
 اقرأ بعناية قبل ترآيب وتشغيل الدوائر

أنت على وشك ترآيب منوذج مضخة من أفضل احملرآات الدوارة يف            
احملرآات   AGإيه جي )  أرم سرت ونج  . (السوق التجارية احلالية  

مغلقة ,الدوارة مصممة ملياه صاحلة للشرب أو الطاقة الشمسية       
الغاية من االستخدام هي مياه متحرآة  أو            .  هيدروليكيا

 ". ”ethylene glycol solutionحملول جاليكول اإلثيلني 
 

 هي أنظمة هادئة جدا تكاد تكون       AGاملوديالت من فئة أية جي      
و هي مشحمة بالنظام السائل املضخوخ من احملرآات            ,  صامتة

 .الدوارة
لذلك هذه احملرآات الدوارة هي مصممة للعمل يف درجات احلرارة          

.  بار، حسب الرتتيب   10 درجة مئوية و     110وضغط اليت تصل إىل     
لشبكات مياه الشرب، ولذلك يوصى بأن درجة حرارة احملرآات           

أي أقل من   (الدوارة للسوائل أن تكون عند أدىن مستوى ممكن          
 .لتجنب ترسبات الكالسيوم)  درجة مئوية65
  

عندما تفرغ احملرآات الدواة من علبها احبث عن أي ضرر ميكن             
, تفقد عن أي أجزاء غري سليمة      .  أن يكون حدث أثناء النقل     

 .تالفة أو ناقصة
 
Iالتثبيت 
 

حنن نوصي بأن أي حلام مطلوب أن يتم قبل عملية الرتآيب                
وهذا من شأنه أن يزيل احتمال إسقاط          .  الفعلي للمضخات 

 .بقايا أو أجزاء التلحيم إىل هيكل املضخة
  

 . النظام قبل تثبيت احملرآات الدوارة) للتنظيف(قم بضخ 
 

حتقق من أن اجتاه تدفق املياه من خالل املضخة           ,  قبل التثبيت 
احملرك .  حبيث يتماشى مع السهم املرسوم على احملرك الدوار           

 .الدوار مصمم لتصريف عمودي من األسفل لألعلى
 
ومن .  ثبت احملرك الدوار إما منفذ أو مدخل لسخان املاء             

املهم لتثبيت احملرك الدوار مع انقسام بني احملرك الدوار،             
. وهذا لضمان آفاءة التشغيل    ).  عمودي(واحملرك يف شكل رأسي    

 .انظر األمثلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ميكن . (احملرك الدوار جيب أن تكون يف وضع أفقي        )  بدالة(مقبض  
). تنصيب أنابيب الضخ يف أي من االجتاهني العمودي أو األفقي           

جيب تثبيت أنابيب معزولة من جهة التصريف املرتبطة باملضخة          
 لتيسري اخلدمة بشكل سليم

 
 صندوق التصريف

 
دائما قم برتآيب احملرك الدوار       
مع صندوق التصريف جبانب أو         

 .أعلى احملرك
يف حالة ترآيب صندوق التصريف       
أسفل احملرك آما هو افرتاضيا         

قم بإزالة املسامري      ,  منصوب
املثبتة على احملرك وقم بتدوير       

انظر . (  احملرك إىل الوضع السليم   
 )املثال

تأآد أن طوق التسريب سليم 
لضمان حمرك اللف يدور   . ومثبت قبل إعادة تثبيت املسامري

املوجود يف منتصف لوحة   (قم بإزالة الفيش  , بشكل سليم وحر 
قم برتآيب مسمار مسطح الرأس يف   , بشكل مؤقت) الشعار-االسم

الفراغ املعمول ألجله املوجود يف هناية مقبض احملرك مث قم 
  بتدويره
 

 
 األسالك الكهربائية

 
جيب ترآيب األسالك الكهربائية حبسب الفولتية الكهربائية           

عملية ترآيب األسالك الكهربائية جيب أن يتم من قبل          .  احمللية
 . آهربائي متخصص

دائما حتقق من فصل التيار الكهربائي قبل متديد األسالك              
 .الكهربائية للمحرك الدوار

  
طاقة %  50Hz  ,1  phase  ,230    Volt±  10احملرك مصمم ل     

رخي املسامري املوجود على غالف صندوق التصريف وفك           ,  لألسالك
 .املسامري والغطاء

 
 .رخي غالف الصندوق املوصل السائل ومن مث أدخل السلك

ممم من طرف آل من الثالثة األسالك املراد              5جرد  حوايل      
 . . توصيلها

  
اخلع الغطاء الواقي لألسالك    ,  لتمرير األسالك إىل صندوق الصرف    

ادخل األسالك اليت قمت بكشف أطرافها      .  مث اضغط لألسفل بأحكام   
هز األسالك بلطف   .  يف الفتحة مث اعد الغطاء إىل وضعه الطبيعي        

 .للتأآد أهنا ثابتة وآمنة
 

خايل من  (والسلك احملايد ,  "L"وصل السلك احلار إىل املخرج         
. للمخرج األخري )earth wire(واالرت  "  N"إىل املخرج   )  التيار

 .اآلن قم بشد غطاء املوصل
 

 .اعد تثبيت غطاء صندوق الصرف واملسامري آما آانت عليه
 

احملرك حممي حراريا هلذا ليست هناك أي حاجة لتنصيب محاية ضد            
 أو  fuseآل ما هو مطلوب تنصيب موصل مزود ب          .  اجلهد العايل 

فاصل تيار آهربائي يف حالة مس تيار آهربائي يف خط                  
 .الكهرباء

 
املعلومات الكهربائية موجودة على لوحة االسم املوجودة على         

 ).املوتور(احملرك
 

 التشغيل
 

وتشحم ذاتيا من خالل     .  الصيانة جمانية للمحرآات الدوارة    
وليست ,  هذه احملرآات ليست موضوع ألي تسريب      ,  النظام السائل 

مزودة بأي غطاء قابل لإلزالة أو حىت ملوصالت قابلة للكسر             
 .لذلك هي حممية متاما

 
 
 
 
 
 

لضمان ترآيب سليم جيب تنظيف جمرى النظام من أي مواد أو              
 .أوساخ قبل ترآيب احملرك الدوار

 
 .قم بتعبئة النظام قبل بدأ التشغيل

 
لكن لضمان تنفيس   .  تنفيس اهلوا يف احملرك سيتم اتوماتيكيا       

 :نوصي خبطوات التنفيس آما يلي, سليم وسريع يف احملرك
 

ضع وعاء حتت مؤخرة احملرك ليستوعب أي مياه قد تتدفق                 
 .للخارج

 .تأآد أن التيار الكهربائي للمحرك مفصول من املوصل
 

أرخي فتحة صرف اهلواء املوجودة يف خلفية احملرك من بدون فكها           
 .بشكل تام

 تعليمات الرتآيب والتشغيل  لدوائر ال أي جي
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 :تــحذير
ال تقم بتشغيل احملرك إذا آان خاليا من املاء وإال تسببت يف 

ال تقفل موصل التصريف أو تقم بسد األنابيب . خلل دائم
 .واحملرك يف حالة تشغيل
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 .أستمر حىت يظهر املاء
بعدما تالحظ آمية خروج آمية مالئمة من املاء          

 .أعد شد فتحة اهلواء,  خالية من الفقاعات
 .احملرك الدوار جاهز للتشغيل أالن

ال تقم بتعليق أي مواد أو قطع مالبس على املضخة ألهنا حتتاج            
ال تستخدم احملرك إال و موصل فتحة            .  إىل هتوية مستمرة   

 .التهوية مثبت

 الحد األدنى للضغط الداخلي درجة حرارة السائل
75ºC 0.5 m 
90ºC 2.8 m 
110ºC 11.0 m 

العالج\ الحل  ألخلل السبب المحتمل 
في المنظم) ضوضاء(صوت ضغط مفرط يمر في الصمام الحراري .انخفاض معدل الضخ سيخفض الضغط المفرط و يقضي على الضوضاء.  خفض إعدادات السرعة■  

 .و غير إعدادات المضخة إلى السرعة القصوى,  أغلق آل المنظمات في النظام■

  بعدما ينتهي سبب التسدد في الصمام اعد فتح المنظمات وقم بتغير إعدادات السرعة إلى اإلعدادات األصلية■
 الصمام الحراري مسدود

 المنظم ال يصدر أي حرارة
لتمكن توزيع متساوي ) ربما مكملة في الصمامات الحرارية(رآب صمامات نظام جديدة في آل المنظمات .  اعد تقييم النظام■

 في الضخ
 النظام الحراري غير متزن

 توجيه غير سليم للصرف  درجة180حرك المضخة  ■

من )ال(المضخة تولد القليل جدا 
 اإلنتاج

 .افتح المضخة ونظف المروحة ■
 أغلق الصمام العازل إن وجد: ملحوظة

 المروحة متسخة

 افتح المضخة ونظفها من الداخل ■
 أغلق الصمام العازل إن وجد: ملحوظة

 فتحت الشفط مسدودة

 صمام الخرج مسدود نظف الصمام العازل ■

 الصمام العازل مغلق نظف الصمام العازل ■

 المصفاة متسخة نظف المصفاة ■

 هواء في المضخة .أطفأ المضخة وافتح مسمار فتحة التهوية ■

 المتوسط/المضخة في مستوى السرعة األقل اعد المضخة إلى مستوى السرعة التالي ■

 إعدادات المضخة ضئيلة جدا ارفع مستوى اإلعدادات على المضخة أو لوحة التحكم ■

 انقطاع التيار الكهربائي وصل وحدة تحكم آهربائية خارجية إذا استدعى األمر. تحقق من مزود الكهرباء ■

ليس هناك , المضخة توقفت
 تيار

 اعد إصالح األسالك المرتخية. عد إصالح سلك فصل التيار ■

  السليمfuseتأآد من أل  ■

 تأآد من محرك ومقود المضخة ■

 أو قاطع التيار مفتوح  fuseتعثر في إل 

 خفض درجة الحرارة المحيطة ■

 نظف المضخات المسدودة أو البطيئة الدوران ■
 مفتاح التحكم الحراري تحرك

التيار , المضخة توقفت
 نظف المضخة. افتح مسمار فتحة تنفيس الهواء وفك مقود المضخة ■ الكهربائي موصل

 ارفع سرعة المضخة ■

 استبدل المضخة ■

 المضخة ال تبدأ في التشغيل

 اخفض مستوى السرعة ■

 افتح صمامات التمرير ■

 رآب صمامات موازنة الدوائر للتحكم بالضخ ■

 .تأآد من أجهزة القياس. نظام المضخة/تأآد من اختيارات ■

 استبدل المضخة ■

 مستوى الضخ عالي جدا
الصمامات , ضوضاء في النظام
 الحرارية أو األنابيب

 هوي وأمال النظام. افتح مسمار التنفيس في المضخة ■

 .تأآد من خزان التوسيع ■

 رآب عوازل الهواء ■

 هواء في المضخة

 المضخة تسبب ضوضاء عالية

 ارفع مستوى الضغط الداخلي ■

 اخفض درجة الحرارة ■

 اخنق سدادة المضخة من الخلف ■

 قلل سرعة المضخة ■

 صوت حشرجة

رآب مثبتات لتغيير . رآب مفاصل توسعة. استخدم مادة عازلة للصوت بين المضخة والسطح للتقليل من الضوضاء الناتجة ■
 تردد النظام الطبيعي

 ثبت سرعة المضخة ■

 المحرك/استبدل المضخة ■

 صدى ضوضاء

 نظف المروحة ■

 حرك الصمام. غير مستوى انطالقة الصمام. غير مستوى ضغط الصمام ■

 استبدل المضخة ■

أو / تحرك قطع خارجية داخل المضخة
 الصمام


