
1. ΓΕΝΙΚΑ 
∆ιαβάστε το έντυπο αυτό προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε την αντλία. Η εγκατάσταση πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους κα-
νόνες ασφαλείας της χώρας. Η όλη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πρέπει να γίνει από επαγγελµατία.  Η µη συµµόρ-
φωση µε τους κανονισµούς ασφαλείας όχι µόνο µπορεί να προκαλέσει σωµατική βλάβη και να καταστρέψει την αντλία, αλ-
λά ακυρώνει και κάθε δικαίωµα βοήθειας κάτω από καθεστώς εγγύησης. 
 
2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Οι αντλίες PULSAR χρησιµοποιούνται για ανύψωση καθαρού νερού από πηγάδια, δεξαµενές, κανάλια και είναι κατάλληλες 
για διανοµή νερού υπό πίεση σε οικιακές εγκαταστάσεις, µικρές αγροτικές αρδεύσεις, συστήµατα ποτίσµατος µε µπέκ. Είναι 
ιδιαίτερα αθόρυβες και χωρίς τα γνωστά προβλήµατα αναρρόφησης των επιφανειακών αντλιών. Είναι διαθέσιµες και µε εν-
σωµατωµένο φλοτεροδιακόπτη που σταµατά την λειτουργία της αντλίας σε περίπτωση χαµηλής στάθµης. 
Η χρήση της αντλίας σε µη καθαρά νερά ή σε νερά µε πολύ υψηλό ποσοστό αλάτων ακυρώνει την εγγύηση. 
Οι αντλίες αυτές δεν είναι κατάλληλες για πισίνες, λίµνες ή δεξαµενές στις οποίες υπάρχουν άνθρωποι. 
∆εν είναι κατάλληλες για άντληση υδρογονανθράκων (βενζίνη, πετρέλαιο, λάδια, διαλύτες κλπ). 
Σηµείωση: Το υγρό που χρησιµοποιείται για τη λίπανση του στυπειοθλίπτη δεν είναι τοξικό, αλλά σε περίπτωση διαρροής 
του µπορεί να αλλοιώσει τις ιδιότητες του νερού. 
 
3. ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΑ ΥΓΡΑ 
Οι αντλίες έχουν σχεδιαστή για άντληση νερού 1000 kg/m3, ιξώδους 1 mm2/s, χωρίς εκρηκτικές ουσίες και χωρίς σωµατίδια 
ή ίνες. 
 
4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Τάση τροφοδοσίας                   : Όπως αναγράφεται στην πινακίδα της αντλίας 
Ισχύς                                      : Όπως αναγράφεται στην πινακίδα της αντλίας 
Μέγιστη πίεση λειτουργίας         : 10 bar 
Αντλούµενο υγρό                     : καθαρό, χωρίς στερεά σωµατίδια ή φθοροποιές ουσίες 
Βαθµός προστασίας                  : IP 68 
Κλάση µόνωσης                       : F 
Θερµοκρασία υγρού                 : από 0 oC έως +40 oC 
Μέγιστο βάθος κατάδυσης         : 20 µέτρα 
Θερµοκρασία αποθήκευσης       : από 0 oC έως +40 oC 
Στάθµη θορύβου                      : σύµφωνα µε την οδηγία EC 89/392/EEC 
Κατασκευή κινητήρα                 : σύµφωνα µε τα πρότυπα CEI 2-3  CEI 61-69   
 
5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
5.1 Αποθήκευση 
Σε εσωτερικό ξηρό χώρο, χωρίς σκόνη, χωρίς δονήσεις και εί δυνατόν µε σταθερή υγρασία.  
Πρέπει να παραµένουν στην συσκευασία εργοστασίου µέχρι τη στιγµή της εγκατάστασης. 
5.2 Μεταφορά. 
Να αποφεύγονται άσκοπες µεταφορές και κρούσεις.  
∆εν πρέπει ποτέ να σηκώνονται και να µεταφέρονται από το καλώδιο. 
5.3 Βάρος 
Η αυτοκόλλητη ταµπέλα της συσκευασίας αναγράφει το βάρος της αντλίας. 

Τύπος 1 X 220-240V 50Hz 3 X 400V 50Hz 
PULSAR 30/50 6 4 
PULSAR 40/50 8 4 
PULSAR 50/50 8 4 
PULSAR 65/50 10 4 
PULSAR 30/80 8 4 
PULSAR 40/80 8 4 
PULSAR 50/80 10 4 

Αφάλειες γραµµής (Α) 
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6. ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
6.1 Εξουσιοδοτηµένος τεχνικός. 
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εκπαιδευµένο εγκαταστάτη σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
6.2 Ασφάλεια 
• Η χρήση της αντλίας επιτρέπεται µόνο όταν η ηλεκτρική εγκατάσταση διαθέτει την προληπτική ασφάλεια σύµφωνα µε 
τους ισχύοντες κανονισµούς. 

• Η αντλία δεν επιτρέπεται ποτέ να λειτουργεί χωρίς νερό. 
• Η αντλία δεν µπορεί να χρησιµοποιείται σε πισίνες ή όπου αλλού µπορεί υπάρχουν άνθρωποι µέσα στο νερό. 
• Η αντλία διαθέτει άγκιστρο ανάρτησης όπου µπορεί να συνδεθεί σχοινί ή καλώδια για την πόντισή της. Ποτέ δεν θα 
πρέπει να µεταφέρεται ή να σηκώνεται από το καλώδιο ρεύµατος.  

• Εξουσιοδοτηµένος τεχνικός πρέπει να αναλαµβάνει κάθε εργασία επισκευής. 
6.3 Έλεγχος ελεύθερης περιστροφής. 
Αν ο κινητήρας δεν περιστρέφεται και ο ρότορας δεν στρέφει όταν δίνεται εντολή εκκίνησης πρέπει να ελεγχθεί αν τα περι-
στρεφόµενα µέρη κινούνται ελεύθερα. 
• Αποσυνδέστε την αντλία από το ρεύµα και ξαπλώστε τη σε οριζόντια θέση. 
• Βγάλτε το φίλτρο αναρρόφησης ξεβιδώνοντας τις τρεις βίδες. 
• Με ένα κλειδί 13 χαλαρώστε το αυτασφαλιζόµενο παξιµάδι και στρέψτε τον άξονα του κινητήρα ωρολογιακά. 
• Επανατοποθετήστε το φίλτρο και εγκαταστήστε την αντλία σύµφωνα µε το κεφάλαιο 7. 
6.4 Καθάρισµα του φίλτρου. 
Για το καθάρισµα του φίλτρου κάντε τα εξής: 
• Ξαπλώστε την αντλία σε οριζόντια θέση και βγάλτε το φίλτρο ξεβιδώοντας τις τρεις βίδες. 
• Καθαρίστε το φίλτρο και βεβαιωθείτε ότι όλες οι οπές είναι καθαρές από σωµατίδια. 
• Επανατοποθετήστε το φίλτρο σύµφωνα µε το κεφάλαιο 7. 
6.5 Ευθύνη 
Το εργοστάσιο δεν παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας αν οι αντλίες έχουν υποστεί οποιαδήποτε επέµβαση 
διόρθωσης ή µετατροπής, αν λειτουργούν εκτός των ορίων τους ή αντίθετα µε άλλες οδηγίες που δίνονται 
στο παρόν εγχειρίδιο. 

7.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
7.1  Θέση εγκατάστασης 
• Πριν ποντίσετε την αντλία βεβαιωθείτε ότι η τελική της θέση δεν περιέ-
χει άµµο ή άλλα ιζήµατα. 

• Αν υπάρχουν ιζήµατα πρέπει αν γίνει λεπτοµερής καθαρισµός 
• Η αντλία πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 µέτρο από τον πυθµένα. 
• Πρέπει να γίνεται περιοδικός καθαρισµός του πυθµένα. 
• Είναι πολύ σηµαντικό η στάθµη του νερού να µην πέφτει ποτέ κάτω από 
το σώµα της αντλίας (δες σχήµα). 

 
7.2  Συνθήκες λειτουργίας 
• Θερµοκρασία νερού από 0 οC έως +40 οC  
• Το σώµα αντλίας πρέπει να είναι πάντα µέσα στο νερό. 
• Η αντλία δεν πρέπει ποτέ να λειτουργεί χωρίς νερό. 
• Εγκατάσταση είτε σε κατακόρυφη είτε σε οριζόντια θέση. 
• Τα πηγάδι δεν πρέπει να περιέχει πάγους. 
• Μέγιστο βάθος κατάδυσης 20 µέτρα κάτω από την επιφάνεια νερού. 
  
7.3  Υδραυλικές συνδέσεις 
• Πρέπει να χρησιµοποιούνται σιδηρά ή σκληρά πλαστικά εξαρτήµατα. 
• Να αποφεύγεται κάθε στραγγαλισµός της σωλήνας κατάθλιψης. 
• Να χρησιµοποιούνται σωλήνες µε διάµετρο τουλάχιστον ίση µε το στό-

µιο της αντλίας ώστε να µην µειώνεται η απόδοση της αντλίας και να 
υπάρχει επίσης και πιθανότητα φραγµού. 

• Αν η αντλία έχει φλοτέρ βεβαιωθείτε ότι αυτό κινείται ελεύθερα. Το µέ-
γεθος του φρεατίου πρέπει να υπολογιστεί σε σχέση µε την εισερχόµενη 
παροχή και την παροχή της αντλίας, ώστε να µην υπάρχουν πολύ συ-
χνές εκκινήσεις του κινητήρα. 

• Για την πόντιση χρησιµοποιείστε σχοινί ή αλυσίδα προστερεωµένη στον 
κορυφή του φρεατίου. Ποτέ να µην ανυψώνεται η αντλία από το 
ηλεκτρικό καλώδιό της. 

• Το ηλεκτρικό καλώδιο να δένεται στη σωλήνα κατάθλιψης κάθε 2/3 µέ-
τρα. 

Να τοποθετείται βαλβίδα αντεπιστροφής σε 
απόσταση τουλάχιστον 2 µέτρα από το στό-
µιο εξόδου. 
 
Το µήκος του καλωδίου καθορίζει το µέγιστο 
βάθος κατάδυσης. 
 
Η ξηρά λειτουργία προκαλεί ανεπανόρθωτη 
βλάβη στον µηχανικό στυπειοθλίπτη. 

Βαλβίδα  
αντεπιστροφής 
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8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 
8.1 Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνεται από εκπαιδευµένο ηλεκτρολόγο ο οποίος και έχει κάθε ευθύνη. 
8.2 Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα της αντλίας και ότι ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΗ 
ΓΕΙΩΣΗ. 
8.3 
• Και οι µονοφασικοί και οι τριφασικοί τύποι διαθέτουν καλώδιο. Αν το καλώδιο υποστεί ζηµιά πρέπει να αντικατασταθεί 
και όχι να επισκευαστεί. 

• Συνίσταται να υπάρχει ξεχωριστή γραµµή για την τροφοδοσία της αντλίας µε ρεύµα. 
• Εγκαταστήστε ένα κατάλληλο ευαίσθητο θερµοµαγνητικό διακόπτη. 
• Κλείστε την ηλεκτρική παροχή πριν κάνετε οποιαδήποτε σύνδεση. 
• Οι µονοφασικοί τύποι έχουν ενσωµατωµένη θερµική προστασία και µπορούν να συνδεθούν κατ’ ευθείαν στην παροχή. 
Αν το κινητήρας υπερθερµανθεί σταµατά αυτόµατα. Όταν ψυχθεί, ξεκινά πάλι αυτόµατα µόνος του. 

• Οι τριφασικοί τύποι πρέπει να προστατεύονται µε ρελέ και θερµικό ρυθµισµένο στην τιµή ρεύµατος που αναγράφεται 
στην πινακίδα της αντλίας. 

• Συνδέστε το καλώδιο της αντλίας στον πίνακα σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
                  Κίτρινο-Πράσινο     -> Γείωση 
                  Καφέ                    -> Φάση 
                  Μπλε                    -> Ουδέτερος. 
• Πριν κάνετε δοκιµαστική εκκίνηση ελέγξτε τη στάθµη νερού στο πηγάδι. 
8.4 Έλεγχος φοράς περιστροφής (για τους τριφασικούς τύπους) 
Πρέπει να ελέγχεται η φορά περιστροφής σε κάθε νέα εγκατάσταση. 
1. Ξαπλώστε την αντλία σε επίπεδη επιφάνεια. 
2. Ξεκινήστε και αντλία και αµέσως σταµατήστε τη. 
3. Παρατηρήστε προσεκτικά το τίναγµα, κοιτώντας την αντλία από πάνω. 
         Η σωστή φορά περιστροφής (ωρολογιακά), προκαλεί τίναγµα κατά 
         την αντίθετη φορά (αντί-ωρολογιακά). 
Αν δεν είναι δυνατόν να γίνει ο ανωτέρω έλεγχος (αντλία ήδη εγκατεστηµένη): 
1. Ξεκινήστε την αντλία και παρατηρήστε τη ροή του νερού. 
2. Σταµατήστε την αντλία και αντιµεταθέστε δύο φάσεις. 
3. Ξεκινήστε πάλι την αντλία και παρατηρήστε τη ροή του νερού. 
4. Σταµατήστε την αντλία 
Η σωστή φορά είναι αυτή που δίνει την µεγαλύτερη ροή νερού. 

9.  ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
9.1 
• Σηκώστε το θερµοµαγνητικό διακόπτη στη θέση Ι (ΟΝ) και περιµένετε µέχρι να βγει νερό στο συλλέκτη κατάθλιψης. 
• Αν παρατηρηθούν δυσλειτουργίες κατεβάστε το διακόπτη στο 0 (OFF) και συµβουλευτείτε τον οδηγό βλαβών. 
• Αν η αντλία µπορεί να ξεκινήσει και να σταµατήσει: 
         - Χειροκίνητα από τον θερµοµαγνητικό διακόπτη. 
         - Αυτόµατα µε το φλοτέρ (για τους τύπους που διαθέτουν) 
9.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΛΟΤΕΡ 
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη στάθµη που η αντλία σταµατά αυξάνοντας ή µειώνοντας το µήκος του καλωδίου του φλοτέρ από 
το αντίστοιχο stop (δες εικόνα). Βεβαιωθείτε ότι το φλοτέρ κινείται ελεύθερα. 

Stop φλότερ 
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10. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
• ∆εν επιτρέπεται ποτέ να λείπει το φίλτρο αναρρόφησης κατά τη λειτουργία της αντλίας.  
• ∆εν πρέπει να υπάρχουν πάνω από 30 εκκινήσεις ανά ώρα, ώστε να µην υπερθερµαίνεται ο κινητήρας. 
• ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΑΓΕΤΟΥ. Όταν η αντλία παραµένει αδρανής για αρκετό χρόνο υπό θερµοκρασίες κάτω από 0 οC, πρέπει να 

µην υπάρχουν καθόλου κατάλοιπα νερού που µπορεί να παγώσουν και να σπάσουν την αντλία. 
• Αν η αντλία έχει χρησιµοποιηθεί σε νερά δηµιουργούν επικαθίσεις, ξεπλύνετε τη µετά τη χρήση µε δέσµη νερού υψηλής 
πίεσης ώστε να φύγουν οι επικαθίσεις που µπορεί να δηµιουργήσουν µείωση της απόδοσης. 

 
11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Υπό κανονικές συνθήκες η αντλία δεν απαιτεί κάποια συντήρηση λόγω του ελαιολίπαντου στυπειοθλίπτη και των λίπανση 
των ρουλεµάν µε γράσο διαρκείας. Η αντλία µπορεί να αποσυναρµολογηθεί µόνο από εκπαιδευµένο τεχνικό που σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία. Επέµβαση µπορεί να γίνει µόνο µετά από ηλεκτρική αποσύνδεση της αντλίας. Προσοχή στις κο-
φτερές ακµές που µπορεί να προκαλέσουν τραυµατισµό. 
 
12. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
Κάθε επέµβαση από µη εξουσιοδοτηµένο άτοµο αυτόµατα απαλλάσσει το εργοστάσιο από κάθε ευθύνη. Όλα τα ανταλλα-
κτικά πρέπει να είναι γνήσια και όλα τα τυχόν παρελκόµενα πρέπει να είναι εγκεκριµένα από τον κατασκευαστή. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ (Πιθανή βλάβη) ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η αντλία δεν ξεκινά και δεν κά-
νει κανένα θόρυβο. 
 

Ελέγξτε τον κινητήρα για διακοπή τυλίγµατος και  ότι η 
τάση τροφοδοσίας συµπίπτει µε την αυτή της πινακίδας 
της αντλίας. 
Ελέγξτε τις ασφάλειες 
Το φλοτέρ δεν επιτρέπει την εκκίνηση 
Ο άξονας δεν περιστρέφεται 

 
 
 
Αντικαταστήστε τις ασφάλειες 
Ελέγξτε αν το φλοτέρ κινείται ελεύθερα. 
Στρέψτε τον όπως στη παράγραφο 6.3 

Η αντλία δεν δίνει νερό Το φίλτρο ή η σωλήνα έχει φράξει 
Οι πτερωτές έχουν φθαρεί ή έχουν φράξει 
Η ανεπίστροφη έχει κολλήσει 
Πολύ χαµηλή στάθµη νερού 
Μανοµετρικό συστήµατος µεγαλύτερο της αντλίας 

Αφαιρέστε όλα τα εµπόδια 
Αντικαταστήστε ή καθαρίστε τις πτερωτές 
Ελέγξτε και αν πρέπει αντικαταστήστε 
Ρυθµίστε το φλοτέρ όπως παρ. 9.2 
 

Η αντλία δεν σταµατά Το φλοτέρ δεν σταµατά την αντλία Ελέγξτε αν το φλοτέρ κινείται ελεύθερα 

Μη επαρκής παροχή νερού Το φίλτρο είναι µερικά φραγµένο 
Οι πτερωτές έχουν επικαθίσεις 
Οι πτερωτές έχουν φθαρεί 
Η αντεπίστροφη είναι µερικά φραγµένη 
Η φορά περιστροφής είναι λάθος (σε 3φασικές) 

Αφαιρέστε κάθε εµπόδιο όπως παρ. 6.4 
Καθαρίστε καλά τις πτερωτές 
Αντικαταστήστε τις πτερωτές 
Καθαρίστε την αντεπίστροφη 
Αντιµεταθέστε δύο φάσεις 

Η θερµική προστασία σταµατά 
την αντλία 

Το διακινούµενο υγρό είναι πηχτό. 
Υψηλή θερµοκρασία νερού 
Μερική έµφραξη αντλίας από ακαθαρσίες 
Μηχανική εµπλοκή της αντλίας 

 
 
Καθαρίστε προσεκτικά την αντλία 
Ελέγξτε για τυχόν εµπλοκή σταθερών και κι-
νητών µερών καθώς και τα ρουλεµάν 
(ρωτήστε τον προµηθευτή της αντλίας) 

13. Ο∆ΗΓΟΣ ΒΛΑΒΩΝ 
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