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La Speroni SpA è depositaria della documentazione
e del fascicolo tecnico relativo a tutti gli aspetti
normativi applicati sui prodotti.







 

تعليمات خاصة بتركيب واستخدام املضخات الكهربائية

التوصيل الكهربائي
قم بقياس الكابالت الكهربائية بشكل مناسب على أساس طولها والتيار 
جهز   (4 (الشكل  الكهربائية  المضخة  لوحة  على  الموضح  الكهربائي 
أطراف موصالت التغذية الكهربائية والموصالت األرضية بطريقة ال 
نهايات  صواميل  ربط  وإحكام  التوصيل  مرحلة  أثناء  بتحررها  تسمح 
فني  يقوم  أن  يجب  حال،  أي  على  األرضية.  والمسامير  الطرفية 
قم  المحلية.  للقوانين  وفًقا  الكهربائية،  التوصيالت  بعمل  متخصص 
الرسم  على  المدونة  لإلرشادات  وفًقا  الطرفية  النهايات  بتوصيل 
التخطيطي بالصفحة األولى و/أو الموجودة داخل غطاء وحدة االغالق 
الطرفي. قم بعمل وصلة أرضية للمضخة الكهربائية، مستخدًما النهاية 
متصلة  الكهربائية  التغذية  شبكة  أن  من  تأكد  بذلك.  الخاصة  الطرفية 
بتجهيز أرضي فعال ومن ثم توجد وصلة أرضية فعالة للمضخة. بعض 
نماذج المضخات الكهربائية أحادية المرحلة لديها محرك كهربائي محمي 
بجهاز حراري إليقاف التشغيل اآللي مدرًجا مع مجموعة الموصالت. 
قبل إجراء أية عمليات صيانة و/أو إصالح على المضخة افصل التغذية 
الجهاز  بسبب  متوقًفا  يكون  قد  الذي  المحرك،  أن  حيث  الكهربائية 
الحراري، من الممكن أن يستأنف تشغيله فجأة. على أي حال، يلزم سواء 
المرحلة، تركيب حماية كهربائية  آحادية  أو  المرحلة  ثالثية  للمضخات 
مناسبة (قاطع تيار الدائرة الكهربائية وقاطع تيار متفاوت بقيمة تشغيل 
التغذية  شبكة  عن  التيار  فصل  على ضمان  القادر  أمبير)  مللي   30>

بمسافة فتح بين الموصالت ال تقل عن 3 مم.
التغذية  لشبكة  الفعال  الكهربائي  الجهد  بين  به  المسموح  األقصى  الحد 
والقيمة االسمية الموضحة على لوحة المضخة الكهربائية تعادل ± 5%

التشغيل
قبل تشغيل المضخة تأكد من أن محور المحرك يدور بحرية. لهذا السبب 
طرف  على  للمفكات  بتجويف  الصغيرة  الكهربائية  المضخات  تزود 
من  بمطرقة  خفيًفا  اطرق  التوقف،  حالة  في  المروحة؛  جانب  المحور 
التجويف. (الشكل 8) قم بتشغيل  المفك الموجود داخل  البالستيك على 
الفتحة  خالل  من  تماًما،  السائل  تعبئة  بعد  فقط  الكهربائية  المضخة 

المخصصة لذلك، بجسم المحرك وأنبوب السحب.
حالة  في   (6 (الشكل  الجاف.  على  المضخة  تشغيل  تاًما  حًظًرا  يحظر 
االتجاه  يوافق  الدوران  اتجاه  أن  من  تأكد  المرحلة  ثالثية  المضخات 
اتجاه  في  (دوران  المضخة  الموجود على جسم  السهم  بواسطة  المحدد 
لذلك  خالًفا  المروحة)؛  جانب  من  المحرك  مراقبة  مع  الساعة  عقارب 
يجب عكس الكابالت الكهربائية ثنائية المرحلة. (الشكل 5) تأكد من أن 
على  إليه  المشار  االسمي  أدائها  نطاق  في  تعمل  الكهربائية  المضخات 
الموجود على  البوابي  الصمام  قم بضبط  المضخة؛ وخالف ذلك  لوحة 

أنبوب الضخ و/أو تركيب منظم ضغط.

الصيانة
ال تتطلب المضخات الكهربائية صيانة خاصة. وفي حال وجود خطر 
التجمد، أو توقف المضخة لفترات طويلة، ُينصح بتفريغ جسم المضخة 
واألنابيب تماًما. قبل إعادة تشغيل المضخة تأكد من عدم انسداد المحور 
المضخة  جسم  تعبئة  وأعد  أخرى  أسباب  أية  أو  الجيرية  بالرواسب 

وأنبوب السحب تماًما بالسائل. (الشكل 7).

ملحوظة: قبل إجراء أي صيانة و/أو تصليح افصل التغذية الكهربائية.

شروط االستخدام والتركيب
- تعد هذه المضخات مناسبة لضخ المياه النظيفة والسوائل غير المؤثرة 
للتشغيل  لالنفجار  القابلة  المضخة، وغير  مواد  وميكانيكًيا على  كيميائًيا 
عند درجة حرارة قصوى 90 مئوية  في حالة أن يكون الدافع المروحي 
مصنوع من مادة معدنية (الحديد الزهر، النحاس والفوالذ) أو عند 50 
درجة مئوية في حالة أن يكون الدافع المروحي مصنوع من البالستيك 

(noryl) أو في حال وجود واحد أو أكثر من أجهزة التوزيع.
- يجب تركيبها في أماكن جيدة التهوية ومحمية من العوامل الجوية، عند 

درجة حرارة بيئية ال تتعدى 40 مئوية. (الشكل 1).
 RVM نماذج  (باستثناء  أفقي  دوران  بمحور  مزودًة  تصميمها  تم   -
المزودة بمحور رأسي) وأقدام دعم سفلية، ينصح لألخذ بدواعي السالمة 
تثبيت المضخة الكهربائية بواسطة الفتحات الخاصة الموجودة على أقدام 

الدعم؛ تجنب تركيب المضخة والمحرك أسفل جسم المضخة. 
- ال يجب أن تخضع ألكثر من 5 ÷ 30 مرة تشغيل في الساعة على 

فترات منتظمة: كلما قلت مرات التشغيل كلما زادت قدرة الجهاز. 

األنابيب
ال  نحو  على  وتوصيلها  الخاصة  دعامتها  على  األنابيب  تثبيت  يجب   -

يسمح بنقل قوة وتوتر واهتزاز المضخة. (الشكل 3)
التدفق  معدل  على  طولها،  على  عالوة  الداخلي،  األنابيب  قطر  يعتمد 
المطلوب: يجب أن يتم اختياره على أال تتجاوز سرعة السائل 1.5-1.4 
م/ثانية عند السحب و2.4-2.5 م/ثانية عند الضخ؛ على كل حال يجب 
األنابيب  تركيب  قبل  المضخة.  فوهات  قطر  األنابيب عن  قطر  يقل  أال 

يجب التأكد من نظافتها الداخلية. 

يجب أن تكون أنابيب السحب 
- قصيرة قدر اإلمكان، خالية من االنحناءات أو االنحرافات الحادة في 

االتجاه. 
- محكمة تماًما ومقاومة للضغط الناجم عند السحب

- مزودة بمجرى تصاعدي لتجنب جيوب الهواء التي قد تعوق بدء تشغيل 
الضخ أو تتسبب في وقف الضخ. (الشكل 2) لتشغيل المضخة للسحب 
أدخل صمام القاع المزود بمصفاة. في حالة تركيب المضخات من النوع 
"الال  الواحد  االتجاه  بصمام  القاع  صمام  استبدال  يمكن  الضخ،  ذاتي 
للمضخة  األمثل  للتشغيل  السحب.  فوهة  على  مباشرًة  يركب  رجعي" 
المياه على  السحب مغموًرا في  أنبوب  أن يظل طرف  الكهربائية يجب 
للتشغيل تحت الضغط قم  عمق ال يقل عن ضعف قطر األنبوب نفسه. 

بتركيب صمام بوابي. 

يمكن تركيب صمام االتجاه الواحد "عدم ارتجاع" على أنبوب الضخ أو 
صمام التحكم. يركب األول في وضع أعلى من الثاني، ليحمي المضخة 
من ضربات المياه ويمنع التدفق العكسي خالل الدافع المروحي في حالة 
التحكم في  العكس يستخدم صمام  حدوث توقف مفاجئ للمضخة. وعلى 
تنظيم معدل التدفق، واالنتشار والقدرة الممتصة. قم بتركيب مؤشر ضغط 
(مقياس ضغط). في حالة المضخات الكهربائية ذاتية الضخ، ذات ارتفاع 
ضخ - سحب مرتفع (األكثر من 5 م، واألقل من 9 م على أي حال)، يجب 

أن يكون خرطوم الضخ عمودي ومستقيم وال يقل عن 1.0 م.

تقدم شركة سبيروني المساهمة "Le Speroni SpA" األوراق الخاصة بالكتيب الفني الخاص بجميع 
الجوانب التنظيمية المطبقة على المنتجات.
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