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راهنمای نصب
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 .1نکتههای کلی

 1-1درمورد این راهنما
• این راهنما برای نصب و راهاندازی اولیه ایمن پمپ
تدوین شده است.
• این راهنما را پیش از نصب بهدقت مطالعه و آن را در
محلی قابل دسترس نگهداری کنید.
• به مفاد این راهنما و موارد درج شده روی پمپ دقت
کنید.
• به مقررات محلی منطقه نصب پمپ توجه داشته
باشید
 1-2راهنمای اصلی
زبان اصلی این راهنما آلمانی است و زبانهای دیگر از
آلمانی ترجمه شدهاند.
 1-3هشدارهای ایمنی در این راهنما
واژه مورد استفاده
خطر

معنی
خطرهایی که به جراحت جدی یا مرگ منجر میشوند

هشدار

خطرهایی که ممکن است به جراحت جدی یا مرگ منجر شوند

احتیاط

خطرهایی که میتوانند به جراحت جزیی منجر شوند

توجه

خطرهایی که میتوانند به محصول یا محیط زیست آسیب برسانند

 .2درباره پمپ

 2-1راهنمای اصلی
 -1پوسته پمپ
 -2موتور
 -3ماژول کنترلی
 -4نمایشگر هد پمپ و نمایشگر خطا
 -5کلید تنظیم
 -6درپوش
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شکل  :1شمای کلی از پمپ

Yonos MAXO

 2-2توضیح کوتاه
پمپ پربازده  Yonos-MAXOویلو که با فلنج یا رزوه
به خط لوله متصل میشود ،روتوری بهصورت آهنربای
دائم دارد و به یک سیستم داخلی برای کنترل اختالف
فشار تولیدی مجهز است .این پمپ بهصورت تک و دوقلو
عرضه میشود.
محدود کننده توان
پمپ دارای یک عملگر محدود کننده توان است که
از اضافه بار جلوگیری میکند .این مسئله ممکن است
عملیات پمپاژ را تحت تاثیر قرار دهد.
 2-3راهنمای نام گذاری
مثالYonos MAXO-D 32/0.5-11 :
Yonos MAXO

پمپهای سیرکوالتور پربازده

D

پمپ تک قلو- :
پمپ دوقلوD :

32

قطر نامی اتصال به خط لوله

0.5

کمترین هد تولیدی پمپ برحسب متر

11

بیشترین هد تولیدی پمپ برحسب متر در دبی صفر

 2-4اطالعات فنی

شکل  :2اطالعات فنی
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متغیر

مقدار

دمای مجاز محیط

 -20تا  +40درجه سانتیگراد

دمای مجاز سیال

 -20تا  +110درجه سانتیگراد

بیشترین رطوبت نسبی

%95

ولتاژ شبکه

تک فاز_ 10
 230 +ولت 50/60،هرتز

جریان مانده

کمتر از  3.5میلی آمپر

صدای تولیدی

کمتر از  52دسیبل

 2-5کمترین فشار مکش
قطر نامی

دمای سیال
 -20تا  +50درجه سانتیگراد

تا  +95درجه سانتیگراد

تا  +110درجه سانتیگراد

Rp1
¼ Rp 1

 0.3بار

 1.0بار

 1.6بار

DN 32
DN 40
DN 50

 0.5بار

 1.2بار

 1.8بار

DN 65
DN 80

 0.7بار

 1.5بار

 2.3بار

DN 100
دادههای ارائهشده برای ارتفاع تا  300متر باالتر از سطح دریا مناسب هستند؛ برای ارتفاعات باالتر  0.01بار برای هر  100متر
افزایش ارتفاع به اعداد فوق اضافه میشود.
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 .3ایمنی

 3-1موارد کاربرد
این راهنما برای نصب و راه اندازی اولیه ایمن پمپ تدوین
شده است.
کاربرد
• گردش آب گرم در سیستم های گرمایش
• مدارهای گردش آب سرد یا آب خنک کن
• مدارهای بسته در سیستمهای سیرکوله صنعتی
• سیستم های انرژی خورشیدی

سیال مجاز
• آب سیستمهای گرمایش مطابق با ()VDI2035
• مخلوط آب/گلیکول ،بیشترین نسبت اختالط 1:1
اگر گلیکول اضافه میشود ،باید شاخصهای عملکرد پمپ
متناسب با ویسکوزیتهی سیال اصالح شوند.
توجه :برای استفاده سیاالت دیگر ،باید تاییدیه ویلو دریافت
شود.
دمای مجاز
•  -20تا  +40درجه سانتیگراد
کارکرد اشتباه
• هیچگاه افراد فاقد صالحیت نباید برای نصب و راه اندازی
اقدام کنند.
• هیچگاه از پمپ خارج از محدوده مجاز کاری نباید استفاده
شود.
• فقط از لوازم جانبی و قطعات یدکی مجاز استفاده کنید.
• استفاده از کنترل زاویه فاز مجاز نیست.
 3-2مسئولیتهای اپراتور
• در صورت نظارت و راهنمایی الزم برای ایمنی ،این دستگاه
می تواند حتی توسط کودک  8ساله یا افراد کم توان حسی،
حرکتی یا ذهنی و نیز افراد کم تجربه و کم اطالع نیز مورد
استفاده قرار گیرد ،به شرط آن که این افراد از خطرات
احتمالی آگاهی یابند .نباید اجازه داد کودکان با این دستگاه
بازی کنند .تمیز کردن دستگاه و امور مربوط به نگهداری آن
نباید توسط کودکان انجام پذیرد.
• نصب و راه اندازی اولیه باید توسط پرسنل دارای صالحیت
انجام شود.
• هنگام حضور در محل نصب پمپ ،محافظت در برابر برق
گرفتگی و تماس با سطوح داغ را در نظر داشته باشید.

• کابل ها و واشرهای مستعمل را تعویض کنید.
 3-3نکتههای ایمنی
جریانالکتریسیته
خطر

• از آنجا که موتور این پمپ با جریان برق کار میکند،
مانند هر وسیله برقی دیگر ،امکان برقگرفتگی و خطر
جانی وجود دارد.
• امور مربوط به برق در نصب و راه اندازی پمپ تنها باید
توسط برق کار دارای صالحیت انجام پذیرد.
• قبل از شروع به کار برق را قطع کنید و مطمئن شوید
کسی به اشتباه آن را وصل نخواهد کرد.
• هیچ گاه ماژول کنترلی را جدا نکنید و کنترلهای اپراتور
را برندارید.
• پمپ را تنها با تجهیزات جانبی و لولهکشی بیعیب و
نقص راهاندازی کنید.
میدانمغناطیسی
هشدار

هنگام باز کردن پمپ ،روتور که بهصورت آهنربای دایمی
است ممکن است برای افرادی که از ایمپلنت پزشکی
استفاده می کنند خطرناک باشد.
•هیچگاه روتور را خارج نکنید.
قطعات داغ
هشدار

پوسته پمپ و موتور ممکن است داغ بوده و در صورت تماس
با بدن ،باعث سوختگی شوند.
• هنگام کار پمپ در صورت نیاز فقط به ماژول کنترلی
جلوی پمپ دست بزنید.
• پیش از شروع به هر کار اجازه دهید پمپ خنک شود.
• مواد به شدت آتش زا را دور نگه دارید.
.4حمل و نقل و انبار کردن
 4-1محتویات جعبه محصول
• پمپ
• دو عدد گسکت (فقط برای پمپ با اتصال رزوه ای)
•  8عدد واشر  M12و یا  ( M16فقط برای پمپ با
اتصال فلنجی)
• راهنمای نصب و عملکرد
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 4 -2لوازم جانبی
در صورت سفارش جداگانه:
• عایق حرارتی پوسته (فقط برای کاربرد در سیستمهای
گرمایشی)
 4-3بازرسی حمل محصول
پس از رسیدن محصول محتویات جعبه را کنترل و از کامل و
سالم بودن آن مطمئن شوید .در صورت وجود نقص ،موضوع
را فوری اطالع دهید.
 4-4انبار کردن محصول
• محصول را در بسته بندی اصلی خود انبار کنید.
• محصول را در برابر رطوبت و بارهای مکانیکی محافظت
کنید.
• محصول را پس از کار (مثل تست عملکرد) بهطورکامل
خشک و حداکثر به مدت  6ماه انبار کنید.
• محدوده دمایی مجاز -20 :تا  +40درجه سانتیگراد
 4-5حمل محصول
• پمپ را فقط از محل پوسته پمپ یا موتور نگهدارید.
• در صورت نیاز از باالبر و قالب با ظرفیت بار مناسب
استفاده کنید.

 .5نصب

 5-1صالحیت پرسنل
برای نصب پمپ باید فقط از پرسنل دارای صالحیت استفاده
شود.

 5-2ایمنی هنگام نصب
سیال داغ ممکن است باعث سوختگی شود .پیش از شروع به
نصب یا باز کردن پمپ این موارد را انجام دهید:
• شیر فلکه قطع و وصل را ببندید.
• اجازه دهید تا سیستم خنک شود.
 5-3آماده سازی برای نصب
• همه عملیات جوشکاری و لحیم کاری را کامل کنید.
• از تمیز بودن پمپ و خط اطمینان پیدا کنید.
• قبل و بعد از پمپ شیر فلکه تعبیه کنید .نحوه نصب این
شیرها باید طوری باشد که نشتیهای احتمالی روی ماژول
کنترلی نریزد.
• مطمئن شوید که نصب پمپ بدون تحمیل تنشهای
مکانیکی به آن (برای مثال از سمت لولهها) انجام میشود.
• اطراف ماژول کنترلی به اندازه ده سانتی متر فضای آزاد در
نظر بگیرید تا بیش از حد گرم نشود.
هشدار

 5-4راستای مجاز نصب پمپ

شکل  :4راستای مجاز نصب پمپ

شکل  :3حمل پمپ
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 5-5نصب در فضای باز
هنگام نصب پمپ در فضای باز به این موارد نیز توجه کنید:
• برای پمپ یک محفظه مناسب در نظر بگیرید.
• این محفظه باید دارای درپوشی مناسب برای حفاظت در
برابر محیط (مثل باران) باشد.
• شرایط محیطی آن فضا را در نظر بگیرید و با توجه به آن
کالس حفاظتی مناسب را تدارک ببینید.
 5-6جهت مناسب
موتور و ماژول کنترلی باید مطابق با شکل  4نصب شوند.

 5-7نصب
 5-7-1پمپ با اتصال فلنجی
نوع پیچ ها و گشتاور الزم برای بستن پیچ ها
پمپ فلنجی
PN6

DN32

DN40

قطر پیچ

M12

کالس استحکام

≤ 4.6

گشتاور بستن

40 Nm

طول پیچ

پمپ فلنجی
PN6

قطر پیچ

≤ mm 55

DN65

گشتاور بستن
طول پیچ

• راستای مناسب نصب پمپ را کنترل کنید.
• در صورت نیاز پیچهای اتصال موتور به پوسته پمپ را باز
کنید و آن را با احتیاط بچرخانید .موتور را از پوسته پمپ
بیرون نکشید.
توجه :آسیب به گسکت منجر به نشتی خواهد شد.
• گسکت را خارج نکنید.

پمپ فلنجی
PN6/10

≤ mm 60

DN80

M12
≤ 4.6
40 Nm

95 Nm

≤ mm 60

≤ mm 70

DN40

DN32

قطر پیچ

M16

کالس استحکام

≤ 4.6

گشتاور بستن

DN50

95 Nm

طول پیچ

پمپ فلنجی
PN6/10

DN100
M16

کالس استحکام

شکل  :5جهت مناسب

DN50

≤ mm 60

DN65

≤ mm 65

DN100

DN80

قطر پیچ

M16

کالس استحکام

≤ 4.6

گشتاور بستن

95 Nm

طول پیچ

≤ mm 65

≤ mm 70
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هشدار

لولهها ممکن است داغ باشند و باعث سوختگی شوند.
• دستکش ایمنی بپوشید.

 -2پمپ را به همراه دو عدد گسکت بین دو بخش لوله قرار
دهید؛ طوریکه پیچهای فلنج بسته شوند .فلش روی پوسته
پمپ باید در راستای جهت جریان باشد.

شکل  :6شیرهای قطع و وصل را ببندید

شکل  :8نصب پمپ

 -1شیر قطع و وصل قبل و بعد از پمپ را ببندید.

 -3پیچهای فلنج را بعد از قرار دادن واشر با توجه به
گشتاور داده شده در جدول قبل ببندید.
هیچ گاه دو فلنج ترکیبی را به هم متصل نکنید.

شکل  :7قرار دادن پمپ

شکل  :9شیرهای قطع و وصل را باز کنید.
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 -4شیرهای قطع و وصل قبل و بعد از پمپ را باز کنید.
 -5کنترل کنید نشتی وجود نداشته باشد.
 5-7-2پمپ با اتصال رزوه ای
لوله ها ممکن است داغ باشند و باعث سوختگی شوند.
• دستکش ایمنی بپوشید.
هشدار

 -3گسکت موجود در جعبه پمپ را بین دو سر اتصال
قرار دهید.
 -4مهره ماسوره را روی رزوه پمپ محکم کنید .برای
نگه داشتن پمپ فقط از بخش مسطح روی پوسته پمپ
(نزدیک دهانهها) استفاده کنید.

-1از لوله و مهره ماسوره مناسب استفاده کنید.

شکل  :12شیرهای قطع و وصل را باز کنید.

شکل  :10شیرهای قطع و وصل را ببندید.

 -5شیرهای قطع و وصل قبل و بعد از پمپ را باز
کنید.
 -6کنترل کنید نشتی وجود نداشته باشد.

 -2شیرهای قطع و وصل قبل و بعد از پمپ را ببندید.

شکل  :11نصب پمپ

9

 5-8عایق

• پمپ باید مجهز به کلید محافظ جان (مدل  Aیا )B
باشد.
• جریان نشتی کمتر از  3.5میلی آمپر
• اتصال برق باید به کمک یک کابل ثابت مجهز به
کانکتور مناسب یا یک کلید قطع و وصل که عرض
زبانهی آن حداقل سه میلیمتر است ،انجام شود.
()VDE 0700/part1

• برای اطمینان از وارد نشدن آب به موتور و اطمینان از
محافظت کابل در برابر کشیده شدن باید از گلند کابل
با قطر بیرونی مناسب استفاده شود.
• در شرایطی که دمای سیال بیش از  90درجه سانتیگراد
است از کابل مقاوم به حرارت استفاده کنید.
• خط اتصال برق باید طوری طراحی شود که تماسی با
لوله ها یا پمپ نداشته باشد.
شکل  -13هنگام عایق کاری ،مسیر خروج میعانات را باز نگه دارید.

 6-3روشهای نصب

کاربرد در سیستم گرمایشی با دمای باالتر از 20
درجه سانتیگراد
روی پوسته پمپ عایق حرارتی مخصوص ویلو نصب
کنید.
کاربرد در سیستم سرمایش
از عایق مخصوص این کاربری استفاده کنید.
 .6نصب و اتصاالت برق
 6-1صالحیت پرسنل
اتصاالت برقی فقط باید توسط برق کار دارای صالحیت
انجام شود.
 6-2الزامات
توجه
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اتصاالت الکتریکی اشتباه پمپ منجر به آسیب به قسمت
الکترونیکی میشود.
• به ولتاژ مناسب پمپ که روی پالک درج شده دقت
کنید.
• فیوز حداکثر ، 10A :کندکار یا قطع کننده مدار
( )circuit breakerبا مشخصه قطع C
• پمپ هیچگاه نباید روی مدار غیر قابل قطع نصب شود.
• تعداد خاموش و روشن شدن پمپ:
 کمتر از  100بار در شبانه روز کمتر از  20بار در ساعت با فاصله یک دقیقه زمان بینخاموش و روشن شدن

شکل  :14روشهای نصب

• پمپ میتواند به یکی از خطوط تامین برق متصل شود؛
 تک فاز  230ولت سه فاز  380ولت با سیم نول سه فاز 380ولت بدون سیم نول سه فاز  230ولت 6-4پمپهای دوقلو
کارکرد فقط بهصورت اصلی و رزرو به همراه سوییچ
راهاندازی خودکار پمپ رزرو در صورت بروز خطا

• هر پمپ به طور مستقل متصل میشود.
• هر پمپ سوییچ جداگانه داشته باشد.
• تنظیمات پمپها یکسان باشد.

 -1برق را قطع کنید.
 -2کابلها را مانند شکل آماده کنید.

 6-5سیگنال خطای کلی ()SSM
اتصال ( SSMنرمال بسته) میتواند به سیستم
اتوماسیون ساختمان وصل شود .اتصال داخلی در این
موارد بسته خواهد بود:
• وقتی پمپ آمپر ندارد.
• وقتی خطایی رخ نداده است.
• وقتی ماژول کنترلی ایراد پیدا کرده است.
خطر

در صورت عبور  SSMو سیم برق از یک کابل پنج رشته
خطر جانی وجود دارد.
از کابل  5×1.5 mm2استفاده شود.
اتصال
• حداقل 12V DC, 10 mA
• حداکثر 250V AC, 1 A
• برای اتصال  SSMبه شبکه:
فاز  = SSMسیم L1

شکل  -16جدا کردن درپوش

 -3پیچ موجود روی درپوش را باز کنید.
 -4درپوش را جدا کنید.

 6-6اتصال برقی
خطر

خطر مرگ ناشی از برقگرفتگی هنگام اتصال پمپ!
• پیش از شروع به کار برق را قطع کنید.
• اتصال برقی فقط توسط برقکار دارای صالحیت انجام
شود.

شکل  :17جدا کردن دو نیمه درپوش

شکل  :15برقراری اتصال برقی
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 -5دو گلند کابل موجود روی درپوش را بیرون بکشید.
 -6نیمه باالیی و پایینی درپوش را جدا کنید.

 -9کابل را به درستی به سوکت موتور متصل کنید.

شکل  -20بستن درپوش
شکل  -18اتصال برقی

 -10دو نیمه درپوش را به هم متصل کنید و گلند را ببندید.

 -7الستیک کوچک آببندی را به کمک یک پیچ
گوشتی کوچک خارج کنید.
 -8کابل را از داخل گلند به سمت سوکت اتصال عبور دهید.

شکل  -21نصب درپوش روی پمپ

 -11درپوش را روی پمپ بگذارید و پیچ را ببندید.
 -12برق را وصل کنید.

شکل  :19اتصال برقی

12

 .7راه اندازی
 7-1هواگیری
• سیستم لولهها را بهطور کامل پر از آب کنید و
هواگیری را انجام دهید.
• هواگیری پمپ بهصورت خودکار انجام میشود.
 7-2فالشینگ
استفاده از سیال همراه با ذرات خارجی و افزودنیها
ممکن است باعث آسیب به پمپ شود.
توجه

 7-3انتخاب مود عملکرد

شکل  -22انتخاب مود عملکرد

مشخصات سیستم
فشار متغیر

∆p-v

دور ثابت ()c1, c2, c3

فشار ثابت
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∆p-c

نوع سیستم

مود عملکرد

سیستمهای گرمایش ،سرمایش و تهویه سیستمهای دو لولهای بههمراه شیرهای
مطبوع که مقدار مقاومت در مصرفکننده ترموستاتیک یا کنترل دبی مدارها و مصرف
(مانند رادیاتور و شیر ترموستاتیک) کمتر از کننده هایی با دبی محدود
 %25کل مقاومت خط باشد.
• HN> 4m
•لولههای خروجی بسیار طوالنی
•شیرهای محدود کننده روی خط اصلی
با افت زیاد
•کنترل فشار موضعی مدار
• افت فشار زیاد در بخشی از سیستم که
کل دبی عبور میکند (دیگ ،مبدل گرمایی،
کلکتور اصلی و )...
• مدار اولیه با افت فشار زیاد

سیستمهای گرمایش ،سرمایش و تهویه
مطبوع

• دبی ثابت
• اولویت آب گرم ()c3
• نیاز به کنترل دستی

سیستمهای گرمایش ،سرمایش و تهویه
مطبوع که مقدار مقاومت مدار در خط اصلی
و خط توزیع کمتر از  %25مقدار مقاومت
در مصرفکنندهها (مانند رادیاتور و شیر
• HN< 2m
ترموستاتیک) باشد.
• سیستمهایی که پیشتر بهصورت ثقلی
عمل میکردهاند.
• افت فشار محدود در بخشی از سیستم که
کل دبی عبور میکند (دیگ ،مبدل گرمایی،
کلکتور اصلی و )...
• مدار اولیه با افت فشار کم
• گرمایش از کف با ترموستات و سرشیر برقی
• سیستمهای تک لوله با ترموستات و شیر
موضعی
سیستمهای دو لولهای بههمراه شیرهای
ترموستاتیکیا کنترل دبی مدارها و
مصرفکنندههایی با دبی زیاد

 7-4تنظیم مود عملکرد و خروجی پمپ
تنظیماتکارخانه
پمپ بهصورت پیشفرض روی مود  ∆p-cقرار دارد .مقدار
هد پمپ در حالت پیشفرض بین نصف تا  75%مقدار هد
ماکزیمم آن تنظیم شده است .مقدار هد پمپ و مود کنترلی
آن را با توجه به سیستم مورد نظر تغییر دهید.
انجامتنظیمات
طراحی سیستم و انتخاب پمپ بر مبنای بیشترین بار
حرارتی (بیشترین هد مورد نیاز سیستم) است .هنگام
راهاندازی سیستم ،مقدار هد تولیدی پمپ را باید روی مقدار
مورد نظر تنظیم کرد.
 -1مود عملیاتی مورد نظر را بهوسیله دگمه روی پمپ
انتخاب کنید.
چراغ  LEDمقدار هد تولیدی را در دو مود عملیاتی
( ∆p-c.سمت راست) و ( ∆p-vسمت چپ) نشان میدهد.
در صورتیکه عملکرد پمپ بهصورت دور ثابت تنظیم شود،
مقدار دور کم ،متوسط یا زیاد ( )c3, c2, c1در  LEDنمایش
داده میشود.
 -2مقدار هد مورد نظر را با چرخاندن دگمه روی پمپ
تنظیمکنید.

.8عیب یابی

 8-1صالحیت پرسنل
عیبیابی پمپ فقط باید توسط پرسنل دارای صالحیت انجام
شود .کار بر روی اتصاالت برقی فقط باید توسط برقکار دارای
صالحیت انجام شود.

 2-8ایمنی هنگام عیبیابی
خطر برق گرفتگی بخاطر تماس دست با قطعات برقدار
• قبل از شروع به کار برق پمپ را قطع کنید.
• پس از گذشت پنج دقیقه از قطع برق کار را شروع کنید.
خطر
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 8-3جدول عیبیابی
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ایراد

علت

رفع ایراد

با وجود وصل بودن برق ،پمپ کار
نمیکند.

فیوز آسیب دیده است.

فیوز را کنترل کنید.

سروصدای پمپ

کاویتاسیون بخاطر کاهش فشار ورودی
پمپ

فشار مدار را باال ببرید تا حداقل فشار
ذکر شده در دهانه مکش پمپ تامین
شود.
مقدار هد تولیدی را کنترل و آن را
روی مقدار مناسب تنظیم کنید.

سیستم گرمایش به اندازه کافی گرما
تولید نمی کند.

انتقال حرارت اندک از سیستم

مقدار هد تولیدی پمپ را افزایش
دهید.
از مود  ∆p-cاستفاده کنید.

 8-4سیگنال های خطا
• پیام نمایش داده میشود.
• چراغ خطا روشن میشود.
• اتصال  SSMباز میشود.
• پمپ خاموش شده و در فواصل زمانی منظم برای
راهاندازی تالش میکند .در مورد خطای  E10پمپ
بعد از ده دقیقه بصورت دائم خاموش میشود.
شماره

ایراد

علت

رفع ایراد

E04

ولتاژ پایین

کاهش ولتاژ برق شبکه

کنترل ولتاژ شبکه

E05

ولتاژ اضافی

افزایش ولتاژ برق شبکه

کنترل ولتاژ شبکه

)E09 1

کارکرد توربینی پمپ

پمپ برعکس میچرخد

جهت حرکت سیال را
کنترل کرده و در صورت نیاز
شیر یک طرفه نصب کنید.

E10

قفل (جام) شدن پمپ

شفت قفل شده است.

با خدمات پس از فروش
شرکت تماس بگیرید.

)E21 2

اضافه بار

افزایش آمپر مصرفی موتور

با خدمات پس از فروش
شرکت تماس بگیرید.

E23

اتصال کوتاه

افزایش بسیار شدید آمپر
در موتور

با خدمات پس از فروش
شرکت تماس بگیرید.

E25

تماس  /سیم پیچ

ایراد در سیم پیچ موتور

با خدمات پس از فروش
شرکت تماس بگیرید.

E30

دمای باال در ماژول کنترلی

گرمای بیش از حد بخش
داخلی ماژول

شرایط کاری مورد نیاز پمپ
را کنترل کنید.

E31

دمای باال در بخش موتور

دمای محیط بسیار باالست

شرایط کاری مورد نیاز پمپ
را کنترل کنید.

E36

خطای الکترونیکی

ایراد در بخش الکترونیک

با خدمات پس از فروش
شرکت تماس بگیرید.

اگر مشکل قابل رفع نبود با یک متخصص دارای صالحیت یا خدمات پس از فروش شرکت سوپرپایپ تماس بگیرید.
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 8-5سیگنال های اخطار
• پیام نمایش داده میشود.
• چراغ خطا روشن نمیشود.
• اتصال  SSMباز نمیشود.
• پمپ به کار ادامه میدهد اما با توان محدود
شماره

ایراد

علت

رفع ایراد

E07

کارکرد ژنراتوری

ایراد هیدرولیکی

سیستم را کنترل کنید.

E11

کارکرد خشک

وجود هوا داخل پمپ

فشار و مقدار آب را کنترل کنید.

)E21 2

اضافه بار

افزایش آمپر مصرفی موتور

با خدمات پس از فروش
شرکت تماس بگیرید.

 )1فقط برای پمپ های با P1≥200 W
 )2عالوه بر نمایش پیام  LEDنور قرمز رنگ پیوستهای
را نشان میدهد.

 .9قطعات یدکی
قطعات یدکی را فقط از متخصصان دارای صالحیت یا
بخش خدمات پس از فروش سوپرپایپ تهیه کنید.
 .10از رده خارج کردن
از رده خارجکردن نادرست این پمپ باعث آسیب به
محیط زیست میشود.
• این پمپ را همراه با زبالههای خانگی دور نریزید.
• پمپ را برای بازیافت تحویل دهید.
• برای اطالعات بیشتر در این مورد ،با بخش مربوطه
در شهرداری یا شرکتهای فعال در زمینهی بازیافت
تماس بگیرید.
توجه
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