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  گرامی مشتري
نگهداري  نصب و مورد نحوه این راهنما اطالعاتی در حسن انتخاب شما، در از تشکر ضمن
- آزمایشگاه العات درــاین اط. بدست خواهید آورد )PCR( استیلهاي عمودي طبقاتی پمپ
  .کافی بدست شما برسد تا اطالعات دقیق و مجهز شرکت پمپیران بدست آمده هاي

  
  .اقدامی جهت نصب الکتروپمپ، حتماً این راهنما را با دقت مطالعه نمائید قبل از هر

  
 
 
 ل و پالكنمایش تیپ محصو  - 1
 

   
   نمایش تیپ محصول -1-1

                                                                                             

  تعداد طبقات                 
  

  )متر مکعب بر ساعت(آبدهی 
  

   تیپ محصول                  
  
  
  

5        16    PCR 
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  پالك -1-2

 تیپ پمپ -1

 مدل پمپ -2

 سرعت -3

 فرکانس کاري -4

 آبدهی -5

 توان نامی - 6

 حداکثر فشار کاري -7

 حداکثر دماي کاري -8

 ارتفاع -9

 جهت چرخش -10

 حداکثر ارتفاع -11

  شماره سریال -12

  
  حمل و نقل -2

پمپ را با دقت بلند کرده . این راهنما را به دقت مطالعه نمایید ،الکتروپمپ قبل از شروع نصب
هاي چند طبقه عمودي هستند که با الکتروموتورهاي ، پمپPCRسري . و جابجا نمایید

در این راهنما کاربردهاي متداول الکتروپمپ . و نیاز به هواگیري دارند شدهاستاندارد کوپله 
ها و مهندسی فروش شرکت براي محصوالت و کاربردهاي ویژه با نمایندگی. مورد نظر است

  .تماس بگیرید
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  کاربرد -3
به عنوان بوستر پمپ، براي دامنه وسیعی از کاربردها طراحی به صورت خطی و  PCRسري 

شستشو و غیره بکار  ،اند و در صنایع مختلف براي تصفیه آب، تامین فشار، خنک کاري شده
  .روندمی
  سیاالت مورد پمپاژ  -3-1
ی ـوي کم و غیر قابل انفجار و فاقد ذرات ساینده طراحمپ ها براي سیاالت تمیز با گرانرپ

  .ندشده ا
در صورت نیاز به پمپاژ سیاالت خورنده، قابل انفجار یا داراي ذرات جامد با : اخطار

  .مهندسی فروش شرکت تماس بگیرید
  داده هاي فنی -4
  دما -4-1

  0دماي محیط°C   40تا°C+ 

 1000و یا ارتفاع نصب از سطح دریا بیش از + C°40اگر دماي محیط بیش از  : اخطار
متر باشد خروجی موتور به دلیل عدم خنک کاري کافی کاهش می یابد و الزم است 

  .از موتور با توان بزرگتر استفاده شود
  15-دماي سیال°C   120تا°C+ 

  يحداکثر فشار کار -4-2
  مراجعه نمایید 15و14به صفحه. 

  NPSH –حداقل فشار ورودي  -4-3
  از وجود حداقل فشار الزم در طرف مکش پمپ  ،کاویتاسیونپدیده براي اجتناب از

 .اطمینان حاصل نمایید
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NPSHA - ارتفاع مکش مثبت خالص موجود  
ارتفاع مکش مثبت خالص موجود تابعی از سامانه متصل به پمپ در سمت مکش  -

 .است

NPSHR- ارتفاع مکش مثبت خالص الزم  
 ی پمپ و وابسته به منحنی عملکردالزم تابعی از طراحارتفاع مکش مثبت خالص  -

  .آن است

  :ارتفاع به متر 
  NPSHA= Ha-Hs-Hf-Hv-Hst  

Ha :   فشار اتمسفر  
Hs :   ارتفاع مکش  
Hf : افت اصطکاکی در لوله مکش  

Hst : متر 5/0 حداقل (حاشیه اطمینان(  
Hv=KT+KH :  فشار بخار 

KT :    مقاومت جریان به دلیل دماي سیال  
KH : مقاومت جریان به دلیل ارتفاع از سطح دریا  

  
  .در مورد آب می توانید از جدول ذیل استفاده نمایید

  
120  110  100  90  80  70  60  50  40  30  20  T (°C)  

22  15  11  7.4  5  3.3  2.2  1.3  0.8  0.4  0.2  KT(m)  

  
3000  2500  2000  1500  1000  500  0  H (m)  

3.3  2.75  2.2  1.65  1.1  0.55  0  KH (m) 
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تواند پمپ کاویتاسیون می. در صورت بروز کاویتاسیون پمپ را خاموش کنید: توجه
  .را تخریب نماید که در این صورت مشمول گارانتی نخواهد بود

  .عملکرد پمپ مطلوب خواهد بود: NPSHA≥ NPSHRاگر 
  . وقوع کاویتاسیون و احتمال خشک کار کردن پمپ:  NPSHR<NPSHAاگر 

  حداقل آبدهی  -4-4
از پمپ  الزم است جریان کمیبراي جلوگیري از گرم شدن بیش از حد اجزاي داخلی پمپ 

  .عبور کند
پمپ نباید بیش از چند دقیقه : اخطار

  .با شیر فلکه بسته کار کند
حداقل آبدهی بر حسب  روبرومنحنی 

متناسب با  را نامی پمپ درصدي از آبدهی
  .دهدنشان می دماي سیال

    
  هاي الکتریکیداده -4-5

  .موتور مراجعه نماییدالکتروبه پالك 
اطمینان حاصل فرمایید که ولتاژ، فاز و فرکانس اعمال شده مطابق مشخصات : اخطار
  .دنباشموتور 

   ساعت هر در الکتروموتورها راه اندازيدفعات تعداد  - 4-6
  بار در ساعت 100حداکثر : کیلو وات  4تا الکتروموتورهاي.  
 بار در ساعت 40حداکثر : کیلو وات و باالتر 5/5 الکتروموتورهاي.  

شود الزم است به  خریدارياز سازنده دیگري  مورد استفاده اگر الکتروموتور: اخطار
  .راه اندازي توجه شوددفعات  سازنده در مورد تعداد هاي  توصیه

  

Qmin/Qnominal)(  

T  
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  نصب -5
همواره الزم است مقررات ملی در زمینه نصب و انتخاب تجهیزات مربوط به اتصال آب و برق 

  .رعایت گردد
   موقعیت -5-1

نباید مانعی در مقابل خنک کاري . نصب شودپمپ باید در محیطی عایق نسبت به نفوذ آب 
  .مناسب موتور وجود داشته باشد

  تقرار اس -5-2
ها در هاي پایه و فلنجموقعیت پیچ. شود متصل نداسیون صلبوپمپ باید توسط پیچ به یک ف

  .نشان داده شده است 16شکل صفحه 
  نمونه روش نصب - 5-3

 رسیدنآسیب ه شده در شکل زیر توجه نمایید تا از ئارا مواردهنگام جانمایی و نصب پمپ به 
  .پمپ جلوگیري شود به
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 موقعیت شرح

 1 .سامانه لوله کشی را به نحو مناسب مهار کنید تا تنش به اتصاالت وارد نشود: تکیه گاه لوله
شیر قطع و وصل را در موقعیتی با دسترسی آسان در مسیرهاي مکش و : شیر قطع و وصل

 .رانش نصب نمایید
2 

ارتعاش و نوفه استفاده از لوله هاي قابل ارتجاع در هر دو طرف مکش و رانش براي کاهش 
 .نمایید

3 

پمپ  آسیب رسیـــدن بهاستفاده از شیر یکطرفه براي جلوگیري از برگشت جریان، مانع 
 .می شود

4 

بوده و از قطعات الکتریکی با کیفیت  مقررات و استاندارد مطابقتابلو باید : تابلو کنترل
 .ساخته شده باشد

5 

 6 .از زانو استفاده نکنید ،در فاصله کم از مکش و رانش پمپ
از  جلوگیرياز یک مسیر کنارگذر براي  کنداگر پمپ تحت شرایطی با شیر فلکه بسته کار 

 .استفاده نمایید ،پمپ آسیب رسیدن به
7 

  8 .از یک تبدیل خارج از مرکز استفاده نمایید ،در صورت نیاز به لوله مکش بزرگتر
  9 .کنیداز زانو هاي بلند استفاده ، نصب زانو در مسیر مکش نیاز به در صورت

  10 .باعث محبوس شدن هوا نشودمسیر مکش باید داراي شیب مثبت به طرف پمپ باشد تا 
  11 .ورودي مکش بیشتر باشد لوله قطر لوله عمودي مکش باید از قطر

  12 .در حالت مکش منفی از سوپاپ استفاده نمایید
  13  .با ارتفاع الزم انتخاب کنیدپمپ را متناسب 

  14  .ورودي لوله مکش را در عمق مناسب قرار دهید تا از ورود هوا جلوگیري شود
  15  .مانومتر نصب نمایید ،در مسیر مکش و رانش پمپ

  
  اتصاالت الکتریکی - 6

  کلیه اتصاالت الکتریکی باید مطابق مقررات ملی انتخاب شده و توسط تکنسین ماهر
  .نصب شود
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 مشخصات س شبکه متناسب باـــاطمینان حاصل نمایید که فاز، ولتاژ و فرکان 
  .دنباشالکتروموتور 

  است وصل شده )ارت(به زمین تجهیزاتقبل از راه اندازي مطمئن شوید که کلیه.  
 از رله هاي اضافه بار استفاده نمایید.  
  م صفحه ترمینال انجام دهیدئرا مطابق عال الکتروموتوراتصال.  
 ی توان جهت جعبه ترمینال را عوض نمودم.  
  هاي سه فاز جهت چرخش محور را کنترل کنیدالکتروموتوردر.  
  اً توصیه می شود محافظ جلوگیري از اکیدپمپ،  کارکرد خشکبراي جلوگیري از

  .نصب نمایید کارکرد خشک

  راه اندازي - 7
هواگیري شود تا از کارکرد و شده پمپ و مسیر مکش باید قبل از راه اندازي با سیال پر 

  .خشک جلوگیري شود
  .کندیاتاقان و آببندي پمپ را تخریب می،کارکرد خشک : اخطار

  )برداريبهره(راهبري  -1- 7
  موتور سه فاز(پمپ را روشن نموده و جهت گردش موتور را کنترل کنید(.  
 از کنیدپمپ را با شیر فلکه رانش بسته روشن نموده سپس شیر فلکه را به آرامی ب .

  .در غیر این صورت مجدداً هواگیري نمایید. پمپ باید نرم و بی صدا کار کند
 وم رله حرارتی را تنظیم کنیدزجریان ورودي موتور را کنترل کنید، در صورت ل.  
 هواي مبحوس در پمپ را می توان با تنظیم شیر هواگیري خارج نمود. 

  

زدگی در زمان توقف آن وجود اگر پمپ در محیطی نصب شود که خطر یخ : اخطار
  .دنداشته باشد باید پمپ و لوله هاي متصل به آن تخلیه شو
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 PCR 1,3,5ویژه سري  - 2- 7
 شیر . شیر کنارگذر باز شود ،در مورد این پمپ ها توصیه می شود هنگام راه اندازي

در نتیجه پر کردن آن ساده  و طرف مکش را به طرف رانش وصل می کند ،کنارگذر
  .هنگامی که شرایط کار پایدار شد می توان شیر کنارگذر را بست. تر می شود

  فشار کار کمتر از  در صورتی کهپمپ داراي هوا باشد، ورودي به اگر سیال
6kg/cm2  اگر فشار کار به طور مداوم  ولی .باز نگه دارید بایدباشد، شیر کنارگذر را

در غیر این صورت  را بسته نگه دارید زیرا، شیر کنارگذر شودر بیشت 6kg/cm2از 
 .مجراي مذکور به دلیل سرعت باالي سیال سائیده خواهد شد
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  تعمیر   -8

موتور و یا اجزاي مرتبط با سامانه اتصال الکتروقبل از شروع کار تعمیر پمپ، : اخطار
  .الکتریکی را قطع نمایید

 نگهداري توصیه شده اي نداردبرنامه تعمیر و  ،پمپ.  
  موتور داراي گریس خور باشد از گریس پایه لیتیومی نسوز براي روانکاري الکترواگر

  .در غیر این صورت نگهداري منظمی نیاز نمی باشد. استفاده نمایید
 بماندطوالنی بدون استفاده زمانی ل ــموتور در فواصالکتروپمپ و  در صورتی که 

  .موتور گریس کاري شودالکتروشود که توصیه می
  مراجعه نمایید 19و17،18براي تنظیم کوپلینگ به صفحه .  

  عیب یابی   -9
 روش رفع عیب دالیل احتمالی عیب

انداز راه وقتی
موتور فعــال 

شود پمپ می
 .کار نمی کند

 .با اداره برق محل تماس بگیرید .قطع شبکه یا نبود برق -الف

موتور اتصال الکتروانداز اتصاالت اصلی راه-ب
هاي کنند و یا سیم پیچالزم را برقرار نمی

 . باشندموتور معیوب می

اتصاالت را دوباره وصل و یا تعویض 
هاي مغناطیسی را نمایید و یا سیم پیچ

 .تعویض کنید

یا فرعی پمپ حفاظتی مدار اصلی فیوز  -پ
 .قطع شده است

 .فیوز را عوض کنید

پمپ دچار گرفتگی شده  مسیر لوله یا -ت
 .است

ها اجسام خارجی را از داخل پمپ یا لوله
 .خارج کنید

 .موتور را تعویض کنیدالکترو .موتور سوخته استالکترو -ث

موتور یا رله حرارتی عمل الکترومحافظ  - ج
 .کرده است

موتور یا رله حرارتی را الکترو ظمحاف
 .تنظیم کنید
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 .کرده استمحافظ کارکرد خشک عمل  - چ

سطح آب مخزن یا فشار مسیر تامین 
اشکالی وجود اگر . سیال را کنترل کنید

و اتصاالت آن را  محافظدستگاه  ،نداشت
 .بررسی نمایید

رله اضافه بارراه 
 بالفاصله ،انداز

 وصل برقپس از 
 .می کند عمل

 .تنظیم رله اضافه بار خیلی پایین است -الف
تنظیم درست موتور را الکتروراه انداز 

 .کنید

 .اتصاالت کابل را تعویض یا محکم نمایید .است قطعیا  شلاتصال کابل  -ب

 .یکی از فیوزها قطع است-پ
فیوز را عوض کنید و مجدد راه اندازي 

 .نمایید

 .نمایید عیبسامانه را بررسی و رفع  .پمپ گیر کرده است  -ت

 .را عوض کنید اتصاالت .داردوجود اضافه بار قطعی اتصاالت در -ث

 .موتور را تعویض کنیدالکترو .موتور صدمه دیده استالکتروسیم پیچی  - ج

 .با اداره برق محل تماس بگیرید افت ولتاژ بخصوص در ساعات پیک بار - چ

ن ـپمپ روش
شود ولی می

پس از مدت 
 محافظکوتاهی 

حرارتی یا فیوز 
 .قطع می کند

 .شرایط عملکرد پمپ را بررسی نمایید .موتور نیستالکتروولتاژ در محدوده کاري  -الف

در شرایط محیطی  )تابلو کنترل( تابلو برق-ب
گرم یا در مقابل تابش مستقیم آفتاب قرار 

 .گرفته است

را در مقابل منبع  )تابلو کنترل( تابلو برق
 .ت کنیدظحرارت و نور خورشید حفا

 .کنترل کنیدشبکه را  .یک فاز شبکه قطع شده است -پ

  نـپمپ روش
می شود ولی  

پس از مدتی 
حرارتی  محافظ

 .قطع می کند

دن ــــان ها باعث گرم شـاقــسایش یات -الف
 .موتور می شودالکترو

 .موتور را تعویض کنیدالکترویاتاقان هاي 

آبدهی پمپ بیش از مقدار مشخص شده  -ب
 .در پالك پمپ است

ببندید تا شیر فلکه رانش را به تدریج 
 .آبدهی به محدوده مشخص شده برسد

مسیر لوله یا پمپ دچار گرفتگی شده -پ
 .است

ها ام خارجی را از داخل پمپ یا لولهاجس
 .خارج کنید

در سیاالت با ویسکوزیته زیاد ممکن است  -ت
موتور به سختی و در شرایط اضافه باري کار الکترو

  .افزایش یابدموتور الکترودر نتیجه دماي  رده وک

توان مورد نیاز بر اساس مشخصات سیال 
مورد پمپاژ را بررسی نمایید و 

  .موتور مناسب را جایگزین نماییدالکترو
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کند پمپ کار می
  ی آب ـــــول
 .دهدیــــمن

 .پمپ را از سیال پر نمایید .پمپ هواگیري نشده است -الف

ذرات جامد توسط،لوله مکش یا رانش،پمپ -ب
 .سیال مسدود شده استهمراه 

 .را تمیز کنیدلوله مکش یا رانش ،پمپ 

سوپاپ یا شیر یکطرفه گرفته یا خراب  -پ
 .شده است

 .سوپاپ یا شیر یکطرفه را تعویض نمایید

 .لوله مکش را تعمیر یا تعویض کنید .لوله مکش نشتی دارد -ت

 .کنید هواي محبوس را خارج .در لوله مکش یا پمپ هوا وجود دارد -ث

  موتور در جهت نادرست می چرخدالکترو - ج
 .)موتور سه فازالکترو( 

جاي دو سیم فاز را در تابلو برق عوض 
 .کنید

پمپ  آبدهی
 .ثابت نیست

پمپ هوا می کشد یا فشار ورودي بسیار  -الف
 .کم است

 .شرایط مکش را اصالح نمایید

پمپ یا لوله مکش توسط اجسام خارجی  -ب
 .استمسدود شده 

 .پمپ یا لوله مکش را تمیز کنید

کلی  حفاظت
سیستم عمل 

 .می کند

 .سیستم الکتریکی را وارسی نمایید اتصال کوتاه

پمپ پس از 
خاموش شدن 
در جهت عکس 
 .دوران می کند

 .سوپاپ یا شیر یکطرفه را تعویض نمایید .سوپاپ یا شیر یکطرفه خراب شده است -الف

 .لوله مکش را تعمیر یا تعویض کنید .لوله مکش نشتی دارد -ب

دوره راه اندازي 
پمپ خیلی 
 .طوالنی است

 .قطعات را تعمیر یا تعویض نمایید .نشتی در سوپاپ، شیر یکطرفه یا لوله ها -الف

الستیک مخزن پاره شده یا هوا شارژ  -ب
 .نشده است

راهنماي نگهداري مخزن ضربه گیر را 
 .مطالعه کنید

 ارتعاش و نوفه

 کاویتاسیون -الف
جریان عبوري را کاهش دهید یا شرایط 

 .عملکرد پمپ را اصالح نمایید

موتور درست تراز الکترومحور پمپ و  -ب
 .نشده است

موتور را تنظیم الکترومحور پمپ یا 
 .کنید
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 .موتور را تعویض کنیدالکترویاتاقان هاي  موتورالکتروسایش یاتاقان هاي  -پ

 فرکانسکار با مبدل  -ت
با کارشناس متخصص تامین کننده 

 .مبدل فرکانس مشورت نمایید

تجهیزات کاهش ارتعاش و نوفه را کنترل  -ث
 .کنید

تجهیزات کاهش در صورت خرابی 
 .تعویض کنید  آنها را ،ارتعاش و نوفه

  
  
  

  ثر فشار بهره برداري و  فشار مکشکحدا
  هرتز 50فرکانس 

 طبقات
حداکثرفشار بهره 

 )عملکرد(برداري
 مکش فشار حداکثر طبقات

PCR 1   
2 - 36 25 bar 2 - 36 10 bar 

PCR 3 

2 - 36 25 bar 2 - 29 10 bar 
31 - 36 15 bar 

PCR 5 

2 - 36 25 bar 2 - 16 10 bar 
18 - 36 15 bar 

PCR 10 
1 - 16 16 bar 1 - 6 8 bar 

17 - 22 25 bar 7 - 22 10 bar 
PCR 15 

1 - 10 16 bar 1 - 3 8 bar 
12 - 17 25 bar 4 - 17 10 bar 

PCR 20 
1 - 10 16 bar 1 - 3 8 bar 

12 - 17 25 bar 4 - 17 10 bar 
PCR 32 

(1-1) - 7 16 bar (1 -1)- 4 4 bar 

(8-2) - 14 30 bar (5-2) - 10 10 bar 
(11-2) - 14 15 bar 
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 طبقات
حداکثرفشار بهره 

 )عملکرد(برداري
 مکش فشار حداکثر طبقات

PCR 45 
(1-1) - 5 16 bar (1-1) - 2 4 bar 
(6-2) - 11 30 bar (3-2) - 5 10 bar 

(12-2) - (13-2) 33 bar (6-2) - (13-
2) 15 bar 

PCR 64  
(1-1) - 5 16 bar (1-1) - (2-2) 4 bar 

(6-2) - (8-1) 30 bar (2-1) - (4-2) 10 bar 
(4-1) - (8-1) 15 bar 

PCR 90 
(1-1) - 4 16 bar (1-1) - 1 4 bar 

(5-2) - 6 30 bar (2-1) - (3-2) 10 bar 
3 - 6 15 bar 

PCR 120 
 
1-7 

 
30 bar 

1-(2 – 1) 10 bar 
2-(5-1) 15bar 
(6-1)-7 20 bar 

PCR 150 
 

(1-1)-6 
 

30 bar 
(1-1)-1 10 bar 

(2-1)-(4-2) 15bar 
(5-2)-6 20 bar 
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  تیپ پمپ

 DIN اتصاالت فلنج بر اساس
 

 
 

L 
[mm] 

H 
[mm] DN L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
B1 

[mm] 
B2 

[mm] 
Ø 

[mm] 

SB 1 250 75 25/32 100 141 180 220 14 

SB 3 250 75 25/32 100 141 180 220 14 

SB 5 250 75 25/32 100 141 180 220 14 

SB 10 280 80 40 130 173 215 256 14.5 

SB 15 300 90 50 130 173 215 256 15 

SB 20 300 90 50 130 173 215 256 15 

SB 32 320 105 65 170 225 240 297 14 

SB 45 365 142 80 188 247 268 330 14 

SB 64 365 142 100 188 247 268 330 14 

SB 90 380 140 100 199 263 280 346 14 

SB 120 380 180 125 275 344 380 472 18 

SB 150 380 180 125 275 344 380 472 18 
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 PCR 1,3,5تنظیم کوپلینگ 
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 PCR 10,15,20تنظیم کوپلینگ 
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 PCR 32,45,64,90,120,150تنظیم کوپلینگ 
 
 

  






