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ضغط مياه مثالي

GRUNDFOS SCALA2

 SCALA2بالتفاصيل

تحكم ذكي بالمضخة
ضغط المياه المثالي

ســكاال 2عبــارة عــن مضخــة تقويــة متكاملــة توفــر ضغــط ميــاه مثالــي فــي جميــع الصنابيــر فــي نفــس الوقــت .تتميــز
مضخــة ســكاال 2بتصميــم متكامــل يســمح بتركيبهــا بســرعة وســهوله .وبفضــل التحكــم الذكــي فــي المضخــة ,تقــوم

مضخــة ســكاال 2بضبــط أدائهــا وفقــا لحجــم الطلب/اإلســتهالك – ومــع محركهــا المبــرد بالمــاء ,فإنهــا تقــدم أحــد أدنــى
مســتويات الضجيــج فــي فئتهــا .والنتيجــة هــي أقصــى درجــات الهــدوء والراحــة بإقــل جهــد.

مميزات المضخة:

• تحكم ذكي بالمضخة

• محرك مغناطيسي دائم مبرد بالماء
• حماية ضد العمل الجفاف
• تحضير ذاتي

• لوحة تحكم سهلة االستخدام

• مناسبة للتركيب داخل وخارج المنزل
اعرف المزيد

GRUNDFOS.COM/SA/LEARN/
SCALA2-PUMP

لماذا سكاال  2هي الخيار األفضل؟
•ضغط مياه مثالي :في جميع الصنابير في وقت واحد
•صوت منخفض :هادئ شبيه بصوة غسالة األطباق الحديثة
( 47ديسيبل (أ) في حالة االستخدام النموذجي)
•سهولة التركيب :صغيرة الحجم ،باإلمكان تركيبها في خزانة
المطبخ
• يعتمد عليها :حماية ضد العمل الجفاف ،حمية ضد التسرب
•عمر افتراضي طويل :خضعت للعديد من االختبارات تحت
ظروف تشغيلية قاسيه
•لوحة تحكم سهلة االستخدام
التطبيقات:
سكاال 2صممت للمباني السكنية بارتفاع حتى  3أدوار
وإستخدام  8مخارج للمياه في نفس الوقت
•الشبكة الرئيسية :ضغط ورفع المياه من شبكة المياه
الرئيسية
•الخزانات :ضغط ورفع المياه من الخزانات األرضية والعلوية
•اآلبار السطحية :ضغط ورفع المياه من اآلبار السطحية

معلومات تقنية

مستويات

األبعاد

ارتفاع 302 :مم
طـــول 403 :مم
عـــرض 193 :مم

الطوابق
الصنابير

الوزن
قدرة الضغط
أعلى درجة حرارة للمياه
أعلى درجة حرارة محيطة
IP

3
8

 10كج
 10بار
 45درجة مئوية
 55درجة مئوية

X4D
(مناسبة للتركيب الخارجي)

كيف تتعامل مع
مضخة المياه سكاال 2؟
فهم
لوحة
التحكم

عين قروندفوس
تشــير إلــى حالــة المضخــة .يشــير
اللــون األحمــر إلــى توقــف المضخــة
بســبب خطــأ ,واللــون األخضــر يشــير
إلــى أن المضخــة تعمــل .ســتدور
العيــن عنــد تشــغيل المحــرك.

مؤشر درجات
ضغط المياه

أزرار رفع وخفض
ضغط المياه

مؤشرات ضوئية لعمل المضخة:
 7مؤشــرات ضوئيــة تظهــر حالــة
النظــام (مــا عــدا المؤشــر الثــان)،
وبهــذه الطريقــة يمكــن لســكاال 2
أن تشــير إلــى مشــكلة محتملــة فــي
عمليــة التركيــب .مــن المحتمــل أن
تعمــل المضخــة بشــكل جيــد أثنــاء
وجــود خلــل فــي التركيــب.

زر التشغيل
واإليقاف

زر إعادة
ضبط المصنع
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الحصول على
ضغط مياه مثالي
لضمان التشغيل األمثل للمضخة ,يجب إعداد الضغط الصحيح.

اختيار الضغط
الصحيح يدوياً

يمكن القيام بذلك في خطوتين:

1.افتح أبعد مصدر مياه عن المضخة ,يفضل الدش.

2.قم بتعديل الضغط إلى الضغط المطلوب عن طريق األزرار.

نصائح احترافية

!

نوصي باستخدام الضغط االفتراضي 3.0

بار والذي سيناسب أغلب التطبيقات.

اختيار الضغط
الصحيح آلياً

!

ال يجــب أن يتعــدى الفــرق بيــن ضغــط
المدخــل وضغــط المخــرج  3.5بــار.

1.اضغط على زر إعادة الضبط لمدة  5ثوان
2.اذهب باألسهم إلى المستوى الخامس
3.اضغط زر إعادة ضبط المصنع

للخروج من اإلعدادات ،اذهب باألسهم إلى المستوى األول واضغط زر إعادة ضبط المصنع.

تفعيل خاصية التعلم الذاتي( self learning -اإلعداد االفتراضي :تشغيل)

فــي حــال تعــذر الوصــول الــى مســتوى الضغــط الــذي حــدده المســتخدم ,ســتقوم ســكاال  2بالتعديــل إلــى مســتوى ضغــط
يمكــن الوصــول إليــه ,بــدال مــن تفعيــل التنبيــه (المؤشــر الخامس).

هذا سيؤدي إلى إمداد المياه للمستخدم حتى إذا تم اختيار مستوى ضغط خاطئ.
مســتويات الضغــط المحــددة باإلمــكان تحققهــا إذا وقعــت بيــن القيــم التاليــة فقــط 2.5 :و 3.5و 4.5بــار .هنــا خاصيــة
التعلــم الذاتــي التــي تــم تحديدهــا ســيتم اإلشــارة إليهــا فــي لوحــة التحكــم بضــوء متقطــع باللــون األخضــر.

مثال :تم تحديد مستوى ضغط ( 5بار)
خــال  24ســاعة ســتحاول المضخــة الوصــول الــى مســتوى الضغــط المحــدد مــن قبــل المســتخدم ,وفــي حــال تعــذر

الوصــول للضغــط المحــدد ,ســتقوم المضخــة تلقائيــا بتحديــد ضغــط ( 3.5بــار) ســيظهر بلوحــة التحكــم ضــوء متقطــع
باللــون األخضــر.

فــي حالــة عــدم إعــادة الضبــط الــى مســتوى ضغــط قابــل للتحقــق ,ســتقوم المضخــة مــرة أخــرى بالمحاولــة الــى الوصــول
الــى الضغــط المحــدد مســبقا خــال مــدة  24ســاعة ,وفــي حــال تعــذر الوصــول إليهــا ســتقوم المضخــة بإبقــاء الضغــط

علــى مســتوى ( 3.5بــار).

فــي هــذه الحالــة يلــزم إعــادة ضبــط مســتوى الضغــط بشــكل يــدوي مــن خــال الضغــط علــى أي مــن األزرار الموجــودة
علــى لوحــة التحكــم.

خاصية التحضير الذاتي – Self-priming

تتوفــر بمضخــة ســكاال  2خاصيــة التحضيــر الذاتــي والتــي توفــر علــى المســتخدم عنــاء تحضيــر المضخــة عنــد خلــو الخــزان

مــن الميــاه ،بحيــث تســحب الميــاه مــن تلقــاء نفســها بخــط ســحب طولــه  8أمتــار كحــد أقصــى ،باإلضافــة إلــى أنهــا ال
تحتــاج لوجــود أو تركيــب رداد بنهايــة خــط الســحب.
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ماذا لو أن المضخة ال تعمل؟
استكشاف األخطاء وإصالحها ـــ Troubleshooting

إن سكاال  2هي مضخة ذكية جدا ,يمكنها إخبارك في حال وجود خلل في التركيب.
في حالة عدم إمداد المضخة للمياه كما هو متوقع:

1.انتبه إلى لوحة التحكم وألي مؤشرات تنبيهية أو أي مؤشرات ضوئية (عين قروندفوس ,المؤشرات الضوئية)
2.قارن بين المؤشرات في لوحة التحكم ودليل اكتشاف األخطاء وإصالحها المتوفر عبر اإلنترنت.
3.اتبع توصيات دليل التركيب والتشغيل لتصحيح الخطأ.
4.أعد ضبط المضخة وتأكد من عدم إستمرار المشكلة.

نصائح احترافية

!

إن سكاال  2توصل ضغط مياه مثالي بنجاح في مئات اآلالف من المنازل .ال تتسرع في لوم

لتوقفها  -تحقق من التركيب.
ّ
المضخة

مضخــة ســكاال 2مــزودة بمؤشــرات حمايــة فــي حــال وجــود عطــل فــي النظــام (مثــال :تســريب فــي شــبكة الميــاه،

انســداد فــي المضخــة ،أو مشــكلة فــي التيــار الكهربائــي) .مؤشــرات الحمايــة تســاعد المســتخدم علــى اكتشــاف
األعطــال وحــل المشــكلة مــن نظــرة واحــدة.

1
2
3
4
5
6
7

مشكلة في التيار الكهربائي
انسداد المضخة
تسريب في شبكة المياه
حماية ضد العمل الجاف
الضغط مرتفع جدا
تجــاوز الحــد األقصــى لوقــت
التشــغيل

ارتفــاع او انخفــاض درجــة الحرارة
عــن الحــد المســموح به

قواعد أساسية:

1.ســتعمل المضخــة دائمــا طالمــا لديهــا القــدرة علــى ذلــك ،وســتنير مؤشــرات الحمايــة إلخطــار
مالــك المنــزل عــن وجــود عطــل أو خلــل.

2.يوجد دائماً سبب جيد لوجود مؤشر أحمر.

3.سينطفئ ضوء المؤشر في حال إصالح الخلل.
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المؤشر األول:

خلل في التيار الكهربائي
إن مضخــة ســكاال 2مرنــة فــي التعامــل مــع اضطــراب

وتذبــذب التيــار الكهربائــي .تعمــل مضخــة ســكاال 2
إبتــداءا مــن  300 – 150فولــت ،وفــي حيــن انخفــاض التيــار
الكهربائــي عــن  150فولــت أو ارتفاعــه عــن  300فولــت،

ســتتوقف المضخــة عــن العمــل بشــكل تلقائــي وتعطــي
مؤشــر أن هنــاك خلــل فــي التيــار الكهربائــي.

ســكاال 2صممــت لمواجهــة أيــة اضطرابــات فــي مصــدر الكهربــاء ,ولكــن التعــرض المســتمر
لفتــرات طويلــه لجهــد كهربائــي يتجــاوز  400فولــت ,قــد يعــرض ســكاال 2للتلــف.
سكاال 2ستتوقف وتعود للعمل حين ينخفض الجهد الكهربائي ألقل من  300فولت.
ستعمل سكاال2
سكاال 2-أداء مضمون

ستعمل سكاال2

سكاال 2-ستتوقف وتعود للعمل حين يرتفع الجهد الكهربائي ألعلى من  170فولت

المؤشر الثاني:

انسداد المضخة – The pump is bloked
تســتطيع ســكاال 2أن تكتشــف الخلــل فــي حــال إنســداد
المضخــة وتعطــي مؤشــر إنــذار فــي حالــة حــدوث ذلــك.

يمكــن أن يحــدث هــذا فــي حالــة وجــود مكونــات داخــل
المضخــة تعيــق دوران المحــرك بشــكل صحيــح .علــى
ســبيل المثــال:

•التآكل في المحامل بسبب التسريب
•خلل في المضخة

•انسداد في المكونات الهيدروليكية
ســكال 2مصممــة للميــاه العذبــة علــى أن ال تتجــاوز نســبة

عنصــر الكلوريــد الــى  300جــزء مــن المليــون ()ppm 300
المؤشر الثالث:

تسريب في الشبكة – Leakage in the system
التســرب البســيط فــي شــبكة الميــاه ,أو الصنبــور الــذي لــم يتــم قفلــه بإحــكام ســيؤديان فــي النهايــة إلــى انخفــاض فــي
ضغــط الميــاه وســتبدأ المضخــة بالعمــل والتوقــف بشــكل دوري.

لتجنــب هــذا ،ســتقوم المضخــة بإيقــاف نفســها بشــكل تلقائــي

وإعطــاء مؤشــر يفيــد بوجــود تســريب.
•إيقاف

إذا عملــت المضخــة  40مــرة بنمــط ثابــت ،ســيكون هنــاك مؤشــر
ضوئــي يشــير إلــى الــدوران.

ستبقى المضخة قيد التشغيل كالمعتاد.
•تشغيل

إذا عملــت المضخــة وتوقفــت فــي نمــط ثابــت ،فهــذا يــدل
علــى وجــود تســريب فــي الشــبكة وحينهــا ســتتوقف المضخــة
عــن العمــل .وســتظهر عيــن قروندفــوس إشــارة حمــراء ومؤشــر

الحمايــة ضــد التســريب.
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المؤشر الرابع:

حماية ضد التشغيل الجاف
Dry running protection
مضخــة ســكاال 2مــزودة بنظــام حمايــة ضــد العمــل الجــاف والــذي يوقــف المضخــة تلقائيــا فــي حالــة التشــغيل الجــاف
ويظهــر مؤشــر بذلــك.

يمكن أن يظهر العمل الجاف لعدة أسباب:

خلــو الخــزان أو مصــدر الميــاه مــن المــاء ،تســريب فــي مدخــل

المضخــة ,هــواء فــي مدخــل المضخــة ,مدخــل المضخــة مســدود

بســبب الشــوائب ,صمــام عــدم الرجــوع مســدود فــي وضــع الغلــق...

بعــد إصــاح العطــل أو الخلــل فــي التركيــب أو عــودة الميــاه فــي
المصــدر ،يمكــن إعــادة تشــغيل المضخــة يدويــا بالضغــط علــى (زر

إعــادة الضبــط) .فــي حالــة تمكيــن خاصيــة “إعــادة الضبــط التلقائــي”،

ســتحاول المضخــة إعــادة ضبــط نفســها ,وإذا اســتمرت المشــكلة
ســتتوقف لمــدة أطــول لتجنــب التلــف.

ال يمكن تعطيل خاصية الحماية ضد التشغيل الجاف.
المؤشر الخامس:

الضغط مرتفع جدا – Too high pressure
مــن مميــزات ســكاال  2هــو توفيــر ضغــط ميــاه مثالــي كمــا يرغبــه

المســتخدم ،وفقــا الســتخدامات ومواصفــات معينــة ,ففــي حــال
تعثــر المضخــة مــن توفيــر الضغــط المطلــوب ,ســيظهر مؤشــر إنــذار.

يبلــغ أقصــى رفــع للمضخــة  45متــرا عاموديــا ( 4.5بــار)  ,مــع العلــم
بإنــه بإمــكان ســكاال 2الوصــول الــى  55متــرا ( 5.5بــار) .هــذا فــي حــال
توفــر ضغــط دخــول إيجابــي.

حيــن تحديــد مســتوى الضغــط المطلــوب ,يجــب األخــذ فــي اإلعتبــار

مفاقيــد الضغــط فــي األنابيــب و نوعيــة ومقــدار ضغــط الدخــول فــي
حــال كان إيجابــي أو ســلبي وذلــك تجنبــا إلختيــار مســتوى ضغــط

يفــوق قــدرة المضخــة.

ســبب أخــر لهــذا اإلنــذار يمكــن أن يكــون مجمــوع الضغــط الخــارج مــن المضخــة يفــوق حــد الضغــط التشــغيلي للنظــام
وهــو  10بــار (تصنيــف )PN

المؤشر السادس:

تجاوز الحد األقصى لوقت التشغيل
Maximum runtime exceeded
هــذه الوظيفــة بمثابــة مؤقــت بإمكانــه إيقــاف المضخــة عــن العمــل إذا عملــت باســتمرار لمــدة  30دقيقــة .يمكــن لهــذه
الوظيفــة ان تمنــع المزيــد مــن الضــرر للمنــزل فــي حــال حــدوث كســر فــي شــبكة الميــاه.
•إيقاف

بنــاء علــى ظــروف التشــغيل ,دون مراعــاة
ســتعمل المضخــة
ً
التشــغيل المســتمر.
•تشغيل

ســتتوقف المخضــة بعــد  30دقيقــة مــن العمل المســتمر وســتُ ظهر

مؤشــر إنــذار بتجــاوز الحــد األقصــى لوقــت التشــغيل .هــذا اإلنــذار

ســيحتاج دائمــا الــى إعــادة ضبــط يدويــا لضمــان معالجــة ســبب
اإلنــذار فــي النظــام.

يمكــن تفعيــل هــذه الخاصيــة فــي حالــة الســفر أو تــركك للمنــزل
لفتــرات طويلــة.
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المؤشر السابع:

ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة عن النطاق
Temperature out of range
يتوفر حساس داخل مضخة سكاال 2يراقب بإستمرار درجة حرارة السائل الذي يتم ضخه.
إذا تخطــت درجــة الحــرارة عــن الحــد المســموح بــه ,ســيظهر مؤشــر اإلنــذار رقــم  7ولكــن دون توقــف المضخــة عــن العمــل.
(ومــع ذلــك ,نظــام الحمايــة المدمــج المــزودة بــه مضخــة ســكاال 2يوقــف المضخــة عــن العمــل فــي حــال اإلرتفــاع الشــديد
لدرجــة حــرارة المحرك).

درجة حرارة المياه مرتفعة

يمكــن لدرجــة حــرارة الميــاه أن ترتفــع عــن الحــد المحــدد
فــي حــال كانــت كميــة الميــاه الداخلــة للمضخــة قليلــة أو

أن درجــة حــرارة المحيــط مرتفعــة للغايــة أو ببســاطة أن

درجــة حــرارة الميــاه المتدفقــة الــى المضخــة مرتفعــة جــدا.

درجة حرارة المياه منخفضة

يمكــن لدرجــة حــرارة الميــاه أن تنخفــض عــن الحــد المحــدد
فــي حــال تعــرض المضخــة للصقيــع.

إعدادات المختصين
EXPERT MODE
الوصول الى وظائف سكاال 2المتقدمة

الوظائف المتقدمة لمضخة سكاال 2يتم الوصول اليها من خالل ضبط المختصين

لتتمكن من الولوج الى ضبط المختصين ,اضغط مع االستمرار على زر إعادة الضبط لمدة  5ثواني.
سيبدأ مؤشر التنبيه األول من اليسار باإلضاءة بشكل متقطع للوصول الى إعدادات الخبراء

هنا يمكنك تفعيل أو إلغاء اإلعدادات التالية:
		
خاصية التعلم الذاتي

خاصية إعادة الضبط تلقائيا

خاصية الكشف عن التسربات

خاصية أقصى وقت تشغيلي

خاصية التعلم الذاتي

خاصية إعادة الضبط تلقائيا
خاصية الكشف عن التسربات

خاصية أقصى وقت تشغيلي
الخروج من القائمة

(افتراضي :تشغيل)
(افتراضي :تشغيل)
(افتراضي :إيقـــاف)
(افتراضي :إيقـــاف)
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