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 الوصف -1

 .ُيرجى قراءة ھذا الدليل بعنايةلمنع ا!تصا!ت غير الضرورية بفنيي الخدمة، ومنع الحوادث المحتملة وتحقيق أفضل أداء من المضخة،  
 

اه خفيفة ولقد تم تصميمھا لتدوير المي. تقدم ھذه المضخات بدي)ً متطوًرا من الناحية التكنولوجية لمضخات البرونز أو الحديد الزھر التقليدية
 . الصحية والمعالم المائيةسباالمعالجة في أحواض السباحة الخاصة والعامة، ومسابح 

 الخصائص التقنية 1-1

 :الموتور

 انظر لوحة البيانات  :الطاقة
 Fالفئة   : العزل
 مستمرة  : الخدمة
 IP55  :الحماية
 انظر لوحة البيانات  : الجھد

 انظر لوحة البيانات  : ا!ستھ)ك
 ر لوحة البياناتانظ  : التردد

 انظر لوحة البيانات  : سرعة الدوران
 صلب مقاوم للصدأ  : العمود

) رولمان بلي(محامل كريات   : المحامل
 مدرعة  

    : درجة الحرارة المحيطة
   40الحد ا9قصى   
 درجة مئوية  

 
 :المضخة

  درجة مئوية50الحد ا9قصى   :درجة حرارة الماء
  بار3  :أقصى ضغط
 قمغل  :طراز التربين

 مانع تسرب ميكانيكي  :نوع مانع التسرب
مشحونة بألياف ) Noryl(نوريل   :الناشرة

 زجاجية  
مشحونة بألياف ) Noryl(نوريل   : التربين

 زجاجية  
مشحونة بألياف ) Noryl(نوريل   : جسم المضخة

 زجاجية  
 )بولي كربونات(مواد صناعية   : غطاء المرشح
 )دبولي ببتي(مواد صناعية   : سلة الرواسب

   4/مم110وصلة غرائية قطر   : قطر السحب
 ANSI/BS/JISبوصات   

 4/مم110وصلة غرائية قطر   : قطر التفريغ
 ANSI/BS/JISبوصات  

 

 تعليمات الس&مة -2
 

ة ولتحقيق أقصى أداء ُمشار إليه من قبل الشرك.  واستخدامھا وصيانتھاKANيحتوي ھذا الدليل على التعليمات ال)زمة لتركيب المضخة 
 .وا!لتزام بھذا سيضمن التشغيل اDمن وطويل ا9مد للوحدة. المصنعة في الوصف، تأكد من اتباع كل التوصيات الموجودة في ھذا الدليل

 

 .ُيرجى قراءة كل تعليمات الس&مة الواردة في ھذا الدليل والموضحة على الوحدة وا(لتزام بھا
 

 .يدة واستبدلھا في حالة فقدھا أو تلفھاتأكد من الحفاظ على ملصقات الس)مة بحالة ج

 رموز الس&مة بالدليل 2-1

 :كل التعليمات التي تشير إلى المخاطر التي تھدد الس)مة الشخصية ُمشار إليھا بالرموز التالية
 

 ومتى رأيت ھذا الرمز على الوحدة أو في الدليل، فابحث عن إحدى الرسائل التالية لمعرفة. يشير ھذا الرمز إلى خطر
 .الخطر المحتمل الذي يھدد الس)مة الشخصية

 

 

يحذر ھذا الرمز من المخاطر التي ستتسبب في حدوث إصابة شخصية مميتة أو خطيرة أو إلحاق أضرار 
 .خطيرة بالمواد في حالة تجاھلھا

 

يحذر ھذا الرمز من المخاطر التي قد تتسبب في حدوث إصابة شخصية مميتة أو خطيرة أو إلحاق 
 .ر خطيرة بالمواد في حالة تجاھلھاأضرا

 

أو /يحذر ھذا الرمز من المخاطر التي ستتسبب أو قد تتسبب في حدوث إصابة شخصية طفيفة و
 .إلحاق أضرار بالمواد في حالة تجاھلھا



 
تعليمات أخرى بخصوص تشغيل الوحدة والذي قد يتسبب في حدوث أذى جسدي إذا لم يتم تنفيذه على 

 .حالنحو الصحي

 
 .تعليمات خاصة ! تتعلق بالمخاطر

 

 .خطر التفريغ الكھربي

 

 تعليمات مھمة للس&مة 2-2

 :يجب ا!لتزام دائًما بتعليمات الس)مة ا9ساسية التالية عند تشغيل ھذه الوحدة

 

 .لتقليل خطر اHصابة، ينبغي تركيب الوحدة وتشغيلھا بواسطة أشخاص أو فنيي تركيب مؤھلين

 
ضخة مصممة !ستخدامھا في أحواض السباحة ومسابح سبا الصحية والمعالم المائية ھذه الم
 .أحواض السباحة القابلة للطي! تستخدمھا في . الدائمة

 

قد يتسبب التركيب غير الصحيح لھذه الوحدة في حدوث إصابات خطيرة أو إلحاق . مستويات الضغط الخطيرة
 .لدليل بعناية والتزم بھا أثناء تركيب الوحدة وتشغيلھااقرأ تعليمات ا. ا8ضرار بالتجھيزات

 

 .ينبغي تشغيل الوحدة بواسطة أشخاص أو فنيي تركيب مؤھلين -1
 .! تقم بتوصيل التجھيزات بخط الماء الرئيسي أو بشبكة ضغط عالٍ  -2
 .! تستخدم الوحدة إ! في تجھيزات أحواض السباحة أو مسابح سبا الصحية -3
 يجب التأكد من إخراج الھواء بالكامل. قد يتسبب الھواء الموجود داخل التجھيزات في حدوث انفجارات-  4

 .من التجھيزات قبل بدء تشغيل الوحدة

 لوحات المواصفات الكھربية 2-3

صنعة يجب ا!لتزام بصرامة بالمعلومات الواردة في لوحة المواصفات الكھربية أو أي تعليمات أخرى توفرھا الشركة الم
 .ويتناول ھذا الدليل محتويات اللوحات والتعليمات في عدة نقاط. بخصوص الوحدة

 ."الخصائص التقنية والسمات وا8بعاد 1-1”

 المسؤولية 2-4

اHخفاق في ا!لتزام بالتعليمات التي أوردتھا الشركة المصنعة في ھذا الدليل بخصوص اختيار الوحدة ونقلھا وتركيبھا 
ا سيعفي الشركة المصنعة أو الموزع من أي مسؤولية عن أي حوادث شخصية محتملة أو أية أضرار وتشغيلھا وصيانتھ

 .محتملة تلحق بباقي التجھيزات، كما ستجعل الضمان باط)ً و!غًيا

 التنظيمات 2-5

ا9وروبية لقد صنعنا مضخاتنا الكھربية وفًقا لمتطلبات الصحة والس)مة ا9ساسية المنصوص عليھا في توجيھات الجماعة 
2006/42/EC2004/108، و/EC2006/95 و/EC)  1644/2008منقولة إلى القانون ا9سباني في المراسيم الملكية ،

 ).، على التواليamendment 154/1995 و7/1988 و1580/2006و

 .تعليمات الس&مة العامة بخصوص س&مة المستخدم 2-6

  ھو موضح في الرسوم البيانية الموجودة في س)مة الوحدة يمكن ضمانھا فقط إذا اسُتخدمت وفق ما 
 ".الصور التوضيحية والمخططات الكھربية"

  غير مسموح تحت أية ظروف بتجاوز شروط وحدود التشغيل الموضحة في ھذا الدليل
ويجب . أو تلك الموضحة في لوحة المواصفات الكھربية الموجودة على الوحدة)  الخصائص التقنية1-1الفصل (

 .بشروط تنظيمات الس)مة المعمول بھا في كل بلدا!لتزام 



 

 

تأكد من اختيار الوحدة الصحيحة التي ت)ئم الغرض المصممة له، وتأكد كذلك من حالتھا وتركيبھا وتشغيلھا 
 ."الخصائص التقنية1 -1"انظر الفصل . واستخدامھا !حًقا على النحو الصحيح

 

 .الصيانة دائًما والوحدة مفصولة عن مصدر الطاقةيجب تنفيذ عمليات التركيب واHص)ح و

 

الفصل الكھربي إذا كانت ھناك رطوبة، ويجب توخي /يجب أ! يتم تنشيط عناصر الس)مة أو عناصر التوصيل
 .الحذر الشديد للتأكد من جفاف أيدي المشغل أو ا9حذية أو أسطح الت)مس

 

ومثل ھذه المھام ينبغي أ! ُتنفذ مطلًقا إ! والوحدة . ثناء التشغيليجب أ! يتم تحريك الوحدة أو تغيير موضعھا أ
 .متوقفة عن العمل

 

يجب حماية أجزاء اDلة التي تتحرك أثناء التشغيل أو قد تصل إلى درجات حرارة عالية باستخدام شبكات أو 
 .مبيتات لمنع لمسھا دون قصد

 

 .ربة بعازل مناسبيجب تزويد الموص)ت الكھربية أو ا9جزاء المكھ
 .وا9جزاء المعدنية ا9خرى بالوحدة يجب توصيلھا با9رض

 

كل قطع الغيار الضرورية يجب أن تكون من قطع غيار الشركة المصنعة ا9صلية أو من تلك التي توصي بھا 
 به واستخدام قطع غيار أخرى، أو قطع غيار أصلية معدلة من طرف آخر، أمر غير مسموح. الشركة المصنعة

 . الشركة المصنعة أو الموزع من جميع المسؤولياتسيعفيو

 
ھذه اDلة غير مصممة !ستخدامھا من قبل أشخاص ! يتمتعون بقدرات بدنية أو حسية أو عقلية سليمة 

، أو من قبل من تنقصه الخبرة أو المعرفة به، إ! تحت إشراف أو بتعليمات عن )بما في ذلك ا9طفال(
 .ه بشكل صحيح من شخص مسؤول عن س)متھمكيفية استخدام

 .ھذه ا;لية ليست لعبة

 .تأكد من عدم عبث ا9طفال بھا

 

 التغليف والنقل والتخزين -3
 

 
تقوم الشركة المصنعة بتوريد اDلة محمية بالتغليف المناسب، وذلك حتى ! تلحق بھا أية أضرار 

 .ا على النحو الصحيحأو تشغيلھ/أثناء النقل أو التخزين تمنع تركيبھا و

 
 :عند است)م الوحدة، تحقق من النقاط التالية

 
 .إذا ظھرت على اDلة ع)مات بارزة تشير إلى تضررھا، فأبلغ الشخص الذي سلمھا إليك رسمًيا.  حالة التغليف الخارجي-
على النحو الصحيح، فأبلغ المورد إذا ظھرت بالمحتويات عيوب ُيفترض أنھا ستمنع تشغيل الوحدة .  افحص حالة المحتويات-

 . أيام بحد أقصى من است)مھا8رسمًيا بالحالة خ)ل 
 

ومن المھم بصفة خاصة . يجب أن تكون ظروف التخزين سليمة بما يحافظ على الحالة الجيدة للوحدة
تجنب تخزين الوحدة في بيئات رطبة بشكل ملحوظ أو في الظروف التي قد تحدث بھا تغيرات كثيرة 

 ).تؤدي إلى حدوث تكاثف(درجة الحرارة ل
 



 التركيب -4

 الموقع 4-1

 .ا9شخاص المؤھلون ھم فقط من ينبغي لھم تركيب الوحدة وتوصيلھا
 

وفي . ويجب أن يكون المكان مجھًزا بنقطة تصريف في ا9رضية للحماية من الغمر. يجب تركيب الوحدة في مكان جاف
وفي الحا!ت التي يتم فيھا تركيب الوحدة . ب نظام تھوية لمنع تكون التكاثفحالة تركيب الوحدة في مكان رطب، يجب تركي

 درجة مئوية 40في أماكن مغلقة، قد يتطلب ا9مر استخدام نظام تھوية قسري لضمان عدم تجاوز درجة الحرارة المحيطة 
 ). درجات فھرنھايت104(

 .دةتجنب تخزين المواد الكيميائية الخاصة بالحوض بالقرب من الوح
 .)1الشكل راجع الرسم في (ومن المھم ترك خلوص كاٍف للسماح بإزالة كتلة الموتور أفقًيا وإزالة مرشح الشعر رأسًيا 

 التركيب 4-2

 .يجب تركيب الوحدة بعيًدا عن السوائل ا9كالة أو القابلة ل)شتعال
 . وبطول كاٍف لضمان تثبيتھا بإحكام10 أو مسامير سحب قطر M10ويجب تثبيتھا با9رضية باستخدام أربعة مسامير مقاس 

  ويجب تركيب الوحدة بالقرب من الحوض بقدر اHمكان وعلى ارتفاع 

 ".الشحن"وذلك لتمكين التشغيل في وضع )  أمتار مطلًقا3ليس أكثر من (نصف متر أسفل مستوى الماء 
 .ويجب أن تكون المواسير المستخدمة للتجھيزات من كلوريد البوليفينيل أساًسا

، 1/100ويجب أن تكون ماسورة السحب محكمة ضد تسرب الماء تماًما ويجب تركيبھا مائلة 9سفل بمستوى ! يقل عن 
 .وذلك لمنع تكون الجيوب الھوائية

، يجب تزويد ماسورة السحب بصمام سفلي )تجھيزات السحب(في التجھيزات الدائمة، حيث توجد المضخة فوق مستوى الماء 
 كل مجھود ممكن لضمان وجود أغلب الماسورة أسفل مستوى عمود سحب المضخة حتى تصل إلى ويجب بذل!رجعي 

 .ويجب أن تكون ماسورة السحب ماسورة صلبة. النقطة التي تتطابق رأسًيا مع العمود
 .وفي التجھيزات الدائمة حيث توجد المضخة أسفل مستوى الماء، ينبغي تركيب صمام حابس عند خطي السحب والتفريغ

 

 التوصيلة الكھربية -5
 

 

يجب أن تتوافق التركيبات الكھربية تماًما مع التنظيمات والشروط التقنية التكميلية المعمول بھا في كل 
 .بلد ويجب تنفيذھا بواسطة فني تركيب مؤھل

 

قد يتسبب الجھد الكھربي الخطير في حدوث صدمة كھربية أو حروق أو حتى 
 .الوفاة

يجب تزويد مصدر الطاقة . ل توصيلھا بالطاقةصل اDلة با9رض قب
 .بموص)ت محايدة وأرضية

 الجھد 5-1

يجب أن يتطابق جھد التيار الواصل إلى الموتور مع الجھد الموضح على لوحة المواصفات الكھربية للوحدة، مع السماح 
ى لوحة المواصفات من الجھد الموضح عل% 110أو أكبر من % 90وإذا كان جھد التيار أقل من %. 10+ بتفاوت 

 .الكھربية، فاتصل بشركة مصدر الطاقة

 .! تقم بتوصيل موتور ث)ثي المراحل بمصدر طاقة أحادي المرحلة أو العكس



 الحماية الكھربية 5-2

فصل، وحماية وتحويل كھربي يشتمل على كل العناصر الضرورية /يجب التركيب على ا9س)ك الثابتة لنظام توصيل
 :زويد النظام بـويجب ت. والموصى بھا

قاطع دائرة يضمن فصل جميع ا9قطاب، متصل مباشرة بأطراف مصدر الطاقة ومع فصل الت)مس في كل ا9قطاب، بما 
 .يوفر فص)ً تاًما في حا!ت الجھد الزائد من الفئة الثالثة

 .أجھزة حماية من دوائر القصر والحمل الزائد في المواتير

 . مللي أمبير30، له تيار تشغيل معين ! يتجاوز )مفتاح تفاضلي(يار متخلف مصدر Hمداد الطاقة عبر جھاز ت

 ).أي مرحل لحماية الموتور(يجب ا!متناع عن تشغيل الوحدة دون حماية إضافية 

ويجب . يجب أن تكون خصائص وإعدادات مثل تلك ا9جھزة مناسبة للمعدات المطلوب حمايتھا وظروف التشغيل المتوقعة
 ).راجع لوحة المواصفات الكھربية(عليمات الشركة المصنعة في كل ا9وقات ا!لتزام بت

 ."جدول الموص&ت وقواطع الدائرة "- 10راجع القسم 

 التوصيلة الكھربية 5-3

 .التوصيلة ا9رضية
 .يجب توصيل الجھاز المؤرض بشكل دائم بالتركيبات الكھربية الثابتة

بالوحدة والتي قد ُتصبح مكھربة بطريقة عرضية يجب توصيلھا كھربًيا بموصل كل ا9جزاء المعدنية غير المكھربة المكشوفة 
تأريض مصدر التيار وبالتوصيلة ا9رضية لبنية الحوض، وذلك وفًقا لمواصفات تنظيمات الكھرباء الوطنية أو المحلية 

 ).AWG 6(يكي أو مقياس ا9س)ك ا9مر.  بحد أدنى² مم10واستخدم موص)ً نحاسًيا بمقطع . المعمول بھا

 .مصدر الطاقة

 

ھذه الوحدة مزودة بكب)ت طاقة اسُتخدمت !ختبار المصنع متصلة بأطراف 
 .ويجب إزالة ھذه الكب)ت لتوصيل مصدر الطاقة. توصيلھا

 

 .( تقم مطلًقا بتوصيل مصدر الطاقة باستخدام كب&ت اختبار المصنع
 

 .بية الثابتةيجب توصيل الوحدة بشكل دائم بالتركيبات الكھر
 .وتأكد من توصيل المعدات ا9خرى بالدائرة نفسھا

 
 .ويجب أن تتوافق أنواع ومقاطع كب)ت الطاقة مع مواصفات تنظيمات الكھرباء المحلية أو الوطنية المعمول بھا

). ع لوحة البياناتراج(يجب أن تختار الكب)ت المصممة لتتحمل على ا9قل التيار الذي تستھلكه الوحدة -  10راجع الفصل  
 .ويجب توصيل الكب)ت بقوالب أطراف الوحدة باستخدام ا9طراف المناسبة

ويجب أن تدخل الموص)ت صندوق توصي)ت الوحدة وتخرج منه عبر سدادة كب)ت مانعة لتسرب الماء؛ وذلك لمنع دخول 
 ).5 و4، و3راجع الشكل (. الماء والوسخ

 ).5 و4راجع الشكل (. !نتباه إلى وضع توصي)ت لفائف الموتور بشكل صحيحفي الوحدات ث)ثية المراحل، يجب ا

 .تحقق من اتجاه دوران الموتور قبل توصيل المضخة بالتجھيزات وقبل إجراء التوصيل النھائي بمصدر الطاقة الرئيسي

 .تورفي المواتير ث)ثية المراحل، قم بتبديل موضع كبلي مصدر طاقة المو لتغيير اتجاه الدوران



 المتطلبات الھيدروليكية للمضخة -6
 

لذا ( تقم مطلًقا باستخدام أو السماح . سحب المضخة خطير ويمكن أن يعيق السباحين أو يسحبھم
8ي شخص باستخدام حوض سباحة أو مسبح سبا صحي أو معلم مائي حتى يكون ھناك دخ&ن 

أو تشغيل أحواض السباحة أو مسابح و( تقم مطلًقا باستخدام . على ا8قل في كل خط سحب للمضخة
 .السبا الصحية أو المعالم المائية في حالة كسر شبكات خطوط السحب أو عدم وجودھا

 .اتبع التعليمات التالية للحد من المخاطر

 الحماية من العلوق في المضخة 6-1

 .يجب أن يوفر نظام سحب المضخة الحماية ال)زمة من خطر علوق الشعر أو السحب

 كات على نقاط السحبشب/أغطية 6-2

الشبكات في حالة تشققھا أو /ويجب استبدال ا9غطية. الشبكات الموجودة على جميع نقاط السحب بحالة جيدة/يجب أن تكون ا9غطية
 .انكسارھا أو فقدھا

 نقاط سحب المضخة 6-3

ب للمضخة، مع وجود فاصل مقداره يجب أن يكون ھناك على ا9قل بالوعتا تصريف رئيسيتان متوازنتان مع استخدام شبكات لكل خط سح
 .على ا9قل بين مراكز بالوعتي التصريف الرئيسيتين)  أقدام3(متر واحد 

 

يجب أن يكون ھناك بالوعتا تصريف رئيسيتان على (ويجب بناء النظام بحيث ! يمكن تشغيله إذا تدفق الماء إلى المضخة من بالوعة واحدة فقط 
وفي أي حالة، إذا كانت بالوعتا التصريف الرئيسيتان متصلتين بخط سحب واحد، فيجب تزويد ذلك الخط ). غيلھاا9قل متصلتان بالمضخة أثناء تش

 .بصمام يسمح بإيقاف تدفق الماء إلى المضخة من كلتا بالوعتي التصريف

 سرعة الماء وتدفقه 6-4

يتوافق تدفق السحب مع أحدث المواصفات المشار إليھا في ما لم ) ثانية/ أقدام4(ث / م1.2يجب أن تكون أقصى سرعة للماء أقل من أو تساوي 
 .تنظيمات كل بلد أو منطقة أو مجتمع بخصوص استخدام أنظمة السحب في أحواض السباحة، أو مسابح السبا الصحية أو المعالم المائية

 

 1.2ي نظام السحب ينبغي أن تكون من تدفق ماء المضخة يأتي من نظام التصريف الرئيسي، فإن أقصى سرعة للماء ف% 100وإذا كان 
ويجب أن يتوافق تدفق الماء في بالوعة . في كل ا9وقات، حتى إذا كانت إحدى بالوعتي التصريف مسدودة تماًما) ثانية/ أقدام4(ث /م
 أنظمة التصريف ا9خرى مع أحدث المواصفات المشار إليھا في تنظيمات كل بلد أو منطقة أو مجتمع بخصوص استخدام) بالوعات(

 .السحب في أحواض السباحة أو مسابح السبا الصحية أو المعالم المائية

 تركيب المواسير 6-5

 .بوصات 4 مم أو قطر 110يجب أن يكون لنظام المواسير نفس مقطع وص)ت المضخة على ا9قل، أي قطر 

 محاذاة المواسير بطريقة صحيحة مع ولمنع الضغوط على جسم المضخة، والتجھيزات، والمواسير وعناصر التوصيل المرتبطة، تجب
 .المضخة دون استخدام القوة، مع التأكد من إحكام تثبيت مواسير السحب والتفريغ بشكل مستقل بقرب المضخة بقدر اHمكان

 
عند ولمنع الضغوط على التجھيزات بفعل ا!خت)فات البسيطة في التوصيل النھائي لمواسير التجھيزات، نوصي بالبدء في التركيب 

 .المضخة
 

 .السحب

لذا ينبغي الحفاظ . قد يحدث تجوف في حالة انسداد خط سحب المضخة، ا9مر الذي يتسبب في إلحاق أضرار بالعناصر الداخلية للمضخة
 .على نظافة مواسير السحب من أي شوائب أو فض)ت صلبة أو وسخ

 
 .الغمر أثناء صيانة المضخةيجب تزويد كل أنظمة المواسير التي تحتوي على ماء بصمامات لمنع 

 
 ). بوصات4( مم 110! تستخدم مطلًقا ماسورة قطرھا أقل من 

 ).ثانية/ أقدام4(ث / م1.2واستخدم مواسير أكبر متى كان ضرورًيا للحفاظ على سرعة الماء أقل من 
 



الھوائية، يجب ا!متناع مطلًقا عن وضع ولمنع الجيوب . يجب أن تكون ماسورة السحب قطعة واحدة متصلة من نقطة البداية إلى المضخة
ومتى تطلب ا9مر استخدام وص)ت مصغرة لتوصيل المضخة، نوصي . ماسورة السحب أعلى من مستوى الماء أو مستوى المضخة

 .باستخدام وص)ت مصغرة متحدة المركز
 

 التفريغ

وعناصر . ضخة واستخدام عناصر توصيل أقل بقدر اHمكانلتقليل الحمل المفقود، نوصي باستخدام مواسير قطرھا أكبر من خط تفريغ الم
 . التوصيل التي قد تتسبب في الجيوب الھوائية ينبغي أ! ُتستخدم تحت أية ظروف

 ).ثانية/ أقدام7(ث / م2ويجب أن يكون قطر المواسير المستخدمة مناسًبا بحيث يضمن الحفاظ على سرعة الماء أقل من 
 

 التشغيل -7
 

 .الطاقة الرئيسي بالمضخة، تأكد من صحة التوصي)ت الكھربية وتحقق يدوًيا من عدم انحشار المضخةقبل توصيل مصدر 

 تحضير المضخة 7-1

 .تأكد من عدم وجود ضغط في المرشح أو المضخة أو نظام المواسير
لمضخة وھي جافة، فقد تلحق وإذا تم تشغيل ا. فالماء يعمل كُمبرد لمانع التسرب الميكانيكي. تجنب مطلًقا تشغيل المضخة وھي جافة

 .أضرار بمانع التسرب الميكانيكي، مما قد يتسبب في حدوث تسربات وغمر وبالتالي إبطال الضمان وإلغائه
 

 

وقد يؤدي عدم تنفيذ ھذا . في صمام التفريغ) ! يوجد ھواء(أعد الترشيح لغلق صمام خرج الھواء اليدوي عندما يكون تدفق الماء ثابًتا  �
 .لى حدوث إصاباتاHجراء إ

إذا كان مستوى الماء أعلى من مستوى المضخة، فتأكد من إحكام غلق الغطاء وامS المضخة بفتح الصمام الحابس ببطء في خط السحب مع  �
 .إبقاء صمام التفريغ مفتوًحا

وأعد وضع الغطاء، مع . حبإذا كان مستوى الماء أقل من مستوى المضخة، فأزل غطاء المرشح ا9ولي وامSھا بالماء حتى نقطة الس �
 .التأكد من إحكامه بشكل صحيح

 .! تبدأ تشغيل المضخة دون وجود مرشح الشعر والنسالة، فقد يتسبب ھذا في حدوث انسداد وبالتالي انحشار المضخة �
 .ف& تشغل المضخةوإذا كانت ھناك ع)مات على وجود تسربات، . تحقق من عدم وجود تسربات في المضخة أو المرشح �
شّغل المضخة وانتظر حتى يتم التحضير، قد .  بوصات4 مم أو 110المضخة ذاتية التحضير وتستخدم مواسير قطرھا أقل من  �

وإذا لم تقم المضخة بالتحضير ذاتًيا، . سيعتمد وقت التحضير على الطول الرأسي وا9فقي لماسورة السحب.  دقائق7يستغرق ھذا حتى 
 .وتأكد من فتح صمامات السحب والتفريغ أثناء تشغيل المضخة. لسببفأوقف تشغيل المضخة وتحقق من ا

والمواتير لھا حرف في نھاية . و! تقم مطلًقا بتشغيل المضخة إذا كان الموتور جامًدا ! يتحرك. تأكد من أن الموتور يعمل بحرية �
 .)1الشكل (. دام مفك براغيالعمود في منطقة المروحة يسمح للمستخدم بالتحقق يدوًيا من دوران الموتور باستخ

 
وإذا لم .  ثوان، وتحقق من مطابقة اتجاه الدوران !تجاه السھم الموضح على غطاء المروحة3شّغل الموتور لبضع ثوان، ! تتعدى  �

لي مصدر  في المواتير ث)ثية المراحل، قم بتبديل موضع كبولتغيير اتجاه الدوران. يتطابق معه، فراجع فني خدمة مؤھل لحل المشكلة
 .طاقة الموتور

وإذا تجاوزه، فاضبطه باستخدام . تحقق من عدم تجاوز الموتور مستوى ا!ستھ)ك الموضح على لوحة المواصفات الكھربية للموتور �
 .الصمام الموجود في خط تفريغ المضخة

 الصيانة 7-2

 

 
 
 
و� تقم . أزل غطاء المرشح ا9ولي وأزل سلة الرواسب. وأغلق صمامي السحب والتفريغ. نتظامراقب سلة رواسب المضخة ونظفھا با �

وقبل إعادة وضع . ثم أعد وضع سلة الرواسب في مكانھا ا9صلي.  سلة الرواسب لتنظيفھا، فقط اشطفھا تحت الصنبورمطلقًا بضرب
أعد وضع غطاء المرشح ا9ولي، مع التأكد . ستخدام فازلين متعادلمانع التسرب في غطاء المرشح ا9ولي، تحقق منه وقم بتشحيمه با

 .من إحكام غلقه

 .افصل الطاقة قبل إجراء أي صيانة للمضخة



و� تضع منتجات كيميائية داخل المرشح . � تستخدم مذيبات مطلقًا. يجب تنظيف غطاء المرشح ا9ولي الشفاف بماء ومنظف معتدل �
 .ا-ولي

 .مجمع صمامات المرشح والمضخة في وضع إيقاف التشغيلتذكر، يجب إجراء كل التغييرات المطلوبة على صمام التحديد أو  �

 .تذكر فتح صمامات السحب والتفريغ مرة أخرى قبل إعادة تشغيل المضخة �

 .محامل الموتور ذاتية التشحيم لذلك ! تحتاج إلى أي تشحيم �

وسيحتاج مانع التسرب . شحيموھو ! يحتاج إلى أي ت. ويتم تزليق مانع التسرب الميكانيكي في المضخة بماء من المضخة نفسھا �
 . أصليةKRIPSOLاستبدله بقطع غيار . الميكانيكي إلى استبداله من وقت Dخر بسبب البلى أو التلف

 الوقاية 7-3

 

 
 
 
 

أو إذا كان ھناك خطر التجمد، فأفرغ جسم المضخة بتحرير سدادات التصريف في حالة التوقف عن استخدام المضخة لفترة طويلة،  �
 .وتحقق أو!ً من عدم وجود ضغط بالتجھيزات، والمضخة، والمرشح والمواسير. المزودة بحلقات دائرية

 من 1-7 النقطة وقبل إعادة تشغيل المضخة، أعد وضع سدادات التصريف وحلقاتھا الدائرية وقم بتحضير المضخة كما ھو موضح في
لمنع مشك)ت التكثيف والتآكل، ! تغط المضخة أو تغلفھا بأغشية أو . وحافظ على تغطية الموتور وجفافه أثناء تخزينه. ھذا الدليل

 .وأبق المضخة في مكان جاف. أكياس ب)ستيكية

 .واطلب من فني مؤھل تفكيك الموتور وتجفيفه إن أمكن. ! تشغل الموتور إذا ُغمر بماء �

 :وقاية التجھيزات في ا9ماكن المفتوحة �

 أفرغ التجھيزات -1
 .جففھا بقدر اHمكان -2
 .قم بتشحيم موانع التسرب باستخدام فازلين متعادل -3
 .أعد التجميع -4
 .أزل أغطية التصريف طوال فترة التوقف عن استخدام المضخة -5

 
 

 .افصل الطاقة قبل إجراء أي صيانة للمضخة



 التجميع/ التفكيك  -8

 التفكيك 8-1

 
 

 .مامات قبل تنفيذ أي إجراءأغلق كل الص

 
 ).يجب أن يقوم بھذا اHجراء فني تركيب مؤھل(افصل التركيبات الكھربية  �

 .افصل وحرر جميع الكب)ت في صندوق التوصي)ت �

 .اخلع خراطيم السحب والتفريغ �

 .أفرغ المضخة بإزالة سدادات التصريف وحلقاتھا الدائرية �

 
لفصل الموتور عن الجسم، أزل . ) الشكل الھندسي التفصيلي-12النقطة (لھندسي التفصيلي لتفكيك المضخة وتجميعھا، انظر الشكل ا

 .، ثم أخرج وحدة الموتور مع الناشرة والتربين2+6البراغي 
 .بھذه الطريقة يتم فك الُدفاعة.  مم8، باستخدام مفتاح ألين مقاس )مسننة(لفك الُدفاعة أزل غطاءھا وحلقتھا الدائرية 

 .جزء المتحرك من مانع التسرب الميكانيكي أيًضا عند تنفيذ ھذا اHجراءسيتم فك ال

 التجميع 8-2

 .كل ا8جزاء التي ستتم مزاوجتھا مًعا أثناء التجميع يجب أن تكون نظيفة وبحالة جيدة

 :لتجميع المضخة
 
. ضغط عليه حتى يستقر في مكانهضع الجزء المتحرك من مانع التسرب على عمود الُدفاعة، مع ال. جّمع مانع التسرب الميكانيكي �

 .ويجب القيام مسبًقا بتشحيم الجزء المتحرك من مانع التسرب الميكانيكي بماء

قم بتجميع التربين على عمود الموتور، باستخدام مانع تسرب !ھوائي لتثبيت ا9جزاء المعدنية في مكانھا مع تثبيتھا ببراغي على  �
 . التسرب الميكانيكي مًعاسيربط ھذا اHجراء مساري مانع. العمود

 .ويمكن تركيب الناشرة على الجسم في موضع واحد فقط. ضع الناشرة على جسم التوصيل، مع محاذاتھا مع نقاط التثبيت بشكل صحيح �

 .ضع الحلقات الدائرية على الناشرة والجسم �

 .2+6رّكب مجموعة الموتور على جسم المضخة باستخدام البراغي  �

 .تاج إلى اسم القطعة، والرقم الموضح على الرسم الھندسي التفصيلي وتفاصيل لوحة المواصفات الكھربيةلطلب قطعة غيار، ستح �

 



 استكشاف المشك&ت وإص&حھا -9

 

 السبب المحتمل

  التركيب- 3  ميكانيكي- 2  كھربي- 1
 العرض

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 3 4 

   X X   X X           المضخة تعمل لكنھا ( تضخ الماء

   X X       X  X  X X   المضخة ( تضخ ماًء كافًيا

   X X     X X X  X  X X   الضغط غير كافٍ 

  X X X   X  X X         اھتزازات قوية

  X X X X  X  X X         ضجيج غير طبيعي

         X X X X X X X X  X المضخة تتوقف

  X X X     X X   X X   X  سخونة زائدة

 

 الحل الممكن السبب

  كھربي-1

 .تحقق من كل مرحلة من الدخل وحتى لوحة التحكم . التجھيزات ( توجد بھا طاقة1-1
 .تحقق من أجھزة الحماية

 .تحقق من كل مرحلة من الدخل وحتى لوحة التحكم  ( يوجد طاقة في إحدى المراحل1-2
 .تحقق من أن أجھزة الحماية بحالة جيدة

 .من الجھد ا(سمي المحدد على لوحة المواصفات الكھربية للموتور% 10± ينبغي أن يكون جھد أطراف الموتور ضمن   جھد الموتور منخفض1-3

 .تحقق من مخطط توصي&ت ا8طراف . خطأ بتوصي&ت الموتور1-4

 .تحقق من جھاز التحكم في المضخة بحًثا عن أي عطل به . عطل بالتحكم1-5

 .تحقق مما إذا كانت ھناك إعاقة ميكانيكية أو حمل زائد . تنشيط جھاز الحماية الحرارية1-6

 .تحقق من صحة تأريض لفائف الموتور . مشكلة بالعزل1-7
 .استخدم مقياس مقاومة لھذا اLجراء

 .تحقق من كل لفة بمقياس مقاومة  اللفائف مفتوحة1-8

 .الطاقة الرئيسيتحقق من تردد مصدر  . اخت&ف التردد1-9
 .من التردد الموضح على الموتور% 5يجب أن يكون ا(خت&ف أقل من 

 .غّير اتجاه الدوران في المواتير ث&ثية المراحل بتبديل موضع كبلي مصدر طاقة الموتور . اتجاه دوران خاطئ1-10



 

 السبب المحتمل العرض

  ميكانيكي-2

 .راجع القسم ذا الصلة بھذا الدليل للحصول على تعليمات عن كيفية تفكيك المضخة. عائق وأزلهحدد مكان ال . يوجد ما يعيق التدفق2-1

 .تحقق من أي تسربات للھواء في نظام السحب. حاول تحضير المضخة مرة أخرى . المضخة ( تقم بالتحضير2-2

 .تحقق من الُدفاعة بحًثا عن أي بلى على موانع التسرب . تسربات داخلية2-3

 .راجع تعليمات اLص&ح . أجزاء مفقودة2-4

  التركيب-3

 الضغط المطلوب للتجھيزات أعلى من ضغط 3-1
 .المضخة

 .قارن الضغط وتدفق المضخة على منحنى المضخة
 .تحقق من عدم غلق صمام خط التفريغ جزئًيا أو كلًيا

 .قلل متطلبات الضغط الخاصة بالتجھيزات

 .حدد مكان العائق وأزله . يوجد عائق في خط السحب3-2

 ضغط المضخة أعلى من ضغط التجھيزات للتدفق 3-3
 .المحدد

 .افحص ماسورة السحب بحًثا عن أي عوائق أو تسربات أو صمامات تحويل مفتوحة، وغير ذلك
 .وإذا لزم ا8مر، فقلل التدفق بغلق صمام التفريغ جزئًيا

 .قرب الخط الرأسي لخزان السحب بقدر اLمكانرّكب المضخة  . أمتار3 ارتفاع السحب يتجاوز 3-4
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 ھرتز60 ھرتز و50ينطبق ھذا الجدول على الترددات  �

  طاقة
 الموتور

 الجھد
  قاطع 
 الدائرة

  مقطع 
 الكبل

 AWG 9 -. 2 مم6    أمبير18  فولط230
  حصان5.5

 AWG 11 -. 2 مم4    أمبير10  فولط400

 AWG 9 -. 2 مم6    أمبير20  فولط230
 صان ح6.8

 AWG 11 -. 2 مم4    أمبير16  فولط400

 AWG 9 -. 2 مم6    أمبير25  فولط230
  حصان7.5

 AWG 11 -. 2 مم4    أمبير16  فولط400

 AWG 9 -. 2 مم10    أمبير32  فولط230
  حصان10

 AWG 11 -. 2 مم4    أمبير16  فولط400

 AWG 9 -. 2 مم10    أمبير32  فولط230
  حصان12.5

 AWG 11 -. 2 مم6    أمبير18  فولط400



 

 

 

1. DESCRIPTION 

To prevent unnecessary calls to service technicians, prevent possible accidents and obtain the 
very best performance from you pump, PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY. 
 

These pumps offer a technologically advanced alternative to traditional bronze or cast iron 
pumps. These have been designed to recirculate lightly treated water in private and public 
swimming pools, spas and water features. 

1.1 TECHNICAL CHARACTERISTICS 

Motor: 

Power: See nameplate 
Insulation:  Class F 
Service:  Continuous 
Protection: IP55 
Voltage:  See nameplate 
Consumption:  See nameplate 
Frequency:  See nameplate 
R.P.M.:  See nameplate 
Shaft:  Stainless steel 
Bearings:  Shielded ball bearings 
Ambienttemp:  Maximum 40º C 

 
Pump: 

Watertemp.: Maximum 50º C 
Maximumpressure: 3 bar 
Turbine model: Closed 
Sealtype: Mechanicalseal 
Diffuser: Noryl charged with fibre glass 
Turbine: Noryl charged with fibre glass 
Pumpbody: Noryl charged with fibre glass 
Filtercover: Synthetic material (PC) 
Basket: Synthetic material (PP) 
Ø intake: Glue connection Ø110/4” ANSI/BS/JIS 
Ø discharge: Glue connection Ø110/4” ANSI/BS/JIS 

 

2. SAFETY INSTRUCTIONS 
 

This manual contains the instructions required for the installation, use and maintenance of the 
KAN PUMP. To achieve the maximum performance indicated by the manufacturer in the 
description, ensure you follow all recommendations contained in this manual. Doing so will 
ensure safe and long-lasting operation of the unit. 
 

CAREFULLY READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS PROVIDED IN THE 
MANUAL AND INDICATED ON THE UNIT. 
 
Ensure safety labels are kept in good condition and replace them in the event of loss or damage. 

2.1 MANUAL SAFETY SYMBOLS 

All instructions that refer to risks to personal safety are indicated with the following symbols: 
 
This symbol indicates a danger. Whenever you see this symbol on the unit or in 
the manual, look for one of the following messages to find out about the potential 
risk to personal safety. 

 

  

This symbol warns of risks that will cause a fatal or serious personal 
injury or serious material damage if ignored. 

 

This symbol warns of risks that may cause a fatal or serious personal 
injury or serious material damage if ignored. 

 

This symbol warns of risks that will or may cause a minor personal 
injury and/or material damage if ignored. 



 
Other instructions regarding the operation of the unit which could cause 
physical harm if not carried out. 

 
Special instructions not relating to risks. 

 

ELECTRICAL DISCHARGE HAZARD. 

 

2.2 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 

The following basic safety instructions must always be observed when operating this unit: 

To reduce the risk of injury, the unit should be installed and commissioned 
by qualified personnel or installers. 

 

This pump is intended for use in permanent swimming pools, spas and 
water features. Do not use in collapsible swimming pools. 

Dangerous pressure levels. Incorrect installation of this unit can cause 
serious injury or damage to the installation. Carefully read and follow the 
manual's instructions during installation and operation of the unit. 

 

1.The unit should be commissioned by qualified personnel or installers. 
2. Do not connect the installation to the mains water supply or to a high pressure network. 
3. Only use the unit in swimming pool or spa installations. 
4. Air inside the installation may cause explosions. You must ensure that all air has been 
removed from the installation before starting up the unit. 

2.3 RATING PLATES 

The information provided on the rating plate or any other instructions provided by the 
manufacturer on the unit must be strictly adhered to. The contents of plates and instructions are 
reflected in this manual under points. 
“1.1. TECHNICAL CHARACTERISTICS AND CHARACTERISTICS AND DIMENSIONS”. 

2.4 RESPONSIBILITY 

Failure to comply with the instructions provided by the manufacturer in this manual for the 
selection, handling, installation, commissioning and maintenance of the unit will release the 
manufacturer or distributor of any liability for possible personal accidents or damage caused to 
the rest of the installation, and will render the guarantee null and void. 

2.5 REGULATIONS 

Our brand of electric pumps are manufactured in accordance with the essential health and safety 
requirements stipulated in European Community Directives 2006/42/EC, 2004/108/EC and 
2006/95/EC (transposed into Spanish Law in Royal Decrees 1644/2008, 1580/2006 and 7/1988 
and amendment 154/1995, respectively). 



2.6 GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS REGARDING USER SAFETY. 

The safety of the unit supplied can only be guaranteed if used as indicated in the 
diagrams contained on “ILLUSTRATIONS AND ELECTRICAL DRAWINGS”. 
Under no circumstances must the operating conditions and limits indicated in this 
manual (CHAPTER 1.1. TECHNICAL CHARACTERISTICS) or those indicated 

on the electrical rating plate located on the unit be exceeded. Compliance with the provisions of 
the Safety Regulations in force in each country is mandatory. 
 

 

Ensure that you have selected the correct unit for the purpose for which it is 
intended and that the condition, installation, commissioning and subsequent 
use of the equipment is correct. See chapter “1.1.TECHNICAL 
CHARACTERISTICS”. 

 

Installation, repair and maintenance operations must always be carried out 
while the unit is disconnected from the power supply. 

 

Safety elements or electrical connection/disconnection elements must not be 
activated in the presence of humidity and particular care must be taken to 
ensure that the operator's hands, footwear or contact surfaces are dry. 

 

The unit must not be moved or have its position corrected during operation. 
Such tasks should always be carried out when the unit is stopped. 

 

Parts of the equipment that move during operation or may reach high 
temperatures must be protected with grills or housings to prevent accidental 
contact with them. 

 

Electrical conductors or live parts must be equipped with suitable insulation. 
Other metal parts of the unit must be connected to earth. 

 

All necessary spares must be the manufacturer's original spare parts or those 
recommended by the manufacturer. The use of other spare parts, or originals 
rectified by third parties, is not permitted and will release the manufacturer or 
distributor from all liability. 

 
This apparatus is not designed to be used by people (including children) with 
reduced physical, sensorial or mental capabilities, or those lacking experience or 
knowledge, unless they have received appropriate supervision or instruction on 
the correct use of the apparatus from a person responsible for its safety. 

This apparatus is not a toy. 
Ensure that children do not play with it. 

 



3. PACKAGING, TRANSPORTATION AND STORAGE 
 

 
The manufacturer supplies the equipment protected with the appropriate 
packaging, so as to prevent any damage during transport or storage that 
may prevent its correct installation and/or operation. 

 
On receiving the unit, check the following points: 

 
- The condition of the outer packaging. If it shows significant signs of damage, formally report it to 
the person making the delivery. 
- Check the condition of the contents. If the contents present imperfections that will presumably 
prevent the correct operation of the unit, formally report the situation to the supplier within a 
maximum period of 8 days from receipt. 
 

Storage conditions must be such that they will guarantee the good state of 
repair of the unit. It is especially important to avoid storing the unit in markedly 

humid environments or in conditions where brusque temperature changes may occur (resulting in 
condensation). 
 

4. INSTALLATION 

4.1 SITE 

Only qualified personnel should install and connect the unit. 
 

The unit must be installed in a dry site. The site must be equipped with a drainage point in the 
floor to protect against flooding. If the unit is installed in a humid site, a ventilation system must 
be installed to prevent the formation for condensation. In cases where the unit is installed in 
confined areas, a forced ventilation system may be required to ensure that the ambient 
temperature of 40 ºC (104ºF) is not exceeded. 
Do not store pool chemicals near to the unit. 
It is important to leave sufficient clearance to allow for the horizontal removal of the motor block 
and the vertical removal of the hair filter (see drawing in FIGURE 1). 

4.2 INSTALLATION 

The unit must be installed away from corrosive or flammable liquids. 
It must be anchored to the floor using four M10 bolts or draw bolts of size 10 diameter and of 
sufficient length to ensure a secure fixture. 
The unit must installed as close to the pool as possible and preferably at an elevation of  
0.5 meters below sea level (never more than 3 m) to enable "charged" operation. 
The pipes used for the installation must be principally PVC. 
The intake pipe must be completely watertight and installed with a downward slope of no less 
than 1/100, thus preventing the formation of air pockets. 
At permanent installations, where the pump is located above the water level (suction 
installations), the intake pipe must be equipped with a foot valve and every effort must be made 
to ensure that the majority of the pipe is located below the level of the pump intake shaft until 
reaching the point that vertically coincides with the shaft. The intake pipe must be a rigid pipe. 
At permanent installations where the pump is located below the water level, a stop valve should 
be installed at both the intake and the discharge. 
 



5. ELECTRICAL CONNECTION 
 

 

The electrical installation must fully comply with the Regulations and 
Supplementary Technical Provisions in force in each country and must be 
carried out by an authorised installer. 

 

Dangerous voltage may cause shock, burns or even death. 
Connect to ground before connecting the power. The power 
supply must be equipped with neutral and earth conductors. 

5.1 VOLTAGE 

The supply voltage to the motor must match the voltage indicated on the unit's rating plate, with a 
permitted variation of + 10%. If the supply voltage is less than 90% or greater than 110% of the 
voltage indicated on the rating plate, contact the power supply company. 

Do not connect a three-phase motor to a single-phase power supply or vice-versa. 

5.2 ELECTRICAL PROTECTION 

The installation on the fixed wiring of an electrical connection/disconnection, protection and 
switching system which includes all necessary and recommended elements is compulsory. The 
system must be equipped with: 

A disconnecting circuit breaker that guarantees omnipolar disconnection, directly connected to 
the power supply terminals and with contact separation on all of its poles, providing total 
disconnection in overvoltage category III conditions. 

Short-circuit and overload protection devices on motors. 

Power supply via a residual current device (RCD) (differential switch), which has an assigned 
operating current not exceeding 30 mA. 

The unit must not be operated without additional protection (i.e. motor protection relay). 

The characteristics and settings of such devices must be suitable for the equipment to be 
protected and the expected operating conditions. The manufacturer's instructions must be 
followed at all times (see rating plate). 

See section 10. ”TABLE OF CONDUCTORS AND CIRCUIT BREAKERS”. 

5.3 ELECTRICAL CONNECTION 

GROUND CONNECTION. 
The earthed apparatus must be permanently connected to the fixed electrical installation. 
All exposed non-live metal parts of the unit that may accidentally become live must be electrically 
connected to the mains earthing conductor and to the earth connection of the pool structure, in 
accordance with the specification of the applicable National or Local Electrical Code. Use a 

copper conductor with a minimum section of 10mm². or AWG 6. 

POWER SUPPLY. 

 

This unit is supplied with power cables used for factory 
testing connected to its connection terminals. These cables 
must be removed in order to connect the power supply. 

 

Never connect the power supply using the factory testing cables. 
 

The unit must be permanently connected to the fixed electrical installation. 
Ensure that no other equipment is connected to the same circuit. 
 



The types and sections of power cables must comply with the specifications of the applicable 
Local or National Electrical Code. See chapter 10. You must select cables that are designed to 
withstand at least the current absorbed by the unit (see nameplate). Cables must be connected to 
the unit's terminals blocks using the appropriate terminals. 

The conductors must enter and exit the unit's connection box through a cable gland, providing a 
watertight seal to prevent the ingress of water and dirt. (see fig. 3, 4 and 5). 

On three phase units, care must be taken to correctly position the motor winding connections. 
(see fig. 4 and 5). 

Check the motor rotation direction before connecting the pump to the installation and before 
making the final connection to the mains power supply. 

To change the rotation direction on three-phase motors, swap the position of two of the 
motor's power supply cables. 

6. PUMP HYDRAULIC REQUIREMENTS 
 

The suction of the pump is dangerous and can trap and even 
drown swimmers. Never use or allow anyone else to use a pool, 
spa or water feature unless there are at least two inputs on each 

pump intake line. Never use or operate pools, spas or water features if the grills on intakes 
are broken or missing. 
Follow the instructions listed below to minimise risks. 

6.1 PROTECTION AGAINST ENTRAPMENT 

The pool's suction system must provide protection against the risk of hair entrapment or suction. 

6.2 COVERS/GRILLES ON INTAKE POINTS 

All intake points must have covers/grilles in a good state of repair. Covers/grills must be replaced 
if cracked, broken or missing. 

6.3 PUMP INTAKE POINTS 

There must be at least two balanced main drains with grilles for each pump intake line, with a 
minimum separation of 1m (3 feet) between the centres of the main drain. 
 

The system must be built in such a way that it cannot function if water flows to the pump from just one 
sump (there must be at least two main drain connected to the pump whenever it is operating). In any 
case, if two main drain are connected to an individual intake line, that line must be equipped with a 
valve that allows the flow of water to the pump from both main drains to be shut-off. 

6.4 WATER SPEED AND FLOW 

The maximum water speed must be less than or equal to 1.2 m/s (4 feet per second) unless the intake 
flow complies with the latest specifications indicated in the regulations of each country, region or 
community regarding the use of suction systems in swimming pools, spas or water features. 
 

If 100% of the pump's water flow comes from the main drain system, the maximum water speed 
in the suction system should be 1.2 m/s (4 feet per second) at all times, even if one of the main 
drains is completely blocked. The water flow in the other remaining drain(s) must comply with the 
latest specifications indicated in the regulations of each country, region or community regarding 
the use of suction systems in swimming pools, spas or water features. 



6.5 PIPE INSTALLATION 

The pipe system must have at least the same section as the pump connections, i.e. Ø110 o Ø 4”. 

To prevent stresses on the body of the pump, the installation, pipes and associated connection 
elements, pipes must be correctly aligned with the pump without using force, whilst attempting to 
ensure that both the intake and discharge pipes are secured independently as close to the pump 
as possible. 
 
To prevent stresses on the installation due to small differences on the final connection of the 
installation pipes, we recommend starting the installation at the pump. 
 
INTAKE. 

Cavitation may occur if the pump's intake becomes obstructed, causing damage to the internal 
elements of the pump. Keep the intake pipe clear of debris, solid residue and dirt. 
 
All pipe systems containing water must be equipped with valves to prevent flooding during pump 
maintenance. 
 
Never use a pipe with a diameter of less than Ø110 (Ø4”). 
User larger pipes whenever needed to maintain the water speed below 1.2 m/s (4 feet per second). 
 
The intake pipe must be one continuous run from its starting point to the pump. In order to 
prevent air pockets, the intake pipe must never be positioned higher than the water level or the 
level of the pump. Whenever reducers are required to connect the pump, we recommend the use 
of concentric reducers. 
 
DISCHARGE 

In order to reduce load losses, we recommend the use of pipes of a larger diameter than the 
pump discharge and the use of as few connection elements as possible. Connection elements 
that may cause air pockets should not be used under any circumstances.  
The diameter of the pipes used must be such that it ensures that the water speed remains below 
2 m/s (7 feet per second). 
 

7. COMMISSIONING 
 

Before turning on the mains power to the pump unit, ensure that the electrical conditions are 
correct and manually check that the pump has not seized. 

7.1 PUMP PRIMING 

Ensure that there is no pressure in the filter, pump or pipe system. 
Never run the pump when dry. The water acts as a coolant for the mechanical seal. If the pump 
is operated when dry, the mechanical seal may be damaged, causing leaks, flooding and 
rendering the guarantee null and void. 
 

 

� Re-filter to close the manual air output valve when the water flow is constant (there is no air) 
on the valve discharge. Failure to carry out this task may result in injury. 

� If the water level is above the level of the pump, ensure the cover is hermetically sealed and fill the 
pump by slowly opening the stop valve on the intake whilst keeping the discharge valve open. 



� If the water level is below the level of the pump, remove the pre-filter cover and fill with water 
up to the intake point. Replace the cover, ensuring it is sealed correctly. 

� Do not start the pump without the hair and lint filter, since it could cause an obstruction and 
block the pump. 

� Check that there are no leaks on the pump or the filter. If there are signs of leaks, DO NOT 
START THE PUMP. 

� The pump is self-priming and uses pipes with a diameter of less than Ø110 or Ø4”. Start the 
pump and wait until the pump is primed, this can take up to 7 minutes. The priming time will 
depend on the vertical and horizontal length of the intake pipe. If the pump does not self-
prime, stop the pump and investigate the cause. Ensure that the intake and discharge valves 
are open when the pump is in operation. 

� Ensure that the motor turns freely. Never start the pump if the motor is blocked. The motors 
have a ridge at the end of the shaft in the fan area that allows users to manually check the 
motor rotation using a screwdriver. (FIGURE 1). 

� Start the motor for a few seconds, no more than 3, and check that the rotation direction 
matches the direction of the arrow shown on the fan cover. If this is not the case, advise an 
authorised service technician. To change the rotation direction on three-phase motors, 
swap the position of two of the motor's power supply cables. 

� Check that the motor does not exceed the consumption level indicated on the motor rating 
plate. If it does, adjust using the valve located on the pump discharge. 

7.2 MAINTENANCE 

 

 
 
 
� Control and clean the pump basket on a regular basis. Close the intake and discharge valves. 

Remove the pre-filter cover and remove the basket. Never hit the basket to clean it, simply 
rinse it out under the tap. Replace the basket in its original position. Before replacing the seal 
on the pre-filter cover, check it and lubricate it with neutral Vaseline. Replace the pre-filter 
cover, ensuring a hermetic seal. 

� The transparent pre-filter cover must be cleaned with water and a neutral detergent. Never 
use solvents. Do not place chemical products inside the pre-filter. 

� Remember, all changes to the position of the selector valve or the valve manifold of the 
filter must be made when the pump is stopped. 

� Remember to open the intake and discharge valves again before re-starting the pump. 

� The motor bearings are self-lubricating and therefore do not require lubrication. 

� The pump's mechanical seal is lubricated with water from the pump itself. It does not require 
lubrication. The mechanical seal will need to be replaced occasionally due to wear or damage. 
Replace with KRIPSOL original spare parts. 

7.3 PRESERVATION 

 

 
 
 
 

� If the pump is not used for a long period of time, or there is a danger of freezing, empty the 
body of the pump by releasing the drain plugs equipped with O-rings. First check that the 
installation, pump, filter and pipes are not pressurised. 

Before re-starting the pump, replace the drain plugs and their respective O-rings and prime the 
pump as described in point 7.1 of this manual. Keep the motor covered and dry while in 
storage. To prevent issues of condensation or corrosion, do not cover or wrap the pump with 
plastic film or bags. Keep the pump in a dry place. 

Disconnect the power before performing any maintenance 
task on the pump. 

Disconnect the power before performing any maintenance 
task on the pump. 



� Do not start the motor if it has been affected by flood water. Notify a qualified technician to 
disassemble the motor and dry it out if possible. 

� Preservation of outdoor installations: 

1. Empty the installation 
2. Dry as much as possible. 
3. Lubricate seals with neutral Vaseline. 
4. Re-assemble. 
5. Leave drainage covers removed while the pump is not in use. 

 

8. DISASSEMBLY / ASSEMBLY 

8.1 DISASSEMBLY 

 
 

Close all valves before performing any operation. 

 
� Disconnect the electrical installation (this must be carried out by an authorised installer). 

� Disconnect and release all the cables in the connection box. 

� Release the intake and discharge hoses. 

� Empty the pump by removing the drain plugs and their O-rings. 

 
To disassemble and assemble the pump, see exploded view drawing (POINT 12. EXPLODED 
VIEW DRAWING). To separate the motor from the body, remove the 6+2 screws, then extract 
the motor unit together with the diffuser and the turbine. 
In order to disarm the impeller remove the impeller cab and its O-ring (threated), using an 8 mm 
Allen wrench. This way the impeller gets released. 
The moving part of the mechanical seal will also be released when this operation is carried out. 

8.2 ASSEMBLY 

ALL PARTS TO BE COUPLED DURING ASSEMBLY MUST BE CLEAN AND IN PERFECT CONDITION. 

To assemble the pump: 
 
� Assemble the mechanical seal. Position the moving part of the seal on the shaft of the 

impellor, pressing it down until it fits into the seat. You must have lubricated the moving part of 
the mechanical seal with water beforehand. 

� Assemble the turbine on the motor shaft, using an anaerobic sealant to fix the metal parts in 
position and screwing it onto the shaft. This will connect the two tracks of the mechanical seal 
together. 

� Position the diffuser onto the connecting body, correctly lining up the fixing points. The diffuser 
can only be mounted onto the body in one position. 

� Position the O-rings on both the diffuser and the body. 

� Mount the motor assembly on the pump body using 6+2 screws. 

� To request a spare part, you will need the name of the part, the number displayed on the 
exploded view drawing and the rating plate details. 

 



9. TROUBLE SHOOTING 

 

POSSIBLE CAUSE 

1. ELECTRICAL 2. MECHANICAL 3. INSTALLATION 
SYMPTOM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 3 4 

PUMP WORKS BUT DOES 
NOT PUMP OUT WATER 

          X X   X X   

THE PUMP DOES NOT 
PUMP OUT ENOUGH 

WATER 

  X X       X  X  X X   

INSUFFICIENT PRESSURE   X X     X X X  X  X X   

EXCESSIVE VIBRATIONS         X X X   X  X X  

ABNORMAL NOISE         X X X X  X  X X  

THE PUMP STOPS X X X X X X X X  X         

OVERHEATING  X X X     X X   X X   X  

 

CAUSE POSSIBLE ORIGIN 

1. ELECTRICAL 

1.1 The installation has no 
power. 

Check each phase at the input to the control panel. 
Check the protection devices. 

1.2 There is not power on a 
phase 

Check each phase at the input to the control panel. 
Check that the protection devices are in good condition. 

1.3 Low motor voltage. The voltage on the motor terminals should be within ± 10% of the nominal voltage 
stated on the motor rating plate. 

1.4 Incorrect motor 
connection. 

Check the terminal connection diagram. 

1.5 Control fault. Check the control device on the pump for a malfunction. 

1.6 Activation of thermal 
protection device. 

Check for a mechanical obstruction or an overload. 

1.7 Insulation fault. Check that the motor windings are correctly earthed. 
User a resistance meter to do so. 

1.8 Open windings. Check each winding with a resistance meter. 

1.9 Frequency variation. Check the frequency of the mains power supply. 
The variation must be less than 5% of the frequency indicated on the motor. 

1.10 Wrong rotation 
direction. 

Change the rotation direction on three-phase motors by swapping two of the 
motor's power supply cables. 



 

SYMPTOM POSSIBLE CAUSE 

2. MECHANICAL 

2.1 Obstructed flow. Locate and remove the obstruction. See the corresponding section of this 
manual for instructions on how to disassemble the pump. 

2.2 The pump doesn't prime. Try to prime the pump again. Check the intake system for air leaks. 

2.3 Internal leaks. Check the impellor for wear on the seals. 

2.4 Missing parts. See repair instructions. 

3. INSTALLATION 

3.1 The pressure required for the 
installation is higher than the 
pump pressure. 

Compare the pressure and flow of the pump on the pump curve. 
Check that the valve on the discharge is not partially or fully closed. 
Reduce the pressure requirements of the installation. 

3.2 Obstruction on the intake. Locate and remove the obstruction. 

3.3 The pump pressure is higher 
than the installation pressure 
for the defined flow. 

Check the intake pipe for obstructions, leaks, open by-pass valves, etc. 
If necessary, reduce the flow by partially closing the discharge valve. 

3.4 The intake height exceeds 3 m. Install the pump as close as possible on the vertical line of the intake tank. 

 

 

10. TABLE OF CONDUCTORS AND CIRCUIT BREAKERS 

� This table applies to both 50Hz y 60H

MOTOR 
POWER 

VOLTAGE 
CIRCUIT  

BREAKER 
CABLE  

SECTION 

230 V 18 A  6 mm
2
. - AWG 9 

5,5 HP 
400 V 10 A  4 mm

2
. - AWG 11 

230 V 20 A  6 mm
2
. - AWG 9 

6,8 HP 
400 V 16 A  4 mm

2
. - AWG 11 

230 V 25 A  6 mm
2
. - AWG 9 

7,5 HP 
400 V 16 A  4 mm

2
. - AWG 11 

230 V 32 A  10 mm
2
. - AWG 9 

10 HP 
400 V 16 A  4 mm

2
. - AWG 11 

230 V 32 A  10 mm
2
. - AWG 9 

12,5 HP 
400 V 18 A  6 mm

2
. - AWG 11 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1 / 1الشكل 

   /توصيل أحادي المرحلة
 SINGLE PHASE CONNECTION  

 

  Fig. 2 / 2لشكل ا

 CHARACTERISTICS AND DIMENSIONS/  الخصائص وا8بعاد

  / ILLUSTRATIONS AND ELECTRICAL DIAGRAMS الصور التوضيحية والمخططات الكھربية

 / SITE الموقع



 
 
 
 
 

 

 Fig. 3 / 3الشكل 

 
 
 
 
 

 / 230V CONNECTION  فولط230توصيل 

 

  / DELTA CONNECTION  توصيل مثلثي

 
Fig. 4 / 4الشكل 

 

 / SINGLE PHASE CONNECTION  توصيل أحادي المرحلة

 THREE PHASE CONNECTIONS /  230/400  التوصي&ت ث&ثية المراحل  



 

 

 

  / 400V CONNECTION فولط400توصيل 

 

  / STAR CONNECTION توصيل نجمي
 

 
 
 
 
 

  / 400V CONNECTION فولط400توصيل 

 

   / DELTA CONNECTION توصيل مثلثي

  / 700V CONNECTION فولط700توصيل 

 

  / STAR CONNECTION توصيل نجمي

 

 
Fig. 5 / 5الشكل 

 

 THREE PHASE CONNECTIONS /   400/700 التوصي&ت ث&ثية المراحل  



 

 

 
 
 
 

 
 

  / DETAIL DRAWING رسم تفصيلي



 

 

  

POS Designation CTD. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

32 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

42 

43 

44 

Cover screw 

Pump lid 

Pump lid O-ring 

Handle 

Filter basket 

Pin 

Drain plug 

O-ring 

Pre-filter 

Pump casing 

Diffuser gasket 

Diffuser 

Impeller 

Mechanical seal 

Seal seat 

Flange O-ring 

Flange 

Motor-pump support 

Pump body gasket 

Impeller nut 

Impeller nut O-ring 

Motor cover-Pump side 

Screw 

Union set O-ring 

Union set 

Screw 

Tie rod 

Rotor shaft 

Casing with stator 

Staffing piece 

Motor cover-Fan side 

Fan 

Fan cover 

Characteristics card 

Board cover 

Washer-Fan side 

Bearing-Fan side 

Board 

Capacitor 

Bearing-Pump side 

Drops guard 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

2 

4 

4 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  
  

 

 العدد التسمية الترتيب

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

32 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

42 

43 

44 

 اغيغطاء البر

 غطاء المضخة

 الحلقة الدائرة لغطاء المضخة

 مقبض

 سلة رواسب المرشح

 مسمار

 سدادة التصريف

 الحلقة الدائرية

 المرشح ا9ولي

 غ)ف المضخة

 حشية الناشرة

 الناشرة

 الُدفاعة

 مانع التسرب الميكانيكي

 قاعدة مانع التسرب

 الحلقة الدائرية للشفة

 الشفة

 دعم مضخة الموتور

 ضخةحشية جسم الم

 صامولة الُدفاعة

 الحلقة الدائرية لصامولة الُدفاعة

 ناحية المضخة-غطاء الموتور

 برغي

 الحلقة الدائرية لمجموعة التوصيل

 مجموعة التوصيل

 برغي

 قضيب الربط

 عمود الدوار

 الغ)ف ذو العضو الساكن

 قطعة العارضة

  ناحية المروحة-غطاء الموتور 

 المروحة

 غطاء المروحة

 ئصبطاقة الخصا

 غطاء اللوح

  ناحية مروحة-الفلكة 

  ناحية مروحة-المحمل 

 اللوح

 مكثف

  ناحية المضخة-المحمل 

 واقي السقوط

4 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

2 

4 

4 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 



 

 

 
 
 
 

  / .Head in m  .و بالمترالعل

 / TYPE  النوع 26 24 22 20 18 16 14 13 12 11 10 8
 / حصان
HP 
P2 

 / كيلوواط
KW 
P1 

 /ديسيبل
dB 
3م(السعة  (*)

Capacity (m )ساعة/
3
/h) /  

KAN 510B 
KAN 516B 

5,50 4,71 80 90 80 72 64 56 47,5 39,9 22,6 - - - - 

KAN 610B 
KAN 616B 

6,50 5,75 82 94,5 90 87 84,2 80 75,5 59 46,2 36 - - - 

KAN 760B 
KAN 766B 

7,50 7 85 122 113 108 102 95 89 74 53 36,5 - - - 

KAN 1,010B 
KAN 1,016B 

10,0 8,7 87 135 125,4 120,4 115,6 110,5 105,5 83,9 57 32,5 - - - 

KAN 1,270B 
KAN 1,276B 

12,5 10,2 87 152 143 140 137 132 126 118 106 93 80 63 48 

 / db=10 heat : (*)  الحرارة10=ديسيبل(*) : 

 Three-phase A B / ث&ثي المراحل

 / TYPE  النوع
 / حصان
HP 
P2 

/ كيلوواط 
KW 
P1 

 Hz  / ھرتز
 A / أمبير V / فولط

 (mm) / )مم( / TYPE  النوع

  الوزن

 / )كجم(
WEIGHT 

(Kg) 

KAN 510B 
KAN 516B 

5,50 4,71 
50  

60 
230/400/700 15,6-9,0-5,2 

KAN 510B 
KAN 516B 

889 143 45 

KAN 610B 
KAN 616B 

6,50 5,75 
50  

60 
400/700 20,0-11,5-6,6 

KAN 610B 
KAN 616B 

869 143 46 

KAN 760B 
KAN 766B 

7,50 7 
50  

60 
400/700 20,9-12,7-7,0 

KAN 760B 
KAN 766B 

914 143 52 

KAN 1,010B 
KAN 1,016B 

10,0 8,7 
50  

60 
400/700 27,3-15,8-9,2 

 

KAN 1,010B 
KAN 1,016B 

944 181,5 66 

KAN 1,270B 
KAN 1,276B 

12,5 10,2 
50  

60 
400/700 31,2-18,0-10,4 

 KAN 1,270B 
KAN 1,276B 

984 181,5 76 

P1 :دخل الطاقة / P1: Power input  
P2 :خرج الطاقة / P2: Power output 

 

  / CHARACTERISTICS AND DIMENSIONS  وا8بعادالخصائص
 



 

 

Declaration of conformity 
We, GRUPO KRIPSOL, declare 
under our own responsibility that our 
products KAN comply with the 
Directive 2006/42, 20004/108, 
2006/95 and following Modifications 

 إقرار المطابقة
نقر تحت مسؤوليتنا ، GRUPO KRIPSOLنحن، 

تتوافق مع التوجيھات  KANالخاصة أن منتجاتنا 
Directive 2006/4220004/108، و ،

  والتعدي)ت ال)حقة2006/95و

 
 

  PRODUCT / المنتج

  
Miguel Garcia 

 مدير إداري

  12 2013 مارس 
 
 

 

Pol.Ind. La Frontera C/ Dos, 91 
 Phone+ :34 925 53 30 25 / ھاتف
 Fax+ :34 925 53 32 42 / فاكس

45217 - Ugena (Toledo) 

 إسبانيا
 

 

kripsol.com 
 e-mail :servicio.comercial@kripsol.com / البريد اHلكتروني
 e-mail :export@kripsol.com / البريد اHلكتروني


