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 مقدمه

قبل از استفاده از دستگاه  نخست کتابچه راهنما را  به صورت کامل مطالعه نموده و به دستور العمل ها و توصیه 

 های ایمنی ارائه شده توجه نمایید.

کلیه افرادی که با این دستگاه کار می کنند باید به خوبی آموزش دیده باشند و آگاهی الزم در زمینه روش 

استفاده ، سرویس و نگهداری ، نکات ایمنی دستگاه و خطرات احتمالی را داشته باشند.صحیح   

 

کار:مراحل انجام    

 

 منبع قدرت را چک کنید. -1

 لوله خروجی را محکم کنید.اتصاالت  -2

تا هوای باقی مانده از داخل پمپ خارج  دهید تغییرسوپاپ را وضعیت موتور را روشن کرده و بالفاصله  -3

خروجی  نازلشود ، مطمئن شوید که آب بصورت نرمال از خروجی بیرون می آید )اگر نرمال نیست ، 

 بردارید تا بطوری که پمپ با سرعت هوا را آزاد کند(لوله 

 در جهت عقربه ساعت تنظیم کنید تا یک فشار عادی بدست آید. فشار را با چرخاندن سوپاپ -4

 

 

 



 ) روانکاری پمپ (
 

برای ابتدای کار و این ساعت عوض کنید  50الی  30بعد از هر  روغن محفظه پمپ را برای بار اول -1

ساعت است ) مطمئن شوید که روغن  70 – 100است برای دفعات بعدی این فاصله زمانی بین 

 سالم است نه (

 پیچ خروجی را باز کنید روغن ریخته شده را دور بریزید.  -2

تمیز پر کنید.  40 – 30باروغن باز کنید سپس را ورودی  درپوشو  ببندیدرا  روغن پیچ خروجی -3

 مقدار مناسب روغن دو سوم یک لیوان است.

کالهک محتوی سمپاشی کردن مخزن گریس باید پر باشد. برای هر دو ساعت کالهک های همیشه  -4

 .دور بچرخانید 3تا  2 گریس را

پمپ تمیز باشد و بعد از اتمام استفاده از مواد  و ورودی بهمطمئن شوید که آب درون تانک  -5

 کنید. خاموش و سمپاش را نظافت و سرویسموتور را فورا  )سمپاشی( شیمیایی

 

 احتیاط الزم هنگام استفاده از پمپ

 نماییدتوجه  درجه فشارسنج پمپبه همیشه  –الف 

 را جدا کرده و اگر رسوب دارد تمیز کنید.درجه فشارسنج  -1

 را تمیز کنید.دریچه فشارسنج جرم یا رسوب ذخیره شده در  -2

 .یا بدرستی عمل نمی کند آنرا تعویض کنیدشکسته شده فشارسنج اگر دریچه  -3

 به دریچه تخلیه توجه کنید. -ب 

 را تعویض کنید .اگر دریچه فشار یا درپوش قابل استفاده نمیباشد آن -1

 رسوبات باقی مانده روی دریچه را تمیز کنید. -2

 آنرا تعویض کنید. معیوب و فرسوده شد،اگر واشر روغن از  -3

 ( توجه کنید.پمپ محفظهبه قسمت انتهایی ) –ج 



و یاتاقان از کار خواهد در داخل محفظه پمپ ،  پیستونکافی نیست ، محفظه پمپ اگر روغن کنار  -1

 را تعویض کنید. ی معیوبکنید و اجزا محفظه پمپ بازپشتی را از  درپوش افتاد. 

کلیه فاسد شده زیرا روغن مطمئن شوید  در محفظه پمپ از سالمت روغنروغن  در هنگام تعویض -2

را پیستون ،  روغن اجزای داخل پمپ را دچار خسارت می کند .در صورت بی توجه ای در تعویض 

 تعویض کنید. باید

باید که یاتاقان شکسته است و نمی تواند درست کار کند مطمئن شوید  پیستون های پمپ اگر  -3

 یاتاقان را عوض کنید.

 توجه به پیستون :  –د 

 آنرا تعویض کنید.حتما از کار افتاده اورینگ های آبندی )پکینگ ها(اگر   -1

اگر پیستون از کار افتاده آنرا  تعویض کنید )گاهی یک ترک در طول محور پیستون ایجاد میشود  -2

 که این یکی از دالیلی است که باعث میشود یک کاهش فشار یا یک نشست آب داشته باشیم.( 

 دیگر :موارد    –ه 

 اگر نازل شکسته آنرا تعویض کنید چون باعث افت فشار میشود. -1

 را اگر شکسته بود تعویض کنید.لوله فشار قوی  -2


