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DW) سري ج



٣استیلفاضالبیکش وکفدستورالعمل استفاده از پمپ هاي 

محدوده کار-2
به این شرح می باشد. کاري پمپ هاشرایط 

BESTسري الف)

BEST

C°35حداکثر دما
BESTد در مور2cm(سانتی متر یک قطر ذرات معلقحداکثر  ONEVOX(

BESTمتر براي مدل هاي 5وريعمق غوطهحداکثر  0-1
BESTمتر براي مدل هاي 10 2-5

BESTبراي مدل هاي اینچ 1¼خروجیدهانه قطر  0-1
BESTبراي مدل هاي اینچ 1½ 2-5

تعداد دفعات مجاز حداکثر 
خاموش و روشن شدن

BESTبراي مدل هاي در ساعتبار30 0-1
BESTبراي مدل هاي در ساعتبار20 2-5

RIGHT) سري ب

RIGHT

C°40حداکثر دما
میلی متر35قطر ذرات معلقحداکثر 
متر10عمق غوطه وريحداکثر 
اینچ1½خروجیدهانه قطر 
تعداد دفعات مجاز حداکثر 

در ساعتبار20خاموش و روشن شدن

DW) سري ج

DW

C°40حداکثر دما
میلی متر50قطر ذرات معلقحداکثر 
متر10عمق غوطه وريحداکثر 
اینچ2خروجیدهانه قطر 
تعداد دفعات مجاز حداکثر 

در ساعتبار20خاموش و روشن شدن



٤استیلفاضالبیکش وکفدستورالعمل استفاده از پمپ هاي 

نصب-3

 ب با توان و ظرفیت آن است. شرایط از نصب مطمئن شوید شرایط کاري مورد انتظار از پمپ، متناسقبل

آن درج شده است.ك توضیح داده شد) روي پال2کاري پمپ (که در قسمت 

 کمتر باشد.لوله نباید از سایز دهانه خروجی لوله هاي با قطر مناسب استفاده نمایید. سایز از

 هاي انعطاف پذیر می تواند در نصب موقت دائم بهتر است از لوله هاي فلزي استفاده شود. لوله نصب براي

تفاده قرار گیرد. مورد اس

 یکپ، مناسب باشد. (شکل محل نصب پمابعاد نمایید کنترل.(

 حداکثر مقدار آب تنظیم ورا با توجه به حداقل فلوترطول کابل هستند فلوترهایی که داراي مورد پمپدر

.نمایید

 ندارد. پمپالکترونیاز به خاموش و روشن کردن بیش از حد در سیستم،کار کردن پمپبررسی نمایید که

ده استشمشخص2بخش درمجازحداکثر دفعات

 استفاده ه ایدنمودمتصل دستگیره یا قالب روي پمپ به یا زنجیري کهن پمپ از طنابادپایین فرستبراي

هیچ عنوان از سیم برق پمپ به این منظور استفاده نکنید.. به کنید

 مناسب باشد.رابلوي برق باید مجهز به کنترل باپمپ هاي سه فاز، تدر

اندازيراه -4

 هایی که داراي فلوتر می باشند، بطور اتوماتیک با رسیدن سطح آب به حد ماکزیمم، روشن شده و پمپ

در صورتیکه پمپ داراي فلوتر نیست شوند. اما پس از آن که سطح آب به حداقل رسید خاموش می 

وش و روشن کردن پمپ باید بصورت دستی و توسط اپراتور انجام شود.خام

 ا، خشک کار کردن آن هاست. خاطر داشته باشید، یکی از مهمترین دالیل سوختن الکتروپمپ هبه

صورتیکه پمپ جلوگیري می کند. در از این نوع آسیب از فلوتر براي روشن و خاموش کردن پمپه استفاد

ب پمپ، انجام شود.حتما باید کنترل کافی براي جلوگیري از کار کردن بدون آ،داراي فلوتر نمی باشد



٥استیلفاضالبیکش وکفدستورالعمل استفاده از پمپ هاي 

 که پمپ برعکس نمی چرخد. پمپی الکترومطمئن شوید اولیهپمپ هاي سه فاز پس از راه اندازيدر

صورتیکه پس از راه اندازي الکتروپمپ با این شرایط در هد و دبی بسیار کمی دارد. چرخد برعکس می

تا از فازها را با هم عوض نمایید.دو مواجه شدید، براي اصالح این وضعیت، جاي

 پمپ هاي مدل درDW وRIGHT .یک سوراخ کوچک روي پوسته پمپ براي هواگیري وجود دارد

خروجی از این سوراخ مشاهده شود.جت کوچک آب کار پمپ ممکن است یک حین 

BESTمدلپمپ BESTمدلپمپ0-1 2-3-4-5

RIGHTمدلپمپDWمدلپمپ

: نصب پمپ1شکل 
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نگهداريو تعمیر -5

پروانـه پمـپ را تمیـز نگـه     این که عمر زیادي خواهد داشت، بایـد  اطمینان از نگهداري صحیح از الکتروپمپ و براي 
را قطـع  بـرق جریاناز شروع عملیات تعمیر و نگهداري، قبل قسمت مکش جلوگیري کرد. واز انسداد فیلترداشت و 

نمایید.

BESTپمپ مدل لف)ا 0
 کـار دسـتکش جراحـت،  ایجـاد جلـوگیري از  براي

بپوشید
 لتر را محکـم مـی کنـد بـاز     که فی)1(پیچ دد عدو

نمایید.
 را باز نمایید.) 2(فیلتر
 مکش را محکـم کـرده   درپوشکه )3(پیچیچهار

باز نمایید.
 مکش را باز نمایید.درپوش
 لـت پروانـه پمـپ قابـل مشـاهده اسـت.       این حادر

شوید پروانه تمیز است.مطمئن 

BESTمدل هايپمپ)ب 1-2-3-4-5
 کـار دسـتکش جراحـت،  ایجـاد جلـوگیري از  براي

.بپوشید
لتر را محکـم مـی کنـد بـاز     که فی)1(پیچ دد عسه

نمایید.
 را باز نمایید.) 2(فیلتر
 ر سـه  این کاجدا نمایید. براي ) را 3واسطه (صفحه

) مربـوط را  5(مهره) و سه عدد 4عدد فاصله انداز (
باز کنید.

 را خارج 6اشر نایلونی (کمک یک پیچ گوشتی وبه (
از بســتن دوبــاره اجــزا ایــن واشــر را قبــل نماییــد. 

تعویض نمایید.
 را بیرون آوریدارینگ
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RIGHTمدل هايپمپ)ج
 کـار دسـتکش جراحـت،  ایجادجلوگیري از براي

.بپوشید
 را )2و درپوش مکـش ( که پایه ها)1(پیچیسه

محکم کرده، باز نمایید.
را جدا نمایید.)3(ارینگ
 لت پروانه پمـپ قابـل مشـاهده اسـت.     این حادر

شوید پروانه تمیز است.مطمئن 
 شوید فاصله بـین پروانـه و پوسـته تمیـز     مطمئن

است.

DWمدل هايپمپ)د
 کاردستکشجراحت، ایجادجلوگیري از براي

.بپوشید
پوسته پمپ را بسـته نگـه   که )1(پیچیشش

بـه  یی کـه مهره هاغیر از (باز نمایید.می دارد 
)بدنه جوش داده شده است

پمپ را به بیرون بکشید.)2(پوسته
را جدا نمایید.)3(ارینگ
 لت پروانه پمپ قابل مشـاهده اسـت.   این حادر

شوید پروانه تمیز است.مطمئن 
 شوید فاصله بین پروانه و پوسته تمیـز  مطمئن

است.


