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ENGLISH-GREEK TECHNICAL/ENGINEERING (PUMPS) 
SAMPLE TRANSLATION 

 

CHAP. 7 DROP SYSTEM (Pump protection) 
 
Pressurized units, on request, can be supplied 
equipped with a protection system, called DROP 
(Dry Running Operation Protection), which 
protects hydraulic parts from possible damage 
which could be caused by overheating of the liquid 
inside the pump body. 
Such overheating can take place owing to causes 
outside the pump or because the pump stops 
priming. 
The DROP system can be supplied either installed 
inside the pump body or mounted on the outside. 
In both cases it consists of a special sensor 
mounted in contact with the pumped liquid and 
connected to the motor’s terminal board. 
The DROP system is reset using the switch located 
on the box holding the condenser. 
Operation: when the temperature of the liquid 
inside the pump body reaches 60°C to 70°C, DROP 
interrupts the power supply to the motor, the 
pump stops and the pilot lamp positioned next to 
the switch illuminates. 
The pump can start again automatically only if the 
system cools and if the power supply is 
disconnected and then connected again. 
 
Restoring operation: 
– position the switch to “0”, disconnect the plug; 
– rectify the cause of malfunction; 
– wait a few minutes, until the whole hydraulic 
part has cooled; 
– position the switch to “I”, reinsert the plug, the 
red pilot lamp light extinguishes and the pump 
starts again. 
If the red lamp stays on, put the switch to “0”, 
disconnect the plug and repeat the start-up 
operations after a few minutes. 

ΚΕΦ. 7 ΣΥΣΤΗΜΑ DROP (Προςταςία αντλίασ) 
 
Οι μονάδεσ υπό πίεςθ μποροφν, κατόπιν αίτθςθσ, να 
παραςχεκοφν εξοπλιςμζνεσ με ζνα ςφςτθμα προςταςίασ που 
ονομάηεται DROP (Προςταςία ξθράσ λειτουργίασ) και 
προςτατεφει τα υδραυλικά μζρθ από ενδεχόμενεσ βλάβεσ που 
μπορεί να προκλθκοφν από τθν υπερκζρμανςθ του υγροφ που 
βρίςκεται μζςα ςτο κυρίωσ ςϊμα τθσ αντλίασ. 
Η υπερκζρμανςθ αυτι μπορεί να παρουςιαςτεί λόγω αιτιϊν που 
δεν αφοροφν τθν αντλία ι επειδι θ αντλία διζκοψε τθν πλιρωςθ. 
Το ςφςτθμα DROP μπορεί να παραςχεκεί είτε εγκατεςτθμζνο 
μζςα ςτο κυρίωσ ςϊμα τθσ αντλίασ είτε τοποκετθμζνο εξωτερικά. 
Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, αποτελείται από ζναν ειδικό 
αιςκθτιρα που είναι τοποκετθμζνοσ ζτςι ϊςτε να βρίςκεται ςε 
επαφι με το αντλοφμενο υγρό και ςυνδεδεμζνοσ με τον πίνακα 
ακροδεκτϊν του κινθτιρα. 
Η επαναφορά του ςυςτιματοσ DROP πραγματοποιείται με τον 
διακόπτθ που βρίςκεται ςτο κουτί του ςυμπυκνωτι. 
Λειτουργία: όταν θ κερμοκραςία του υγροφ που βρίςκεται μζςα 
ςτο κυρίωσ ςϊμα τθσ αντλίασ φτάςει ςτουσ 60°C ζωσ 70°C, το 
ςφςτθμα DROP διακόπτει τθν παροχι ρεφματοσ προσ τον 
κινθτιρα και θ ενδεικτικι λυχνία που βρίςκεται δίπλα ςτο 
διακόπτθ ανάβει. 
Η αντλία μπορεί να αρχίςει πάλι αυτομάτωσ να λειτουργεί μόνο 
εάν το ςφςτθμα κρυϊςει ι πραγματοποιθκεί αποςφνδεςθ από 
τθν παροχι ρεφματοσ και κατόπιν επαναςφνδεςθ. 
 
Επαναφορά λειτουργίασ: 
– γυρίςτε τον διακόπτθ ςτο «0», αποςυνδζςτε το βφςμα, 
– αποκαταςτιςτε τθν αιτία τθσ δυςλειτουργίασ, 
– περιμζνετε μερικά λεπτά ζωσ ότου κρυϊςει όλο το υδραυλικό 
μζροσ, 
– γυρίςτε τον διακόπτθ ςτο «I» και ειςαγάγετε εκ νζου το βφςμα. 
Η κόκκινθ ενδεικτικι λυχνία ςβινει και θ αντλία αρχίηει πάλι να 
λειτουργεί. 
Εάν θ κόκκινθ λυχνία παραμείνει αναμμζνθ, γυρίςτε τον διακόπτθ 
ςτο «0», αποςυνδζςτε το βφςμα και επαναλάβετε τθ διαδικαςία 
εκκίνθςθσ μετά από μερικά λεπτά. 

 

 


