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Wilo-Voda Air-Dirt

Pioneering for You

تعليمات التركيب والتشغيل  ar



WILO SE .ر ص ر ص..٢. ف٢ .٢ ٢    2

اللغا  

االستعمال 	.1
يمكن استخدا٢ Wilo-Voda Air/Dirt في أنظما التدفئا/التبريد )مع اإلضافات 

 الجليكوليا، بحد أقصى 50 %(.
يتوافق Wilo-Voda Air/Dirt  )10 بارًا، 16 بارًا DN50  – 65( مع توجيه أجهزة 

.2014/68 /EU الضغط

األمان 		.2
الحد األدنى / األقصى لدرجا حرارة النظا٢ 10- درجات مئويا إلى )راجع الملصق(ر

الحد األدنى / األقصى لضغط النظا٢ في Wilo-Voda Air/Dirt  0.2 / 10 بارًار
سرعا التدفق القصوى خالل Wilo-Voda Air/Dirt  1.5 ٢/ثر

 Wilo-Voda Air/Dirt أقصى ارت اع ثابت فوق 
.)2 ،Fig. 1( التدفئا المركزيا  30 مترًا، نظا٢ التبريد  15 مترًا

اإلنشاء/التركيب 	.3
 ال تُركِّب المنتج فوق سقف معلق أو بالقرب من األجهزة اإللكترونيا!

ركِّب Wilo-Voda Air/Dirt في مكان جاف ال يتعرض للصقيع ويمكن الوصول 
 إليه بسهولا ألغراض الصيانار

نظا٢ التدفئا  ركِّب Wilo-Voda Air/Dirt وفًقا للوظي ا المطلوبا بصورة أساسيا 
 )فصل األوساخ أو الهواء( أو مباشرة قبل المولد الحراري في أنبوب الرجوع، 

أو بعد المولد الحراري أو صما٢ الخلط، في أنبوب اإلمداد، وي ضل أن يكون 
.)Fig. 3( أما٢ مضخا الدوران 

 نظا٢ الماء الُمبرَّد  قبل المبرِّد مباشرًةر
تأكد من إجراء أشخاص مؤهلين فحسب للتركيبر

 يجب مراعاة التشريعات واإلرشادات المحليا في جميع األوقاتر
.Wilo-Voda Air/Dirt اشطف مكان التركيب جيًدا قبل تركيب 

.)Fig. 4( عموديًا Wilo-Voda Air/Dirt يجب تركيب 
يحتوي من ذ التسريب الموجود في Wilo-Voda Air/Dirt على وصلا 22 مم لتركيب 
أنبوب التصريف )Fig. 4(ر ألغراض التصليح، يجب توفر مساحا ال تقل عن 100 مم 
فوق من ذ التسريب )Fig. 5(ر لتعزيز التصريف السريع، نوصي بتركيب الصمامات 

 .)Fig. 6( وبعده Wilo-Voda Air/Dirt قبل

الصيانة/التصليح 	.4
 يجب فحص Wilo-Voda Air/Dirt بصريًا بانتظا٢ر

.)Fig. 7( في حال وجود تسرب من من ذ التسريب، يمكن إغالقه بالبرغي 
يمكن التخلص من األوساخ التي تتجمع في مجمع االتساخات الخاص بمنتج 

Wilo-Voda Air/Dirt باستخدا٢ محبس التصريف )Fig. 8(ر يمكن تصريف األوساخ 
 .)DN 600 –  DN 50 الطرازان ،Fig. 9( العائما باستخدا٢ محبس التصريف العلوي

ال يجوز إجراء التصليح إال بعد ت ريغ ضغط النظا٢ وتبريدهر

الخلع 		.5
فرِّغ ضغط النظا٢ واخلع Wilo-Voda Air/Dirt من النظا٢ر

.Wilo-Voda Air/Dirt يجب االلتزا٢ بالتشريعات المحليا عند التخلص من

دليل التركيب والتشغيل  ar
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دليل التركيب والتشغيل  ar

Wilo-Voda Air/Dirt دليل التركيب والتشغيل الخاص بـ
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