
  

  

  

  

  

 

וראות שימוש ובטיחות למשאבותה

        
        לקוח נכבד,לקוח נכבד,לקוח נכבד,לקוח נכבד,

                                                        חברת ש.אל מברכת אותך על הצטרפותך ללקוחותיה, לפני התקנת חברת ש.אל מברכת אותך על הצטרפותך ללקוחותיה, לפני התקנת חברת ש.אל מברכת אותך על הצטרפותך ללקוחותיה, לפני התקנת חברת ש.אל מברכת אותך על הצטרפותך ללקוחותיה, לפני התקנת 
            הזהירות והוראות ההפעלה.הזהירות והוראות ההפעלה.הזהירות והוראות ההפעלה.הזהירות והוראות ההפעלה.    המשאבה יש לקרוא את הנחיותהמשאבה יש לקרוא את הנחיותהמשאבה יש לקרוא את הנחיותהמשאבה יש לקרוא את הנחיות

  
  

  וסחרור מי הבריכה. יניקהמיועדת ל תהיא צנטריפוגלישברשותך  המשאבה .1

    ם המופיעים ע"ג המשאבה.יהשימוש במשאבה בהתאם לנתונים הטכני .2

  הכולל Hz , 230V 50 לפני הפעלת המשאבה , וודא כי מקור המתח הינו:  .3

  )A0.03( פחת נגד  התחשמלות הארקה, ומוגן על ידי מפסק זרם             

בהתאם לתרשים החיבורים  עם פיקוד מתאים חיבור חשמלי יעשה על ידי חשמלאי מוסמך .4
 החשמלי הקיים בגב מכסה קופסת החיבור.

  לפני פתיחת מכסה המסנן יש לנתק את מקור הזינה. .5

שים לב ההתקנה  התקנת המשאבה תיעשה על פי השרטוטים המופיעים בחוברת המצורפת .6
 .המנוע רלקירואוורור  . נדרש  2&  1 & 0 אסורה באזורים

 חוזר .-ברזי ניתוק ואלחבר התקן את המשאבה אופקית,  .7

                  וודא מנוע המשאבה מסתובב חופשי עד הסוף,מים  מסנן ומלאמכסה האת  פתח .8
  משאבה.ל  נזק גרוםתהפעלה ללא מים , לפני הפעלת המשאבהוברזים פתוחים 

 שאבה.נוע/מאת מיקום ההתקנה לדרגת האטימות המופיע בנתוני המ התאם .9

  תיקון המשאבה יעשה אך ורק במעבדת שרות שלנו. .10

פתיל זינה עם  הזינה, עבור מכשירים נייחים יסופקו אמצעים שיבטיחו ניתוק כלל קוטבי ממקור .11
 .22.2סעיף  1חלק  900לפי ת"י  ,בתיול מקובע  אמצעי ניתוק או ,תקע ישראלי תיקני

  . S1המנוע מיועד לפעולה מתמשכת , 4bar, לחץ מקסימלי 50ºC מקסימליתטמפ' סביבה  .12
 , 4mעומד סניקה מינימלי    , 3.6A  זרם , 55kw0.מנוע    .13

  המנוע מצויד במגן חום יתר, במקרה של התחממות פעולת המשאבה תיפסק ותתחדש  .14
 אוטומטית עם ירידת הטמפ'.
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