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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

ΠΡΟΟΥΗ! Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ κεραλή. 

 

Η Δ.Β.Α.Θ. δελ δίδεη νπνηαδήπνηε εγγχεζε φζνλ αθνξά ην παξφλ πιηθφ (εγρεηξίδην νδεγηψλ), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, αιιά κε πεξηνξηζκέλσλ ζηηο εμππαθνπφκελεο εγγπήζεηο 

εκπνξηθφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. 

 

Η Δ.Β.Α.Θ., δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ ιάζε ζην παξφλ νχηε θαη γηα ηπραία ή 

πξνθχπηνπζα δεκία ζε ζρέζε κε ηηο επηδφζεηο ή ηε ρξήζε ηνπ παξφληνο πιηθνχ. 

 

Γελ επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή, ε αλαπαξαγσγή ή ε κεηάθξαζε ζε άιιε γιψζζα 

νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηνπ παξφληνο εληχπνπ ρσξίο αξρηθά ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή 

ζπγθαηάζεζε ηεο Δ.Β.Α.Θ. 

 

Οη πιεξνθνξίεο ζην παξφλ έληππν κπνξεί λα αιιάμνπλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ Δ. ΙΩΑΝΝΗ 

ΝΔΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΟΤ 93, Σ.Κ. 563 34, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

T: +30 2310 763571 ■ F: +30 2310 763572 

E: info@evath.eu ■ URL:www.evath.eu 

mailto:info@evath.eu
www.evath.eu
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ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Η παξνχζα εγγχεζε ηζρχεη γηα πεξίνδν δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο ηεο αληιίαο 

θαη θαιχπηεη κφλνλ ειαηηψκαηα ηνπ πιηθνχ ή ηεο θαηαζθεπήο ηα νπνία εκθαλίδνληαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγγπήζεσο θαη δελ νθείινληαη ζε θαθή ρξήζε ή αληηθαλνληθή ζπληήξεζε. ε 

εθπιήξσζε ηεο ππνρξεψζεσο ηεο πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα εγγχεζε, ε Δ.Β.Α.Θ. έρεη ην 

εθιεθηηθφ δηθαίσκα είηε λα επηζθεπάζεη είηε λα αληηθαηαζηήζεη ηελ αληιία, ρσξίο θακία επηβάξπλζε 

ηνπ πειάηε. 

 

Η παξνχζα εγγχεζε δελ θαιχπηεη αληιίεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί αληηθαλνληθά ή έρνπλ ππνζηεί 

βιάβε απφ αηχρεκα ή έρνπλ εγθαηαζηαζεί αληηθαλνληθά ή έρνπλ επηζθεπαζζεί, κεηαηξαπεί ή 

ηξνπνπνηεζεί θαηά παξάβαζε ησλ νδεγηψλ ρξήζεσο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φια ηα έμνδα επηζθεπήο, 

βαξχλνπλ ηνλ πειάηε. 

 

Γηα λα εθαξκνζζεί ε παξνχζα εγγχεζε απαηηείηαη λα πξνζθνκίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ην ηηκνιφγην 

αγνξάο θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ εγγχεζεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξσζεί πιήξσο κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ Πειάηε, λα ζθξαγηζζεί θαη λα ππνγξαθεί απφ ηελ εηαηξεία ή ηνλ πσιεηή, ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη κέζα ζε 15 εκέξεο λα ζηείιεη αληίγξαθν ηεο εγγχεζεο ζην εξγνζηάζην. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ε εγγχεζε δελ έρεη θακία ηζρχ θαη ην εξγνζηάζην νπδεκία επζχλε θέξεη. 

 

Η θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο εγγχεζεο, αληηθαηάζηαζε ηεο αληιίαο, ζπλεπηθέξεη αλαλέσζε ηεο 

πεξηφδνπ εγγχεζεο. Διαηησκαηηθέο αληιίεο πνπ αληηθαζίζηαληαη παξακέλνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηεο 

Δ.Β.Α.Θ. ελψ ζε πεξίπησζε επηζθεπήο ηεο αληιίαο, ε εγγχεζε εμαθνινπζεί λα ηζρχεη γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα, πνπ απνκέλεη κέρξη λα ζπκπιεξσζνχλ νη δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο 

ηεο αληιίαο. 

 

Δθηφο ησλ φζσλ ξεηά αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα εγγχεζε, ε Δ.Β.Α.Θ νπδεκία άιιε ππέρεη επζχλε ή 

ππνρξέσζε απέλαληη ζηνλ Πειάηε. Η Δ.Β.Α.Θ. δελ επζχλεηαη γηα ηηο ηπρφλ παξεπφκελεο έκκεζεο ή 

απνζεηηθέο δεκηέο ηνπ Πειάηε νχηε γηα ην ηπρφλ δηαθπγφλ θέξδνο ηνπ ή ηηο δαπάλεο ζπλεπεία 

απνζηέξεζεο ηεο ρξήζεο ηεο αληιίαο. 
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Πιζηοποιηηικό Δγγύηζης 

 

Με ηελ παξνχζα ν θαηαζθεπαζηήο εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

αλαθέξεηαη παξαθάησ: 

 

ΣΤΠΟ:  

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΡΑ:  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑ:  

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ: 

(ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή) 

 

 

 

 

 

 

Η παξνχζα εγγχεζε ηζρχεη γηα 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο. 

Ο θαηαζθεπαζηήο εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

Η παξνχζα εγγχεζε παχεη λα έρεη ηζρχ εθ’ φζνλ: 

 Ο εμνπιηζκφο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ρξήζε δηαθνξεηηθή απφ εθείλε γηα ηελ νπνία 

πξννξίδεηαη. 

 Γελ ρξεζηκνπνηήζεθε κε νξζφ ηερληθψο ηξφπν εγθαηάζηαζεο. 

 Γελ έγηλε ρξήζε βάζε ησλ ηερληθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 Πξνμελήζεθαλ δεκίεο απφ ιαλζαζκέλε ρξήζε. 
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1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ 

 

Γηα αζθαιή ρξήζε ησλ αληιηψλ: 

1. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή. 

2. Υξεζηκνπνηείζηε ην ζχζηεκα ΜΟΝΟ γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη ζχκθσλα κε ην 

ζπγθεθξηκέλν βηβιίν νδεγηψλ θαη κφλν κε ηα εμαξηήκαηα πνπ είλαη εθνδηαζκέλν ή 

πξνβιέπεηαη λα ζπλεξγαζηεί. Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία δελ θέξεη θακία επζχλε γηα 

δεκίεο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ ηπρψλ ιάζνο ρξήζε ηνπ πξντφληνο ή επέκβαζε 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπ. 

3. ΜΗΝ πιέλεηε ην ζχζηεκα κε δηαβξσηηθά ή άιια πιηθά. 

4. ΜΗ ρξεζηκνπνηείηε άζθνπα ηελ νγθνκεηξηθή αληιία ζε ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

5. Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο θαη πιεξνθνξία επηθνηλσλήζηε κε ηνλ 

θαηαζθεπαζηή. 

6. Απαγνξεχεηαη θάζε είδνπο ειεθηξνζπγθφιιεζεο πάλσ ζηελ αληιία αιιά θαη ζηα 

βνεζεηηθά ηεο κέιε.  

 

Η εηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε ηξνπνπνηήζεηο ηεο αληιίαο θαη ζε αιιαγέο ζηα 

ρνξεγνχκελα εμαξηήκαηα ρσξίο θακία πξνεηδνπνίεζε. 

Η ζσζηή εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ αμηφπηζηε ζπλερή 

ιεηηνπξγία ηνπ. Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεην λα ηεξεζνχλ νη νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη 

παξαθάησ. 

Ο θηλεηήξαο πνπ ελδερνκέλσο λα ζπλνδεχεη ηελ αληιία δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα, πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ζηνηρεία πηζηνπνίεζεο θαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πξνο ηνλ 

ρξήζηε. 

Πέξαλ ηνπ θηλεηήξα φια ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ζχλζεζε ηεο κεραλήο φπσο 

κεηαιιηθά κέξε, ειεθηξνινγηθφ πιηθφ θαη φια ηα ππφινηπα εμαξηήκαηα ζπλνδεχνληαη απφ 

ηηο απαηηνχκελεο πηζηνπνηήζεηο θαηά CE.  
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2. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΓΚΟΜΔΣΡΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ 

 

Οη αληιίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ άληιεζε θαπζίκσλ (πεηξειαίνπ, βελδίλεο, καδνχη) φπσο 

επίζεο θαη κειάζαο, ιαδηψλ θαη θάζε είδνπο πγξφ κε παξφκνην ημψδεο γηα δεδνκέλε ζέζε 

εηζξνήο θαη γηα δεδνκέλε ζέζε εθξνήο. Αλάινγα κε ηε θχζε ηεο κεηαγσγήο θαη ηε ζέζε 

εηζξνήο θαη εθξνήο ησλ πγξψλ, νη νγθνκεηξηθέο αληιίεο θαηαζθεπάδνληαη ζε δηάθνξεο 

παξαιιαγέο. Οη παξαιιαγέο απηέο αθνξνχλ ηελ ηζρχ ησλ θηλεηήξσλ νη νπνίνη δίλνπλ ηελ 

θίλεζε ζηελ αληιία θαζψο θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο αληιίαο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δπλακηθφηεηα 

ηεο, πνπ κπνξεί λα θηάζεη παξνρή 1000 lt/min. Οη θχξηεο δηαζηάζεηο ησλ νγθνκεηξηθψλ 

αληιηψλ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1. 

 

VP3" 40 40 40

VP2"Y 35 36 30

VP2,5"L 35 40 32

ΣΤΠΟ TYPE Μ (cm) Π (cm) Τ (cm)

VP1,5 25 25 25

    

 

 

Πίνακας 1: Κχξηεο δηαζηάζεηο νγθνκεηξηθψλ αληιηψλ. 

 

Η θίλεζε ηεο αληιίαο κπνξεί λα γίλεηαη θαηά ηα πξνεγνχκελα κε: 

 Ηιεθηξνθηλεηήξα θαη κέζσ ηξνραιηψλ θαη ηξαπεδνεηδψλ ηκάλησλ. 

 Βελδηλνθηλεηήξα, πεηξειαηνθηλεηήξα ή πδξαπιηθφ κνηέξ. 

 Ηιεθηξνθηλεηήξα θαη κέζσ ειαζηηθνχ ζπλδέζκνπ (θφκπιεξ), ζηελ πεξίπησζε απηή ν 

ειαζηηθφο ζχλδεζκνο θέξεη πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα απφ θαηάιιεια θαηαζθεπαζκέλε 

ιακαξίλα. 

 

Οη παξαιιαγέο νλνκαζηηθήο ηζρχνο ησλ πξναλαθεξζέλησλ θηλεηήξσλ θπκαίλνληαη απφ 1-20 

ίππσλ θαη θαινχληαη λα πεξηζηξέςνπλ ην ξφηνξα ηεο αληιίαο. Οη θηλεηήξεο απηνί είλαη 

ζπλδεδεκέλνη ζηνλ άμνλα ηεο αληιίαο πνπ είλαη γηα ηηο ζπλήζεηο θαηαζθεπέο ραιχβδηλνο θαη 

εδξάδεηαη κε δχν έλζθαηξα έδξαλα θχιηζεο, ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο εδξάδνληαη πάλσ ζε 

ρπηνζηδεξά έθθεληξα έδξαλα. Δπάλσ ζε απηφλ ηνλ άμνλα εδξάδεηαη ν ξφηνξαο πνπ βξίζθεηαη 

εληφο ηνπ ζαιάκνπ θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ρπηνζίδεξν. 

Η αληιία εδξάδεηαη πάλσ ζε δχν ρπηνζηδεξά πέικαηα πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ βάζε 

ηνπ ξφηνξα φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 1. Αλάινγα ινηπφλ κε ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο θηλεηήξηαο 

δχλακεο ηεο αληιίαο αιιά θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηεο, πνπ θπκαίλνληαη γηα ηελ δηάκεηξν 
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αλαξξφθεζεο 3’’ θαη γηα ηελ δηάκεηξν θαηάζιηςεο έσο 3½’’ δεκηνπξγείηαη έλα χςνο 

αλαξξφθεζεο έσο 6m θαη καλνκεηξηθφ χςνο απφ 3 έσο 80 κέηξα. 

 

 

ρήκα 1: Όυη ογκομεηρικής ανηλίας 

 

Η αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο νγθνκεηξηθήο αληιίαο, βαζίδεηαη ζηελ εθθεληξηθφηεηα πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ ηνπ ζαιάκνπ (1) πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 2 θαη ηνπ ξφηνξα (3) ηνπ ηδίνπ 

ζρήκαηνο. Καηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ξφηνξα ν φγθνο ηνπ ζαιάκνπ πνπ βξίζθεηαη πξνο ηελ 

πιεπξά ηεο αλαξξνθήζεσο απμάλεηαη θαη πιεξψλεηαη κε ην πγξφ ελψ κεηψλεηαη φζν 

πξνρσξεί πξνο ηελ πιεπξά ηεο θαηαζιίςεσο, απμάλνληαο ζηαδηαθά ηελ πίεζε ηνπ πγξνχ. 

Η εηδηθή θαηαζθεπή απηήο, κε βάζε ηα έθθεληξα θαπάθηα (5 θαη 6) φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 

2 επηηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζε πςειέο ηαρχηεηεο πεξηζηξνθήο κε κέγηζην ζηελ πεξίπησζε 

ηεο VP1,5’’ ηηο 1450 rpm. Αλαιπηηθά ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληιηψλ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. 
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τήμα 2: Πξννπηηθή αλαπαξάζηαζε θαη ζχλζεζε ηεο κεραλήο. 

 

Σα πηεξχγηα (4) θαηαζθεπάδνληαη απφ εηδηθφ TEFLON ή απφ νξείραιθν RG5 θαηά DIN1705 

θαη έρνπλ κήθνο αλάινγν ηνπ κήθνπο ηνπ ξφηνξα. Σα πηεξχγηα απηά απεηθνλίδνληαη ζην 

ρήκα 2. Σα πηεξχγηα (ιακάθηα) εθάπηνληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηζηξνθήο ζην θάησ 

κέξνο κε ηνλ «νκθαιφ» ηνπ έθθεληξνπ θαπαθηνχ (5+6, ρήκα 2) θαη ζην πάλσ κέξνο κε ηα 

εζσηεξηθφ ηνπ ζψκαηνο (1) ζρήκα 2. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε VP1.5 ε πεξηζηξνθή ηνπο 

επάλσ ζε έθθεληξα αλαπηχζζεη επάλσ ηνπο θπγφθεληξεο δπλάκεηο πνπ ηα σζνχλ λα 

βξίζθνληαη ζπλερψο ζε επαθή κε ην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ ζψκαηνο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ε αληιία δχλαηαη λα εθηνλψλεη ηνλ αέξα πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηηο 

ζσιελψζεηο θαη λα αλαξξνθά πγξφ ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε ηνπνζέηεζεο βαιβίδαο 

αληεπηζηξνθήο (θιαπέ). 
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                                                                                                    ΜΑΝΟΜΔΣΡΙΚΟ (m) HEAD

kW HP r.p.m.

3 4 1450 210 200 180 150 100 0 1,5" 1,5" 19 00.01.292

400 150 140 127 * * *

500 210 200 187 180 * *

622 270 260 247 245 * *

725 325 315 300 295 * *

960 440 430 420 415 * *

300 330 300 289 259 222 204

400 440 400 386 345 296 272

500 550 500 482 432 370 340

600 660 600 578 518 444 408

700 770 700 675 604 518 476

300 384 363 342 321 300 280

400 527 506 485 464 443 423

500 670 649 628 607 586 566

600 813 792 771 750 729 709

700 956 935 914 893 872 852

3" 3"

70 00.01.206VP3"

7,5 10

2,5" 2,5"

49 00.01.229VP2,5"L

5,5 7,5

2" 2"

32 00.01.201

VP1,5"

VP2"Y

4 5,5

60

Δ
Ι

.I
N

.

Δ
Ξ

.O
U

T
.

ΚΩΓΙΚΟ 

CODEVP ΠΑΡΟΥΗ (lit/min) CAPACITY

ΣΤΠΟ 

TYPE

ΙΥΤ 

POWER

ΣΟΜΙΑ

Β
Α

Ρ
Ο


 k

g

ΣΡΟΦΔ 10 20 30 40 50

 

Πίνακας 2: Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά αληιηψλ 

 

ηηο αληιίεο ρξεζηκνπνηείηαη γσληαθφ θίιηξν θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνζίδεξν GG25 ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη κηα ιακαξίλα δηάηξεηε Φ3-4 mm απφ αλνμείδσην αηζάιη. 

Σν θίιηξν ρξεζηκεχεη ζηελ πξνζηαζία ησλ αληιηψλ απφ ηελ εηζξνή μέλσλ ζσκαηηδίσλ 

(ρήκα 3). 

 

 

τήμα 3: ρέδην θίιηξνπ 
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τήμα 3: ρέδην θίιηξνπ ¨ΔΒΑΘ  2¨ 

Γηα θάζε δηάζηαζε αληιίαο (1
1/2

’’, 2’’, 2
1/2

’’, 3’’) ππάξρεη θαη ην αλάινγν κέγεζνο θίιηξνπ 

ψζηε θαηά ηελ αλαξξφθεζε λα κε δεκηνπξγείηαη θξάμηκν ζηελ αληιία κε απνηέιεζκα ηελ 

επηπιένλ αχμεζε ηνπ απαηηνχκελνπ χςνπο αλαξξνθήζεσο, πέξα εθείλνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

ηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξνη ηχπνη θίιηξσλ. 

 

 

Πίνακας 3: Κχξηνη ηχπνη θίιηξσλ 
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3. ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΣΗ Δ.Β.Α.Θ. 

 

Η αληιία θέξεη εηηθέηα (ρήκα 4) αλαγξάθνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηεο θαζψο 

θαη ηνπ θηλεηήξα ηεο αληιίαο, φπσο:  

 Σχπνο  

 Αξηζκφο ζεηξάο 

 Δγθαηεζηεκέλε ηζρχο θηλεηήξα 

 ηξνθέο (ιεηηνπξγίαο αληιίαο) 

 Έηνο θαηαζθεπήο  

 Γηαθνξά πίεζεο 

 Ιμψδεο  

 Η παξνρή 

 

 

τήμα 4: Δηηθέηα βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο 
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4. ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ 

 

4.1 Δγκαηάζηαζη  

 

Καηά ηελ εγθαηάζηαζε κηαο αληιίαο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ:  

 

 Να απνθεχγνληαη φζν ην δπλαηφλ νη γσλίεο ζχλδεζεο ηεο αληιίαο κε ην δίθηπν ψζηε λα κελ 

δεκηνπξγνχληαη αλεπηζχκεηνη ζχιαθεο αέξνο (ζπειαίσζε). 

 Ο άμνλαο ηεο αληιίαο θαη ηνπ κνηέξ πξέπεη λα είλαη δπγνζηαζκηζκέλνη, επίζεο ε βάζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα νξηδνληησζεί θαη λα παθησζεί κε θνριίεο αγθχξσζεο ψζηε λα 

παξέρεηαη επαξθήο επζηάζεηα θαηά ηελ ιεηηνπξγία. 

 Η ζχλδεζε αληιηψλ επάλσ ζε βπηία ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε δηπινχ θεληξηθνχ 

ζηαπξνχ. 

 Γηα ηελ ζσζηή θαη καθξνρξφληα ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο, είλαη απαξαίηεηε ε πξνζζήθε ελφο 

θίιηξνπ παξεκπφδηζεο ηεο εηζφδνπ μέλσλ ζσκάησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο αληιίαο, ην θίιηξν απηφ 

ηνπνζεηείηαη ζηελ εηζαγσγή ηεο. 

 Η χπαξμε θελφκεηξν θαη καλφκεηξν, ηφζν ζηελ εηζαγσγή φζν θαη ζηελ εμαγσγή ηεο αληιίαο 

είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξεί λα δηαπηζησζεί ηπρφλ αλαξξφθεζε ή θαηάζιηςε ηνπ δηθηχνπ 

θαη ην αθξηβέο χςνο απηήο.  

 Η χπαξμε ηέηνηνπ θελφκεηξν ζηελ είζνδν ηνπ θίιηξνπ είλαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκε γηα ηνλ ζσζηφ 

έιεγρν ηνπ θαη ππνδεηθλχεη ηπρφλ βιάβεο πνπ απαηηνχλ ηελ ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε ηνπ. 

 Η νξζή ηνπνζέηεζε ηεο αληιίαο θαζψο θαη έλα ζσζηά ζρεδηαζκέλν ζχζηεκα ζσιελψζεσλ 

ζπληειεί ζεκαληηθή ζηελ κέγηζηε απφδνζε θαζψο θαη ζηελ δηάξθεηα δσήο ηεο αληιίαο. Οη 

θχξηνη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζε απηφ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 Η αληιία πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηελ δεμακελή απφ ηελ νπνία 

γίλεηαη ε άληιεζε. 

 Η δηάκεηξνο ησλ ζσιήλσλ ηεο εηζαγσγήο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2”, 2
1
/2’’ ή 3” 

(εηζαγσγή ηεο αληιίαο VP) θαη λα είλαη εχθακπηεο ψζηε λα γίλεηαη απφζβεζε ησλ 
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θξαδαζκψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ θίλεζε ηνπ βπηίνπ αιιά θαη ησλ πδξαπιηθψλ 

πιεγκάησλ. 

 Θα πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε ηνπ ειάρηζηνπ δπλαηνχ αξηζκφ εμαξηεκάησλ ζηελ γξακκή ηεο 

αλαξξφθεζεο (βαιβίδεο, γσλίεο, θ.ι.π.) 

 

 Οη αληιίεο VP δηαζέηνπλ ηελ δπλαηφηεηα αληίζηξνθεο πεξηζηξνθήο κφλν ζηε πεξίπησζε 

ηνπνζέηεζεο κίαο εηδηθήο βαιβίδαο By Pass ζην δίθηπν ψζηε λα απνθεπρζνχλ ππεξβνιηθέο 

πηέζεηο ζηελ αληιία. Δηδηθή πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη  ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ψζηε λα κε 

θξάδεηαη ε δίνδνο by-pass, δηφηη απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο πίεζεο ζε επηθίλδπλα 

επίπεδα πξνθαιψληαο αηχρεκα ή βιάβε ζηελ αληιία 

 Η βαιβίδα By Pass είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε ηξφπν εηδηθφ παξέρνληαο ζηελ αληιία ηελ 

θαηάιιειε πξνζηαζία απφ ππεξβνιηθή πίεζε. Η ρξήζε ηεο βαιβίδαο απηήο είλαη απφιπηα 

εμεηδηθεπκέλε θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

άιινπο ζθνπνχο, π.ρ. σο ζχζηεκα ειέγρνπ πίεζεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε νξζή ιεηηνπξγία ηεο βαιβίδαο απηήο Θα πξέπεη λα ξπζκίδεηε 

ηνπιάρηζηνλ 1.5 atm πςειφηεξα απφ ηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο. 

Γηα ηελ ξχζκηζε ηεο βαιβίδαο By Pass απαηηείηαη έλα θιεηδί 15mm (VP2Y) ή 19 mm (VP3). 

Ωξνινγηαθή πεξηζηξνθή ηεο νξεηράιθηλεο βίδαο (ζρέδην ζει.8 Ν
ν 

13) πξνθαιεί αχμεζε ηεο 

ξχζκηζεο ηεο πίεζεο ελψ αληησξνινγηαθή πεξηζηξνθή ειάηησζε ηεο. 

 Η ξχζκηζε ηεο πηέζεσο ηεο βαιβίδαο By Pass πξέπεη λα γίλεηαη κε εμαηξεηηθή πξνζνρή θαη 

κφλνλ απφ εμεηδηθεπκέλνπο ρξήζηεο. Λαλζαζκέλεο ξπζκίζεηο ηεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

απψιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηξαπκαηηζκφ ηνπ ρεηξηζηή θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

εμνπιηζκνχ. 

 Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηεο ζσζηήο πεξηζηξνθήο ηεο 

αληιίαο βάζε ησλ βειψλ πεξηζηξνθήο . 

 Καηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηνπ ειαζηηθνχ ζπλδέζκνπ (θφκπιεξ) θηλεηήξα – αληιίαο πξέπεη λα 

δηαηεξεζεί δηάθελν 3 – 6 mm, ελψ ζηελ πεξίπησζε κεηάδνζεο θίλεζεο κε ηκάληεο νη δχν 

άμνλεο θηλεηήξα θαη αληιίαο πξέπεη λα είλαη ηειείσο νξηδφληηνη κεηαμχ ηνπο. 
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 Η ζσιήλα αλαξξφθεζεο πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζηεγαλή. Σν ζπλνιηθφ καλνκεηξηθφ χςνο 

αλαξξφθεζεο δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα 3 m ελψ ε δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα αλαξξφθεζεο δελ 

πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηε δηάκεηξν ηνπ ζηνκίνπ αλαξξφθεζεο. Η δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα 

αλαξξφθεζεο πξέπεη λα απμάλεηε αλαινγηθά κε ην κήθνο ηεο ζσιήλαο αλαξξφθεζεο ψζηε λα 

κεηψλνληαη νη απψιεηεο απφ ηξηβέο. 

 Καηά ηελ ηνπνζέηεζε νξηδφληηνπ ζσιήλα αλαξξφθεζεο, κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ απφ ην ζηφκην 

αλαξξφθεζεο, απαηηείηαη ζε αληίζεζε κε ηνπνζέηεζε θαηαθφξπθνπ ζσιήλα, ε ρξήζε 

αζχκκεηξεο ζπζηνιήο γηα ηελ απνθπγή απνθφιιεζεο θαη σο αθφινπζν δεκηνπξγίαο ζπιάθσλ 

αέξα. 

 ην άθξν ηνπ ζσιήλα αλαξξφθεζεο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη πνδνβαιβίδα ψζηε ε αληιία λα 

παξακέλεη πιεξσκέλε αθφκα θαη ζε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 Πξηλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο ζα πξέπεη ε ζσιήλα αλαξξφθεζεο λα πιεξσζεί κε λεξφ ψζηε 

λα απνκαθξπλζεί ν εγθισβηζκέλνο αέξαο. 

 Ο ζσιήλαο θαηάζιηςεο ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξνο απφ ηάζε, ελψ ε δηάκεηξνο ηεο ζα πξέπεη 

λα αληηζηνηρεί ζηελ δηάκεηξν ηνπ ζηνκίνπ θαηάζιηςεο. 

 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηεο αληιίαο σο κέξνο θάπνηαο απηνκαηνπνηεκέλεο εγθαηάζηαζεο, 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη πεξηνξηζκφο ηεο απηφκαηεο εθθίλεζεο ηεο αληιίαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρεη ξεπζηφ πξνο άληιεζε κέζν.  
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4.2 Περιγραθή αζθαλούς τρήζης 

 

Η αληιία ζηεξίδεηαη κφληκα ζε κηα κεηαιιηθή βάζε ε νπνία εδξάδεηαη ζηηβαξά θαη αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε είηε ζην δάπεδν είηε απεπζείαο πάλσ ζηα βπηία. Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη αδχλαηε θάζε 

αλαηξνπή, πηψζε ή άθαηξε κεηαηφπηζε ηεο. Γηα ηε κείσζε ησλ ηαιαληψζεσλ αιιά θαη ησλ ζνξχβσλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο, ζπλίζηαηαη θαηά ηελ έδξαζε ηεο αληιίαο λα παξεκβάιιεηαη ειαζηηθφο 

απνζβεζηήξαο γηα λα παξαιακβάλεη θαη λα απνζβέλεη θνξηία θαη ηαιαληψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά 

ηε ιεηηνπξγία ηεο.  

 

Γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηεο αληιίαο είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ γίλεη νη  ζσζηέο ξπζκίζεηο ηνπ Bypass. 

Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξίζε  ηεο νγθνκεηξηθήο αληιίαο θαηά ηελ απνπζία θάπνηνπ εμαξηήκαηνο 

(θαπάθη, θιάληδα θ.η.ι.) ή ζε ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο κε ηελ έμνδν ηεο θξαγκέλε, εθηφο αλ ε αληιία 

ρξεζηκνπνηείηαη σο βνεζεηηθφ εμάξηεκα ζε θάπνηα άιιε ιεηηνπξγία (πρ. αλ ζπλεξγάδεηαη κε ην 

πδξαπιηθφ κνηέξ θάπνηαο αλέκεο), αθνχ ζηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλε ζπλζήθεο 

αηπρήκαηνο κε ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηνλ ρεηξηζηή θαζψο θαη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ 

αληιία.  

 

ε πεξίπησζε πνπ ε θίλεζε ζηελ αληιία δελ δίλεηαη απφ θάπνην πδξαπιηθφ κνηέξ αιιά απφ θάπνηνλ 

ειεθηξνθηλεηήξα, ζα πξέπεη γηα λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε αληιία ζα πξέπεη λα δνζεί ζην ζχζηεκα 

ηάζε αληίζηνηρε ηεο ηάζεσο ιεηηνπξγίαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ππάξρεη ε θεληξηθή κνλάδα ζχλδεζεο 

ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα πνπ βξίζθεηαη ζηεξεσκέλε ζην επάλσ κέξνο ηνπ θηλεηήξα ζην πίζσ κέξνο ηεο 

αληιίαο. Η ζχλδεζε ηνπ θηλεηήξα γίλεηαη κε ζπλδεζκνινγία φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν 

θεθάιαην. Η ζπλδεζκνινγία απηή επηβάιιεηαη λα γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν ειεθηξνιφγν, ε δε 

ζχλδεζε ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ζα πξέπεη λα γίλεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απαηηνχκελεο αζθάιεηεο θαη 

ζε αθνινπζία ελφο ακπεξνκέηξνπ, ψζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα ειέγρεη  δηαξθψο ηα επίπεδα έληαζεο 

ηνπ ξεχκαηνο θαη λα δηαπηζηψλεη αλ ην πξνθχπηνλ θνξηίν ηεο αληιίαο βξίζθεηαη ζηα επηηξεπηά 

πιαίζηα.  

 

Δίλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ ε νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζηνλ θνριία λα απνθεχγεηαη απφ ηξίηνπο θαη 

λα γίλεηαη κφλνλ απφ ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. ηελ πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ε 

παξέκβαζε ζα πξέπεη λα γίλεη αθνχ ν ρξήζηεο ζπκβνπιεπηεί ηελ Δ.Β.Α.Θ. 
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4.3 Έλεγτος θθοράς και ζσνηήρηζη 

 

Η ζπληήξεζε, πέξαλ ησλ ειέγρσλ πνπ πξέπεη λα δηεμάγνληαη ζηα κεραληθά κέξε ηεο αληιίαο 

ζπλίζηαηαη θαη ζηνλ έιεγρν ηεο αλεκπφδηζηεο ξνήο ηεο αληιίαο. Δθφζνλ εηζέιζνπλ μέλα ζψκαηα ζηελ 

αληιία ζα κπνξεί λα πξνθιεζεί εθηεηακέλε δεκηά. Η δεμακελή ηξνθνδνζίαο θαη ην εζσηεξηθφ 

ζχζηεκα ησλ ζσιελψζεσλ πξέπεη λα θαζαξίδεηε πξνηνχ ε αληιία ηεζεί ζε ιεηηνπξγία. Ο θαζαξηζκφο 

απηφο κπνξεί λα γίλεη είηε κε έλα πγξφ θαζαξηζηηθφ πνπ πξννξίδεηαη λα παξακείλεη ζηελ αληιία γηα 

εθηεηακέλν ρξφλν θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα είλαη έλα ιηπαληηθφ κε δηαβξσηηθφ είηε 

κε έλα κε ιηπαληηθφ θαη δηαβξσηηθφ πγξφ, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε αληιία ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη 

ακέζσο κεηά ηνλ θαζαξηζκφ σο εμήο: 

 

 Η αληιία ζα πξέπεη λα εθθελψζεη φζν πεξηζζφηεξν πγξφ κπνξεί. 

 Η αληιία ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη γηα ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα (30-40 δεπηεξφιεπηα) κε ηελ 

εμαγσγή θιεηζηή θαη ακέζσο κεηά λα αδεηάζεη πιήξσο. 

 

Όηαλ ε αληιία παξακείλεη γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα εθηφο ιεηηνπξγίαο, ηφηε ζα πξέπεη, 

πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, λα πιεξσζεί κε ιάδη θαη κε θξαγκέλε ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή 

ηνπ δηθηχνπ ηεο, λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, ζε πνιχ ρακειέο ζηξνθέο, είηε ρεηξνθίλεηα είηε κε ηελ 

κεραλή ζηελ νπνία είλαη ζπλδεδεκέλε. Καηφπηλ αθνχ εθθελσζεί απφ ην ιάδη βξίζθεηαη ζε ζπλζήθεο 

πιήξνπο ιεηηνπξγίαο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ κεηά απφ θάπνην δηάζηεκα ρξήζεο ηεο αληιίαο ε απφδνζε ηεο αξρίζεη λα θζίλεη ζα 

πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο πηζαλήο θξαγήο ηεο εμφδνπ ηεο αληιίαο π.ρ. απφ πηζαλέο επηθαζίζεηο 

αθαζαξζηψλ θαη αιάησλ ζε ζσιήλεο, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηα πξναλαθεξζέληα κέηξα 

αζθαιείαο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ. 

 

Πξέπεη λα ηνληζζεί πσο ε αληιία έρεη κειεηεζεί θαη θαηαζθεπαζζεί γηα ηελ κεηαθνξά ζπγθεθξηκέλσλ 

ξεπζηψλ, θάζε είδνπο απφθιηζε απφ απηήλ ηελ ρξήζε κπνξεί λα επηθέξεη ζνβαξνχο θηλδχλνπο ηφζν 

γηα ηνλ ρξήζηε φζν θαη γηα ηηο πεξηθεξεηαθά ηνπνζεηεκέλεο κεραλέο. ηελ πεξίπησζε απηή ν 

θαηαζθεπαζηήο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα αηπρήκαηα ή ηπρφλ βιάβε ηεο κεραλήο. 
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Τπάξρνπλ θάπνηνη βαζηθνί έιεγρνη πνπ κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ απφ ηνλ ρξήζηε ηεο αληιίαο ζε 

πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηεο έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ε άζθνπε πξνζέιεπζε θάπνηνπ εηδηθνχ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε θάπνηνπ «εχθνια επηδηνξζψζηκνπ» πξνβιήκαηνο. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε αληιία είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην δίθηπν θαη ελψ ιεηηνπξγεί (πεξηζηξέθεηαη) δελ 

κεηαθέξεη πγξφ, ζα πξέπεη ν ρξήζηεο αθνχ βεβαησζεί πσο είλαη ζε πιήξε αθηλεζία, κεηά απφ 

ζπλελλφεζε κε ηελ Δ.Β.Α.Θ. λα ειέγμεη αλ: 

 

 Η βάλα ζηελ αλαξξφθεζε είλαη θιεηζηή. 

 Οη πφινη ηνπ θηλεηήξα είλαη ιάζνο ζπλδεδεκέλνη, πξνθαιψληαο ιάζνο πεξηζηξνθή ηεο αληιίαο. 

 Σν θίιηξν ηεο αληιίαο είλαη βνπισκέλν. 

 Η βαιβίδα By Pass είλαη αλνηρηή. 

 Η ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηεο αληιίαο είλαη ρακειή. 

 Σα πηεξχγηα είλαη θζαξκέλα. 

 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα γίλνληαη έθηαθηνη έιεγρνη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ πεξίπησζε πνπ 

πξνθχπηνπλ αλεπηζχκεηνη θξαδαζκνί ή ζφξπβνη θαηά ηελ ιεηηνπξγία αληιίαο. Αλ θαηά ηνπο ειέγρνπο 

πξνθχςεη αλάγθε αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ, απηή ζπληζηάηαη λα γίλεηαη απφ ην εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ ηεο Δ.Β.Α.Θ. θαη κφλνλ κε ηελ ρξήζε απζεληηθψλ αληαιιαθηηθψλ ηεο Δ.Β.Α.Θ. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε ε Δ.Β.Α.Θ. νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηπρψλ αζηνρία ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη 

θίλδπλν αηπρήκαηνο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ απηφ. Αλ ε παξνπζία εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

Δ.Β.Α.Θ. δελ είλαη δπλαηή ηφηε ζα πξέπεη λα γίλεη αθνχ ν ρξήζηεο βεβαησζεί πσο ε κεραλή δελ 

βξίζθεηαη ππφ ηάζε θαη ζε πιήξε αθηλεζία, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Δ.Β.Α.Θ. Η εκθάληζε 

αλεπηζχκεησλ θξαδαζκψλ ή ζνξχβσλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία αληιίαο κπνξεί επίζεο λα νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη: 

 Η ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηεο αληιίαο πνιχ κεγάιε γηα ηελ ξεπζηφηεηα ηνπ πγξνχ. 

 Η απφζηαζε ηεο αληιίαο απφ ηελ δεμακελή είλαη κεγάιε. 
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 Σν χςνο αλαξξνθήζεσο είλαη κεγάιν ή νη ζσιελψζεηο ζηελ αλαξξφθεζε είλαη κηθξέο ή 

εζθαικέλα ζπλδεδεκέλεο πξνθαιψληαο δνλήζεηο. 

 Η βαιβίδα By Pass είλαη πνιχ αλνηρηή 

 

ηελ πεξίπησζε ηέινο πνπ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο παξαηεξεζεί ππεξβνιηθή απνξξφθεζε 

ηζρχνο ηφηε κπνξνχλ λα γίλνπλ θάπνηνη βαζηθνί έιεγρνη θαζφηη απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε: 

 Τςειφ αξηζκφ ζηξνθψλ ηεο αληιίαο. 

 ε καλνκεηξηθφ χςνο ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο κεγαιχηεξν απηνχ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο. 

 

Ανηιμεηώπιζη βλαβών 

1. Πηψζε απφδνζεο: πηζαλή θζνξά ζηα ιακάθηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ 

2. Γηαξξνή: πηζαλή θζνξά ζηεγαλνπνηεηηθψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ 

3. Τςειή πίεζε: ζα πξέπεη λα ξπζκηζηεί θαηάιιεια ε βαιβίδα By-Pass 

4. Θφξπβνο: πηζαλή θζνξά ηνπ ξνπιεκάλ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί. 
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5. ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΔ ΚΑΙ ΒΑΙΚΑ ΥΔΓΙΑ ΣΩΝ ΚΤΡΙΩΝ 

ΣΤΠΩΝ ΟΓΚΟΜΔΣΡΙΚΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ 

Μηα ραξαθηεξηζηηθή αληιία ηχπνπ «VP2» απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 5 ελψ ζην ζρήκα 6 

θαίλεηαη κηα αληιία ηχπνπ «VP3». ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλε θάπνηα βαζηθά ζρέδηα ηεο 

νγθνκεηξηθήο αληιίαο «VP2Τ» κε πδξαπιηθή αληιία γηα ηελ πεξηζηξνθή ηεο αλέκεο, ζρήκα 

7, θαζψο θαη ζρέδηα βαζηθψλ δηαζηάζεσλ ησλ νγθνκεηξηθψλ αληιηψλ κε ηζηκνχρεο θαη 

ζηεγαλά, ζρήκα 8 θαη ζρήκα 9. 

 

τήμα 5: Υαξαθηεξηζηηθή αληιία ηχπνπ «VP2» 
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τήμα 6: Υαξαθηεξηζηηθή αληιία ηχπνπ «VP3» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τέδιο 7: Ογθνκεηξηθή αληιία «VP2 Τ» κε πδξαπιηθή αληιία απηφκαηεο πεξηζηξνθήο ηεο αλέκεο



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τέδιο 8: Ογθνκεηξηθή αληιία κε ηζηκνχρεο



 

τέδιο 9: Ογθνκεηξηθή αληιία κε ζηεγαλά 


