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  ينحوه نامگذار - 1

 CD(X)(2)سري ) الف

 
  
 DWO سري ) ب

  
  
   (..)CM  و CDA سري ) ج

  
  محدوده كار - 2

 وداز اين پمپ در چه مواردي مي توان استفاده نم 
هـا مـورد    توان براي مصارف خانگي، تجاري، كشاورزي و صنعتي با توجـه بـه مشخـصات فنـي آن                 اين پمپ ها را مي    

كـه سـيال ديگـري غيـر از آب          در صـورتي   ،ساخته شده براي پمپاژ آب تميز     بطور كلي   ها   اين پمپ  .استفاده قرار داد  
براي كـسب اطالعـات بيـشتر    . نظر سازگار است وجود دارد مطمئن شويد جنس پمپ و سيل مكانيكي با سيال مورد             

توانـد  باز بودن پروانه مـي     بدليل نيمه  DWOهاي مدل    پمپ . تماس بگيريد   يا نمايندگان فروش   توانيد با دفتر ابارا   مي
 در صنايع   است، 304  استيل بدليل آنكه از جنس     و نيز  دشوبراي پمپاژ سيال همراه با ذرات و قطعات جامد استفاده           

  .اربرد فراوان داردغذايي ك



٣  سانتريفوژ زمينيدستورالعمل استفاده از پمپ هاي 

 از اين پمپ در چه مواردي نبايد استفاده نمود
 بعلـت نـازك   CD(X)(2)هـاي   از مدل.زا يا سمي استفاده شود نبايد براي پمپاژ سياالت خورنده، اشتعال      هااين پمپ 

 در   و بـازي و    ي اسـيد  سـياالت . بودن كانال پروانه نبايد براي پمپاژ سياالت كثيف و داراي ذرات معلق استفاده نمـود              
را بـه   ) هـاي چـدني   بخصوص مـدل  ( عمر پمپ    ،نيز سياالت داراي ذرات ساينده يا نمك        و حالت كلي مايعات خورنده   

  .تجاوز كندجدول زير نبايد از مقادير ها  حداكثر دما و فشار كاري پمپ.دهدشدت كاهش مي
  

  يحداكثر فشار كار  حداكثر دما 

(2)CD(X) 
 C°60) :   وپروانهد (2CD(X)هاي مدل كليه 

  C°60 :  90/10، 70/07 ،70/05  هايمدلدر 
  CD(X)    :C°90ي ساير مدل ها

bar  8  

DWO  C  °90  bar  8  

CDA  
  CDA0.75, 1.00      :  C°40هايمدل

  C              °90      :    بقيه مدل ها  
  CDA0.75, 1.00 :  bar 6هايمدل

  bar 10  :بقيه مدل ها  

CMA  
  C°40  :    كوچكتر وCMA1.00 ل مد

  C              °90:       بقيه مدل ها  
  bar6   :  كوچكتر وCMA1.00 مدل 

 bar  8  :  بقيه مدل ها  

CMB,CMC,CMD,CMRC  °90  هايدر مدلCMB4.00,5.50  :   bar8  
 bar  6  :  بقيه مدل ها  

  
 
   مشخصات موتور  - 3

  
   TEFC  مدل

 F  يبندق يكالس عا

  درجه حفاظت 
  DWO:   IP55 و CD(X)(2)هاي مدل
  CM(..):   IP44 و CDAهاي مدل

     rpm 2900  دور موتور 
  



٤  سانتريفوژ زمينيدستورالعمل استفاده از پمپ هاي 

 پمپنصب مالحظات  -4
پمپ نبايـد   شود، بخاطر داشته باشيد     ها براي افزايش فشار آب ساختمان استفاده مي       در صورتيكه از اين پمپ     

 وارد يـك مخـزن شـده و پمـپ از ايـن               ابتـدا  كشي آب لوله  .شودبطور مستقيم به لوله كشي آب شهر متصل         
 .شودمخزن تغذيه مي

 
 بعبارت ديگـر آب هميـشه       االمكان پايينتر از سطح آب در منبع مكش نصب شود         توصيه مي شود پمپ، حتي     

خـشك كـار كـردن پمـپ،     شـود بـسياري از مـشكالت رايـج مثـل           اين مساله باعـث مـي     . بر پمپ سوار باشد   
 .براي پمپ بوجود نيايد... كاويتاسيون و 

 
 متـر   6ها تقريبا   حداكثر ارتفاع مكش پمپ   . توانند سيال را از عمق زياد مكش نمايند       هاي سانتريفوژ نمي  پمپ 

 .دتر باش كم مي تواند اين مقدار،مي باشد كه با توجه به مدل پمپ، نوع و دماي سيال و مقدار آبدهي پمپ
 

 يكطرفـه اي تعبيـه    لوله مكش شيرابتداي صورتيكه منبع مكش پمپ پايينتر از پمپ قرار گرفته است، در     در 
 .نماييد تا هر بار پس از خاموش شدن پمپ، آب موجود در پوسته پمپ و لوله مكش تخليه نشود

 
افي در آب بـه انـدازه كـ   انتهاي لولـه مكـش پمـپ بايـد        كند،  دست مكش مي  اگر پمپ از درون مخزن پايين       

همچنين از كف منبع نيز آنقدر فاصـله داشـته باشـد تـا              . ور باشد تا باعث ورود هوا به داخل پمپ نشود         غوطه
  .رسوبات وارد پمپ نشود

 
 سـبب افـزايش افـت        بخصوص در مكش پمـپ     هاي با قطر كم   لوله. هاي با قطر مناسب استفاده نماييد     از لوله  

 .گردد مي و تلفاتفشار
 

 . مكش و رانش پمپ از ساپورت هاي مناسب استفاده نماييد تا باعث بهم خوردن تراز پمپ نشود                 در لوله هاي   
 . پمپ بايد كامال تراز نصب شده و امكان تهويه هوا در آن مكان وجود داشته باشد

 
 .هوابند باشدپمپ بايد كامال  لوله هاي مكشاتصاالت  

 
 از يك شير يكطرفـه در خروجـي پمـپ اسـتفاده             يان، ناشي از برگشت جر    براي كاهش اثرات پديده ضربه آب      

 .نماييد
 

  .شودمياز ورود ذرات خارجي به پمپ  جلوگيري  پمپ باعثاز يك فيلتر مناسب در لوله مكشاستفاده  
 

 باشـد تـا از تجمـع        بـه طـرف پمـپ      بخشي از لوله مكش پمپ كه بصورت افقي است بايد داراي شيب كمـي              
 . هاي هوا جلوگيري شودحباب

  
 .براي كاهش ارتعاشات مجموعه پمپ و لوله ها، از لرزه گير استفاده نماييد 

لوله آب شهر
 پمپ

 قطع و وصلريش

 افراگمييمنبع د

 منبع



٥  سانتريفوژ زمينيدستورالعمل استفاده از پمپ هاي 

 كوتـاه   ز تـا حـد امكـان      ي ن  ورودي پمپ بوده و طول آن      فلنجالمقدور بزرگتر از سايز     قطر لوله مكش بايد حتي     
 .  اين مساله سبب مي شود تلفات در لوله مكش كاهش يافته و آب با فشار كافي به پمپ برسد.باشد

 
اسـتفاده از   . وارد پمـپ شـود  )بدون اغتشاش (اي باشد كه سيال بطور يكنواختكشي مكش بايد به گونهلهلو 

 بالفاصـله   .كشي از قبيل زانويي و شيرها در بخش لوله مكش پمپ بايـد بـه حـداقل برسـد                  كليه اتصاالت لوله  
  .شته باشد وجود دااتصاليبدون هيچ نوع اي مستقيم بايد لولهپيش از دهانه ورودي پمپ 

 
 .ديبراي اتصال لوله مكش به پمپ از كاهنده غير هم مركز استفاده نمايبهتر است  

 
 . تا يكسان باشدجهت چرخش موتور را با جهت چرخش پمپ كه روي بدنه پمپ درج شده مقايسه نماييد 

 
بـا دقـت   توان مقدار هد توليـدي پمـپ را   مي فشارسنج باشد دارايهاي مكش و رانش پمپ      لولهدر صورتيكه    

 .كنترل نمود
 

                                      

  
  

   ح نصب پمپيروش صح
 روش نادرست نصب پمپ

A يور غوطهيعمق كاف  A كميورعمق غوطه   
B خط لوله صحيح ب يش  B تجمع حباب( خط لوله يب منفيش(  
C با شعاع بزرگييزانو   C اديافت فشار ز(شعاع كوچك  با ييزانو(  
D لوله هايساپورت مناسب برا   
E لوله مكش با قطر بزرگتر از فلنج مكش پمپ  

D  يا مساويكوچكتر (لوله مكش با قطر كم 
  )فلنج مكش پمپ

F ر هم مركزيكاهنده غ     



٦  سانتريفوژ زمينيدستورالعمل استفاده از پمپ هاي 

 يراه انداز - 5
پـشت  هـا   سيمحوه اتصال   ن. دگيرالكتريكي مطابق با روش درج شده روي پالك الكتروموتور صورت مي          اتصال   

  . درپوش جعبه برق نشان داده شده است
بايـد  قبل از راه اندازي پمپ براي اولين بار و يا در صورتيكه پمپ براي مدت طـوالني خـاموش بـوده اسـت،                         

تـوان   شياري وجود دارد كه مي     ،ها در انتهاي شفت موتور     مدل اغلبدر  .  نيست  پمپ گريپاژ  شويد كه مطمئن  
همچنين . تا از گريپاژ نبودن پمپ مطمئن شد       دگوشتي شفت را از قسمت فن موتور چرخان       ك پيچ كمك ي به  

درپوش روي فـن را بـاز       ميتوان از فن موتور نيز براي چرخاندن شفت استفاده كرد كه در اينصورت بايد ابتدا                
 .نمود

  
  

 كه در لوله مكش پمپ شير قطع و         در صورتي ن منظور   ي ا يبرا.  باشد سيالد پر از    ي شروع به كار، پمپ با     يبرا 
 پوسـته قـرار گرفتـه را بـاز          ي كه در قسمت باال    يريچ هواگ يپوصل وجود دارد آن را كامال باز نموده و سپس           

 .ديچ را محكم ببندين پيز شدن پمپ ايپس از لبر. ديزينموده و از آنجا به داخل پمپ آب بر
از نمودن پيچ هواگيري هوا خارج شده و پمپ از سـيال پـر              در صورتيكه سطح منبع مكش باالتر از پمپ باشد با ب           

 يكطرفه از خـال   ير  يك ش يتر از پمپ باشد به كمك       نييكه منبع مكش پا   يد در صورت  يبه خاطر داشته باش   . شودمي
  .ديي نمايريشدن لوله مكش جلوگ

 

  
    

  هاي مختلف پيچ هواگيري در مدل
  

حال براي مدت طـوالني پمـپ را در   با اين. كنيدپمپ را در حالتي كه شير خروجي آن بسته است راه اندازي            
 بـسته  .حالت شير بسته نگه نداريد و آرام آرام شير خروجي را تا رسيدن به هد و دبـي مـورد نظـر بـاز كنيـد      

 هرگز از شير ورودي پمـپ  . ايش فوق العاده دماي سيال و پوسته پمپ مي شود     ماندن شير خروجي سبب افز    
 .براي تنظيم آبدهي پمپ استفاده نكنيد

 
 ي فلـش   معمـوال  براي ايـن منظـور    . پس از راه اندازي اوليه مطمئن شويد جهت چرخش پمپ صحيح است                

كـه جهـت    در صـورتي  . اشـد  يكـسان ب   جهت چرخش فـن پـشت موتـور       وجود دارد كه بايد با      روي بدنه پمپ    
در پمپ هاي تـك فـاز بـا نماينـدگي             و  جاي دو فاز را عوض نماييد      فازهاي سه  در پمپ  چرخش صحيح نبود  

به ياد داشته باشيد پمپي كـه بـرعكس بچرخـد آمپـر زيـادي               . فروش يا خدمات پس از فروش تماس بگيريد       
 .كه مقدار دبي و هد توليدي آن كم استكند در حاليمصرف مي

 



٧  سانتريفوژ زمينيدستورالعمل استفاده از پمپ هاي 

  

   
  هاي مختلف در مدل چرخشفلش جهت 

  
 

مطمـئن شـويد پمـپ       . را كنتـرل نماييـد      پمـپ   آمپر مصرفي  توليدي و ار  فشبعد از راه اندازي پمپ مقدار        
ي پوسـته پمـپ را چـك        سـاعت دمـا   بعد از گذشت نيم   . اي ندارد و ارتعاشات آن طبيعي است      صداي اضافه 

 .كنيد تا بيش از اندازه داغ نشده باشد
  

در صـورت  . نماييدخاموش را براي خاموش كردن پمپ، شير خروجي پمپ را آرام آرام بسته و سپس پمپ         
 .نياز براي تخليه پمپ از پيچ پاييني پمپ استفاده نماييد

  
 

  هاي مختلف  در مدلپيچ تخليه سيال
  

  نگهداري از پمپ -6
 .دهيد پمپ بدون آب كار كندناجازه  
 .نماييدناز پمپ معمولي براي پمپاژ سياالت خورنده و خطرناك استفاده  
 .بماند شير خروجي پمپ را براي مدت طوالني بسته اجازه ندهيد 
  .ه خاموش و روشن نكنيدپمپ را بيش از انداز 
  .اجازه ندهيد آب داخل پمپ در سرماي زمستان يخ بزند 
  . را به حداقل برسانيدزانويي، خم و اتصاالتتعداد در قسمت مكش پمپ،  
 .كه امكان تهويه هوا وجود داشته باشداي باشد ها و ديگر موانع به اندازهه ديوارفاصله پمپ از  
  .شودنباد و باران نصب پمپ در فضاي باز و در معرض  
 .حداكثر دما و فشار قابل تحمل پمپ را در نظر داشته باشيد 
   .)بزرگتر يا كوچكترنه (مناسب انتخاب كنيد  توجه به هد و دبي مورد احتياج سيستم، پمپي اب 

 
 گارانتي -7

  .گارانتي پمپ منوط به رعايت موارد درج شده در اين دستورالعمل مي باشد
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 يابي عيب - 8
در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر با دفتر . زير آمده استفهرست  از مهمترين عيوب اين نوع پمپ ها در برخي
  . تماس حاصل بفرماييد يا نمايندگي فروششركت
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           ×  ×  ×  ×  .پيش از راه اندازي، پمپ  درست پر نشده است

      ×        ×  ×  ×  .دهانه ورودي يا خروجي پمپ بسته است
              ×  ×  ×  .لوله كشي مكش پمپ  درست انجام نشده است

  ×    ×  ×      ×  ×  ×  . پمپ كافي نيستفشار سيال در بخش مكش
           ×  ×  ×  × .ذرات هوا در سيال وجود دارد
              ×  ×  ×  .سرعت چرخش پايين است

      ×    ×    ×  ×    .پروانه پمپ شكسته يا معيوب است
                ×    . اندازه زياد استبيش از) مقاوم(هد سيستم 
              ×  ×    .ايراد دارد...) فشارسنج، (گيري وسايل اندازه

            ×        .پمپ هوا مي كشد
        ×  ×          .فشار سيال ورودي به پمپ باالست
      ×  ×  ×          .بيرينگ ها درست نصب نشده است

        ×            . سيل مكانيكي درست نصب نشده است
        ×            .كندپمپ خشك كار مي 

    ×  ×  ×  ×          .پمپ در نقطه اي دور از نقطه طراحي كار ميكند
      ×            ×  .پروانه پمپ مسدود شده است

      ×    ×          . لوله ها به درستي مهار نشده است
      ×    ×          .پمپ يا موتور به شاسي محكم نشده اند

    ×      ×          .چگالي سيال پمپ شونده باالست
    ×      ×          .سيال پمپ شونده باالستويسكوزيته 

    ×  ×              .لقي بين اجزاء داخلي كم است
  ×                  .ذرات شيميايي در سيال وجود دارد

  ×    ×    ×    ×      .اجزاء پمپ درست رويهم سوار نشده است
  ×                  .مقدارذرات جامد داخل سيال بيش از اندازه است

  


