PORTUGUÊS
1 - RECOMENDAÇÕES
- Antes de proceder à instalação, leia
atentamente o conteúdo do presente manual.
Ele pretende fornecer toda a informação
necessária para a instalação, uso e
manutenção das bombas submersíveis Série
4” - INOX.
- É importante que o utilizador leia este
manual antes de usar a bomba.
- Os danos provocados na electrobomba,
pelo não cumprimento das indicações descritas a seguir, obrigam à perda da garantia.
- No momento da recepção da
electrobomba, verifique se esta não
sofreu danos durante o transporte.
- Neste caso, alerte imediatamente o nosso
agente.

2. APLICAÇÕES
- As bombas submersíveis OLIJU
destinam-se ao abastecimento de água potável a residências particulares ou instalações
hidráulicas de estufas ou quintas, abaixamento de nível de águas subterrâneas e pressurização, e várias actividades industriais.

SFL/SFI

ser colocada na horizontal, ou na vertical para
evitar desajustamentos.
- Durante o período de armazenagem a
bomba deve ficar apoiada como se exemplifica na Fig. 1.

Fig. 1

- Se a bomba não for manuseada na posição
vertical, deve ser elevada pelo motor e pelo
corpo da bomba, como se exemplifica na Fig. 2.

Fig. 2

3. LÍQUIDOS BOMBEADOS
- Líquidos limpos, não-explosivos, sem
partículas sólidas ou fibras.
- O conteúdo máximo de areia na água não
deve exceder 50g/cm3. Um conteúdo de areia
superior irá reduzir a vida útil da bomba e
aumentar o risco de bloqueio.
- Temperatura máxima do líquido: 30ºC.

4. MANUSEAMENTO
- Deve-se ter cuidado ao manusear a bomba,
durante o desembalamento e antes da instalação, de forma a evitar desajustamentos
provocados por movimentos bruscos.
- A bomba não deve ficar exposta directamente à luz do sol.
- Após a bomba ter sido desembalada, deve

5. CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO
- Se a bomba vai ser instalada
numa posição acessível, o acoplamento deve estar protegido do
contacto humano.
- A bomba pode ser instalada na vertical ou
na horizontal, no entanto, nunca deve ser
instalada com a descarga voltada para baixo
como se exemplifica na Fig.3c.
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Fig. 3b

Fig. 3c

- Quando os motores submersíveis
FRANKLIN 4” até 2,2 kW são accionados
mais do que 10 vezes por dia, deve-se inclinar
o motor pelo menos 15º acima do plano
horizontal a fim de minimizar o desgaste do
disco de apoio.
- Durante o funcionamento, o filtro de
aspiração tem de estar completamente
submerso no líquido.

6. LIGAÇÃO DA TUBAGEM
- Se houver a possibilidade de transmissão
de ruído ao edifício através da tubagem,
recomenda-se a utilização de tubos em
plástico.
- Quando são utilizados estes tubos, a bomba
deve ter a segurança de um cabo de aço de
suspensão.
- Certifique-se se os tubos
utilizados são apropriados para a
temperatura actual do líquido e
pressão da bomba.
- Na ligação dos tubos em plástico, deve-se
utilizar uma junta de compressão entre a
bomba e a primeira secção do tubo.
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8. AVARIAS E CAUSAS
Antes de tentar diagnosticar qualquer avaria, verifique se a alimentação
eléctrica foi desligada.
AVARIA

CAUSA POSSÍVEL

A bomba não
arranca.
-

Fusíveis fundidos.
Interruptor de defeito dispara.
Não há abastecimento de energia eléctrica.
O relé térmico do arrancador disparou.
Arrancador/contactor defeituosos.
Arrancador defeituoso.
O circuito de comando foi interrompido ou está defeituoso.
A protecção contra o funcionamento a seco desligou o abastecimento eléctrico à bomba
devido a um nível de água baixo.
- Bomba defeituosa.
- Cabo de alimentação defeituoso.
- A válvula de descarga está fechada.

A bomba trabalha - Não há água, ou o nível de água no furo é demasiado baixo.
mas não sai água. - A válvula de retenção está bloqueada na posição de fechada.
- O filtro de admissão está obstruído.
- Bomba defeituosa.
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Preto

Não Permitido

- Antes de começar a instalar a
bomba, verifique se a alimentação
eléctrica está desligada.
- As ligações eléctricas devem ser
efectuadas por um técnico autorizado e de
acordo com as normas locais.
- A tensão de abastecimento, a corrente
nominal máxima, etc., estão referenciadas na
chapa de características anexa na electrobomba.
- A bomba deve ser ligada à terra.
- A bomba deve ser ligada a um
interruptor de rede externo.
- O motor FRANKLIN monofásico, deve
ser ligado à rede através da protecção externa
do motor, como se exemplifica na Fig. 4.

Castanho

Permitido

7. LIGAÇÕES ELÉCTRICAS

Azul

Fig. 3a

Amarelo/verde

Fig. 3
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8. MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA
- As bombas OLIJU não necessitam de
manutenção. A assistência técnica das
bombas é fácil.
- Se uma bomba foi utilizada para
bombear um líquido prejudicial à
saúde, a bomba será classificada
como contaminada.

A bomba funciona a capacidade re- duzida.
-

A descida de nível é maior que a prevista.
Sentido de rotação errado.
As válvulas no tubo de descarga estão fechadas ou bloqueadas parcialmente.
O tubo de descarga está parcialmente bloqueado devido a impurezas.
A válvula de retenção da bomba está parcialmente bloqueada.
A bomba e a tubagem de elevação estão parcialmente bloqueados
devido a impurezas.
- A bomba está defeituosa.
- Tubagem de elevação com fuga ou defeituosa.

- O diferencial do pressostato entre as pressões de arranque e paragem
demasiado baixo.
A bomba para du- - Os eléctrodos ou interruptores de nível no reservatório não foram instalados correctamente.
rante o funciona- Válvula de retenção com fugas.
mento.
- O volume de ar no reservatório de pressão de membrana é demasiado baixo.
- O reservatório de pressão de membrana é demasiado pequeno.

Se o problema persistir contacte o serviço de assistência técnica mais próximo.

ENGLISH

Allowed

Fig. 1

Not allowed

Fig. 3b
- If the pump is not handled in vertical
position, it must be lifted by the motor part
and the pump part at the same time, see Fig. 2.

Fig. 2

Fig. 3c

- When FRANKLIN 4” submersible motors
up to and including 2,2 kW are started more
than 10 times a day, it is recommended to
incline the motor at least 15º above the
horizontal plane in order to minimize wearing
of the upthrust disc.
- During operation, the suction
interconnector of the pump must always be
completely submerged in the liquid.

3. PUMPED LIQUIDS
- Clean, thin, non-explosive liquids without
solid particles or fibres.
- The maximum sand content of the water
must not exceed 50g/cm3. A larger sand
content will reduce the life of the pump and
increase the risk of blocking.
- The maximum liquid temperature: 30ºC.

4. HANDLING
- During unpacking and prior to installation,
care must be taken when handling the pump to
ensure that misalignment does not occur due
to bending.
- The pump should not be exposed to direct
sunlight.
- If the pump has been unpacked, it should

6. PIPEWORK CONNECTION

5. POSITIONAL REQUIREMENTS
- If the pump is to be installed in a
position where it is accessible, the
coupling must be suitably isolated
from human touch.
- The pump is suitable for both vertical and
horizontal installation, however, its outlet
should, never be turned down as shown in
Fig. 3c.

- If noise may be transmitted to the building
through the pipework, it is advisable to use
plastic pipes.
- When plastic pipes are used, the pump
should be secured by an unloaded straining
wire.
- Make sure that the plastic pipes
to be used are suitable for the actual
liquid temperature and the pump
pressure.
- When connecting plastic pipes, a
compression coupling should be used
between the pump and the first pipe section.

7. ELECTRICAL CONNECTION
- Before starting work on the
pump, make sure that the electricity
supply has been switched off and
that it cannot be accidentally
switched on.
- The electrical connection should be carried
out by an authorized electrician in accordance
with local regulation.
- The supply voltage and the rated maximum
current, appear from the loose data plat in the
pump.
- The pump must be earthed.
- The pump must be connected to
an external mains switch.
- The single-phase FRANKLIN motor
should be connected to the mains via the
motor protection, see Fig. 4.
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Fig. 3a
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- OLIJU submersible pumps, are designed
for supply and liquid transfer applications,
such as the supply of fresh water to private
homes or waterworks, water supply to nursery
gardens or farms, drawdown of groundwater
and pressure boosting, and various industrial
jobs.

Fig. 3
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2. APPLICATIONS

be stored horizontally, adequately supported,
or vertically to prevent misalignment of the
pump.
- During storage, the pump can be supported
as shown in Fig. 1.

Yellow/green

1. GENERAL WARNINGS:
- Read this manual carefully before
installing this pump. It contains all necessary
information for installation, correct use and
maintenance of submersible electric pumps
Serie 4” - INOX.
- It's very important that the user reads this
manual before using the pump. Any damage
caused by failure to observe the directions
contained in this manual will not be covered
by warranty.
- By the time you receive this
pump check it wasn´t damaged
during transportation.
- In this case, please contact our agent as
soon as possible.
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8. MAINTENANCE AND SERVICE
- The OLIJU pumps are maintenance-free.
All pumps are easy to service.
- If a pump has been used for a
liquid which is injurious to health or
toxic, the pump will be classified as
contaminated.
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8. FAULT FINDING CHART
Before attempting to diagnose any fault, make sure that the electricity
supply has been switched off.
FAULT

CAUSE

The pump does not run.
-

The fuses are blown.
The ELCB or the voltage-operated ELCB has tripped out.
No electricity supply.
The motor starter overload has tripped out.
Motor starter/contactor is defective.
Starter device is defective.
The control circuit has been interrupted or is defective.
The dry-running protection has cut off the electricity suply to the pump, due to low water level.
The pump is defective.
The submersible drop cable is defective.

- The discharge valve is closed.
- No water or low water level in borehole.

The pump runs but
- The non-return valve is stuck in its shut position.
gives no water.
- The inlet strainer is choked up.
- The pump is defective.
The pump runs at
reduced capacity. -

The drawdown is larger than anticipated.
Wrong direction of rotation.
The valves in the discharge pipe are partly closed/blocked.
The discharge pipe is partly choked by impurities.
The non-return valve of the pump is partly blocked.
The pump and the riser pipe are partly choked by impurities.
The pump is defective.
Leakage in the pipework.
The riser pipe is defective.

Frequent starts and stops.
-

The differential of the pressure switch between the start and stop pressures is too small.
The water level electrodes or level switches in the reservoir have not been installed correctly.
The non-return valve is leaking or stuck half-open.
The volume of air in the pressure/diaphragm tank is too small.
The pressure/diaphragm tank is too small.
The diaphragm of the diaphragm tank is defective.

If in spite of carryng out the above operations, the problem still persists
contact the nearest service centre.

As electrobombas SFL/SFI, referidas nesta
declaração, estão em conformidade com a
Directiva 73/23/CEE (Directiva de Baixa
Tensão). A plena concordância com os requesitos
essenciais da Directiva é comprovada pela
conformidade com a norma EN 60335-2-41.

The electric pump SFL/SFI, said in this
statement are in accordance with Directive
73/23/CEE (the Low Voltage Directive). Full
compliance with essential requirements of the
Directive is verified for compliance with
standard EN 60335-2-41.

(Gerencia)

