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سلسلة OP

2: 1 النسبة نقل مضخة
و التشغیل دلیل

األجزاء تحدید رسومات
المستقبل في إلیھا للرجوع بھا واحتفظ اقرأ مھمة. وتعلیمات تحذیرات على الدلیل ھذا .یحتوي

INTERNATIONAL PUMP MANUFACTURING, INC.
3107 142nd Avenue E Suite 106, Sumner, WA 98390

U.S.A.
TEL: (253) 863 2222
FAX: (253) 863 2223

الكتروني :موقع www.ipmpumps.com

المحلي بالموزع اتصل ، الفنیة الخدمة على للحصول
بواسطة 2020 النشر :حقوق International Pump Mfg, Inc.

ңƹҝ ǔ: تدریباً مدربین أفراد بواسطة فقط صیانتھا أو تشغیلھا یتم أن یجب ھنا الموصوفة المعدات
بالمعدات الخاصة والقیود والمیكانیكا التشغیل بتعلیمات كاملة درایة على .جیداً

أو بالبیانات اإلدالء یتم ضمنیًا. أو صریحًا نوع أي من مسؤولیة أو ضمان أو ضمان دون مقدمة ولكنھا وموثوقة دقیقة ھنا الواردة والبیانات والمعلومات البیانات جمیع أن یُعتقد إشعار:
لمعدات المحتمل باالستخدام المتعلقة االقتراحات IPM یجب اختراع. براءة أي النتھاك توصیات ولیست االختراع براءات انتھاك من خالٍ القبیل ھذا من استخدام أي بأن ضمان أو إقرار بدون
تحتفظ أخرى. تدابیر إلى حاجة ھناك تكون ال قد أنھ أو موضحة السالمة تدابیر جمیع أن المستخدم یفترض أال IPM إشعار دون وقت أي في تغییرات إجراء في .بالحق

http://www.ipmpumps.com


3

المحتویات جدول

1.0 السالمة 4..................................................................................................................................تحذیرات

1.1 إجراءات تأریض المضخة .................................................................................................والمكونات 7

2.0 9.............................................................................................................................................التركیب

2.1 تركیب 9.............................................................................................................................المضخة

2.2 التفكیك - قسم محرك 11............................................................................................................الھواء

3.0 تحدید 14....................................................................................................................................األجزاء

4.0 أطقم .....................................................................................................................................إصالح 19

5.0 استكشاف األخطاء ................................................................................................................وإصالحھا 20

6.0 المواصفات 21................................................................................................................................الفنیة

7.0 ................................................................................................................................................أداء 22

8.0 الضمان وإخالء ....................................................................................................................المسؤولیة 23



4

1.0 السالمة تحذیرات
الجھاز لتشغیل محاولة بأي القیام قبل ومراعاتھا ھذا التشغیل دلیل في الواردة التحذیرات جمیع قراءة .یرجى

تحذیر
الشطف قبل (5 (صفحة الضغط تخفیف إجراء اتبع ، الجلد على أو العین في سائل تناثر أو ثابت شرر حدوث خطر .لتقلیل

المذكورة التوصیات جمیع واتبع التنظیف قبل (6 (الصفحة االنفجار" أو الحریق "خطر اقرأ ، سالمتك أجل .من

المعدات استخدام سوء

بأي تعدیلھ تحاول وال فقط المقصود للغرض الجھاز استخدم خطیرة. جسدیة إصابات إلى المعدات استخدام سوء یؤدي أن یمكن
األجزاء فقط استخدم بھا. المتصلة والملحقات الخراطیم وخطوط للمضخة الزائد الضغط لمنع الحذر توخي یجب األشكال. من شكل
لـ المخصصة IPM غیر االستخدام یؤدي قد المتوافقة. السوائل مع فقط المضخة استخدم المعدات. ھذه إصالح أو بناء إلعادة
، الممتلكات تلف أو ، خطیرة جسدیة إصابات حدوث أو ، المستخدم عیون في أو الجلد على السوائل رش إلى الجھاز لھذا الصحیح
انفجار أو حریق نشوب .أو

أو المكونات أو المضخات تستخدم ال الفور. على التالفة أو البالیة األجزاء جمیع استبدال ویجب والمعدات للمضخات الیومي الصیانة فحص إجراء یجب
أو / و صحیح غیر بشكل تشغیلھ في یتسبب قد بذلك القیام ألن الجھاز ھذا بتعدیل تقم ال واإلصابة. التلف لتجنب المعدات لتحریك كرافعة الخراطیم خطوط
المصنعة الشركة من الضمان ضمانات جمیع إبطال إلى األشكال من شكل بأي الجھاز ھذا تغییر سیؤدي خطیرة. إصابة في .التسبب

والسوائل المواد توافق

األخرى. والمكونات والخراطیم المضخات ھذه في السوائل قسم في المستخدمة والمذیبات للسوائل الكیمیائي التوافق من دائمًا تأكد
ھذه في المذیبات أو السوائل استخدام قبل المواصفات ومخططات الكیمیائیة للمواد المصنعة الشركة بیانات أوراق من تحقق
الخارجي الخرطوم وغطاء الداخلیة الخرطوم وبطانة المضخات مع التوافق لضمان .المضخة

مضغوطة خراطیم

االستخدام سوء أو البالیة األجزاء أو التلف بسبب السوائل تسرب حالة في خطرًا تشكل أن یمكن ، مضغوطة الخراطیم ألن نظرًا
المعدات تلف أو / و خطیرة جسدیة إصابة في یتسبب مما ، التشغیل عامل یرش أو المتسرب السائل یتناثر أن یمكن العام.
التلف أو االستخدام سوء أو التآكل بسبب الخراطیم تمزق أو تسرب عدم من تأكد .والممتلكات.

افحص مؤمنة. المقابس / المسامیر / المشابك جمیع وأن ، اإلغالق محكمة السائلة التوصیل أدوات أن من تأكد ، استخدام كل قبل
ھذه تتسبب قد مفكوكة. وصالت أو / و منتفخ غطاء أو / و وخدش قطع أو / و تآكل وجود عدم من للتأكد بالكامل الخرطوم طول
و خطیرة إصابة في وتتسبب المشغل عیون في أو الجلد على الكیمیائیة المواد رش أو تناثر إلى وتؤدي الخرطوم فشل في الظروف
الممتلكات تلف أو /.
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الضغط مواصفات

المعدات جمیع أن من تأكد بار). 12.4) مربعة بوصة / رطل 180 ھو والھواء للسوائل الجھاز لھذا عمل ضغط أقصى
األقصى العمل ضغط أبدًا تتجاوز ال المضخة. لھذه عمل ضغط أقصى لتحمل مصنفة المضخة ھذه مع المستخدمة والملحقات
نفسھا بالمضخة متصلة أخرى مكونات أي أو الخراطیم خطوط أو .للمضخة

الضغط لتخفیف إجراء

التالیة. السالمة إجراءات اتباع ینبغي ، رشھا / الكیمیائیة المواد رش بسبب للمشغلین خطیرة إصابة حدوث خطر تجنب أجل من
استبدال أو للنظام أخرى مكونات أو مضخة إصالح أو العامة الصیانة إجراء أو المضخة إغالق عند اإلجراء ھذا استخدام یجب
الضخ عملیة توقف عند أو .المكونات

1. للمضخة الھواء صمام .أغلق

2. النظام في الھواء ضغط لتخفیف التركیب) (انظر الھواء نزف صمام .استخدم

3. وفتح السوائل توزیع صمام من المعدني للجزء مالمسًا مؤرض معدني دلو إمساك طریق عن السائل ضغط بتخفیف قم
ببطء .الصمام

4. التثبیت) (انظر الصرف صمام افتح ، السائل اللتقاط جاھزة حاویة وجود .مع

5. أخرى مرة السوائل توزیع وقت یحین حتى مفتوحًا الصرف صمام ترك الجیدة الممارسات .من

طریق عن بعنایة الضغط بتخفیف فقم ، الخرطوم أو المكونات أحد انسداد بسبب تخفیفھ تم قد السائل ضغط أن من متأكدًا تكن لم إذا
التركیب إزالة ذلك بعد یمكن ، الضغط تخفیف یتم أن بعد ببطء. بالھروب السائل لضغط للسماح للخرطوم الطرفیة الوصلة فك
الرطب الكوب تفریغ الضروري من فلیس ، فقط قصیرة لفترة معطلة ستبقى المضخة كانت إذا انسداد. أي .وإزالة

التشغیل بدء قبل المضخة اغسل

1. بزیت المضخة اختبار یتم DOP ملوثًا بضخھ تقوم الذي السائل كان إذا المضخة. أجزاء لحمایة یُترك والذي ، الوزن خفیف
أدناه التنظیف تعلیمات اتبع االستخدام. قبل متوافق مذیب باستخدام المضخة من الزیت بتنظیف فقم ، .بالزیت

2. الكیمیائیة المواد إلزالة ضروریًا ذلك كان كلما متوافق بمذیب النظام اغسل ، ترسیخھا أو تركیبھا یتم التي السوائل ضخ عند
الخراطیم أو المضخة في .المتراكمة

3. 48 كل األقل على دقیقة 30 لمدة بأكملھ النظام عبر بالمرور للمذیب اسمح ، التدویر نظام لتزوید المضخة استخدام تم إذا
وتصلبھا الكیمیائیة المواد ترسب لمنع ، األمر لزم إذا أكثر أو .ساعة

4. الحلق ختم بسائل ممتلئ 1/2 الرطب الكوب بملء دائمًا قم (TSL) قضیب على الجفاف من السائل لمنع متوافق مذیب أو
المضخة حلق حشوة وإتالف .اإلزاحة

5. واحد یوم من ألكثر تغلق أو مزلق غیر سائالً تضخ عندما ، متكرر بشكل الحلق حشوة بتشحیم .قم
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6. نقل مضخات تشتمل IPM المضخة عمود على واألوساخ الكیمیائیة المواد تراكم منع ھو منھ والغرض ، مبلل أنبوب على
تخزین یتم عندما ممتلئًا الرطب األنبوب ھذا یكون أن یجب خاللھا. من العمود یتبادل حیث التعبئة إتالف إلى یؤدي قد مما
في المضخة. استخدام عند وكذلك الغلق محكمة لألسطوانة المحمیة البیئة خارج جیدًا وشطفھا تنظیفھا یتم لم التي المضخة
یجب ، الرطب األنبوب من العلوي الجزء أسفل السائل مستوى یكون حیث جزئیًا مملوءة أسطوانة في مضخة تركیب حالة
األسطوانة في إدخالھ قبل المناسبة الكیمیائیة بالمادة یدویًا األنبوب .ملء

7. إلزالة معینة لمضخة المخصصة الكیمیائیة المادة تحدید الجیدة الممارسات فمن ، كیمیائیة بمادة المضخة تلتزم أن بمجرد
والتلوث الخلط .إمكانیة

بالمضخة والعنایة اغالق

من السائل لمنع الشوط أسفل في المضخة بإیقاف دائمًا قم .(5 (صفحة الضغط تخفیف إجراء اتبع ، اللیل طوال التشغیل إلیقاف
الحلق حشوة وإتالف المكشوف اإلزاحة قضیب على .الجفاف

االنفجار أو الحریق أخطار

مثل أخرى خطرة ظروف توجد أو لالحتراق قابلة كیمیائیة مواد من أبخرة أو أبخرة الشرر تشتعل أن یمكن حیث مخاطر توجد
الناتجة الساكنة الكھرباء من أو كھربائي إمداد سلك فصل أو توصیل من الشرارات ھذه إنشاء یمكن ذلك. إلى وما ، المتفجر الغبار
والخرطوم المضخة عبر السوائل تدفق .عن

النظام. أو المضخة خطورة في والتسبب شرارة تولید من الساكنة الكھرباء لمنع صحیح بشكل المعدات من جزء كل تأریض یجب
المضخة أن من تأكد خطیرة. جسدیة وإصابة والمعدات بالممتلكات وتلف وانفجار حریق نشوب في الشرارات ھذه تتسبب أن یمكن
ھذه وجود عند فصلھا أو توصیلھا یتم لم بالكھرباء اإلمداد أسالك وأن صحیح بشكل مؤرضة والملحقات المكونات وجمیع
.المخاطر

مصدر من تحقق الفور. على المضخة تشغیل عن توقف ، استاتیكیة كھرباء أو شرارات وجود على دلیل أي وجود حالة في
التأریض مشكلة إصالح یتم حتى النظام تستخدم ال التأریض. مشكلة بتصحیح وقم الساكنة .الكھرباء



7

1.1 والمكونات المضخة تأریض إجراءات

في أدنى كحد 12 مقاس سلك طرفي أحد بإدخال للسماح القفل برغي بفك قم المضخة. لتأریض التالیة اإلجراءات دائمًا استخدم
حقیقیة. بأرضیة األرض من اآلخر الطرف بتأمین قم بإحكام. القفل برغي وشد السلك أدخل التأریض. لعروة التجویف فتحة
مع التأریض یتوافق أن یجب الساكنة. الكھرباء بسبب شرر حدوث احتمالیة لتقلیل ضروري المكونات وجمیع المضخة تأریض
المستخدمة المعدات ونوع منطقتك في المتطلبات من المحلیة السلطات مع تحقق المحلیة. الكھربائیة .القوانین

أ الشكل

صحیح بشكل التالیة المعدات جمیع تأریض من :تأكد

1. الھواء :ضاغط المصنعة الشركة قبل من بھ الموصى النحو على التأریض إجراءات اتبع
.للضاغط

2. الھواء :خراطیم المؤرضة الھواء خراطیم دائمًا .استخدم

3. السوائل حاویة استخدام
النظام :لتزوید

المحلي الكھربائي للكود وفقًا التأریض یتم أن .یجب

4. :مضخة أ الشكل في إلیھا المشار اإلجراءات .اتبع

5. السوائل :خراطیم المؤرضة السوائل خراطیم دائمًا .استخدم

6. االستغناء :صمام المضخة إلى السوائل خرطوم عبر لیمر المعدن من الصمام یكون أن یجب
صحیح بشكل مؤرضة تكون أن یجب .التي

7. االستغناء :نقطة المحلیة الكھربائیة للقوانین وفقًا التأریض یتم أن .یجب

8. المذیبات حاویات
فقط المعدن :استخدم

مؤرضة موصلة دالء المحلیة. الكھربائیة للقوانین وفقًا التأریض یتم أن یجب
صحیح .بشكل

9. والتنظیف االستغناء أثناء التأریض
الضغط تخفیف :أو

التوزیع صمام من المعدني الجزء تثبیت خالل من الموصلیة على الحفاظ
المؤرضة المعدنیة الحاویة جانب على .بإحكام
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التأریض خرطوم

استمراریة على دائمًا الحفاظ یتم وأن األرضي النوع من والسوائل الھواء لتوزیع المستخدمة الخراطیم تكون أن جدًا المھم من
مناسبًا) نطاقًا یستخدم مقاومة مقیاس (باستخدام للخرطوم األرض لمقاومة المنتظمة الفحوصات ستضمن التشغیل. أثناء األرض
الفور على استبدالھ فیجب ، المحددة الحدود ضمن یكن لم إذا المواصفات ضمن األرض أن التصنیع مواصفات مع .والمقارنة

بالمذیبات التنظیف

تناثر احتمالیة لتقلیل مؤرض معدني لدلو مالمسًا التوزیع صمام من المعدني الجزء بتأمین قم ، مذیب باستخدام النظام تنظیف أثناء
األمان من لمزید منخفض سائل ضغط استخدم الثابت. الشرر وحول والعینین الجلد على الكیمیائیة المواد رش /.

المتحركة األجزاء من المخاطر

التي المتحركة األجزاء من احذر متوقع. غیر أو مقصود غیر بشكل التشغیل بدء من المضخة لمنع الضغط تخفیف إجراء استخدم
أو المضخة تشغیل بدء عند المتحركة األجزاء ھذه عن بعیدًا دائمًا ابق األخرى. الجسم أجزاء أو األصابع على خطرًا تشكل
.تشغیلھا

السالمة معاییر

المعاییر ھذه إلى الرجوع یجب المھنیة. والصحة السالمة قانون بموجب المتحدة الوالیات حكومة قبل من السالمة معاییر وضع تم
المستخدمة المعدات ونوع المخاطر على تنطبق .ألنھا
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2.0 التركیب

األسطوانة خالط مع النموذجي الجمع نظام .تكوین

ب الشكل

تركیب توضح التي اإلعداد صورة - ب الشكل ISO بمضخة الراتینج ومعدات OP232C ومضخة OP242CD وخالط
.األسطوانة

2.1 المضخة تركیب

1. الذكریة الخیوط على السدادة الخیط استخدام
سریع فصل وقابس الكرة .صمام
موضح ھو كما الھواء مدخل في بالتثبیت .قم
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2. األسطوانة فتحة في السدادة محول اربط
بحذر النقل مضخة حرك بإحكام.
السدادة باستخدام مكانھ في وقفلھ المحول
محول مزالج .خطاف

3. إلكمالھا السریع الفصل تركیبات في الطیران شركة بإرفاق قم
أدنى "كحد 3/8 باستخدام یوصى التركیب.
المضخة ھواء لتزوید .خرطوم
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2.2 الھواء محرك قسم - التفكیك

1. للسالمة المضخة من والھیدرولیك الھواء ضغط كل .افصل
2. نائب توفر عدم حالة في األنابیب مشابك ستعمل المعدات. إتالف عدم على الحرص مع نائب في المضخة .ضع

3. الھواء نزیف سدادة بإزالة .قم
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4. حول حزام ربط مفتاح ضع
و الھواء اسطوانة من السفلي الطرف
بعنایة الخیط .فك

5. على للحفاظ بوصة 5/16 مقاس فوالذیة وتد دبابیس استخدم
الخیط غیر التدویر من المكبس قضیب .مكبس

6. المكبس من وتد دبوس بإزالة قم
اآلن الھواء محرك تجمیع یكون أن یمكن أعلى.
اإلزاحة من إزالتھا
.الغطاس
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7. الشفط أنبوب خالل من المكبس .ادفع

8. واستبدلھا العبوات افحص
ل دقیق اھتمام إیالء مطلوب
التعبئة .اتجاه

9. المكونات وجمیع الھواء أسطوانة جدران على التزییت باستخدام یوصى عكسي. بترتیب األجزاء وتجمیع وتثبیت بتشحیم قم
الھواء محرك مجموعة .داخل
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3.0 األجزاء تحدید

الھواء محرك قسم تجمیع (700004)

والمسامیر (500013) السفلي الھواء صمام استبدال عند مالحظة:
مانع مركب استخدام المھم من ، (500014) المقبس لرأس اللولبیة
فیھ المفكوك االھتزاز من التجمیع لمنع السائل بالخیط .للتسرب

*(601018 الجزء (رقم اإلصالح طقم في .مضمنة

على ربط مفتاح تستخدم ال .(700003 #) العلوي الھواء صمام لوحة من دائم جزء ھي العلویة السداسیة الصمولة مالحظة:
الھواء محرك مجموعة صیانة أو تجمیع أو فك أثناء سداسیة .صامولة

بند القطعة م وصف كمیة
1 500014 المقبس رأس غطاء برغي 3
2 700003 العلوي الھواء صمام تجمیع 1
3 * 500015 طوقا أعلى 1
4 500012 فاصل 3
5 500011 الھواء مكبس 1
6 * 500017 الخاتم ارتداء 1
7 * 500018 یو كأس 1
8 * 500019 الدائري یا 1
9 * 500016 القاع حشیة 3

10 500013 السفلي الھواء صمام 1
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الھواء محرك قسم

△a إلى الدوران عزم 15-20 ft-lbs (20.3-27.1 N•m)

△b إلى الدوران عزم 50-60 in-lbs (5.6-6.7 N•m)

△c ضیق إصبع بعد لفة 1/4 إلى 1/8 من شد

△d إلى الدوران عزم 110-120 in-lbs (12.3-13.4 N•m)
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بند القطعة م وصف كمیة

1 500001 الضغط تخفیف برغي 1

2 500002 األلیاف غسالة 1

3 700001 الھواء اسطوانة غطاء 1

4 500005 ضغط زنبرك 1

5 500006 طوقا 2

6 700004 الھواء محرك تجمیع 1

7 500020 المكبس أعلى 1

8 500021 المقبس مجموعة المسمار 1

9 500022 وتد دبوس 1

10 500023 الدائري یا 1

11 700005 اإلزاحة غطاس 1

12 500026 ربیع 1

13 700002 الھواء اسطوانة 1

14 500027 الھواء اسطوانة قاعدة 1

15 501804 الكرة صمام 1

16 500370 السریع الھواء موصل (M) 1

17 500369 السریع الھواء موصل (F) 1

18 500030 یو كأس 1

19 500031 التعبئة الجوز 1

20 500033 الختم التجنیب 1

21 500034 التعبئة FE 2

22 500035 الختم موسع 1

23 500036 ممسحة 1

24 500032 المواجھات 3

25 500037 الھواء اسطوانة تركیب شفة 1

26 500038 التأریض مقبض 1

27 500039 الرأس مستدیر برغي 1

28 500040 المقبس رأس غطاء المسمار 3
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السوائل قسم

△e إلى الدوران عزم 30-40 ft-lbs (40.6-54.2 N•m)

△f إلى الدوران عزم 15-20 ft-lbs (20.3-27.1 N•m)

△g إلى الدوران عزم 20-30 in-lbs (2.2-3.3 N•m)

△h إلى الدوران عزم 45-55 ft-lbs (61-74.5 N•m)

△i إلى الدوران عزم 10-12 ft-lbs (13.5-16.3 N•m)
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بند القطعة م وصف كمیة

1 500041 طوقا 1

2 500042 الدائري یا 1

3 700011 المضخة جسم 1

4 500047 الضغط اسطوانة 1

5 500053 طوقا 2

6 500050 ھوك مزالج 2

7 500049 محول مشبك Bung 2

8 500052 دبوس لفة 2

9 500051 دبوس لفة 2

10 700009 (6،7،8،9 ذلك في (بما المشبك تجمیع 2

11 500048 بونغ محول 1

12 700008 محول مجموعة Bung ( تشمل
5،6،7،8،9،11) 1

13 501604 U- االحتفاظ كوب 1

14 500062 المقبس مجموعة المسمار 1

15 500061 المكبس U- التعبئة كوب 1

16 700013 المضخة عمود تجمیع 1

17 500068 الكرة 1

18 500063 یو كأس 1

19 500064 الخاتم ارتداء 1

20 500065 المكبس صمام اإلسكان 1

21 500066 الدائري یا 2

22 500067 الشفط أنبوب 1

23 500269 الكرة 1

24 500193 الخاطف حلقة 1

25 500192 إلكتروني مقطع 1

26 500191 القدم صمام مبیت 1
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4.0 إصالح أطقم
601018 الھواء محرك قسم إصالح طقم

820303 ,820302 ,820301 تناسبھا:
المكونات تشمل

جزء # وصف الكمیة
500006 الدائري یا 2
500015 طوقا 1
500016 طوقا 3
500017 الخاتم ارتداء 1
500018 یو كأس 1
500019 الدائري یا 1
500023 الدائري یا 1
500030 یو كأس 1

601035 السوائل قسم إصالح طقم
820303 ,820302 ,820301 تناسبھا:

المكونات تشمل
جزء # وصف الكمیة

500033 الختم التجنیب 1
500034 التعبئة 2
500035 الختم موسع 1
500036 رمح ممسحة حلقة 1
500041 طوقا 1
500042 الدائري یا 1
500053 طوقا 2
500054 دبوس لفة 1
500055 دبوس لفة 1
500056 الدائري یا 1
500061 المكبس تعبئة كوب 1
500063 یو كأس 1
500064 الخاتم ارتداء 1
500066 الدائري یا 2
500237 الدائري ;یا OP242CD فقط 1
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5.0 وإصالحھا األخطاء استكشاف

مشكلة األسباب بھ موصى
حلول

الخطوط كافٍ. غیر الضغط أو الھواء إمداد
مقیدة .الجویة

الھواء ضغط .زیادة
الھواء خط في قیود أي وجود من .تحقق

مسدود أو مفتوح غیر التوزیع .صمام القدم صمام فتح أو / و .فتح

تعمل ال .المضخة أو الصمامات أو السوائل خطوط انسداد
التالف الھواء محرك أو .الخراطیم

االنسداد إلزالة الضغط تخفیف إجراءات .اتبع

حسب األجزاء استبدل الھواء. محرك خدمة
.الضرورة

السوائل إمدادات نفاد أو .نفاد مسحھ أو النظام رئیس السوائل. تعبئة .إعادة

، التعبئة ، التالفة أو البالیة الھواء محرك حشیة
إلخ ، الختم

حسب األجزاء استبدل الھواء. محرك خدمة
.الضرورة

توقف بدون ھواء .عادم بالیة التعبئة أو السحب .صمام البالیة األجزاء استبدل

المنتظم غیر المضخة .تشغیل تمامًا مغلقًا لیس السحب .صمام األجزاء استبدل الخدمة. ومضخة واضح انسداد
الضرورة .حسب

الدماغیة السكتة عند منخفض .إنتاج

متآكالً أو مفتوحًا المكبس صمام على .یُحافظ األجزاء استبدل الخدمة. ومضخة واضح انسداد
الضرورة .حسب

الدماغیة السكتة عند الناتج .انخفاض
جوي ضغط أو الھواء خطوط في تقیید
.منخفض اإلمداد أو الھواء ضغط .زیادة

الضربات كال في منخفض إنتاج

المسدودة أو المغلقة .الصمامات الشفاف الصمام أو الصمام .افتح

مستنفدة أو كافیة غیر السوائل .إمدادات مسحھ أو النظام رئیس السوائل. تعبئة .إعادة

والخراطیم السوائل خطوط في العوائق
ذلك إلى وما .والصمامات االنسداد أزل ثم ، الضغط تخفیف إجراءات .اتبع
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6.0 الفنیة المواصفات
تقنیة معلومات

األبعاد

820301

السوائل نسبة 2.25:1
(متقطع) األقصى اإلخراج تدفق 7.5 gpm (28.4 lpm)
(مستمر) األقصى اإلخراج تدفق 5.0 gpm (18.9 lpm)
لإلخراج ضغط أقصى 405 psi (27.9 bar)
الھواء إدخال لضغط األقصى الحد 180 psi (12.4 bar)
الھواء مدخل منفذ 1/4 npt (f)
السوائل مخرج منفذ 3/4 npt (f)
ومكبس قضیب عبوات PTFE
أخرى أختام Viton
واسطوانة قضیب ستیل ستانلس
األخرى المبللة األجزاء ستیل ستانلس
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7.0 أداء
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8.0 المسؤولیة وإخالء الضمان

ضمان

شركة تضمن International Pump Manufacturing، Inc. بـ) بعد فیما إلیھا المشار IPM) التي المعدات تكون أن
من البیع تاریخ من (1) واحد عام لمدة والتصنیع المواد عیوب من خالیة تصنعھا IPM موزع إلى IPM األصل إلى أو معتمد
ستقوم المشتري. أو / و النھائي المستخدم األصلي IPM ، ثبت التي المعدات من جزء أي استبدال أو بإصالح ، لتقدیرھا وفقًا
إلجراءات وفقًا وصیانتھ وتشغیلھ تثبیتھ وتم المقصود للغرض الجھاز استخدام یتم عندما فقط الضمان ھذا یسري فیھا. عیب وجود
المكتوبة .التشغیل

لـ معتمد موزع إلى مسبقًا المدفوعة المعدات إعادة ھو الضمان شرط IPM ستقوم الضمان. مطالبة من التحقق یقدم أن یجب الذي
IPM رسوم دفع سیتم المعدات. استالم عند مجانًا تالفة أو معیبة أنھا من والتحقق علیھا العثور یتم أجزاء أي استبدال أو بإصالح
المواد في عیوب وجود عدم عن المعدات فحص كشف إذا الضمان. بموجب استبدالھا أو إصالحھا تم التي لألجزاء مسبقًا الشحن
بمعدل إصالحات إجراء فسیتم ، التصنیع أو IPM والشحن والتعبئة والعمالة والتفتیش األجزاء ستشمل والتي ، .القیاسي

تكون وال الضمان یسري ال IPM سوء أو السلیم غیر التركیب عن الناتج المعدات عطل أو التشغیلي التآكل أو التلف عن مسؤولة
و الصحیحة غیر الصیانة ونقص المعدات تغییر أو العبث أو الحوادث أو المشغل إھمال أو التآكل أو الكیمیائي التآكل أو االستخدام
غیر األجزاء استبدال بسبب أو / IPM. تكون لن ، ذلك إلى باإلضافة IPM أو التشغیلي التآكل على الضمان ینطبق وال مسؤولة
توفرھا ال التي المواد أو المعدات أو الھیاكل أو المكونات أو الملحقات توافق عدم عن الناتجة األعطال أو التلف IPM. ینطبق ال
تكون ولن الضمان IPM الملحقات أو المكونات تركیب أو التصنیع أو التصمیم أو الصیانة أو الصحیح غیر التشغیل عن مسؤولة
توفرھا ال التي الھیاكل أو المعدات أو IPM.

إلى وإعادتھا صحیح بشكل الضمان تسجیل بطاقة إكمال یتم لم ما باطل الضمان IPM البیع تاریخ من (1) واحد شھر .خالل

المسؤولیة وإخالء القیود

تقدم ال للمشتري. والحصري الوحید العالج ھو الضمان ھذا IPM أو الغرض لمالءمة ، ضمنیة أو صریحة ، أخرى ضمانات أي
المسؤولیة أساس على أو اإلھمال أساس على سواء ، المنتج مسؤولیة ذلك في بما ، التعاقدیة غیر االلتزامات أو ، للتسویق القابلیة
مسؤولیة تتجاوز أال یجب التعاقدیة. وغیر المباشرة الخاصة الخسائر أو األضرار عن المسؤولیة ورفض استبعاد یتم الصارمة.
IPM الشراء سعر مبلغ األحوال من حال .بأي

تضمن ال IPM ، والملحقات ، والمكونات ، معین لغرض والمالءمة بالتسویق الخاصة الضمنیة الضمانات عن مسؤولیتھا وتخلي
تصنعھا لم ولكن المباعة والمواد ، والمعدات IPM. ذلك) إلى وما ، والتجھیزات ، والخراطیم ، (الصمامات األجزاء ھذه تخضع
ستقدم العناصر. لھذه الفعلیة المصنعة الشركة ضمان في الواردة لألحكام IPM ھذه على الضمان مطالبات في معقولة مساعدة
.العناصر
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3107 142ndAvenue East Suite 106
Sumner, WA 98390

U.S.A.
TEL: (253) 863 2222 FAX: (253) 863 2223

الكتروني :موقع www.ipmpumps.com

2020 دیسمبر في التحدیث تم

http://www.ipmpumps.com
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