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Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες και ακολουθήστε τις  

προσεκτικά 

 

Για όλους τους τύπους Αντλιών 

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε την αντλία που μόλις 

αγοράσατε .Η χρήση είναι πολύ απλή αρκεί να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. 

2. Ελέγξτε και καθαρίστε περιοδικά το στοιχείο σίτας του φίλτρου που τροφοδοτεί με το νερό κίνησης 

την αντλία . Μπλοκαρισμένα φίλτρα είναι η πιο συνήθης αιτία δυσλειτουργίας των αντλιών. Το νερό 

κίνησης της αντλίας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν καθαρό. 

3. Ξεπλύνετε την αντλία λιπάνσεως  κάνοντας χρήση καθαρού νερού άντλησης κάνοντας εμβολισμούς 

για περίπου 10 λεπτά .Η διεργασία αυτή θα απαγορεύσει την κρυσταλλοποίηση  λιπάσματος στα 

μαλακά μέρη της αντλίας και κατά συνέπεια την φθορά και καταστροφή τους. 

4. Καθαρίστε και σκουπίστε με καθαρό πανί την αντλία πριν την επάλειψη με γράσο .Αν είναι υγρή το 

γράσο θα φύγει με τους πρώτους εμβολισμούς. 

Τύπος Αναρρόφησης μόνο 

1. Μη  χύσετε σάκο με στερεό λίπασμα μέσα στην δεξαμενή λιπάσματος πάνω στο φίλτρο αναρρόφησης 

. Προετοιμάστε το διάλυμα πριν τοποθετήσετε στον κάδο την μονάδα αναρρόφησης. 

2. Καθαρίζετε συχνά τον κάδο λιπάσματος και απομακρύνετε τις στερεές ξένες ύλες που μπορεί να 

φθείρουν τα κινούμενα μέρη της αντλίας. 

3. Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο αναρρόφησης είναι κατακόρυφα τοποθετημένο μέσα στο δοχείο με το 

διάλυμα, αλλιώς η μπίλια της μονάδας διακοπής λειτουργίας δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει τον 

στόχο της όταν τελειώσει το διάλυμα. 

4. Μη τοποθετείτε την αντλία λιπάνσεως κάτω από το επίπεδο του κάδου .Αυτό θα αποτρέψει το 

άδειασμα του κάδου όταν  ο κεντρικός αγωγός είναι άδειος. 

Ρύθμιση Παροχής Αντλιών 

Προτείνεται η χρήση των ρυθμιστών παροχής της AMIAD. 

Ο χειροκίνητος τρόπος ρύθμισης είναι εφικτός,   όμως δεν θα είναι απόλυτα ακριβής. 

Τύπος  υπολογισμού της Παροχής της Αντλίας (Μετρικό σύστημα) :   

Μετρήστε τον αριθμό των παλμών έγχυσης μέσα σε  30 sec, και πολλαπλασιάστε  επί 4 .  

Αυτό θα σας δώσει την εγχυομένη παροχή της αντλίας σε Λίτρα ανά ώρα.  ( λ/ω) 

Παράδειγμα : 

 42 παλμοί σε 30 sec Χ 4  =  168 λ/ω 
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Εισαγωγή 

Για την λειτουργία της αντλία Λιπάνσεως της AMIAD δεν χρειάζεται καμία εξωτερική πηγή ενεργείας 

καθόσον το υδραυλικό μοτέρ που περιλαμβάνει κινείται 

Μόνο με την πίεση του κεντρικού αγωγού άρδευσης. 

Η συσκευή αποτελούμενη μόνο από πλαστικά και ανοξείδωτα μέρη είναι πρακτικά  

Αδιάβρωτη από όλα τα χρησιμοποιούμενα στην άρδευση χημικά. 

 

Τύποι Αντλιών 

Α. Τύπος αναρρόφησης 4-01  με μονάδα αναρρόφησης στο τέλος του σωλήνα αναρρόφησης .Κατάλληλος για 

εφαρμογές με δοχείο λιπάσματος μέχρι 1 Μ3. 

Β. Τύπος βαρύτητας  4-02  που συνδέεται με φίλτρο ¾’’  στο άκρο του σωλήνα  

Αναρρόφησης .Κατάλληλος για μεγάλα δοχεία λίπανσης με έξοδο στον πάτο. 

Γ. Τύπος DUPLEX  4-03  για μεγάλες παροχές  λίπανσης 100-600 λ/ω. Παραδίδεται είτε σαν τύπος 

αναρρόφησης είτε βαρύτητας.  Ο τύπος αυτός είναι 

συνδυασμός δύο σωμάτων αντλιών με κοινό σωλήνα έγχυσης και αναρρόφησης. 

Δ. Αντλίες κατάλληλες για σύνδεση με διατάξεις αυτόματης άρδευσης{ με 

ηλεκτρονικές διατάξεις}. 

 

Δυνατότητες 

 

1. Εύκολος έλεγχος εγχυομένης παροχής. 

2. Εύκολος έλεγχος συνολικής εγχυομένης ποσότητας . 

3. Δεν χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια για να λειτουργήσει. 

4. Δεν απαιτείται βάνα στραγγαλισμού του κεντρικού αγωγού για την δημιουργία διαφοράς πίεσης 

εισόδου εξόδου. 

5. Το μοντέλο αναρρόφησης λειτουργεί με ανοικτά δοχεία προετοιμασίας διαλύματος. 

6. Μεγάλη γκάμα παροχών, από 9-320 λ/ω. 

7. Εγχύει λίπασμα σε κεντρικό αγωγό οποιασδήποτε διαμέτρου. 

8. Ανθεκτικό σε διάβρωση σε όλα σχεδόν τα γνωστά χημικά που χρησιμοποιούνται συνήθως στην 

άρδευση. 

9. Διακόπτει την λειτουργία της με την λήξη της ποσότητας διαλύματος στον κάδο αναρρόφησης του 

λιπάσματος. 

10. Η διακοπή μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή αυτόματα. 

11. Σταθερή έγχυση λιπάσματος διατηρούμενη καθ’ όλη την ώρα άρδευσης. 

12. Ελαφριά, για πιθανή μεταφορά από τμήμα σε τμήμα του έργου. 

13. Διακόπτει αυτόματα την  λειτουργία όταν η πίεση πέσει κάτω από 0,5 ατμ. 
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14. Δυνατότητα εξοπλισμού τους με ρυθμιστές παροχής. 

15. Μπορούν να συνδυασθούν σε συστήματα αυτόματης άρδευσης. 

 

Τεχνικά στοιχεία 

Εγχυομένη παροχή : 10- 320 λ/ω 

Πίεση λειτουργίας: 0,5-8 ατμ 

Αναλογία εγχυομένου νερού: 3-5 φορές της ποσότητας εγχυομένου λιπάσματος. 

Μικτό βάρος: 5 kg. 

Υλικό κατασκευής: Υψηλής αντοχής πλαστικά ειδικών εφαρμογών. Τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τα 

χημικά δεν είναι ευάλωτα σε διάβρωση από τα γνωστά χημικά . 

Δακτύλιοι στεγανοποίησης  από:  Viton,Nitrile Rubber, PU (Polyurethane)   

 

Καμπύλη Αποδόσεων 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Γενική Περιγραφή 

 

1. Υδραυλικός κινητήρας , Νο 20 : Το υδραυλικό μοτέρ που υπάρχει μέσα στο σώμα της αντλίας. 

Αποτελείται από δύο πιστόνια και μια κεντρική βαλβίδα. Το υδραυλικό μοτέρ αναρροφά το διάλυμα 

από το δοχείο και καταθλίβει στον κεντρικό αγωγό άρδευσης. 

2. Σώμα , Νο21 Περιέχει τον κινητήρα και την αντλία , και φέρει τις συνδέσεις έγχυσης        
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3. Αυτόματος διακόπτης λειτουργίας,  Νο 11. Διακόπτει αυτόματα την λειτουργία όταν η στάθμη 

του διαλύματος πέσει κάτω από την βάση της κεφαλής αναρρόφησης (μόνον για τον τύπο 4-01) 

4. Βαλβίδες Νο 8,4,6  Απαγορεύουν την μεταφορά νερού από τον κεντρικό αγωγό στον κάδο του 

λιπάσματος και την επιστροφή διαλύματος στον κάδο του λιπάσματος κατά την ώρα της έγχυσης.   

5. Βαλβίδα εξαερισμού Νο 5: Ενεργοποιείται χειροκίνητα και απομακρύνει τον   αέρα από τον σωλήνα 

αναρρόφησης για να αρχίσει η άντληση. Αποτρέπει τον σφωνισμό του διαλύματος προς το δίκτυο σε 

περίπτωση υποπίεσης στο δίκτυο 

6. Κεφαλή αναρρόφησης Νο 16-19 : Αποτελείται από μια στρογγυλή βάση  ενισχυμένη με βαρίδι ,το 

φίλτρο ,μια πλαστική σφαίρα που απομονώνει την ροή προς την αναρρόφηση. (Βαλβίδα διακοπής 

λειτουργίας όταν η στάθμη διαλύματος πέσει στα 2 περίπου εκατοστά).       

 

Λεπτομερές Σχέδιο Αντλίας Υδρολίπανσης - Περιγραφή Μερών 

 
1.Δακτύλιος στεγανοποίησης μεγάλος 

2.Δακτύλιος στεγανοποίησης μικρός 

3.Δακτύλιος εμπρόσθιος πιστονιού 

4.Βαλβίδα έγχυσης 

5.Βαλβίδα εξαερισμού  

6.Βαλβίδα αντεπιστροφής 

7.Εξοδος καταθλιβομένου διαλύματος 

8.Βαλβίδα εισόδου διαλύματος 

9.Είσοδος διαλύματος 

10.Είσοδος νερού ελέγχου βαλβίδας  

διακοπής 

11.Αυτόματος διακόπτης  

διακοπής λειτουργίας 

12.Χειροκίνητος διακόπτης 

 έναρξης λειτουργίας 

13.Είσοδος νερού τροφοδοσίας  

από κεντρικό αγωγό 

14.Εκτονωση νερού που 

 ενεργοποίησε την αντλία 

15.Βαλβιδα διακοπής αποχέτευσης 

νερού 

16.Βαση κεφαλής αναρρόφησης 

17.Φίλτρο κεφαλής αναρρόφησης 

18.Καλυμμα φίλτρου κεφαλής 

αναρρόφησης 

19.Πλαστική μπίλια πλωτήρας. 

20.Συνδεσμολογία πιστονιού 

 {υδραυλικό μοτέρ] 

21.Σώμα. 

22.Θέση εκτόνωσης αέρα πιστονιού  

23.Σωλήνα μεταφοράς εντολής 

διακοπής λειτ. 

24.Δακτύλιος κεντραρίσματος. 

25.Ελατήριο βαλβίδας αντεπιστροφής. 

Σημείωση: Εάν για  κάποιο λόγο οι βαλβίδες αντεπιστροφής αφαιρεθούν από την αντλία θα πρέπει να 

επανατοποθετηθούν με την σωστή κατεύθυνση. Μόνο η βαλβίδα 4 θέλει ελατήριο υποστήριξης. Προσοχή στην 

συνεργασία ελατηρίου και βαλβίδας για σωστό κεντράρισμα. 
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Οδηγίες Εγκατάστασης και λειτουργίας 

 

                                    ΠΡΟΣΟΧΗ 

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει διατάξεις λιπάνσεως να συνδέονται σε δίκτυα ύδρευσης.  

Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας ουδεμία ευθύνη αστική ή ποινική φέρουν για λανθασμένη η 

παράνομη σύνδεση που μπορεί να προκαλέσει οποιοδήποτε Ατύχημα. 

Χρησιμοποιήστε σε κάθε περίπτωση αναστολείς οπισθορροής (Backflow Preventers) πριν συνδέστε την 

αντλία με οποιοδήποτε δίκτυο ποσίμου νερού 

 

Εγκατάσταση 

Προτείνεται να εγκατασταθεί η βάνα τροφοδοσίας μετά τον κεντρικό φίλτρο άρδευσης. Πριν την σύνδεση 

της αντλίας με τον κεντρικό αγωγό προτείνεται η εγκατάσταση ενός ορειχάλκινου διακόπτου με ένδειξη 

πορείας {ρουμπινέ}  κατάλληλου να μας επιτρέψει μικρορρυθμίσεις πιέσεων στην τροφοδοσία της αντλίας. 

Αντίστοιχα, στην έξοδο του διαλύματος, τοποθετήστε μια βάνα μπίλιας .Η απόσταση των δύο βανών πρέπει 

να είναι 50 εκατοστά το ελάχιστο. Σε ενάντια περίπτωση πρέπει να τοποθετηθεί ενδιάμεσα βαλβίδα 

αντεπιστροφής. 

Με την αντλία λιπάνσεως δίδονται δυο φίλτρα  

1. ένα για την είσοδο,  155 ΜΕSH (100 μικρά) 

2. ένα για την κατάθλιψη 50 MESH (300 μικρά) 

Στην εκτόνωση του νερού που ήδη χρησιμοποιήθηκε για την λειτουργία της Αντλίας τοποθετείται σωλήνας 

αποχέτευσης , LDPE Φ 25/4at, χωρίς καμπύλες η στενώσεις. 

 

Διάταξη εγκατάστασης & Συνδεσμολογίας Αντλίας τύπου αναρρόφησης 

 

 

1.Βαλβίδα νερού ενεργοποίησης 

2.Ρακόρ σύνδεσης 

3.Φίλτρο 

4.Αυτόματος διακόπτης διακοπής 

5.Κεφαλή αναρρόφησης 

7Βαλβίδα εξαερισμού 

8.Βαλβίδα απομόνωσης κατάθλιψης 

9.Αποχέτευση νερού ενεργοποίησης 

10.Βαλβίδα αντεπιστροφής 

 

 

 

Διάλυμα 

λιπάσματ

ος 

αντλία 

Κεντρικός αγωγός 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. Στερεώστε την αντλία σε ύψος περίπου 1,2 μ από το έδαφος χρησιμοποιώντας την ειδική 

ανοξείδωτη βάση που υπάρχει με την συσκευασία της αντλίας  

2. Συνδέστε βάσει προηγουμένου σχεδίου 

3. Τοποθετήστε την κεφαλή αναρρόφησης μέσα στον κάδο με το διάλυμα προσέχοντας ο πλωτήρας να 

είναι ανυψωμένος 

4. Σε περιπτώσεις στερεών διαλυμάτων το λίπασμα πρέπει να διαλύεται σε τετραπλάσια έως 

πενταπλάσια ποσότητα νερού. 

5. Ανοίξτε και τις δύο βάνες τροφοδοσίας και κατάθλιψης  και ανυψώστε τον κόκκινο διακόπτη στην 

κεφαλή της αντλίας λιπάνσεως: η αντλία πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί. 

6. Πατώντας το ειδικό κουμπί της βαλβίδας εξαερισμού η αντλία αρχίζει να εγχύει λίπασμα στο 

κεντρικό αγωγό . 

7. Η ρύθμιση της παροχής επιτυγχάνεται με μικρορυθμίσεις του διακόπτη τροφοδοσίας νερού από το 

δίκτυο. 

 

Συντήρηση  

Προτείνεται η αντικατάσταση των ελαστικών δακτυλίων του πιστονιού και του δακτυλίου κεντραρίσματος 

μια φορά στην έναρξη της σαιζόν. 

Προτείνεται η αλλαγή του γράσου κάθε 200 ώρες λειτουργίας εφόσον η αντλία λειτουργεί σε πιέσεις 

δικτύου κάτω από 4 ατμ  .Όσο η πίεση αυξάνει,  μειώστε  τις παραπάνω ώρες λειτουργίας ανάλογα. 

Προτεινόμενα Λιπαντικά 

SHELL: Babaria grease 2                  BP:  Enlargers GP2G 

Castor: Speerol-LG                           Esso:  Estan {VAN 2} 

Mobil: Graphite Grease                     Texaco: Texmill grease 

Διαδικασία Λίπανσης (γρασάρισμα) 

1. Διακόψτε την λειτουργία της αντλίας πατώντας τον κόκκινο διακόπτη και Κλείνοντας της δυο βάνες 

σύνδεσης με τον κεντρικό αγωγό. 

2. Αποσυνδέστε τον σωλήνα αποχέτευσης Φ 25. 

3. Ξεβιδώστε το καπάκι του σώματος. 

4. Ελξατε το πιστόνι προς τα έξω  και καθαρίστε το με στεγνό πανί πολύ προσεκτικά ειδικότερα στα 

τρία δακτυλίδια επαφής με το σώμα 

5. Γρασάρετε μόνο τα τρία δακτυλίδια. 

6. Επανατοποθετείστε το πιστόνι στην θέση  αφού πρώτα αδειάστε το σώμα από υπολείμματα νερού 

και με τον δακτύλιο κεντραρίσματος να κοιτάζει με το έγχρωμο τμήμα προς τα μέσα. 

7. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

Γ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ 

1. Αντισταση στον 

χειροκίνητο διακόπτη 

ενεργοποίησης     

1.Παγίδευση αέρα στον 

διακόπτη    

1.Αποσυνδέστε τον σωλήνα                                                                                            

ελέγχου Φ8 .Πατήστε το                                                                                            

διακόπτη. 

2.Ελέγξετε την κανονική                                                                                              

ροή  εντός του ίδιου σωλήνα και όχι ροή αέρα. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

Α. ΠΙΣΤΟΝΙ 

1.Το πιστόνι δεν 

εμβολίζει    

1.Τροφοδοσία νερού   1.Ελεγξτε βάνες τροφοδοσίας και  κατάθλιψης 

νερού καθώς και  εάν ο κόκκινος διακόπτης 

είναι ανοικτός. 

2.Ελέγξτε τα φίλτρα εισόδου και κατάθλιψης 

2.Βλαβη στο πιστόνι   1.Ελέγξτε τους δακτυλίους και γρασάρετε αν 

χρειάζεται 

3.Εμποδιο στην αποχέτευση του 

νερού 

 

Ελέγξατε την σωλήνα Φ25                                                                                            

ενεργοποίησης 

 

4.Εμποδιο στην σωλήνα 

  κατάθλιψης                       

1.Πατήστε την Βαλβίδα εξαερισμού                                                            

2.Ελεγξατε την βαλβίδα αντεπιστροφής . 

 5.Σπασμένο σώμα. Σώμα με 

χαραγές.          

Αντικατάσταση σώματος 

2. Αργή κίνηση του 

Πιστονιού            

1.Ελαττωματικοί δακτύλιοι    Αντικατάσταση 

2.Ελλειπές γρασάρισμα Γρασάρετε προσεκτικά 

3.Στραγγαλισμός νερού 

τροφοδοσίας 

ελέγξετε 

 4.Στραγγαλισμός Φ25 αποχ. ελέγξετε 

5. Πρόβλημα στον σωλ. Αναρρόφ.   ελέγξετε 

3.Το πιστόνι δονείται 

και λειτουργεί  

ακανόνιστα     

1.Ως 5 ανωτέρω 1.Ελεγχος φίλτρου αναρροφ. 

                                                                              

2. Έλεγχος της μπίλιας πλωτ. 

                                                                              

3.Ελεγχος βάνας τροφοτησης 

Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ & ΒΑΛΒΙΔΩΝ 

                                             

Κανονική λειτουργία 

Πιστονιού - όχι 

αναρρόφηση 

λιπάσματος        

1.Βλάβη στους δακτυλίους                                

του πιστονιού 

Αντικατάσταση 

 

2.Βλάβη της βαλβίδας  

 Αντεπιστροφής κατάθλιψης      

Έλεγχος στις βαλβίδες εξαερισμού και                                                                         

αντεπιστροφής 

3.Έκκεντρη θέση  βαλβίδας                             

αντεπιστροφής αναρρόφησης 
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2. Ο αυτόματος διακόπτης 

κλείνει παρόλο που η κεφαλή 

αναρρόφησης είναι μέσα σε 

διάλυμα               

1.Μπλοκαρισμένο φίλτρο 

αναρρόφησης    

Καθαρισμός 

2. Παχύρευστο διάλυμα                Αραίωση Διαλύματος 

Δ. ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 

1.Εκτόνωση γράσου     1.Απλώθηκε γράσο σε υγρό   

πιστόνι 

1.Καθαρίστε το πιστόνι από την έξοδο 6μμ 

σκουπίστε το γρασάρετε εκ νέου 

2. Μεγάλη ποσότητα γράσου     2.Αφαιρεστε το πλεονάζον γράσο                             

                                                  

  

 

 

                                                                                                                


