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تعليامت الرتكيب
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املشرتك

CPHVVBSPFF     26 x 34 mm

 ةيئابرهكلا تادعملا تايافن
(WEEE) ةينورتكلإلاو

 تادعملا رمع ةياهنب هنأ زمرلا اذه ينعي
 متي الأ بجي هنإف ،(WEEE) ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا
 وأ ،لماعتلا ءارجإل .ةماعلا ةيلزنملا تايافنلا عم اهطلخ

 اذه ذخأ ىجرُي ،حيحص ٍلكشب ريودتلا ةداعإ وأ ،ةداعتسالا
 ةكرش تفوتسا دقل .ةصَّصخُملا عمجلا طاقن ىلإ جتنملا

Rain Bird داحتالا هيجوت هاجت ةينطولا اهتامازتلاب 
 ةيئابرهكلا تادعملا تايافن نأشب يبوروألا

 لودلا هذه يف ليجستلا لالخ نم (WEEE) ةينورتكلإلاو
 ةمئاقلا تاهجلا ىدحإ Rain Bird ةكرش نوكت يتلا

 Rain Bird ةكرش رايتخا مت دقو .اهيف داريتسالاب
 تادعملا تايافنب ةصاخلا لاثتمالا جمارب ىلإ مامضنالل

 لودلا ضعب يف (WEEE) ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا
.زاهجلا رمع ةياهن عم ءالمعلا تاعجترم ةرادإ يف ةدعاسملل

املواصفات الفنية
التدفق 
الضغط 

املواصفات الكهربائية 

قبل تركيب الصامم
•  تأكد من وجود إمداد مايئ، وضغط، وتدفق كافيني.الرتكيب.

•  اغمر النظام حتى تجري املياه وهي صافية.
•  تركّب منظم ضغط إذا تجاوز ضغط املاء 10,3 بارات ألفضل أداء.

•  تإذا كان مصدر املاء به رواسب، فركّب شبكة قياس 100 أو مرشًحا أدق.
•  ال تستخدم ماًء تتجاوز حرارته 43,3° مئوية (125° فهرنهايت).

راجع قواعد البناء املحلية ملعرفة متطلبات السباكة والكهرباء األخرى.

خطوات الرتكيب (لالستخدام الخارجي فقط)
اربط األنبوب واملهايئات بالصامم

تلميح: استخدام وصالت األنابيب (B) عىل كال جانبي الدخول والخروج 
للصامم، كام هو موضح، سيبّسط الرتكيب بشدة ويسمح بإعادة إحكام الربط 

للتخلص من الترسيبات. ستسمح الوصالت أيًضا بالتجميع املسبق للروابط 
عىل طاولة ومتكني صيانة/استبدال أسهل للصامم مستقبالً.

د مكان الفتحة التي عىل شكل ثقب مفتاح عىل الجزء الخلفي من  3.  حدِّ
وحدة التحكم، وقم بتعليقها بإحكام عىل مسامر التثبيت.

2.  أحكم ربط أطواق الوصلة (B) واخترب مقاسات مجموعة الرتكيب بأكملها 
يف صندوق الصامم.
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تنبيه
تأكد من مواجهة أسهم الصامم لالتجاه الصحيح وهو اتجاه التدفق.

3.  عندما ترىض عن مالءمة جميع املكونات، ركّب الطرفني ليُلصقا بطبقة 
أساس وضع الصمغ الذائب.

وّصل أسالك الصامم
تلميح: استخدم وصالت مانعة للترسب (أغطية هالمية) وأسالك دفن مبارشة 

متعددة الجدائل فقط.
4.  وّصل السلك املشرتك من عنرص التحكم (أبيض عادًة) بواحد من السلكني 

من امللف اللولبي للصامم. ال يهم أي سلك تستخدمه.
أ5.  ركّب طرف سلك الصامم املتبقي بلون الجديلة املخصص لتلك املنطقة.

شّغل الصامم يدويًّا
6.  لغمر الصامم، قم بتشغيل املاء وافتح مسامر التفريغ لدقيقة كاملة 

(سيخرج هذا الحطام األصغر).
7.  أحكم ربط مسامر التفريغ واخترب النظام. إذا مل يغلق الصامم بالكامل، 

فتحقق من امللف اللولبي ومسامر التفريغ بحثًا عن ترسيبات.
8.  إذا مل يغلق الصامم بالكامل، فانزع الغطاء، واغمر باملاء وأعد الرتكيب. استكشاف األخطاء وإصالحه 

ترسيبات يف الصامم املشكلة 

 الحل  تحقق من تركيبات األنابيب، وامللف اللولبي، ومسامر التفريغ،
وما إىل ذلك. أعد اإلحكام أو استبدل حسب الحاجة.

الترسيبات يف رؤوس الرشاشات (الصامم ال يغلق) املشكلة 

السبب املحتمل 1: الحطام. الحل 
   افتح مسامر التفريغ. اغمر باملاء لدقيقة واحدة. افتح امللف

اللولبي. اغمر باملاء لخمس دقائق.

السبب املحتمل 2: ترسيبات خارجية يف الصامم.  
انظر أعاله.  

الرشاشات ال تعمل (الصامم ال ينفتح) املشكلة 

السبب املحتمل 1: سلك مترضر أو غري متصل. الحل 
  افحص وأصلح حسب الرضورة.

السبب املحتمل 2: امللف اللولبي املترضر.  
.SRKCP/CPF # استبدل امللف اللولبي. الُعدة  

السبب املحتمل 3: الحاجز املترضر.  
.DRK-JTV # انزع الغطاء (األعىل) واستبدل الحاجز. الُعدة  

 مالحظة: أثناء اإلغالق يف الشتاء، أفرغ النظام لحامية
صاممات HV من التجمد.

ُصنع يف املكسيك
RAIN BIRD CORPORATION 
6991 East Southpoint Road, Tucson, AZ 85756, USA
UK Authorised Representative
Comply Express Ltd , Unit C2, Coalport House, Stafford Park 1,  
Telford TF3 3BD, UK
Imported in EU by RAIN BIRD EUROPE 
Bât A, Parc Clamar, 240 rue René Descartes - BP 40072 -  
13792 Aix-en-Provence, CEDEX 3, France

األسالك 

املخرج

)l/min113–0,8) m3/h 6,82– 0,05
)psi 150-15) bar 10,3–1,0

)Hz 60/50) VAC 24
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