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- EBARA Pumps Europe S.p.A. Via Torri di Confine 2/1 int. 
C - 36053 Gambellara (VI), ITALIA

3.2. ЕЛЕКТРОПОМПА
Вижте данните на табелката (Параграф 14.1)

4.  ГАРАНЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
НЕСПАЗВАНЕТО НА ПОСОЧЕНИТЕ В ТОВА РЪКОВОДСТВО 
ИНСТРУКЦИИ И/ИЛИ ЕВЕНТУАЛНА НАМЕСА ПО 
ЕЛЕКТРОПОМПАТА, КОЯТО НЕ Е ИЗВЪРШЕНА ОТ 
НАШИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКО 
ОБСЛУЖВАНЕ, ЩЕ НАПРАВЯТ НЕВАЛИДНА ГАРАНЦИЯТА 
И ЩЕ  ОСВОБОДЯТ ОТ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, В СЛУЧАЙ НА ЗЛОПОЛУКИ С ХОРА 
ИЛИ НАНАСЯНЕ НА ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО И/ИЛИ НА 
САМАТА ЕЛЕКТРОПОМПА.

При получаване на електропомпата проверете дали не 
е повредена или дали не са й нанесени тежки удари, 
ако такива са налице уведомете незабавно този, който е 
извършил доставката. Следователно, след изваждане на 
електропомпата, проверете дали не е претърпяла повреди 
по време на транспортирането; ако това се е случило, 
информирайте дистрибутора в срок от 8 дни, считано 
от доставката. След това, проверете на табелката на 
електропомпата, дали посочените характеристики отговарят 
на тези, които са били заявени от Вас.

Следните части, тъй като обикновено са подложени на 
износване, имат ограничен гаранционен период.
- лагери;
- челно уплътнение;
- уплътнителни пръстени;
- кондензатори.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПРИ РАБОТА

Преди да въведе в действие електропомпата, потребителят е 
необходимо да е в състояние да извършва всички операции 
описани в това ръководство и да ги прилага всеки път по 
време на използването или поддръжката на електропомпата.

5.1. ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ ГРИЖА
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
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РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖКА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА ГРИЖЛИВО ОТ КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Благодарим Ви, че избрахте потопяемите електропомпи 
на EBARA.  Нашите продукти се разработват с особено 
внимание, с цел да се гарантира тяхното използване 
при пълна безопасност. Въпреки това, едно неправилно 
използване на електропомпата може да причини злополуки. 
Поради това е необходимо да се придържате към посочените 
в настоящето ръководство  инструкции. За постигане на 
максимална производителност и правилно функциониране на 
електропомпата се придържайте към указанията съдържащи 
се в настоящето ръководство с инструкции. Ако се нуждаете 
от допълнителна информация се обърнете към най-близкия 
оторизиран дистрибутор. Настоящето ръководство с инструкции 
трябва да се съхранява на леснодостъпно място, което 
позволява бързо консултиране.

ЗАБРАНЕНО Е, ПОРАДИ КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА 
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО, ДОРИ И ЧАСТИЧНО, НА 
ФИГУРИТЕ И/ИЛИ НА ТЕКСТА.

При изготвяне на ръководството с инструкции са използвани 
следните символи:

ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда на помпата или 
инсталацията

Опасност от нараняване на хора или 
нанасяне на щети на имущество

Опасност от електрически характер

2. СЪДЪРЖАНИЕ
1. ВЪВЕДЕНИЕ 80
2. СЪДЪРЖАНИЕ 80
3. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ 80
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5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ 

РАБОТА 80
6. ОПИСАНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ЕЛЕКТРОПОМПАТА 81
7. ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ 81
8. ТРАНСПОРТИРАНЕ, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ 82
9. ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 82
10. ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ 83
11. ПОДДРЪЖКА 83
12. ТЪРСЕНЕ НА ПОВРЕДИ 84
13. УНИЩОЖАВАНЕ 85
14. СХЕМИ 85
15. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 143

3. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ
3.1. ПРОИЗВОДИТЕЛ
EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.
Седалище и адрес на управление:

 Via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN) ITALIA
 Телефон: +39 0463/660411 - Факс: +39 0463/422782

Помпите DL, DL W/C, DS, DVS са произведени в предприятието 
на: EBARA DENSAN (KUNSHAN)
No 521. Qingyang (N.) Road, Zhoushi Town, Kunshan City, 
Jiangsu Province. China (Китай).

Помпите DML, DMLV са произведени в предприятието на:
- EBARA DENSAN (KUNSHAN) No 521. Qingyang (N.)
Road, Zhoushi Town, Kunshan City,
Jiangsu Province. China;

Потребителят трябва да спазва задължително 
нормите за предотвратяване на трудови злополуки, 
действащи в собствената държава; освен това трябва 
да познава характеристиките на електропомпата 
(виж Глава 7 “ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ”).

По време на преместване, операции по поддържка 
или ремонт на електропомпата, прекъснете 
електрозахранването, правейки невъзможно по 
този начин случайното й задействане, което може 
да причини щети на хора и/или на имущество.

Всяка операция свързана с поддържката, монтажа 
или преместването на електропомпата, когато 
тя е свързана с електрическа система, може да 
предизвика тежки злополуки, дори и смърт.

При въвеждане в действие на електропомпата, 
избягвайте да сте боси или още по-лошо, да сте 
във вода, или да сте с мокри ръце.

Не използвайте помпата извън техническите 
изисквания за функциониране, като например 
тип течност, монтаж и захранване.

Потребителят не трябва да извършва по собствена 
инициатива операции или намеси, които не са 
посочени в това ръководство.
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5.2. ЗАЩИТА И ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Всички проводници или части, които  се 
намират под напрежение трябва да бъдат 
електроизолирани; има допълнителна 
мярка за безопасност,, която представлява 
свързване на достъпни проводникови части  
към заземен проводник, така че достъпните 
части не могат да станат опасни в случай 
на повреда на главната изолация.

5.3. ОСТАТЪЧНИ РИСКОВЕ 
Имайки предвид конструкцията на помпата, 
съществува остатъчен риск, представен от 
възможността за влизане в контакт с ротора 
(дори и да не  е случайно), през  смукателния 
отвор.
При моделите снабдени с термична защита 
на двигателя, съществува остатъчен риск 
вследствие на задействане,  поради възможност 
от повторно стартиране на помпата без 
предупреждение, след като  двигателят се  
охлади достатъчно.

  

6.  ОПИСАНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА
   ЕЛЕКТРОПОМПАТА

6.1. ОПИСАНИЕ

Наименование ПОТОПЯЕМА ЕЛЕКТРОПОМПА

Модел
(Виж данните
на табелката.)

DML-DMLV
DL-DL/WC
DS
DVS

6.2. ПРЕДВИДЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ
Електропомпите са подходящи за:
- действие във вода, както е описано в параграф 7.1
- действие в замърсена или отпадна (канализационна) 

вода с твърди частици в суспензия, както е описано 
в параграф 7.1;

- изпразване на кладенци, събиране на каша (тиня) 
от биологични ями, изпразване на изкопи и т.н.

6.3. НЕПРЕДВИДЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ
Помпите не са подходящи за:
- изпомпване на течности различни от вода;
- изпомпване на води при наличие на киселини или 

основи, и най-общо на корозивни течности;
- изпомпване на морска вода;
- изпомпване на запалими течности и най-общо на 

опасни течности;
- влизане в съприкосновение с хранителни продукти;
- да бъдат използвани в структури предназначени за 

живи организми (басейни, аквариуми, рибни ферми 
и т.н.)

- да бъдат използвани в системи от особена важност (за 
охлаждане на компютър или за хладилници и т.н.);

- да бъдат използвани на открито, ако са снабдени с 
кабел с дължина по-малка от 10 м.

- да бъдат използвани за цели, различни от посочените 
в глава 6.2. “Предвидено използване”.

7.  ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ
Производителят си запазва правото на модификация на 

техническите данни, с цел въвеждане на подобрявания и 
осъвременявания, без да е необходимо предварително 
предупреждение.

7.1. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПОМПИ СЕРИЯ D

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
ИЗПОМПВАНАТА ТЕЧНОСТ

PH 5 ÷ 9

Максимална температура на 
течността

0 ÷ 40°C
(без поплавък)

Концентрация на свободен хлор ≤ 10 mg/l

Концентрация на хлорни йони ≤ 200 mg/l

ВНИМАНИЕ! Електропомпите никога не трябва да функционират 
без течност.

DML/DMLV

Диаметър
нагнетяване/Модел

Макс. 
размер 

твърди тела
[mm]

Макс. 
дължина 
влакно
[mm]

Макс.
дълбочина 
на потапяне

[m]

DML
DMLV Ø80
DMLV Ø100

Ø 76
Ø 80

Ø 100

500
400
500

7

DS

Диаметър
нагнетяване/Модел

Макс. 
размер 

твърди тела
[mm]

Макс. 
дължина 
влакно
[mm]

Макс.
дълбочина 
на потапяне

[m]

Ø 50 
Ø 65 
Ø 80
Ø 100

Ø 5
Ø 6
Ø 7
Ø 8

50
3 (≤1.5 

kW)
7 (>1.5 

kW)

DVS

Диаметър
нагнетяване/Модел

Макс. 
размер 

твърди тела
[mm]

Макс. 
дължина 
влакно
[mm]

Макс.
дълбочина 
на потапяне

[m]

50DVS5.75, 51.5
65(80)DVS5.75, 1.5
65(80)DVS52.2,53.7

Ø 21
Ø 33
Ø 41

100
200
245

3
3
7

DL, DL W/C

Диаметър
нагнетяване/Модел

Макс. 
размер 

твърди тела
[mm]

Макс. 
дължина 
влакно
[mm]

Макс.
дълбочина 
на потапяне

[m]

Ø 65 
Ø 80, Ø 100(80)
Ø 100
Ø 150 (up 22 kW)
Ø 200 (up 22 kW)
Ø 250 (up 22 kW)
Ø 300 (up 22 kW)
all > 22kW

Ø 35
Ø 50
Ø 60
Ø 70
Ø 76
Ø 82
Ø 90
Ø 76

195
240
300
400
500
550
600
500

7

BG
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Като използвате мегаомметър, измерете съпротивлението 
на изолацията между заземителния проводник и фазите, 
с двигател и кабели потопени във водата (с изключение 
на частта на свързване към електрозахранването). Ако 
съпротивлението на изолацията в съответните участъци 
е по-малко от 20MΩ, извършете преглед на помпата. 
По време на измерване, дръжте частта за свързване 
към електрозахранването, далеч от земята.

При монтаж на помпата следвайте следните указания:
- помпата трябва да функционира във вертикално

положение и да е облегната на твърдо място;
- помпата се позиционира на място в резервоара,

което  е  изложено най-малко на турбулентност;
- тръбите се придържат и са изравнени по такъв начин, 

че да не създават напрежение върху помпата и да 
не са подложени на въздействието на евентуален 
поток от течности вътре в резервоара;

- да се избягва образуването  на въздушни възглавници 
в тръбопроводите;

- препоръчва се да се монтира възвратен вентил и 
шибър на нагнетателната тръба, в посочения ред;

- избягвайте да употребявате много извивки/колена 
( S-образно огъната тръба) и клапани в системата;

- ръчните помпи не разполагат със система за
автоматично функциониране, основаващо се на
вградени поплавъци. За да се избегне работа на сухо, 
монтирайте система за автоматично задействане, 
така както е показано на фиг. 14.2.1. 
Препоръчва се, да се задейства помпата, когато 

нивото на водата покрива капака на двигателя ((H2 
фиг. 14.2.1)  и да се спира, когато водата достигне 
фланеца на двигателя ((H1 Фиг. 14.2.1);

- когато се използват електроди за системата за
автоматично задействане, евентуално наличие на 
замърсявания и масло върху самите електроди,
може да причини функциониране на помпата на
нива различни от желаните.

- инсталирането на помпата с устройства за сваляне/
спускане, трябва да се извърши в съответствие с
описаното в ръководството на самото устройство.

9.  ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

Изпълнете  електрическите връзки съгласно схемата 
на фиг. 14.3.1 , в зависимост от типа на свързване, 
посочен в таблицата.

7.2. ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ  НА ДВИГАТЕЛИТЕ
Двигателите на тези помпи не могат да бъдат управлявани 
с инвертор. Допускат се такива колебания на честота 
и напрежението, за които сумата на съответните  
абсолютни стойности е равна на 10 (с максимум 10% 
за напрежението и ±1% за честота).

DL, DL W/C DML(V) DS DVS

Електрически данни Виж данните на табелката

Защита от прегряване
 - Защита на двигателя
-Термична сонда

≤7.5 kW
>7.5 kW

≤2.2 kW
>2.2 kW

Всички
/

Всички
/

Брой стартирания 
за час
- ≤ 7.5 kW
- >7.5 kW

10
6

10
7

10
/

10
/

Допустимо откл. 
напрежение 
- ≤ 2.2 kW
- >2.2 kW

±10%
/
/

/
-10+6%
±10%

±10%
/
/

±10%
/
/

8. ТРАНСПОРТИРАНЕ, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

При манипулиране и инсталиране на помпата  
имайте в предвид масата и формата на помпата 
и консултирайте книжката с инструкции, схемите, 
каталога и всякакъв друг документ отнасящ се 
до помпата.

Преместването и монтирането трябва да се извършат 
от специализиран персонал, в съответствие с 
действащата нормативна уредба.

8.1. ТРАНСПОРТИРАНЕ
Електропомпата, в зависимост от теглото и/или 
размерите, е опакована в кашон или в дървена каса; и 
в двата случая, транспортирането не изисква вземане 
на специални мерки.
Във всеки случай, проверете  общото тегло отпечатано 
върху кашона.

8.2. ПРЕМЕСТВАНЕ

Преди преместване на помпите се уверете, че те са 
изключени от електрозахранването.

Премествайте помпите, като използвате съответната 
дръжка, в никакъв случай не ги повдигайте  посредством 
електрическите кабели. 

В зависимост от тяхното тегло, помпите могат да се 
преместват на ръка или с помощта на специално 
оборудване. Във всеки случай, трябва да се използва 
съответната дръжка.

8.3. МОНТАЖ

Преместването и монтирането трябва да се извършат 
от специализиран персонал, в съответствие с 
действащата нормативна уредба.

Избягвайте да увреждате, късате, модифицирате, 
прегъвате със сила, теглите или усуквате 
захранващият кабел, да го групирате в кабелни 
снопове или, да позиционирате товари над него.

BG Захранването на електропомпата трябва да стане 
посредством електрическо табло снабдено с прекъсвач, 
предпазители и термичен прекъсвач, калибриран за  
тока погълнат от електропомпата.

Електрическата мрежа трябва да разполага с ефикасна 
заземяваща система, съгласно съществуващите 
нормативи за електрически ток в страната: тази 
отговорност е за сметка на техника- инсталатор.

За да се предотврати възможността от поражение 
от електрически ток при повреда, монтирайте 
диференциален прекъсвач, който да се използва 
единствено за  помпата.

Да не се свързва жълто-зеления кабел за 
електрозахранването: той трябва да се свърже 
единствено на заземяващата система.

Да не се потопява никога края на кабела или 
евентуални съединители между кабели във водата.

Електрическите свързвания трябва да бъдат 
извършени от квалифициран техник в съответствие 
с действащата нормативна уредба.
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Потопете помпата и я задействайте. Ако токът превишава 
дадения на табелката, дебита се понижава и от 
помпата се чува необичаен шум, двигателят може да 
се върти в обратна посока. Обърнете двете фази на 
командното табло.

Може да се случи, че при много дълги захранващи 
кабели, диференциалният прекъсвач да не се задейства 
веднага, преди всичко във фаза на задействане на 
помпата. За предотвратяване на проблема, монтирайте 
диференциален прекъсвач с по-малка чувствителност.

Помпите са защитени от презагряване посредством защита 
на двигателя или термична защита (виж параграф. 7.2).
- Защита на двигател: задейства се автоматично, при 

достигане на определена температура в двигателя;
-  Термична защита: свързва се на командното табло 

и трябва да се постави отстрани ампер метър или 
магнитно реле. Има следните характеристики:

 i) контакти: 230 V, 13 A (макс);
 ii) тип: нормално затворен;
 iii) проводници: 2 от хлоропрен със сечение 1 mm2, 

неполяризирани.

10. ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ

Избягвайте работа на помпата при напълно 
отворено нагнетяване.

Избягвайте работа на помпата без вода.

Да не се използва помпата, ако хора или 
животни се намират във водата.

Ограничете часовите включвания, до тези 
посочени в глава 7.2.

ВНИМАНИЕ!

Да не се използва помпата за повече от 10 
минути, ако нивото на водата е близко до 
минималното ниво на работа (H1-фиг. 14.2.1), 
за да не  прегрее двигателят.

След като изпълнете свързването, включете и изключете 
няколко пъти помпата при леко отворен нагнетателен 
вентил, за да проверите системата.
Включете помпата и отворете постепенно нагнетателния 
вентил до достигане на желания дебит.

11. ПОДДЪРЖКА

Всяка намеса по поддържката, която предвижда 
демонтаж и монтаж на помпата, трябва да се извърши 
от квалифициран техник.

Всяка намеса по поддържката трябва да се извърши 
при изключена от електрическата мрежа  помпа.

Използвайте само оригинални резервни части 
на Ebara и не модифицирайте по никакъв начин 
стандартните части.

В случай на продължително неизползване на 
помпата, да се изключи от електрическата мрежа.

Ако изолационното съпротивление слезе на 1W 
или по-ниско, изключете незабавно помпата от 
електрическата мрежа и я подложете на проверка/
ремонт от страна на сервизен техник на дилъра 
или техник на  EBARA.

 Подлагайте помпата редовно на поддържка, съгласно 
следната таблица.

Част Честота на
извършване/Събитие

Челно
уплътнение

-  Веднъж в годината 
или след 6000 часа 
работа; срокът, който  се 
установи първи.

-  Следи от вода в маслото

Уплътнителен
фланец При всяко демонтиране

Уплътнителна 
шайба

При всяка смяна на 
маслото.

О-пръстени При всяко демонтиране

Лагери На всеки 6000 часа

Смазочно
масло Веднъж на всеки 6 месеца

 
Доливайте или сменяйте маслото (тип ISO VG32; 
CAS 8042-47-5) през отвора, намиращ се отстрани 
на двигателя, поставяйки помпата в хоризонтално 
положение  (виж Фиг. 14.4.1). Уверете се, че в резервоара 
за масло, има достатъчно количество смазка,  посочено 
в таблица 14.4.2.

ВНИМАНИЕ!
Когато доливате или сменяте маслото, не 
смесвайте масла тип ISO VG32 с тип CAS 
8042-47-5.

В зависимост от използването, в по-голяма или в 
по-малка степен, помпата се подлага на преглед на 
всеки 2÷5 години.
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Тези потопяеми електропомпи трябва да бъдат 
снабдени с разединител, в съответствие със стандарт 
60204-1 гл. 5.3.2. Необходимо е да се предвиди 
подходящо защитно устройство, калибрирано 
според тока на претоварване (свръх ток), посочен 
на информационната табелка на двигателя.

За изключване на помпата от електрическата 
мрежа се препоръчва инсталирането на подходящ 
общ прекъсвач, в съответствие със стандарт 
EN60947-2. Трябва да е възможно блокиране, 
когато устройството е в позиция  OFF (например 
посредством катинарче), в съответствие със 
стандарт EN 60204-1 гл. 5.3.

Поддържайте кабела, като го фиксирате на 
нагнетателната тръба.

Да се избягва пряко излагане на слънчева светлина 
или усукване на кабела, за да се предотврати 
неговото прегряване.



84

12. ТЪРСЕНЕ НА ПОВРЕДИ
В случай на повреда, която не е включена в тези предвидени в посочената по-долу таблица, се свържете с най-
близкия до Вас оторизиран дистрибутор

Проблем Причина Действие

Помпата не стартира.
Помпата стартира, но се спира 
незабавно.

Някакво препятствие затруднява движението на 
поплавъка. Отстранете препятствието.

Прекъсване на тока Поискайте намеса от страна на компанията 
доставчик на електроенергия.

Голямо колебание на напрежението. Поискайте намеса от страна на компанията 
доставчик на електроенергия.

Голям спад на напрежението. Поискайте намеса от страна на компанията 
доставчик на електроенергия.

Загуба на фаза Прегледайте връзките и магнитния прекъсвач.
Неправилно свързване на електрическата верига. Проверете електрическата верига.
Неправилно свързване на веригата за управление. Коригирайте електрическите връзки.
Изгорял предпазител Заменете го с подходящ предпазител.
Дефектирал магнитен контакт Заменете го с функциониращ.
Неизправна работа или дефект на поплавъчен 
прекъсвач и т.н..

Извършете поправка или сменете прекъсвача за 
ниво и т.н.

Задействане на защитен прекъсвач, поради повреда 
в заземителната система.

Извършете ремонт на участъка, където има 
разсейване на ток.

Помпата е поела чуждо тяло. Отстранете чуждото тяло.
Двигателят е изгорял. Ремонтирайте или сменете двигателя.
Счупен лагер на двигател. Ремонтирайте или сменете лагера.

Помпата се включва, но се спира след 
кратко време.

Блокирано челно уплътнение Ремонтирайте или сменете челното уплътнение.
Работата на сухо за продължителен период от 
време е предизвикала задействане на защитата на 
двигателя.

Увеличете нивото на водата.

 Високата температура на течността е предизвикала 
задействане на защитата на двигателя. Понижете температурата на водата.

Термичната защита се е задействала. Температурата на течността е висока. Понижете температурата на водата.
Продължителна работа на сухо. Увеличете минималното ниво на водата.
Свръх ток Консултирайте раздел “Свръх ток”

Недостатъчен дебит Въртене в обратна посока. Обърнете двете фази.
Счупен шибър. Ремонтирайте или сменете шибъра.

Голям спад на напрежението. Поискайте намеса на фирмата доставчик на 
електроенергия.

Функциониране на помпата от 60Hz до 50Hz. Проверете табелката с данни.
Висок напор. Прегледайте проекта на системата.
Големи загуби в тръбите. Прегледайте проекта на системата.
Нивото на водата е ниско, което предизвиква 
засмукване на въздух.

Увеличете нивото на водата или понижете  
позицията на помпата.

Загуба на течност от нагнетателната тръба. Прегледайте и ремонтирайте нагнетателната 
тръба.

Запушване на нагнетателната тръба. Отстранете чуждото тяло.
Чуждо тяло запушва смукателния отвор. Отстранете чуждото тяло.
Чуждо тяло запушва помпата. Отстранете чуждото тяло.
Повреден ротор. Сменете ротора.

Свръхток Голямо колебание на напрежението на 
електрическия ток.

Поискайте намеса от страна на компанията 
доставчик на електроенергия.

Голям спад на напрежението. Поискайте намеса от страна на компанията 
доставчик на електроенергия.

Загуба на фаза. Прегледайте силовите връзки и прекъсвача.
Функциониране на помпата от 50Hz до 60Hz. Проверете табелката с данни.
Функциониране на помпата при въртене в обратна 
посока.

Проверете посоката на въртене.
(виж  глава 9).

Прекален дебит.
Намалете отварянето на шибъра.
Ако не е използван шибър, сменете помпата с 
подходящ тип. 

Помпата е поела чуждо тяло. Отстранете чуждото тяло.
Лагера на двигателя е счупен. Ремонтирайте или сменете лагера.

Помпата вибрира, предизвиквайки 
силен шум

Функциониране на помпата при въртете в обратна 
посока.

Проверете посоката на въртене
(виж глава 9).

Помпата е поела чуждо тяло. Отстранете чуждото тяло.
Резонанс при нагнетателните тръби . Модифицирайте тръбата.

BG
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13. УНИЩОЖАВАНЕ
При унищожаване на помпата се придържайте към  
действащата нормативна уредба във собствената 
страна, като се уверите, че в помпата не остават следи 
от третирания флуид.

Обърнете особено внимание на маслото в резервоара 
и на челното уплътнение.

14. СХЕМИ

1 Код на продукт

2 Дата на производство

3 Модел

4-5-6 Диаметър на изход коляно

7 Единица мярка за дебит

8-9-10 Дебит

11 Единица мярка за напор

12-13-14 Напор

15 Тип двигател (трифазен/монофазен)

16 Мощност

17 Напрежение

18 Брой полюси

19 Честота

20 Ток

21 Степен на защита двигател

22 Тегло

23 Изолация Клас

24 Максимална температура на течността

25 Модел на двигателя

26 Максимална дълбочина на потапяне

14.1. ДАННИ НА ТАБЕЛКАТА 

BG

14.1.2
Помпи, произведени от завода на EBARA Pumps 
Europe S.p.A.

14.1.1
Помпи, произведени от завода на EBARA DENSAN 
(KUNSHAN)



14.2 IT INSTALLAZIONE
 EN INSTALLATION
 FR INSTALLATION
 DE INSTALLATION
 ES INSTALACIÓN
 SV INSTALLATION
 DA INSTALLATION
 NL INSTALLATIE

ET PAIGALDAMINE

LT MONTAVIMAS
PT INSTALAÇÃO

RO INSTALAREA
HU ÜZEMBEHELYEZÉS

CS INSTALACE

14.3.1

14.2.1



14.4.1

14.4 IT LUBRIFICANTE
 EN LUBRICANT
 FR LUBRIFIANT
 DE SCHMIERMITTEL
 ES LUBRICANTE

 DA SMØREMIDDEL
 NL SMEERMIDDEL

ET MÄÄRDEAINED

LT TEPALAS
PT LUBRIFICANTE

RO LUBRIFIANTUL

SL MAZIVO
CS MAZIVO
SK MAZIVO
PL SMAR

 [kW] [ml]

 1.5 920 
 2.2÷3.7 1380
 5.5÷7:5 2500
DL, 11 3500

 0.75 180
DVS 1.5 650
 2.2÷3.7 1380

 [kW] [ml]

 2.2÷3.7 1000

DML
 5.5÷7:5 1570

 11÷15 2900
 22 2800

 2.2÷3.7 1100
DMLV 5.5÷7:5 1780

11÷15 3380
 22 3550

 0.75 180

DS
 1.5 650

2.2÷3.7 1180
 5.5÷7:5 1700

14.4.2



SERIES PRODUCT:






