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Декларация за 
съответствие 

Директива за безопастност на машини и оборудване: 98/37/EC, 
2006/42/EC Директива за нисковолтово оборудване: 2006/95/EC 

Директива за електромагнитно съответствие: 2004/108/EC 

Име на производителя:
HYDROO PUMP INDUSTRIES, S.L. 

Пълен пощенски адрес и страна на произход: 
C/ La Banyeta Nova, 11 - P.I. La Banyeta, 17843 Palol de Revardit (Girona) - Catalonia - Spain. 

Описание на продукта:
HF/HX/HN е хоризонтална многостъпална нормално засмукваща центробежна помпа.

Име, Модел, Сериен номер
Име: Лека Хоризонтална Многстъпална Центробежна Помпа
Модел: HF Series, HX Series. HN Series 

Използвани стандарти, наименование, дата на пскане и други документи
EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003, EN809:1998+AC:2002,  
EN ISO 14121-1:2007, EN 60204-1:2006, EN 61000-2-2005, EN 61000-6-4-2007. 

Място на пускане 
Palol de Revardit, Spain.
Име на упъномощения представител
Miquel Coma

Позиция на упълномощения представител
Генерален директор

Декларация
Декларирам това като упъномощен представител, горепосочената информация във 
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стандарти.
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Прочетете внимателно инструкцията преди 
да инсталирате и стартирате помпата.

I. Приложение и условия на експлоация
HF,HX са нормално засмукващи, леки, хоризонтални, 
многостъпални, центробежни помпи.Те са ефективни,тихи , 
слабо корозивни, компактни, добре изглеждащи, леки и т.н.

1. Приложение:
· Течности: Нисъко вискозитетни, неутрални, не-експлозивни,

несъдържащи твърди частици. Течността не трябва да въздейства
химически на материалите на помпата ( За масло и течности които
съдържат основно масло се използват други помпи);

· Циркулация при отопление и климатизация;
· Охладителни системи;
· Обработване на вода, пречистване;
· Индустриални почистващи системи;
· Движение на течности, циркулация, подсилване;
· Гореща и студена вода;
· Система за дозиране на храна, вода и др.

2. Условия на експлоатация
· Температура на течностите:

Модел за нормална температура -15ºC~+70ºC ;
Модел за гореща вода -15ºC ~+ 110ºC;

· Дебит: 0.5~28 м3/ч
· Максимално налягане: 10 bar
· pH на течностите: pH5 ~9
· Максимална температура на помещението: +40ºC
· Максималноо засмукващо налягане е ограничено от максималното

работно налягане
·

Внимание: Когато изпомпватте течности с по-висока плътност и/или 
вискозитет на водата, изпозвайте мотори с по-висока мощност.

II. Описание на модела 

1. HF,HX,HN
HF 4-30 L S W S C
H: Лека хоризонтална многостъпална центробежна помпа
4: Дебит (m3/h)
30: Степени X 10
L:  L: Резбова свръзка
S:  S: Трифазна (≤3kW is 220/380V, >3kW is 380V) D: Монофазна 220V 
W:  W: 50Hz; L: 60Hz
F:  F:чугун X: 304; N:316;
C: C: Модел за работа с нормална температура

R: Модел за гореща вода
Y: Масло устойчиво уплътнение
Q: Друго уплътнение
J: Леко корозионно устойчива
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III. Конструкция
· Помпата е хоризонтална, многостъпална , секционна. Помпената ос е 
удължената ос на мотора. Аксиален смукател и радиален нагнетател;

· HF,HXса основно  изградени от мотор, смукателна част, нагнетателна част, 
дифузер,  имепелер, попмпена ос, механично уплътнение и др.

· Основните части на помпата --дифузер, импелер, входящата и изходящата 
камера, помпента ос са произведени неръждаема стомана. 
Смукатлената и нагнетателнта част HFса направени от чугун.

· Mеханичното уплътнение е еднопосочно уплътнение. Уплътнителната 
част е произведена от силицон карбид/карбид. Други материали за 
уплатнинята са на разположение за клиентите.
· Стандартната връзка е резбова което всъответствие с GB7307 
стандарт. 

HF,HX 2  4-080701
Fig. 1B HF,HX 2, 4 Pump structure

1.  Смукател
2.  Тапа
3.  Лагер(без тази част при 

двустепенни помпи)
4. Импелер 

7. Нагнетател
8. Механично уплътнение
10. Стойка

11. Болт
12.  Дифузер
12a. Пръстен фиксатор
12b. Пръстен
13.  Поддържащ 
дифузер(без тази част при 
двустепенни помпи)
14. Втулка

15. Втулка1 ( без тази част 
при CHLT(T)2)
17. Уплътнителен пръстен
18.  Втулка/и (без тази 
част при двустепенни 
помпи)
19. Капак на първото 
работно колело
20. Гайка 

23. О пръстен
24. Шайба
25. Гайка 
28. Болт
29. Гайка 
31. Гайка
32. Mотор
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HF,HX 8, 12, 16, 20-080701
Fig. 1D  CHLF, CHLF(T) 8, 12, 16, 20 Pump structure

1.- Смукател
2.- Тапа
3.- Лагер(без тази част при 
двустепенни помпи)
4.- Работно колело
7.- Нагнетател
8.- Механично ъплътнение
10.- Стойка
11.- Болт

12.- Дифузер (Без тази част 
при CHLF(T)20 1-3 степенни 
помпи)
12a.- Пръстен фиксатор 
12b.- Пръстен
12c.- Последен дифузер
(само за CHLF(T) 20)
13.- Поддържащ 
дифузер(без тази част при 
двустепенни помпи)

14.- Втулка
15.- Втулка/и
(без тази част при 
двустепенни помпи)
17.- Уплътнителен пръстен
18.- Втулка/и
(без тази част при 
двустепенни помпи))

19.- Капак на първото 
работно колело
20.- Гайка
23.- O пръстен
24.- Шайба
2S.- Гайка
28.- Болт
29.- Шайба
31.- Шайба
32.- Мотор
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IV. Инсталация и свързване
1. Инсталация
· Помпата трябва да бъде разположена на добре вентилирано място, където не може
да замръзне. Разстоянието м/у помпата и околните предмети трябва да е поне 150мм за да има
достатъчно въздух за да се охлажда.

· За да се намалят загубите на входа, входящата тръба трябва да е възможно най къса
· Убедете се, че е инсталиран възвратен клапан м/у помпата и системата за да не може
да се връжа течност към помпата.

· Помпата трябва да е захваната за земята или за скоби на стената. помпата трябва да
е добре захваната и стабилна. Обърнете внимание , тежестта на системата да не е
върху помпата за да я повреди .

· преди да инсталирате входящата тръба се уверете че е чиста. Ако има нечистотии в
тръбата е необходимо да се инсталира смукателна цедка на 0.5-1мм пред смукателя
на помпата .

· Трябва да се избягват въздушните джобове при инстарирането на входящите тръби.
Вижте фиг. 2

Air Air

Air

Wrong Correct

· Необходимо е да се монтира манометър за да може да се
наблюдава и контролира работата на помпата..
· Когато помпата е монтирана на височина над нивото на

течността, е необходимо да се монтира клапан на входящата
тръба и трябва да се налее вода през пробката от горната страна
на помпата, преди да я стартирате

2. Свързване към електричество
· Електрическите свръзки трябва да се направят от квалифициран

електричар.
· За да се уверите че мотора еподходящ за предоставеното захранване,
мотора трябва да се свърже със захранването както е показано на
фигурата на капака на помпата.
· Мотора трябва да бъде свързан към моторна защита, която да го
предпазва от липса на фаза, нестабилно захранване или претоварване.
Мотора трябва да бъде заземен.

Внимание: Преди да отоврите капака на захранването или да 
разглабяте помпата се уверете, че захранването е изключено.

Внимание-електрически връзки и устройства за безопасност
· Помпата трябва да бъде свързана към захранването със подходящи кабели
изчислени в съответствие с мощността на помпата.

· Помпата трябва да бъде свързана с устройства за безопастност както е в
стандартите (EN 809 and/or EN 60204-1) кака и в съответствие с правила в
държавата в която се зпползва.

· Без значение на правилата в съответната държава , помпата трябва да е
свързана задължително поне към следните устройства с подходящи
показатели:
- Авариен ключ
- Предпазител (като устройство за иключване на захранването)
- Моторна защита

Акустичен шум 75 dB (A).

Преди да отворите кутията на захранването , изключете тока !!!

380V (50Hz/60Hz)

No. Захранване(Kw) кабелна
връзка

входящ
ток(A)

кабел
(mm2)

предпазителr 
(A)

Моторна 
защита(A)

1 0.37 Y 1 0.75 5 1.2

2 0.55 Y 1.4 0.75 5 1.7

3 0.75 Y 1.8 0.75 5 2.2

4 1.1 Y 2.6 1 5 3.1

6 1.5 Y 3.5 1 10 4.2

8 2.2 Y 4.9 1.5 10 5.9

11 3 6.3 1.5 10 7.6

13 4 8.2 2.5 20 9.8

15 5.5 11 2.5 20 13.2
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4. HF,HX Размери (mm)

Модел D1 D2 N E L L1 L2 L3 d D
H K

M
Тегло

Три-
фазна

Моно-
фазна

Моно-
фазна Кг

CHLF(T) 2-20

G1 G1 110 182

305 84 87

138 9
145 215 230 96

108
15

CHLF(T) 2-30 323 102 105

CHLF(T) 2-40 341 120 123

CHLF(T) 2-50 359 138 141

CHLF(T) 2-60 422 156 159 170 225 245 100 17

CHLF(T) 4-20

G1¼ G1 110 182

329 102 105

138 9

145 215 230 96

108

15
CHLF(T) 4-30 356 129 132

CHLF(T) 4-40 416 156 162

170 225 245 100 17CHLF(T) 4-50 455 183 188

CHLF(T) 4-60 482 210 213

CHLF(T) 8-10

G1½ G1¼ 118 228

395 108 126

138 9

170 230 265

100 108

20
CHLF(T) 8-20 395 108 126

CHLF(T) 8-30 425 138 156 25

CHLF(T) 8-40 490 168 186
180 240 270

28

CHLF(T) 8-50 520 198 216 30

CHLF(T) 12-10

G1½ G1½
118 268

395 108 126

138 9

170 230 265

100
108

20

CHLF(T) 12-20 395 108 126 21

CHLF(T) 12-30 460 138 156
180 240 270

25

CHLF(T) 12-40 490 168 186 29

CHLF(T) 12-50 126 240 555 198 216 195 270 / / 34

CHLF(T) 16-10

G2 G2

117 227 423 126 151

138 9
180

230 265
100

108

18

CHLF(T) 16-20 118 228 455 126 151 240 270 27

CHLF(T) 16-30 130 240 561 171 196 195 270 / / 33

CHLF(T) 16-40 120 230 621 216 340 140 12 220 270 / / 190 41

CHLF(T) 20-10

G2 G2

117 227 423 126 151
138 9 180

230 265
100 108

18

CHLF(T) 20-20 118 228 455 126 151 240 270 27

CHLF(T) 20-30
120 230

576 171 294
140 12 220 270 / / 190

41

CHLF(T) 20-40 621 216 340 44
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V. Стартиране,екслоатация и поддържка   
Внимание: забранено е да се стартира без течност, това ще повреди 
механичното уплътнение и лагерите.

1. Не стартирайте помпата без да е напълнена с вода или течност.
1.1 Пълнене на помпата през смукателя.
Затворете крана на нагнетателя, развийте пробката от горната страна на
помпата, отворете бавно крана на смукателя и изчакайте докато потече вода
без да излиза въздух.
1.2 Когато нивото на водата е под нивото на помпата, тръбите и помпата
трябва да бъдат напълнение с вода.

2. Проверете посоката на въртене.
Включете захранването и проверете посоката на въртене, от гледна точка
мотора въртенето трябва да е обратно на часовниковата стрелка.

3. Проверете преди да стартирате помпата.
Проверете дали помпта е фиксирана стабилно.
Проверете дали помпта е пълна с вода и дали водата ще може да тече
спокойно.
Проверете дали захранването е стабилно.
Проверете дали се върти правилно.
Проверете дали всички тръби и снадки са стегнати и през тях протича вода 
нормално.
Крановете на входа на помпата трябва да са напълно отворени.
Крана на изхода на помпата се отваря постепенно след като се стартира
помпата.
Проверете работното налягане ако е инсталиран манометър.
Ако помпата се контролира от пресостат проверете и настройте налягането
за стартиране и изключване.Проверете дали входящия ток не надвишава
максималния поволен за помпата.

4.Колко често да вклюва помпата.
Помпата не трябва да включва прекалено често. Препоръчително е

помпата да не стартира повече от 100 пъти на час за мотори до 4кВ. 
Когато мотора е над 4кВ, помпата не трябва да стартира повече от 20 
пъти на час.
   Когато помпата работи, дебитът трябва да бъде контролиран в порядъка 
на 0.5-1.3 пъти от номиналния дебит.
   Не трябва да има шум когато момпата работи, ако има шум я изключете, 
проверете и отрмонтирайте.

5. Защита на помпата от замръзване.
Помпите могат да се използватсъс ситеми против замръзване.Ако
помпта се използва в среда където може лесно да замръзне, трябва
да се добави подходящ антифриз в течността. ако не се използва
антифриз, помпата не трябва да се използва в периодите когато може
да замръзне.помпата трябва да се източи докато не се използва.

6. Следните неща трябва да се проверяват редовно.
Работното и оперативното налягане на помпата
Течове
Прегряване на мотора
почисване или замяна на всички цедки.
Времето за изключване при претоварване на мотора
Честота на включване и изключване
Ако е откриете грешка проверете таблицата"проблеми и решения".
Помпата трябва да се почисти и съхранява подходящо когато не се
използва дълъг период от време.
.

VI. Сглобяване и разглобяване
1.CHL
Закрепете уплътнителната плоча към мотора. закрепете механичното 
уплътнение. страните на механичното уплътнение трябва да се смажат. 
Закрепете работните колела, дифузерите и др. както е показано на 
рисунката.
Закрепете индусерите и закхващащата плоча и стегнете скобите. Накрая 
сложете свързващата тръба и входящо-изходящата камера. След като 
сглобите всичко завъртете ротора на ръка за да се уверите че се върти 
плавно.
Извършете процесите в обратен ред за да разглобите помпата.

2.HF,HX
Zакрепете нагнетателната част. Закрепете механичното уплътнение. 
страните на механичното уплътнение трябва да се смажат. Закрепете 
работните колела, дифузерите и др. както е показано на рисунката.
Закрепете капаците на работните колела. Стегнета гайките и закрепете 
уплътненията на всеки дифузер. закреппете смукателя и го затегнете 
гайките на болтовете.
След като сглобите всичко завъртете ротора на ръка за да се уверите че 
се върти плавно.
Извършете процесите в обратен ред за да разглобите помпата. 
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VII. Установяване и отстраняване на проблеми
Внимание: Преди да отваряте таблото на помпата или да опитвате да я 
разгобявате изключете захранването.

Грешка Причина Решение Забележка

Мотора не работи 
след като се 

стартира

а) Няма захранване
а) Проверете
 захранването

б)Изгорели са бушоните б)Сменете бушоните

в)Мотора е претоварен в)Проверете системата

г)Контактите на контактора 
не правят добър контакт или 
бобинта е дефектирала

Г)Сменете контактора

д)Дефект при управляващата,  
верига

д)Проверете веригата

е)Мотора е дефектирал. е)Ремонтирайте го

Моторната защита 
изключва веднага 

след като я включите

а)Изгорели са бушоните а)Сменете ги

В случаите 
г) и д) не 
разглабяйте 
помпата сами 

б)Контактите на моторната 
защита са неправилни

б)Проверете моторната 
защита

в)Кабелните връзки са 
хлабави

в)Проверете връзките 
и захранването

г)Намотките на мотора са
  дефектирали

г)Сменете мотора

д)Мотора механично е 
    блокирал

д)Проверете и 
ремонтирайте попата

Моторната защита 
изключва понякога

а)Моторната защита е 
настроена ниско

а)Настройте моторната 
защита правилно

б)Периодични проблеми със
 захранването

б)Проверете 
захранването

в)Нисък волтаж в пиковите
 моменти

в)Добавете 
стабилизатор

Моторната защита 
не изключва, но

мотора не работи 

а)Контактите на контактора 
не правят добър контакт 
или бобинта е дефектирала

а)Сменете контактора

б)Дефект при управляващата,  
верига б)Проверете веригата

Продължение

Грешка Причина Решение Забележка

Изпомпената вода 
не тече постоянно

а)Смукателната тръба е 
твърде малка

а)Увеличете тръбата 
на входа

б)Няма достатъчно вода на 
входа на помпата

б)Оптимизирайте 
системата и увеличете 
притока на вода

в)Нивото на течността е 
ниско

в)Опитайте се да увеличите 
нивото на течността.

г)Налягането на входа на помп-
ата е твърде ниско в сравнение 
с температурата, загубите по 
тръбата и дебита.

г)Подобрете 
системата и се 
опитайте да увеличите 
налягането

д)Тръбата на смукателя е 
запушена от боклуци

д)Проверете и 
почистете тръбата

Помпата работи 
но не дава вода

а)Смукателната тръба е 
запушена с боклуци

а) Проверете и 
почистете тръбата

б)Има затворен или 
запушен кран или клапан

б)Проверете и 
ремонтирайте крановете 
и клапаните

в)Теч при смукателната 
тръба

в)Проверете и 
ремонтирайте

г)Има въздух в 
смукателната тръба

г)Напълнете тръбата 
с вода

Помпата върти 
на обратно 

а)Теч на смукателната тръба а)Проверете 
смукателната тръба

б)Има дефектирал кран 
или клапан

б)Проверете клапаните и 
крановете и ремонтирайте

в)Клапана на смукателя е 
блокирал отворена или 
полу отворена позиция

в)Проверете клапана 
и ремонтирайте

г)Има въздух в смукателнта 
тръба.

г)Проверете и отремонти-
райте смукателната тръба 
и освободете въздуха.
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Грешка Причина Решение Забелжка

Ненормални вибрации 
или шум от мотора

а) Теч от смукателната 
тръба

а)Проверете и 
ремонтирайте 

В случай д) не се 
опитвайте да 
ремонтирате сами

б)Смукателната тръба е 
твърде малка или 
блокирана от боклуци

б)Увеличете или 
проверете тръбата

в)Има въздух в 
смукателнта тръба

в)Допълнете вода и 
освободете въздуха

г)Съотношението между 
импулснато наляганена 
системата и импулснато 
налягане на помпата е много 
ниско.

г)Подобрете системата 
или изберете друг модел 
помпа

д)Помпата е механично 
блокирала

д)Проверете и 
ремонтирайте

Продължение

VIII. Важни бележки    
1. Клиентите няма да бъдат уведомявани ако се промени инструкцията.
2. Помпите иамт гарантиранция  една година при нормални условия и

правилно избран модел. Това не се отнася до износващите се части.
3. Клиентите носят отговорност за всякакви повреди предизвикани ако

разглабят помпата сами в периода на гаранция

HYDROO Pump Industries SL 
C. Tarragona, 74 PI Casa Nova
17181 Aiguaviva
Girona. Spain
Tel. +34 972 394 654
E-mail: info@hydroo.com
www.hydroo.com

E 140711 
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Be pumping partners 




