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English (GB) Installation and operating instructions
Original installation and operating instructions
These installation and operating instructions
describe Grundfos SCALA2 domestic water supply
pumps.
Sections 1-5 give the information necessary to be
able to unpack, install and start up the product in a
safe way.
Sections 6-14 give important information about the
product, as well as information on service, fault
finding and disposal of the product.
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Read this document and the quick guide
before installing the product. Installation
and operation must comply with local
regulations and accepted codes of good
practice.
This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use
of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not
be made by children without supervision.

2. Receiving the product

1.1 Target group

2.1 Inspecting the product

These installation and operating instructions are
intended for professional as well as non-professional
users.

Check that the product received is in accordance
with the order.
Check that the voltage and frequency of the product
match the voltage and frequency of the installation
site. See section 6.4.1 Nameplate.

1.2 Hazard statements
The symbols and hazard statements below may
appear in Grundfos installation and operating
instructions, safety instructions and service
instructions.

DANGER
Indicates a hazardous situation which, if
not avoided, will result in death or serious
personal injury.

2.2 Scope of delivery
The box contains the following items:
• 1 Grundfos SCALA2 pump
• 1 quick guide
• 1 safety instructions booklet.

3. Installing the product

WARNING

3.1 Location

Indicates a hazardous situation which, if
not avoided, could result in death or
serious personal injury.

The pump can be installed indoors or outdoors, but it
must not be exposed to frost.
We recommend that you install the pump near a
drain or in a drip tray connected to a drain in order to
lead away possible condensation from cold surfaces.

CAUTION
Indicates a hazardous situation which, if
not avoided, could result in minor or
moderate personal injury.
The hazard statements are structured in the
following way:

SIGNAL WORD
Description of hazard
Consequence of ignoring the warning.
- Action to avoid the hazard.

1.3 Notes
The symbols and notes below may appear in
Grundfos installation and operating instructions,
safety instructions and service instructions.

Install the pump in such a way that no
undesirable collateral damage can arise
due to leakage.
If the unlikely event of an internal leakage
occurs, the liquid will be drained through
the bottom of the pump.
3.1.1 Minimum space
The pump requires a minimum space of 430 x 215 x
325 mm (17 x 8.5 x 12.8 inches).
Even though the pump does not require much space,
we recommend that you leave enough space for
service and maintenance access.
3.1.2 Installing the product in frosty environment
Protect the pump from freezing if it is to be installed
outdoors where frost may occur.

Observe these instructions for
explosion-proof products.
A blue or grey circle with a white graphical
symbol indicates that an action must be
taken.
A red or grey circle with a diagonal bar,
possibly with a black graphical symbol,
indicates that an action must not be taken
or must be stopped.
If these instructions are not observed, it
may result in malfunction or damage to the
equipment.

Tips and advice that make the work easier.
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1. General information

3.2 System sizing

3.3.3 Connecting the piping system
Make sure that the pump is not stressed
by the piping system.

The pump is factory-set to 3 bar (44 psi) outlet
pressure which can be adjusted according to the
system in which it is incorporated.
The tank precharge pressure is 1.25 bar (18 psi).
In case of suction lift of more than six metres, the
pipe resistance on the outlet side must be at least
two metres water column or 3 psi at any given flow in
order to obtain optimum operation.

3.3 Mechanical installation
DANGER
Electric shock
Death or serious personal injury
- Switch off the power supply before
starting any work on the product. Make
sure that the power supply cannot be
accidentally switched on.

Always loosen and tighten the union nuts
on the inlet and outlet ports by hand.
Damage to the inlet and outlet parts
increases the risk of leakage.
1. Turn the union nuts by hand to loosen the inlet
and outlet ports. See fig. 3.
2. Seal the pipe fittings with thread sealing tape.
3. Carefully screw the inlet and outlet connections
to the pipe fittings using a pipe wrench or similar
tool. Keep the union nut on the pipe fitting if you
have removed it from the pump.
The pump is equipped with flexible connections,
± 5 °, to facilitate the connection of inlet and
outlet pipes.
4. Fasten the connections to the inlet and outlet.
Hold the connection with one hand and tighten
the union nut with the other hand.

3.3.1 Positioning the product
Always mount the pump on the base plate in a
horizontal position with a maximum inclination angle
of ± 5 °.

TM06 4318 1915

3.3.2 Foundation
Fasten the pump to a solid horizontal foundation by
means of screws through the holes in the base plate.
See figs 1 and 2.
1

TM06 5729 5315

2
3

A
Fig. 2

Base plate
[mm (inches)]

A

6

181 (7.13)

B

130 (5.12)

C

144 (5.67)

TM06 3809 1015

Horizontal foundation

B

Fig. 1

C

English (GB)

Make sure that the system in which the
pump is incorporated is designed for the
maximum pump pressure.

Fig. 3
Pos.
1

How to fit the connections
Description
Inlet and outlet port

2

Union nut

3

Pipe fitting

3.3.4 How to reduce noise in the installation
We recommend to use flexible hoses and
mount the pump on a vibration-damping
rubber pad.

1
2

5

TM06 4321 1915

4

6

2
8

Mains water pressure boosting
Description

1

Highest tapping point

2

Pipe hangers and supports

3

Isolating valves

4

Flexible hoses

5

Bypass valve

6

Optional pressure-reducing valve on the
inlet side if the inlet pressure can exceed
10 bar (145 psi)

7

Optional pressure-relief valve on the outlet
side if the installation cannot withstand a
pressure of 6 bar (87 psi)

8

Drip tray. Install the pump on a small stand
to prevent the ventilation holes from being
flooded.

9

Pressure gauge

10

Mains water pipe

How to reduce noise in the installation

3.3.5 Installation examples
Fittings, hoses and valves are not supplied with the
pump.
We recommend to follow the installation examples in
sections 3.3.6 to 3.3.8.
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Pos.

Rubber pad

3

10

Fig. 5

Flexible hose

Fig. 4

7

TM06 4347 2015

Vibrations from the pump may be transferred to the
surrounding structure and create noise in the
20-1000 Hz spectrum, also called the bass
spectrum.
Correct installation using a vibration-damping rubber
pad, flexible hoses and correctly placed pipe
hangers for rigid pipes can reduce the noise
experienced by up to 50 %. See fig. 4.
Place pipe hangers for the rigid pipes close to the
connection of the flexible hose.
Pipe hanger for rigid pipe

English (GB)

3.3.6 Mains water pressure boosting
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3.3.7 Suction from a well

3.3.8 Suction from freshwater tank

English (GB)

1

2

3

1
2

3

4

Fig. 6
Pos.

8

4

6

TM06 4349 4117

H2

5

Suction from a well
Description

1

Highest tapping point

2

Isolating valve

3

Flexible hoses

4

Pipe support

5

Inlet filter.
If the water may contain sand, gravel or
other debris, please install a filter on the
inlet side to protect the pump and
installation.

6

Foot valve with strainer (recommended).

H1

Maximum suction lift is 8 m (26 ft).

H2

Inlet pipe must be submersed at least 0.5
m (1.64 ft).

7

6

8

Fig. 7
Pos.

Suction from freshwater tank
Description

1

Highest tapping point

2

Pipe hangers

3

Isolating valve

4

Flexible hoses

5

Drain to sewer

6

Inlet filter.
If the water may contain sand, gravel or
other debris, please install a filter on the
inlet side to protect the pump and
installation.

7

Freshwater tank

8

Foot valve with strainer (recommended)

A

Minimum 1 ° inclination

TM06 4348 4117

H1

5
A

Carry out the electrical connection
according to local regulations.
Check that the supply voltage and
frequency correspond to the values stated
on the nameplate.

L

DANGER

TM06 4372 4117

H

Fig. 8

Inlet pipe length
DN 32

DN 40

H
[m (ft)]

L
[m (ft)]

H
[m (ft)]

L
[m (ft)]

0 (0)

68 (223)

0 (0)

207 (679)

3 (10)

43 (141)

3 (10)

129 (423)

6 (20)

17 (56)

6 (20)

52 (171)

7 (23)

9 (30)

7 (23)

26 (85)

8 (26)

0 (0)

8 (26)

0 (0)

Preconditions:
Maximum flow velocity:

1 l/s (16 gpm).

Inside roughness of pipes: 0.01 mm (0.0004 inch).

Size

English (GB)

3.4 Electrical connection

3.3.9 Inlet pipe length
The overview below shows the different possible
inlet pipe lengths, depending on the vertical pipe
length.
The overview is only intended as a guide.

Inside pipe diameter
[mm (inches)]

Pressure loss
[m/m (psi/ft)]

DN 32 28 (1.1)

0.117 (5/100)

DN 40 35.2 (1.4)

0.0387 (1.6/100)

Electric shock
Death or serious personal injury
- Switch off the power supply before
starting any work on the product. Make
sure that the power supply cannot be
accidentally switched on.

DANGER
Electric shock
Death or serious personal injury
- The pump must be earthed.
- The pump is supplied with a grounding
conductor and grounding-type
attachment plug. To reduce the risk of
electric shock, be certain that the pump
is connected only to a properly
grounded, grounding type receptacle
(protective earthing).
- If national legislation requires a
Residual Current Device (RCD), a
Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI),
or equivalent in the electrical
installation, this must be type B
(according to UL/IEC 61800-5-1) or
better, due to the nature of the constant
DC leakage current.
If the power supply cable is damaged, it
must be replaced by the manufacturer, his
service agent or similarly qualified persons
in order to avoid hazard.
We recommend that you fit the permanent
installation with a residual-current circuit
breaker (RCCB) with a tripping current
less than 30 mA.
3.4.1 Motor protection
The pump incorporates current and temperature
dependent motor protection.
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3.4.2 Plug connection

4. Starting up the product

English (GB)

DANGER
Electric shock
Death or serious personal injury
- Check that the power plug delivered
with the product is in compliance with
local regulations.
- Make sure that the pump is connected
only to a properly grounded,
grounding-type receptacle (protective
earthing).
- The protective earth of the power outlet
must be connected to the protective
earth of the pump. The plug must
therefore have the same PE connection
system as the power outlet. If not, use a
suitable adapter.

Do not start the pump until it has been
filled with liquid.

4.1 Priming the pump
1. Unscrew the priming plug and pour minimum 1.7
litres (0.45 gallons) of water into the pump
housing. See fig. 9.
2. Screw the priming plug on again.
If the suction depth exceeds 6 m (20 ft), it
may be necessary to prime the pump more
than once.
Always tighten priming and drain plugs by
hand.

3.4.3 Connection without plug
The electrical connection must be carried
out by an authorised electrician in
accordance with local regulations.

DANGER

1. Open a tap to prepare the pump for venting.
2. Insert the power plug into the socket or turn on
the power supply and the pump will start.
3. When water flows without air, close the tap.
4. Open the highest tapping point in the installation,
preferably a shower.
5. Adjust the pressure setpoint to the required
pressure by means of the
buttons. See
section 4.3 How to set the correct pressure.
6. Close the tapping point.
Startup has been completed.

TM06 4204 1615

Electric shock
Death or serious personal injury
- The pump must be connected to an
external main switch with a minimum
contact gap of 3 mm (0.12 inch) in all
poles.

4.2 Starting the pump

Fig. 9
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Priming the pump

4.3 How to set the correct pressure

The difference between the inlet pressure
and outlet pressure must not exceed 3.5
bar (51 psi).
Example: If the inlet pressure is 0.5 bar (7
psi), the maximum outlet pressure is 4 bar
(58 psi).
If you set the pressure too high, this might
cause the pump to operate for up to three
minutes after the tap is turned off.
4.3.1 Boosting from a well or a tank
If you are boosting from a well or a tank, make sure
not to set the pressure setpoint too high. The
difference between the inlet pressure and outlet
pressure must not exceed 3.5 bar (51 psi).
Maximum setpoint

[bar (psi)]
3.0 (44)
3.5 (51)

Tank above ground level

4.0 (58)

TM07 0075 4117

Tank below ground level

Fig. 10

TM07 0076 4117

Well application

TM07 0074 4117

We recommend to use the default
pressure of 3.0 bar (44 psi) which will suit
most applications.

English (GB)

4.3.2 Boosting from the mains
The pressure settings 4.5, 5.0 and 5.5 bar (65, 73
and 80 psi) require a positive inlet pressure and
these settings must only be used when boosting
from the water mains.

The pump can be set to provide a water pressure
between 1.5 to 5.5 bar (22 to 80 psi) at intervals of
0.5 bar (7 psi).
The factory setting is 3 bar (44 psi). See section
3.2 System sizing.

Fig. 11

Boosting from the mains

4.3.3 Self-learning setpoint
If the pump cannot reach the user-defined pressure
setpoint, the self-learning function will automatically
lower the setpoint. See section 8.3.2 Self-learning
function.

4.4 Shaft seal run-in
The shaft seal faces are lubricated by the pumped
liquid. A slight leakage from the shaft seal of up to 10
ml per day or 8 to 10 drops per hour may occur.
When the pump is started up for the first time, or
when the shaft seal has been replaced, a certain
run-in period is required before the leakage is
reduced to an acceptable level. The time required for
this depends on the operating conditions, that is,
every time the operating conditions change, a new
run-in period will be started.
Under normal conditions, the leaking liquid will
evaporate. As a result, no leakage will be detected.
The leakage is visible where the screws are mounted
on the base plate. If the unlikely event of an internal
leakage occurs, the liquid will be drained through the
bottom of the pump. Install the pump in such a way
that no undesirable collateral damage can arise.

Boosting from a well or a tank
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5. Handling and storing the product

6.2 Intended use

Take care not to drop the pump as it may
break.

The pump is suitable for pressure boosting of fresh
water in domestic water supply systems.

5.2 Storing the product
If the pump is to be stored for a period of time, for
example during the winter, drain it and store it
indoors in a dry location. See section 10. Starting up
the product after standstill.
Temperature range during storing must be -40 to 70
°C (-40 to 158 °F).
Maximum relative humidity during storing: 95 % RH.

6. Product introduction

1

5

2
6
3
4

7
8
9

Fig. 12
Pos.

Grundfos SCALA2 pump

Description

1

Air valve for built-in pressure tank

2

Operating panel. See section 7. Control
functions.

3

Nameplate. See section 6.4.1 Nameplate.

4

Plug for access to pump shaft. See
section 10.1 Deblocking the pump.

5

Priming plug. See section 4.1 Priming the
pump.

6

Outlet opening. See section
3.3.3 Connecting the piping system.

7

Inlet opening. See section
3.3.3 Connecting the piping system.

8

Drain plug. See section 6.4 Identification.

9

Ventilation holes. They must not be
flooded.

The inlet and outlet openings include flexible
connections of ± 5 °.
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6.3 Pumped liquids
The pump is designed for fresh water with a
maximum chloride content of 300 ppm and a free
chlorine content below 1 ppm.
The pump is not suitable for these liquids:
• liquids containing long fibres
• flammable liquids (oil, petrol, etc.)
• aggressive liquids.
If the water can contain sand, gravel or
other debris, there is a risk of pump
blockage.
Please install a filter on the inlet side or
apply a floating strainer to protect the
pump.

6.1 Product description

TM06 3818 1015

English (GB)

This pump has been evaluated for use with
water only.
Only use SCALA2 pumps according to the
specifications stated in these installation
and operating instructions.

5.1 Handling the product

6.4 Identification

SCALA2 3 -45 A K C H D E
Type range
1

14
15

Model A
200-240V 50/60Hz
Made in Serbia

SCALA2
2

SCALA2 3-45 AKCHDE

P/N 99999999
S/N 
P/C 1519
Hmax
Hmin
Hnom
Qnom
Tamb.max

16

45 m
16 m
27 m
3
3 m /h
55 C

IPX4D
PCS XXXXX.XX.XX

04-6292.2.41-2003
LSPr-022-IDN

Tliq.max/Psyst.max:
45 C/1MPa

NRP XXX-XXX-XXXXXX

I(A) P1(W)
Min. 0.01
2
Max. 2.8
550

Rated flow rate
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

17
Fig. 13

Example of nameplate

3:

[m3/h]

Maximum head
45: [m]
Material code
TM06 4340 2015

DK-8850 Bjerringbro, Denmark

A: Standard
Supply voltage
K: 1 x 200-240 V, 50/60 Hz
M: 1 x 208-230 V, 60 Hz
V: 1 x 115 V, 60 Hz
W: 1 x 100-115 V, 50/60 Hz

Description

Motor

1

Type designation

C:

2

Product number

Mains cable and plug

3

Serial number

4

Production code, year and week

5

Maximum head

6

Minimum head

7

Rated head

8

Rated flow rate

9

Maximum ambient temperature

10

Enclosure class

11

Maximum operation pressure

12

Maximum liquid temperature

13

Minimum and maximum rated power

Pos.

14

Model

15

Voltage and frequency

High-efficiency motor with frequency
converter

A:

Cable with plug, IEC type I, AS/NZS3112,
2m

B:

Cable with plug, IEC type B, NEMA 5-15P,
6 ft

C: Cable with plug, IEC type E&F, CEE7/7, 2 m
D: Cable without plug, 2 m
G: Cable with plug, IEC type G, BS1363, 2 m
H: Cable with plug, IEC type I, IRAM 2073, 2 m
J:

Cable with plug, NEMA 6-15P, 6 ft

K: Cable with plug, IEC type B, JIS C 8302, 2 m
L:

Cable with plug, IEC type L, CEI 23-16/VII,
2m

O:

Cable with plug, IEC type O, TIS 166-2549,
2m

16

Approvals

Controller

17

Minimum and maximum rated current

D: Integrated frequency converter
Thread
E: R 1" composite material
F: NPT 1" composite material

13
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6.4.2 Type key

6.4.1 Nameplate

7. Control functions
7.1 Menu overview, SCALA2

Fig. 14

SCALA2 operating panel

TM06 4345 2015

TM06 3301 5114

Fig. 15

SCALA2 outlet pressure indication

SCALA2 Function
BAR

PSI

}
}
}
}

Increases the outlet pressure.
Decreases the outlet pressure.
Resets alarms.

Indicates the required outlet pressure.

Indicates that the pump has been
stopped manually.
Indicates that the operating panel is
locked.

14

Water colum

kPa

MPa

550
500
450
400
350
300
250
200
150

0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15

[m]

On/off

Fig. 16

5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5

80
73
65
58
51
44
36
30
22

55
50
45
40
35
30
25
20
15

Pressure indication table

TM06 4187 4117
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7.1.1 Pressure indicator, SCALA2
The pressure indicator shows the required outlet
pressure from 1.5 to 5.5 bars (22 to 80 psi) in 0.5 bar
(7.5 psi) intervals.
The illustration below shows a pump set to 3 bar (44
psi) indicated by two green lights, and a pump set to
3.5 bar (51 psi) indicated by one green light.
Flashing green lights indicate that the pump has
automatically lowered the pressure. See section
4.3.3 Self-learning setpoint.

Indications

8. Setting the product

Description

The pump will remember the controller settings even
if it is turned off.

Operating indications

8.1 Setting the outlet pressure
Adjust the outlet pressure by pressing

8.2 Locking and unlocking the operating
panel

Power supply failure

The operating panel can be locked, which means
that the buttons do not function and no settings can
be changed accidentally.

The pump is blocked, for instance
the shaft seal has seized up.

How to lock the operating panel
1. Hold down the
buttons simultaneously for 3
seconds.
2. The operating panel is locked when
symbol
lights up.

Leakage in the system

Dry running or water shortage*
The maximum pressure has been
exceeded or the setpoint cannot be
reached.
The maximum runtime has been
exceeded.
The temperature is outside the
range.
*

.

The operating panel is locked.

For fault number 4, dry running, the pump must
be reset manually.
For fault number 4, water shortage, and the
remaining faults, 1, 2, 3, 5, 6 and 7, the pump will
reset whenever the cause has disappeared or
been remedied. See section 8.3.3 Auto reset.

How to unlock the operating panel
1. Hold down the
buttons simultaneously for 3
seconds.
2. The operating panel is unlocked when
symbol
turns off.

8.3 Expert settings, SCALA2
Expert settings are for installers only.
The expert setting menu allows the installer to toggle
between the following functions:
• self-learning
• auto reset
• anti cycling
• maximum continuous operating time.

For further information about system status, see
section 12. Fault finding the product.

15
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7.1.2 Indicator lights for SCALA2

Example:
The user-defined pressure is set to 5 bar (72 psi),
indicated by constant green lights on the pressure
indicator panel.
The pump is unable to reach this pressure due to
negative pressure on the inlet side.
The self-learning function automatically adjusts the
setpoint to 3.5 bar (51 psi), indicated by one flashing
green light on the pressure indicator panel.
After 24 hours, the pump will automatically try to
adjust the setpoint back to 5 bar (72 psi).

Move cursor up.
Move cursor down.

Self-learning
Auto reset
Anti cycling
Maximum
continuous
operating time
Exit expert menu

Fig. 17

Fig. 18

Expert menu overview

8.3.2 Self-learning function
The factory setting for this function is "on".
On
If the pump cannot reach the user-defined pressure
setpoint, the self-learning function will automatically
adjust the setpoint.
The pump will lower the setpoint to either 4.5, 3.5 or
2.5 bar (65, 51 or 36 psi).
The self-learned setpoint is indicated on the
operating panel by one flashing green light.
After every 24 hours, the pump will automatically
attempt to revert to the original user-defined
setpoint. If this is not possible, the pump will again
return to the self-learned setpoint. The pump will
continue to operate with the self-learning setpoint,
until the user-defined setpoint can be reached.

16

TM07 0079 4117

TM07 0078 4117

Toggle settings.

TM06 4346 4117
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8.3.1 Accessing the expert settings
Proceed as follows:
1. Hold down the
button for 5 seconds.
2. The
symbol will start flashing to indicate that
the expert settings are active.
The pressure indicator now acts as the expert menu.
A flashing green diode is the cursor. Move the cursor
using the
buttons, and toggle the selection on
or off using the
button. The diode for each setting
will light up when the setting is active.

User-defined setpoint (left) and
self-learned setpoint (right)

How to reset the self-learned setpoint
1. You can manually reset the settings by pressing
any button on the operating panel. The pump will
immediately try to reach the original setpoint.
2. If the pump keeps reducing the setpoint due to
self-learning, we recommend to reduce the
setpoint manually on the operating panel.
Off
If you set the self-learning function to off and the
pump is unable to reach the desired setpoint, the
pump will show alarm 5.

On
This function allows the pump to automatically check
if the operating conditions are back to normal. If the
operating conditions are back to normal, the alarm
indication will be reset automatically.
The auto reset function works in the following way:

8.3.5 Maximum continuous operating time
The factory setting for this function is "off".
This function is a timer that can turn off the pump if it
runs continuously for 30 minutes.
Off
If the pump exceeds the running time of 30 minutes,
the pump will run depending on the flow.
On
If the pump exceeds the running time of 30 minutes,
the pump will stop after 30 minutes of continuous
operation, and it will show alarm 6. This alarm will
always need to be reset manually.

Indication

Action

Water shortage

The pump will attempt eight
restarts at five-minute intervals.
If not successful, this cycle will
be repeated after 24 hours.

Dry running
(pump not
primed)

Prime the pump and reset it
manually.

The pump can be reset to factory setting by pressing
the
buttons simultaneously for 5 seconds.

All other
indications

The pump will attempt three
restarts within the first 60
seconds, then eight restart
attempts at five-minute intervals.
If not successful, this cycle will
be repeated after 24 hours.

For indications, see section 7.1.2 Indicator lights for
SCALA2.

Electric shock
Death or serious personal injury
- Before starting any work on the product,
make sure that the power supply has
been switched off and that it cannot be
accidentally switched on.

Off
All alarms must be reset manually by means of the
button.
8.3.4 Anti cycling
The factory setting for this function is "off".
This function monitors the starts and stops of the
pump.
Off
If the pump starts 40 times in a fixed pattern, there
will be an alarm. The pump will remain in operation
as normal.

Maximum runtime exceeded.

8.4 Resetting to factory settings

9. Servicing the product
DANGER

9.1 Maintaining the product
9.1.1 Insect filter
The pump has an insect filter to prevent insects from
nesting in the pump.
The filter is placed on the bottom and can easily be
removed and cleaned with a stiff brush. See fig. 19.
Clean the insect filter once a year or as needed.

TM06 4537 2515

On
If the pump starts and stops in a fixed pattern, there
is a leakage in the system, and the pump will stop
and show alarm 3.
Leakage in the system.

Fig. 19

Insect filter
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8.3.3 Auto reset
The factory setting for this function is "on".

1

5

2
6
3
4

7
8
9

To remove the outlet non-return valve, follow the
steps below:
1. Turn off the power supply and disconnect the
power plug.
2. Shut off the water source.
3. Open a tap to release the pressure in the pipe
system.
4. Close the isolating valves and/or drain the pipes.
5. Gradually open and remove the priming plug.
See fig. 20 (5). The plug and non-return valve are
one unit.
6. Clean the non-return valve with warm water and
a soft brush.
7. Assemble the components in reverse order.

SCALA2 pump

To remove the inlet non-return valve, follow the
steps below:
1. Turn off the power supply and disconnect the
power plug.
2. Shut off the water source.
3. Open a tap to release the pressure in the pipe
system.
4. Close the isolating valves and/or drain the pipes.
5. Gradually open and remove the priming plug.
See fig. 20 (5).
6. Remove the drain plug and drain the pump. See
fig. 20 (8).
7. Unscrew the union nut holding the inlet
connection. See fig. 20 (7). Depending on the
installation type, it may be necessary to remove
the pipes from both the inlet and outlet
connections.
8. Pull out the inlet connection.
9. Pull out the inlet non-return valve.
10. Clean the non-return valve with warm water and
a soft brush.
11. Assemble the components in reverse order.

Outlet non-return
valve

Inlet non-return
valve

Fig. 21

TM06 4331 1915

Fig. 20

TM06 3818 1015

English (GB)

9.1.2 Inlet and outlet valves
The pump is maintenance-free, but we recommend
that you check and clean the inlet and outlet
non-return valves once a year or as needed.

Outlet and inlet non-return valves

9.2 Customer service information
For further information on service parts, see
Grundfos Product Center on
www.product-selection.grundfos.com.

9.3 Service kits
For further information on service kits, see Grundfos
Product Center on www.grundfos.com.
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11. Taking the product out of
operation

1. Check that the pump is not blocked by following
the instructions in section 10.1 Deblocking the
pump.
2. If the pump has been drained, it must be filled
with liquid before startup. See section
4.1 Priming the pump.
3. Start up the pump. Follow the instructions in
section 4. Starting up the product.
4. The pump will remember the controller settings
even if it is turned off.

If the pump is taken out of operation for a period of
time, for example during the winter, it must be
disconnected from the power supply and placed in a
dry location.
Proceed as follows:
1. Stop the pump by means of the on/off button
.
2. Disconnect the power supply.
3. Open a tap to release the pressure in the pipe
system.
4. Close the isolating valves and/or drain the pipes.
5. Gradually loosen the priming plug to release the
pressure in the pump.
6. Remove the drain plug to drain the pump. See
fig. 23.
7. We recommend to store the pump indoors in a
dry location. Due to humidity, the disconnected
pump must not be left outside for a longer period
of time.

10.1 Deblocking the pump
DANGER
Electric shock
Death or serious personal injury
- Switch off the power supply before
starting any work on the product. Make
sure that the power supply cannot be
accidentally switched on.

Fig. 22

TM06 4203 1615

TM06 4202 1615

The end cover incorporates a plug which can be
removed by means of a suitable tool. This makes it
possible to deblock the pump shaft if it has seized up
as a result of inactivity.

Fig. 23

Draining the pump

Deblocking the pump
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10. Starting up the product after
standstill

12. Fault finding the product
English (GB)

12.1 Grundfos Eye operating indications
Grundfos Eye

Indication

Description

No lights are on.

The power is off.
The pump is not running.

Two opposite green indicator lights running in
the direction of rotation of the pump.

The power is on.
The pump is running.

Two opposite green indicator lights at a 45 °
angle is the icon used throughout this
document for pump running.

The power is on.
The pump is running.

Two opposite green indicator lights
permanently on.

The power is on.
The pump is not running.

Two opposite red indicator lights flashing
simultaneously.

Alarm.
The pump has stopped.

Two opposite red indicator lights is the icon
used throughout this document for pump
stopped.

Alarm.
The pump has stopped.

12.2 Fault resetting
You can reset a fault indication in one of the
following ways:
• When you have eliminated the fault cause, reset
the pump manually by pressing the
button.
The pump will then revert to normal duty.
• If the fault disappears by itself, the pump will
attempt to reset automatically and the fault
indication will disappear if automatic reset is
successful and provided that you have enabled
the auto reset function in the service menu.
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12.3 Fault finding chart
DANGER

1.

Automatic reset

Indicator light

Fault

Grundfos Eye

Electric shock
Death or serious personal injury
- Before starting any work on the product,
make sure that the power supply has
been switched off and that it cannot be
accidentally switched on.

The pump is
not running.
-

Cause

Remedy

a)

Power supply failure.

Switch on the power supply.
Check the cables and cable
connections for defects and
loose connections and check
for blown fuses in the electrical
installation.

b)

The power supply is out
of prescribed voltage
range.

Check the power supply and the
pump nameplate. Reestablish
the power supply within the
prescribed voltage range.

c)

The shaft seal has
seized up.

See section 10. Starting up the
product after standstill.

d)

The pump is blocked by
impurities.

See section 10. Starting up the
product after standstill.
Contact Grundfos Service if the
problem persists.

e)

Dry running.

Check the water source, and
prime the pump.

f)

The maximum runtime
has been exceeded.

Check the installation for
leakage and reset the alarm.

g)

The internal non-return
valve is defective or
blocked in completely or
partly open position.

Clean, repair or replace the
non-return valve. See section
9. Servicing the product.

a)

Leakage from the pipe
system, or the non-return
valve is not properly
closed due to impurities.

Check and repair the pipe
system, or clean, repair or
replace the non-return valve.

b)

Small continuous
consumption.

Check the taps and reconsider
the usage pattern (ice
machines, water evaporators
for air-conditioning, etc.).

c)

The temperature of the
pump and water is below
3 °C.

Consider protecting the pump
and the installation against
frost.

-

Yes

No

No

Yes

No

No
2.

The pump is
running.

-

-

-

21

Automatic reset

The pump
performance
is insufficient.

Indicator light

3.

Grundfos Eye

English (GB)

Fault

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cause

Remedy

a)

The pump inlet pressure
is too low.

Check the inlet conditions of the
pump.

b)

The pump is undersized.

Replace the pump with a bigger
pump.

c)

The inlet pipe, the inlet
strainer or the pump is
partly blocked by
impurities.

Clean the inlet pipe or the
pump.

d)

There is a leakage in the
inlet pipe.

Repair the inlet pipe.

e)

There is air in the inlet
pipe or the pump.

f)

The required outlet
pressure is too low for
the installation.

Increase the pressure setting
(arrow up).

g)

The maximum
temperature has been
exceeded and the pump
is running at reduced
performance.

Check the cooling conditions.
Protect the pump against direct
sunlight or any nearby heat
sources.

a)

The setpoint is set too
high. The difference
between the outlet
pressure and the inlet
pressure must not
exceed 3.5 bar (51 psi).

Reduce the pressure to a new
setpoint (maximum 3.5 bar (51
psi) + positive inlet pressure).
Example: If the inlet pressure is
0.5 bar (7 psi), the maximum
outlet pressure is 4 bar (58 psi).

b)

The maximum pressure
has been exceeded, the
inlet pressure is higher
than 6 bar, 0.6 MPa (87
psi).

Check the inlet conditions.

The maximum pressure
has been exceeded.
Equipment elsewhere in
the system causes a high
pressure at the pump, for
example water heater or
defective safety
equipment.

Check the installation.

Yes

4.

System
overpressure.
Yes

Yes

c)

Yes

22

Prime the inlet pipe and the
pump.
Check the inlet conditions of the
pump.

5.

You can reset
the pump, but
it runs only
for a few
seconds.

Yes

Yes

Cause

Remedy

a)

Dry running or water
shortage.

Check the water source, and
prime the pump.

b)

The inlet pipe is blocked
by impurities.

Clean the inlet pipe.

c)

The foot or non-return
valve is blocked in closed
position.

Clean, repair or replace the foot
or non-return valve.

d)

There is a leakage in the
inlet pipe.

Repair the inlet pipe.

e)

Air in the inlet pipe or the
pump.

a)

The internal non-return
valve is defective or
blocked in completely or
partly open position.

Yes

Yes

Yes
6.

You can reset
the pump, but
it starts
repeatedly,
immediately
after
stopping.

No
b)
No

English (GB)

Automatic reset

Indicator light

Grundfos Eye

Fault

The tank precharge
pressure is not correct.

Prime the inlet pipe and the
pump. Check the inlet
conditions of the pump.
Clean, repair or replace the
non-return valve.
Adjust the tank precharge
pressure to 70 % of the required
outlet pressure.
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13. Technical data

Temperature

Supply
voltage
[V]

Frequency
[Hz]

1 x 208-230 V, 60 Hz:

45 (113)

1 x 115 V, 60 Hz:

45 (113)

50/60

60

NEMA 6-15P

60

IEC, type B,
NEMA 5-15P

1 x 200-240 V, 50/60 Hz:

55 (131)
45 (113)

SCALA2

Pressure

[bar (psi)]

13.4 Dimensions and weights

1 x 115

TM06 3305 5114

10 (145)
6 (87)

IEC, type G
None

Maximum liquid temperature:

Maximum inlet pressure:

IEC, type I

SCALA2 1 x 200-240

SCALA2 1 x 208-230

Maximum system pressure:

Plug
IEC, type E&F

[°C (°F)]

Maximum ambient temperature:

Other operating data
Maximum head:

45 m (147 ft)

IP rating:

X4D (outdoor installation)

Pumped liquid:

Clean water

Noise level:

< 47 dB(A)*

*

47 dB(A) is measured in a typical application with
pressure control mode (2.5 bar (36 psi) and 1
m3/h). In non-typical applications noise might
increase up to 58 dB.

Type

SCALA2

H1
H2
H3
W1
L1 Weight
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
[inch] [inch] [inch] [inch] [inch] [lbs]
302
11.9

234
9.2

114
4.5

193
7.6

403
15.9

10
22

13.2 Mechanical data

14. Disposing of the product

Pipe connections are R 1" or NPT 1".

This product has been designed with focus on the
disposal and recycling of materials. The following
disposal values apply to all variants of Grundfos
SCALA2 pumps:
• minimum 85 % for recycling
• maximum 10 % for incineration
• maximum 5 % for depositing.
Values are percent of total weight.
This product or parts of it must be disposed of in an
environmentally sound way:
1. Use the public or private waste collection service.
2. If this is not possible, contact the nearest
Grundfos company or service workshop.
See also end-of-life information on
www.grundfos.com/product-recycling.

Stand-by power
[W]

P1
[W]

Imax.
[A]

Frequency
[Hz]

Supply voltage
[V]

13.3 Electrical data

Type

English (GB)

Type

13.1 Operating conditions

2
SCALA2 1 x 200-240 50/60 2.3 - 2.8 550

2
2
2

SCALA2 1 x 208-230

60

SCALA2

60
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1 x 115

2.3 - 2.8 550
5 - 5.7

560

2
2

 .13البيان
31.

ات التقني

 13.1أح وال التش غيل
1. 31

]درج ة مئوي ة
)درجة
فھرنھي ت([

درج ة الح رارة

ة

فولتي
اإلم داد
]فول ت[

الن وع

ال تردد
]ھ رتز[

درج ة الح رارة المحيط ة القص وى:

 ،IECالن وع E&F

 230-208 × 1فول ت 60 ،ھ رتز:

)45 (113

 115 × 1فول ت 60 ،ھ رتز:

)45 (113

 240-200 × 1فول ت 60/50 ،ھ رتز:

)55 (131

أقص ى درج ة ح رارة للس ائل:

ض غط النظ ام األقص ى:
ض غط ال دخول األقص ى:

)6 (87

ات التش

بيان

غيل األخ

الس ائل المض خوخ:
مس توى الضوض اء:

> 47
ديس

يبل)المس

توى *(A

ات الميكانيكي

SCALA
2

ة

41.

ة

ص مم ھ ذا المنت ج م ع الترك يز عل ى التخل ص م ن الم واد وإع ادة
ت دويرھا .وتنطب ق قي م التخل ص التالي ة عل ى جمي ع أن واع
مض خات جرون دفوس :SCALA2
•  %85بح د أدن ى إلع ادة الت دوير
•  %10بح د أقص ى للترمي د
•  %5بح د أقص ى للترس يب.
تك ون القي م نس بة مئوي ة م ن ال وزن اإلجم الي.
يج ب التخل ص م ن ھ ذا المنت ج أو أج زاء من ه بطريق ة ص حيحة
ا:
بيئي
 .1اس تخدم خدم ة جم ع النفاي ة العام ة أو الخاص ة.
 .2إذا ل م يك ن ھ ذا ممكن ا ،اتص ل ب اقرب ش ركة جرون دفوس أو
ورش ة خدم ة.
انظ ر أي ً
ض ا معلوم ات نھاي ة عم ر المع دة عل ى
.www.grundfos.com/product-recycling
•

ة

أقص ى
تي ار
]أمب ير[

الق درة
 P1االح تيا
]وات[ طي ة
]وات[

الن وع

فولتي
اإلم داد
]فول ت[

SCALA2

1x
200-240

550 2,3 - 2,8 50/60

SCALA2

1x
208-230

60

550 2,3 - 2,8

2

SCALA2

1 x 115

60

560

2

ال تردد
]ھ رتز[

2

•

•

1.

2
2
2
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302
11,9

234
9,2

114
4,5

193
7,6

403
15,9

10
22

 .14التخل ص م ن المنت ج

وص الت األنابي ب تك ون  R 1بوص ة أو  NPT 1بوص ة.

ات الكھربائي

ال وزن
L1
W1
H3
H2
H1
]كج م[
]مم[
]مم[
]مم[
]مم[
]مم[
]بوص ة[ ]بوص ة[ ]بوص ة[ ]بوص ة[ ]بوص ة[ ]رطل[

الن وع

يبل )المس توى  (Aف ي التطبي
يت م قي اس  47ديس
التقلي دي بنم ط التحك م ف ي الض غط ) 2,5ب ار ) 36
رط ًال لك ل بوص ة مربع ة( و 1م/3س اعة( .ف ي التطبيق ات
غ ير التقليدي ة ،ق د ي رتفع مس توى الضوض اء لم ا
يبل.
يص ل إل ى  58ديس

3. 31

 13.4األبع

اد واألوزان

4. 31

ق*

 13.3البيان

SCALA2

1 x 115

60

 ،IECالن وع ،B
NEMA 5-15P

) X4Dتركي ب خ ارجي(
م اء نظي ف

2. 31

SCALA2

1x
208-230

60

NEMA 6-15P

 45م تر ) 147ق دم(

دير ) IPالحماي ة م ن ال دخول(:

 13.2البيان

50/60

 ،IECالن وع G

رى

الض غط األقص ى:
تق

 ،IECالن وع I
ال ش يء

]ب ار )رط ل لك ل بوص ة
مربع ة([
)10 (145

1x
200-240

SCALA2

)45 (113

الض غط

الق

ابس

TM06 3305 5114

)Arabic (AR

ة

5 - 5,7

2.

 Eyeسوفدنورج

نيبملا ءوضلا

 .6يمكن ك إع ادة
ض بط المض خة،
لكنھ ا تب دأ العم ل
بش كل متك رر،
مباش رة بع د
التوق ف.

يلآلا طبضلا ةداعإ

 .5يمكن ك إع ادة
ض بط المض خة،
لكنھ ا تعم ل فق ط
لث وان قليل ة.

نع م

 (aدوران ج اف أو نق ص
ف ي الم اء.

افح ص مص در الم اء ،وحض ر المض خة.

نع م

 (bأنب وب ال دخول
مس دود بالش وائب.

نظ ف أنب وب ال دخول.

نع م

 (cالص مام الس فلي أو
الص مام ال ال رجع ي
مس دود ف ي وض ع مغل ق.

نظ ف أو أص لح أو اس تبدل الص مام
الس فلي أو الص مام غ ير الم رجع.

نع م

 (dيوج د تس رب ف ي
أنب وب ال دخول.

أص لح أنب وب ال دخول.

نع م

 (eھ واء ف ي أنب وب
ال دخول أو المض خة.

حض ر أنب وب ال دخول والمض خة .افح ص
أح وال م دخل المض خة.

ال

 (aالص مام غ ير
الم رجع ال داخلي ب ه
خل ل أو ع الق ف ي وض ع
مفت وح كل ًي ا أو
جزئ ًي ا.

نظ ف أو أص لح أو اس تبدل الص مام غ ير
الم رجع.

ال

 (bالض غط مس بق
الش حن للخ زان غ ير
ص حيح.

اض بط الض غط مس بق الش حن للخ زان
عل ى  % 70م ن ض غط الخ روج المطل وب.

)Arabic (AR

العط ل

الس بب

اإلص الح

26

)Arabic (AR

 Eyeسوفدنورج

نيبملا ءوضلا

 .3أداء المض خة
غ ير ك افٍ.

يلآلا طبضلا ةداعإ

العط ل

-

-

الس بب

اإلص الح

 (aض غط دخ ول
المض خة منخف ض ج دًا.

افح ص أح وال م دخل المض خة.

 (bالمض خة حجمھ ا
ص غير.

اس تبدل المض خة بمض خة أك بر.

-

-

 (cأنب وب ال دخول أو
مص فاة ال دخول أو
المض خة مس دودة جزئ ًي ا
وائب.
بالش

نظ ف أنب وب ال دخول أو المض خة.

-

-

 (dيوج د تس رب ف ي
أنب وب ال دخول.

أص لح أنب وب ال دخول.

-

-

 (eيوج د ھ واء ف ي
المض خة أو ف ي أنب وب
ال دخول.

حض ر أنب وب ال دخول والمض خة.
افح ص أح وال م دخل المض خة.

-

-

 (fض غط الخ روج
المطل وب منخف ض ج دًا
ب.
بة للتركي
بالنس

زود ض بط الض غط )الس ھم ألعل ى(.

نع م

 (gدرج ة الح رارة
القص وى ت م تجاوزھ ا
والمض خة ت دور ب أداء
منخف ض.

افح ص أح وال التبري د .اح م المض خة م ن
أش عة الش مس المباش رة أو أي مص ادر
ح رارة قريب ة.

نع م

نقط ة التحدي د ت م (a
ض بطھا عل ى قيم ة
أعل ى م ن ال الزم .يج ب
أال يتج اوز الف رق
بي ن ض غط الخ روج
وض غط ال دخول  3,5ب ار
) 51رط ًال للبوص ة
المربع ة(.

ق م بخف ض الض غط إل ى قيم ة مض بوطة
جدي دة )بح د أقص ى  3,5ب ار ) 51رط ًال
لك ل بوص ة مربع ة(  +ض غط ال دخول
اإليج ابي(.
مث ال :إذا ك ان ض غط ال دخول ھ و  0,5ب ار ) 7
أرط ال لك ل بوص ة مربع ة( ،ف إن الح د
األقص ى م ن ض غط الخ روج ھ و  4ب ار ) 58
رط ًال لك ل بوص ة مربع ة(.

نع م

الض غط األقص ى(b
ت م تج اوزه  -ض غط
ال دخول أعل ى م ن  6ب ار،
 0,6ميج ا باس كال ) 87
رط ًال للبوص ة
المربع ة(.

افح ص أح وال ال دخول.

نع م

الض غط األقص ى(c
ت م تج اوزه .ھن اك مع دة
ف ي مك ان آخ ر بالنظ ام
ً
غطا عال ًي ا
تس بب ض
ف ي المض خة ،عل ى
س بيل المث ال س خان
م اء أو مع دة أم ان بھ ا عط ل.

-

ض غط النظ ام.4
زائ د.
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افح

ص التركي

ب.

 12.3ج دول تحدي د األعط ال

)Arabic (AR

3. 21

خطر
ص دمة كھربائي ة
الوف اة أو إص ابة شخص ية خط يرة
 قب ل الب دء ف ي أي عم ل ب المنتج ،تأك د م نأن ه ق د ت م فص ل إم داد الطاق ة وم ن أن ه ال يمك ن
توص يله دون قص د.
 Eyeسوفدنورج

نيبملا ءوضلا

يلآلا طبضلا ةداعإ

العط ل

الس بب

اإلص الح

 (aخل ل ف ي إم داد
الطاق ة.

ش غل إم داد الطاق ة.
افح ص الك ابالت ووص الت الك ابالت
ً
بحث ا ع ن عي وب أو وص الت مفكوك ة أو
مص ھرات محترق ة ف ي التركي ب
الكھرب ائي.

نع م

 (bإم داد الق درة خ ارج
نط اق الفولتي ة
المح دد.

افح ص إم داد الطاق ة ولوح ة بيان ات مودي ل
المض خة .أع د تش غيل إم داد الطاق ة ض من
نط اق الفولتي ة المح دد.

ال

 (cم انع تس رب عم ود
اإلدارة ق د تع ثر.

 .1المض خة ال
تعم ل.
-

-

ال

نع م

 (dالمض خة مس دودة
وائب.
بالش

 (eالتش

غيل الج

اف.

انظ ر القس م  .10تش
التوق ف الت ام.

غيل المنت

ج بع

د

انظ
التوق
اتص
المش

غيل المنت

ج بع

د

ر القس م  .10تش
ف الت ام.
ل بخدم ة جرون دفوس إذا اس تمرت
كلة.

افح ص مص در الم اء ،وحض ر المض خة.

ال

 (fت م تج اوز وق ت
التش غيل األقص ى.

افح ص التركي ب ً
بحث ا ع ن تس رب وأع د
ض بط اإلن ذار.

ال

 (gالص مام غ ير
الم رجع ال داخلي ب ه
خل ل أو ھ و ع الق ف ي
وض ع مفت وح كل ًي ا أو
جزئ ًي ا.

نظ ف أو أص لح أو اس تبدل الص مام غ ير
الم رجع .انظ ر القس م  .9خدم ة المنت ج.

 (aتس رب م ن
األنابي ب ،أو الص مام
غ ير الم رجع غ ير مغل ق
جي دًا بس بب
الش وائب.

افح ص وأص لح نظ ام األنابي ب ،أو نظ ف
أو أص لح أو اس تبدل الص مام غ ير
الم رجع.

 .2المض خة
تعم ل.
-

-

-

 (bاس تھالك متواص ل
ص غير.
 (cدرج ة ح رارة المض خة
والم اء أق ل م ن  3درج ات
مئوي ة.

افح ص الص نابير وأع د النظ ر ف ي نم ط
االس تعمال )ماكين ات ص نع الثل ج،
مبخ رات الم اء لتكيي ف الھ واء ،إل خ(.
فك ر ف ي حماي ة المض خة والتركي ب م ن
التجم د.
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 12.1دالالت تش
1. 21

غيل جرون

جرون دفوس Eye

دفوس Eye
الدالل ة

الوص ف

ال أض واء مض اءة.

الطاق ة مفص ولة.
المض خة ال تعم ل.

الض وءان األخض ران المتق ابالن ي دوران ف ي اتج اه دوران
المض خة.

الطاق ة متص لة.
المض خة تعم ل.

الض وءان المبين ان األخض ران المتق ابالن بزاوي ة  45درجة
ھم ا األيقون ة المس تخدمة ف ي ك ل أج زاء ھ ذا ال دليل ل دوران
المض خة.

الطاق ة متص لة.
المض خة تعم ل.

ض وءان مبين ان أخض ران متق ابالن مض اءان دائ ًم ا.

الطاق ة متص لة.
المض خة ال تعم ل.

ض وءان مبين ان أحم ران متق ابالن يومض ان ف ي نف س الوق ت.

إن ذار.
المض

خة توقف

ت.

الض وءان المبين ان األحم ران المتق ابالن ھم ا األيقون ة
المس تخدمة ف ي ك ل أج زاء ھ ذا ال دليل لتوق ف المض خة.

إن ذار.
المض

خة توقف

ت.

 12.2إع ادة ض بط العط ل
2. 21

يمكن ك إع ادة ض بط مبي ن عط ل بواح دة م ن الط رق اآلتي ة:
•
بع دما تزي ل س بب العط ل ،أع د ض بط المض خة ي دويًا
 .وعندئ ذ س تعود المض خة إل ى التش غيل

•

بض غط ال زر
الع ادي.
إذا زال العط ل م ن تلق اء نفس ه ،فس تحاول المض خة أن
تعي د الض بط بش كل آل ي وس تختفي اإلش ارة المبين ة
الخاص ة بالعط ل إذا كان ت عملي ة إع ادة الض بط اآلل ي
ناجح ة وبف رض أن ك ق د قم ت بتفعي ل خاص ية إع ادة
الض بط اآلل ي ف ي قائم ة الخدم ة.
•

29

 .11إخ راج المنت ج م ن التش غيل

 .10تش غيل المنت ج بع د التوق ف الت ام
افح ص المض خة للتأك د م ن أنھ ا ليس ت عالق ة باتب اع
الخط وات ف ي القس م  10.1إزال ة إعاق ة المض خة.
إذا كان ت المض خة ق د ت م تفريغھ ا ،فيج ب ملؤھ ا
بالس ائل قب ل التش غيل .انظ ر القس م  4.1تحض ير
المض خة.
اب دأ بتش غيل المض خة .اتب ع التعليم ات ف ي القس م .4
ب دء تش غيل المنت ج.
س وف تت ذكر المض خة إع دادات المتحك م ح تى إذا ت م
إيق اف تش غيلھا.
1.

.2

2.

.3

3.

.4

4.

 10.1إزال ة إعاق ة المض خة
1. 01

.2
.3
.4
.5

.
افص ل إم داد الطاق ة.
افت ح ص نبورً ا لتح رير الض غط ف ي ش بكة األنابي ب.
أغل ق الص مامات الفاص لة و/أو أف رغ األنابي ب.
ق م ت دريجيًا بف ك س دادة التحض ير لتح رير الض غط
ف ي المض خة.
ق م بف ك س دادة التف ريغ لتف ريغ المض خة .انظ ر
الش كل .23
نوص ي بتخ زين المض خة ف ي مك ان مغل ق وج اف .بس بب
الرطوب ة ،يج ب ع دم ت رك المض خة المفص ولة ع ن مص در
الطاق ة ف ي الخ ارج لف ترة أط ول.
5.

6.

7.

8.

خطر

.6

ص دمة كھربائي ة
الوف اة أو إص ابة شخص ية خط يرة
 افص ل إم داد الطاق ة قب ل ب دء أي عم لب المنتج .تأك د م ن أن إم داد الطاق ة ال يمك ن
تش غيله دون قص د.

9.

.7

TM06 4203 1615

01.

TM06 4202 1615

يتض من الغط اء الط رفي س دادة يمك ن فكھ ا بواس طة أداة
مناس بة .ويجع ل ذل ك م ن الممك ن إزال ة إعاق ة عم ود إدارة المض خة
إذا التص ق نتيج ة لع دم حركت ه.

ش كل 23
ش كل 22

تف

 32شكل

ريغ المض

خة

إزال ة إعاق ة المض خة

 22شكل
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01.

.1

11.

ف ي حال ة إيق اف تش غيل المض خة لف ترة م ن الوق ت ،عل ى
س بيل المث ال ،خ الل فص ل الش تاء ،يج ب فص لھا ع ن مص در
اإلم داد بالطاق ة ووض عھا ف ي مك ان ج اف.
اب دأ العم ل ك اآلتي:
 .1أوق ف تش غيل المض خة بواس طة زر التش غيل/اإليقاف

 9.1.2ص ماما ال دخول والخ روج
ال تحت اج المض خة إل ى ص يانة ،لك ن نح ن ننص ح بفح ص
وتنظي ف ص مامي ال دخول والخ روج غ ير الم رجعين م رة واح دة
ف ي الس نة أو حس ب الحاج ة.
2. 1. 9

1.

2.

3.

1

5

2
6
3

TM06 3818 1015

4.

5.

6.

7.

4

7
8
9

ش كل 20

ص مام الخ روج غ ير الم رجع

مض خة SCALA2

 02شكل

لف ك ص مام ال دخول غ ير الم رجع ،اتب ع الخط وات أدن اه:
 .1أوق ف إم داد الطاق ة وافص ل ق ابس الطاق ة.
 .2أغل ق مص در الم اء.
 .3افت ح ص نبورً ا لتح رير الض غط ف ي ش بكة األنابي ب.
 .4أغل ق الص مامات الفاص لة و/أو أف رغ األنابي ب.
 .5افت ح ت دريجيًا س دادة تحض ير المض خة وفكھ ا .انظ ر
الش كل .(5) 20
 .6ق م بف ك س دادة التف ريغ وأف رغ المض خة .انظ ر الش كل
.(8) 20
 .7ق م بف ك ص مولة الوص ل ال تي تمس ك وص لة ال دخول.
انظ ر الش كل  .(7) 20واعتم ادًا عل ى ن وع التركي ب ،فق د
يك ون ض روريًا ف ك األنابي ب م ن وص لتي ال دخول
والخ روج كلتيھم ا.
 .8اس حب وص لة ال دخول.
 .9اس حب ص مام ال دخول غ ير الم رجع.
 .10نظ ف الص مام غ ير الم رجع بم اء داف ىء وفرش اة ناعم ة.
 .11رك ب المكون ات بترتي ب عكس ي.

TM06 4331 1915
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لف ك ص مام الخ روج غ ير الم رجع ،اتب ع الخط وات أدن اه:
 .1أوق ف إم داد الطاق ة وافص ل ق ابس الطاق ة.
 .2أغل ق مص در الم اء.
 .3افت ح ص نبورً ا لتح رير الض غط ف ي ش بكة األنابي ب.
 .4أغل ق الص مامات الفاص لة و/أو أف رغ األنابي ب.
 .5افت ح ت دريجيًا س دادة تحض ير المض خة وفكھ ا .انظ ر
الش كل  .(5) 20الق ابس والص مام غ ير الم رجع عب ارة ع ن
وح دة واح دة.
 .6نظ ف الص مام غ ير الم رجع بم اء داف ىء وفرش اة ناعم ة.
 .7رك ب المكون ات بترتي ب عكس ي.

1.

2.

3.

ص مام ال دخول غ ير
الم رجع

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ش كل 21

ص ماما الخ روج وال دخول غ ير الم رجعين

 12شكل

 9.2معلوم ات خدم ة العم الء
2.9

لمزي د م ن المعلوم ات ع ن قط ع الغي ار ،انظ ر م ركز منتج ات
جرون دفوس عل ى .www.product-selection.grundfos.com

01.

11.

 9.3أطق م الخدم ة
3.9

لمزي د م ن المعلوم ات ع ن أطق م الخدم ة ،انظ ر م ركز منتج ات
جرون دفوس عل ى .www.grundfos.com
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3. 3. 8

ف ي وض ع التش غيل
تس مح ھ ذه الوظيف ة للمض خة بفح ص م ا إذا كان ت ظ روف
التش غيل ق د ع ادت إل ى طبيعتھ ا .وإذا ل م تك ن ظ روف
التش غيل ق د ع ادت إل ى طبيعتھ ا ،ف إن مبي ن اإلن ذار س وف
يع اد ض بطه آل ًي ا.
تعم ل وظيف ة إع ادة الض بط اآلل ي ب الطرق اآلتي ة:
الدالل ة

اإلج راء

نق ص م اء

س وف تح اول المض خة إع ادة تش غيل
نفس ھا ثم اني م رات عل ى ف ترات
فاص لة م دة ك ل منھ ا خم س دق ائق .وإذا ل م
تنج ح ،س وف تتك رر ھ ذه ال دورة بع د
 24س اعة.

التش غيل الج
)المض خة ل م
تتحض ر(

حض ر المض خة وأع د ض بطھا ي دويًا.

اف

جمي ع ال دالالت
األخ رى

س وف تح اول المض خة إع ادة تش غيل
نفس ھا  3م رات خ الل الـ  60ثاني ة
األول ى ،ث م  8مح اوالت إلع ادة تش غيل
نفس ھا عل ى ف ترات فاص لة م دة ك ل
منھ ا  5دق ائق .وإذا ل م تنج ح ،س وف
تتك رر ھ ذه ال دورة بع د  24س اعة.

5. 3. 8

ف ي وض ع اإليق اف
إذا تج اوزت المض خة وق ت ال دوران ال ذي يبل غ  30دقيق ة ،ف إن
المض خة س تدور اعتم ادًا عل ى الت دفق.
ف ي وض ع التش غيل
إذا تج اوزت المض خة وق ت ال دوران ال ذي يبل غ  30دقيق ة ،ف إن
المض خة س تتوقف بع د  30دقيق ة م ن التش غيل المتواص ل،
وس تبين اإلن ذار  .6وس وف يحت اج ھ ذا اإلن ذار دائ ًم ا إل ى إع ادة
ض بطه ي دويًا.
وق ت التش غيل األقص ى ت م تج اوزه.

 8.4إع ادة الض بط عل ى إع دادات المص نع
4.8

يمك ن إع ادة ض بط المض خة عل ى إع دادات المص نع بض غط
ف ي نف س الوق ت لم دة خم س ث وان.
ال زرين

 .9خدم ة المنت ج
9.

خطر
ص دمة كھربائي ة
الوف اة أو إص ابة شخص ية خط يرة
 قب ل الب دء ف ي أي عم ل ب المنتج ،تأك د م نأن ه ق د ت م فص ل إم داد الطاق ة وم ن أن ه ال يمك ن
توص يله دون قص د.

لل دالالت ،انظ ر القس م  7.1.2أض واء المبين ات للمض خة
.SCALA2
ف ي وض ع اإليق اف
يج ب إع ادة ض بط جمي ع اإلن ذارات ي دويًا بواس طة ال زر

.

 8.3.4من ع التش غيل والتوق ف المتك رر
يك ون ض بط المص نع بالنس بة لھ ذه الخاص ية ف ي وض ع
"إيق اف التش غيل".
تراق ب ھ ذه الوظيف ة م رات تش غيل وتوق ف المض خة.

 9.1ص يانة المنت ج
1.9

4. 3. 8

ف ي وض ع اإليق اف
إذا عمل ت المض خة  40م رة بنم ط ثاب ت ،فس وف يك ون ھن اك
إن ذار .وس وف تظ ل المض خة تعم ل كالمعت اد.

 9.1.1مرش ح الحش رات
يوج د بالمض خة مرش ح حش رات يمن ع الحش رات م ن ال دخول ف ي
المض خة.
ويوض ع المرش ح ف ي األس فل ويمك ن بس ھولة فك ه
وتنظيف ه بفرش اة ص لبة .انظ ر الش كل .19
نظ ف مرش ح الحش رات م رة واح دة ف ي الس نة أو حس ب الحاج ة.
1. 1. 9

TM06 4537 2515

ف ي وض ع التش غيل
إذا كان ت المض خة تعم ل وتتوق ف بنم ط ثاب ت ،فھن اك
تس رب ف ي النظ ام ،وس وف تتوق ف المض خة وس تبين
اإلن ذار .3
تس رب ف ي النظ ام.

ش كل 19

مرش ح الحش رات

 91شكل
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 8.3.3إع ادة الض بط اآلل ي
يك ون ض بط المص نع بالنس بة لھ ذه الخاص ية ف ي وض ع
غيل".
"التش

 8.3.5وق ت التش غيل المتواص ل األقص ى
يك ون ض بط المص نع بالنس بة لھ ذه الخاص ية ف ي وض ع
"إيق اف التش غيل".
ھ ذه الوظيف ة ھ ي مؤق ت يمك ن أن يوق ف المض خة إذا دارت بش كل
متواص ل لم دة  30دقيق ة.

 8.3.1الوص ول إل ى إع دادات الخب ير
اب دأ العم ل ك اآلتي:
لم دة  5ث وان.
 .1اض غط بش كل متواص ل ال زرين
ف ي ال وميض لي دل عل ى أن إع دادات
 .2س يبدأ ال رمز
الخب ير نش طة.
اآلن يعم ل مبي ن الض غط بمثاب ة قائم ة الخب ير .يك ون
المؤش ر عب ارة ع ن ض وء داي ود أخض ر وام ض .ح رك المؤش ر
 ،وب دل بي ن اختي ار التش غيل أو
باس تخدام ال زرين
 .س وف يض ئ ض وء ال دايود لك ل
اإليق اف باس تخدام ال زر
إع داد عن دما يك ون اإلع داد نش ًطا
1. 3. 8

TM07 0078 4117

ح رك المؤش ر إل ى أس فل.

الض بط ال ذاتي
إع ادة الض بط اآلل ي
من ع التش غيل
والتوق ف المتك رر
وق ت التش غيل
المتواص ل األقص ى
الخ روج م ن قائم ة
الخب ير

ش كل 17

TM06 4346 4117

ب دل بي ن اإلع دادات.

المنظ ر الع ام لقائم ة الخب ير

 71شكل

 8.3.2خاص ية الض بط ال ذاتي
يك ون إع داد المص نع بالنس بة لھ ذه الخاص ية ف ي وض ع
غيل.
التش
2. 3. 8

ف ي وض ع التش غيل
إذا ل م تتمك ن المض خة م ن الوص ول إل ى قيم ة الض غط المح ددة
بواس طة المس تخدم ،فس تقوم خاص ية الض بط ال ذاتي
بتقلي ل القيم ة المض بوطة بش كل آل ي.
س تقوم المض خة بخف ض القيم ة المض بوطة إل ى واح دة م ن
القي م التالي ة  4,5أو  3,5أو  2,5ب ار ) 65أو  51أو  36رط ًال
لك ل بوص ة مربع ة(.
تك ون القي م المض بوطة ذات ًي ا مح ددة عل ى لوح ة التش غيل
بواس طة ض وء ومي ض أخض ر واح د.
بع د ك ل  24س اعة ،س تحاول المض خة بش كل آل ي الع ودة إل ى
القيم ة األص لية المح ددة بواس طة المس تخدم .إذا ل م يك ن ذل ك
ممك ًن ا ،فس تعود المض خة م رة أخ رى إل ى القيم ة المض بوطة
ذات ًي ا .ستس تمر المض خة ف ي العم ل بالقيم ة المض بوطة
ذات ًي ا ،ح تى يمك ن الوص ول إل ى القيم ة المض بوطة بواس طة
المس تخدم.

33

ش كل 18

القيم ة المح ددة بواس طة المس تخدم )اليس
والقيم ة المض بوطة ذات ًي ا )اليمي ن(

TM07 0079 4117
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ح رك المؤش ر إل ى أعل ى.

مث ال:
تك ون قيم ة الض غط المح دد بواس طة المس تخدم مض بوطة عل ى
القيم ة  5ب ار ) 72رط ًال لك ل بوص ة مربع ة( ،وتك ون مبين ة
بأض واء خض راء مس تمرة عل ى لوح ة بي ان الض غط.
المض خة غ ير ق ادرة عل ى الوص ول إل ى ھ ذا الض غط نظ رً ا
للض غط الس لبي عل ى جان ب ال دخول.
تق وم خاض ية الض بط ال ذاتي بتع ديل القيم ة المض بوطة
بش كل آل ي إل ى  3,5ب ار ) 51رط ًال لك ل بوص ة مربع ة(،
وتك ون مبين ة بواس طة ض وء وام ض أخض ر واح د عل ى لوح ة
بي ان الض غط.
بع د م رور  24س اعة ،س تحاول المض خة بش كل آل ي إع ادة
تع ديل القيم ة المض بوطة إل ى  5ب ار ) 72رط ًال لك ل بوص ة
مربع ة(.

ار(

 81شكل

كيفي ة إع ادة تحدي د القيم ة المض بوطة ذات ًي ا
 .1يمكن ك إع ادة تحدي د القيم ة المض بوطة ذات ًي ا بش كل
ي دوي ع ن ط ريق الض غط عل ى أي زر ف ي لوح ة التش غيل.
س تحاول المض خة عل ى الف ور الع ودة إل ى القيم ة المح ددة
األص لية.
 .2إذا اس تمرت المض خة ف ي خف ض القيم ة المض بوطة
بس بب خاص ية الض بط ال ذاتي ،فإنن ا نوص ي بخف ض
القيم ة المض بوطة ي دويًا عل ى لوح ة التش غيل.
1.

2.

ف ي وض ع اإليق اف
إذا قم ت بض بط خاص ية الض بط الل ذاتي عل ى وض ع إيق اف
التش غيل وكان ت المض خة غ ير ق ادرة عل ى الوص ول إل ى
القيم ة المرغوب ة ،فس تظھر المض خة اإلن ذار رق م .5

 .8ض بط المنت ج

 7.1.2أض واء المبين ات للمض خة SCALA2
2. 1. 7

الوص ف
دالالت التش

 8.1ض بط ض غط الخ روج

غيل

1.8

اض بط ض غط الخ روج ع ن ط ريق الض غط عل ى
لوح

ة التش

)Arabic (AR

ال دالالت

8.

س وف تت ذكر المض خة إع دادات المتحك م ح تى إذا ت م إيق اف
غيلھا.
تش

غيل مقفل

ة.

.

 8.2قف ل وفت ح لوح ة التش غيل
2.8

يمك ن قف ل لوح ة التش غيل ،مم ا يع ني أن األزرار ال تعم ل وال
يمك ن تغي ير أي إع دادات دون قص د.

خل ل ف ي إم داد الطاق ة

ة قف

كيفي
ف ي نف س
 .1اض غط بش كل متواص ل عل ى ال زرين
الوق ت لم دة  3ث وان.
.
 .2تقف ل لوح ة التش غيل عن دما يض يء ال رمز
كيفي ة فت ح لوح ة التش غيل
ف ي نف س
 .1اض غط بش كل متواص ل عل ى ال زرين
الوق ت لم دة  3ث وان.
.
 .2تفت ح لوح ة التش غيل عن دما ينطف ىء ال رمز

المض خة عالق ة ،عل ى س بيل المث ال م انع
تس رب عم ود اإلدارة توق ف.

تس رب ف ي النظ ام

ل لوح

ة التش

غيل

 8.3إع دادات الخب يرSCALA2 ،
3.8

دوران ج اف أو نق ص ف ي الم اء *

تك
ح دث تج اوز للض غط األقص ى أو نقط ة
التحدي د ال يمك ن بلوغھ ا.

ون إع

دادات الخب
ير لف

ير لفن

تس مح قائم ة إع داد الخب
بي ن الوظ ائف التالي ة:
• الض بط ال ذاتي
• إع ادة الض بط اآلل ي
من ع التش غيل والتوق ف المتك رر
•
• وق ت التش غيل المتواص ل األقص ى.

يي التركي

ني التركي

ب بالتب

ب فق

ط.

ديل

•

ت م تج اوز وق ت التش غيل األقص ى.

•

•

•

درج ة الح رارة خ ارج النط اق.
للعط ل رق م  ،4ال دوران الج اف ،يج ب إع ادة ض بط المض خة*
ي دويًا.
وللعط ل رق م  ،4نق ص الم اء ،ولألعط ال الباقي ة،3 ،2 ،1 ،
 6 ،5و  ،7س وف تعي د المض خة ض بط نفس ھا كلم ا زال
الس بب أو ت م إص الحه .انظ ر القس م  8.3.3إع ادة الض بط
اآلل ي.
لمزي د م ن المعلوم ات ع ن حال ة النظ ام ،انظ ر القس م  .12تحدي
أعط ال المنت ج.

د

34

 .7وظ ائف التحك م
7.
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دالل ة ض غط خ روج SCALA2

 51شكل

MPa

kPa

0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15

550
500
450
400
350
300
250
200
150

Water colum

PSI

BAR

][m

ش كل 14
SCALA2

لوح ة تش غيل SCALA2

 41شكل

الوظيف

ة

تش

غيل/إيقاف

يزي د ض غط الخ روج.
يقل ل ض غط الخ روج.
يعي د ض بط اإلن ذارات.

ي دل عل ى ض غط الخ روج المطل وب.

ي دل عل ى أن المض خة ت م إيقافھ ا ي دويًا.
ي دل عل ى أن لوح ة التش غيل مقفل ة.
 7.1.1مبي ن الض غطSCALA2 ،
يبي ن مبي ن الض غط ض غط الخ روج المطل وب م ن  1,5إل ى 5,5
ب ار ) 22إل ى  80رط ًال للبوص ة المربع ة( بف وارق قيم ة ك ل
منھ ا  0,5ب ار ) 7,5رط ل للبوص ة المربع ة(.
يبي ن الش كل التوض يحي أدن اه مض خة مض بوطة عل ى  3ب ار
) 44رط ًال للبوص ة المربع ة( ي دل عليھ ا ض وءان أخض ران
ومض خة مض بوطة عل ى  3,5ب ار ) 51رط ًال للبوص ة المربع ة(
ي دل عليھ ا ض وء أخض ر واح د.
إذا أوم ض الض وء األخض ر ف إن ھ ذا ي دل عل ى أن المض خة ق د
خفض ت الض غط بش كل آل ي .انظ ر القس م  4.3.3قيم ة
الض بط ال ذاتي.
1. 1. 7

35
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55
50
45
40
35
30
25
20
15

80
73
65
58
51
44
36
30
22

5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5

ج دول دالل ة الض غط

 61شكل

}
}
}
}
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 7.1المنظ ر الع ام للقائم ةSCALA2 ،

ريف

4.6

2. 4. 6

 6.4.1لوح ة اس م المودي ل
1. 4. 6

E D H C K A -45 3 SCALA2

1
3
4
5
6
7
8
9
10

DK-8850 Bjerringbro, Denmark

2

SCALA2 3-45 AKCHDE

P/N 99999999
 S/N
P/C 1519

Model A
200-240V 50/60Hz
Made in Serbia

Hmax
Hmin
Hnom
Qnom
Tamb.max

45 m
16 m
27 m
3
3 m /h
55 C

16

الموض ع

PCS XXXXX.XX.XX

04-6292.2.41-2003
LSPr-022-IDN

NRP XXX-XXX-XXXXXX

الح د األقص ى لعم ود الض غط
] 45:م[

 A:المعي ار

 240-200 × 1 K:فول ت 60/50 ،ھ رتز
 230-208 × 1 M:فول ت 60 ،ھ رتز

)I(A) P1(W
Min. 0.01
2
Max. 2.8
550

ش كل 13

] 3:م/3س اعة[

فولتي ة مص در الطاق ة

IPX4D

13

SCALA2
مع دل الت دفق المقن ن

رم ز الم ادة

Tliq.max/Psyst.max:
45 C/1MPa

11
12

14
15

TM06 4340 2015

نط اق الن وع

 115 × 1 V:فول ت 60 ،ھ رتز

17

 115-100 × 1 W:فول ت 60/50 ،ھ رتز
المح رك

مث ال للوح ة بيان ات المودي ل

 31شكل

 C:مح رك ع الي الكف اءة م ع مغ ير ت ردد
كاب ل وق ابس مص در التي ار الرئيس ي

الوص ف

 A:كاب ل م ع ق ابس IEC ،الن وع  I، AS/NZS3112، 2م تر

1

تحدي د الن وع

2

رق م المنت ج

3

ال

رقم المسلس

4

رم ز اإلنت اج ،الس نة واألس بوع

5

الح د األقص ى لعم ود الض غط

 H:كاب ل م ع ق ابس IEC ،الن وع  I، IRAM 2073، 2م تر

6

الح د األدن ى لعم ود الض غط

 J:كاب ل م ع ق ابس NEMA 6-15P، 6 ،ق دم

7

عم ود الض غط المقن ن

 K:كاب ل م ع ق ابس IEC ،الن وع  B،JIS C 8302، 2م تر

8

مع دل الت دفق المقن ن

 L:كاب ل م ع ق ابس IEC ،الن وع  L، CEI 23-16/VII، 2م تر

9

درج ة الح رارة المحيط ة القص وى

 O:كاب ل م ع ق ابس IEC ،الن وع  O ،TIS 166-2549، 2م تر

10

فئ ة الغ الف

 C:كاب ل م ع ق ابس ،IEC ،الن وع  E&F، CEE7/7، 2م تر

ل

11

ض

12
13

درة المقنن

14

المودي ل

15

الفولتي

ة وال

 D:كاب ل ب دون ق ابس 2 ،م تر
 G:كاب ل م ع ق ابس IEC ،الن وع  G، BS1363، 2م تر

المتحك

درج ة ح رارة الس ائل القص وى
الق

غط التش

 B:كاب ل م ع ق ابس IEC ،الن وع  B، NEMA 5-15P، 6ق دم

غيل األقص
ة ال

 D:مغ ير ت ردد من دمج

ى

دنيا والقص

م

س ن اللولب ة

وى

 E:م ادة مركب ة  R 1بوص ة
 F:م ادة مركب ة  NPT 1بوص ة

تردد

16

االعتم ادات

17

التي ار المقن ن األدن ى واألقص ى

36
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 6.4التع

 6.4.2مفت اح الن وع

 .5التعام ل م ع المنت ج وتخزين ه

تحت وي فتحت ا ال دخول والخ روج عل ى وص الت مرن ة بزاوي ة
ق درھا  5 ±درج ات.

5.

1.5

2.6

اح رص عل ى ع دم إس قاط المض خة حي ث يمك ن أن
تنكس ر.

لق د ت م تقيي م ھ ذه المض خة لالس تعمال م ع الم اء
فق ط.
اس تخدم مض خات  SCALA2فق ط وف ًق ا
للمواص فات الم ذكورة ف ي ھ ذه التعليم ات الخاص ة
غيل.
ب والتش
بالتركي

 5.2تخ زين المنت ج
2.5

ف ي حال ة تخ زين المض خة لف ترة م ن الوق ت ،عل ى س بيل
المث ال ،خ الل فص ل الش تاء ،فأفرغھ ا وخزنھ ا ف ي مك ان ج اف.
انظ ر القس م  .10تش غيل المنت ج بع د التوق ف الت ام.
يج ب أن يك ون نط اق درج ة ح رارة التخ زين  40-إل ى  70درجة
مئوي ة ) 40-إل ى  158درج ة فھرنھاي ت(.
الح د األقص ى م ن الرطوب ة النس بية خ الل  % 95رطوب ة
نس بية.
التخ زين:

 .6تق
6.

ديم المنت

تك ون المض خة مناس بة لتقوي ة ض غط الم اء الع ذب ف ي أنظم ة
تغذي ة الم اء المنزلي ة.

 6.3س وائل الض خ
3.6

المض خة مص ممة للمي اه العذب ة م ع ح د أقص ى م ن محت وى
الكلوري د ھ و  300ج زء ب المليون ومحت وى الكل ورين الح ر ھ و
أق ل م ن ج زء واح د ف ي الملي ون.
المض خة غ ير مناس بة للس وائل التالي ة:
• الس وائل ال تي تحت وي عل ى ألي اف طويل ة
• الس وائل القابل ة لالش تعال )الس والر ،والب نزين ،إل خ(.
• الس وائل العدواني ة.

ج

•

 6.1وص ف المنت ج

•

1.6

•

TM06 3818 1015
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 5.1التعام ل م ع المنت ج

 6.2االس تخدام المخص ص

1

5

2
6
3
4

7
8
9

ش كل 12
الموض ع

37

مض خة جرون دفوس SCALA2

 21شكل

الوص ف

1

ص مام الھ واء لخ زان الض غط الم دمج

2

لوح ة التش غيل .انظ ر القس م  .7وظ ائف
التحك م.

3

لوح ة بيان ات المودي ل .انظ ر القس م  6.4.1لوح ة
اس م المودي ل.

4

س دادة للوص ول إل ى عم ود إدارة المض خة .انظ ر
القس م  10.1إزال ة إعاق ة المض خة.
ير

5

س دادة التحض ير .انظ ر القس م  4.1تحض
المض خة.

6

فتح ة الخ روج .انظ ر القس م  3.3.3توص
نظ ام األنابي ب.

يل

7

فتح ة ال دخول .انظ ر القس م  3.3.3توص
نظ ام األنابي ب.

يل

8

س دادة التف ريغ .انظ ر القس م  6.4التع

ريف.

9

ثق وب التھوي ة .يج ب ع دم غمرھ ا.

إذا ك ان م ن الممك ن أن تحت وي المي اه عل ى رم ال أو
حص ى أو ش وائب أخ رى فھن اك خط ورة النس داد
المض خة.
ُي رجى تركي ب مرش ح م ن جان ب ال دخول أو تركي ب
مص فاة عائم ة لحماي ة المض خة.

يمك ن ض بط المض خة لتوف ير الم اء بض غط ي تراوح بي ن
 1,5إل ى  5,5ب ار ) 22إل ى  80رط ًال لك ل بوص ة مربع ة(
بف وارق ق درھا  0,5ب ار ) 7رط ل لك ل بوص ة مربع ة(.
يك ون إع داد المص نع ھ و  3ب ار ) 44رط ل للبوص ة المربع ة(.
انظ ر القس م  3.2تحدي د حج م النظ ام.
نوص ي باس تخدام الض غط االفتراض ي بقيم
 3,0ب ار ) 44رط ًال لك ل بوص ة مربع ة( وال ذي
س يكون مناس بًا ألغل ب التطبيق ات.

ة

يج ب أال يتج اوز الف رق بي ن ض غط ال دخول
وض غط الخ روج  3,5ب ار ) 51رط ًال للبوص ة
المربع ة(.
مث ال :إذا ك ان ض غط ال دخول ھ و  0,5ب ار ) 7أرطال
لك ل بوص ة مربع ة( ،ف إن الح د األقص ى م ن ض غط
الخ روج ھ و  4ب ار ) 58رط ًال لك ل بوص ة مربع ة(.
إذا قم ت بض بط قيم ة مرتفع ة أك ثر م ن ال الزم
للض غط ،فق د يجع ل ذل ك المض خة تعم ل ألك ثر
م ن ث الث دق ائق بع د غل ق الص نبور.
 4.3.1رف ع المي اه م ن ب ئر أو خ زان
إذا كن ت ت رفع المي اه م ن ب ئر أو خ زان ،فتأك د م ن أن ك ل م
تض بط قيم ة مرتفع ة أك ثر م ن ال الزم للض غط .يج ب أال
يتج اوز الف رق بي ن ض غط ال دخول وض غط الخ روج  3,5ب ار
) 51رط ًال للبوص ة المربع ة(.
1. 3. 4

]ب ار )رط ل لك ل بوص ة
مربع ة([

الخ زان أس فل مس توى األرض

)3,5 (51

الخ زان ف وق مس توى األرض

)4,0 (58

TM07 0075 4117

التطبي ق ف ي حال ة االس تخدام
ئر
للب

)3,0 (44

ش كل 10

TM07 0076 4117

الح د األقص ى للقيم ة المض بوطة

TM07 0074 4117

3.4

2. 3. 4

ش كل 11

رف ع المي اه م ن أنب وب المي اه الرئيس ي

 1 1شك ل

 4.3.3قيم ة الض بط ال ذاتي
إذا ل م تتمك ن المض خة م ن الوص ول إل ى قيم ة الض غط المح ددة
بواس طة المس تخدم ،فس تقوم خاص ية الض بط ال ذاتي
بتقلي ل القيم ة المض بوطة بش كل آل ي .انظ ر القس م 8.3.2
خاص ية الض بط ال ذاتي.
3. 3. 4

 4.4الت دوير األول ي لم انع تس رب العم ود
4.4

يت م ت زليق أوج ه م انع تس رب عم ود اإلدارة بالس ائل ال ذي
يت م ض خه .ق د يح دث تس رب خفي ف م ن غ الف العم ود بمق دار
يص ل إل ى  10م ل ف ي الي وم أو م ن  8إل ى  10نق اط ف ي الس اعة.
عن د ب دء تش غيل المض خة للم رة األول ى ،أو عن د اس تبدال
م انع تس رب عم ود اإلدارة ،ف إن ذل ك يتطل ب ف ترة ت دوير
أول ي قب ل أن يق ل التس رب إل ى مس توى مقب ول .ويتوق ف
الوق ت المطل وب ل ذلك عل ى ظ روف التش غيل ،أي إن ه ف ي ك ل
م رة تتغ ير فيھ ا ظ روف التش غيل ،س تبدأ ف ترة ت دوير
أول ي جدي دة.
ف ي الظ روف العادي ة ،س يتبخر الس ائل المتس رب .ونتيج ة
ل ذلك ،ل ن يت م اكتش اف أي تس رب.
يك ون م ن الممك ن رؤي ة التس ريب ف ي أم اكن تثبي ت
المس امير ف ي لوح ة القاع دة .إذا ح دث تس رب داخل ي وھ و أم ر
مس تبعد ،فس وف يت م تف ريغ الس ائل م ن خ الل ق اع
المض خة .رك ب المض خة بطريق ة ال يمك ن معھ ا ح دوث أي
تلفي ات ثانوي ة غ ير مرغوب ة.

رف ع المي اة م ن ب ئر أو خ زان

 01شكل
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 4.3كيفي ة ض

بط الض

غط الص

حيح

 4.3.2رف ع المي اه م ن أنب وب المي اه الرئيس ي
تتطل ب إع دادات الض غط  4,5و 5,0و 5,5ب ار ) 65و 73و80
رط ًال لك ل بوص ة مربع ة( وج ود ض غط دخ ول إيج ابي ويج ب
اس تخدام ھ ذه اإلع دادات فق ط عن د رف ع المي اه م ن أنب وب المي اه
ي.
الرئيس

 3.4.2توص

يل الق

2. 4. 3

 .4ب دء تش غيل المنت ج

ابس

4.

)Arabic (AR

خطر
ص دمة كھربائي ة
الوف اة أو إص ابة شخص ية خط يرة
 تحق ق م ن أن مقب س الطاق ة الم زود م ع المنت جيمتث ل لل وائح المحلي ة.
 تأك د م ن أن المض خة موص لة فق ط بمقب سم ؤرض وم ن الن وع القاب ل للت أريض
)الت أريض الوق ائي(.
 يج ب توص يل المو ِّص ل األرض ي الواق ي
الخ اص بالق ابس الكھرب ائي بالموص ل
األرض ي الواق ي للمض خة .ل ذلك يج ب أن يك ون
الق ابس ل ه نف س نظ ام توص يل ) PEاألرض ي
الواق ي( مث ل المقب س الكھرب ائي .وإذا ل م يك ن
األم ر ك ذلك ،اس تخدم مھاي ًئ ا مناس بًا.
 3.4.3التوص
3. 4. 3

يل دون مقب

ال تش

 4.1تحض ير المض خة
1.4

 .1ق م بف ك س دادة التحض ير وص ب بح د أدن ى  1,7ل تر
) 0,45ج الون( م ن الم اء ف ي غ الف المض خة .انظ ر الش كل
9.
 .2ارب ط س دادة التحض ير م رة أخ رى.
1.

2.

إذا ك ان عم ق الس حب يتج اوز  6م ) 20ق دم( ،فق د
يك ون ض روريًا تحض ير المض خة أك ثر م ن م رة
واح دة.

س

يج ب أن يتول ى التوص يل الكھرب ائي ف
كھرب ائي معتم د وف ًق ا للق وانين المحلي

غل المض

خة لحي

ن امتالئھ

ا بالس

ائل.

أحك م دائ ًم ا رب ط س دادتي التحض ير والتف ريغ
بالي د.
ني
ة.

 4.2تش غيل المض خة
2.4

خطر
ص دمة كھربائي ة
الوف اة أو إص ابة شخص ية خط يرة
 يج ب توص يل المض خة بمفت اح مص درتي ار كھرب ائي رئيس ي خ ارجي ل ه فرج ة
تالم س  3مم ) 0,12بوص ة( عل ى األق ل ف ي
جمي ع األقط اب.

.1
.2

افت ح ص نبورً ا لتجھ يز المض خة للتنفي س.
أدخ ل ق ابس الطاق ة ف ي المقب س لتوص يل تغذي ة الطاق ة
وس وف تعم ل المض خة.
عن دما يت دفق الم اء ب دون ھ واء ،أغل ق الص نبور.
افت ح أعل ى نقط ة لتركي ب ص نبور ف ي التركي ب،
يفض ل دش حم ام.
اض بط قيم ة الض غط حس ب الض غط المطل وب بواس طة
 .انظ ر الش كل  4.3كيفي ة ض بط الض غط
ال زرين
الص حيح.
أغل ق نقط ة تركي ب الص نبور.
ل ب ذلك ب دء التش غيل.
1.

2.

.3
.4

3.

4.

.5

TM06 4204 1615

.6
اكتم

5.

ش كل 9

39

تحض ير المض خة

 9شك ل

 3.3.9ط ول أنب وب ال دخول
يوض ح المنظ ر الع ام أدن اه أط وال أنابي ب ال دخول المحتمل ة
المختلف ة ،اعتم ادًا عل ى ط ول األنب وب الرأس ي.
والمنظ ر الع ام لالسترش اد فق ط.
9. 3. 3

4.3

نف ذ التوص
المحلي ة.
تأك د م ن أن الجھ د الكھ ربي وت ردد مص در التي ار
الرئيس ي يتوافق ان م ع القي م الم ذكورة بلوح ة
بيان ات المودي ل.

TM06 4372 4117

يل الكھرب

L

ا لل

وائح

خطر

H

ص دمة كھربائي ة
الوف اة أو إص ابة شخص ية خط يرة
 افص ل إم داد الطاق ة قب ل ب دء أي عم لب المنتج .تأك د م ن أن إم داد الطاق ة ال يمك ن
تش غيله دون قص د.

خطر

ش كل 8

ص دمة كھربائي ة
الوف اة أو إص ابة شخص ية خط يرة
 يج ب ت أريض المض خة. ھ ذه المض خة م زودة بموص ل ت أريض وق ابسوص ل م ن ن وع الت أريض .لتقلي ل خط ر
التع رض لص دمة كھربائي ة ،تأك د م ن أن
المض خة موص لة فق ط بمقب س م ن ن وع
الت أريض ،م ؤرض كم ا ينبغ ي )الت أريض
الوق ائي(.
 إذا كان ت الل وائح التش ريعية القومي ةتتطل ب وج ود جھ از تي ار متب ق ) (RCDأو
ق اطع دائ رة ف ي حال ة فش ل الت أريض )(GFCI
أو أجھ زة مش ابھة ف ي التركي ب الكھرب ائي،
فالب د أن يك ون م ن الن وع ) Bوف ًق ا للمعي ار
 (UL/IEC 61800-5-1أو أفض ل ،نتيج ة
طبيع ة تس رب التي ار المس تمر الثاب ت.

ط ول أنب وب ال دخول

 8شك ل

DN 32
H
]م تر )ق دم([

DN 40

L
]م تر )ق دم([

H
]م تر )ق دم([

L
]م تر )ق دم([

)0 (0

)68 (223

)0 (0

)207 (679

)3 (10

)43 (141

)3 (10

)129 (423

)6 (20

)17 (56

)6 (20

)52 (171

)7 (23

)9 (30

)7 (23

)26 (85

)8 (26

)0 (0

)8 (26

)0 (0

إذا ك ان كاب ل تغذي ة الطاق ة تال ًف ا ،يج ب
اس تبداله بواس طة الش ركة المص نعة ،أو وكي ل
خ دمتھا أو أش خاص م ؤھلين عل ى نح و مماث ل لتجن ب
الخط ر.

ش روط مس بقة:
س رعة الت دفق القص وى 1 :لتر/ثاني
الخش ونة الداخلي
ب:
لألنابي

المق اس

ة

قط ر األنب وب
ال داخلي
]مم )بوص ة([

ة ) 16جالون/دقيق

ة(.

 0,01مم ) 0,0004بوص ة(.

فاق د الض غط
]م/م )رط ل لك ل بوص ة
مربعة/ق دم([

DN 32

)28 (1,1

)0,117 (5/100

DN 40

)35,2 (1,4

)0,0387 (1,6/100

نح ن نوص ي بتزوي د التركي ب ال دائم بق اطع
دائ رة للتي ار المتبق ي ) (RCCBل ه تي ار فص ل
أق ل م ن  30ملل ي أمب ير.
 3.4.1حماي ة الموت ور
تش تمل المض خة عل ى حماي ة مح رك متوقف ة عل ى التي ار
ودرج ة الح رارة.
1. 4. 3

40
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 3.4التوص

يالت الكھربائي

ة
ائي طب ًق

 3.3.8الس حب م ن خ زان م اء ع ذب

 3.3.7الس حب م ن ب ئر

)Arabic (AR

TM06 4349 4117

7. 3. 3

2

3

1

TM06 4348 4117

8. 3. 3

1

2

4

3

5
H1

4

A

5

6
H2

6

8

ش كل 7
ش كل 6
الموض ع
1

 6شك ل

الوص ف
أعل ى نقط ة لتركي ب ص نبور

2

ص مام فاص ل

3

خ راطيم مرن ة

4

مس ند األنب وب

5

مرش ح ال دخول.
إذا ك ان الم اء يمك ن أن يحت وي عل ى رم ل أو حص ى
أو أج زاء ص لبة أخ رى ،ي رجى تركي ب مرش ح
ناحي ة ال دخول لحماي ة المض خة والتركي ب.

6

41

الس حب م ن ب ئر

ص مام س فلي ال رجع ي م ع مص فاة )موص ى ب ه(.

H1

أقص ى ارتف اع للس حب ھ و  8م ) 26ق دمًا(.

H2

يج ب أن يك ون أنب وب ال دخول مغم ورً ا عل ى األق ل
 0,5م تر ) 1,64ق دم(.

7

الموض ع

الس حب م ن خ زان م اء ع ذب

 7شك ل

الوص ف

1

أعل ى نقط ة لتركي ب ص نبور

2

ع روات تعلي ق أنابي ب

3

ص مام فاص ل

4

خ راطيم مرن ة

5

بالوع ة إل ى ش بكة المج اري

6

مرش ح ال دخول.
إذا ك ان الم اء يمك ن أن يحت وي عل ى رم ل أو حص ى
أو أج زاء ص لبة أخ رى ،ي رجى تركي ب مرش ح
ناحي ة ال دخول لحماي ة المض خة والتركي ب.

7

خزان ماء ع ذب

8

ص مام س فلي ال رجع ي م ع مص فاة )يوص ى ب ه(

A

زاوي ة مي ل ق درھا  1درج ة عل ى األق ل

 3.3.4كيفي ة خف ض الضوض اء ف ي التركي ب

 3.3.6تقوي ة ض غط م اء خ ط التغذي ة الرئيس ي

4. 3. 3

TM06 4347 2015

نوص ي باس تخدام االنابي ب المرن ة وتثبي ت
المض خة عل ى لوح ة مطاطي ة تمت ص االھ تزازات.
1

يمك ن أن تنتق ل االھ تزازات م ن المض خة إل ى الھيك ل المحي ط
وتس بب ضوض اء ف ي طي ف  1000-20ھ رتز ،أي ً
ض ا يس مى
بطي ف الجھ ير.
التركي ب الص حيح باس تخدام حش ية مطاطي ة مض ئلة
لالھ تزاز ،وخ راطيم مرن ة وع روات تعلي ق أنابي ب لألنابي ب
الص لبة ،يمك ن أن يخف ض الضوض اء إل ى م ا يص ل إل ى 50
 .%انظ ر الش كل .4
ض ع ع روات تعلي ق األنابي ب لألنابي ب الص لبة ب القرب
م ن وص لة الخ رطوم الم رن.

2

4

3

9

7
10

2

6

5

8

ع روة تعلي ق أنب وب ألنب وب ص لب
خرطوم م رن

TM06 4321 1915

3

حش ية مطاطي ة

ش كل 4

كيفي

 4شك ل

ة خف

ض الضوض

اء ف

ي التركي

الموض ع

 5شك ل

الوص ف

1

أعل ى نقط ة لتركي ب ص نبور

2

ع روات تعلي ق ومس اند أنابي ب

3

ص مامات فاص لة

4

خ راطيم مرن ة

5

ص مام تحوي ل

6

ص مام تقلي ل ض غط اختي اري ناحي ة ال دخول إذا
ك ان ض غط ال دخول يمك ن أن يتج اوز  10ب ار
) 145رط ل للبوص ة المربع ة(

7

ص مام تح رير ض غط اختي اري ناحي ة الخ روج
إذا ك ان التركي ب ال يمك ن أن يتحم ل ض غط 6
ب ار ) 87رط ًال للبوص ة المربع ة(

8

ص ينية تقط ير .رك ب المض خة عل ى حام ل
ص غير لمن ع غم ر ثق وب التھوي ة.

ب

 3.3.5أمثل ة التركي ب
قط ع تركي ب األنابي ب والخ راطيم والص مامات ال ت أتي م ع
المض خة.
نوص ي باتب اع أمثل ة التركي ب الموض حة ف ي القس مين
 3.3.6و.3.3.8
5. 3. 3

ش كل 5

تقوي ة ض غط م اء خ ط التغذي ة الرئيس ي

9

مقي اس الض غط

10

أنب وب م اء خ ط التغذي ة الرئيس ي
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6. 3. 3

ب الميك

 3.3التركي
3.3

انيكي

 3.3.3توص يل نظ ام األنابي ب
3. 3. 3

)Arabic (AR

خطر

تأك د م ن ع دم ض غط نظ ام األنابي ب عل ى المض خة.

ص دمة كھربائي ة
الوف اة أو إص ابة شخص ية خط يرة
 افص ل إم داد الطاق ة قب ل ب دء أي عم لب المنتج .تأك د م ن أن إم داد الطاق ة ال يمك ن
تش غيله دون قص د.

ف ك وارب ط ص مولتي الوص ل عل ى منف ذي ال دخول
والخ روج بالي د دائ ًم ا .يزي د تل ف منف ذي ال دخول
والخ روج م ن خط ورة ح دوث تس ريب.

 3.3.1ض بط موض ع المنت ج
ض ع المض خة دائ ًم ا ف وق لوح ة القاع دة ف ي وض ع أفق ي
بزواي ة مي ل ال تزي د ع ن .° 5 ±
1. 3. 3

.1

ق م ب إدارة ص مولتي الوص ل بالي د لتح رير منف ذي
ال دخول والخ روج .انظ ر الش كل .3
ق م ب ربط قط ع تركي ب األنابي ب بش ريط ال ربط
الخيط ي.
ارب ط بح رص وص لتي ال دخول والخ روج بقط ع تركي ب
األنب وب باس تخدام مفت اح رب ط أنابي ب أو أداة مماثل ة.
احتف ظ بص مولة الوص ل عل ى قطع ة تركي ب األنب وب إذا
كن ت ق د قم ت بإزالتھ ا م ن األنب وب.
تك ون المض خة م زودة بوص الت مرن ة 5 ± ،درج ات،
لتس ھيل توص يل أنبوب ي ال دخول والخ روج.
ثب ت الوص الت بمنف ذي ال دخول والخ روج .ثب ت
الوص لة بي د واح دة وأحك م ص مولة الوص ل بالي د األخ رى.
1.

.2

 3.3.2األس اس
ثب ت المض خة بأس اس أفق ي متي ن بواس طة مس امير خ الل
الثق وب ف ي لوح ة القاع دة .انظ ر الش كلين  1و.2
2. 3. 3

2.

.3

األس اس األفق ي

 1شك ل

B

C

2
3

لوح ة القاع دة

الموض ع

 2شك ل

كيفي

 3شك ل

ة تركي

ب الوص

الت

الوص ف

]مم )بوص ة([

1

منف ذا ال دخول والخ روج

)181 (7,13

2

ص مولة وص ل

B

)130 (5,12

3

C

)144 (5,67

A

43

1

ش كل 3

A
ش كل 2

TM06 3809 1015

ش كل 1

.4

4.

TM06 4318 1915

TM06 5729 5315

3.

قطع

ة تركي

ب األنابي

ب

 .1معلوم ات عام ة
 1.1المجموع ة المس تھدفة
1.1

إن تعليم ات التركي ب والتش غيل ھ ذه موجھ ة إل ى
المس تخدمين المتخصص ين وغ ير المتخصص ين.

 .2اس تالم المنت ج
2.

 1.2البيان ات الخاص ة بالمخ اطر
2.1

ق د تظھ ر بيان ات البيان ات خاص ة بالمخ اطر وال رموز الموج ودة
أدن اه ف ي تعليم ات التركي ب والتش غيل الخاص ة
بجرون دفوس وف ي تعليم ات الس المة وتعليم ات الخدم ة.

خطر
ي دل عل ى وض ع ينط وي عل ى مخ اطرة ،إذا ل م يت م
تجنب ه ،س يؤدي إل ى الوف اة أو إص ابة شخص ية
خط يرة.

 2.1فح ص المنت ج
1.2

تأك د م ن أن المنت ج ال ذي اس تلمته مط ابق للطل ب.
تأك د م ن أن الجھ د الكھ ربي وت ردد المنت ج يطابق ان فولتي ة
وت ردد موق ع التركي ب .انظ ر القس م  6.4.1لوح ة اس م المودي ل.

 2.2نط اق التس ليم
2.2

يحت وي الص ندوق عل ى العناص ر اآلتي ة:
• مض خة جرون دفوس  SCALA2واح دة
• دلي ل للتش غيل الس ريع واح د
• كتي ب تعليم ات الس المة واح د
•

•

تح ذير

•

ي دل عل ى وض ع ينط وي عل ى مخ اطرة ،إذا ل م يت م
تجنب ه ،ق د ي ؤدي إل ى الوف اة أو إص ابة شخص ية
خط يرة.

 .3تركي ب المنت ج
3.

 3.1المك ان
1.3

تنبي

ه

ي دل عل ى وض ع ينط وي عل ى مخ اطرة ،إذا ل م يت م
تجنب ه ،ق د ي ؤدي إل ى إص ابة شخص ية بس يطة أو
متوس طة.
لق د ت م تص نيف البين ات الخاص ة بالمخ اطر عل ى النح و
الت الي:

يمك ن تركي ب المض خة ف ي ال داخل أو الخ ارج ،لك ن يج ب أن ال
تتع رض للتجم د.
نح ن ننص ح ب أن ترك ب المض خة ب القرب م ن بالوع ة أو
ص ينية تقط ير موص لة ببالوع ة لتوجي ه التك اثف
المحتم ل م ن األس طح الب اردة بعي دًا.
رك ب المض خة بطريق ة ال يمك ن معھ ا ح دوث أي
تلفي ات ثانوي ة غ ير مرغوب ة بس بب
ريب.
التس
إذا ح دث تس رب داخل ي ،وھ و أم ر مس تبعد ،فس وف
يت م تف ريغ الس ائل م ن خ الل ق اع المض خة.

كلم ة إش ارية
وص ف المخ اطرة
عاقب ة تجاھ ل التح ذير.
 -اإلج راء لتجن ب المخ اطرة.

 3.1.1الح يز األدن ى
تتطل ب المض خة ح ً
يزا أدن ى  325 × 215 × 430مم )x 8,5 17
 x 12,8بوص ة(.
عل ى ال رغم م ن أن المض خة ال تتطل ب ح ً
يزا كب يرً ا ،فإنن ا
ننص ح ب ترك ح يز ك اف لوص ول الخدم ة والص يانة.
1. 1. 3

 1.3مالحظ ات
3.1

ق د تظھ ر المالحظ ات وال رموز الموج ودة أدن اه ف ي تعليم ات
التركي ب والتش غيل الخاص ة بجرون دفوس وف ي تعليم ات
الس المة وتعليم ات الخدم ة.

 3.1.2تركي ب المنت ج ف ي بيئ ة متجم دة
اح م المض خة م ن التجم د إذا كان ت س تركب ف ي الخ ارج حي ث
يمك ن أن يح دث التجم د.
2. 1. 3

ال تزم بھ
لالنفج ار.

ذه التعليم

ات للمنتج

ات الص

امدة

 3.2تحدي د حج م النظ ام
2.3

دائ رة زرق اء أو رمادي ة بھ ا رم ز بي اني ت دل عل ى
إج راء يج ب اتخ اذه.
ت دل دائ رة حم راء أو رمادي ة م ع ش ريط قط ري مائ ل،
ربم ا م ع رم ز رس ومي أس ود ،عل ى ض رورة ع دم اإلق دام
عل ى فع ل م ا أو ض رورة إيقاف ه.
ف ي حال ة ع دم االل تزام بتل ك التعليم ات ،فق د
يتس بب ذل ك ف ي تعط ل المع دة أو تلفھ ا.

تأك د م ن أن النظ ام ال ذي ت دمج في ه المض خة مص مم
لض غط المض خة األقص ى.
تك ون المض خة مض بوطة م ن المص نع عل ى ض غط خ روج  3ب ار
) 44رط ًال لك ل بوص ة مربع ة( ال ذي يمك ن تعديل ه حس ب
النظ ام ال ذي ُت دمج في ه.
يك ون ض غط الش حن المس بق للخ زان  1,25ب ار ) 18رط ًال
للبوص ة المربع ة(.
ف ي حال ة رف ع الس حب ألك ثر م ن س تة أمت ار ،يج ب أن تك ون
مقاوم ة األنب وب ف ي ناحي ة الخ روج ھ ي عم ود م اء  2م تر عل ى
األق ل أو  3أرط ال للبوص ة المربع ة ف ي أي ت دفق مح دد
للحص ول عل ى تش غيل مث الي.
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1.

نصــــ ائح أو إرشــــ ادات الـــ تي تجعــــ ل العمــــ ل
أســـــ ھل.

)Arabic (AR

تعليم

ب و التش

ات التركي

العربي

غيل

ترجم ة النس خة اإلنجليزي ة األص ل.
تص ف تعليم ات التركي ب والتش غيل ھ ذه مض خات إم داد الم اء
المنزلي ة جرون دفوس .SCALA2
تق دم األقس ام  5-1المعلوم ات الض رورية لك ي تتمك ن م ن
إخ راج المنت ج م ن عبوت ه وتركيب ه وتش غيله بطريق ة آمن ة.
تق دم األقس ام  16-4معلوم ات مھم ة ع ن المنت ج ،وأي ً
ض ا معلوم ات
ع ن الخدم ة وتحدي د األعط ال والتخل ص م ن المنت ج.

ات

المحتوي

ص فحة
.1
1.1
1.2
1.3

معلوم ات عام ة
المجموع ة المس تھدفة
البيان ات الخاص ة بالمخ
مالحظ ات

.2
2.1
2.2

اس تالم المنت ج
فح ص المنت ج
نط اق التس ليم

44
44
44

.3
3.1
3.2
3.3
3.4

ج

تركي ب المنت
المك ان
تحدي د حج م النظ ام
انيكي
ب الميك
التركي
ة
يالت الكھربائي
التوص

44
44
44
43
40

.4
4.1
4.2
4.3
4.4

ب دء تش غيل المنت ج
تحض ير المض خة
تش غيل المض خة
كيفي ة ض بط الض غط الص حيح
الت دوير األول ي لم انع تس رب العم ود

39
39
39
38
38

.5
5.1
5.2

التعام ل م ع المنت ج وتخزين ه
التعام ل م ع المنت ج
تخ زين المنت ج

37
37
37

.6
6.1
6.2
6.3
6.4

تق ديم المنت ج
وص ف المنت ج
االس تخدام المخص ص
س وائل الض خ
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قب ل التركي ب ،اق رأ ھ ذه الوثيق ة وال دليل
الس ريع .يج ب أن يل تزم التركي ب والتش غيل
ب اللوائح المحلي ة والق وانين المقبول ة للممارس ة
الجي دة.
ھ ذا الجھ از يمك ن أن يس تخدمه األطف ال ال ذين
يبلغ ون م ن العم ر  8أع وام ف أكبر واألش خاص
ال ذين يع انون نق ً
ص ا ف ي الق درات الجس دية أو
الحس ية أو العقلي ة أو تنقص ھم الخ برة
والمعرف ة إذا ك انوا تح ت إش راف أو ت م تعليمھ م
طريق ة اس تخدام الجھ از بطريق ة آمن ة وك انوا
يفھم ون األخط ار المرتبط ة باس خدام الجھ از.
يج ب أن ال يعب ث األطف ال بھ ذا المنت ج .يج ب
عل ى األطف ال ع دم تنظي ف أو ص يانة المنت ج إال
إذا ك انوا تح ت إش راف.

Declaration of conformity

Declaration of conformity
GB: EU declaration of conformity
We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product
SCALA2, to which the declaration below relates, is in conformity with
the Council Directives listed below on the approximation of the laws
of the EU member states.
–

Low Voltage Directive (2014/35/EU).
Standards used:
EN60335-1: 2012 + A11:2014
EN60335-2-41: 2003 + A1: 2004 + A2: 2010

–

EMC Directive (2014/30/EU).
Standards used:
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN61800-3/A1: 2012

–

Applies from July 22, 2019
RoHS Directives (2011/65/EU and 2015/863/EU).
Standard used:
EN 50581:2012

This EU declaration of conformity is only valid when published as part
of the Grundfos installation and operating instructions (publication
number 99468343 0618).
Bjerringbro, 07/05/2018

Andreas Back-Pedersen
Senior Manager
Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, Denmark
Person authorised to compile the technical file and
empowered to sign the EU declaration of conformity.
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1
(EU)  إق رار مطابق ة االتح اد األوروب ي:AR
،SCALA2  بمقتض ى مس ؤوليتنا الفردي ة ب أن المنت ج، جرون دفوس،نق ر نح ن
 يك ون مطابق ا لتوجيھ ات المجل س الم ذكورة أدن،اهال ذي يخت ص ب ه اإلق رار أدن اه
.(EU) بش أن التقري ب بي ن ق وانين ال دول أعض اء االتح اد األوروب ي
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Grundfos companies

Argentina

China

Hong Kong

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro
Industrial Garin
1619 Garín Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District
Shanghai 201106
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 33

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664

Australia
GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30

Belgium
N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus
Представительство ГРУНДФОС в
Минске
220125, Минск
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ
«Порт»
Тел.: +7 (375 17) 286 39 72/73
Факс: +7 (375 17) 286 39 71
E-mail: minsk@grundfos.com

COLOMBIA
GRUNDFOS Colombia S.A.S.
Km 1.5 vía Siberia-Cota Conj. Potrero
Chico,
Parque Empresarial Arcos de Cota Bod.
1A.
Cota, Cundinamarca
Phone: +57(1)-2913444
Telefax: +57(1)-8764586

Croatia
GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

GRUNDFOS Sales Czechia and
Slovakia s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111

Denmark

Hungary
GRUNDFOS Hungária Kft.
Tópark u. 8
H-2045 Törökbálint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India
GRUNDFOS Pumps India Private
Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia
PT. GRUNDFOS POMPA
Graha Intirub Lt. 2 & 3
Jln. Cililitan Besar No.454. Makasar,
Jakarta Timur
ID-Jakarta 13650
Phone: +62 21-469-51900
Telefax: +62 21-460 6910 / 460 6901

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Ireland

GRUNDFOS Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7A,
BH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 592 480
Telefax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com
e-mail: grundfos@bih.net.ba

Estonia

Italy

Brazil

OY GRUNDFOS Pumput AB
Trukkikuja 1
FI-01360 Vantaa
Phone: +358-(0) 207 889 500

Bosnia and Herzegovina

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo
Branco, 630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria
Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: bulgaria@grundfos.bg

Canada
GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Finland

Japan

France
Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d’Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany
GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece
GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku,
Hamamatsu
431-2103 Japan
Phone: +81 53 428 4760
Telefax: +81 53 428 5005

Korea
GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Latvia
SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga,
Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania
GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Serbia

Turkey

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Phone: +381 11 2258 740
Telefax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Mexico

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang
Singapore 619264
Phone: +65-6681 9688
Telefax: +65-6681 9689

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd.
Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Ihsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de
C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands
GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand
GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway
GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland
GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal
Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

Romania

Singapore

Slovakia
GRUNDFOS s.r.o.
Prievozská 4D
821 09 BRATISLAVA
Phona: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia
GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.
Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana
Phone: +386 (0) 1 568 06 10
Telefax: +386 (0)1 568 06 19
E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa
GRUNDFOS (PTY) LTD
Corner Mountjoy and George Allen
Roads
Wilbart Ext. 2
Bedfordview 2008
Phone: (+27) 11 579 4800
Fax: (+27) 11 455 6066
E-mail: lsmart@grundfos.com

Spain
Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465

Sweden
GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Telefax: +41-44-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Russia

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998

ООО Грундфос Россия
ул. Школьная, 39-41
Москва, RU-109544, Russia
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495)
737-30-00
Факс (+7) 495 564 8811
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Thailand

Ukraine
Бізнес Центр Європа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна
Телефон: (+38 044) 237 04 00
Факс.: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971 4 8815 166
Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.
GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan
Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan
in Uzbekistan
38a, Oybek street, Tashkent
Телефон: (+998) 71 150 3290 / 71 150
3291
Факс: (+998) 71 150 3292
Addresses Revised 14.03.2018

Grundfos companies

Malaysia

ECM: 1236000

www.grundfos.com

The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks
owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.
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© Copyright Grundfos Holding A/S

