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لمخاطر صحية بالغة.

 
يشير هذا الرمز إلى التعليمات التي تتعلق بالمخاطر الكهربائية.

 

التعليمات التي تسبقها كلمة تنبيه تتعلق بالتشغيل السليم، وسالمة وحفظ المضخة 
الكهربائية الغاطسة.

 

 
احفظ هذا الدليل بعناية ألية استشارات مستقبلية.

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل تشغيل المضخة الغاطسة.

تنبيه
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العامة 1. تعليمات السالمة 

يحتوي هذا الدليل على التحذيرات األساسية وقواعد األمان.
الجهاز.  تركيب واستخدام  البدء في  قبل  بعناية  يلي  ما  اقرأ 
احتفظ بهذا الدليل في مكان نظيف وسهل الوصول إليه؛ في 

حالة بيع الجهاز يجب تسليم جميع األوراق للمالك الجديد. 

بإتباع  قم  الصيانة  أعمال  نوع من  بأي  القيام  قبل 
قواعد السالمة األساسية: 

-  التوجه إلى فنين مؤهلين للقيام بأعمال الصيانة التي تتطلب 
استبدال األجزاء الميكانيكية والكهربائية. 

وأغلق   الكهربائية  للمضخة  الرئيسي  التيار  قاطع  أطفئ   -
الصمامات البوابية للضخ والسحب.

- افصل المضخة عن شبكة التغذية الكهربائية. 
- اخرج المضخة، إذا كانت غاطسة.

-  اتركها تبرد أوًال من الخارج، إذا كانت في وضع التشغيل، 
حتى تصل إلى درجة حرارة أقل من 40 مئوية.

  خطر اإلصابة بحروق! 

أثناء التركيب والتوصيل الكهربائي    
للمضخة، اتبع بعناية المعلومات الواردة بقسم    
وجود  ضرورة  دائًما  تذكر  "التركيب"؛   

شخص فني مؤهل للقيام بمثل هذه العمليات. 
يوافق هذا الجهاز قواعد األمان سارية المفعول. 

قد يسبب االستخدام الخاطئ أضرار لألشخاص واألشياء، 
الجهاز في االستخدامات غير  ومن ثم ال يجب استعمال 
الدليل:  هذا  من   4 الفقرة  في  صراحًة  إليها  المشار 
الجهاز  في  تعبث  ال  الكهربائية".  المضخة  "استخدام 
استخدامه: أي عملية من هذا  أو خصائص  أدائه  لتعديل 
بل  مباشرًة،  الضمان  سقوط  إلى  فقط  ليس  تؤدي  النوع 
وتحميل المستخدم المسئولية الكاملة عن األضرار التي قد 
تظهر أثناء االستخدام. ال تشغل المضخة الكهربائية أبًدا 

في الهواء.
 

عند  السوائل  من  نوع  بأي  االتصال  يتجنب  تنبيه 
األطراف الحرة لكابالت التغذية الكهربائية

شبكات)  (أو  فتحات  في  يديك  و/أو  أشياء  أية  تدخل  ال 
السحب والضخ لتجنب اإلصابات الخطيرة جًدا.

يحفظ بعيدًا عن متناول األطفال

1.1 تعليمات خاصة بسالمة التركيب والصيانة 

- يجب توخي الحذر عند القيام بتصليحات الستبدال األجزاء 
المستهلكة أو التالفة بقطع غيار أصلية. 

- توجه دائًما إلى الشركة المصنعة أو بائع التجزئة في حالة 
أو  بالتصليحات  يتعلق  فيما  العيب،  من  تأكدك  عدم 

االستبداالت الذي توشك على القيام بها.

1.2 الصيانة في اآلبار والخزانات البيولوجية

المزيد من االحتياطات التي يجب اتباعها عند     
الخزانات  و/أو  اآلبار  في  المضخة  تركيب   

البيولوجية التي تحتوي على غازات خطرة:
- ال تبقى بمفردك أبًدا أثناء الصيانة في مثل هذه البيئات. 

- قبل بدء العمل قم بتدوير الهواء في البئر.
- تأكد من أن معدات حبال السالمة والكالبات الخاصة بها 
تعمل بحالة جيدة قبل نزول العامل إلى البئر؛ تأكد أيًضا من 

عدم وجود أي خلل للرفع الفوري في حالة الطوارئ. 
المضخات في  تاًما تركيب  - خطر االنفجار! يحظر حظًرا 
اآلبار،  والخزانات واألحواض الي تحتوي على غازات، 

حيث يكون هناك خطر حدوث انفجار.

CUTTY 1.3 موديالت

من الضروري الحذر عند التعامل مع مضخات    
على  تحتوي  أنها  حيث   ،CUTTY طراز   

شفرات ساحقة في الفوهة السفلية للسحب!

1.4  استخدام معدات الحماية

عند االستعداد للتعامل مع المضخة يلزم ارتداء    
مالبس مالئمة للحماية الشخصية: قفازات واقية،   
واقي  أو  جلد  ومئزر  واقية،  ونظارات  السالمة،  وأحذية 

مماثل. 
تصليحات  أو  بأعمال صيانة  القيام  الضروري  من  كان  إذا 
أجزائها  جميع  تنظيف  يلزم  بالفعل،  تركيبها  بعد  للمضخة 
أو  بيولوجية  سوائل  في  مغمورة  كانت  إذا  وخاصًة  بعناية، 

خطرة. 

1.5  المخاطر المتبقية 

المضخة الكهربائية، كغيرها من األجهزة المتصلة 
بمصدر للكهرباء، تنطوي على خطر متبقي وهو:

خطر حدوث صدمة كهربائية!
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ال ميكن استخدام هذه املضخات في نقل     
الغذائي. يحظر  السوائل اخملصصة لالستخدام   
القابلة  السوائل  املضخات لضخ  استخدام هذ  ا  تامً حظرًا 
تلك  تركيب  ا  أيضً يُحظر  كما  لالنفجار،  و/أو  لالشتعال 

األجهزة في املناطق املشبعة بالغازات املتفجرة. 

جزء من  بأي  تتصل  تشغيلها، ال  املضخة،عند  أن  من  تأكد 
جسم اإلنسان، لذلك ال يجب تركيبها في األحواض املعرضة 

لهذا اخلطر. 

5. التركيب 
قبل التركيب اقرأ بعناية التعليمات الواردة في الفقرات 1 و2 

وتصرف وفًقا لذلك.

5.1. النقل

بالنسبة للمضخات المزودة بمقبض دعم يجب أن    
المضخة في  الموجود أعلى  المقبض  يستخدم هذا   

نقل ورفع المضخة.
بالنسبة للمضخات المزودة بفتحات نقل يجب أن يتم الرفع عن 
الجزء  في  توجد  التي  الفتحات،  هذه  في  تثبت  سلسلة  طريق 
ميكانيكية  أداة  استخدام  يجب  كٍل  وعلى  الجهاز،  من  العلوي 

للرفع مناسبة لوزن المضخة. 

أو    أبدًا  التغذية الكهربائية  ال تستخدم كابل   
كابل العوامة لرفع أو نقل املضخة الكهربائية،   

ا املقبض أو الفتحات اخلاصة فقط.  استخدم دائمً

تلفها.  تأكد من عدم  التعبئة  المضخة من صندوق  بعد إخراج 
يجب اإلبالغ عن أية أضرار مباشرًة للبائع أو للشركة المصنعة 

على الفور.
  

قبل استخدام الجهاز ألول مرة، قارن قيم     
التوصيل الكهربائي، الموضحة على لوحة البيانات   

(الجهد والتردد)، مع قيم الشبكة الكهربائية المتوفرة لديكم. 
يجب مطابقة هذه البيانات تماًما حتى ال تتسبب في اإلضرار 

بالجهاز.

تنبيه

2. اللوحة اإلرشادية
اللوحة  على  بالمنتج  الخاصة  الفنية  البيانات  جميع  تتوفر 
البيانات  إلى  دائًما  الرجوع  يجب  المضخة.  على  الموجودة 

الموضحة عليها قبل طلب المعلومات أو تقديم الطلبات. 

الفنية  3.اخلصائص 
الموجودة  الكهربائية  بالمضخات  الخاصة  الفنية  الخصائص 

لديكم مدونة على اللوحة وعلى صندوق التعبئة. 
الزهر  الحديد  من  المروحي  والدافع  المضخة  جسم  يصنع 
EN-GJL 200 UNI EN1561 وكذلك األجزاء المتبقية.

4. استخدام املضخات الكهربائية
المرحلة  ثالثي  أو  واحدة  مرحلة  الكهربائية:  التغذية  جهد   -
حسب نوع الطراز، ويشار إليه على كل في اللوحة الخاصة 
للقيم  وفًقا   5%  ± به  مسموح  اختالف  أقصى  بالجهاز. 

االسمية للوحة.
- أقصى عمق لغمر المضخة: 20 مترا تحت مستوى السائل 

.( ECT-ECM10 متر للـ)
مئوية  درجة   60 نقلها:  يمكن  للسائل  أقصى درجة حرارة   -

 .( ECT-ECM35 درجة مئوية للـ)
- عدد مرات التشغيل في الساعة المسموح بها: حتى 20 مرة، 
وأحواض  اآلبار  أحجام  تكون  أن  يجب  بالتساوي.  موزعة 

التجميع متساوية لتجنب العدد الكبير من ساعات التشغيل. 
- من الضروري عدم خفض مستوى السائل عن جسم محرك 

المضخة الغاطسة. 
- تجنب سحب المضخة للهواء الناجم عن اضطرابات التدفق؛ 
لذلك تأكد من عدم سقوط السوائل مباشرًة على فوهة السحب 

وتأكد من غمر الفوهة بمقدار كافي لتجنب تكون دوامات. 
IP68 :كود الحماية -

- مجاالت االستخدام: الصرف، ونقل المياه النقية، والمتسخة، 
صلبة  أجسام  على  تحتوي  التي  الموحلة  المجاري  ومياه 

وألياف وطين ومواد عضوية، ونقل السوائل بشكل عام. 
- مضخات الدافع الحركي أحادي القناة (M): يشار إليها أساًسا 

في وجود األجسام الصلبة ذات األلياف القصيرة.
- مضخات الدافع الحركي ذات الدفق الدوامي (V): يشار إليها 
في وجود األجسام الصلبة ذات األلياف الطويلة وفي وجود 

السوائل التي تحتوي على غاز، وطين خام أو مخمر. 
األقطار  إليها في حالة  - طاحونة سحب (CUTTY): يشار 
المنخفضة للضخ وعندما يلزم طحن بقايا السائل المسحوب 

لمنع االنسداد.
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5.2. مكان التركيب

يجب تركيب المضخات الكهربائية وتوصيلها     
بالشبكة الكهربائية بواسطة فني مؤهل لذلك.   

يمكن تركيب المضخات الكهربائية فقط بعد إجراء فحص بسيط 
ودقيق:

1) قبل القيام بأية أعمال على المضخة تأكد من فصل المضخة 
عن شبكة التغذية الكهربائية.

2) بالنسبة للمحركات ثالثية المرحلة تأكد من االتجاه الصحيح 
لدواران الدافع الحركي، كما تم توضيحه بالفقرة 5.3.

3) يمكن تركيب المضخات سواء لالستخدام المتنقل أو الثابت.

 

5.3. التوصيل الكهربائي وفحص اتجاه الدوران

يجب أن يتم توصيل المضخة الكهربائية بالشبكة    
الكهربائية عن طريق شخص فني مؤهل لذلك     

ووفًقا للقواعد سارية المفعول.  
الكابل  بتوصيل  قم  الكهربائي  التوصيل  مرحلة  في  تنبيه:   
األصفر- األخضر قبل أي شيء باألرض، ثم الكابالت األخرى 
كما هو موضح في الفقرة 5.4 "التوصيل الكهربائي"؛ في حالة 
الرغبة في قطع التيار افصل الكابل األصفر-األخضر في أخر 
لوحة  على  الموضح  والتردد  الجهد  أن  من  تأكد  مرحلة. 
التغذية  خط  وتردد  جهد  مع  تتوافق  الكهربائية  المضخة 
من  أكبر  جهد  تمتص  ال  الكهربائية  المضخة  وأن  الكهربائية 
أقصى جهد يمكن توزيعه. ينبغي توخي مزيد من الحذر لسالمة 
أن  ويجب  الكابالت  سالمة  من  تأكد  التركيب  قبل  الكابالت! 
أو  المياه  تسلل  ضد  محمية  للكابالت  الحرة  األطراف  تكون 
تزود  أن  يجب  التركيب.  أثناء  خاص  وبوجه  الرطوبة 
مالئم  احملرك،  حلماية  حراري  بجهاز  الكهربائية  المضخات 

للخصائص الكهربائية املوضحة على اللوحة اإلرشادية. 

الوضع املثالي للصمام أقصى مستوى للمياه

أدنى مستوى للمياه

L1
L2T

C

الشكل 1

يعرض بالفقرة 5.4 "التوصيالت الكهربائية" الرسم التخطيطي للتوصيل 
الكهربائي الخاص بالمضخات الكهربائية. 

من الضروري القيام بفحص اتجاه الدوران قبل إجراء التوصيل الكهربائي 
تغيير في  للمضخة وعند كل  المرحلة، وباألخص عند أول تشغيل  ثالثي 

التركيب. 
ويسبب  التدفق  معدل  في  ملحوظ  انخفاض  يسبب  الخاطئ  الدوران  اتجاه 

أضرار للمضخة. 
لفحص اتجاه الدوران اتبع الطريقة التالية:

"تعليمات  شديدة  بدقة   1 الفصل  في  الموضحة  التعليمات  اتباع  يجب   -
السالمة العامة"

- ضع المضخة على أحد جانبيها واتركها حرة.
- قم بتوصيل الكابل األصفر-األخضر باألرض مؤقًتا ويليه توصيل كابالت 

التغذية الكهربائية بقاطع التيار.
- تأكد من عدم إمكانية حدوث أي ضرر لألشخاص نتيجة للدوران؛ يجب 
ابقاء األشخاص واألشياء بعيًدا عن مدى تشغيل المضخة (على بعد متر 

واحد على األقل). 
- ال تدني يداك أو أية اعضاء أخرى من مخرج أو مدخل السحب. 

- قم بتشغيل المضخة لبضعة لحظات.
- افحص، بمراقبة الدافع الحركي من خالل فوهة السحب، أن اتجاه الدوران 

عكس عقارب الساعة.
 في حالة أن يكون اتجاه الدوران خاطئ، بمعنى انه أنه في اتجاه عقارب 

الساعة، يلزم عكس الكابلين في مرحلة التغذية ثم أعد المحاولة. 
بضبط اتجاه الدوران، حدد وضع التوصيل السليم للكابالت، ازل الوصلة 

المؤقتة وضع المضخة الكهربائية في موقعها النهائي. 

5.4. التوصيل الكهربائي

يجب أن تتم التوصيالت الكهربائية بواسطة فني     
مؤهل بإتباع كل القواعد الدولية للتركيب بدقة     

صارمة.   

التوصيل الكهربائي أحادي املرحلة

عن  التوصيل  يتم   Shuko بقابس  المزودة  المرحلة،  أحادية  للمضخات 
طريق توصيل القابس في مأخذ التيار المناسب. 
(انظر الرسم التخطيطي الكهربائي، الشكل 1).

الرسم التخطيطي للتوصيل الكهربائي
 SEM-PRM-CUTTY مضخات غاطسة أحادية املرحلة

1- مشترك
2- بدأ

3-تشغيل
C- مكثف

T- حراري

كابل التغذية

1- أسود
رمادي أو  2- أزرق 

3- بني
4- أصفر أخضر

تنبيه
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L1
L2
L3

التوصيل الكهربائي ثالثي املرحلة

حتذير! يجب أن يتم التوصيل الكهربائي (بالكابل األصفر –األخضر) قبل 

أي شيء. يجب توصيل الموصالت الثالثة إلى خط ثالثي المرحلة بجهد 
التشغيل  لوحة  في  أو  اللوحة  في  الموضحين  والتيار  للجهد  معادل  وتيار 
التخطيطي  الرسم  (انظر  المفاجئ.  التيار  تدفق  من  الحد  أجهزة  بواسطة 

الكهربائي، الشكل 2)

5.5. تركيب العوامات
في حالة أن تكون المضخة الكهربائية مجهزة بعوامة آلية التشغيل.

من الضروري تثبيت مفاتيح قطع التيار بطريقة تسمح بعدم التفاف الكابالت 
الخاصة حول بعض، وأال تتعثر في نتوءات وبروز البئر، مع التأكد من 

عدم عرقلة أي شيء لحركتها. 
جسم  من  ارتفاًعا  أكثر  العوامة  مستوى  من  األدني  الحد  يكون  أن  يجب 

المحرك.

5.6. المجسات الحرارية 
أدخلت المحركات أحادية المرحلة حماية حرارية تستأنف عملها آلًيا. 

في المحركات ثالثية المرحلة، يجب أن تضمن تلك الحماية الحرارية قاطع 
تيار خارجي.  

5.7. فحص التشغيل السليم
عند االنتهاء من تركيب المضخة الكهربائية، واللوحة     
الكهربائية والعوامة يكون من الضروري القيام بفحص     

الشبكة للتأكد من التشغيل السليم. افحص أيًضا ثبات تشغيل   
العوامة على مستويات محددة وتوافق االمتصاص خالل المراحل مع القيم 

المسجلة على لوحة المضخة.

6. الصيانة
قبل إجراء أي عملية فحص أو صيانة، اتبع التعليمات الواردة في الفصل 1 
بدقة صارمة "تعليمات األمان العامة". لضمان التشغيل المنتظم للمضخة 
فحوصات  على  المستخدم  يحافظ  أن  يجب  الوقت،  مدار  على  الكهربائية 
األمر،  تطلب  إذا  المستهلكة  األجزاء  وتغيير  الدورية  المنتظمة  الصيانة 
كل  أو  األقل  على  شهر  كل  واحدة  مرة  وقائية  بفحوصات  القيام  ُينصح 

600-500 ساعة تشغيل.

الشكل 2
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كابل التغذية 
بني 

رمادي أو أزرق 
أسود 

أصفر أخضر

- تأكد من أن جهد التغذية الكهربائية يوافق القيم الموضحة في اللوحة.
مقارنًة  عادي  غير  اهتزاز  أو  متصاعدة  وجود ضوضاء  عدم  افحص   -

بالحالة األولى للتشغيل األول. 
االمتصاص  بأن  قياس  كماشة  بواسطة  تأكد  المرحلة  ثالثية  للمحركات   -

متساٍو في المراحل الثالثة واليتجاوز قيم اللوحة.
 

6.1. فحص وتغيير الزيت
قبل القيام بأية عملية فحص أو صيانة، اتبع التعليمات الواردة في الفصل 1 

بدقة صارمة "تعليمات السالمة العامة".
في ظروف العمل الطبيعية يتم تغيير الزيت كل 7500 ساعة تشغيل، بينما 
يتم تغييره كل 5000 ساعة، أو على  العمل األكثر صعوبة  في ظروف 

األقل مرة واحدة في العام. 
يجب أن تتم العملية على النحو التالي: 

- مع المضخات الكهربائية ذات الوضع األفقي، فك غطاء حجرة الزيت 
وفرغ  الضخ،  لفوهة  المقابل  الجانب  من  المضخة  جسم  على  الموجود 

الزيت في وعاء مناسب. 
بل  البيئة  في  المستخدم  الزيت  تلقي  الزيت، ال  تغيير  تنبيه! في حالة 

ينبغي تسليمه لهيئات النفايات المتخصصة.
التسريب  مانع  أن  يعني  ما  وهو  المياه،  من  خاٍل  الزيت  أن  من  تأكد   -
زيت  إضافة  يمكن  ثم  ومن  جيدة،  حالة  وفي  سليم  يزال  ال  الميكانيكي 

جديد. 
- يمكن اعتبار وجود قطرات مياه خفيفة في قاع البئر وكذلك على جسم 

المحرك ظاهرة طبيعية، وهو بسبب هبوط التكثيف ببساطة.
- في حالة وجود مياه مع الزيت داخل وعاء التجميع يجب استبدال مانع 

التسريب الميكانيكي. 
- قم بتعبئة حجرة الزيت بزيت تحلل حيوي نوع "PAO ISO 100" طبًقا 

للكمية المشار إليها على اللوحة بالقرب من سدادة الزيت. 
- بانتهاء عمليات التحميل/التفريغ تأكد من أن السدادة محكمة اإلغالق وقم 

بتركيب المضخة الكهربائية من جديد. 
 يجب تصليح المضخة بواسطة الشركة المصنعة أو الفنين المتخصصين، 

عدم االمتثال لهذه الشروط يسقط الضمان ويفقد سالمة الجهاز.

6.2. فحص األجزاء المعرضة لالستهالك

قبل القيام بأية أعمال فحص أو صيانة، يجب اتباع التعليمات الواردة في 
الفصل 1 بدقة صارمة "تعليمات السالمة العامة".

في حالة الصيانة المبرمجة أو في حالة وجود ضوضاء مفرطة، أو اهتزاز، 
عند  األصلية  بالحالة  مقارنًة  الكهربائية  المضخة  أداء  في  انخفاض  أو 
المعرضة  الهيدروليكية  األجزاء  استبدال  أو  فحص  يلزم  التركيب، 

لالستهالك. كما ُينصح باستبدال تلك المكونات بقطع غيار أصلية.



إذا اتضح من الفحص أن الهيدروليكية بها انسداد جزئي أو كلي بسبب مواد 
صلبة، يحتويها السائل المنقول، فيفضل القيام بتنظيف جيد مستخدًما دفعات 

المياه بالضغط. لتنظيف المساحة الفارغة التي تقع بين الدافع 

 المروحي وحائل حجرة الزيت، يمكن توجيه فوهة الدفع بالضغط داخل 
من  يكون  اكتماًال  أكثر  نظافة  على  وللحصول  المضخة؛  جسم  مخرج 

الضروري فك الدافع الحركي.
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6.3.  األعطال: األسباب واحللول

احللالسبب احملتملالعطل

أ ) تأكد من وجود تيار كهربائي 1- المحرك ال يعمل 

ب ) تحقق من وجود منصهر محترق

أو  مفتوحة  وصالت  وجود  من  تحقق  ج ) 
اتساخ داخل الحمايات

د) تحقق من عدم انسداد الدافع الحركي

و) تحقق من عمل الحماية الحرارية

ب) استبدل المنصهر

ج) أعد تنظيف أو استبدل الوحدة المعنية

د) قم بإزالة سبب االنسداد

و) إعادة التنشيط آلًيا

صحيح  بشكل  يعمل  المحرك   -2
ولكن ال يضخ المياه

به  ارتجاع"  "عدم  الواحد  االتجاه  صمام  أ ) 
انسداد

ب ) االنبوب به انسداد

أ ) قم بتنظيف الصمام وتحقق من تشغيله

ب ) حدد سبب االنسداد وقم بإزالته

أ ) الدافع الحركي، والصمام أو األنابيب بهم 3- انخفاض معدل تدفق المضخة 
انسداد

ب ) مستوى السائل منخفض للغاية

ج ) خطأ في جهد التغذية

ثالثي  (المحرك  الدوران  اتجاه  في  خطأ  د ) 
المرحلة)

أ ) حدد سبب االنسداد وقم بإزالته

ب ) اطفأ المضخة على الفور

ج) غير الجهد وفًقا للمستوى الموضح على 
اللوحة

د) اعكس المراحل

أ ) افحص انسداد الدافع الحركي4- تشغيل الحماية الحرارية

حرارة  درجة  ارتفاع  فرط  من  تحقق  ب ) 
السائل. 

أ ) ازل سبب االنسداد

ب ) االتصال بأقرب موزع لشركة سبيروني 
"Speroni"

هام!
ال تلقي في البيئة أي من مكونات املضخة 

الكهربائية. 

7. التخلص من املضخة الكهربائية
غير صالحة  التالفة  أو  المستهلكة  الكهربائية  المضخة  تكون  أن  حالة  في 
باالمتثال  منها  التخلص  فينبغي  تصليحها،  المجدي  من  وليس  لالستخدام 

الكامل للوائح المحلية. 
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