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بوسترپمپ:
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بوسترپمپ دستگاه یکپارچهای متشکل از یک یا چند الکتروپمپ است که به صورت موازی کنار هم قرار میگیرند و از تابلو یا
واحد کنترل فرمان میگیرند.
وظیفه بوسترپمپ ثابت نگهداشتن فشار در دبی موردنظر نیاز سیستم مصرف است که باتوجه تغییر مقدار این دبی و افزایش یا کاهش
مصرف ،پمپ یک یکی وارد و یا یکی یکی از مدار خارج میشوند .در سیستمهای با مصارف آب باال ،حداقل مصرف معادل 02
درصد حداکثر مصرف است .بنابراین یک بوستر با دو ،سه یا چهار پمپ در این سیستمها انتخاب میشود به گونهای که در زمان
حداقل مصرف بخشی از ظرفیت یکی از الکتروپمپها ،آب موردنیاز را تامین نماید و در حداکثر مصرف مجموعه الکتروپمپها
جوابگوی حداکثر مصرف سیستم باشند.
برای باال بردن چرخه عمر سیستم بوسترپمپ باید میزان استهالک را به صورت مساوی بین پمپهای سیستم تقسیم نمود که برای
دستیابی به این هدف باید کارکرد همه پمپها برابر باشد .بنابراین باید در بوسترپمپ تعریف کار پمپها به راحتی امکانپذیر باشد به
طوری که در دفعات مختلف که بوسترپمپ شروع به کار میکند ،پمپهای مختلفی به عنوان الوین پمپ وارد مدار شوند.

موارد استفاده بوسترپمپ:
 )1آبرسانی مجتمعها و برجهای مسکونی
 )0آبرسانی بیمارستانها ،فرودگاهها ،فرودگاهها ،هتلها ،اسکلهها ،کارخانهجات و سایر مراکز صنعتی.
 )3آبرسانی شهرها و شهرکها
 )4استفاده در پروژههای آبیاری قطرهای ،باران مصنوعی و مزارع و کشتزارها
 )5سیستم اطفای حریق
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کلیات:
نصب و راه اندازی پکیج باید با قوانین کشوری که این محصول در آن نصب میشود مطابقت داشته باشد .تمامی اقدامات نصب و
نگهداری باید توسط یک تکنسین تاسیسات دارای گواهینامه مهارت انجام شود و بر طبق استانداردهای کیفی مورد نظر و الزامات
تعیین شده اجرا گردد .عدم رعای ت قوانین و الزامات ایمنی فردی و تجهیزات نه تنها جان فرد را به خطر انداخته و خسارت مالی رابه
همراه دارد بلکه هرگونه حقی را برای بهرهمندی خریدار محترم از گارانتی را سلب میکند.
این دفترچه راهنما را پس از مطالعه و نصب پکیج ،برای استفادههای بعدی به دقت نزد خود نگهداری کنید.
هشدارها


پرسنل فنی ماهر

رعایت این نکته ضروری است که نصب و راه اندازی پکیج حتما باید توسط تکنسین شایسته و ماهر صورت گیرد که براساس مراجع
معتبر داخلی از مهارتهای فنی الزم برخوردار باشد.
تکنسین ماهر به افرادی اطالق میشود که تجربه ،آموزش و اطالعات آنها در زمینه استانداردهای شبکههای آبرسانی تحت فشار به
اندازهی کافی باشد و به تایید شرکت نابزیست رسیده باشند و از طرف شرکت نابزیست مجوز انجام تمام فعالیتهای ضروری را
داشته باشند زیرا باید قادر به شناسایی و پیشگیری از هرگونه خطر جانی و مالی باشند.


موارد ایمنی

استفاده از دستگاه الکترونیکی نصب شده در این بوسترپمپ برای موارد دیگر در صورتی مجاز است که پیشبینیهای سیستم
الکتریکی دستگاه با مواردی که در محصول موردنظر بکار رفته و یا در آن نصب میشود مطابقت داشته باشد.


مسئولیت

تولیدکننده در صورت خطاهای ناشی از صدمات وارده از هرگونه ضربه به دستگاه و همچنین کارکرد خارج از محدوده کاری تعیین
شده برای دستگاه و نیز عدم استفاده از سیستم قطع و وصل مناسب برای تامین برق ورودی به تابلو ،هیچگونه ضمانت و مسئولیتی را
به عهده نمیگیرد.
حق هرگونه تغییر ضروری در محصوالت بدون اینکه تاثیری در مشخصات اصلی آنها داشته باشد ،برای شرکت محفوظ است.
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بوسترپمپ را با دقت بلند کرده و جابجا نمایید.

کاربرد
این بوسترپمپ ،برای دامنه وسیعی از کاربردها طراحی شدهاند و در صنایع مختلفی برای تصفیه آب ،تامین فشار ،خنککاری،
شستشو و  ...بکار میروند .برای محصوالت و کاربردهای خاص با مهندسی فروش شرکت تماس بگیرید.
نکته :دستورالعمل نصب و راهاندازی بوسترپمپهای آتشنشانی برای سیستمهای اطفا جریق براساس الزامات و استادنداردهای
بینالمللی میباشد .برای دریافت مشاوره فنی در این زمینه لطفا با شرکت نابزیست تماس بگیرید.

سیاالت مورد پمپاژ
پمپ ها برای سیاالت تمیز با گرانروی کم و غیرقابل انفجار و فاقد ذرات ساینده طراحی شدهاند.
اخطار :در صورت نیاز به پمپاژ سیاالت خورنده ،قابل انفجار یا دارای ذرات جامد با مهندسی فروش شرکت نابزیست تماس
بگیرید.

دادههای فنی
 -1دما
دمای محیط تا  42درجه سلسیوس
اخطار :اگر دمای محیط بیش از  42درجه و یا ارتفاع نصب از سطح دریا بیش از  1222تر باشد خروجی الکتروموتور به دلیل عدم
خنککاری کافی کاهش مییابد .بنابراین الزم است از موتور با توان بزرگتر استفاده شود.
دمای سیال  -15تا  02درجه سلسیوس
 -0حداکثر فشار کاری
رجوع به کاتالوگ پمپ ()Max Operating Pressure
 -3حداکثر فشار ورودی – NPSH

برای اجتناب از پدیده کاویتاسیون ( ،)Cavitationمطمئن شوید که حداقل فشار الزم در مکش پمپ وجود دارد.
 – NPSHRارتفاع مکش مثبت خالص الزم :که تابعی از طراحی پمپ بوده و وابسته به منحنی عملکرد آن است.
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 – NPSHAارتفاع مکش مثبت خالص موجود :تابعی از سامانه متصل به پمپ در سمت مکش است و در واقع شرایط سایت آن را به
ما تحمیل میکند (شرایط لولهکشی قبل از پمپ ،شرایط مخزن ذخیرهای که آب از آن وارد پمپ میشود و.)...
برای محاسبه  ، NPSHAبا توجه به شکل از رابطه زیر استفاده میکنیم:

NPSH A  H a  H s  H f  H v  H st
Ha

فشار اتمسفر

Hs

ارتفاع مکش

Hf

افت اصطحکاکی در لوله مکش

Hst

حاشیه اطمینان (حداقل  0فوت یا  02سانتیمتر)

Hv = KT + KH
KT

فشار بخار
مقاومت چریان به دلیل دمای سیال

KH

مقاومت جریان به دلیل ارتفاع از سطح دریا

اگر  :NPSHA ≤ NPSHRعملکرد پمپ مطلوب خواهد بود.
اگر  :NPSHA ≥ NPSHRوقوع کاویتاسیون و احتمال خشک کار کردن پمپ.
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توجه :در صورت بروز کاویتاسیون در هریک از پمپها ،بوسترپمپ را خاموش کنید .کاویتاسیون میتواند پمپها را تخریب کند
که در این صورت مشمول گارانتی نخواهد بود.
 -4حداقل آبدهی
برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد اجزای داخلی پمپها ،الزک است جریان کمی از داخل آنها عبور کند .از کاتالوگ
پمپ منحنی مربوط به حداقل آبدهی بر حسب درصدی از آبدهی نامی پمپ در مقابل دمای سیال نشان داده شده است.
اخطار :پمپ نباید بیش از چند دقیقه با شیر فلکه بسته کار کند.
 -5دادههای الکتریکی
به کاتالوگ پمپها و پالک الکتروموتور مراجعه نمایید.
اخطار :مطمئن شوید که ولتاژ ،فاز و فرکانس اعمال شده مطابق مشخصات موتور باشد.
 -0تعداد دفعات راهاندازی الکتروموتورها در هر ساعت
الکتروموتورهای تا  4کیلووات :حداکثر  122بار در ساعت
الکتروموتورهای  5.5کیلو وات و باالتر :حداکثر  42بار در ساعت.

اخطار :با توجه به مختلف بودن برندهای الکتروموتورها الزم است به
توصیههای سازندگان آنها در مورد تعداد دفعات راهاندازی توجه شود.

نصب
همواره الزم است مقررات ملی در ارتباط با نصب و انتخاب تجهیزات مربوط به اتصال آب و برق رعایت شود.
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الف) محل نصب پکیج باید نسبت به نفوذ آب عایق باشد.
ب) محل نصب باید به گونهای باشد که در مقابل خنککاری مناسب موتور مانعی وجود نداشته باشد.
ج) در صورت نصب بصورت مکش از چاه (پمپ در سطحی باالتر از منبع تامین آب قرار داشته باشد):
در این حالت توصیه میشود از سیستم های کنترل مناسب برای جلوگیری از کارکردن دستگاه در حالت خشک و بدون آب استفاده
کنید .بطور مثال میتوان از فلوترهای مکانیکی و یا کلیدهای تحت فشار برای کنترل فشار کم استفاده نمود.
د) درصورتیکه نصب بصورت مکش از مخزن باشد (پمپ در سطحی پایینتر از منبع تامین آب قرار داشته باشد) :همانند حالت ج.
ر) در صورتیکه نصب بصورت اتصال مستقیم به سیستم لولهکشی محلی باشد :در این حالت در صورتیکه ممکن است در شبکه افت
فشار قابل توجهی داشته باشید ،توصیه میشود که از یک سوئیچ اتوماتیک فشار برای کنترل حداقل فشار برای کنترل فشار ورودی بر
روی دهانه ورودی استفاده شود تاز از دستگاه در مقابل اختالالت کم آبی و یا بی آبی محافظت کند.
توجه :کارکردن الکتروپمپها در حالت خشک و بدون آب ،باعث صدمه زدن به آنها میشود.
به طور کلی در هنگام جانمایی و نصب پمپ چه بصورت تکی و چه بصورت پکیج بوستر موارد زیر را رعایت
نمایید:
 تکیهگاه لوله :به منظور جلوگیری از وارد شدن تنش به اتصاالت ،سامانه لولهکشی را به شیوه مناسب مهار کنید .
 شیر قطع و وصل :شیر قطع و وصل را در موقعیتی با دسترسی آسان در مسیرهای مکش و رانش نصب کنید.
 از لرزه گیر در هر دو طرف مکش و رانش برای کاهش ارتعاش و نوفه استفاده کنید.
 استفاده از شیر یکطرفه برای جلوگیری از برگشت جریان ،مانع آسیب رسیدن به پمپ میشود.
 در فاصله کم از مکش و رانش پمپ ،از زانو استفاده نکنید.
 اگر پمپ تحت شرایطی با شیر فلکه بسته کار کند از یک مسیر کنار کذر برای جلوگیری از آسیب رسیدن به پمپ استفاده
کنید.
 در صورت نیاز به لوله مکش بزرگتر ،از یک تبدیل خارج از مرکز استفاده نمایید.
 در صورت نیاز به نصب زانو در مسیر مکش ،از زانوهای بلند استفاده کنید.
 مسیر مکش باید داری شیب مثبت به سمت پمپ باشد تا سبب محبوث شدن هوا نشود.
 قطر لوله عمودی مکش باید از قطر لوله ورودی مکش بیشتر باشد.
 در حالت مکش منفی از سوپاپ استفاده کنید.
 ورودی پمپ را در عمق مناسب قرار دهید تا از ورود هوا جلوگیری شود.
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اتصاالت الکتریکی:
توجه :همیشه از دستورات ایمنی پیروی کنید.
 -1از صحت و سالمت تابلو بعد از حمل و نقل اطمینان حاصل کنید.
 -0کلیه اتصاالت الکتریکی باید مطابق مقررات ملی انتخاب شده و توسط تکنسین ماهر نصب شود و مطابق با قوانین ایمنی ()HSE
کشور باشد.
 -3ولتاژ و فرکانس تامینکننده انرژی را با مشخصات دستگاه
کنترل کنید.
تفاوت در اندازهها نسبت به آنچه در پالک موتور نوشته شده
است منجر به بروز صدمات غیرقابل جبران میشود.
 -4قبل از راهاندازی مطمئن شوید که کلیه تجهیزات به زمین
(ارت) وصل شده است.
 -5کابل رسانای برق را به برد ترمینال بر روی تابلو کنترل
وصل کنید.
 -0برای اطمینان از محکم بودن اتصاالت ترمینالهای مربوطه
تمام اتصاالت را بررسی کنید.
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محل قرارگرفتن بوسترپمپ و نصب شاسی:
 -1خروجی منبع ذخیره ،باید با کلکتور مکش همسطح یا باالتر باشد.
 -0هرگز منبع ذخیره را پایینتر از بوسترپمپ قرار ندهید.
 -3فاصله بوسترپمپ از دیوار مجاور حداقل  02سانتیمتر باشد.
 -4بوسترپمپ باید کامال بصورت تراز نصب شود.
 -5شاسی بر روی فونداسیون مستحکم و مسطح قرار بگیرد.
 -0بوسترپمپ را در فضای سرپوشیده قرار دهید.
 -0این دستگاه باید در جایی نصب شود که تهویه آن مناسب باشد و باید مصون از شرایط بد آبوهوایی و رطوبت زیاد باشد.
همچنین در محیطی با دمای کمتر از  42درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده باشد.
توجه :دستگاه را به نحوی قرار دهید که هرگونه عملیات برای تعمیر و نگهداری آن به راحتی امکانپذیر باشد.
 -8مطمئن شوید که لوله های ورودی و خروجی به بوسترپمپ به طور کامال مستقل ساپورت شوند و وزن ناشی از آن به سیستم
لولهکشی پکیج بوسترپمپ صدمه وارد نکند .عدم دقت در این امر سبب شکستهشدن سیستم لولهکشی میشود.
همچنین توصیه میشود برای لولههای ورودی و خروجی از لرزهگیر خفیف استفاده شود.
 -9برای کارکرد بهتر ضروری است پمپ را در نزدیکترین نقطه به محل تامین و ذخیره آب نصب شود تاز از نشکیل حبابهای
هوا جلوگیری شود .به منظور اطمینان بیشتر موارد زیر نیز رعایت شود:
الف) دستگاه را در نزدیکترین مکان ممکن نصب به منبع تامین آب قرار دهید.
ب) توجه کنید که قطر لوله مکش هیچگاه نباید کمتر از قطر کلکتور (منیفولد) ورودی بوسترپمپ باشد.
ج) لوله مکنده را به صورت افقی و یا کمی مایل رو به باال نزدیک دستگاه قرار دهید.
د) از زانویی و یا کوپلینگی که باعث تغییر جهت ناگهانی در مسیر لولهکشی میشود ،استفاده نکنید .در صورت لزوم از رابطهای
قابل ارتجاع و با شعاع خمش زیاد استفاده کنید.
 -12مطمئن شوید که ویژگیهای منبع تامین آب با دستگاه بوسترپمپ نصب شده تناسب داشته باشد.
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اتصال کلکتور مکش و دهش:
 -1سایز خروجی منبع ذخیره ،شیرفلکه ،شیر صافی و لوله و اتصاالت باید با سایز کلکتور مکش یکی باشد.
 -0در صورت طوالنی بودن مسیر و زیاد بودن زانوئیها ،سایز لولهها و اتصاالت قبل از کلکتور مکش باید بزرگتر در نظر گرفته شود
(با متخصص مشورت کنید و محاسبات هیدرولیک برای سایزینگ رعایت شود).
 -3شیر فلکه را بعد از منبع ذخیره قرار دهید و شیرصافی را با درنظر گرفتن جهت نصب آن نصب نمایید.
 -4کلکتور دهش را با یک شیر فلکه ،به سیستم مصرفی متصل کنید.
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 -1به سایز خروجی منبع تحت فشار در قسمت پایین منبع دقت کنید.
 -0سپس من بع را با همان سایز ،با یک شیرفلکه روی کلکتور و یک شیرفلکه تخلیه در پایین منبع به کلکتور متصل کنید.

قسمت الکتریکی:
 -1تابلو را همانند نقشه بر روی دیوار نصب کنید.
 -0کابلها را مطابق استاندارد ،داخل کانال یا لوله ،قرار دهید.
 -3سربندی کابلها را طبق نقشه الکتریکی انجام دهید.
 -4تابلو در محلی نصب شود که دسترسی به آن آسان و از پاشیده شدن آب به آن محفوظ باشد.
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سرویس و نگهداری بوسترپمپ
نگهداری
به منظور استفاده بهتر و طوالنیتر از هر دستگاهی نیاز به اقداماتی داریم تا هم دستگاه در شرایط بهینه کار کند و هم از آسیبها در
امان باشد .به این گونه اقدامات برنامه سرویس و نگهداری میگویند که باید به صورت دورهای انجام شوند.
توجه :نگهداری دستگاه حتی در زمان گارانتی برعهده خریدار محترم است.
بازید دورهای و مداوم از پمپها:
الکتروپمپ ها باید بدون لرزش و با صدای نرم و آرام کار کنند .عالوه براین پمپها باید فاقد هرگونه نشتی و ریزش آب باشند .در
صورت مشاهده ریزش آب و یا شنیدن صدای ناهنجار باید فورا برای رفع آن اقدام نمود.
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بازدید شیرآالت:
الف) شیرهای ورودی و خروجی پمپ ها و شیر ورودی کلکتور از منبع ذخیره آب همواره باید تا آخر باز باشد( .در تصویر زیر محل
قرارگیری شیرهای ذکرشده را مشاهده میکنید).

ب) شیرهای یکطرفه اهمیت بسزایی دارند ،بطوریکه اگر یکی از آنها خراب باشد به ناچار پمپهای دیگر به صورت دائم کار
میکنند و پمپی که شیر یکطرفه آن خراب است در جهت عکس میچرخد زیرا آب در کلکتور مکش و دهش سیرکوله میشود.
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ج) وظیفه ی شیر صافی جلوگیری از ورود ذرات و اشیا همراه آب به داخل پمپ است .با گذشت زمان روزنههای توری آن را
رسوب میگیرد و مانع از عبور آب میشود .این امر سبب کاهش گذردهی آب و در نتیجه هوا گرفتن پمپ در زمان پیک مصرف
میشود .باید توری شیر صافی را در بازههای مشخص از داخل محفظه آن خارج کرده و تمیز و یا تعویض نمایید.

هواگیری:
برای هواگیری باید پیچ هواگیری را در زمانی که پمپ خاموش است باز کرده تا هوای داخل آن خارج شود.
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تعمیر:
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توجه :تعمیر دستگاه باید توسط تکنسین ماهر انجام گیرد.
اخطار :قبل از شروع کار تعمیر پمپ ،الکتروموتور و یا اجزای مرتبط با سیستم اتصال الکتریکی را قطع نمایید.
اگر الکتورموتور دارای گریسخور باشد از گریس پایه لیتیومی نسوز برای روانکاری استفاده نمایید.
در صورتی که پمپ و الکتروموتور در فواصل زمانی طوالنی بدون استفاده بماند توصیه میشود که الکتورموتور گریسکاری شود.
عیبیابی:
عیب

وقتی راهانداز
موتور فعال
میشود ،پمپ کار
نمیکند.

راه حل

دالیل احتمالی
 )1قطع شبکه یا نبود برق.

با اداره برق تماس بگیرید.

 )0اتصاالت اصلی راهانداز الکتروموتور اتصال الزم را

اتصاالت را دوباره وصل یا تعویض نموده و یا سیمپیچهای

برقرار نمیکنند و یا سیمپیچهای موتور معیوب میباشند.

مغناطیسی را تعویض کنید.

 )3فیوز حفاظتی مدار اصلی یا فرعی پمپ قطع شده است.

فیوز را عوض کنید.

 )4مسیر لوله یا پمپ دچار گرفتگی شده است.

اجسام خارجی را از داخل پمپ یا لولهها خارج کنید.

 )5الکتروموتور سوخته است.

الکتروموتور را تعویض کنید.

 )0محافظ الکتروموتور یا رله حرارتی عمل کرده است.

محافظ الکتروموتور یا رله حرارتی را تنظیم کنید.
سطح آب مخزن یا فشار مسیر تامین سیال را کنترل کنید .اگر

 )0محافظ کارکرد خشک عمل کرده است.

اشکالی وجود نداشت ،دستگاه محافظ و اتصاالت آن را بررسی
نمایید.

 )1تنظیم رله اضافه بار خیلی پایین است.

راه انداز الکتروموتور را دست تنظیم کنید.

 )0اتصاالت کابلها شل یا قطع شده است.

اتصاالت کابل را محکم و یا تعویض کنید.

 )3پمپ گیر کرده است.

سامانه را بررسی و رفع عیب نمایید.

 )4در اتصاالت اضافهبار قطعی وجود دارد.

اتصاالت را تعویض نمایید.

 )5سیمپیچی الکتروموتور صدمه دیده است.

الکتروموتور را تعویض نمایید.

 )0افت ولتاژ به ویژه در ساعات پیک بار

با اداره برق محل تماس بگیرید.

رله اضافهبار
راهانداز ،بالفاصله
پس از وصل برق
عمل میکند.
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پمپ روشن
میشود ولی پس
از مدت کوتاهی
محافظ حرارتی یا
فیوز قطع میکند.

پمپ روشن
میشود ولی پس
از مدتی محافظ
حرارتی قطع
میکند.

 )1ولتاژ در محدوده کاری الکتروموتور نیست.

شرایط عملکرد پمپ را بررسی نمایید.

 )0تابلو برق (تابلو کنترل) در شرایط محیطی گرم یا در

تابلو برق (تابلو کنترل) را در مقابل منبع حرارت و نور خورشید

مقابل تابش مستقیم آفتاب قرار گرفته است.

حفاظت کنید.

 )3یک فاز شبکه قطع شده است.

شبکه را کنترل کنید.

 )1سایش یاتاقانها باعث گرم شدن الکتورموتور میشود.

یاتاقانهای الکتروموتور را تعویض کنید.

 )0آبدهی پمپ بیش از مقدار مشخص شده در پالک
پمپ است.
 )3مسیر لوله یا پمپ دچار گرفتگی شده است.
 )4در سیاالت با ویسکوزیته زیاد ممکن است الکتروموتور
به سختی و در شرایط اضافه باری کار کرده و در نتیجه
دمای الکتروموتور افزایش یابد.
 )1پمپ هواگیری نشده است.
 )0پمپ ،لوله مکش یا رانش توسط ذرات جامد همراه
سیال مسدود شده است.

پمپ کار میکند
ولی آب نمیدهد.

از  HMIبرای تنظیم آبدهی استفاده کنید.

اجسام خارجی را از داخل پمپ یا لولهها خارج کنید.

توان موردنیاز بر اساس مشخصات سیال مورد پمپاژ را بررسی
نمایید و الکتروموتور مناسب را جایگزین نمایید.

پمپ را از سیال پر نمایید.

پمپ ،لوله مکش یا رانش را تمیز کنید.

 )3سوپاپ یا شیر یکطرفه گرفته یا خراب شده است.

سوپاپ یا شیر یکطرفه را تعویض نمایید.

 )4لوله مکش نشتی دارد.

لوله مکش را تعمیر یا تعویض نمایید.

 )5در لوله مکش یا پمپ هوا وجود دارد.

هوای محبوس را خارج کنید.

 )0الکتروموتور در جهت نادرست میچرخد (الکتروموتور
سه فاز).
 )1پمپ هوا میکشد یا فشار ورودی بسیار کم است.

جای دو سیم فاز را در تابلو برق عوض کنید.

شرایط مکش را اصالح نمایید.

آبدهی پمپ ثابت
نیست.

 )0پمپ یا لوله مکش توسط اجسام خارجی مسدود شده
است.

پمپ یا لوله مکش را تمیز کنید.

حفاظت کلی
سیستم عمل

اتصال کوتاه.

سیستم الکتریکی را وارسی کنید.

میکند.
پمپ پس از
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 )1سوپاپ یا شیر یکطرفه خراب شده است.

سوپاپ یا شیر یکطرفه را تعویض نمایید.
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خاموش شدن در
جهت عکس
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 )0لوله مکش نشتی دارد.

لوله مکش را تعمیر یا تعویض نمایید.

دوران میکند.
دوره راهاندازی

 )1نشتی د سوپاپ ،شیر یکطرفه یا لولهها.

قطعات را تعمیر یا تعویض نمایید.

 )0الستیک مخزن پاره شده یا هوا شارژ نشده است.

بخش راهنمای نگهداری مخزن ضربهگیر را مطالعه نمایید.

 )1کاویتاسیون

شرایط عملکرد پمپ را اصالح نمایید.

پمپ خیلی
طوالنی است.

 )0محور پمپ و الکتورموتور درست تراز نشده است (در
بوسترهایی که پمپ و الکتورموتور به صورت کوپله و

محور پمپ یا الکتروموتور را تنظیم کنید.

شاسی است).
ارتعاش و نوفه

 )3سایش یاتاقانهای الکتروموتور

یاتاقانهای الکتروموتور را تعویض کنید.

 )4کار با مبدل فرکانس

با کارشناس متخصص تامین کننده مبدل فرکانس مشورت کنید.

 )5تجهیزات کاهش ارتعاش و نوفه را کنترل کنید.

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

بازدید و بازرسی منبع تحت فشار:
منبع تحت فشار یکی از قسمتهای مهم پکیج بوسترپمپ است و بیتوجهی به عملکرد آن باعث بروز اختالل در کار سیستم خواهد
شد.
توجه :البته الزم به ذکر است که این منبع در سیستم دور متغیر کارایی کمتری دارد.

تعریف منبع تحتفشار:
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منابع انبساط با ظرفیتهای مختلف ،به کمک یک دیافراگم یا تیوپ (بسته به نوع ساختار آن) و هوای فشرده اطرافش ،مانع از ایجاد
ضربههای کله قوچی در سیستم میشود .همچنین فشار اولیه آب را تثبیت کرده و در کمتر شند تعداد دفعات خاموش و روشن شدن
پمپ تاثیر بسزایی دارد.

دالیل ترکیدگی دیافراگم:
وقتی هوای اطراف دیاگرام تخلیه میشود ،فشار پمپ دیافراگم را بیش از اندازه باز میکند که باعث ترکیدگی آن میشود .لذا منبع
باید به طور مداوم تست شود.
به عبارت دیگر وقتی آب از داخل دیافراگم به آن فشار وارد میکند ،فشار هوای اطراف دیافراگم مانع از باز شدن بیش از اندازه
دیافراگم میشود .حال اگر فشار هوای اطراف دیاگرام کم شود ،فشار آب داخل به آن غلبه کرده و دیاراگم بیش از اندازه تحت
تنش قرار گرفته و باز میشود و درنهایت دچار ترکیدگی میشود.
توجه :دیافراگم منبع انبساط شامل گارانتی نمیشود.

اجزا منبع تحت فشار:
www.naabzist.com
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طریقه نصب منبع تحت فشار:

19
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روش تست و شارژ هوای منبع تحت فشار:
ابتدا شیرفلکه ورودی منبع را ببندید.
سپس شیر تخلیه منبع را بازکنید تا آب داخل دیافراگم تخلیه شود.
به کمک فشارسنج نصب شده در محل ورود هوا ،فشار آن را اندازهگیری کنید.
اگر فشار هوا کم بود ،توسط پمپ باد برای شارژ آن اقدام کنید تا به فشار موردنظر برسد( .فشار موردنظر چقدر است؟)
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14.0959 psi = 1 atmosphere = 1.21305 bar = 002 mm Hg = 121305 pascal

توجه :اگر هوای منبع تخلیه شده باشد ،برای خالی کردن آب دیافراگم باید درپوش فوقانی را باز کنید.
بعد از شارژ منبع ،با کمک کف صابون محل اتصاالت منبع و دیافراگم را تست کنید.
بازدید و بازرسی منبع ذخیره آب:
www.naabzist.com
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منبع ذخیره آب هیچگاه نباید خالی بماند .به همین دلیل مسیر آب ورودی به منبع و فلوترهای داخل آن باید مورد بازدید قرار بگیرد.
برای اینکه پمپ ها بدون آب و در حالت خشک کار نکنند ،الکترودهایی در داخل منبع نصب شده است که احتمال رسوب گرفتن
دارند .بنابراین این الکترودها باید تمیز شوند.
درب م نبع نیز باید کامال بسته باشد تا از ورود اشیا خارجی و گرد و غبار به داخل آن جلوگیری شود.
توجه :به منظور رعایت الزامات بهداشتی ،بهتر است حداقل سالی یکبار منبع ذخیره آب شستشو شود.
بازدید تابلو برق و اتصاالت الکتریکی:
تابلو وسایر تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی نیز باید همانند سایر اجزا
بوسترپمپ مورد بازدید قرار بگیرد تا اگر اتصاالت آن به هر دلیلی سست شده
باشند در جای خود محکم شوند .در غیر اینصورت اگر اتصاالت سست شده
باشند و به آنها توجه نشود ،محل اتصال گرم شده و منجر به آسیبدیدگی
تابلو کنترل بوسترپمپ میشود.
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