


پ الكتروپمياسوختن يك الكتروموتور اطالعاتي چند در مورد داليل  پ   
    

 ، آمپر مجـاز   ، حداكثر يك الكتروپمپ و يا الكتروموتور داراي مشخصاتي است كه قدرت، دور در دقيقه            
 را مـشخص كـرده      …و  ) تكفاز و يا سـه فـاز      (حداكثر بار، فركانس، و ولتاژ مجاز برق شهر، نوع فاز           

مشخصات اعالم شده داشتن چند مـورد مهـم جهـت انجـام تـدابير اساسـي بـراي                   است كه از تمامي     
  .اهميت بيشتري برخوردار استسوختن از جلوگيري از 

 ، آمپر مجـاز   ، حداكثر يك الكتروپمپ و يا الكتروموتور داراي مشخصاتي است كه قدرت، دور در دقيقه            
 را مـشخص كـرده      …و  ) تكفاز و يا سـه فـاز      (حداكثر بار، فركانس، و ولتاژ مجاز برق شهر، نوع فاز           

مشخصات اعالم شده داشتن چند مـورد مهـم جهـت انجـام تـدابير اساسـي بـراي                   است كه از تمامي     
  .اهميت بيشتري برخوردار استسوختن از جلوگيري از 

 فركانس و ولتاژ برق شهر و نوع تك فاز    ،در الكتروموتورها داشتن اطالعات قدرت، دور، آمپر حداكثر       
ا مي توانيم سيستم حفـاظتي مناسـبي را       و يا سه فاز بودن خيلي اهميت دارد كه از روي اين مؤلفه ه             

  .انتخاب كنيم

 فركانس و ولتاژ برق شهر و نوع تك فاز    ،در الكتروموتورها داشتن اطالعات قدرت، دور، آمپر حداكثر       
ا مي توانيم سيستم حفـاظتي مناسـبي را       و يا سه فاز بودن خيلي اهميت دارد كه از روي اين مؤلفه ه             

  .انتخاب كنيم
و ) تكفـاز و يـا سـه فـاز        (در مورد پمپها دانستن مؤلفه هايي همچون ولتاژ مجاز برق شهر، نوع فـاز               

حداكثر آمپر مجاز، نوع سيال قابل انتقال و همچنين حداقل ارتفاع مجاز از اهميت بسزايي برخـوردار                 
  . است

و ) تكفـاز و يـا سـه فـاز        (در مورد پمپها دانستن مؤلفه هايي همچون ولتاژ مجاز برق شهر، نوع فـاز               
حداكثر آمپر مجاز، نوع سيال قابل انتقال و همچنين حداقل ارتفاع مجاز از اهميت بسزايي برخـوردار                 

  . است
  ) اسپيكوعار اصليش(پيشگيري قبل از درمان   ) اسپيكوعار اصليش(پيشگيري قبل از درمان 

ارتفاع و ميزان   متناسب با    اگر انتخاب پمپ متناسب با نوع سيال، مناسب با برق موجود، و همچنين              
ـ  مـسلماً هيچگـاه بـه        ، سيستم حفاظتي مناسب انتخاب شـود      به همراه يك   ،آبدهي درخواستي  شكل م

 اسـتفاده بهتـر از      بـراي . دي كه نيازمند تعميرات اساسـي و كلـي باشـ          ،اساسي برخورد نخواهيد كرد   
  .بهتر است به توصيه هاي مناسب سازنده حتماً توجه كنيد ،الكتروپمپها

ارتفاع و ميزان   متناسب با    اگر انتخاب پمپ متناسب با نوع سيال، مناسب با برق موجود، و همچنين              
ـ  مـسلماً هيچگـاه بـه        ، سيستم حفاظتي مناسب انتخاب شـود      به همراه يك   ،آبدهي درخواستي  شكل م

 اسـتفاده بهتـر از      بـراي . دي كه نيازمند تعميرات اساسـي و كلـي باشـ          ،اساسي برخورد نخواهيد كرد   
  .بهتر است به توصيه هاي مناسب سازنده حتماً توجه كنيد ،الكتروپمپها

    
  با انتخاب تابلو حفاظتي مناسبي آسوده خيالو بيمه دائمي، عمر طوالني   با انتخاب تابلو حفاظتي مناسبي آسوده خيالو بيمه دائمي، عمر طوالني 

    
تابلو حفاظتي مناسب، تابلويي است كه تمـامي مـوارد موجـود در الكتروپمـپ و الكتروموتورهـا را                   

  . برق ورودي را قطع مي كند،قبل از صدمه ديدن كوچكترين مشكلو با وجود كنترل كرده 
تابلو حفاظتي مناسب، تابلويي است كه تمـامي مـوارد موجـود در الكتروپمـپ و الكتروموتورهـا را                   

  . برق ورودي را قطع مي كند،قبل از صدمه ديدن كوچكترين مشكلو با وجود كنترل كرده 
 و كنتـرل فـاز و       متـال بـه بـي     تابلوهاي محافظ الكترونيكي به تنهايي و يا تابلوهاي معمولي مجهـز            

  .ما را بيمه كندشالكتروپمپ يا كنترل بار و ترموگارد ميتواند الكتروموتور و 
 و كنتـرل فـاز و       متـال بـه بـي     تابلوهاي محافظ الكترونيكي به تنهايي و يا تابلوهاي معمولي مجهـز            

  .ما را بيمه كندشالكتروپمپ يا كنترل بار و ترموگارد ميتواند الكتروموتور و 
  :ر و يا پمپ مي شود، عبارتند ازتمامي موارد كه باعث سوختن يك الكتروموتو  :ر و يا پمپ مي شود، عبارتند ازتمامي موارد كه باعث سوختن يك الكتروموتو

))  دقيقـه 60 الـي  5با توجه بـه نـوع و قـدرت از    (( كاركرد بدون بار و يا بدون آب به مدت طوالني   -1
باعث تلفات زياد انرژي بصورت گرمائي شده و در صورت نداشتن ترموگارد و يا اورلود حرارتي و                 

  .يا تابلوي محافظ الكترونيكي، سيم پيچي آن مي سوزد

))  دقيقـه 60 الـي  5با توجه بـه نـوع و قـدرت از    (( كاركرد بدون بار و يا بدون آب به مدت طوالني   -1
باعث تلفات زياد انرژي بصورت گرمائي شده و در صورت نداشتن ترموگارد و يا اورلود حرارتي و                 

  .يا تابلوي محافظ الكترونيكي، سيم پيچي آن مي سوزد
 خـشك و شـكننده و يـا ذوب شـده و     شـيارها تمامي عايقهـاي  اين حالت بر اثر گرماي ايجاد شده    در  
 روي سيم پيچي سوخته و الك روكش سيم هاي الكي سياه شده و با توجه به زمان برق دار                    كالشار

  .تا انهدام الكتروموتور را ايجاد مي كندحتي  اتصال بدنه و تااز نيم سوز شدن سيم پيچي، بودن 

 خـشك و شـكننده و يـا ذوب شـده و     شـيارها تمامي عايقهـاي  اين حالت بر اثر گرماي ايجاد شده    در  
 روي سيم پيچي سوخته و الك روكش سيم هاي الكي سياه شده و با توجه به زمان برق دار                    كالشار

  .تا انهدام الكتروموتور را ايجاد مي كندحتي  اتصال بدنه و تااز نيم سوز شدن سيم پيچي، بودن 
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  . بسته به كيفيت و دقت آن صدمات وارده را كنترل مي كند،داشتن سيستم حفاظتي
در سـيم    سيم پيچي اصلي و هم سيم پيچي راه انـداز و             ، تكفاز هاييسيم پيچ در اين حالت در      :توجه

داشته و حـرارت ايجـاد شـده بـه          همچنين خازن در شرايط يكساني قرار       پيچي سه فاز، تمامي فازها      
  .زاء صدمه مي زندتمامي اج

ل سيال غليظ تر از حد مجاز باعـث فـشار بـر پروفيـل            نتقاو ا ) ارتفاع غيرمجاز ( تحميل بار اضافه     -2
پروانه ها شده و بر اثر كشيدن آمپر بيش از اندازه مجاز، سيم پيچي گـرم شـده و در صـورت عـدم                        

بـا   كوتـاه تـري،      در زمـان  سيستم حفاظتي مناسب در مدت كوتاهي مي سوزد و شرايط سوختن آن             
فقط در اين حالت با توجه به بـاالتر         . صرف زمان كمتر تماماً شبيه بي بار و بدون آب كار كردن است            

  .بودن حرارت مسي، سيمها زودتر از عايقها مي سوزد
غيـر مجـاز، بـراي      كمتـر از ارتفـاع      تفاع  ردر صورت مجبور شدن براي استفاده از پمپ در ا         : 1توجه  

افه مي توانيد با نصب يك شير فلكه در مسير پمپ، ارتفاع مجـازي ايجـاد كـرد و                   جلوگيري از بار اض   
  .آمپر مصرفي پمپ را در حد مجاز خود تنظيم كنيد

الكتروموتورهاي تكفاز خازن دائم، سيم پيچي اصلي زودتر        يا  در اين حالت در الكتروپمپ و        :2توجه  
  . وزد سمي از راه انداز

تور باعث بـاال رفـتن آمپـر مجـاز           ر و يا خرابي بلبرينگ و گيرپاژ كردن       گيركردن پروانه در پمپها      -3
 عيناً  ،  شده و در صورت نداشتن سيستم حفاظتي مناسب با صرف زمان كمتر از سيال غليظ كشيدن               

 سيم پيچي خيلي   ،در اين حالت به علت خيلي باال بودن حرارت مسي         . مي سوزد همانند مورد ياد شده     
  .زد و عايقها خشك و شكننده نمي شوندزودتر از عايقها مي سو

 سيم پيچي راه انداز زودتر از سـيم پيچـي         ،ن دائم زدر اين حالت در الكتروموتورهاي تكفاز خا      : توجه
  .اصلي مي سوزد و احتمال سوختن و خراب شدن خازن راه انداز از سيم پيچي بيشتر است

 ، به مـرور زمـان براثـر جرقـه  زدن            سيم پيچي، كه   يدر صورت داشتن اتصالي كوتاه در بوبينها       -4
اتصاالت كوچك در بوبين به مراتب گسترش پيدا كرده و به مـرور آمپـر مـصرفي بـا گـسترش ايـن             

 دامنه عيب گسترش چشمگيري     ، و در صورت نداشتن يك سيستم حفاظتي مناسب        فته باال ر  اتصاالت،
  .ل پمپ ميشودمنجر به سوختن كامو پيدا كرده و تمامي بوبينها را در بر ميگيرد 

اتصال آن به بدنه و يا به يكديگر، تماماً باعـث اتـصالي             و يا    آن زخمي شدن     و پمپابل  كشيدگي  ك -5
 شده كـه حتـي      شديد باعث شوك و جرقه      ،م حفاظتي مناسب  ستكوتاه شده و در صورت نداشتن سي      

ه اتصال فاز به  در الكتروپميهاي سه فاز كاًمخصوص. پمپ ميشودبه جدي  زدنباعث  انفجار و صدمه 
و احتمال انفجار در اين موارد خيلي  فاز تا مركز خطرناكي حتي صدها برابر آمپر مصرفي باال مي رود

  .زياد است
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 مـشكل  ،و يا قطع اتصاالت خازن در پمپهاي تكفازبه هر دليل ممكن  قطع يك فاز در پمپهاي سه فاز     -6
  .به دو صورت ايجاد مي كندرا اساسي 

پ در ابتداء امر در حالت استارت باشد با دو فاز بودن برق در پمپهاي سه فاز و يا قطـع                     اگر پم   -1-6
باعث عدم حركت پمپ شده و با باال رفتن آمپر مصرفي در صورت كه اتصاالت خازن در پمپهاي تكفاز 

نداشتن سيستم حفاظتي مناسب سيم پيچي پمپ كامالً مي سوزد كه در اين حالت در پمپهاي سه فـاز                   
 كامالً سوخته و     صدمه ديده و حداقل يك كالف      ،باشدبه آن متصل    و دسته كالف سيم پيچي كه برق        د

يك كالف مربوطه به قطعي فاز سالم مي مانـد و در            كالف ديگر نيم سوز و يا حرارت ديده مي شود و            
  .پمپهاي تكفاز سيم پيچي اصلي كامالً سوخته و سيم پيچي استارت سالم مي ماند

كردن باشد و برق دوفاز شده و يا سـيم اتـصال خـازن در               كارمپ يا الكتروموتور در حال       اگر پ  -2-6
 مغناطيسي موجود در سيم     هارمونيها و فلوي  الكتروموتورهاي تكفاز قطع شود، باعث به هم ريختن         

ده و باعث ايجاد گرمـاي آهنـي   شپيچي شده و  فوكو و هيستر سيز هسته آهني استاتور خيلي زياد      
سيم پيچـي متـصل بـه        دسته كالفهاي    با باال رفتن آمپر مصرفي در     و از طرف      دي مي شود  خيلي زيا 

برق، ايجاد گرماي مسي كرده و تواماً سيم پيچي متصل به برق به سرعت صدمه ديده و مي سوزد تا 
در اين صورت در الكتروموتورهاي سه فاز يك و يا هر دو كالف مي سوزد و . زماني كه قبوز عمل كند

  .الكتروموتورهاي تكفاز فقط سيم پيچي اصلي مي سوزددر 
  .يك سيستم حفاظتي مناسب با شروع اين مشكل فوراً برق را قطع مي كند

  :برعكس كاركردن پمپ  -7
در پمپهاي سه فاز برعكس كار كردن پمپ باعث افزايش جريان مصرفي شده و نه تنها فـشار و دبـي                     

 در صـورت نداشـتن سيـستم      ،يـاد شـده و بـا گـرم شـدن          فوق العاده كم ميشود آمپر مصرفي نيز ز       
با يكديگر  شكل بايستي اتصاالت دو فاز را       رفع اين م  مي سوزد، براي     آنسيم پيچي    ،حفاظتي مناسب 

خازن، دور الكتروموتور   استارت و يا    هاي  متعويض نمائيد در پمپهاي تكفاز به دليل اشتباه بستن سي         
و تـوان كمتـري     ي سيم پيچي راه اندازي كه از قطر كمتري          برعكس شده و در نتيجه فشار كار بر رو        

 با باال رفتن آمپـر مـصرفي،       م حفاظتي مناسب    ستبرخوردار است وارد شده و در صورت نداشتن سي        
  .سيم پيچي راه انداز فوراً مي سوزد

در اين حالت در سوختن سيم پيچهاي سه فاز همانند سوختن بار اضافه است و تمامي عايقهـا                  : توجه
  .و سيم پيچي ها به صورت يكسان صدمه مي بيند

  :نكته آموزشي
 يـك   ، ميـشود  نصب انداز آن در بيرون از پمپ و توسط مصرف كننده،            هدر پمپهاي تكفاز كه خازن را     

   .استاندارد كلي وجود دارد كه اكثر سازندگان پمپ آنرا رعايت مي كنند
  ي مطابقاسيمهاي مشكي و آبي و قهوه فرم قرارگيري 

  كل رعايت ميشود ولي در صورتيكه اين استانداردش
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يك اهمتر دقيق و يا ديجيتـالي       توسط  اهم گيري   با   داشته باشد   و يا شكي وجود     باشد  رعايت نشده   
  .به روش ذيل مشخص كنيدرا مي توانيد سيمهاي اتصال به خازن و برق 

يك اهمتر دقيق و يا ديجيتـالي       توسط
  .به روش ذيل مشخص كنيدرا مي توانيد سيمهاي اتصال به خازن و برق 

و (Blk-Brn) ك و استارت هميشه كمتر است از اهم بين مشتر(Blk-Blu) اهم بين مشترك و اصلي 
 درست برابر است بـا مجمـوع   ،(Brn-Blu)  در صورت سالم بودن هميشه اهم بين استارت و اصلي

  .اهم مشترك با اصلي+ اهم مشترك با استارت 

و (Blk-Brn) ك و استارت هميشه كمتر است از اهم بين مشتر(Blk-Blu) اهم بين مشترك و اصلي 
 درست برابر است بـا مجمـوع   ،(Brn-Blu)  در صورت سالم بودن هميشه اهم بين استارت و اصلي

  .اهم مشترك با اصلي+ اهم مشترك با استارت 
پمپهاي توليدي صادق است مگر در بعضي موارد كه حالتهاي % 98روش ذكر شده هميشه براي حدود 

 از اين روش براي تشخيص سالم بودن و يا سوخته بودن سيم .اشدوجود داشته بخاصي سيم بندي 
كه خازن راه انداز آن بيرون بسته شود مي توان استفاده نمـوده و              و الكتروموتورهايي     پيچي پمپها   

  . در اين حالت بهتر است خازن را از مدار خارج و سپس اهم گيري نمود

پمپهاي توليدي صادق است مگر در بعضي موارد كه حالتهاي % 98روش ذكر شده هميشه براي حدود 
 از اين روش براي تشخيص سالم بودن و يا سوخته بودن سيم .اشدوجود داشته بخاصي سيم بندي 

كه خازن راه انداز آن بيرون بسته شود مي توان استفاده نمـوده و              و الكتروموتورهايي     پيچي پمپها   
  . در اين حالت بهتر است خازن را از مدار خارج و سپس اهم گيري نمود

ت سه فاز يكسان و يك اندازه ميباشد كه ايـن روش  در پمپهاي سه فاز هميشه اهم بين اتصاال       : 1نكته  
  .نيز سالم بودن و يا نبودن سيم پيچي را مشخص مي كند

ت سه فاز يكسان و يك اندازه ميباشد كه ايـن روش  در پمپهاي سه فاز هميشه اهم بين اتصاال       : 1نكته  
  .نيز سالم بودن و يا نبودن سيم پيچي را مشخص مي كند

براي تست خازن و اطمينان از سالم بودن آن مي توانيم ابتداء با اتصال دو سر خازن به يـك                    : 2نكته  
ن در حالـت اهـم قـرار         آ درجه ولتاژ احتمالي خازن را تخليه كرده و سپس با اهم متر كه              ،يلزقطعه ف 
تر، عقربه حركت مم در اين حالت با اتصال دو سر اه. كنيممي اندازه گيري   اهم دو سر خازن را،گرفته

و با تعويض دو سر ا اهم مي رسد گكرده و از اهم كم شروع شده و به تدريج به اهم زيادي همچون م          
از اهم كـم    حركت عقربه   شده و    تكرارشود، در صورتيكه اين عمل      مي  اهم متر دوباره اين عمل تكرار       

در غيراينـصورت   . استفاده نمـود  از آن   به اهم زياد تا حد مگا اهم برسد خازن سالم بوده و مي توان               
و هميـشه بـراي   . خازن خراب و از داخل اتصالي دارد و قابل اعتماد نيست و بايستي تعـويض شـود      

 تعيين شده از طرف سازنده و ولتاژ كاري         دا خازن دقت كنيد كه از خازن مرغوب با ميكروفار         نتخابا
  . استفاده شودV 400باالي 

براي تست خازن و اطمينان از سالم بودن آن مي توانيم ابتداء با اتصال دو سر خازن به يـك                    : 2نكته  
ن در حالـت اهـم قـرار         آ درجه ولتاژ احتمالي خازن را تخليه كرده و سپس با اهم متر كه              ،يلزقطعه ف 
تر، عقربه حركت مم در اين حالت با اتصال دو سر اه. كنيممي اندازه گيري   اهم دو سر خازن را،گرفته

و با تعويض دو سر ا اهم مي رسد گكرده و از اهم كم شروع شده و به تدريج به اهم زيادي همچون م          
از اهم كـم    حركت عقربه   شده و    تكرارشود، در صورتيكه اين عمل      مي  اهم متر دوباره اين عمل تكرار       

در غيراينـصورت   . استفاده نمـود  از آن   به اهم زياد تا حد مگا اهم برسد خازن سالم بوده و مي توان               
و هميـشه بـراي   . خازن خراب و از داخل اتصالي دارد و قابل اعتماد نيست و بايستي تعـويض شـود      

 تعيين شده از طرف سازنده و ولتاژ كاري         دا خازن دقت كنيد كه از خازن مرغوب با ميكروفار         نتخابا
  . استفاده شودV 400باالي 

  ؟سيستم حفاظتي مناسب كدام است -8  ؟سيستم حفاظتي مناسب كدام است -8
حال با توجه به اينكه هر گونه اشكالي در پمپ وجود داشته باشد مي توانيم با داشـتن يـك سيـستم      

 مناسـب چـه    بايستي توجه داشت كه يك سيستم حفـاظتي      ،آنرا كنترل و خنثي كنيم     حفاظتي مناسب 
  .اشته باشد دخصوصياتي بايد

حال با توجه به اينكه هر گونه اشكالي در پمپ وجود داشته باشد مي توانيم با داشـتن يـك سيـستم      
 مناسـب چـه    بايستي توجه داشت كه يك سيستم حفـاظتي      ،آنرا كنترل و خنثي كنيم     حفاظتي مناسب 

  .اشته باشد دخصوصياتي بايد
يك سيستم حفاظتي مناسب سيستمي اسـت كـه در هـر شـرايطي از                همانطوريكه در ابتداء جزوه گفته شد،     

 داراي چنـدين مرحلـه كنتـرل    ، سيستم حفاظتي ايده آلهمچنين يكو سيم پيچي جلوگيري كند   سوختن
ت كند اين مرحله شامل كنترل آمپر مصرفي،        حفاظتي است كه هر يك بتنهايي مي تواند پمپ را محافظ          

 براي جلوگيري از دو فاز شدن و عدم تقارن فازها براي جلوگيري از برعكس شدن گـردش (كنترل فاز   
كـه توسـط    ( كنترل حرارتي   ) ي اضاف ربا  بي آبي و يا     يا  جلوگيري از بي باري و      ( كنترل بار ) پروانه

  )مي شود كنترل  در داخل سيم پيچيTermo Guard يك 

يك سيستم حفاظتي مناسب سيستمي اسـت كـه در هـر شـرايطي از                همانطوريكه در ابتداء جزوه گفته شد،     
 داراي چنـدين مرحلـه كنتـرل    ، سيستم حفاظتي ايده آلهمچنين يكو سيم پيچي جلوگيري كند   سوختن

ت كند اين مرحله شامل كنترل آمپر مصرفي،        حفاظتي است كه هر يك بتنهايي مي تواند پمپ را محافظ          
 براي جلوگيري از دو فاز شدن و عدم تقارن فازها براي جلوگيري از برعكس شدن گـردش (كنترل فاز   

كـه توسـط    ( كنترل حرارتي   ) ي اضاف ربا  بي آبي و يا     يا  جلوگيري از بي باري و      ( كنترل بار ) پروانه
  )مي شود كنترل  در داخل سيم پيچيTermo Guard يك 
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  :آمپر مصرفيكننده كنترل  -1-8
تنظيم آن معمـوالً     اندازه   و مشخص بوده    جريان بايستي بگونه ايي باشد كه قابل تنظيم براي عبور          

در .  درصـد آن باشـد     10تعيين شده از طرف سازنده باضافه حـداكثر       آمپر  با توجه به ميزان حداكثر      
آمپر بيش  درصد   2/0 ديجيتال باشد با افزايش حتي        از نوع  ،آمپر مصرفي كننده  صورتيكه اين كنترل    

 اكثر اين كنترلرهاي معموالًًكند و  از اندازه تعيين شده فوراً عمل كرده و فوراً برق ورودي را قطع مي    
براي را  ديجيتالي مجهز به تنظيم حداقل آمپر نيز ميباشند كه خالي كار كردن پمپ فوق و يا بي باري                   

برق ورودي را قطع مـي كنـد و         كنترل كرده و     و يا سوختن احتمالي      انرژين  جلوگيري از به هدر رفت    
ولـي در صـورتيكه از       ))اسـت يك سيستم كـامالً مطمـئن       اين   (( محافظت مي كند  را   پمپ   ،در هر شرايطي  

بـسته بـه   ،  بـراي مـدتي   شـود   كنترلهاي حرارتي همچون بي متال و يا كليدهاي مينياتوري اسـتفاده            
 دقـت كنترلهـاي     ،ان نياز دارد تا بـرق اصـلي را قطـع كنـد ايـن نـوع كنترلهـا                   زم ،حساسيت بي متال  

ديجيتالي را نداشته و در مقابل دو فاز شدن هيچگونه عكس العملي از خود نشان نمي دهند اين نـوع                    
همراه باشد تا بلكه بتوانـد هماننـد يـك سيـستم             كنترل بار  و يك  زكنترل فا  يكيد با   كنترلها حتماً با  

  .جيتالي عمل كندكنترلر دي
  : كنترل فاز-2-8

فازهـا  تغييـر    و يـا     شـدن بـرق    يك سيستم حفاظتي است كه فقط پمپ را در مقابل دو فاز              ،كنترل فاز 
  .كنترل مي كند و هيچگونه كنترل ديگري ندارد

  :كنترل بار-3-8
 را   كنترل بار يك سيستم حفاظتي است كه با سنجش جريان و ولتاژ مصرفي ميزان بار مصرفي پمپ                

به عبارتي در صـورتيكه آمپـر       .  اين كنترل شامل بار اضافه و همچنين بار كم ميباشد          ،كنترل مي كند  
 آمپر كمتر مصرف كند  با سـنجش         ،مصرفي بيشتر از حد مجاز باشد و يا پمپ در اثر خالي كار كردن             

 كنترل پمـپ كـافي      آن كنتاكتور اصلي را قطع و برق ورودي را قطع خواهد كرد ولي به تنهايي براي               
  .نداردبرق نيست چون هيچ كنترلي براي دو فاز شدن 

اين كنترلهاي حرارتي در داخل سيم پيچي نصب ميشود و از  : Termo Guardي يا تكنترلهاي حرار
اورلودهاي حرارتي تشكيل شده كه معموالً در پمپهاي تكفاز يك عدد و در پمپهاي سه فاز سه عدد در                   

 قـدرت   و نيم كيلـووات   يك  حداكثر  ميشود و معموالً در پمپهايي كه زير        ده   قرار دا  بين كالفهاي هر فاز   
)1.5 kw ( آمپر 10داشته باشند و آمپر مصرفي حداكثر )10 A ( مـي توانـد از اينگونـه    ،باشدداشته 

  اورلودها بصورت مستقيم و در مسير بـرق ورودي اسـتفاده نمـود ولـي بـراي قـدرتهاي بـاالتر از                      
)1.5 kw ( به كابـل رابـط   آن ب آنها در داخل سيم پيچي و اتصال صهمچنين در پمپهاي سه فاز با نو

قطـع   آنرا در تابلو مربوطـه بـراي         ،براي كنترل حرارت الكتروموتور   و   ، استفاده مي شود   مخصوص
   اين نوع كنترلر كه معموالً در تمامي دنيا .مي نمايند بوبين كنتاكتور استفاده برق در مسير 
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 است سيستم قابل اعتمادي است و در صـورتيكه مناسـب نـصب شـود بهردليلـي كـه آمپـر               مرسوم
كنتاكت داخل آن در اثر حرارت و يا آمپر بـيش از            . مصرفي سيم باال رفته و يا حرارت سيم زياد شود         

  . سيم بندي اين گونه پمپها مطابق شكل روبروست.اندازه باز شده و مدار اصلي را قطع مي كند
  
  

  
  

                

  

  :يجه گيري مهمنت
پمپ براي   انتخاب اول يك سيستم حفاظتي ديجيتالي مناسب         ،براي انتخاب يك سيستم حفاظتي كامل     

يـا  و  در غير اينصورت از يـك تـابلو الكتريكـي مجهـز بـه سيـستم رلـه                   و يا الكتروموتور شماست     
براي كنتـرل پمپهـاي     و  براي پمپ تكفاز خود انتخاب كنيد         ، بي متال قابل تنظيم      ه  اهمربكه  كنتاكتور  

سه فاز از يك تابلو الكتريكي مجهز به سيستم رله و يا كنتاكتور مناسب به همراه بي متال مناسب و                    
ه اسـتفاد اسـتارت    استاپ و    شاسي  با كيفيت مناسب و     و كنترل بار    مناسب  قابل تنظيم با كنترل فاز      

ك  .نيد
  

  : توجه مهم
 اين اسـت    ه تعمير كلي احتياج داشته باشد نشاندهند       و به  ههر گاه پمپ و يا وسيله برقي شما سوخت        

انتخاب يك سيستم حفاظتي مناسـب پمـپ شـما را           . شده است نكه سيستم حفاظتي مناسب انتخاب      
و هميـشه بـا     . ساليان سال بيمه مي كند و  هزينه اوليه آن جبران خسارتهاي وارده احتمال را مي نمايد                

  .  خواهيد كردوتور خود استفاده موالكترو يا پمپ خيال راحت و آسوده از 
  

  :پيدا كردن داليل سوختن الكتروپمپ از ظواهر سيم پيچي
شكـستن قـسمتي   ضربه و حالتهاي مكانيكي همچون كنترل  بعد از  ،براي تشخيص علت سوختن پمپ    

در % 90داليل ذيل مـي توانـد تـا     ، فرسودگي بيش از حد، خوردگي و پوسيدگي بدنه پمپ    و يا    از پمپ 
  . علل سوختن به شما كمك  كندتشخيص

  : اتفاق مي افتددر پمپهاي تكفاز مواردي كه -1
  :سيم پيچي اصلي سوخته 1-1
م حفاظتي براي مشكالتي همچون بار بيش از حد كه دليل آن كشيدن سياالت غلـيظ و                 ستنداشتن سي  

  .مي شودباعث سوختن سيم پيچي اصلي كه ، ميباشداستفاده شدن پمپ در ارتفاع غير مجاز يا 

و تنها معايب آن عدم توانايي سريع در مقابل قطع اتصال كوتـاه و يـا
از شوك شديد است و اين كنترلر بصورت تأخير عمل كرده و بـه غيـر      

 از سوختن پمپ    ،مناسب بسته شدن     در صورت    ،شوك و اتصال كوتاه   
  .مي كند جلوگيري
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باعـث   شده است    معيناستفاده از پمپ در ارتفاع كمتر از حد تعيين شده و مجاز كه از طرف سازنده                 
 پمپ گرم شده و سيم پيچي       ،ه و در صورت نداشتن سيستم حفاظتي      شد آمپر مصرفي پمپ     باال رفتن 

  )رجوع به تعيين نوع پمپ انتهاي جزوه( .اصلي آن ميسوزد

باعـث   شده است    معيناستفاده از پمپ در 
 پمپ گرم شده و سيم پيچي       ،ه و در صورت نداشتن سيستم حفاظتي      شد آمپر مصرفي پمپ     باال رفتن 

  )رجوع به تعيين نوع پمپ انتهاي جزوه( .اصلي آن ميسوزد
  :تهسيم پيچي استارت سوخ 1-2  :تهسيم پيچي استارت سوخ 2-1

ـ  سيم پيچي سيمهاي استارت و اصلي     ه نشدن   درست بست  مربوطـه و يـا هنگـام       راه انـداز    ه خـازن    ب
 حالت اگر يك سيستم حفاظتي مناسـب وجـود نداشـته            دو در هر    ،روشن كردن پمپ پروانه قفل باشد     

  .ميسوزدابتداء سيم پيچي راه انداز سوخته و سپس اصلي نيز باشد با باال رفتن آمپر مصرفي 

ـ  سيم پيچي سيمهاي استارت و اصلي     ه نشدن   درست بست  مربوطـه و يـا هنگـام       راه انـداز    ه خـازن    ب
 حالت اگر يك سيستم حفاظتي مناسـب وجـود نداشـته            دو در هر    ،روشن كردن پمپ پروانه قفل باشد     

  .ميسوزدابتداء سيم پيچي راه انداز سوخته و سپس اصلي نيز باشد با باال رفتن آمپر مصرفي 
  :سيم پيچي استارت و اصلي كامالً سوخته 1-3  :سيم پيچي استارت و اصلي كامالً سوخته 3-1

 )) اورلود حرارتـي  ((Termo Guardپمپ فوق خشك كار كرده و بر اثر گرم شدن و نداشتن سيستم 
در صـورت نبـودن يـك سيـستم         كـه   اتصال پمپ تكفاز به برق سـه فـاز          و يا   . بعد از مدتي ميسوزد   

  .كامالً ميسوزدفوراً و فوق  پمپ ،حفاظتي مناسب همچون اورلود و يا حفاظت جريان مناسب

 )) اورلود حرارتـي  ((Termo Guardپمپ فوق خشك كار كرده و بر اثر گرم شدن و نداشتن سيستم 
در صـورت نبـودن يـك سيـستم         كـه   اتصال پمپ تكفاز به برق سـه فـاز          و يا   . بعد از مدتي ميسوزد   

  .كامالً ميسوزدفوراً و فوق  پمپ ،حفاظتي مناسب همچون اورلود و يا حفاظت جريان مناسب
از آمپـر   آمپر خيلي كم    حتي  صورت وجود سيستم هاي كنترل ديجيتالي با باال رفتن          اين حالت در    در  

  . از سوختن پمپ جلوگيري مي شود،حساسيت اين نوع كنترلرهامجاز و همچنين 
از آمپـر   آمپر خيلي كم    حتي  صورت وجود سيستم هاي كنترل ديجيتالي با باال رفتن          اين حالت در    در  

  . از سوختن پمپ جلوگيري مي شود،حساسيت اين نوع كنترلرهامجاز و همچنين 
  :د ديگر موار1-4  :د ديگر موار4-1

 در  ،باشـد نادرسـت   يم پيچـي    در صورتيكه سوختن پمپها براثر نفوذ آب و يا عيوب مربـوط بـه سـ               
 براثر اولين اتصالي كوچك همچون اتصال بدنه و يـا اتـصال دو               ،صورت وجود سيستمهاي كنترلي   

 فوراً پمپ فوق از مدار خارج ميشود و هيچگاه سيم پيچي بصورت كامـل نمـي                 ،سيم پيچي يا  كالف و   
الكتروموتور كه    است  جرقه مشخص مي كند كه چه عمل نامناسبي صورت گرفته          تسوزد و فقط اثرا   

  . يا پمپ درست كار نمي كند

 در  ،باشـد نادرسـت   يم پيچـي    در صورتيكه سوختن پمپها براثر نفوذ آب و يا عيوب مربـوط بـه سـ               
 براثر اولين اتصالي كوچك همچون اتصال بدنه و يـا اتـصال دو               ،صورت وجود سيستمهاي كنترلي   

 فوراً پمپ فوق از مدار خارج ميشود و هيچگاه سيم پيچي بصورت كامـل نمـي                 ،سيم پيچي يا  كالف و   
الكتروموتور كه    است  جرقه مشخص مي كند كه چه عمل نامناسبي صورت گرفته          تسوزد و فقط اثرا   

و  . يا پمپ درست كار نمي كند
  
و
  
  : اتفاق مي افتدپمپهاي سه فازالكتروموتور و الكترودر ي كه موارد -2  : اتفاق مي افتدپمپهاي سه فازالكتروموتور و الكترودر ي كه موارد -2
  :باشدسيم پيچي مربوط به يك فاز سوخته  -2-1  :باشدسيم پيچي مربوط به يك فاز سوخته  -1-2

ب بـه   كنترل فاز مناس  سيستم  با قطع يك فاز در حين كار كردن الكتروموتور و الكتروپمپ در صورت نداشتن               
ـ مغناطيسي موجود در سيم پيچي شده و فوكـو و ه          تن هارمونيها و فلوي     بهم ريخ  ستر سـيز هـسته آهنـي       ي

بـا بـاال رفـتن آمپـر     استاتور خيلي زياد شده و باعث ايجاد گرماي آهني خيلي زياد مي شود و از طرف ديگـر              
ته كـالف صـدمه     مصرفي و ايجاد گرماي مسي در دو دسته كالف، حرارت فوق العاده باال رفته و به هر دو دس                  

وارد مي كند و  با سوختن اولين دسته كالف فيوز ايمني عمل مي كنـد و در صـورت عمـل نكـردن دسـته دوم        
  .ولي به هر حال يك كالف كه مربوط به فاز قطع شده است سالم مي ماند. كالف مي سوزد

ب بـه   كنترل فاز مناس  سيستم  با قطع يك فاز در حين كار كردن الكتروموتور و الكتروپمپ در صورت نداشتن               
ـ مغناطيسي موجود در سيم پيچي شده و فوكـو و ه          تن هارمونيها و فلوي     بهم ريخ  ستر سـيز هـسته آهنـي       ي

بـا بـاال رفـتن آمپـر     استاتور خيلي زياد شده و باعث ايجاد گرماي آهني خيلي زياد مي شود و از طرف ديگـر              
ته كـالف صـدمه     مصرفي و ايجاد گرماي مسي در دو دسته كالف، حرارت فوق العاده باال رفته و به هر دو دس                  

وارد مي كند و  با سوختن اولين دسته كالف فيوز ايمني عمل مي كنـد و در صـورت عمـل نكـردن دسـته دوم        
  .ولي به هر حال يك كالف كه مربوط به فاز قطع شده است سالم مي ماند. كالف مي سوزد

  :  كامالً سوخته استفازسيم پيچي دو  -2-2  :  كامالً سوخته استفازسيم پيچي دو  -2-2
  يـا الكتروموتـور و با قطع يك فاز در هنگام استارت و روشن كـردن  به دليل نداشتن سيستم حفاظتي مناسب      

  .پمپ، چهار كالف روبروي هم مربوط به دو فاز وصل شده مي سوزد ولي فاز قطع شده سالم ميباشدالكترو
  يـا الكتروموتـور و با قطع يك فاز در هنگام استارت و روشن كـردن  به دليل نداشتن سيستم حفاظتي مناسب      

  .پمپ، چهار كالف روبروي هم مربوط به دو فاز وصل شده مي سوزد ولي فاز قطع شده سالم ميباشدالكترو
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  :هر سه فاز كامالً سوخته است -3-2
كه باعـث بـاال رفـتن       مجازو يا استفاده در ارتفاع غير       براثر انتقال سياالت نامناسب و غليظ        -1-3-2

  .آمپر مصرفي ميشود
گيركردن پروانه بر اثر شيئي خارجي كه باعث باال رفتن بيش از انـدازه آمپـر مـصرفي مـي                    -2-3-2

  .شود
 كه براثرگرم شدن پمپ و هدر رفـتن انـرژي مـصرف             ،خالي كار كردن پمپ و بدون آب بودن        -3-3-2

 دقيقـه  15 الي 5مدتي حدود از پس  چي شده و باعث گرم شدن تدريجي سيم پي،شده بصورت حرارت 
 براي كنترل و جلوگيري از سوختن در اين حالت بايـستي پمـپ فـوق مجهـز بـه سيـستم                      ،مي سوزد 

حفاظتي حساس به آمپر مصرفي و يا اورلود حرارتي قابل نصب در مسير رله و يا بوبين كنتـاكتور                   
  .دباشاصلي 

  :در سيم پيچي جرقه شديد ديده مي شود -4-2
، اين حالـت     از بوبين سيم پيچي مشاهده ميشود      قسمتي از سيم پيچي سوخته و ذوب شدگي قسمتي        

 در صورت عدم وجود سيستم حفاظتي و ،بوجود مي آيدشدن براثر كشيدگي كابل و اتصال كوتاه     كه  
گذشت زمان كوتاه چون جريان عبوري از سه فاز در حالـت اتـصال كوتـاه فـوق العـاده بـاال اسـت                        

جلـوگيري  آن  مجهز بودن به سيستم حفاظتي مناسب از صدمات زياد          . زيادي بوجود مي آيد   صدمات  
  .مي كند

  :در سيم پيچي قطرات آب ديده مي شود -5-2
وجود قطرات آب در داخل سيم پيچي به دليل هادي بودن، باعث اتصال كوتاه سيمهاي كالفها نـسبت                  

سيستم حفاظتي مناسـب عمـل جرقـه اتـصال     در صورت وجود يك به هم و يا نسبت به بدنه شده و         
بدنه و يا اتصال بين دو كالف در ابتداء حركت مشخص شده و سيم حفاظتي بـا اضـافه شـدن آمپـر                       
مصرفي فوراً برق فوق را قطع مي كند و از صدمه زياد به پمپ جلوگيري مي كند در غيـر اينـصورت                      

  .ندنشاني از اين شرايط باقي نمي ماهيچ پمپ كامالً سوخته و 
  :موارد خاص

اگر با مشاهده سيم پيچي در پمپهاي سه فاز و يا تكفاز مشخص شود كه تمامي عايقهاي سـيم پيچـي           
 علت  ،آب شده و تمامي نخ سربندي سيمها پاره شده و رنگ سيمهاي الكي كمي سياه رنگ شده باشد                 

ه گـي مناسـبي     اصلي آن بار اضافه ايي است كه روي سيم پيچي وارد شده و يا سيستم خنـك كننـد                  
  .وجود ندارد

به عبارت ديگر، يا اينكه  پمپ مواد غليظ تري را پمپاژ مي كند و يا بوسيله اجسام خارجي موجود در                   
 تر استفاده   نو يا اينكه پمپ فوق از حداقل ارتفاع مجاز پايي         . آب فشار زيادي به پروانه وارد مي شود       

 يا شناورها خـارج از آب قـرار گرفتـه و عمـل              شده است و يا اينكه قسمت الكتروپمپ در كف كشها و          
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   :1منكته مه: توجه
هاي لبراثـر فرسـودگي سـي     به غير از ضربه هاي شديد به بدنـه          نفوذ آب در پمپهاي كفكش و شناور        

مـي   كه باعث خرابي سيلها      بيمدتهاي خيلي زياد و يا انتقال سياالت نامناس       كاركرد براي   مكانيكي در   
گيري حتمـاً بـه   ل آببندي آن بوجود مي آيد، كه در اين مراحل براي جلوحاز مشود و يا كشيدگي كابل   

  .دستورالعمل كنترل سيلهاي مكانيكي توجه شود
گيري حتمـاً بـه   ل آببندي آن بوجود مي آيد، كه در اين مراحل 

  .دستورالعمل كنترل سيلهاي مكانيكي توجه شود
  :2نكته مهم     :2نكته مهم   

بطور كلي پمپها از نظر طراحي و ساخت بسته به نوع ديفيوزر و پروانه با اهميت اولويت پروانـه و                    
   پمپهاي ساخته شده براي فشار زياد    -1              :يا اولويت آبدهي به دو دسته تقسيم مي شوند

بطور كلي پمپها از نظر طراحي و ساخت بسته به نوع ديفيوزر و پروانه با اهميت اولويت پروانـه و                    
   پمپهاي ساخته شده براي فشار زياد    -1              :يا اولويت آبدهي به دو دسته تقسيم مي شوند

  پمپهاي ساخته شده براي دبي زياد -2  پمپهاي ساخته شده براي دبي زياد -2
خصوصيات پمپهاي ساخته شده براي فشار زياد كه در صنعت كاربرد زيـادي دارد و چـون فـرار               - 1

آب در ديفيوزرهاي اين نوع پمپها كم است با باال رفتن فشار قدرت استفاده شده بيشتر مي شود  و با 
ي رود تا جائيكه فشار بيش از فشار مجاز جلوگيري از خروج آب فشار باال رفته و آمپر مصرفي باال م         

براي جلوگيري از سوختن در هنگام طراحي و نصب حتمـاً يـك مـسير            . شده و الكترو پمپ مي سوزد     
  .برگشت فشار اضافي بايستي براي جلوگيري از صدمه تعبيه شود

خصوصيات پمپهاي ساخته شده براي فشار زياد كه در صنعت كاربرد زيـادي دارد و چـون فـرار               - 1
آب در ديفيوزرهاي اين نوع پمپها كم است با باال رفتن فشار قدرت استفاده شده بيشتر مي شود  و با 

ي رود تا جائيكه فشار بيش از فشار مجاز جلوگيري از خروج آب فشار باال رفته و آمپر مصرفي باال م         
براي جلوگيري از سوختن در هنگام طراحي و نصب حتمـاً يـك مـسير            . شده و الكترو پمپ مي سوزد     

  .برگشت فشار اضافي بايستي براي جلوگيري از صدمه تعبيه شود
 در ساخت اين نوع پمپها از طراحي ديفيوزر مخصوص و پروانه هاي مخصوص بـراي اضـافه كـردن               

جريان رانشي استفاده مي شود و هميشه در آنها رعايت فشار مجاز توصيه شده است و در صـورت           
 .مسدود شدن مسير خروجي آب به اينگونه پمپها صدمات جدي وارد مي شود

 در ساخت اين نوع پمپها از طراحي ديفيوزر مخصوص و پروانه هاي مخصوص بـراي اضـافه كـردن               
جريان رانشي استفاده مي شود و هميشه در آنها رعايت فشار مجاز توصيه شده است و در صـورت           

 .مسدود شدن مسير خروجي آب به اينگونه پمپها صدمات جدي وارد مي شود

خصوصيات پمپهاي ساخته شده براي آبدهي بصورتي است كه بـا اضـافه شـدن ميـزان انتقـال                     - 2
موالً مصارف عمومي و كشاورزي را دربر مي گيرد و هميـشه در             آبدهي، آمپر مصرفي باال رفته و مع      

مصرف اينگونه پمپها حداقل ارتفاع مجاز توصيه شده براي جلوگيري از آبدهي بـيش از انـدازه، بـا                    
مي گيرند تا ميزان آبدهي هماهنگ با ميزان جريان مصرفي پمپ شـود و در                نصب يك شير فلكه كمك    

 .ونه پمپها، به آنها صدمه جدي وارد نمي شودصورت مسدود شدن راه خروجي اينگ

خصوصيات پمپهاي ساخته شده براي آبدهي بصورتي است كه بـا اضـافه شـدن ميـزان انتقـال                     - 2
موالً مصارف عمومي و كشاورزي را دربر مي گيرد و هميـشه در             آبدهي، آمپر مصرفي باال رفته و مع      

مصرف اينگونه پمپها حداقل ارتفاع مجاز توصيه شده براي جلوگيري از آبدهي بـيش از انـدازه، بـا                    
مي گيرند تا ميزان آبدهي هماهنگ با ميزان جريان مصرفي پمپ شـود و در                نصب يك شير فلكه كمك    

 .ونه پمپها، به آنها صدمه جدي وارد نمي شودصورت مسدود شدن راه خروجي اينگ
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  10

ه در ارائه اطالعـات فنـي و راهنماييهـايي كـه در             وارواحد تحقيق و توسعه شركت اسپيكو هم      

صنعت سياالت مورد استفاده دارد كوشا بوده و مبادرت به چاپ نشريه هاي كوچك آموزشـي                

 ارائه نظرات و مطالـب فنـي مـا را در             لذا از كليه محققين و صنعتگران تقاضا دارد با          ، مي نمايد 

  . ياري دهندنشريه هاي كوچكتكميل هرچه بهتراينگونه 

  
  واحد تحقيق و توسعه اسپيكو                                                                                      

  
  

  

  
  

www.SPICOIR.com  
E-mail : info@spicoir.com  

  13865 - 145:  صندوق پستي –تهران 
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   تكنولوژي سياالتپديده اي نو در  :اسپيكو  

  
  قابل توجه كليه نمايندگان و فروشندگان محترم

  
 حتماً كارت گارانتي را تكميل كرده و مـوارد آنـرا بـراي              ،به مشتريان محترم  پمپ خريداري شده     قبل از تحويل     -1

با رعايت اصول ايمني و مناسب از صـدمه زدن          مشتريان توضيح دهيد تا مشتري از شرايط گارانتي كامالً آگاه بوده و             
 شـما    بـراي  واقف به عمـل خـود بـوده و توقـع نامناسـبي            ،  در صورت عدم استفاده صحيح      ه پمپ جلوگيري كند و      ب

ن  .نمايدماينده محترم ايجاد ن
  
 اسـپيكو تهيـه شـده    يپمپهاي برقي را كه توسط واحد تحقيق و مهندس   ن   مطالب آموزشي و شرايط و داليل سوخت       -2

ان محتـرم را در اسـتفاده بهتـر از پمپهـاي الكتريكـي راهنمـايي كنيـد و در                     تا مشتري  ،كامل مطالعه كنيد  است به طور    
  . شرايط را بررسي و براي مصرف كننده محترم توضيحات فني قابل قبول ارائه دهيد،صورت ايجاد مشكل

  
الً و همچنين كارمندان و فروشندگان خود داده تا كام  نظارت  تحت  مجاز و    اين مطالب آموزشي را به تعميركاران        -3

با  . موارد آموزشي فوق آشنا شوند و مشتريان را براحتي هدايت كنند
  
سيم پيچي را در صورتي گارانتي مي كند كه پمپ فوق مجهـز بـه               كارت گارانتي،    7 شركت اسپيكو در بند شماره       -4

د و هيچگـاه شـرايط      سـوز  هيچگـاه پمـپ فـوق نمـي          ،سيستم حفاظتي مناسب باشد كه در صورت وجود اين سيـستم          
 از  بايـستي   يك سيستم حفـاظتي مناسـب       لذا به اين نتيجه مي رسيم كه        . خواهد آمد بوجود ن  پمپ   نامناسبي براي 

س  . براي پمپ فوق مناسب نيستنصب شده در غير اينصورت  سيستم حفاظتي ،وختن كامل پمپ جلوگيري كند
  
ساخته شده اسـت و هرگـاه مـشتري از سيـستم حفـاظتي             طراحي و   سيستمهاي حفاظتي اسپيكو براي همين منظور        -5

  .  گارانتي ميشود ماهشش سيم پيچي پمپ فوق نيز ،اسپيكو استفاده نمايد
هيچگاه اجازه سوختن به پمپ را نمي دهد        و سريع عمل كردن،     سيستم هاي حفاظتي اسپيكو بدليل الكترونيكي بودن        

  .و از سوختن پمپ به هر دليلي محافظت مي كند
 

 پمپهاي لجنكش سه فـاز خـود و همچنـين    بنا به سفارش،   شركت اسپيكو    -6
را مجهز بـه سيـستم اورلـود حرارتـي            S32-AXچدني  كف كش   پمپهاي  

Termo guard نقشه  مطابقصحيحسيم بندي  كرده كه در صورت بستن 
حفاظـت  از هـر جهـت   پمپهاي فوق را كامالً  ارائه شده در بروشور همراه،      

 .مي كند

  .دن از همه مهمتر به مشتريان خود توصيه كنيد كه دفترچه راهنما را حتماً مطالعه كن-7

مـشتري را   آگاهي كامل پيدا كرده و       ، با مطالعه خود و كارمند خود از موارد مصرف پمپهاي توليدي اسپيكو            -8
روش و يا خدمات پـس   حتماً  با كاركنان واحد ف،در انتخاب پمپ ياري دهيد و در صورت هر گونه شبه و شكي 

  .گرفته و مشورت كنيد جناب آقاي مهندس افسرتماساسپيكو از فروش اسپيكو و يا مدير خدمات پس از فروش 

اسپيكو را  ضميمه، واحد خدمات پس از فروش        هدف اسپيكو رضايتمندي مشتري است لطفاً با مطالعه جزوات           -9
  .در اين امر ياري دهيد
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