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بررسی 8 دلیل کار نکردن پمپ آب

دلیل کار نکردن پمپ آب تنها یک دلیل ثابت و همیشگی نیست. دالیل بسیاری

باعث ایجاد اختالل در عملکرد انواع دستگاه های پمپ آب می شوند که برخی از این

دالیل به راحتی قابل رفع هستند. برخی دیگر نیاز به تعمیرات تخصصی دارند و

بهتر است به صورت سرخورد وارد عمل نشوید.

متأسفانه در برخی از مناطق فشار آب به هیچ عنوان رضایت بخش نیست و یا

حتی منجرب به یافتن دلیل کار نکردن پمپ آب می شود و به همین دلیل از

دستگاهی به نام پمپ آب در این شرایط می توان استفاده کرد. پمپ آب را یک

دستگاه مکانیکی باید در نظر گرفت که عمدتًا برای جابه جایی منتقل کردن مایعات

دانلود PDF این مقالهبه کار می آید.

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟

دلیل کار نکردن پمپ آب

بررسی دالیل کار نکردن پمپ آب

دلیل کار نکردن پمپ آب
پمپ آب خانگی، پمپ آب پنتاکس، پمپ آب خانگی دارای مخزن انبساط و پمپ کف کش همچنین

پمپ لجن کش همگی انواع پمپ آب را شامل می شوند که در شرایطی ممکن است با اختالل و

مشکلی رو به رو شوند و عملکرد درستی را ارائه ندهند. به همین دلیل، در ادامه به بررسی 8 دلیل کار

نکردن پمپ آب می پردازیم.

عدم برق رسانی

اتصال سیم پیچ الکتروموتور

زنگ زدگی کنتاکتور

انسداد ورودی دلیل کار نکردن پمپ آب

هوا گرفتن پمپ آب

گیرپاژ کردن پمپ آب

نتیجه گیری

بررسی دالیل کار نکردن پمپ آب

عدم برق رسانی

مشکالتی که در برق رسانی پمپ آب وجود دارد، از جمله دالیلی به شمار می آید که می تواند به ایجاد

اختالل در عملکرد دستگاه منجر شود و به همین دلیل، شما باید در ابتدا وضعیت اتصال پریز برق را

بررسی کنید. خوشبختانه دلیل �ار ن�ردن پمپ آب در برخی اوقات به عدم بررسی پریز برق مربوط

است که کاربران به این موضوع توجهی نشان نمی دهند. این نکته را به خاطر بسپارید که شاید همراه

با افزایش دمای پمپ کف کش ایرانی، پریز برق به حالت ذوب شدگی رسیده است و شما باید به

تعمیر آن بیندیشید.

اتصال سیم پیچ الکتروموتور

یکی از مشکالت شایع که به عدم کارکرد پمپ آب مرتبط می شود اتصال در سیم پیچ الکتروموتور

است. این نکته را به خاطر بسپارید که به هیچ عنوان نباید به صورت سرخورد اقدام به تعمیر این

خرابی کنید؛ چراکه به فردی متخصص و کاربلد در این شرایط نیاز خواهد بود. عمدتًا سوختگی الیه

لعاب روی سیم پیچ الکتروموتور باعث بروز این مشکل می شود و یکی از دالیل تخصصی کار نکردن

انواع پمپ همانند بهترین پمپ کف کش ایرانی می تواند همین مشکل باشد.

زنگ زدگی کنتاکتور

زنگ زدن کنتاکتور نیز می تواند دلیل کار نکردن انواع دستگاه های پمپ آب باشد. احتماًال بدانید که

انواع پمپ آب دارای قطعات مکانیکی و الکتریکی هستند؛ همچنین اتصاالتی وجود دارد که به

عملکرد دستگاه در انواع مختلف کمک می کند. در ابتدا پیشنهاد ما به شما این است که تنها به دنبال

بهترین پمپ کف کش ایرانی باشید؛ چرا که کیفیت ساخت و مرغوبیت دستگاه قطعًا شما را از

مشکالت این چنینی در طوالنی مدت دور خواهد کرد. پمپ آب باید قطعاتی کامًال اصل و اورجینال

داشته باشد تا در دراز مدت با خطر زنگ زدگی روبرو نشود.

انسداد ورودی دلیل کار نکردن پمپ آب

شرایطی وجود دارد که شاید شما از تانکر استفاده کنید و بهتر است حداقل هر 3 ماه، 1 مرتبه مخزن

را نیز شستشو دهید. همچنین در هفته 1 مرتبه 2 قاشق غذاخوری کلر به آب درون تانکر اضافه کنید

که این کار به لجن زدایی آب تانکر قطعًا کمک خواهد کرد. موارد گفته شده به این دلیل است که در

برخی از موارد دلیل کار نکردن پمپ آب مسدود شدن ورودی پمپ آب به خاطر لجن یا اشیایی است

که درون فیلتر به خاطر آب آلوده به وجود آمده است.

هوا گرفتن پمپ آب

هواگرفتن پمپ آب در انواع گوناگونی همچون پمپ کف کش ایرانی یکی از دالیل رایج دیگری است

که به عدم کارکرد صحیح آن مرتبط می شود که با افزایش حجم هوای حبس شده در پمپ آب، کامًال

طبیعی است که مکش آب به درستی انجام نمی شود و یکی از دالیل کار نکردن پمپ آب به شمار

می آید. شما در این شرایط باید پیچ هواگیری را باز کنید که البته با شنیدن صدای تخلیه هوا نباید به

بازکردن کامل شیر ادامه دهید. با خروج کامل هوا، پمپ را روشن کنید تا حتی بار اضافی نیز هرچه

سریع تر خارج شود و بعد از خروج آب باید شیر را محکم ببندید.

گیرپاژ کردن پمپ آب

دلیل کار نکردن پمپ آب شاید گیرپاژ کردن دستگاه باشد. زمانی که این مشکل به وجود می آید،

الکتروموتور این اختیار و قدرت را ندارد تا 90 درجه را به راحتی برای چرخش انتخاب کند. طبیعتًا

این مشکل ساده ای نیست و باید هرچه سریع تر به تعمیرکاری ماهر در این زمینه مراجعه کنید. در

حال حاضر خدمات آنالین می توانند با کم ترین هزینه بهترین گزینه به حساب آیند.

خرید پمپ آب ارزان قیمت

زمانی که به برآورد قیمت پمپ کف کش یا انواع دیگر پمپ آب فکر می کنید، باید این نکته را

فراموش نکنید که قیمت هیچگاه نباید معیار شما در هنگام خرید باشد؛ چرا که اگر به دنبال قیمت

پا�ن و ارزان هستید، عمدتًا کیفیت ساخت باالیی را نمی توانید انتظار داشته باشید و این چنین

است که با خرابی های ریز و درشتی همچون زنگ زدگی کنتاکتور رو برو می شوید؛ زیرا از قطعات

اورجینال برای ساخت انواع پمپ آب ارزان قیمت و بی کیفیت استفاده نمی کنند. البته ناگفته نماند

که قطعًا خرید با قیمت مناسب به صرفه است، ولی با قیمت کف کش ارزان قطعًا در کوتاه مدت

شما را با هزینه های تعمیراتی مواجه می کند.

عدم نصب صحیح پمپ آب

عدم نصب صحیح و اصولی می تواند “دلیل کار نکردن پمپ آب” باشد. شما بهتر است در هنگام

خرید انواع پمپ آب با افراد متخصص در ارتباط باشید و از آن ها بخواهید که این دستگاه را به

صورت اصولی در محل مناسبی نصب کنند. متأسفانه برخی از افراد به نحوه نصب انواع پمپ آب

توجهی ندارند و به همین دلیل در شرایطی ممکن است با عملکرد درستی از سوی دستگاه رو برو

نشوند.

کالم اخر

برآورد قیمت کف کش و یا هرنوع پمپ آب دیگر قطعًا باید در اولویت انتخاب و بررسی شما قرار

گیرد ولی قبل از بررسی مشخصات فنی و کیفیت دستگاه قیمت نباید معیار مهمی به شمار آید. به این

دلیل که هرکدام از انواع دلیل کار نکردن پمپ آب به این موضوع ختم می شود که شما به خرید

دستگاهی با کیفیت ساخت باال و اورجینال بپردازید یا به سراغ دستگاهی بروید که تنها قیمت ارزانی

دارد. توصیه ما به  شما این است که برای خرید انواع دستگاه  پمپ آب اورجینال و اصل به سایت

tavantak مراجعه کنید.

سواالت متداول

⦁ زمانی که الکتروموتور نمی تواند چرخش 90 درجه داشته باشد، به چه مشکلی در پمپ آب اشاره

می کند؟

گیرپاژ کردن پمپ آب علت این موضوع است.

⦁ دلیل زنگ زدگی کنتاکتور در انواع پمپ آب چیست؟

انواع پمپ آب غیراورجینال که از قطعات فیک و تقلبی برای ساخت استفاده می کنند، سبب ایجاد

چنین مشکلی می شود.

این مطلب رو به اشتراک بگذار...
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برای اطالع از تخفیف ها عضو خبرنامه ما شوید

10 سال خدمات پس از فروشمشاوره و پشتیبانی رای�انصادر �ننده پمپ به �شور آلمانایمیل خود را وارد �نید
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