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1.0 Εισαγωγή 

Οι αντλίες RUBY έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες 2006/42/CE, 2014/34/EC. Τα σχετικά 

κριτήρια επισημαίνονται στα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN-60079-10 και EN-80079-36 και EN-

80079-37. Επομένως, αν χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το 

εγχειρίδιο, οι αντλίες RUBY  δεν θα δημιουργήσουν κανέναν κίνδυνο στον χειριστή. Το εγχειρίδιο αυτό 

πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση και να συνοδεύει το μηχάνημα συμβουλευτικά για τον σκοπό 

της συντήρησης. O κατασκευαστής αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν αλλοίωση, τροποποίηση, 

λανθασμένη εφαρμογή ή λειτουργία που δεν συμμορφώνεται με το περιεχόμενο του παρόντος 

εγχειριδίου και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία και την ασφάλεια ανθρώπων, ζώων ή 

αντικειμένων που βρίσκονται κοντά στις αντλίες. 

Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν μόνο τις διαφραγματικές αντλίες RUBY. Εφόσον οι αντλίες 

χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα εξαρτήματα, όπως ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες, αισθητήρες 

ή  αποσβεστήρες παλμών, θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες οδηγίες λειτουργίας 

και ασφάλειας που αφορούν τα εξαρτήματα αυτά.  

Οι οδηγίες αυτές περιέχουν πληροφορίες σχετικές με την ασφάλεια, την τοποθέτηση, τη λειτουργία, τη 

συντήρηση, την επισκευή και την περιβαλλοντολογική διαχείριση των αποβλήτων της διαφραγματικής 

αντλίας Ruby. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές πριν τη χρήση και εφαρμόζετε πάντα τις 

πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.  

Τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση ή την επισκευή 

της αντλίας πρέπει να έχουν διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες, ειδικά το κεφάλαιο που είναι 

σχετικό με την «Υγεία και ασφάλεια».  Αυτό  ισχύει ιδιαίτερα για όσους εμπλέκονται περιστασιακά σε 

εργασίες που αφορούν την αντλία, όπως το προσωπικό καθαρισμού και συντήρησης. Κάθε αντλία, 

υποβάλλεται σε αυστηρούς ελέγχους και δοκιμές λειτουργίας πριν βγει από το εργοστάσιο. 

Θα πρέπει να έχετε πάντα υπόψη ότι η σωστή λειτουργία, η μεγάλη διάρκεια ζωής και η βέλτιστη 

λειτουργική αξιοπιστία της αντλίας εξαρτώνται κυρίως από: 

 Τη σωστή τοποθέτηση 

 Τη σωστή λειτουργία 

 Τη σωστή συντήρηση και επισκευή 

Για κάθε ζήτηση που αφορά τη συντήρηση, τα ανταλλακτικά, ή την επισκευή της, θα πρέπει να 

απευθύνεστε στον κατασκευαστή.  

Να έχετε πάντα διαθέσιμες τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 Τη σειρά 

 Το μέγεθος της αντλίας 

 Το σειριακό αριθμό της αντλίας 
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Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται τυπωμένα στην πινακίδα αναγνώρισης που βρίσκεται στο επάνω μέρος της 

αντλίας.   

Κίνδυνος! 

           Κατά την επιστροφή των αντλιών ή των εξαρτημάτων τους στον προμηθευτή σας για επισκευή 

ή γενική αναβάθμιση, η παράδοση πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά που να δηλώνουν ότι 

οι αντλίες ή τα εξαρτήματα δεν περιέχουν προϊόν και άλλες επιθετικές ή επικίνδυνες ουσίες. 

      

1.0.1 Αναγνώριση αντλίας 

Κάθε αντλία διαθέτει μια πινακίδα αναγνώρισης που φέρει τις προδιαγραφές και τα υλικά της. 

Ανατρέχετε πάντα σε αυτά τα δεδομένα όταν επικοινωνείτε με τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή 

τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών. 

         ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απαγορεύεται η αφαίρεση ή η αλλαγή αυτής της πινακίδας και των δεδομένων 

που περιέχει. Ο κωδικός αναγνώρισης στην πινακίδα με την επικεφαλίδα <PART NO> καθορίζει τη 

σύνθεση και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της αντλίας. Αυτά τα δεδομένα θα 

βοηθήσουν να εξακριβωθεί εάν η αντλία είναι κατάλληλη για το προζίόν που πρόκειται να αντληθεί. 

 

                                                                

 

 

 

1.0.2. Σύμβολα και γενικές πληροφορίες 

Σε συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 2014/34/EC, οι αντλίες Ruby φέρουν τα ακόλουθα 

αναγνωριστικά σύμβολα: 

 Οδηγία ΕΚ 2014/34/ΕΚ εξοπλισμός και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε 

δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες (ATEX) 

 EN ISO 80079-36: 2106 Μη ηλεκτρικός εξοπλισμός για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές 

ατμόσφαιρες – Βασική μέθοδος και απαιτήσεις 

 EN ISO 80079-37: Μη ηλεκτρικός εξοπλισμός για εκρηκτικές ατμόσφαιρες – Χωρίς ηλεκτρικό 

τύπο προστασίας από κατασκευαστική ασφάλεια ‘’c’’, έλεγχος της πηγής ανάφλεξης ‘’b’’, εμβάπτιση 

υγρού ‘’k’’ 

 Οδηγία ασφάλειας μηχανημάτων: 2006/42/EC 

 IEC 60079-0 Εκρηκτικές ατμόσφαιρες – Εξοπλισμός Γενικές απαιτήσεις  
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1.0.3 Κωδικοποίηση 

Κωδικοποίηση Ruby pumps 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Εγγύηση 

Η σωστή λειτουργία κάθε αντλίας Ruby ελέγχεται στο εργοστάσιο.  

Ωστόσο, σε περίπτωση εμφάνισης οποιουδήποτε ελαττώματος, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο 

τμήμα τεχνικής υποστήριξης, στο σημείο πώλησης ή στο πλησιέστερο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, 

όπου θα λάβετε βοήθεια το συντομότερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση παρακαλείσθε να αναφέρετε: 

 Την πλήρη διεύθυνση σας 

 Την ταυτότητα της αντλίας 

 Την κατηγορία αντιεκρηκτικής προστασίας 

 Την περιγραφή του προβλήματος 

Όλες οι αντλίες Ruby καλύπτονται από την παρακάτω εγγύηση: 

1. Πέντε χρόνια για οποιαδήποτε τυχόν ελαττωματικά μηχανικά μέρη. Η περίοδος εγγύησης ξεκινάει από 

την ημερομηνία παράδοσης της αντλίας.  

2. Οποιαδήποτε βλάβη ή ανωμαλία πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή εντός οκτώ ημερών.  

3. Η επισκευή με εγγύηση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις του Κατασκευαστή. Τα 

έξοδα μεταφοράς θα επιβαρύνουν τον πελάτη.  

4. Η εγγύηση δεν παρατείνεται σε περίπτωση επισκευής ή αντικατάστασης.  

5. Τα ελαττωματικά εξαρτήματα πρέπει να παραδίδονται στον Κατασκευαστή ο οποίος διατηρεί το 

δικαίωμα να τα δοκιμάσει στο εργοστάσιο του για να εντοπίσει το ελάττωμα ή οποιαδήποτε εξωτερική 

αιτία μπορεί να το προκάλεσε. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα μέρη δεν είναι ελαττωματικά, ο 

κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τιμολογήσει το συνολικό κόστος των εξαρτημάτων που 

αντικαταστάθηκαν σύμφωνα με αυτή την εγγύηση. 
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Τα έξοδα και οι κίνδυνοι μεταφοράς των ελαττωματικών, επισκευασμένων ή αντικατασταθέντων 

εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών δασμών, επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον 

πελάτη.  

Η επισκευή ή η αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων καλύπτει οποιαδήποτε υποχρέωση 

απορρέει από την παρούσα εγγύηση. 

Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει οποιαδήποτε έμμεση ζημιά και ειδικότερα οποιοδήποτε σύνηθες αναλώσιμο 

υλικό όπως διαφράγματα, έδρες, μπίλιες και άλλα. 

Η εγγύηση δεν καλύπτει μέρη που έχουν υποστεί ζημιά λόγω λανθασμένης εγκατάστασης, απροσεξίας, 

αμέλειας, λανθασμένης συντήρησης ή ζημιές που οφείλονται στη μεταφορά ή σε οποιαδήποτε άλλη 

αιτία ή γεγονός που δεν συνδέεται άμεσα με λειτουργικά ή κατασκευαστικά ελαττώματα. 

Η εγγύηση εξαιρεί όλες τις περιπτώσεις ακατάλληλης χρήσης της αντλίας ή εσφαλμένης εφαρμογής 

ή μη τήρησης των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.  

Οποιαδήποτε διένεξη εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 

 

1.2 Μεταφορά, αποσυσκευασία, φύλαξη 

Για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων, θα πρέπει να ελέγχετε τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους και 

την ορθότητα της παραλαβής σε σχέση με το δελτίο αποστολής. 

Προσέχετε κατά την αποσυσκευασία της αντλίας και προχωρήστε ως εξής: 

 Ελέγξτε το υλικό της συσκευασίας για τυχόν ζημιά κατά την μεταφορά. 

 Βγάλτε προσεκτικά την αντλία από τη συσκευασία  

 Ελέγξτε την αντλία για τυχόν εμφανείς βλάβες.  

 Αφαιρέστε τα πώματα από όλες τις θύρες αντλίας.  

 Ελέγξτε τις στεγανοποιήσεις και τις γραμμές του υγρού για τυχόν ζημιές.  

 

Τα παρακάτω σημεία πρέπει να τηρούνται αυστηρά κατά την προετοιμασία της αντλίας για 

αποθήκευση:  

 Φυλάξτε την αντλία σε ξηρό μέρος.  

 Καθαρίστε σχολαστικά τις χρησιμοποιημένες αντλίες πριν την αποθήκευση 

 Μην υποβάλετε τις αποθηκευμένες αντλίες σε ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.  
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1.3 Αρχές λειτουργίας 

 

  

                                                                                                                                             Εικ.2 Διάταξη αντλίας 

                                                                                                                              

1.4 Λειτουργία της αντλίας 

Οι Aεροδιαφραγματικές αντλίες Ruby είναι παλινδρομικές αντλίες θετικής μετατόπισης που έχουν δύο 

θαλάμους τοποθετημένους απέναντι ο ένας από τον άλλο. Οι θάλαμοι φέρουν αντίστοιχο διάφραγμα 

μεσω του οποίου χωρίζονται σε ένα τμήμα αέρα και ένα υγρού. Τα δύο διαφράγματα συνδέονται από 

ένα βάκτρο εμβόλου, έτσι ώστε με κάθε εμβολσιμό (stroke), το προϊόν μετατοπίζεται προς την 

κατάθλιψη από τον ένα θάλαμο αντλίας και εισέρχεται το υγρό από την αναρρόφηση στον αντίθετο 

θάλαμο αντλίας. 

 

1.5 Ακατάλληλη χρήση 

Ιδιαιτέρως, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση των αντλιών Ruby για: 

 Την παραγωγή κενού 

 Λειτουργία ως βαλβίδα διακοπής ροής, ως βαλβίδα αντεπιστροφής. 

 Λειτουργία με υγρό που είναι χημικά ασυμβίβαστο με τα υλικά κατασκευής της αντλίας 

 Λειτουργία με αιωρούμενα στοιχεία που το ειδικό τους βάρος είναι μεγαλύτερο από αυτό του 

υγρού (για παράδειγμα με νερό και άμμο) όταν είναι ομογενοποιημένο. 

 Με πίεση αέρα, θερμοκρασίες ή χαρακτηριστικά του προϊόντος που δεν συμμορφώνονται με 

τα τεχνικά δεδομένα της αντλίας 

         ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή υπάρχει μία ατελείωτη ποικιλία προϊόντων και χημικών συνθέσεων, 

θεωρείται δεδομένο ότι ο χρήστης έχει την καλύτερη δυνατή γνώση της αντίδρασης και της 

συμβατότητας αυτών με τα δομικά υλικά της αντλίας. Για το λόγο αυτό, προτού χρησιμοποιηθεί η 

αντλία, πρέπει να διεξάγονται με μεγάλη προσοχή όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι δοκιμές ώστε 

να αποφευχθεί και ο παραμικρός κίνδυνος, κάποιο περιστατικό που ο κατασκευαστής δεν μπορεί 

να προβλέψει και για το οποίο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος 

Α/Α Περιγραφή 

1. MANIFOLD κατάθλιψης 

2. Άνω μπίλια κλειστή κατά την αναρρόφηση 

3. Διάφραγμα 

4. Θάλαμος της αντλίας 

5. Κάτω μπίλια ανοιχτή. Το υλικό εισέρχεται στο θάλαμο 

6. Άνω μπίλια ανοιχτή. Το υλικό ωθείτε προς τα έξω 

7. Κεντρικό μπλοκ 

8. Σωλήνας αναρρόφησης κάτω μπίλια κλειστή κατά την κατάθλιψη 

9. MΑΝIFOLD  αναρρόφησης 

10.  Αεροβαλβίδα 

11. Οδηγός αεροβαλβίδας 
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         ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο χρήστης πρέπει να εξετάσει την αναλογία μεταξύ της μέγιστης 

θερμοκρασίας της επιφάνειας της αντλίας που υποδεικνύεται στη σήμανση και της ελάχιστης 

θερμοκρασίας ανάφλεξης των στρωμάτων και των σύννεφων σκόνης όπως φαίνεται στο πρότυπο 

EN1227-1. 

         ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση της αντλίας που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες που 

αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης θα ακυρώσει τις προϋποθέσεις ασφάλειας και 

προστασίας από εκρήξεις. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση των αντλιών κάτω από τις 

ακριβείς συνθήκες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης έχουν αναλυθεί, ενώ 

η ανάλυση των κινδύνων που συνδέονται με τη διασύνδεση με άλλα εξαρτήματα του συστήματος 

πρέπει να διεξάγεται από τον εγκαταστάτη. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ταξινόμηση του 

χώρου όπου θα χρησιμοποιηθεί η αντλία, ενώ η ταυτότητα της κατηγορίας εξοπλισμού αποτελεί 

ευθύνη του κατασκευαστή. 

 

2.0 Κανόνες ασφαλείας 

Επικίνδυνες ή επισφαλείς πρακτικές που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας και με τις 

συστάσεις που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, 

υλικές ζημιές ή ακόμα και εκρήξεις ή / και θάνατο για τα οποία ο κατασκευαστής δεν μπορεί να είναι 

υπεύθυνος. 

         ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτές οι οδηγίες είναι απαραίτητες για την συμμόρφωση των αντλιών με τις 

απαιτήσεις της οδηγίας 2006/42/ΕC και πρέπει συνεπώς να είναι διαθέσιμες, γνωστές, κατανοητές 

και εφαρμοσμένες. 

         ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την εγκατάσταση, επιθεώρηση 

και συντήρηση των αντλιών πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις και την εκπαίδευση 

σε θέματα σχετικά με τις εκρήξιμες ατμόσφαιρες και τους συναφείς κινδύνους. 

         ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση των αντλιών κατά τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες που 

αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης θα ακυρώσει όλες τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την ασφάλεια και την προστασία από τις εκρήξεις. 

         ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από την παρέμβαση στην αντλία και/ή τη συντήρηση ή την επισκευή 

της, σημειώστε ότι πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής: 

Α. Αδειάστε τη από κάθε προϊόν που αντλήθηκε 

Β. Πλύνετε την εσωτερικά χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο μη εύφλεκτο υγρό, στη συνέχεια 

στεγνώστε τη 

Γ. Αποσυνδέστε την παροχή αέρα χρησιμοποιώντας τη σχετική βαλβίδα και βεβαιωθείτε ότι δεν 

έχει παραμένει μέσα κάποια υπολειπόμενη πίεση. 

Δ. Κλείστε όλες τις βαλβίδες απενεργοποίησης (παροχές και είσοδο αέρα) σε σχέση με τα προϊόντα. 
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Ε. Αποσυνδέστε το δίκτυο παροχής αέρα 

Ζ. Φοράτε κατάλληλη προστασία πριν από οποιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή (γυαλιά, προστασία 

προσώπου, γάντια, κλειστά παπούτσια, ποδιές και άλλα) 

 

          ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε την αντλία, βεβαιωθείτε ότι το υγρό που πρόκειται 

να αντληθεί είναι συμβατό με την κλάση αντιεκρηκτικής προστασίας και με τα υλικά κατασκευής 

της αντλίας. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ, ΥΠΕΡΧΕΙΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ /Ή ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Για την εγκατάσταση και τη χρήση σε ένα δυνητικά εκρηκτικό περιβάλλον, ακολουθήστε τις παρακάτω 

γενικές προφυλάξεις 

- βεβαιωθείτε ότι η αντλία είναι γεμάτη και αν είναι δυνατόν, ότι το επίπεδο είναι πάνω από αυτή κατά 

0,5 m. 

- βεβαιωθείτε ότι το υγρό δεν περιέχει ή δεν μπορεί να περιέχει μεγάλα στερεά ή στερεά με επικίνδυνο 

σχήμα 

- βεβαιωθείτε ότι οι βάνες εισαγωγής αέρα ή παροχής δεν είναι κλειστές ούτε περιορίζονται ώστε να 

αποφεύγεται η σπηλαίωση ή η καταπόνηση του αεροκινητήρα. 

- βεβαιωθείτε επίσης ότι οι σωληνώσεις σύνδεσης είναι αρκετά ισχυρές και δεν μπορούν να 

παραμορφωθούν από το βάρος της αντλίας ή από την υποπίεση αναρρόφησης του 

προσλαμβανόμενου υγρού. 

- εάν η αντλία πρόκειται να παραμείνει αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε την 

προσεκτικά χρησιμοποιώντας ένα μη εύφλεκτο υγρό απορρυπαντικό συμβατό με υλικά κατασκευής 

της αντλίας 

- αν η αντλία έχει απενεργοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, βάλτε τη να δουλέψει για λίγα λεπτά 

με καθαρό νερό ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ιζήματος.  

- πριν από την εκκίνηση, μετά από μεγάλες περιόδους μη χρήσης, καθαρίστε τις εσωτερικές και 

εξωτερικές επιφάνειες με ένα υγρό πανί. 

- ελέγξτε τη γείωση. 

- προστατεύετε πάντα την αντλία από τυχόν χτυπήματα που προκαλούνται από κινούμενα αντικείμενα 

ή από διάφορα αμβλεία υλικά που μπορεί να της προκαλέσουν βλάβη ή να αντιδράσουν στα υλικά 

κατασκευής της. 

- προστατεύετε  περιβάλλοντα χώρο της αντλίας από πιτσιλίσματα υγρού που μπορεί να προκληθούν 

τυχαία από τράνταγμα της αντλίας. 
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- Εάν τα διαφράγματα είναι πλήρως σκισμένα, το υγρό μπορεί να εισέλθει στο κύκλωμα του αέρα, να 

το καταστρέψει και να εκφορτιστεί από την έξοδο της αντλίας. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να 

μεταφερθεί η θύρα εξάτμισης μέσω σωλήνων σε ασφαλή περιοχή. 

 

          ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Η πίεση παροχής αέρα δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τα 7 bar ή να είναι 

κάτω από τα 2 bar 

          ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: όταν χρησιμοποιείτε την αντλία με επιθετικά ή τοξικά υγρά ή με υγρά που 

μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία σας, πρέπει να τοποθετήσετε κατάλληλη προστασία στην 

αντλία ώστε να συγκρατεί, να συλλέγει και να σηματοδοτεί τυχόν διαρροές: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ 

ΡΥΠΑΝΣΗ, ΜΟΛΥΝΣΗ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ / Ή ΘΑΝΑΤΟ. 

         ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η αντλία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με υγρά που δεν είναι συμβατά με 

τα υλικά κατασκευής της ή σε χώρο που περιέχει μη συμβατά υγρά. 

         ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απαγορεύεται η τοποθέτηση των αντλιών χωρίς τις βαλβίδες διακοπής ροής 

στις πλευρές εισόδου αέρα και παροχής με σκοπό την διακοπή ροής του προϊόντος σε περίπτωση 

διαρροής: κίνδυνος ανεξέλεγκτης διαρροής προϊόντος 

         ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: απαγορεύεται η εγκατάσταση των αντλιών χωρίς βαλβίδες τριών δρόμων 

ενεργοποίησης / απενεργοποίησης ή βαλβίδες ελέγχου στις σωληνώσεις του υγρού. 

Το υγρό σε περίπτωση θραύσης των διαφραγμάτων ενέχει τον κίνδυνο εισόδου υγρού στο κύκλωμα 

του αέρα και την εκκένωση του στο περιβάλλον 

         ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν ο χρήστης θεωρεί ότι τα όρια θερμοκρασίας που καθορίζονται στο παρόν 

εγχειρίδιο μπορούν να ξεπεραστούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πρέπει να τοποθετήσει ένα 

σύστημα προστασίας για να αποτραπεί η επίτευξη της μέγιστης επιτρεπόμενης θερμοκρασίας. Σε 

περίπτωση υπέρβασης του ορίου θερμοκρασίας, η μέγιστη θερμοκρασία μπορεί να είναι 

επικίνδυνη. 

         ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι αντλίες πρέπει πάντα να γειώνονται ανεξάρτητα από το όργανο με το 

οποίο συνδέονται. Έλλειψη γείωσης ή εσφαλμένη γείωση θα ακυρώσει τις προϋποθέσεις 

ασφάλειας και προστασίας από τον κίνδυνο έκρηξης.  

         ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: απαγορεύεται η χρήση αντλιών που κατασκευάζονται με μη αγώγιμο υλικό, 

οι οποίες φορτίζονται στατικά και χωρίς κατάλληλη γείωση για εύφλεκτα υγρά :  

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 
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        ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  απαγορεύεται να επιστραφεί  στον κατασκευαστή ή σε κέντρο επισκευής,  

μια αντλία που περιέχει επιθετικά, τοξικά ή επικίνδυνα υγρά, καθώς αυτά μπορούν να 

προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή βλάβες στην υγεία. Πριν την αποστολή της για επισκευή 

πρέπει να αδειάσετε το εσωτερικό της κύκλωμα από το προϊόν και να την πλύνετε προσεχτικά. 

         ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι αντλίες που περιέχουν εξαρτήματα αλουμινίου ή μέρη που έρχονται σε 

επαφή με το υγρό, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άντληση Τριχλωροαιθάνιου, 

χλωριούχου μεθυλένιου ή διαλύτών με βάση άλλους αλογονωμένους υδρογονάνθρακες: 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 

 

         ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα εξαρτήματα του πνευματικού εναλλάκτη, συμπεριλαμβανομένου του 

άξονα, είναι κατασκευασμένα από υλικά που δεν είναι ανθεκτικά συγκεκριμένα στα χημικά 

προϊόντα. Εάν το διάφραγμα έχει σπάσει, αντικαταστήστε αυτά τα μέρη εξολοκλήρου εάν έχουν 

έρθει σε επαφή με το προϊόν 

        ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο αεροκινητήρας των αντλιών Ruby είναι αυτολιπαινόµενος και δεν απαιτεί 

λίπανση. Αποφύγετε λοιπόν τη χρήση λιπαντικού και μη ξηρού αέρα.  

        ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι κατά τη λειτουργία δεν ακούγεται κάποιος περίεργος 

θόρυβος. Σε αυτή την περίπτωση, σταματήστε αμέσως την αντλία. 

        ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: βεβαιωθείτε ότι το υγρό στην πλευρά εξόδου δεν περιέχει αέριο. Αλλιώς 

διακόψτε αμέσως την αντλία 

        ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πρέπει να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει 

σκόνη ή / και ίζημα στις εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες της αντλίας και, εάν είναι 

απαραίτητο, πρέπει να καθαρίζονται με ένα υγρό πανί 

        ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η αφαίρεση του σιγαστήρα (σιλανσιέ) και του εξαρτήματος τροφοδοσίας 

πρέπει να γίνεται όταν δεν υπάρχει σκόνη.   Πριν την επανεκκίνηση της αντλίας, βεβαιωθείτε ότι 

δεν έχει εισέλθει σκόνη στον αεροδιανομέα. 

Για να αντικαταστήσετε τα φθαρμένα εξαρτήματα, χρησιμοποιήστε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. 

Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τον χειριστή, τους 

τεχνικούς, τα άτομα, την αντλία ή / και το περιβάλλον, που δεν μπορούν να αποδοθούν στον 

κατασκευαστή. 

        ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι αντλίες διαφράγματος με αρνητική αναρρόφηση, επηρεάζονται από τους 

ακόλουθους παράγοντες: 

- το ιξώδες και το ειδικό βάρος του υγρού 

- τη διάμετρο και μήκος της αναρρόφησης. 
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Τοποθετήστε την αντλία όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο αναρρόφησης (εντός 2,5 μ.) και σε 

καμία περίπτωση σε απόσταση μεγαλύτερη από 5 μ. Η διάμετρος του σωλήνα αναρρόφησης δεν 

πρέπει ποτέ να είναι μικρότερη από τη σύνδεση της αντλίας, αλλά πρέπει να αυξάνεται όσο 

αυξάνεται η απόσταση. Ένα υγρό που πρόκειται να αντληθεί με αρνητική αναρρόφηση δεν πρέπει 

ποτέ να υπερβαίνει ένα ιξώδες 5.000 cps στους 20 ° C και ένα ειδικό βάρος 1.4 Kg /l.  

Αυτά τα στοιχεία μπορεί να προκαλέσουν μείωση της διάρκειας ζωής του διαφράγματος: ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

ΠΡΟΩΡΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ. 

 

2.1 Ισοδυναμική σύνδεση/γείωση 

Θεωρητικά, οι αντλίες και τα εξαρτήματα πρέπει να είναι γειωμένα ή 

εφοδιασμένα με ισοδυναμική σύνδεση  εάν υπάρχει η πιθανότητα 

ηλεκτροστατικής φόρτισης για το προϊόν και όταν χρησιμοποιείται σε 

δυνητικά εκρήξιμες περιοχές . Οι αντλίες και οι αποσβεστήρες 

κραδασμών με έγκριση τύπου ATEX είναι συνεπώς συνδεδεμένες με 

βίδα γείωσης. 

 

 

Προσοχή 

Για τη Ζώνη 1  

 Το αλουμίνιο σε συνδυασμό με τον ανοξείδωτο χάλυβα (μεγαλύτερο ή ίσο με 16,5% Cr) 

χρησιμοποιείται εάν ο χάλυβας δεν υπόκειται σε διάβρωση και δεν παρατηρείται οξείδιο του σιδήρου 

και / ή σκουριά στην επιφάνεια.  

 

Για αντλίες με διάφραγμα τύπου TFM/PTFE: 

1. Δεν λειτουργεί άδεια με εύφλεκτο υγρό/αέριο 

2. Ξεπλύνετε πριν 

 

Για τη Ζώνη 2 

1.  Δεν λειτουργεί άδεια με εύφλεκτο υγρό/αέριο 

2. Ξεπλύνετε πριν 

 

          ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν επιτρέπεται η χρήση των αντλιών για εύφλεκτα υλικά και χωρίς 

κατάλληλη γείωση , όταν αυτές είναι κατασκευασμένες με μη αγώγιμα υλικά.  

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 
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3.0  Εγκατάσταση 

1. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από άτομα που διαθέτουν τις απαραίτητες   

δεξιότητες για αυτήν την εργασία. 

2. Πριν από την εγκατάσταση, ευθυγραμμίστε σωστά την αντλία και στερεώστε την χωρίς πίεση. Οι 

σωληνώσεις πρέπει να συναρμολογηθούν με τρόπο ώστε το βάρος τους να μην ασκεί πίεση στην 

αντλία 

3. Προκειμένου να αποφευχθεί ζημιά στην αντλία, οι νέες εγκαταστάσεις θα πρέπει γενικά να 

ελέγχονται για τυχόν υπολείμματα (σφαιρίδια συγκόλλησης, κομμάτια σύρματος κ.λπ.) στο 

σύστημα σωληνώσεων 

4. Εξετάστε την τοποθέτηση της αντλίας σε σχέση με τις κεφαλές αναρρόφησης και κατάθλιψης 

5. Το σύστημα της αντλίας πρέπει να σχεδιάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Οι 

βαλβίδες ή τα μανόμετρα πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην βάνα 

αναρρόφησης/κατάθλιψης. Αυτό ισχύει επίσης για εξαρτήματα Τ με βαλβίδα για έλεγχο 

παράκαμψης ή βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης, μετρητές πίεσης, ροή βαλβίδες ελέγχου και βαλβίδες 

διακοπής. 

6. Εξετάστε προσεκτικά την ευθυγράμμιση της αντλίας με το δίκτυο σωληνώσεων, προκειμένου να 

αποφύγετε την υπερφόρτωση και την πρόωρη φθορά. 

7. Ελέγξτε τις σωληνώσεις για τυχόν διαρροές. Αυτό αφορά κυρίως την γραμμή αναρρόφησης 

προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος αέρα 

8. Εάν το υγρό που πρόκειται να αντληθεί περιέχει στερεά σωματίδια μεγαλύτερα από τα 

προδιαγραφόμενα, πρέπει να εγκατασταθεί ένα φίλτρο. Το φίλτρο πρέπει να έχει τέτοιο μέγεθος 

ώστε η μεταβολή της αντίστασης στη θύρα εισόδου της αντλίας να είναι μικρή. Αυτό το φίλτρο 

πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς και, αν είναι απαραίτητο, να καθαρίζεται. 

9. Τα υγρά που αλλάζουν το ιξώδες τους πρέπει να αναδεύονται συνεχώς ή να διαθέτει η δεξαμενή 

αισθητήρα θερμοκρασίας. Με την αύξηση του ιξώδους, ξεκινήστε την ανάδευση και / ή τη 

θέρμανση. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για διακοπτόμενη λειτουργία! 
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Σημείωση: Συνιστάται η τοποθέτηση εύκαμπτων σωλήνων ή αντισταθμιστών στην αναρρόφηση 

και κατάθλιψη της αντλίας (σχήμα 3). Αυτό θα αποτρέψει τη μεταφορά κραδασμών στην αντλία. 

 

 

 

 

 

 

                          1.Αντισταθμιστές                                                   2. Υποστήριξη σωληνώσεων 

 

                                    Σχήμα 3. Πρόταση εγκατάστασης Διαφραγματικής αντλίας  

 

 

1. Διαχωριστής νερού 
2. Φίλτρο  
3. Μειωτής πίεσης  
4. Μανόμετρο  
5. Βελονοειδής βαλβίδα  
6. Αποσβεστήρας κραδασμών  
7. Διακόπτης παροχής στην πλευρά αναρρόφησης και κατάθλιψης 

 

 

3.1 Σύνδεση του αγωγού παροχής αέρα 

Συνιστούμε να τροφοδοτήσετε τον αέρα στην αντλία μέσω ενός εύκαμπτου σωλήνα. Η χρήση 

ενυδατωμένου πεπιεσμένου αέρα απαιτεί την τοποθέτηση μιας μονάδας φιλτρορυθμιστή με 

διαχωριστή νερού. Αυτός ο εξοπλισμός ελέγχου μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση 

της παροχής της αντλίας. Το διάφραγμα δεν πρέπει να υποβάλλεται σε ξαφνικά αυξανόμενα φορτία. 

Για το λόγο αυτό συνιστούμε την τοποθέτηση ενός μανομέτρου, ενός αποσβεστήρα ή μίας 

βελονοειδούς βαλβίδας ως στοιχείου διακοπής παροχής. 

 

        ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η παροχή αέρα στις αντλίες Ruby πρέπει να γίνεται με τη χρήση 

ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟΥ, ΞΗΡΟΥ, ΜΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΑΕΡΑ σε πίεση όχι μικρότερη από 2 bar και όχι 

μεγαλύτερη από 7 bar. 

        ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην αφαιρείτε το RESET για οποιονδήποτε λόγο και / ή μην συνδέετε την 

παροχή αέρα στο κανάλι RESET 

        ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε σφαιρική βαλβίδα ως διακόπτη παροχής. 
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Σημείωση: Ειδικά για τις πλαστικές αντλίες ή τις αντλίες με διάφραγμα PTFE, συνιστάται εντόνως η 

τοποθέτηση μιας βαλβίδας βραδείας εκκίνησης στη γραμμή παροχής της αντλίας. Αυτή η βαλβίδα 

προστατεύει τόσο το διάφραγμα όσο και το περίβλημα της αντλίας από τους ξαφνικούς 

κραδασμούς που προκαλούνται από την πίεση.  

3.2 Σύνδεση γραμμών αναρρόφησης και πίεσης 

Οι γραμμές αναρρόφησης και πίεσης πρέπει να εγκατασταθούν με τρόπο ώστε να μην εφαρμόζονται 

επιπλέον φορτία στις θύρες της αντλίας. 

Η σύσφιξη της ροπής στρέψης των βιδών στερέωσης και η ισχύς πίεσης των υποδοχών στερέωσης και 

των φλαντζών πρέπει να ελέγχονται κατά την εγκατάσταση των γραμμών αναρρόφησης και πίεσης. 

Μετά τη συναρμολόγηση, ελέγξτε το σύστημα για διαρροές. 

 

3.3 Αντλία στη λειτουργία αναρρόφησης 

Οι αεροδιαφραγματικές αντλίες Ruby είναι αντλίες ξηρής αυτόματης αναρρόφησης. Ανάλογα με το 

σχεδιασμό της αντλίας, μπορεί να επιτευχθεί μια μέγιστη κεφαλή αναρρόφησης 9 m Wc όταν η γραμμή 

αναρρόφησης είναι γεμάτη. 

 

3.4 Αντλία σε υποβρύχια λειτουργία 

Οι διαφραγματικές αντλίες Ruby είναι κατάλληλες για υποβρύχια λειτουργία. Ωστόσο, πρέπει να 

βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον υγρό δεν θα προσβάλει την αντλία. 

Κατά την εγκατάσταση της αντλίας βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί ο σιγαστήρας κατάθλιψης  και ότι 

ο εξαγόμενος αέρας αποβάλλεται από το υγρό μέσω ενός σωλήνα. 

 

3.5 Σύνδεση με το κύκλωμα του προϊόντος 

Αφού τοποθετήσετε την αντλία, μπορείτε τώρα να την συνδέσετε στο κύκλωμα του προϊόντος ως εξής: 

 

         ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο εξαρτήματα με υλικά συμβατά τόσο με το 

υγρό που πρέπει να αντληθεί όσο και με τα δομικά υλικά της αντλίας. 

Για παράδειγμα: 

Αντλία από πολυπροπυλένιο ΡΡ – εξαρτήματα ΡΡ 

Αντλία ανοξείδωτη = εξαρτήματα ανοξείδωτα 

 

 

1. Στο σωλήνα αναρρόφησης και κατάθλιψης τοποθετείστε μία χειροκίνητη βαλβίδα ίδιας 

διαμέτρου με αυτή της εισόδου της αντλίας (ποτέ μικρότερη) για να διακόψετε το υγρό σωστά 

σε περίπτωση διαρροής και /ή κατά τη συντήρηση της αντλίας. 

2. Τοποθετείστε τα μανίκια για να ασφαλίσετε τους εύκαμπτους σωλήνες και στις δύο βαλβίδες. 
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          ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η αντλία πρέπει να είναι συνδεδεμένη με ΕΥΚΑΜΠΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΝΑ ΔΙΣΚΑΜΠΤΟ ΣΠΙΡΑΛ  με μία διάμετρο ποτέ μικρότερη από αυτή της 

σύνδεσης της αντλίας. Τα φίλτρα ή οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός που είναι εγκατεστημένος στην 

πλευρά εισαγωγής αέρα  πρέπει να είναι σε κατάλληλες διαστάσεις ώστε να αποφευχθούν οι 

πτώσεις πίεσης.  

Για τις αρνητικές εγκαταστάσεις και / ή τα ιξώδη υγρά, χρησιμοποιήστε σωλήνες με ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟ, ειδικά στην πλευρά εισόδου. 

Οι συνδέσεις που χρησιμοποιούν δύσκαμπτους σωλήνες μπορεί να προκαλέσουν ισχυρούς 

κραδασμούς και να σπάσουν τους σωλήνες της αντλίας.  

3. Συνδέστε τους σωλήνες εισαγωγής και παροχής με τα αντίστοιχα εξαρτήματά τους 

λαμβάνοντας υπόψη τις ενδείξεις που υπάρχουν στην αντλία: 

ΙΝ = ΕΙΣΟΔΟΣ (κάτω) και 

OUT = ΕΞΟΔΟΣ (επάνω) 

ή σύμφωνα με αυτό που υποδεικνύεται από τα βέλη. 

4. Ασφαλίστε τους εύκαμπτους σωλήνες χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους σφιγκτήρες. 

 

        ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρέχετε την κατάλληλη στήριξη στις σωληνώσεις. Η σωλήνωση 

πρέπει να είναι αρκετά δυνατή ώστε να αποφευχθεί η παραμόρφωση κατά τη φάση της 

αναρρόφησης και δεν θα πρέπει να επιβαρύνει την αντλία ή αντίστροφα.  

 

5. Εάν χρησιμοποιείται για αναρρόφηση δοχείου (όχι η κάτω κεφαλή), το βυθισμένο άκρο του 

σωλήνα αναρρόφησης πρέπει να είναι εφοδιασμένο με διαγώνια άκρη για να αποφευχθεί η 

προσκόλληση του στο κάτω μέρος του δοχείου. 

        ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το υγρό δεν περιέχει ή δεν μπορεί να περιέχει μεγάλα 

στερεά ή στερεά με επικίνδυνα σχήματα και ότι οι βάνες εισαγωγής ή παροχής δεν εμποδίζονται 

ούτε περιορίζονται ώστε να αποφεύγεται η σπηλαίωση ή η υπερφόρτωση του κινητήρα. 

 

Η σύνδεση του κυκλώματος του προϊόντος τελειώνει εδώ. 
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3.6 Εκπομπές θορύβου (2003/10/EC) 

Σε ένα χώρο με αρκετές αντλίες μπορεί να σημειωθεί ένα πολύ υψηλό επίπεδο θορύβου. Ανάλογα με 

τη στάθμη της ηχητικής πίεσης πρέπει επομένως να εφαρμοστούν τα ακόλουθα μέτρα: 

Κάτω από 70 dB (A): Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα 

Πάνω από 70 dB (A): Τα άτομα που βρίσκονται μόνιμα στο χώρο πρέπει να φορούν ακουστικά 

προστασίας. 

Πάνω από 85 dB (A: Χώρος με επικίνδυνο επίπεδο θορύβου!) Σε κάθε πόρτα πρέπει να υπάρχει 

εμφανής επιγραφή που να προειδοποιεί τα άτομα να μην εισέρχονται στο χώρο χωρίς ακουστικά 

προστασίας.  

 

3.7 Εύρος θερμοκρασίας των υλικών του διαφράγματος 

TFM Διάφραγμα ενσωματωμένου τύπου (Compound) : -10 oC - 130 oC 

NBR Αγώγιμο διάφραγμα: -10 oC - 100 oC 

TFM Διάφραγμα ενσωματωμένου τύπου πλήρους παροχής: -10 oC - 130 oC 

EPDM Αγώγιμο διάφραγμα: -10 oC - 100 oC 

VITON Αγώγιμο διάφραγμα: -40 oC - 170 oC 

 

3.8 Εύρος θερμοκρασίας του υλικού του σώματος της αντλίας 

Ανοξείδωτος χάλυβας: -25 oC - 130 oC 

Αλουμίνιο: -10 oC - 130 oC 

Πολυπροπυλένιο: 0 oC - 60 oC 

PVDF + CF: -10 oC - 120oC 
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4.0 Αποσυναρμολόγηση της αντλίας 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 1 

Αφαιρέστε τον σωλήνα 
κατάθλιψης αποσυνδέοντας 
τις βίδες με διαμόρφωση Χ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 2 

Αφαιρέστε τις μπίλιες και τις 
έδρες. Γυρίστε ανάποδα την 
αντλία και αφαιρέστε με τον ίδιο 
τρόπο τον σωλήνα 
αναρρόφησης 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 3 

Αποσυνδέστε ένα από τα 
δύο μέρη του σώματος της 
αντλίας αποσυνδέοντας τις 
βίδες σταδιακά και κυκλικά 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 4 

Αφαιρέστε με το χέρι το 
διάφραγμα από το κεντρικό 
μπλοκ και αποσυνδέστε το 
περιστρέφοντας το προς τα 
αριστερά 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 5 

Αποσυνδέστε το απέναντι μέρος 
του σώματος και τραβήξτε το 
διάφραγμα μαζί με τον άξονα 
προς τα έξω. Αφαιρέστε το 
διάφραγμα από τον άξονα 
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4.1 Αποσυναρμολόγηση της αεροβαλβίδας 

 

 

 

 

Βήμα 1 – Βήμα 2 

Αφαιρούμε τις ασφάλειες (Βήμα 1) 
και σπρώχνουμε την αεροβαλβίδα 
από τη μια πλευρά προς τα έξω 
(Βήμα 2) 
 

 

4.2 Συναρμολόγηση της αεροβαλβίδας 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 1 

Τοποθετούμε τη βαλβίδα 
χωρίς τα πλευρικά καλύμματα 
στη φωλιά, μετά τοποθετούμε 
PG21 MOLYCOTE και στη 
φωλιά και στη βαλβίδα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 2 

Το πιέζουμε μέχρι να έρθει 
στην ίδια επιφάνεια με το 
κεντρικό μπλοκ  

 

 

 

 

 

 

Βήμα 3 

Βάζουμε το δακτύλιο 
στεγανοποίησης του 
πλευρικού καλύμματος 
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Βήμα 4 

Τοποθετούμε τον άξονα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 5 

Στη συνέχεια, τοποθετούμε το 
καπάκι μέχρι και το σημείο 
ασφάλειας 

. 

 

 

 

 

 

Βήμα 6 

Στη συνέχεια, τοποθετούμε 
την ασφάλεια, γυρίζουμε το 
κεντρικό μπλοκ, τοποθετούμε 
το δεύτερο δακτύλιο, το 
δεύτερο καπάκι και τη 
δεύτερη ασφάλεια 

 

4.3 Αφαίρεση των εδράνων (κουζινέτων)του άξονα 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 1 

Από τη μια πλευρά βγάζουμε 
την ασφάλεια του κεντρικού 
εδράνου και το αφαιρούμε  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 2 

Το ίδιο επαναλαμβάνουμε 
και από την άλλη μεριά 
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4.4 Συναρμολόγηση της εγκατάστασης του διαφράγματος 

 

 

 
Βήμα 1 

Τοποθετούμε το inner piston από τη μια πλευρά 

Βήμα 2 

Μετά θα πρέπει να βιδώσουμε τον άξονα στο 
διάφραγμα 
Βήμα 3 

Τοποθετούμε PG MOLYCOTE 21 στο κέντρο του 
εδράνου 

Βήμα 4 

Εισάγουμε  τον άξονα στο έδρανο από 
εκείνη την πλευρά όπου βάζουμε PG 
MOLYCOTE 21. Πιέζουμε τον άξονα 
έτσι ώστε να περάσει από την άλλη 
πλευρά. Αφού το κάνουμε αυτό, 
καθαρίζουμε το PG MOLYCOTE 21 που 
έχει απομείνει. Από την αντίθετη 
πλευρά τοποθετούμε την 
αεροβαλβίδα και έτσι έχουμε βιδώσει 
το διάφραγμα 
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Βήμα 5 

Από την είσοδο αέρα της αντλίας εισάγουμε αέρα 

με πίεση 0,5 bar και βλέπουμε σε ποια πλευρά 

του μπλοκ, οι οπές εισόδου που βρίσκονται στο 

πίσω μέρος του διαφράγματος απελευθερώνουν 

αέρα. 

Αφαιρούμε τον αέρα. Συναρμολογούμε το 

περίβλημα από εκείνη την πλευρά όπου οι οπές 

της βαλβίδας απελευθερώνουν τον αέρα. 

Σφίγγουμε τις βίδες περιφερειακά, τη μια μετά 

την άλλη, βήμα-βήμα, έτσι ώστε το κενό που θα 

αφήσουμε ανάμεσα στο περίβλημα και στο 

κεντρικό μπλοκ να είναι από 1,5mm μέχρι 2 mm. 

Τοποθετείται τον σωλήνα αέρα στην είσοδο της 

αντλίας και ενεργοποιείτε τον αέρα στα 0,5 bar. 

Το διάφραγμα θα υποχωρήσει. Στη συνέχεια, 

τοποθετείστε το περίβλημα και βιδώστε το με τον 

ίδιο τρόπο 
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5.0 Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Οι παρακάτω οδηγίες προορίζονται αποκλειστικά για εξουσιοδοτημένους τεχνικούς συντήρησης. Σε 

περίπτωση δυσλειτουργίας και για την αποκατάσταση βλαβών, ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες 

αντιμετώπισης προβλημάτων. 

                          ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για πιο σοβαρά προβλήματα, σας συνιστούμε εντόνως να  επικοινωνείτε με το 

τμήμα τεχνικού ελέγχου της  ALPHADYNAMIC: οι μηχανικοί μας θα σας παράσχουν βοήθεια το 

συντομότερο δυνατό 

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση 
Η αντλία λειτουργεί, δεν 
υπάρχει παροχή 

H αντλία έχει ρουφήξει αέρα 
Η βαλβίδα αναρρόφησης είναι κλειστή 
Έχει γίνει υπέρβαση της ισχύος 
αναρρόφησης 
Η μπίλια και η έδρα στην πλευρά της 
αναρρόφησης έχουν υποστεί φθορά 

Στεγανοποιήστε το σωλήνα αναρρόφησης 
Ανοίξτε τις βαλβίδες 
Αλλάξτε την εγκατάσταση 
Αντικαταστήστε έδρες και μπίλιες 

Ανεπαρκής άντληση Βουλωμένο σιλανσιέ 
Βουλωμένο φίλτρο στη είσοδο του αέρα 
Ανεπαρκής παροχή αέρα 
Φραγμένοι σωλήνες 
Πολύ υψηλό ιξώδες 

Καθαρισμός ή αντικατάσταση 
Καθαρισμός ή αντικατάσταση 
Ελέγξτε τη γραμμή παροχής 
Καθαρισμός 
Αλλάξτε τις συνθήκες 
 

Η αντλία επιβραδύνει, 
σταματά, ξαναρχίζει 

Πάγωμα της αεροβαλβίδας Χρησιμοποιείστε ξηρό αέρα. 
Τροφοδοτείστε τον αέρα με αντιψυκτικό 

Μειωμένη ροή, ισχυρότερος 
κραδασμός 

Φραγμένη μπίλια στην πλευρά της 
αναρρόφησης 

 
Διασφαλίστε την κινητικότητα της μπίλιας 

 
Διαρροή από το σιλανσιέ 
 

 
Σπασμένο διάφραγμα 

 
Αντικαταστήστε το διάφραγμα 

 
Αέρας στο προϊόν 
 

 
Σπασμένο διάφραγμα 

 
Αντικαταστήστε το διάφραγμα 

Η αντλία δεν δουλεύει παρά 
την τροφοδότηση με αέρα 

Βουλωμένο σιλανσιέ 
Βουλωμένο φίλτρο της εισόδου αέρα 
Μπίλιες που κολλούν στις έδρες 

Καθαρισμός ή αντικατάσταση 
Καθαρισμός ή αντικατάσταση 
Ξεσφίξτε, χρησιμοποιείστε στη θέση τους 
μπίλιες PTFE  

Παραμορφωμένες μπίλιες Χημική προσβολή 
Μηχανική προσβολή 

Αλλαγή υλικού 
Αλλαγή υλικού 

Το PTFE διάφραγμα έσπασε 
μέσα σε μικρό χρονικό 
διάστημα 

Μεγάλα σωματίδια μέσα στο προϊόν 
Συμπιεσμένος αέρας που άνοιξε από 
κραδασμό 

Τοποθετείστε ένα φίλτρο 
Τοποθετείστε μία βαλβίδα αργής 
εκκίνησης 

Ανεπαρκής αναρρόφηση Διαρροή από μπίλιες και έδρες 
Η αντλία είναι εντελώς ξηρή 

Αντικαταστήστε 
Γεμίστε τη γραμμή αναρρόφησης 

Η αντλία κάνει πολύ θόρυβο 
ή κροτάλισμα 

Φθαρμένη βαλβίδα ελέγχου 
Υπερβολική τροφοδότηση στην πλευρά 
αναρρόφησης 

Αντικαταστήστε 
Τοποθετείστε πιο βαριές μπίλιες 
Μειώστε την ισχύ της γραμμής 
αναρρόφησης 

Το έμβολο της αεροβαλβίδας 
κινείται με δυσκολία 

Πολύ ξηρός συμπιεσμένος αέρας  
Πολύ υψηλή θερμοκρασία 
Βρώμικος συμπιεσμένος αέρας 
Κατεστραμμένο έμβολο αεροβαλβίδας 

Λιπάνετε τον αέρα 
Μειώστε τη θερμοκρασία 
Τοποθετείστε ένα φίλτρο 
Αντικαταστήστε 

Μετά το γέμισμα του σωλήνα 
της, η αντλία παραμένει 
ακίνητη 

Πολύ χαμηλή πίεση αέρα 
Πολύ υψηλό ιξώδες 

 

Αυξήστε την πίεση του αέρα 

 

 



26 
 

6.0 Τεχνικές προδιαγραφές 

6.1 Διαστάσεις 
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6.2 Καμπύλες 

Ruby 040 

PTFE A Διάφραγμα ενσωματωμένου τύπου πλήρους παροχής 

Παροχή  360 L/min 
Σύνδεση αέρα 1/2'' 
Είσοδος κατάθλιψης/αναρρόφησης 1 1/2'' BSP G 
Ύψος αναρρόφησης 5 m 
Μέγεθος στερεών  5 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Οι τιμές που δίνονται για τις καμπύλες και τις αποδόσεις αφορούν αντλίες με εμβαπτιζόμενη αναρρόφηση και 

ελεύθερη κατάθλιψη, για νερό στους 20 C και ποικίλουν ανάλογα με το υλικό της κατασκευής 
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Ruby 040 

NBR-EPDM-VITON Διαφράγματα 

Παροχή  360 L/min 
Σύνδεση αέρα 1/2'' 
Είσοδος κατάθλιψης/αναρρόφησης 1 1/2'' BSP G 
Ύψος αναρρόφησης 5 m 
Μέγεθος στερεών  5 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Οι τιμές που δίνονται για τις καμπύλες και τις αποδόσεις αφορούν αντλίες με εμβαπτιζόμενη αναρρόφηση και 

ελεύθερη κατάθλιψη, για νερό στους 20 C και ποικίλουν ανάλογα με το υλικό της κατασκευής 
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Ruby 040 

PTFE Διαφράγματα 

Παροχή  310 L/min 
Σύνδεση αέρα 1/2'' 
Είσοδος κατάθλιψης/αναρρόφησης 1 1/2'' BSP G 
Ύψος αναρρόφησης 5 m 
Μέγεθος στερεών  5 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Οι τιμές που δίνονται για τις καμπύλες και τις αποδόσεις αφορούν αντλίες με εμβαπτιζόμενη αναρρόφηση και 
ελεύθερη κατάθλιψη, για νερό στους 20 C και ποικίλουν ανάλογα με το υλικό της κατασκευής 
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6.3 Σχεδιάγραμμα και Λίστα ανταλλακτικών 

6.3.1 Σχεδιάγραμμα 
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6.3.2 Λίστα ανταλλακτικών 
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