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DECLARATION DE CONFORMITE 

déclare que tous les groupes ELECTROPOMPES IMMERGEES 

sont conformes aux prescriptions des Directives suivantes : 

•  2006/42/CE                 Machines 
•  2006/95/CE                 Appareils à basse tension 
•  2004/108/CE               Compatibilité électromagnétique 

• UNI EN 809    Pompes et groupes de pompage pour liquides  
• UNI EN I50 12100-1 Sécurité de la machine, partie 1  
• UNI EN I50 12100-2  Sécurité de la machine, partie 2  
• CEI EN 60034-1   Machines électriques tournantes  
• UNI EN ISO 14121-1 Sécurité de la machine - Evaluation du risque  
• UNI EN ISO 3744   Niveau sonore 

et qu'ils sont en outre conformes aux normes ou caractéristiques techniques ci-après, y compris toutes 
les ultérieures modifications 

Le représentant légal  
    Gianluigi Pedrollo 

Veronella (VR) 01/01/2012 

avec moteurs immergés 3MPE, 4MPE, 6MPE, 4MPEW, 6MPEW, 4MFR, 6MFR 
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

con la presente declara que todos los grupos ELECTROBOMBAS SUMERGIDAS: 

están fabricadas en conformidad con lo dispuesto en las directivas: 

•  2006/42/CE                 Máquinas 

•  2006/95/CE                 Aparatos de baja tensión 

•  2004/108/CE               Compatibilidad electromagnética 

• UNI EN 809    Bombas y grupos de bombeo para líquidos 

• UNIENI50   12100-1  Seguridad de la máquina, parte 1 

• UNI EN 150   12100-2  Seguridad de la máquina, parte 2 

• CEIEN 60034-1   Máquinas eléctricas rotativas 

• UNIENISO  14121-1  Seguridad de la máquina - Evaluación del riesgo 

• UNIENISO 3744  Acústica 

y que además están en conformidad con lo dispuesto en las siguientes normas y/o indicaciones técnicas, 
comprendidas todas sus modificaciones: 

El representante legal  
    Gianluigi Pedrollo 

Veronella (VR) 01/01/2012 

3S, 4S, 6S 

con motores sumergidos 3MPE, 4MPE, 6MPE, 4MPEW, 6MPEW, 4MFR, 6MFR 



 بوصة  6 - 4 - 3غاطسة  آهربائية مضخات
 

 تعليمات الترآيب واالستخدام والصيانة 
 
  بوصة ــ تعليمات االستخدام 6 – 4 – 3مضخات آهربية غاطسة ) ع(

 طرق االستخدام للموديالت القياسية

 مم 150وقطر )  بوصة4( مم 100وقطر )  بوصة3( مم 80االرتوازية العميقة ـ أبعاد قطر 
 ) بوصة(

 آبار 

م / جرام40 درجة مئوية؛ رواسب 25 ماء نظيف أو محمل قليال، درجة حرارة قصوى
  مكعب

 سائل 

جيدًا/ مرة بدء تشغيل20مستمر أو متقطع بحد أقصى  هبوط أقصى  :ساعة موزعة توزيعا 
 . على الجهد االسمي للوحة الفنية% 3جهد 

 خدمة 

 
 مراجعات أولية 

 .  وخال من الرمال والرواسب، وفي غير هذه الحالة اعمل على تنظيفهتحقق من أن البئر مستقيم، * 
تأآد من أن اتجاه دوران المحرك يعاآس اتجاه عقارب الساعة بالنظر إلى الجزء الخارج ) الغمر(قبل الغمس * 

 .   آةللمحور، وفي أنواع المحرك التي يتم تبريدها بالماء، انظر تحقق من مستوى السائل وفقا لتعليمات الشر
 

 الربط بالمحرك
تأآد باللمس باليد مباشرة من حرية دوران محرك المضخة ومرئيًا من حالة آابل المحرك، وإذا لم يكن مرآبا * 

 . نظف األسطح المستهدفة بالربط ). آجم5(اربطه بمفتاح في مكانه المخصص له 
محابس المحرك وممر الكابل؛ ثم اربط انزع شبكة الشفط وغطاء حماية الكابل، ثم ضع رأس الشفط في مقابل * 

الوصلة المحفورة للمضخة بمحور المحرك، ضع رأس الشفط في موضعه ثم ثبته بصواميل يتم التزويد بها قياسيا 
 ).  آجم3(

تأآد من وجود فاصل محوري على وصلة المضخة بمفك براغي مرفوعا على المحرك، ثم أعد ترآيب شبكة * 
 .  مع آابل المحرك المدرج في مكانه المخصصالشفط وغطاء حماية الكابل

 
 الكوابل ربط

إحكام حراري أو راتنج (ذات مواصفات العزل األخرى ) 10(قم بتوصيل آابل المحرك بكابل خط الكهرباء * 
 ).  عازل للكهرباء

 ). لو فولت آي1 ≥عزل ( نوع الخدمة – الطول – الطاقة –الجهد  :وفقا للقانون وحسب) 2(اختر آابل التغذية * 
االستمرارية بين  :عند نهاية الوصل، قبل غمس المضخة الكهربية، تحقق بواسطة األدوات المخصصة مما يلي* 

 . األطوار، بين توصيالت األرضي وجسم المحرك والعزل بين سلوك مراحل الكهرباء واألرضي
 

 الترآيب
9(ء أو تسقط، في مرحلة توصيل األنابيب بحرص، وال تجعلها ترتطم بشي) 12(تعامل مع المضخة الكهربية * 
 .  أو في إنزال المجموعة احرص على قواعد السالمة ومكافحة الحوادث السارية في موقع العمل وااللتزام بها) 

 .احرص على تجنب االنقالب الذي يؤذي األشخاص والتجهيزات
ان قم بعمل نقطة لحام على مستوى في توصيلة خط التموين، احكم ربط توصيالت األنابيب المعدنية، وللضم* 

 .في حالة األنابيب البالستيكية استخدم توصيالت مناسبة. نقطة التوصيل
 . مقاومة ضد الصدأ معايرة مع وزن الماآينة بأنابيب خروج مملوءة بالماء) 8(قم بتثبيت المجموعة  بكابالت * 
مع ) أمتار تقريبا3آل (ين بشرائط من البالستيك في مرحلة اإلنزال اربط الكابالت الكهربية بأنبوب خط التمو* 

 . ال تستخدمها مطلقا لدعم المجموعة: الحرص على عدم إتالفها
لآلبار ذات القطر األآبر آثيرا من قطر المجموعة، قم بترآيب قميص خارجي بالمحرك لضمان أن يكون لماء * 

 .ثانية/ م0,1 ≥التبريد سرعة 



بحيث تتحاشى أي سوء تبريد للمحرك بسبب التالمس ) ×(عيد عن قاع البئر ضع المضخة الكهربية في وضع ب* 
زود الترآيب بحماية آهربية ومراجعات  .للبئر ال يجب أن يؤثر على التشغيل) A(المستوى الديناميكي  :مع القاع

 ). 3(تلقائية للمستوى 
ات الماء الناشئة عن التجهيز في على السطح لحماية المضخة من دفق) 6(قم بترآيب صمام منع عودة الماء * 

 . بدايته
يكون محور المضخة  :ترآيب المجموعة في وضع أفقي يتم تحديده عند الشراء مع الوضع في االعتبار أن

 .   م فوق القاع وأن يتم إخالء هواء الجهاز بسهولة، وأن يتم ترآيب صمام عدم رجوع خارجي0,5موضوعا على 
 

 التوصيل بالكهرباء
) 1 (التحكم بلوحة التغذية بالطاقة بإتباع إرشادات توصيل الكابالت وربطه سلك فحص إعادة الرجاء آيبالتر بعد

 : الذي يجب تزويده بما يلي وفقا للقواعد القانونية السارية
 ،) مم3الفتح األدنى لنقاط التوصيل (أداة متعددة األقطاب لفصل الشبكة الكهربية * 
ومغناطيسي حراري، معاير على التيار الوارد باللوحة ) Amالمنصهر أمبير (حماية ضد التماس الكهربي * 

 . الفنية
عدم وجود أطوار تيار، تشتت التيارات، عدم وجود ماء، صدمات جوية، وإشارات حول : أدوات محتملة ضد* 

 . التشغيل واألعطال
 
 هام

 . جميع األجزاء الكهربية يجب أن تكون موصولة بتجهيز أرضي
 . وصيالت يجب أن تتم وفقا ألحكام القانون بواسطة عمال مؤهلينجميع الت

 
 التشغيل ألول مرة 

مفتوحة تماما انتظر حتى تنتهي توصيالت األنابيب من  إصدار هواء؛ ) 5(عندما تكون بوابة خط التموين * 
 . واء من األنابيبأغلق البوابة تماما وابدأ تشغيل المضخة الكهربية مع انتظار خروج ماء خال منفقاعات اله

أن  يطابق بيان الضغط األقصى الضغط المبين في الكتالوج، وفي ) 4(أغلق البوابة وتأآد على مقياس الضغط 
 . حالة العكس أعكس اتجاه الدوران فقط للمحرآات ثالثية األطوار

ور حفرا صحيحا البئر المحف. افتح البوابة تدريجيا وقم بتشغيل البوابة حتى تحصل على ماء خارج رائق* 
 .  دقيقة15والمطهر تطهيرا وقائيا سوف يعطي ماء واضحا في أقل من 

للجهد والتيار الواردين في بيانات % 5 +أثناء األطوار السابقة راجع الجهد والتيار، وأنهما يتحمالن القفزات * 
 . اللوحة الفنية

 
  العادي التشغيل

، راجع أثناء دورة العمل بيانات الجهد والتيار، وإذا لزم األمر راجع المجموعة من ناحية سباآة تجهيز التوزيع
 . عدل ضبط الناتج والضغط والحماية الكهربية

 
  انتبه

 . ال تقم بتشغيل المضخة على  الجاف بتاتا* 
 .  ال تتجاوز أآثر من دقيقتين والبوابة مغلقة تمام اإلغالق* 
 . ثانية30ن ال تقم بتدوير المضخة في اتجاه عكسي ألآثر م* 
 

 الصيانة
، وحافظ دائما على آفاءة المكونات )الرمل، والجير، وما إلى ذلك(راجع دائما التجهيز بإزالة أسباب التعطيل 

تدخل بأقصى حرص واعهد ألشخاص متمكنين  ).صمامات، فلترات، رافعات، حمايات(العرضة للحوادث 
 .   المضخة الكهربيةفي حالة التوقف طويل األمد احرص على تفريغ. ومؤهلين

 
 : انتبه

 .انزع التغذية الكهربية. قبل أية عملية تدخل  للصيانة، تأآد من عدم وجود ضغط في التجهيز
 



إعــــالن مطــــابقــة

شركة PENTAX  شركة مساهمة 
شارع dell’Industria رقم 1 

  VERONELLA – VR صندوق بريد رقم 37040 ـ
رقم الهاتف: 48950 0442   ـ فاكس:  489510 0442

 com@pentax-pumps.it :بريد إليكتروني  

تفيد بهذا اإلعالن بأن جميع مجموعات املضخات الكهربائية املغمورة\الغاطسة

   هي منتجات تتوافق وتتطابق مع ما هو منصوص عليه في التوجهيات: 

آالت      CE/42/2006   -
أجهزة ذات جهد منخفض      CE/95/2006   -

توافق كهرومغناطيسي      CE/108/2004   -
      
      

 كما تفيد أيضاً بأنها منتجات مطابقة ملا هو منصوص عليه ومحدد في القواعد والقوانني و\أو املواصفات الفنية، مبا في ذلك كل تعديالتها: 

مضخات ومجموعات ضخ السوائل       UNI EN 809   -
أمن وسالمة اآلالت، اجلزء 1    UNI EN I50  12100-1   -
أمن وسالمة اآلالت، اجلزء 2    UNI EN I50  12100-2   -

آالت كهربائية دّوارة     CEI EN 60034-1   -

-   UNI EN ISO  14121-1      أمن اآلالت – تقييم اخملاطر    
الصوتيات    UNI EN ISO  3744   -

                         املمثل القانونى 
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 3S, 4S, 6S

 3MPE, 4MPE, 6MPE, 4MPEW, 6MPEW, 4MFR, 6MFR ذات احملركات املغمورة\الغاطسة

                                  Gianluigi Pedrollo                                                                                                                  Veronella ، 01/01/2012  







  آهربية لوحة :1
  آابل آهربي :2
 مجس مستوى: 3
 مقياس ضغط  :4
 بوابة خروج : 5
     )عدم العودة(محبس  صمام :6
 بئر خط التموين الصغير  :7
 انحبل األم: 8
   قنوات محفورة لخط التموين  :9

  الكابل وصلة :10
   مدمج  صمام :11
  الكهربية المضخة مجموعة: 12
  فلتر البئر  :13
 قاع البئر :14
A :  مستوى ديناميكي متنوع 
Z:  م قم100> طول أنبوب خط التموين اإلجمالي؛ إذا آان 

       بترآيب صمام أو أآثر لعدم االرتداد
Y: م1> غمر، في جميع األحوال مقدار ال  .  
X: مترا 1>  : المسافة بين المحرك وفلتر البئر. 
 



                     Pentax Spa 
            Viale Dell’Industria, 1 

        37040 Veronella (VR) Italia 

             Tel. +39 0442 489500 

             Fax +39 0442 489510 

 

           www.pentax-pumps.com 

            com@pentax-pumps.it 




