غطلءاتابطلنااتاتعكلنعكعا5.4

تاسدتدةاتاتعكلنعكعا4مسلمعكاسدتسعااتاكؤ س5.5

1Xتاسدتدةاتاتعكلنعكعا5.11
1حغقاادتئكيا5.12
 محتتاتألسطوتنا،ا6.1

عغىاجلنلاتاتضخا
1X

 محتتاتألسطوتنا،ا6.2
عغىاجلنلاتاتحكك

1X

1حغقاازنق6.3
1حغقااتاتبلعدة،اتادتخغعا6.4
1حغقااتاتبلعدة،اتاخلرجعا6.5
1قكصازنبكري6.6
1صلمواااتاقفت6.7
1تاقلذفا6.8
2تاسملراتاوتقي7.1
2مسلمعكاسدتسعااتاكؤ س7.2

1قلعدةاتاتضخا8.1
تاقدم1مسلمعكاسدتسعااتاكؤ س8.2
1حغقا8.3
1قكصازنبكري8.4

1رمعفااتالرلكلز9
غطلءاتاتحتت،ا10

عغىاجلنلاتاتضخا
1

 غطلءاتاتحتت،ا11
عغىاجلنلاتاتولور

1

تاجسم12/16مسلمعكاسدتسعااتاكؤ س12

رمعفااتالرلكلز12مسلمعكاسدتسعااتاكؤ س13

تاتحتت،اعغىاجلنلا4/6مسلمعكاسدتسعااتاكؤ س14
تاتضخا

تاتحتت،اعغىاجلنلا4/6مسلمعكاسدتسعااتاكؤ س15
تاتولور

مغحق.ا16:اقلئتااقطعاتالعلر،اإصدتراNOESاتاذيايحموياعغىاعطلناامعكلنعكعا
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علانسباااقلئتااقطعاتالعلر،ارتجعاتاتغحق.ا17.
إصدار NOES املزود ببطانة إحكام: 11.2.2

Fig. 38 i:المزود ببطانة إحكام NOES إصدار
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الصنف
الرقم

قطع الغيار الخاصة الكميةالوصف
بالسالمة

1هعكتاحغز ني1.1
1Xحغقاادتئكيا1.2
1حغقاالآرتاثلعما1.3
1مستلرالهويا1.4
1سدتدةاتامصكيف1.5
1تايجغا2.1
1صلمواااتايجغا2.2
1عتود3.1
 تاتفملح،ا3.2

عغىاجلنلاتاتضخا
1

1غطلءاتاجسم4.1
1حغقاالآرتاثلعما4.2

1حغقااتامأمعن5.3
1صلموااازنقاعطلنااتإلحكلم5.4

صلموااازنقاعطلناا4مسلمعكاسدتسعااتاكؤ س5.5
تإلحكلم

1تاحيو5.11
1جغبااتايتود5.12
1حغقاادتئكيا5.13
 محتتاتألسطوتنا،6.1

عغىاجلنلاتاتضخا
1X

 محتتاتألسطوتنا،ا6.2
عغىاجلنلاتاتحكك

1X

1حغقاازنق6.3

1حغقااتاتبلعدة،اتادتخغعا6.4
1حغقااتاتبلعدة،اتاخلرجعا6.5
1قكصازنبكري6.6
1صلمواااتاقفت6.7
1تاقلذفا6.8

2تاسملراتاوتقي7.1
2مسلمعكاسدتسعااتاكؤ س7.2
1قلعدةاتاتضخا8.1

تاقدم1مسلمعكاسدتسعااتاكؤ س8.2

1حغقا8.3

1قكصازنبكري8.4

1رمعفااتالرلكلز9
 غطلءاتاتحتت،ا10

عغىاجلنلاتاتضخا
1

 غطلءاتاتحتت،ا11
عغىاجلنلاتاتولور

1

تاجسم12/16مسلمعكاسدتسعااتاكؤ س12
رمعفااتالرلكلز12مسلمعكاسدتسعااتاكؤ س13

 تاتحتت،ا4/6مسلمعكاسدتسعااتاكؤ س14
عغىاجلنلاتاتضخا

 تاتحتت،ا4/6مسلمعكاسدتسعااتاكؤ س15
عغىاجلنلاتاتولور

مغحق.ا17:اقلئتااقطعاتالعلر،اإصدتراNOESاتاذيايحموياعغىاعطلناامعكلنعكعا
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إناتامخغصامناتاتنمجاعصورةاآمناا إعلدةالد يكهامناشأنها قلياا
تابعئاامناتاضكرا يحتيامناتاتخلطكاتاتميغقااعلاصحااتايخصعا.

يمطغّلاتامخغّصامناتاتنمجاتامصكيفا تامنظعفا)رتجعاقسما9.4ا"تامصكيفا
 تامنظعف"افياصفحاا29(ا فّكا حدةاتاتضخاا)رتجعاقسما9.5ا"تافك"ا

فياصفحاا30(.
يجلاجتعاموتداتاميحعم.ايجلافصتاأجزتءاتاتضخااعناعيضهلاعحسلا

تاخلملاا)تألجزتءاتاتيدنعا،اتابالسمعكعا،اتإلاكمك نعا(.
تسميناعجهلااتامخغصامناتانفليلااتاحكومعااأ اتاخلصااعندا.1 ا

تامخغصامناتاتنمجارغهاأ اعيضاأجزتئه.
اتزيدامناتاتيغوملااحولاطكقاتامخغصامناتاتنمجاعيكتا.2 ا

مالئم،ايُكجىاتاللصللاعتجغساتابغديااأ اجهااتاموريداتامياحصغتا
عغىاتاتنمجامنهل.

املعلومات الفنية عرضة للتغيير دون إشعار مسبق!

التخلص من املنتج 12



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.

PORTUGUÈS

SIÈGE SOCIAL
Espace Lumière - Bâtiment 6

53, boulevard de la République
78403 Chatou Cedex

FRANCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALMSON ITALIA
Via J. PeriI 80 I
41100 MODENA
ITALIA

TEL. : (39) 059 280 380
FAX : (39) 059 280 200
info.tecniche@salmson.it

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.

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.

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.

Service consommateur

0 820 0000 44
0,12€ TTC/min

service.conso@salmson.fr

www.salmson.com

FRANÇAIS

ENGLISH

ITALIANO

ESPAÑOL

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.


