
رتیكمولتي ف

العربیة



قواعد ا�من

مسئولیة إلیھم ل تُوّكِ الذین األفراد كافة على ، المنتجالتركیب، التشغیل و صیانة یتعین
الضرر لتجنبو،ض العمال لمخاطرتعّرھذا الدلیل، لتجنب تعلیماتااللتزام بتنفیذ جمیع 

انتباه خاص إلى التوصیات و توجیھ ، و ذلك مع للمنتجالبیئي و ضمان التشغیل السلیم 
باستخدام صلة بوضوح. إضافة إلى ذلك، یجب اتباع اإلیرادات الخاصة مفالتحذیرات 

الكیمیائیة.الجرعات منتجات 



محتویات

4 عامةمعلومات-.1

6 و الصیانةحنالّش-.2

6 تقنیةمواصفات -.3

9 التشغیل-.4

10 التثبیت-.5
10 لمحة عامة  
10 التوصیل الكھربائي
11 التوصیل الھیدرولیكي
13 تثبیت عامرسم تخطیطي لل
14 تركیب وحدة إضافیة

16 التشغیل-.6

18 الصیانة-.7
18 مولتي فرتیكمكبسقطع 
22 مولتي فرتیكأغشیةقطع 
27 الصیانة الدوریة
28 و الحلولاألسباب: األعطال

29 األ لإلتحاد ً وفقا المطابقة روبيوإعالن

30 الضمان



عامة:معلومات-.1

غشیة ذو جودة ودقة األأو المكبسضخاتھي ممولتي فرتیك مضخات القیاسإن
عالیة لجرعات المنتجات السائلة.

تتكّو 25تشكلالرؤوس الموجودة . حواقنوحدات 4-1ن من محرك و ما بین و
ساعة لسلسلة األغشیة، /ل300و18ما بین ساعة لسلسلة المكبس، و /ل500إلى 
فریدة من الي.تي.سيآإیجابیةعودة بشكل مستقل من خالل نظام ذو نظمو ت

.انوعھ

مختلف المنتجات عدة وحدات الحواقن لتعیین جرعمحقنیمكن توصیل في نفس ال
تدفّالمستقلةالجرع( لزیادة أو سمح . إن تصمیم ھذه مضخة القیاس تقنالحق )،

من خالل زیادة عدد إدماج وحدات المكبس مع وحدات األغشیة في نفس المضخة. 
فیما التدفق، و بذلك انتظام فيالحصول على أكبر ، یمكن محقنالوحدات في نفس ال

ق الحقن بشكل شبھ مستمر. یمكن تدفّعلى سنحصل وحدات4یتعلق بالنموذج 
.محقنتثبیت البعد حدات الحقن في المصنع أو إضافتھ وتوصیل

مصنوعة من مواد مقاومة لمعظم المنتجات السائلة مولتي فرتیكمضخات القیاسإن
شبكة ھیدرولیكیة مثل: لدىالمستخدمة في تلك العملیات التي تحتاج لجرعة المنتج 

صناعة المواد الغذائیة، و النسیجیة و الكیمیائیة، و معالجة المیاه، و الزراعة، الخ. 
المواصفات التقنیة). في حالة الشك حول انسجام المواد مع (انظر إلى المواد، في 

.م.مذي تي سي االتصال مع قسم الخدمات الفنیة آلالمنتجات التي ستستعمل، یرجى 

للتعدیل دون الحاجة لتوقیف المضخة، ةتعتبر قابلتدفق الجرعات لكل وحدةإّن
% من قدرتھ.100% حتى 0من إبتداءاً

و یتكون من ا�جزاء التالیة:

قطاع المحرك   
محرك

محرك إضافي

ُمنّظم

وحدة المحرك 

إسطوانات
دعم
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صیاغة الرموز  

محرك

A: 3Ph 230/400V
B: 1Ph 230V 50Hz
C: 1Ph 110/230V 60Hz
D: 12V DC 130W
E: 12V DC 300W
F: 24V DC 130W
G: 24V DC 300W

تخفیض

2: دورة/ثانیة2 .
1: دورة/ثانیة1

ر ا تیّ

Q0: دورة)1(25مكبس
P0: دورة)2(50مكبس
P1: دورة)2(100مكبس
P2: دورة)2(200مكبس
P3: دورة)2(300مكبس
P5: دورة)2(500مكبس
F0:  دورة)1(25أغشیة
D0:  دورة)2(50أغشیة
D1:  دورة)2(100أغشیة
D2:  دورة)2(200أغشیة
D3:  دورة)2(300أغشیة

B: رئیسیةوحدة 62 - A 2 1 - B P 0 P M

ةّدام توصیل

/ أغشیةمكبس-إسطوانة  M: 3/4"
P: PP   - PEUHMW / PTFE
C: PP   - سیرامیك / PTFE
I : AISI316 - سیرامیك / PTFE
F: PVDF - سیرامیك / PTFE
T: PTFE - سیرامیك / PTFE
A: PP   - AISI316 /

S: وحدة إضافیة 62 - S P 0 P M

ر ا تیّ
Q0: دورة)1(25مكبس
P0: دورة)2(50مكبس
P1: دورة)2(100مكبس
P2: دورة)2(200مكبس
P3: دورة)2(300مكبس
P5: دورة)2(500مكبس
F0:  دورة)1(25أغشیة
D0:  دورة)2(50أغشیة
D1:  دورة)2(100أغشیة
D2:  دورة)2(200أغشیة
D3:  دورة)2(300أغشیة

تجمیع  62 - ENS 2

ةّدام
/ أغشیةمكبس-إسطوانة 

P: PP - PEUHMW / PTFE 
C: PP - سیرامیك / PTFE
I : AISI316 - سیرامیك / PTFE
F: PVDF - سیرامیك / PTFE
T: PTFE - سیرامیك / PTFE 
U:A: PP - AISI316 /

توصیل       

M: 3/4"

عدد المقاییس      

1: مقیاس 1

2: مقاییس 2
3: مقاییس 3
4: مقاییس 4
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الشحن و الصیانة: -.2

مسّبباًغیر المعداتو تخزین الشحنلكي یكون األصلیین مصممانالتعبئة و التغلیف
تّملأل طالما بعیداًضرار، و التھویة، جیدة الجافة، المساحات في عن مصادر الحرارة.تنفیذه

: التعبئة و التغلیف یحتویان على 

رتیك.ـ مضخة الجرعات مولتي ف
ـ حامل.

ـ كیس إكسسورات.
ـ دلیل اإلرشادات.

مواصفات تقنیة-.3

ھرتز 50
تیار

ھرتز 60
الضغط

رمز
ل/س GPH ل/س GPH بار رطل

مكبس 62-A11-BQ0 _M 25 6,6 30 7.5 15 217
62-A21-BP0 _M 50 13 60 15 15 217
62-A21-BP1 _M 100 26 120 30 15 217
62-A21-BP2 _M 200 53 240 60 8 116
62-A21-BP3 _M 300 79 360 90 5 73
62-A21-BP5 _M 500 132 600 150 3 43

تیار

الضغط
رمز ھرتز 50 ھرتز 60

بار ل/سرطل GPH ل/س GPH
أغشیة 62-A11-BF0 _M 25-18,5 6.6-4.9 30-22.2   7.5 -5,7 10 145

62-A21-BD0 _M 50-37 13,2-9,8 60-44,4 15 -- 11 10 145
62-A21-BD1 _M 100-86 26,4-22,7 120-103 30 -- 27 10 145
62-A21-BD2 _M 200-165   52.8-43,5 240-198 60 -- 50 6 87
62-A21-BD3 _M 300-245 79 - 65 360-294 90 -- 78 4 58
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الكھربائيالتیار: الذي یشار إلیھ في لوحة خصائص المحرك

الطاقة: كیلو واط 0.37 (0.5 Hp)

الحمایة: IP-55

المواد:
:مكبس P.E.U.A.P.M. /  السیرامیك
أغشیة : قاعدة من المطاط الصناعي و مقویة باأللیاف،

P.T.F.E. منتغطیةو 
:أسطوانة P.P. / PVDF / AISI 316
الصمامات P.P / PVDF / AISI 316 :(الجسم)
الصمامات زجاج:(كرة) / الزجاج البورسلیكات السیرامیك  /
:إمساك FPM / EPDM

70أقل من مستوى الضوضاء دیسیبل (أ): 

ا�بعاد

مم - بوصھ

أغشیة

ل/س

مكبس

حواقنوحدات 

أبعاد أوزان

مم بوصة كغ رطل

1 A 200 7.9 12 26.5
2 B 265 10.5 14.5 32
3 C 365 15 17 37.6
4 D 465 18.3 19.5 43
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4.
3

1.7

37
6-

E

152-

11
0-

44-

F

26
6-

7.9

4.6

200-

116-

7.
2

1.4

18
2-

36-

4100-

3/4"
50-100   154- 6,1  213- 8,4 

184- 7,2  218- 8,6   200    

   300    204- 8     218- 8,6

      E           F

154- 6,1  255- 10

      E           F



الرسوم البیانیة تدفق ـ الضغط

ل/س

بار

8

10
145

9
130

8
116

7
101 PSI

6
87

5
72

4
58

3
43

2
29

1
14

 -

 -

 -

 -

62-A21-BD0

35 

45 

50

40

GPH

9-

12-

10-

13 -

11-

 -

 -

 -

10
145 PSI

9
130

8
116

7
101

6
87

5
72

4
58

3
43

2
29

1
14

62-A21-BD1

110 

90 

100 

GPH
30-

    -

    -

22-

28-
    -

   -
24-

26-

    -

22 -

17  -

20  -

25 -

62-A11-BF0

GPH

5 -

5,5 -

6 -

10
145

9
130

8
116

7
101 PSI

6
87

5
72

4
58

3
43

2
29

1
14

4,5 -

6,5 -

210 -

 190 -

170 -

6
87

5
72

4
58

3
43

2
29

1
14 PSI

62-A21-BD2

40-

55-

50-

45-

GPH

300 -

270 -

240 -

4
58

3
43

2
29

1
14 PSI

62-A21-BD3

60-

80-

75-

65-

GPH

70-

ل/س

بار

ل/س

بار

ل/س

بار

ل/س

بار



التشغیل-.4

متكّو(B)ك الكھربائي المحّر المخفف، عبر طاقتھ ملحقة (F)و تاج (E)ن من ترس یرسل
و ھو (C)بالتناوب الذراع دفع و تقوم بإرجاع نالتي ت(A)المركز و مختلف(I)على محور

أو األغشیة.)D(مترابط بالمكبس 

فإّنةا�یجابیعادةا�أو األغشیة (سلعودة المكبالنابضعندما ال یلزم وجود  المحرك ینقل كل)،
یدّخرالشفططاقتھ لكل من الحقن و  الجرعات المثالیة و عالیة یضمن، و یقلل الضررالطاقة، ،

الدقة.

یقلِّ(G)میكرومتري الجھاز المنظم  أو ل من نشاط الذراع و المكبس من خالل خاتم مترابط یزید
(H) ،ّ100٪ الى 0ھو قابل للتعدیل من ر تدفق الحقن. إن تدفق الجرعات یغی٪.

التردد، و ذلك بتغییر نسبیا تدفق الجرعات مع التردد مغیّریمكن تعدیل تدفق الجرعات عبر 
.٪100٪ الى 0ھو قابل للتعدیل من الذي یزود بھا المحرك الكھربائي. إن تدفق الجرعات 

وحدات الحقن

دورات.طالما كانت بنفس عدد محقنفس الیمكن تركیب مختلف وحدات الحقن في ن

محدوداMFًقد یكون الضغط األقصى للجرعات  إضافیة وحدات مع یدمج سوف تكون . لما
) على المجموع الكلي لتدفقات من 1فیھا یخص المضخات ذو دورة 2300(4600نتیجة تقسیم 

المحدّمختلف الوحدات المثبتة،  العدد تتجاوز ال أن لھذا الحساب، یجب أن د في كل وحدة.بشرط
.2یستخدم تدفق لوحدات األغشیة مضروبة في 

مثال؛
ل/ساعة 200ل/ساعة، واحد منھم مكبس 300اثنین من وحدات المكبس ب ، معالثانیة/مضخة القیاس بحقنتین 

ل/ساعة.100و وحدة أغشیة ذو 
300+300+200+2*100 =1000

.بار4.6= 4.600/1000الناتج على النحو التالي: یكون الضغط األقصىو

9
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التثبیت-.5

معلومات عامة

جیّاختیار أماكن ینبغي قبل التثبیت،  دة التھویة، و بعیدا عن مصادر الحرارة.جافة،

أفقي و جامد، و ذلك للحصول على تزییت جید لمضخة عمودیا على سطح العمل یجب وضع ا
تسھیللجمیع العناصر الداخلیة. یجب تحدید مساحة كافیة لجعل عملیة الصیانة مریحة و 

التثبیت و اإلزالة.

المختار. الحامل الخاص سطح المسطحم ربطھ ب، ثالذي تم تزویدهامل بالحیجب ربط المضخة 
، لربط مضخة القیاس، في الجزء العلويالموجودة ثمانیة ثقوب لدیھمن الفوالذ المقاوم للصدأ

في مضخة ذو وحدة واحدة و ذو ثالث وحدات، یجب استعمال ومنھم یتم استعمال أربعة. 
وحدتین أو أربع وحدات، من الالزم استعمال الثقوب أربعة ثقوب جانبیة، و في مضخات ذو

الوسطى األربعة. (انظر إلى الرسم).

التوصیل الكھربائي

التیّاریجب تثبیت و تعدیل الحمایة الكھربائیة للمحرك المتوافقة  (قاطع االسمیة لشّدتھ
) المرفقالحراري المغناطیسي). (اقرأ

.جھاز االنقطاع في حالة الطوارئیجب تثبیت 

االندفاع المفاجئ.یجب توفیر الحمایة لألجھزة لتفادي 
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ھیرز)50/60توصیل ثالثي األطوار (

فولط، یجب توصیل المحرك في شكل المثلث. یجب تثبیت الحمایة المالئمة.230لكي نعمل ب 
فولط، یجب توصیل المحرك في شكل النجمة. یجب تثبیت الحمایة المالئمة.400نعمل ب لكي

حافظ المحرك

فولط فولط 230 400 

آمبیر 1,88 آمبیر 1,1 

حافظ المحرك 

توصیل أحادي الطور

یجب تثبیت الحمایة المالئمة
أمبیر2.9ھیرتز 50فولط 230محرك 
أمبیر8.1ھیرتز 60فولط 110محرك 

التثبیت مع الحمایة الحراریة

حافظ المحرك  

التالمسمفتاح

رق
أز

TP
محّرك أصفر
1Ph

التوصیل الھیدرولیكي

یجبإلخالء التسربات عبر فتحة كاشفة تمزق األغشیة في الجزء السفلي من االسطوانة، 
األمان و فك االسطوانة و ربط خرطوم أو أنبوب من مواد متوافقة مع المنتجصمامإزالة 

السائل في مكان آمن.ركمللجرعات، و 
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التوصیل الھیدرولیكي  

أمثلة لتثبیت

المنتج المراد حقنھ من أسفل الحوض، لتفادي الجزیئات الغیر المنحلة.شفط عدم .1
.الشفطمیكرون) أثناء 150(الفلتر. البد تثبیت فلتر. 2
المستوى.جھاز استشعار .3
المزاجة..4
خرطوم أو یجب ربط، الیاقةأو فقدان إلخالء التسربات عبر فتحة كاشفة تمزق األغشیة . 5

السائل في مكان ركم، و في الجزء السفلي لالسطوانةأنبوب من مواد متوافقة مع المنتج للجرعات
آمن.

و اإلفراغ.الحشوصمام . 6
في أقرب تحویلة إلى المضخة، لحمایة المضخة و . صمام األمن. یجب تثبیت صمام األمان 7

أن تؤدي المائع إلى مكان آمن. على ھذه التحویلة التركیب من اإلفراط في الضغط. یجب 
. ممتص الصدمات للنبض.8
. مانومتر.9

. صمام محافظ الضغط.10
التدفق.. مكاشف 11
صمام مضاد العودة للحقن..12

12

7

12
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5

6

3

4
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8 9 10 11

1 2 5
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توصیات للتثبیت

سحب

(6.5ft) 2m<L :سحب طویل

حجم األنابیب

Øint L < 2 m L < 5 m
15 300 100

L
20 200
25 300

Q max (l/h)

Ø

الھواء في السحب

إندفاع

(16 ft) 5m<L:إندفاع طویل

Ø
األنابیبحجم 

Øint L < 2 m L < 10 m
L 15 300 70

مختص صدمات نبضات *  *
20 100
25 200
30 300

Q max (l/h)

سیفون

h

*

* p>h

سیفونضدصمام  * صمم  احتجاز
بالنابض
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62307

تثبیت الوحدة ا�ضافیة

1

2

مستخرج

3

4و 3وحدة  ) 62142 )
62141 ( 2وحدة  )

الوحدة ا�ضافیة
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التشغیل و التعدیل-.6

تحقق من أن المضخة مثبتة بشكل صحیح على حاملھا.الحامل: 

(أو ما SAE 80 W 90انزع غطاء تعبئة الزیت و إمأل المضخة بالزیت المتوفر الزیت: 
التعبئة. ثقوب جمیع في الزیت توزیع یتعین وحدات، عّدة ذو المضخة كانت لو یعادلھا).

حمات:قائمة المش
CEPSA SAE 80W 90
REPSOL EP 80W/90

SHELL SPIRLAX HD OIL 80W/90
ESSO GEAR OIL 80W/90
AGIP ROTRA MP 80W-90

MOBILUDE HD 80W-90
BP ENERGEAR HT 80W-90

CASTROL HYPOYC
GULF GEAR MP SAE 80W 90

ELF TRANSGEAR HD 80W-90

تأكد من مستوى الزیت مع المقیاس الموفر.
في كل وحدة.3سم100السعة التقریبیة للزیت: 

.غطاء التشغیلوضع غطاء التعبئة للشحن مستبدال 

صماماتوتحقق من أن جمیع الصمامات مفتوحة، فحص الدائرة الھیدرولیكیة:  خروج أّن
التفریغ و التخفیف فرع المائع نحو الحاویة.

لإتجاه الدوران:  المحرك المضخة و تحقق من أن اتجاه دورانشغِّ
لتغییر اتجاه دوران، اعكس المرحلتینیتزامن مع االتجاه المشار بالسھم. 

علبة وصلة المحرك.في 

للتشغیل الصحیح للمضخة.تحقق بصریا/ سمعیا تحقق من المضخة: 
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وال سیما بالنسبة للتدفقات الصغیرة أو لما ال تتوفرالمضخة، حشولتسھیل : الحشو
الضغط عند نقطة الحقن إلى أدنى حد ممكن.تخفیض، ینبغي الحشوصمام 

بالمائع.الشفط إذا لم یكن ذلك ممكنا، إمأل االسطوانة و أنبوب 

صمام األمان، على الضغط أو اإلغاثة إلى الضغط المرغوباضبطحمایة على الضغوط: 
.مضخةاإلسمي للضغط الأبداًلحمایة التثبیت دون تجاوز

اإلسمي للمحرك.یجب تعدیل آلة الحمایة الكھربائیة مع التیارالحمایة الكھربائیة: 

تدفق الجرعة
%.10تحت%. تجنب تعدیل 100حتى 0من خالل منظم میكرومتر یمكنك تعدیل تدفق الجرعات من 

للتحصل على أدق قیاس، یجب تعدیل تدفق الجرعات حسب القیمة المطلوبة.

.Aفي وعاء متدرج الشفط المضخة و غمر أنبوب َحَشو-.1
وضع عالمة في وعاء إلشارة مستوى المائع.-.2
ل-.3 م ث) من المائع Vالمضخة و سكب حجم معروف (شغِّ

.Bقیاسھ في وعاء ثاني 
الذي یقضي بین بدایة التشغیل و ) tقم بقیاس الوقت (-.4

عالمة الموضوعة في لحظة عندما یصل مستوى المائع إلى
.Aالوعاء 

بالتعبیر التالي:یتوافق تدفق الجرعات -.5
Qس/(ل =(V / (لتر)tثانی)ة (x3600
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الصیانة-.7
المكبسمولتي فرتیكقطع 

الوحدة ا�ضافیة
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سیرامیك
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المكبسمولتي فرتیكقطع قائمة 

الكود الوصف الكمیة

60116 D40حواقن معیار 2ترس  1
60117 D40معیار محقن1ترس  1
60312 FPM68x1,5حلقة مستدیرة 1
62100 قطاع المحرك 1
62119 D40فاصل أسطوانات   1
62120.1-P/F/I 3/4ثانیة -ل/50أسطوانة  1
62121.1-P/F/ 3/4ثانیة -ل/100أسطوانة  1
62122.1-P/F/ 3/4ثانیة -ل/200أسطوانة  1
62123.1-P/F/ 3/4ثانیة -ل/300أسطوانة  1
63350 ل/ساعة500أسطوانة  1
62129 مولتي فرتیك FPMمنفاخ 1
62-132 D24 -S LOCKل/ساعة50مكبس 1
62-133 D24 -S LOCKل/ساعة100مكبس 1
60-125 S M20 LOCK-ل/ساعة200مكبس 1
60-126 S M20 LOCK-ل/ساعة300مكبس 1
60-127 S M20 LOCK-ل/ساعة500مكبس 1
62141 ALLEN M8x102,5 DIN 912مسمار  4
62-143 سیرامیك  D24 LOCKل/ساعة50مكبس  1
62-144 سیرامیك    D34 LOCKل/ساعة100مكبس 1
62-145 سیرامیك D49 LOCKل/ساعة 200مكبس  1
62-146 سیرامیك D61 LOCKل/ساعة 300مكبس  1
62147 M20منفاخساق  1
62150 میكانیكیةوحدة  1
62300 19x3FPMحلقة مستدیرة 2
62301 19x3NBRحلقة مستدیرة 2
62307 61x2حلقة مستدیرة 1
62350 M6X12 DIN 912 8,8مسمار  4
62352 M6x12 DIN 933 Iمسمار  4
62400 فرتیكمحور مولتي  1
62401 محور إضافي 2
62402 برونز  فرتیكحقن مولتي 2تاج 1
62403 برونزفرتیكحقن مولتي 1تاج  1
62450 فرتیكمحور وحدة مولتي  1
62451 2Z 6202محمل  2
62453 CERCLET  حلقةDIN 471 15 2
62500 قضیب دلیل  1
62506 فرتیكقضیب مولتي  1
62507 فرتیكمنظم مولتي  1
62510 37x2,5حلقة مستدیرة 1
62521 فرتیكطرف منظم مولتي  1
62590 فرتیكحامل مولتي  1
63109 منظم 8/3سدادة  1
63111 قاعدة  1
63124 سدادة التحمیل  C/RESP TCNS 3/8” 1
63125 سدادة اإلقفال  3/8” 3
63212 ALLEN 5x12 DIN912برغي  3
63213 18x5x25حلقة  1
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الكود الوصف الكمیة

63213 18x5x25حلقة  1
63331 ALLEN M8x20 DIN 912 Iمسمار  4
63332 ALLEN M8x90DIN 912 Iمسمار  4
63351 لتر ELECTRO 500مرتبط  1
63401 5x5x15مسمار  1
63404 مختلف المركز  1
63405 DIN 6885 5x5x10مسمار سطحي  1
63420 25X34X6 FPM 50 L/Hیاقة 2
63421 35X45X6 FPM 100 L/Hیاقة 2
63422 50X60X6 FPM 200 L/Hیاقة 2
63423 60X68X6 FPM 300 L/Hیاقة 2
63424 78X87X6 FPM 500 L/Hیاقة 2
63503 4x24مزاج مرن  1
63508 8,73x1,78حلقة مستدیرة  2
63510 M5x6 DIN912 Iبرغي مقوس  1
63511 M5 DIN9021 A2حلقة  1
63603 M8X12 DIN 933 A2مسمار  4
64310 55,5x3,5حلقة مستدیرة  1

المحركات
28014 T71 B14ثالثي األطوار  1/2HPمحرك  1
28017 T71 B14ضغط مزدوج  1/2HPمحرك  1
28021 1/2HP MONOT71 B14محرك  1
28022 130W 12V DC B14محرك  1
28023 130W 24V DC B14محرك  1
28024 300W 12V DC B14محرك  1
28025 300W 24V DC B14محرك  1

صمامات
62-806-P 3/4الشفط صمام  1
62-807-P 3/4صمام اندفاع  1
62-860-F 3/4الشفط صمام  1
62-861-F 3/4صمام اندفاع  1
63-803-I INOX 3/4الشفط صمام  1
63-804-I INOX 3/4صمام اندفاع  1

ملحقات
66402 X 25  INOX 16مشبك خرطوم  6
66110 "1/2فلتر 1
62999 فرتیككتاب اإلرشادات مولتي  1
62590 فرتیكحامل مولتي  1
62591 فرتیكحامل جداري مولتي 
66586 6X40برغي  4
63603 X 12 DIN 933 A2 8برغي  4
62019 قابس جداري 4

..-P= بولي برولین /  ..-F= PVDF  /  ..-I= AISI 316
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فرتیكقطع ا�غشیة مولتي 

28014
28021
28017
28022
28023
28024
28025

62352

60116(2P)
60117(1P)

الوحدة ا�ضافیة   63213
63212

62100 60312
62350
62180

62307
62451

62453

62450

62590

63603
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62402(2P)

62403(1P)
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فرتیكقائمة قطع ا�غشیة مولتي 

الكود الوصف    الكمیة         

60116 ترس خطوات 2 STAND. D40 1
60117 ترس خطوات 1 STAND. D40 1
60312 حلقة مستدیرة 68X1,5 FPM 1
62100 قطاع محرك 1
62129 الزیتمنفاخ 1
62131 برغي ALLEN 8X10 4
62141 برغي ALLEN 8.8 8X103 D.91 4
62142 برغي ALLEN 8X110 4
62150 قطاع وحدة 1
62300 حلقة مستدیرة 19X3 FPM 2
62301 حلقة مستدیرة 19X3 NBR 2
62307 حلقة مستدیرة 62X1.5 1
62350 برغي M6X12 DIN 912 8,8 4
62352 برغي M6x12 DIN 933 I 4
62400 فرتیكمحور مولتي  1
62401 محور إضافي 2
62402 برونزفرتیكحقن مولتي 2تاج  1
62403 برونزفرتیكحقن مولتي 1تاج  1
62450 محور وحدة المحرك 1
62451 محمل 6202 2Z 2
62453 CERCLET حلقة DIN 471 15 2
62500 قضیب دلیل 1
62506 فرتیكقضیب مولتي  1
62507 فرتیكمنظم مولتي  1
62510 حلقة مستدیرة 37X2.5 1
62590 فرتیكحامل مولتي  1
63109 ساندة منظمة 3/8 1
63111 قاعدة 1
63124 ساندة التحمیل 3/8" 1
63125 ساندة اإلقفال 3/8" 3
63212 برغي ALLEN 5X12 DIN 912 2
63213 حلقة 18x5x25 1
63401 مسمار 5x5x15 1
63405 مسمار سطحي 5X5X10 1
63503 مزاج مرن 4X24 1
63508 حلقة مستدیرة 8,73x1,78 2
63510 برغي 85 A2 5X6 I 1
63603 برغي M8X12 DIN 933 A2 4
64310 حلقة مستدیرة 55.5X3.5 1
67100 أغشیة D69 1
67103 ساق 1
67104.2-P/F أساس أغشیة D69 PP / PVDF 1
67104-I أساس أغشیة D69 INOX 1
67105.1-P/F/I أسطوانة أغشیة D69 1
67108 10مختلف المركز 1
67109 مختلف المركز 5 1
67110 فرتیكمولتي 5طرف منظم  1
67111 فرتیكمولتي 10طرف منظم  1
67114 أغشیة D95 1
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الكود الوصف الكمیة

67115-P/F/II أسطوانة أغشیة D95 1
67110 فرتیكمولتي 5طرف منظم  1
67111 فرتیكمولتي 10طرف منظم  1
67114 أغشیة D95 1
67115-P/F/II أسطوانة أغشیة D95 1
67116 أساس أغشیة D95 1
67117 مربط أغشیة D95 1
67117-I مربط أغشیة D95 INOX 1
67118 أغشیة D115 1
67119-P/F/I أسطوانة أغشیة D115 1
67121 مربط أغشیة D115 1
67121-I مربط أغشیة D115 INOX 1
67123 أساس أغشیة D115 1
67300 برغي ALLEN M8x40 DIN 912 I 4
67301 برغي M8x10 ISO 7380 I 4
85308 برغي M8X55 DIN 912 4

محركات
28014 محرك 1/2HP ثالثي األطوار 230/400V T71 1
28017 محرك 1/2HP وجضغط مزد 60Hz T71 B14 1
28021 محرك 1/2HP الطور آحادّي 50Hz T71 B14 1
28022 محرك 130W 12V DC B14 1
28023 محرك 130W 24V DC B14 1
28024 محرك 300W 12V DC B14 1
28025 كمحر 300W 24V DC B14 1

صمامات
62-856-P الشفطصمام  بورسلیكات 3/4 1
62-857-P صمام اندفاع بورسلیكات 3/4 1
62-860-F الشفطصمام  3/4 1
62-861-F صمام اندفاع 3/4 1
63-803-I الشفطصمام  3/4 INOX 1
63-804-I صمام اندفاع 3/4 INOX 1
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صمامات 3/4”

مكبس

PP
أغشیة

PP

إندفاع

زجاج

الشفط

زجاج

إندفاع  الشفط

/ أغشیةمكبس / أغشیة       مكبس
PVDF AISI 316

إندفاع الشفط
إندفاع الشفط

مجموعة كرة :اختیارات  Ø14 سیرامیك............. 62-B14C
مجموعة حشیة الصمام 3/4 EPDM....60-061
مجموعة حشیة الصمام 3/4 PTFE...... 60-061-T
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الصیانة

قبل أي عملیة صیانة یجب التحقق من أن:
.التیار الكھربائيعنوقطع مضخةتم إیقاف 

.ال یوجد ضغط داخل الرأس و ال في أنبوب االندفاع. یجب تفریغ الرأس قبل فتحھ

یستعملواكل  أن الصیانة مسئولیة إلیھم ل تُوّكِ الذین الوسائل الحمایة  المالئمةاألفراد
الستعمال السائل بالجرعة. 

الصیانة الدوریة:

(مّر2000. التغییرات التالیة ستكون كل ساعات األولى500تغییر الزیت بعد  ).على األقل في السنةة واحدة ساعة

ّ ساعة.1000أشھر أو 3المكبس األغشیة كل جیدة كد من حالةتأ

ساعة1000أشھر أو 3كل جیدة للیاقةكد من حالةتأّ

ساعة.1000أشھر أو 3كل الزیتمنفاخمن جیدة كد من حالةتأّ

مرة في الشھر.1فط االشفلتر جیدة من تحقق من حالة 

ساعة1000أشھر أو 3من الصمامات كل جیدة كد من حالةتأّ

تفریغ الخزان) لما یتمتعمیم المیاه النظیفة بشكل دوري بواسطة مضخة القیاس (على سبیل المثال بالتزامن نوصي
للقضاء على مخلفات المترسبة التي قد تبقى داخل االسطوانة أو في أنابیب الشفط والتفریغ.

وتیرة الشیكات.ستحسن تضاعفیعند استخدام السائل ضارة للغایة 
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الحل السبب المحتمل  العطل 

تحقق مع فولتمیتر جھد المدخل.-
تحقق مع مقیاس التیار الكھربائي أن التیار -

ال یتجاوز مستوى الموافق.

ال یوجد جھد كھربائي 
توقف آلیة حمایة المحرك

المحرك ال یدور

تحقق مع فولتمیتر الجھد في وصالت -
المحرك.

یتطابق مع الجھد المدخالتتأكد من أن -
).%10/ +%10-(المحركالجھد 

تأكد من أن ضغط الحقن لیس أعلى مما -
ھو مشار إلیھ في وحدة.

جھد المداخالت.فولتمیترتحقق مع -
رفع تردد العمل مع المحول.-

ثالثي إحدى المراحل فشلت (
)األطوار

جھد المدخل غیر صحیحة 
االستھالك اعلى من الموافق

تردد العمل منخفض 
(إال مع محول التردد) 

المحرك یسخن

المضخة بحقن تحت ضغط صفر.حشو-
تنظیف أو استبدال الصمامات.-
تر.لتنظیف الف-
الختم في نقاط اتصالتحقق من-
.زیادة قطر األنابیب-
.فطاالشتخفیض طول أنبوب -
تخفیض السرعة عبر المحول.-
.استعمال سائل أقل لزوجة-

عامرة.المضخة لیست

أو الدفع متسخةالشفطصمام 
متدھورة.أو 

متسخفط االشفلتر 

فطاالشیدخل الھواء في أنبوب 

.الشفطتجویف في 

المحرك یعمل 
لكن المضخة ال و

تضخ أو الجرعة 
ھي أقل من 

الموافق.

.یاقةر الغیّ-
ر المكبس.غیّ-
ر األغشیة.غیّ-

ةمتدھورالیاقة
مكبس متدھور

أغشیة متدھورة.

المضخة  تقطر 
سائل من الثقبة 
السفلیة لألسطوانة.

.المنفاخغیّر- .متدھورالمنفاخ المضخة تقطر 
زیت من الثقبة 
السفلیة لألسطوانة.

الحشیة.- غیِّر حشیة المنظم متدھور المضخة تقطر 
زیت من المنظم
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إع¡ن مطابقة ا�تحاد ا�وروبي

مر تعلن أن كل نماذج المنتجات مولتي فیرتیك محددة مع الرقم التسلسلي و عام الصنع، تتوافق مع األ
تتم عملیة بشرط أنD2006/95/CEو توجیھ الجھد المنخفض CE/2006/042لآلالت التوجیھي 

.في دلیل التعلیماتاتباع اإلرشادات الواردةالتثبیت واالستخدام والصیانة وفقا للوائح الحالیة و

انطون بالناس

مدیر
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من تاریخ تبدأ1واحدة سنةتبلغ المحدد في ھذه الوثیقة لفترةإي.تي.سي ذ.م.میخضع منتج الشركة
صحیحاًالتصنیعالمواد وعیوب ضدالشراء،  األجھزة صیانة و االستخدام التركیب، كان طالما ، .

مجاناً المنتج إرسال و سیتم ، إي.تي.سي ذ.م.مشركةلمتعمدة، إلى ورشة عمل أو إلى خدمةیجب
إرجاع المنتج بتكالیف الشحن محتملة.

یجب مصاحبة المنتج بوثیقة الضمان، مع تاریخ الشراء و طابع، أو نسخة من فاتورة الشراء.

نموذج  تاریخ الشراء
و طابع البائع

زقم السلسلة تاریخ:
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دلیل أصلي  19/03/2019 AR :إصدار

P.O. Box 60
08130 Santa Perpètua de Mogoda
BARCELONA

Tel.  93 544 30 40       Fax  93 544 31 61

C/ Vallès, 26    Pol. Ind. Can Bernades - Subirà

e-mail: itc@itc.es        www.itc-dosing-pumps.com




