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  اتيكل.1

  .ديبخوان دقت با را ريز مطالب تگاهدس نصب از قبل
 موجود يمنيا نيقوان و استاندارد با مطابق و متخصص يشخص توسط يستيبايم آن يكيدروليه و يكيالكتر اتصاالت و دستگاه نصب

 خسارت جاديا موجب و انداخته خطر به را كاربر يمنيا تنها نه يمنيا نيقوان تيرعا عدم.  است دستگاه يريكارگ به خواهان كه باشد يكشور در
  . سازديم يملغ زين را يگارانت از استفاده حق بلكه شوديم زاتيتجه به
  . كاربردها2

: مناسب جهت استفاده در مصارف خانگي و مراكز صنعتي كوچك ، آبياري باغچه ها و تخليه و يا پر  Kp 38/18 , KP 60/6 , KP 60/12مدل 
  باال كردن چاهها با قابليت پمپاژ آب با ارتفاع

: مناسب جهت استفاده در سيستم هاي آبرساني خانگي ، سيستم هاي تقويت فشار ، آبياري باغچه ها ، مراكز صنعتي كوچك  KPA 40/20مدل 
و ، تخليه آب چاه ها و همچنين در مواردي كه نياز به پمپ هاي خودمكش ميباشد . با قابليت مكش باال حتي در صورت وجود حباب هوا در لوله 

 هز به پروانه هاي ستاره اي شكل .مج

: مناسب جهت استفاده در سيستم هاي آبرساني خانگي ، سيستم هاي تقويت فشار ،  JET 200 , JET 300 , JET 151 , JET 251مدل 
  مراكز صنعتي ، آبياري مزارع و مصارف كشاورزي . با قابليت مكش باال حتي در صورت وجود گاز در سيال 

 DP 81 , DP 82 , DP 100 , DP 102 , DP 151 , DP 251 , AQUADP 82/20 , AQUADP 102/20 , AQUADP 151/40 , AQUADPمدل 

251/40   
اينچ و بزرگتر ، به همراه اجكتور و   4مناسب جهت استفاده در مصارف كشاورزي و سيستم هاي آبرساني منازل وياليي و قابل نصب در چاه هاي 

  متر 30با قدرت مكش از عمق 
مناسب جهت استفاده در سيستم هاي آبرساني خانگي ، سيستم هاي تقويت فشار ، مراكز صنعتي ، آبياري :  EURO , EUROINOXدل م

مزارع و سيستم ها و دستگاههاي شستشو دهنده . با قابليت تامين حداكثر مقدار دبي بالفاصله پس از پرشدن پمپ با آب . قابل نصب بصورت 
  افقي

مناسب جهت انتقال آب  K سانتريفيوژ هاي تك پروانه مدل: K 20/41 , K 30/70 , K 30/100 , K 36/100 , K 12/200 , K 14/40 مدل 
  در سيستم هاي آبرساني خانگي ، صنعتي و كشاورزي و با كارآيي فوق العاده در كاربردهاي تركيبي .

مناسب جهت تقويت فشار سيستم هاي  K وژ هاي دو پروانه مدلسانتريفي :K 35/40 , K 45/50 , K 55/50 , K 35/100 , K 40/100 مدل
  آبرساني خانگي و همچنين سيستم هاي آبياري زمين هاي كشاورزي و داراي موتوري فوق العاده بيصدا .
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  . نوع سيال پمپاژ شونده3
  .  s21 mm/ تهيزسكويو و kg/m3 1000ي چگال با احتراق قابل مواد وي شدن رسوب جامد ذرات ، بريف ازي عاري آبها

  
  و دامنه كاربرد يفن اطالعات. 4
  

  مقدار ولتاژ :
220 - 240V 50Hz  /  110V 50Hz 
115V 60Hz  /  230V 60Hz /  230 V3 – 400 V3 50/60Hz 
115-127 V 60 Hz  /  220-230V 60Hz   /  220-277/380-480V 60Hz 

 آمپر مصرفي : به پالك شناسايي محصول مراجعه كنيد .
 m3/h 37 – 0.06دبي :  مقدار

  مراجعه كنيد . 150حداكثر ارتفاع پمپاژ : به صفحه 
  نوع سيال پمپاژ شونده : صاف ، تميز و عاري از هرگونه مواد جامد و شيميايي

   IP 44كالس محافظتي موتور : 
   IP 55كالس محافظتي بورد ترمينال : 

   Fكالس عايق : 
   PG 11 , PG 13.5مدل كابل : 
   AMخطي كالس فيوزهاي 

 مدل
 فيوزهاي خطي

110V 50Hz 
115V 60Hz 

127 V 60 Hz

220-240V 
50Hz 

230V 60Hz 

230 V3 
50/60Hz

400 V3 
50/60Hz 

KP 38/18, KP 38/18 Pred., KP 60/6, DP 81, DP 82, AQUADP 82/20 
K 20/41 

8 4 4 2 

KPA 40/20  8 6 4 2 

KP 60/12; - - 6 4 4 

EURO 40/30-40/306  /  30/50-30/506  /  25/80-25/806 
EUROINOX 40/30-40/306  /  30/50-30/506  /  25/80-25/806 
EUROCOM 25/80-25/806  /  30/50-30/506 
EUROCOM SP 30/50-30/506 

10 6 4 4 

EURO 25/30-25/306  /  30/30-30/306 
EUROINOX 25/30-25/306  /  30/30-30/306 
EUROCOM 25/30-25/306  /  30/30-30/306 
GARDEN-INOX 30/30 

8 4 4 4 

EURO 40/50-40/506  /  30/80-30/806 
EUROINOX 40/50-40/506  /  30/80-30/806 
EUROCOM 40/50-40/506  /  30/80-30/806 
EUROCOM SP 40/50-40/506 
GARDEN-INOX 40/50 

12 6 6 4 

EURO 50/50-50/506  /  40/80-40/806 
EUROINOX 50/50-50/506  /  40/80-40/806 

20 8 6 4 

K 12/200, K 30/70, K 35/40, DP 100, DP 102, AQUADP 102/20, KE 35/40 12 6 6 4 

K 30/100  16 8 6 4 

JET 151, K 35/100  20 10 6 4 

K 40/100, K 36/100, K45/50, DP 151, AQUADP 151/40, KE 45/50 20 10 8 4 

JET 200, K 14/400 20 10 8 6 

JET 251 25 12 8 6 

     

JET 300, K 55/50, DP 251, AQUADP 251/40, KE 55/50 32 16 10 6 

 :bar (600 kPa) 6 حداكثر فشار كاركرد
DP 81, DP 82, DP 100, DP 102,  
AQUADP 82/20, AQUADP 102/20 
EURO, EUROINOX, EUROCOM, EUROCOM SP, GARDEN-INOX 
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K 35/40, K 35/100, K 40/100, K 20/41, K 30/70, K 30/100,  K 36/100, K 12/200, K 
14/400, KE 35/40 

7,5 bar (750 kPa): 
JET 151, JET 251, JET 200, JET 300 
DP 151, DP 251, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40 

8 bar (800 kPa): K 45/50, K 55/50, KE 45/50, KE 55/50 

10 bar (1000 kPa): 
KP 60/6, KP 60/12, KP 38/18 
KPA 40/20 

 دامنه دماي سيال

0 ÷ +35°C: 
For all homologated pumps 
EN 60335-2-41 (for domestic uses) 

0 ÷ +40°C: 
JET 151, JET 251, JET 200, JET 300 
DP 81, DP 82, DP 100, DP 102, DP 151, DP 251 
AQUADP 82/20, AQUADP 102/20, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40 

-10 ÷ +50°C: 
K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 35/40,  
K 45/50, K 35/100, K 40/100 
KP 38/18, KE 35/40, KE 45/50 

-10 ÷ +80°C: 
KP 60/6, KP 60/12 
KPA 40/20  

-15 ÷ +110°C: K 14/400, K 55/50, KE 55/50 
 

+ درجه سانتيگراد40تا  -10انبار : دماي محيط   
درصد 95حداكثر مقدار رطوبت محيط :   

 ECو براي ساير پمپ ها طبق استاندارد  CE/2000/14سطح صداي موتور : براي پمپ هاي قابل استفاده در فضاي باز مطابق با استاندارد 

89/392/CEE . ميباشد  
  است.  CEI 2-3 / CEI 61-69طراحي و ساختار موتور مطابق با استاندارد 

  سطح مقطع كابل هاي برق نبايد كوچكتر از مقادير مندرج در جدول زير باشد .
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تيريمد 5
  انبارش  5-1

 ، دستگاه نصب از قبل تا.  ديكن ينگهدار آفتاب ميمستق نور از دور به و خاك و گرد از يعار ، خشك ، مسقف يها طيمح در را ها پمپي تمام
  .ديببند كامال را ها پمپ يخروج و يورود حدالمقدور صورت نيا ريغ در.  دينكن باز را آنها و اوردهين رونيب يبند بسته درون از را ها پمپ

  ييجابجا 5-2
  جهت جابجايي و بلند كردن محصول از تجهيزات و وسايل استاندارد استفاده نماييد . . ديكن يخوددار محصول به مورد يب ضربات كردن وارد از
  وزن 5-3
  . است شده داده نشان الكتروپمپ كل وزن ،  محصول بسته برچسب يرو بر
  هشدارها 6
  متخصص فرد 6-1

  . رديگ صورت يمنيا نيقوان و استاندارد با مطابق و متخصص يشخص توسط يستيبايم دستگاه نصب
 و دانش از ، گرفته فرا را كار انجامي  نحوه و دستورالعمل ، كرده يط را يآموزش يها دوره كه شوديم اطالق يفرد به ماهر  شخص
 برخوردار يكار طيمح در حادثه گونه هر از يريجلوگ جهت در يكار طيشرا الزامات و استانداردها تيرعا مورد در يكار تجربه

 مقدار آمپر
A 

 سطح مقطع

mm² 

 ≤ 0,2 Flat twin tinsel cord a 
> 0,2          and ≤ 3 0,5 a 
> 3             and ≤ 6 0,75 
> 6             and ≤ 10 1,0 (0,75) b 
> 10           and ≤ 16 1,5 (1,0) b 
> 16           and ≤ 25 2,5 
> 25           and ≤ 32 4 
> 32           and ≤ 40 6 
> 40           and ≤ 63 10 

  متر باشد . 2طول كابل بين ورودي دستگاه تا دوشاخه پريز نبايد بيش از 
 ا براي دستگاههاي سيار نيز استفاده نمود .ميتوان از آنهمتر نباشد  2چنانچه طول كابلها بيش از 
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 يضرور يتهايفعال تمام انجام مجوز و گرفته قرار منطقه در آن يرسم يندگينما اي و كارخانه محصوالت يمنيا مسئول ريمد دييتا مورد و باشديم
  . باشد كرده اخذ را ياحتمال خطرات از يريجلوگ و ييشناسا جهت در

 چيه به دينبا كه ، داشت توجه ديبا و دهد آموزش كننده مصرف به يستيبا آنرا دستورالعمل و كاركردي  نحوه ، محصوالت  يمنيا مسئول شخص
 استفاده جهت يكاف دانش و تجربه از اي و هستند يذهن و يحس اختالالت دچار كه رديگ قرار ياشخاص و معلول افراد ، كودكان استفاده مورد وجه
  .   نكنند يباز لهيوس با كه آموخت كودكان به ديبا. ستندين برخوردار آن از
  يمنيا 6-2
 شده نصب استانداردها يتمام تيرعا با و يمنيا نيقوان با مطابق دستگاه يكيالكتر ستميس كه است مجاز يصورت در تنها محصول يريكارگ به

  . باشد
  موتور شفت گردش جهت يبررس 6-3

 جدا را كاور و كرده باز را فن كاور مهره و چيپبدين ترتيب كه  ديكن حاصل نانياطم دستگاه متحرك قطعات آزادانه حركت از ، پمپ نصب از قبل
ي آرام بهي گوشت چيپي رو بر كشچ با ، شفت بودن سفت صورت در.  ديبچرخان را آن و داده قرار موتور شفت اريشي رو بر راي گوشت چيپ.  ديكن

   Aشكل  . كند حركت شفت تا ديبزن ضربه
  تيمسئول 6-4

 از خارج ، دستگاه يريگ كار به واسطه به زاتيتجه و كاربر به خسارت جاديا و پمپ حيصح عملكرد در اختالل بروز صورت در
 ، دفترچه در مندرج يچاپ اشتباهات نيهمچن و ، شده فيتعر يدستورالعملها با ريمغا آن لوازم رييتغ و ريتعم اي و يكار چارچوب
 تحت بدون ، ديمف و يضرور راتييتغ و اصالحات هرگونه حق.  كرد نخواهد قبول را يضمانت گونه چيه تيمسئول سازنده كارخانه

  . باشديم محفوظ ، قطعات يكاربرد يها شاخصه دادن قرار ريتاث
  نصب  7

درون پمپ پس از مرحله تست دستگاه ، بهتر است هميشه قبل از نصب ، آن را با آب تميز با توجه به احتمال وجود مقداري آب 
  بشوييد .

 نصب گراديسانت درجه 40 حداكثر يدما با و نامساعد يجو طيشرا از دور به ، مناسب مطبوع هيتهو ستميس به مجهز يطهايمح در را پمپ 7-1
  .ديكن
  . شودي ريجلوگ دستگاه ديشدي ها تكانه از تا ديببند محكمي ا هصفحي رو بر را پمپي ها هيپا است بهتر 7-2
 نانياطم آن به رساندن بيآس جهينت در و پمپ بدنه يرو بر يفلز ساتيتاس فشار آمدن وارد عدم از ستميس يرو بر پمپ نصب نيح در 7-3

  . ديكن حاصل
دستگاه را فقط بصورت افقي نصب كنيد . قطر داخلي  . ديكن نصب ندهشو پمپاژ اليس به ممكن محل نيكترينزد در را پمپ همواره است بهتر 7-4

ن دهانه ورودي لوله ها نبايد كوچكتر از دهانه ورودي پمپ باشد . بهتر است بر روي لوله مكش يك شير فلكه نصب كنيد . در صورت طوالني بود
با قطري بزرگتر از قطر دهانه ورودي پمپ استفاده نماييد . جهت متر است ، بهتر است از يك لوله  4لوله مكش و يا چنانچه عمق مكش بيش از 

  جلوگيري از ايجاد حباب هوا در داخل لوله شيب لوله را كمي رو به باال و به سمت پمپ قرار دهيد . 
  شود .در صورت استفاده از لوله هاي الستيكي ، همواره از نوع فشرده آن استفاده كرده تا از مسدود شدن آن جلوگيري  7-5
  از محكم بودن دسته حمل دستگاه اطمينان حاصل كرده تا در حين جابجايي ، پمپ آسيب نبيند . 7-6
 اختالف مقدار صيتشخ مدار به مجهز ديبا ها باغچهو  استخر اي و ها بوستاني ها فواره همانند بازي ها طيمح در استفاده موردي ها پمپ 7-7

  . رود فراتر mA 30 از دينبا مقدار نيا كه باشند آمپر
  . اتصاالت الكتريكي8

  نكات ايمني را رعايت نماييد .
      را با دقت مطالعه كنيد . نمودار سيمكشي داخل جعبه بورد ترمينال

  .  رديپذ صورت يمنيا نكات تمام تيرعا با و متخصص يفرد توسط ديبا يكيالكتر اتصاالت 8-1 
از اتصال صحيح سيم ارت به دستگاه اطمينان حاصل كنيد . .  باشد كساني پمپ استاندارد ريمقاد با برق شبكه فركانس و ولتاژ ريمقاد ديبا 8-2

 ترمينال سيم ارت بايد به سيم زرد/سبز كابل متصل شود . طول سيم ارت مورد استفاده بايد بلندتر از سيم فاز باشد تا در صورت كشيده شدن
   بالفاصله قطع نشود .

  ستگاه حتما از سويچ هاي عايق فيوزدار استفاده نماييد .در صورت نصب ثابت د 8-3
مدل هاي تك فاز داراي سيستم محافظتي اورلود بوده ميتوان مستقيما به منبع تغذيه متصل كرد . در مدلهاي سه فاز بايد از سيستم  8-4

  استفاده كرد . 4اي نشان داده شده در جدول محافظتي اورلود مطابق با مقادير مندرج در پالك محصول و يا فيوزهاي مخصوص با اندازه ه
 تھيه شود.  ااا  برای قطع کامل جريان در موارد ابر فشار ھا ئی از رده  قدرت رسانی يک کليد  در شبکه

  . راه اندازي9
  از راه اندازي پمپ قبل از پرشدن كامل دستگاه از آب اجتناب كنيد . 9-1
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ا باز كرده و پمپ را با آب تميز پر كنيد . اين كار باعث ميشود تا سيل مكانيكي بخوبي روغن درپوش محل مخصوص ريختن آب به داخل پمپ ر
  كاري شده و دستگاه بصورت منظم كار كند .

  خشك كار كردن دستگاه باعث آسيب ديدن سيل مكانيكي ميشود . پس از پر شدن دستگاه ، درپوش آن را مجددا ببنديد .
ن كنيد . در صورت استفاده از مدلهاي سه فاز حتما از جهت صحيح گردش موتور اطمينان حاصل كنيد . گردش پمپ را به برق زده و روش 9-2

ال موتور بايد در جهت گردش عقربه هاي ساعت باشد در غير اين صورت بايستي پس از كشيدن دستگاه از برق ، دو تا از سيم هاي فاز بورد ترمين
  را با يكديگر جابجا كنيد . 

  رانهيشگيپ قداماتا . 10
  تا از داغ شدن بيش از حد موتور جلوگيري شود . مرتبه باشد 20 از شيب دينبا ساعت كي در دستگاه استارت دفعات تعداد 10-1
  يزدگ خي خطر 10-2
 و يزدگ خي از يريجلوگ جهت ديبا يجو نرمال طيشرا در يحت اي و درجه 0 از تر نييپا يدما در دستگاه از مدت بلند استفاده عدم صورت در

  . ديكن هيتخل كامال را آن آب ، دستگاه يكيدروليه قطعات انسداد
 ستميس يانداز راه و هشدارها به مخصوص پاراگراف در شده ديق اقدامات يتمام ، يطوالن يمدت از پس دستگاه از مجدد استفاده صورت در 10-3
  . ديده انجام مجددا را

  . نظافت و نگهداري دستگاه11
 سيسرو و كردن بازيط كاركرد نرمال ، دستگاه به هيچگونه نگهداري نياز ندارد . با وجود اين و در صورت لزوم بايستي در شرا

  . رديپذ صورت يمنيا نكات تيرعا با و يفن و متخصص افراد توسط حتما الكتروپمپ
  . ديبكش برق از را دستگاه ، پمپ ريتعم و سيسرو هرگونه انجام از قبل
  يدكيقطعات  و راتيتعم 12

 دستگاه ريتعم صورت در . سازديم يملغ را يگارانت از استفاده حق ، سازنده كارخانه مجوز بدون دستگاه ريتعم اي و رييتغ گونه هر
  . فتدين خطر به محصول اي و شخص يمنيا تا ديكن استفاده استاندارد يابزارها نيهمچن و اصل يدكي لوازم از حتما ديبا

  ض كابل برق نيز بايد توسط افراد متخصص انجام پذيرد .تعمير و يا تعوي
  نحوه تعمير و تعويض كابل 12-1

  قبل از تعمير كابل ، دستگاه را از برق بكشيد .
Aمدلهاي بدون سويچ تحت فشار(  

.  ديكن جدا را درپوش و كرده باز را ناليترم جعبه درپوش چيپ ارت وي آب ،ي ا قهوهي ها ميس و ديكن باز را       ناليترم سه
  كابل برق را جدا كنيد .

B  (فشار چيسوي داراي ها مدل SQUARE D 

  فشار چيسو تا دوشاخه قسمت از كابل ضيتعو قهيطر
 قهوه وي آبي ها ميس.  ديكن باز را كابل ارت ميس.  ديكن جدا را درپوش و كرده باز را فشار چيسو درپوشي ها چيپي گوشت چيپ كي از استفاده با
  . ديكن ريتعم را آن و كردهيي شناسا را كابلي قطع قسمت سپس  . ديكن باز را ها ناليترمي ا

  ناليترم بورد تا فشار چيسو قسمت از كابل ضيتعو قهيطر
 چيپ.  ديكن جدا را ارت ميس و كرده باز را ارت چيپ.  ديكن جدا را درپوش و كرده باز را فشار چيسو درپوش مهره و چيپي گوشت چيپ از استفاده با
 چيپ 2.  ديكن ريتعم ويي شناسا را كابلي قطع قسمت حال.  ديكن جداي مركز ناليترم از راي ا قهوه وي آبي ها ميس و كرده باز را النيترمي ها

 جدا را درپوش و ديكن باز را ناليترم جعبه درپوش ميس وي آب ،ي ا قهوهي ها ميس و ديكن باز را         ناليترم سه.  ديكن
  . ديكن قطع را فشار چيسو ازي ورود ارت

C ( تله مكانيك فشار چيسومدل هاي داراي  ،SQUARE D – Telemecanique ،Italtecnica  

 فشار چيسو تا شاخه دو قسمت از كابل ضيتعو قهيطر

اي آبي و قهوه اي را از ترمينالهايشان با استفاده از پيچ گوشتي پيچ كاور سويچ را باز كرده و كاور را جدا كنيد . سيم ارت را قطع كنيد . . سيمه
  جدا كنيد . سپس قسمت خراب كابل را تعويض كنيد .

  ناليترم بورد تا فشار چيسو قسمت از كابل ضيتعو قهيطر
مينالهايشان جدا سيم ارت را قطع كنيد . سيمهاي آبي و قهوه اي را از تر با استفاده از پيچ گوشتي پيچ كاور سويچ را باز كرده و كاور را جدا كنيد .

  كنيد . سپس قسمت خراب كابل را تعويض كنيد . سپس كاور بورد ترمينال را باز كنيد .  
  

سيم  وي آب ،ي ا قهوهي ها ميس و ديكن باز را       ناليترم سه .  ديكن جدا را درپوش و كرده باز را ناليترم جعبه درپوش چيپ
  كابل برق را جدا كنيد . ارت

  ابل حتما از كابلهايي با همان مدل قبلي و همچنين ترمينالهاي يكسان استفاده نماييد . در صورت تعويض ك
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 مسقفي ها طيمح در استفادهي برا  H05 RN-F نوعي كابلها از همواره ، كابل بدوني پمپها از استفاده صورت در و نصب قهيطر به بسته:  توجه
 مدار از حتما ، ديكنيم استفاده دوشاخه بدوني ها كابل از چنانچه.  ديينما استفاده بازي ها طيمح در استفادهي برا H07 RN-F نوعي كابلها از و

 صورت در.  ديكن استفاده ، باشندي م ها قطب از كي هري برا 3mm حداقل جداگانهي كنتاكتها به مجهز كه برق شبكه مخصوصي ها شكن
ي ندگينما اي و سازنده كارخانه توسط ديبا كابلها ريتعم و ضيتعو.  نمود استفاده كساني يلهانايترم با و مدل همان بايي كابلها از ديبا ، كابلي خراب
  . رديپذ انجام ماهر و متخصصي فرد توسط و مجازي ها
  

  . عيب يابي13
 بيع علت حل راه

C  .ديكن عوض را آنها اند سوخته وزهايف اگر .  
A,B  .ديكني بررس را موتور ديبا نقص مجدد بروز صورت در 

 . ديكن حاصل نانياطم موتور در كوتاه اتصال عدم از و

A  .ديكن چك راي كيالكتر اتصاالت .  
B  .ديينما حاصل نانياطم موتور بودن سالم از  
C  .ديكن چك را محافظي وزهايف 

 و شودي نم روشن موتور
 . ندارديي صدا

 B .ديكن برطرف را ها نقصي تمام .  
 C .شده قطع فاز ميس ، فازهاي تمام اتصال عدم صورت در 
  . ديكن متصل مجدد را

 D. برطرف ويي شناسا را پمپ اي و موتور شدن بلوكه علت 
  . ديكن
 E. ديكن عوض را خازن . 

 A .ولتاژ مقدار با شبكه ولتاژ مقدار كه ديكن چك 
  . باشدي كي محصوليي شناسا پالك در مندرج

B  .ديكن حاصل نانياطم اتصاالت حيصح نصب از .  
C  .نانياطم ناليترم بورد به فازهاي تمام اتصال از 

  . ديكن حاصل
D  .آن.  دارد وجود پمپ اي و موتور شدن بلوكه احتمال 
  . ديكن برطرف را
E  .ديكن حاصل نانياطم خازن بودن سالم و عملكرد از  

ي ول دارد صدا موتور
 . شودي نم روشن

B.را قطعه ود نيب اصطكاكي صدا جاديا اي و انسداد علت 
 . ديكن برطرف ويي شناسا

A .ديكن حاصل نانياطم ولتاژ مقدار بودن استاندارد از   
B .قطعات با تا ديكني بررس را دستگاه متحرك قطعات 

 نكنند اصطكاك جاديا و نداشته تماس ثابت

ي م روشني سخت به موتور
  .شود

B.ديكن جابجا گريكدي با را برق كابل ميس دو اتصال محل .  
C.ديينما استفاده بزرگتر لوله از و كرده عوض راي ورود ولهل 

.  
D.ديكن زيتم را آب ريش . 

A .ي خودمكش تيقابل. است نشده پر آب ازي بخوب پمپ
  . است شده اختالل دچار پمپ

B .جهت ، فاز سهي موتورها از استفاده صورت در 
  . ديكن چك را موتور گردش

C .باشدي نم استانداردي ورود لوله قطر زيسا .  
D .است شده مسدود آب ريش . 

ي دبي ول كنديم كارپمپ 
  . ندارد

A. علت را برطرف كرده و مجددا امتحان كنيد .  
B. شيب لوله را تغيير دهيد .  

Aوجود هوا در لوله و يا شير .  
B شيب لوله به سمت پايين بوده و باعث ايجاد حباب .

  هوا ميشود .

اختالل در قابليت 
  خودمكشي پمپ

A .ديكن زيتم را آب ريش .  
B .صورت در با و كردهيي شناسا را ها پروانه شدن قفل علت 

  . ديكن عوض را ان پروانه بودن خراب
.C ديينما استفاده بزرگتر لوله از و كرده عوض راي ورود لوله  
D .ديكن جابجا گريكدي با را برق كابل ميس دو اتصال محل 

A .است شده مسدود آب ريش .  
B .اند شده قفل اي و شده خراب ها وانهپر .  
C .باشدي نم استانداردي ورود لوله قطر زيسا .  
D .جهت ، فاز سهي موتورها از استفاده صورت در 

 . ديكن چك را موتور گردش

 كاربر نظر موردي دب پمپ
   كندي نم نيتام را

A .ديببند محكم را اتصاالت .  
Bفشار را بررسي كنيد .داده و يا افت  كاهش را . ارتفاع پمپاژ  
Cديده كاهش را . مقدار دبي .  

A .ديكن حاصل نانياطم ها لوله و پمپ محكم اتصال و نصب از  
B .پمپ در ونيتاسيكاو دهيپد جاديا امكان  
C .پالك ريمقاد به نسبت شده ميتنظ ريمقاد بودن باال  

 اديزي صدا و پمپ اديز لرزش
  موتور كاركرد
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Modello / Modèle / Model   
Modell / Model /Modelo / Modell  

 Model / Модель / Μοντέλο  
QY¥} /Malli / Model / Model /  

Modell /  مدل  

 

 
Prevalenza / Hauteur d'élévation / Head up 

Förderhöhe / Overwicht / Prevalencia 
Maximal pumphöjd / Manometrik yükseklik / Напор  

Μανομετρικό / x¥tK{A /  Nostokorkeus /  Wysokość ciśnienia /  Napor /  Emelési 

magasság /  ارتفاع پمپاژ  
 

Hmax (m.) 2 poles  
50 Hz 

Hmax (m.) 2 poles  
60 Hz 

JET 200 46.5 42.3 

JET 300 51 52 

JET 151 61 62 

JET 251 62 63 

EURO 15/30 24.3  

EURO 20/50 28.5  

EURO 25/30 – 25/306 34.4 35.9 

EURO 30/30 – 30/306 46 48.2 

EURO 40/30 – 40/306 57 58.8 

EURO 30/50 – 30/506 42.2 38.8 

EURO 40/50 – 40/506 57.7 55 

EURO 50/50 – 50/506 72 66.1 

EURO 25/80 – 25/806 34 35.8 

EURO 30/80 – 30/806 47.3 49.5 

EURO 40/80 – 40/806 59 62 

EUROINOX 15/30 24.3  

EUROINOX 20/50 28.5  

EUROINOX 25/30 – 25/306 35 35.9 

EUROINOX 30/30 – 30/306 46 49 

EUROINOX 40/30 – 40/306 57 58.8 

EUROINOX 30/50 – 30/506 42.2 38.8 

EUROINOX 40/50 – 40/506 58 54 

EUROINOX 50/50 – 50/506 72 66 

EUROINOX 25/80 – 25/806 34 37 

EUROINOX 30/80 – 30/806 47.3 52 

EUROINOX 40/80 – 40/806 59 60 

EUROCOM 25/30 – 25/306 34.4 35.9 

EUROCOM 30/30 – 30/306 46 48 

EUROCOM 30/50 – 30/506 42.2 38.8 

EUROCOM 40/50 – 40/506 57.7 54 

EUROCOM 25/80 – 25/806 34 35.8 

EUROCOM 30/80 – 30/806 47.3 49.2 

EUROCOM SP 30/50 – 30/506 42.2 38.8 

EUROCOM SP 40/50 – 40/506 57.7 53.8 

GARDEN-INOX 30/30 46  

GARDEN-INOX 40/50 57.7  

K 20/41 22 24.1 

K 30/70 32.5 33 

K 30/100 29.2 30.8 

K 36/100 34.9 36.4 

K 12/200 18.4 19.2 

K 14/400 19 18.5 

K 35/40 44 44.4 

K 45/50 51 53.5 

K 55/50 62 60 
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Modello / Modèle / Model   
Modell / Model /Modelo / Modell  

 Model / Модель / Μοντέλο  
QY¥} /Malli / Model / Model /  

Modell /  مدل  

 
Prevalenza / Hauteur d'élévation / Head up 

Förderhöhe / Overwicht / Prevalencia 
Maximal pumphöjd / Manometrik yükseklik / Напор  

Μανομετρικό / x¥tK{A /  Nostokorkeus /  Wysokość ciśnienia / Napor / Emelési 

magasság / ارتفاع پمپاژ 
 

Hmax (m.) 2 poles  
50 Hz 

Hmax (m.) 2 poles 
 60 Hz 

K 35/100 38.5 37.5 

K 40/100 44 46.2 

KP 38/18 52 52 

KP 60/6 87 82 

KP 60/12 107 103 

KPA 40/20 56  

KE 35/40 44 44.4 

KE 45/50 51 53.5 

KE 55/50 62 60 


