
DV/DM/DC/DTR



IT - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Si dichiara che i prodotti in elenco (gruppo 
1 e 2) sono conformi alle prescrizioni delle 
direttive [D-CE] e costruiti nel rispetto delle 
norme armonizzate [N-A].

GB - DECLARATION OF CONFORMITY
The listed products (group 1 and 2) com-
ply with the requirements of the Directives 
[D-CE] and are built in accordance with the 
updated, current regulations [N-A].

D - KONFORMITÀTSERKLÀRUNG
Wir bestatigen, dass die im Verzeichnis
aufgefùhrten Produkte (gruppe 1 und 2) den 
Vorschriftsrichtlinien [D-CE] entsprechen 
und laut der aktuellen und laufenden Nor-
men hergestellt warden [N-A].

F - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Nous déclarons que les produits cités dans 
la liste (groupe 1 et 2) sont conformes aux 
prescriptions des directives [D-CE] et sont 
fabriqués conformément aux normes harmo-
nisées [N-A].

S - ÒVERENSSTÀMMELSEINTYG
Harmed  intygas  att  produkterna  i fò rteck-
ningen  (grupp  1  ouc  2) òverensstammer 
med fòreskrifterna i direktiven [D-CE] och ar 
tillverkade i enlighet med normerna [N-A].

NO - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Vi erklærer at produktene i listen (gruppe 1 
og 2) er i overensstemmelse med direktive-
ne [D-CE] og de er laget i overensstemmelse 
med standardene [N-A].

DK - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Der erklæres at de listede produkter (gruppe 
1 og 2) er i overensstemmelse med foran-
staltninger i europadirektiverne [D-CE] og 
at de er bygget i overensstemmelse med de 
harmoniserede normer [N-A].

NL - VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Hierbij verklaren wij dat de in de lijst geno-
emde artikelen (groep 1 en 2) conform  de  
voorschriften  van  de richtlijnen [D-CE] zijn 
en gefabriceerd met inachtneming van de op  
elkaar afgestelde normen [N-A].

FIN - YHDENMUKAISUUSTODISTUS
Vakuutamme, etta luettelossa mainitut tuot-
teet (ryhma 1 ja 2)  vastaavat direktiivien 
[D-CE] vaatimuksia ja etta ne  on  valmistet-
tu  yhdennettyjen saannòsten [N-A].

E - DECLARACION DE CONFORMIDAD
Se declara que los productos en la lista (gru-
po 1 y 2) están conformes a las prescripcio-
nes de las directrices [D-CE] y construidos 
en el respecto de las normas armonizadas 
[N-A].

P - DECLARAÇÀO DE CONFORMIDADE
Se declara que os produtos elencados (grupo 
1 e 2) são conformes com às prescrições das 
directrizes  [D-CE] e construidos no respeito 
das  normas harmonizadas [N-A].

GR - ΑΗΑΩΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Δηλώνουμε ότι τα αναγραφόμωνα пροϊόντα 
(ομάδες 1 και 2) είναι κατασκευασμένα 
σε συμμόρφαη με τις пροδιαγραφές τών 
Οδηγιών [D-CE] και των εναρμονίσμένων 
пροτύпων [N-A].

TR - UYGUNLUL BEYANI
Listedeki (gruplar 1 ve 2) ürünlerin [D-CE] 
direktifleri yönergelerine uygun olduklari ve 
ilgili harmonize [N-A] direktiflere uyularak 
imal edildikleri beyan edilir.

BG - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ
Декларира се че, продуктите в списъка 
(група 1 и 2) отговарят на разпоредбите на 
директивите [D-CE] и че са произведени, 
в съответствие с хармонизираните 
нормативи [N-A].

CZ - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Prohlašuje se, že výrobky uvedeny na sez-
namu (skupina 1 a 2) jsou v souladu s 
nařízeními směrnic [D-CE] a  realizovány s 
respektováním normatívních odkazů [N-A].

SL - IZJAVA O SKLADNOSTI
Izjavljamo, da izdelki s seznama (skupini 1 in 
2) izpolnjujejo zahteve direktiv [D-CE] in so 
izdelani ob upoštevanju harmoniziranih stan-
dardov [N-A].

LV - ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA 
Tiek deklarēts, ka produkti sarakstā (gru-
pa 1 un 2) ir atbilstībā ar direktīvu [D-
CE] nosacījumiem un ražoti ievērojot 
harmonizētās normas [N-A].

LT - ATITIKTIES DEKLARACIJA
Pareiškiama, kad sąraše nurodyti produ-
ktai (1 ir 2 grupės) atitinka direktyvų [D-
CE] reikalavimus ir yra pagaminti laikantis 
harmonizuotų normų [N-A] nuostatų.

PL - DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Oświadcza się, że produkty na liście (grupa 
1 i 2) są zgodne z zaleceniami dyrektyw [D-
CE] i wykonane z uwzględnieniem zharmoni-
zowanych norm [N-A].

RO - DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Declarăm că produsele din listă (grupul 1 şi 
2) sunt conforme recomandărilor directivelor 
[D-CE] şi sunt fabricate conform normelor 
armonizate [N-A].

H - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A gyártó kijelenti, hogy az itt felsorolt ter-
mékek (1 és 2 csoport) megfelelnek az eu-
rópai uniós irányelvek [D-CE] előírásainak 
valamint, hogy a termékeket a harmonizált 
szabványoknak [N-A] megfelelően gyártotta.
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Manufacturer and depositary of tecnical documentation:

PENTAX S.p.A.
Viale dell’Industria, 1
37040 Veronella (VR) - Italy

Gianluigi Pedrollo (President)

         Veronella (VR), 01/06/2011
Gianluigi Pedrollo

[D-CE]
2006/42/CE; 2006/95/CE; 2004/108/CE.

[N-A]
EN 60034…; EN 60204-1; EN 60335-1; EN 60335-2-41; EN 61000; EN 55014; EN ISO 
12100-1; EN ISO 12100-2; EN ISO 14121-1.

Models:
DM / DV / DC / DTR / DP / DPV / DX / DG / DH
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Условия и ограничения при работа 
Електрическите помпи с потапяне PENTAX са от вида с вертикална ос, моноблок и с един кран, проектирани 
са за работа “с потапяне”, като могат да се монтират неподвижно или подвижно. Подходящи са за 
изпомпване на:

Вид помпа Вид на водата
Суспензия от твърди частици Минимална Дълбочина на 

засмукване (mm) при ръчно 
действие

Количество (%) Размери (mm)

DP 40 e 60 Чиста < 5 < 4 15
DP 80 e 100 Чиста < 5 < 7 20

DPV 80 e 100 Чиста < 5 < 15 55
DX 80 e 100 Чиста / мръсна < 15 < 28 110
DG 80 e 100 Чиста / мръсна < 15 < 35 110
DH 80 e 100 Чиста / мръсна < 5 < 10 15

Вид помпа

Допустимо 
свободно 

преминаване 
(mm)

Вид на водата Вид кран

DVT400/550 45 С голямо съдържание на твърди 
частици и с дълги влакна, течности 
съдържащи високи концентрации 

на газ и канални води

Постоянно 
отворен

Тип Vortex

DV(T)150/200/300, DVT750/1000
50DVT250-4/300-4/400-4, DVT550-4/750-4

DM(T)160/210/310 50
Прозрачни, течности съдържащи 

твърди частици и къси влакна, 
канални води, кал

Моноканален 
Затворен

DMT550 45
Моноканален 

отворен
DMT1000 50

DMT250-4/300-4/400-4 60
DMT550-4/750-4 90

DC(T)160/210/310, DCT410/560, 
DCT750/1000 10 Чисти или лекозамърсени, без 

влакна и влакнести съставки 

Мултиканален 
отворен с 

висок превес

DTR(T)150/200/300
DTRT400/550
DTRT750/1000

/

Обикновенно съдържащи твърди 
тела, влакнести или нишковидни, 
които трябва да се разбиват на 

парчета. Не трябва да съдържат 
частици или абразивен материал 

(напр. пясък, дребен чакъл)

Мултиканален 
отворен и 
система за 

раздробяване 
при 

засмуксване
Всички машини не са подходящи за изпомпване на течности при:

•  температура по-висока от 40 °C, плътност по-висока от 1000 kg/m3 и кинетичен вискозитет по-висок 
от 1 mm2/s (1 cSt);
•  PH по-малко от 5 или по-голямо от 8;
•  химически или механично агресивни субстанции за материалите на помпата;
•  запалими и/или експлозивни субстанции;
•  други характеристики, различни от тези посочени за всеки вид помпа.

Всички машини не са подходящи за инсталиране в кладенци, вани или други среди с наличие на газ и/или 
опасност от експлозия. Максимална дълбочина на потапяне (с кабел с подходяща дължина) за моделите 
DP/DPV/DX/DG/DH е 5 м, за моделите DV/DM/DC/DTR е 20 м. За постигане на непрекъсната работа, с цел 
осигуряване на правилно охлаждане на двигателя, трябва същият да бъде напълно потопен в течността 
за изпомпване (минимална дълбочина на потапяне). За недопускане увреждане на електрическата помпа, 
броят на пусканията/час равномерно разпределени, трябва да бъде по-малък от:

•  30, за серията DP / DX / DG / DH;
•  20, за електрически помпи с номинален капацитет до 4 kW;
•  10, , за електрически помпи с номинален капацитет до 5,5-7,5 kW.

Акустичното налягане, измерено в условия на минимална дълбочина, което позволява на помпата да 
работи, е по-малко от 70 dB(A); когато електрическата помпа е потопена, шумът изчезва.

Монтаж
Вътрешният дизметър на тръбите, зависи от тяхната дължина и от капацитета за обработване. За 
недопускане на възможни запушвания и блокирания, е добре скоростта на течността в тръбите за подаване, 
да бъда по-висока от 0,8-1 m/s; при наличие на пясък или твърди частици, е необходима скорост, най-
малко равна на 1,6 m/s в хоризонталните тръби и 2,5 m/s във вертикалните тръби: при всички случаи 
не трябва да се превишава скоростта от 3,5-4 m/s. Тръбите за подаване, в никакъв случай, не трябва да 
бъдат с по-малък диаметър от отвора на помпата. За недопускане образуване на наслагвания при спиране 
на помпата, е добре да се ограничат до допустимият минимум, вертикалните участъци на отвеждащите 
тръби, и да се монтират хоризонталните с лек наклон по посока на потока.
Помпата трябва да се повдига и пренася, с помощта на съответното ухо или манивела, и в никакъв случай 
да не се използва електрическият захранващ кабел и/или наличен поплавник: повреждането на тези 
части, може да стане причина за неправилна работа или за сериозни наранявания. -Сх.1-
Подпрете помпата с вертикалната ос, на дъното на кладенеца или на мястото за монтиране. Внимавайте 
изпомпваната течност, да не съдържа или да образува експлозивни газови смеси: винаги проверявайте 
дали ваната за събиране (кладенеца) е с добра вентилация и да няма задържане на газ.
Ваничката за събиране трябва да бъде с такива 
размери, че:

•  полезният обем ограничения на пускания/час на електропомпата: вижте максимален брой 
допустими пускания,
• времето през което електрическата помпа не работи, не трябва да се образуват твърди 
наслагвания.

Неподвижен монтаж -Сх.2-:
Монтирайте на тръбата за подаване, по възможност на хоризонтаните участъци и с лесен дистъп, възвратен 
клапан. За осигуряване свалане на помпата, без да се налага изпразване на инсталацията, да може да 

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И РАБОТА НА 
ЕЛЕКТРОПОМПИ С ПОТАПЯНЕ PENTAX
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се постави шлюз и уплътнител в началото на клапана, с осигуряване както на поддръжката, така и на 
почистването на клапана. С цел да не се усилват вибрациите, характерни за всяка въртяща машина, 
добре е основата за поставяне на помпата, да бъде постоянно захваната за дъново на ваната; направете 
и захващанията и поддръжките и на тръбите за подаване. Когато помпата трябва да работи на песъчливи 
и/или кални места, трябва да се внимава помпата да се поставя на стабилна основа и при всички случаи, 
да се държи на определено разстояние от дъното.

Неподвижен монтаж с краче за свързване -Сх.3-:
За помпи, при които е предвидена тази опция, направете следното:

•  захванете крачето за свързване към дъното на ваната, с помощта на болтове с прибиране;
•  монтирайте тръбата за подаване със съответният възвратен клапан и шлюз: за поддръжката 
и почистването на клапана, е добре да се монтира шлюз и възвратен клапан на хоризонталните 
участъци и с лесен достъп, със шлюза на края на възвратния клапан;
•  вмъкнете двете водещи тръби на крачето за свързване, като ги захванете в горната част, с 
помощта на съответната скоба водач за тръбите и съответните уплътнения и резбовани шайби 
(това се прави за постигане на успоредност на двете водещи тръби);
•  захванете към помпата шейна за свързване и с помощта на верига или въже (от устойчив 
материал) захванато за ухото, разположено на капака на двигателя, стабилизирайте помпата: с 
помощта на две водещи тръби, помпата се свързва отлично към крачето.

Това е най-доброто решение, при неподвижен монтаж, предвид че позволява лесно и бързо изваждане, 
и последващо повторно поставяне на електрическата помпа във ваната, с възможност за извършване на 
поддръжка и почистване на помпата, без да се налага изпразване на ваната, за събиране или демонтиране 
на някои от болтовете.

Подвижен монтаж -Сх.4-:
Винаги захващайте към ухото или ръкохватката, въже или верига за безопасност, от устойчив материал. 
При използване на тръба за подаване от пластмаса или по принцип от мек материал, винаги използвайте 
предпазно въже за повдигане, спускане, пренасяне и захващане на помпата. В никакъв случай не 
използвайте, електрическият захранващ кабел и/или наличен поплавник, за поддръжка на помпата. Не 
забравяйте да подсигурявате, винаги на височина, на корпуса на кладенеца или на отвора, предпазно 
въже, използвано за стабилизиране на помпата. Захванете със съответните връзки електрическият 
захранващ кабел към предпазното въже или към тръбата за подаване: когато тръбата за подаване е от 
вид мека връзка, оставете отпуснат кабела, за недопускане на напрежения ,вследствие на разширяване 
на тръбата при натоварване. Добре е винаги, и при подвижен монтаж, по време на работа, помпата да не 
виси, а да се поставя на стабилна основа.

       Електрическо свързване - Стр 67 -
Електрическото свързване трябва винаги да се извършва от квалифициран персонал, при спазване на 
местните законови нормативи. Проверете дали напрежението и честотата на електрическата захранваща 
линия, отговарят на указаните на табелката на електрическата помпа. Електрическият захранващ кабел и/
или поплавъка, не трябва в никакъв случай да се подлагат на колебания, да се дърпат или огъват с резки 
завивания. По време на монтажа, проверете свободният край на захранващият кабел да не се потапя 
във водата и да бъде добре защитен от възможни навлизания на вода или влага. Специално внимание 
трябва да се обърне на целостта на кабелите: и най-малки нарушения, могат да доведат до прониквания 
в електрическият двигател. В случай на наблюдение на нарушения целостта на кабелите, се препоръчва 
замяна, а не поправката им: при всички случаи, се обръщайте винаги към специализиран персонал. При 
използване на удължители, уплътнението трябва да остане на сухо и кабелът трябва да бъде с подходящо 
сечение. Еднофазните електрически помпи (DP / DX / DG / DH) имат електрически двигател, защитен с 
топлинна защита с автоматично затваряне, поставена в намотката: преди всяка намеса по поддръжка и/или 
ремонт на електрическата помпа, изключете електрическото захранване, предвид че когато двигателят спира 
вследствие на намеса на топлинната защита, или поради неправилно поставяне (захващане) на поплавъка, 
той може да се включи внезапно. В случай на прекалено загряване на двигателя, може да се намеси 
топлинната защита, с което машината изключва: времето за охлаждане е около 15 минути, след което, 
електрическата помпа се включва отново автоматично. При всички случаи, трябва да се открие и отстрани, 
причината довела до намеса на топлинната защита (блокиран кран от чужди тела в помпата, прекалено 
висока температура на течността). Еднофазните електрически помпи (DV / DM / DC / DTR) се нуждаят, при 
работа, от кондензатор със следните характеристики:
•  C= 35 μF / 450 V за DV150/DM160/DTR150/DC160  •  C= 50 μF / 450 V за DV200/DM210/DTR200/DC210.
При еднофазните електрически помпи, със система за раздробяване при засмукване, модел DTR150 и 
DTR200, се препоръчва също така, използване на допълнителен кондензатор, за увеличаване на въртящият 
момент, с електронен прекъсвач, със следните характеристики: C= 85 μF / 480 V, време за включване/
време за рестартиране: 1,5” / 6”. Този кондензатор, свързан паралелно на кондензатора на задвижване, 
има функцията да увеличава въртящият момент, само по време на фазата на пускане. 
Електрическото свързване (на кондензаторите) трябва да се извърши от квалифициран персонал, в 
съответствие с местните законови нормативи, и следвайки схемата показана на лепенката, поставена 
върху електрическият захранващ кабел. За всички електрически помпи, както еднофазни така и трифазни, 
се налага монтиране на подходяща електрическа защита (магнитнотоплинен прекъсвач, подходящо 
калибриран и диференциален прекъсвач, с ток за намеса  по-малък от 30 mA) в състояние за осигуряване 
на многополюсно изключване от мрежата, с разстояние на отваряне на контактите от поне 3мм.
Максимално допустимото отклонение, между реалното електрическо напрежение на захранване и 
номиналната стойност, указана на табелката на електрическата помпа, е равно на ± 6% за еднофазните 
и ± 10% за трифазните машини.

         Преди всяка намеса по поддръжка и/или ремонт  на електрическата помпа, изключете електрическото 
захранване.

       Пускане -Сх.5-
Преди монтиране на електрическата помпа, трябва да се уверите че, при машина разкачена от 
електрическата захранваща линия, роторът се върти свободно: за целта може да се действа с кранчето 
(или при електрическите помпи модел DTR, върху въртящата част на системата за раздробяване), през 
отворът за засмукване. При трифазните електрически помпи, трябва да се провери дали посоката на 
въртене е правилна, тоест дали е по часовниковата стрелка, гледано отгоре на машината (вижте върху 
електрическата помпа, стрелката в близост до отворът за подаване); за целта, преди монтажа, спрете 
електрическата помпа и пуснете двигателя за няколко секунди (включване и изключване): ако посоката 
на въртене е правилна, електрическата помпа преминава през откат, в посока обратна на часовниковата. 
За извършване на този тест, се уверете че машината е на достатъчно растояние от лица, животни или 
предмети. За да промените посоката на въртене, разменете двете фази помежду им. При еднофазните 
електрически помпи, не се налага проверка на посоката на въртене. Абсолютно трябва  да се избягва 
работа без натоварване. Изпълнение с поплавник: Прекъсвачът на поплавник, директно свързан към 
електрическата помпа, управлява пускането и спирането на помпата. При необходимост, регулирайте по 
подходящ начин дължината на кабела на поплавника, като внимавате , за това прекалената дължина, да 
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не доведе до прегряване на двигателя, или до работа без натоварване на електрическата помпа. Проверете 
дали прекъсвача с поплавник, може да се движи свободно, с осигуряване на кладенчета с подходящи 
размери. Кладенчето трябва винаги да се оразмерява, в зависимост от количеството на подаваната вода 
и от капацитета на помпата, с цел да не се подлага двигателя на прекален брой пускания. Проверете дали 
електрическата помпа работи в обхватът и на номинални параметри, указани на табелката; в противен 
случай, регулирайте по подходящ начин, шлюза разположен на тръбата за подаване. Изпълнение без 
поплавник: пускайте помпата само когато е потопена в течността за изпомпване; проверете минималната 
дълбочина на засмукване, отнасяща се за монтираната машина. Важно: И при двете изпълнение, със и без 
поплавник, за работа в  непрекъснато обслужване  на помпата, електрическият двигател, трябва да бъде 
напълно потопен в течността за изпомпване.
 
Поддръжка
Всякаква намера на електрическата помпа трябва да се извършва от специализиран персонал, притежаващ 
необходимата подготовка и осигурен с подходящият инструментариум. Серии DP, DPV, DX, DG, DH. При 
използване в нормални условия, не изискват специална поддръжка; препоръчва се демонтаж, и на 
отделните части, предвид че всеки проблем може да наруши работата на машината. Когато има риск 
от замръзване, се препоръчва напълно изпразване на корпуса на помпата и на тръбата за подаване, 
тоест трябва да се извади машината от водата и да се разположи на сухо. Моделите DX, DG и DH са 
с електрически двигател и механично уплътнение, потопени в биоразградимо хидравлично масло (Fina 
Biohidran RS 38 или подобно): обърнете внимание, предвид че това масло може да бъде под високи налягания 
и/или свръхтемператури, в сравнение с външната среда. Освен тези особености, използваното масло не 
крие други особени рискове и не съдържа вещества, опасни за здравето: при контакт, е достатъчни обилно 
изплакване на замърсените части с вода. 

Серии DV/DM/DC/DTR. За осигуряване продължително използване на електрическите помпи, трябва да се 
извършват периодични поддръжки; препоръчва се извършване на следните проверки, на всеки 250-300 
часа работа или поне два пъти годишно:

•  проверка дали електрическото захранващо напрежение е правилно и дали токът, поеман от 
трите фази е балансиран и не по-висок от стойността на табелката;
•  проверка на електрическата изолация на двигателя;
•  проверка дали нивото на шума и на вибрациите е равно на това, при условия на пускане в 
експлоатация на машината.

При тези модели електрическият двигател и механичното уплътнение, от страна на двигателя са потопени 
в биоразградимо хидравлично масло (Fina Biohidran RS 38 или подобно): обърнете внимание, предвид, че 
това масло може да бъде под високи налягания и/или свръхтемператури, в сравнение с външната среда. 
При нормални условия на работа, маслото трябва да се сменя веднъж годишно, при по-тежки условия на 
работа на всеки шест месеца. При операциите по изпразване и повторно напълване с масло на горното 
уплътнение (от страна на двигателя), използвайте съответните тапи, поставени на фланеца на двигателя 
-Сх.6-. Ако източеното масло е във вид на емулсия, го занемете с ново и проверете целостта на механичното 
уплътнение от страна на помпата; ако заедно с маслото се източи и вода, уплътнението на помпата трябва 
да се смени. След напълване на камерата с ново масло, обърнете внимание тапите да са добре затегнати 
и да са с ново уплътнение от алуминий или мед. За операциите по изпразване и повторно напълване на 
камерата на двигателя, използвайте капака на двигателя и/или, при машините с по-голям капацитет, тапата 
разположена на корпуса на двигателя -Сх.7-; механичното уплътнение от страна на двигателя, се сменя 
само ако е повредено, или при наличие на изпомпвана течност в камерата на двигателя. След напълване 
на камерата на двигателя с ново масло, обърнете внимание съответната тапа да бъде добре затегната и 
с ново уплътнение от алуминий или мед; сменете и шайбата за затягане на гумата, разположена между 
капака и корпуса на двигателя. За правилна работа на електрическата помпа, е много важно да се 
използва масло от вида Fina Biohidran RS 38 или подобно, и да се спазва количеството на маслото, указано 
на следната таблица:

ВИД ПОМПА КОЛИЧЕСТВО НА МАСЛО ЗА 
ДВИГАТЕЛЯ (l)

КОЛИЧЕСТВО МАСЛО
МЕХАНИЧНО УПЛЪТНЕНИЕ

 (l)
DVT-DTRT300/DV-DTR200/DMT-DCT310/DM-DC210 1,00 0,25
DVT-DTRT200/DV-DTR150/DMT-DCT210/DM-DC160 1,10 0,25

DVT-DMT-DTRT150/DMT-DCT160 1,20 0,25
DVT-DMT-DTRT550-DCT560 1,95 0,35

DVT-DTRT400-DCT410 2,40 0,35
DVT-DMT-DCT-DTRT1000 2,80 0,43

DVT-DCT-DTRT750 3,20 0,43
DVT400-4/DMT400-4 1,90 0,35
DVT300-4/DMT300-4 2,30 0,35
DVT250-4/DMT250-4 2,60 0,35

DVT/DMT750-4 2,75 0,43
DVT/DMT550-4 3,10 0,43

При работа с кални води или много замърсени води, веднага след използване или преди продължително 
спиране, е добре да се извърши помпата да се измие добре, като я пуснете да работи с чиста вода, с цел 
отстраняване на твърди остатъци, които при изсъхване могат да блокират крана и вътрешните тръби. 
Преди повторно пускане в ход на електрическата помпа, проверете дали валът се върти свободно, тоест 
да не е блокиран от наслагвания или по други причини, и дали електрическата изолация на двигателя и 
на електрическият захранващ кабел са регулирани, дали маслото е в добро състояние и с точното ниво. По 
време на транспортиране и складиране, дръжте електрическата помпа поставена на съответната основа за 
засмукване, във вертикално положение и със захранващ кабел увит около корпуса на двигателя.

ВАЖНО.  Преди извършване на някаква намеса по поддръжка и/или ремонт, изключете електрическото за-
хранване. Внимавайте с режещите части на шредера (модели DTR). В никакъв случай не изваждайте 
помпата от водата, когато е още в действие.

Извеждане от експлоатация
Не се налага извършване на специални процедури; за целта следва да се спазят местните законови разпоредби, по 
отношение на изхвърляне, събиране, повторно използване, рециклиране на материали.
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