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Декларация за включване 
на частично завършена машина
(2006/42/EC, приложение II, т. 1, част B) 

Производителят и 
Име и адрес на лицето, упълномощено да попълва съответната техническа 
документация: 

Pentax Spa 
Адрес на регистрация: Viale dell’Industria, 1 - 37040 Veronella (VR) – Italy 

Декларира
на своя собствена отговорност, че частично завършената машина: 

Следните съществени изисквания на директивите са приложени и спазени: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 1.4.1, 1.4.2.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 
1.5.7, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.13, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.7.1, 1.7.1.1, 1.7.2, 1.7.4, 1.7.4.1, 1.7.4.2, 
1.7.4.3, 2.1.1, 2.1.2. 

Съответната техническа документация на частично окомплектованата машина 
отговаря на приложение VII, част Б от Директива 2006/42 / ЕО на ЕС

Производителят се задължава да предаде, след адекватно обосновано искане от националните 
органи, съответната информация за частично завършената машина. Ангажиментът включва 
средствата за предаване на информацията и не засяга правата на интелектуална собственост 
на производителя. 

Частично завършената машина не трябва да се пуска в експлоатация, докато крайната 
машина, на която трябва да бъде вградена, не бъде обявена за съвместима, ако е 
приложимо, с разпоредбите на Директива 2006/42 / ЕО.

Verona, 01/01/2014 C.E.O.
 Gianluigi Pedrollo 

Тип: Многостъпална електрическа помпа

Модел:

Сериен номер:

Функиция: Работи с течностти

Година на производство



Декларация за съответствие 
на машина 
(2006/42/EC, прил. II, т. 1, част A) 
(2000/14/EC, прил. II)

Производителят и 
Име и адрес на лицето, упълномощено да състави техническото досие: 

Pentax Spa 
Адрес на регистрация: Registered office: Viale dell’Industria, 1 - 37040 Veronella (VR) – Italy 

Декларира
на своя собствена отговорност, че машината: 

Тип: Многостъпална електрическа помпа

Модел:

Сериен номер:

Функция: Работи с течностти

Година на производство

Процедура за оценка на съответствието Вътрешна производствена инспекция

Измервано ниво на шум

Гарантирано ниво на шум

Отговаря на всички съответни разпоредби на следните директиви на ЕС: 

2006/42/EC 

2004/108/EC 

2000/14/EC 

Kакто и следните хармонизирани стандарти, стандарти и / или технически спецификации: 

UNI EN ISO 12100:2010 

UNI EN ISO 3744:2010 

UNI EN 809:2009 

Verona, 01/01/2014 C.E.O.
 Gianluigi Pedrollo 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Това ръководство е специално написано за квалифицирани потребители на помпено оборудване и за 
техническия персонал за нормална поддръжка; следователно, преди да пристъпите към монтаж и пускане на 
помпата трябва внимателно да прочетете цялата инструкция, тъй като тя съдържа важна информация за 
безопасността на оператора и персонала по поддръжката 

СЪХРАНЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО 
Ръководството е неразделна част от помпата и трябва винаги да бъде с нея, дори ако тя бъде продадена. 
Ръководството трябва да се съхранява на сигурно място и трябва да е достъпно както за оператора, така и за 
персонала по поддръжката за справки. 

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ НЯКОЛКО ПЪТИ ВНИМАТЕЛНО ГЛАВА 3, КОЯТО СЪДЪРЖА ВАЖНА 
ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

МАШИНИТЕ ИЛИ ЧАСТИЧНО ОКОМПЛЕКТОВАНО ОБОРУДВАНЕ НЕ СА СЕРТИФИЦИРАНИ 
ПО АТЕХ. В СЛУЧАЙ ЧЕ СА, ВИЖТЕ И ПРИЛОЖЕНОТО РЪКОВОДСТВО „ДОПЪЛНИТЕЛНО 
РЪКОВОДСТВО ЗА ВЗРИВООПАСНИО АТМОСФЕРИ (АТЕХ)” 

Помпите и моторите са проектирани и изработени в съответствие с: 

Европейска директива: 2006/42/СЕ  -  2006/95/СЕ  -  2000/14/СЕ 

НОРМАТИВИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ 

Европейски норми:  EN 809, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 14121-1, EN ISO 3344 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОНТАЖ 

EN ,  EN 60204-1,  EN 61000 

Сглобяването, монтажа, експлоатацията, ИЗВЪНРЕДНАТА поддръжка, ремонтите, основните ремонти, 
манипулирането и разглобяването на помпата трябва да се извършват от квалифицирани техници, 
упълномощени от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ или от ОТОРИЗИРАН ДИСТРИБУТОР. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ УВРЕЖДАНИЯ НА ХОРА ИЛИ 
ПРЕДМЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ПОМПАТА. 

За по-добро разбиране на езика, използван в това Ръководство, потребителят на помпата трябва да притежава 
необходимата квалификация за сервизиране и поддръжка; той трябва да има нужните познания да разбира 
фигурите и описанията в Ръководството, трябва да е запознат и обучен за общите и специфичните мерки за 
предотвратяване на инциденти, които са в сила за страната, където се монтира помпата. 
Същите критерии са валидни за избора на персонала за техническа поддръжка, който освен това трябва да има 
необходимите познания относно специфичните и специализирани нормативи (механични и електрически), за да 
може безопасно да извършва описаните в Ръководството операции. 

ВЪВ ВРЪЗКА С ВСЯКАКВИ КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ, МОЛЯ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ 
С ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ВНИМАНИЕ 
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MADE IN ITALY 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОПАКОВКА, СПЕДИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ

1.1 - ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Всяка помпа има метална идентификационна табелка (Фиг.1), в която е посочено 
името на производителя, адрес, EC маркировка и следните технически данни: 

- Тип на помпата
- Сериен номер
- Капацитет
- Скорост (об./мин.)
- Напор

За помпени агрегати табелката показва и: (Фиг. 2): 

- Максимално налягане
- Мощност на мотора
- Напрежение
- Честота

Серийният номер идентифицира недвусмислено всяка произведена помпа. 
Моля, използвайте този номер като референтен във всяка кореспонденция с 
производителя. 

Фиг.1 

Фиг.2 

- -

- -

/h

-

ОПАКОВАНЕТО, ПОВДИГАНЕТО, БОРАВЕНЕТО, 
ТРАНСПОРТИРАНЕТО И РАЗОПАКОВАНЕТО СЕ 
ПОВЕРЯВАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НА ПЕРСОНАЛ, 
ЗАПОЗНАТ С ПОМПАТА И С РЪКОВОДСТВОТО. 

1.2 - ОПАКОВКА 

Съобразно размерите им, помпите се спедират както следва: 
– в дървени сандъци за някои типове помпи и за

вертикалните помпи. (Фиг. 3)
– върху дървени палети, стегнати с ремъци. (Фиг. 4)

ВНИМАНИЕ! 
Размерите, нетното и брутното тегло са нанесени на опаковката. (вижте фигура 1) 

- 

- 

- 

MADE IN ITALY 

Фиг.4 Фиг.3
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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОПАКОВКА, СПЕДИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ

1.3 – ПОВДИГАНЕ И БОРАВЕНЕ 

Опакованите помпи могат да се повдигат и транспортират с 
мотокари и електрокари с повдигащи вилици или с лебедки 
(вижте фигура 5). Всички помпени агрегати със стоманени 
рами имат необходимите отвори за повдигане с кран. 

ВНИМАНИЕ! 
Избраните машини трябва да са подходящи за 
безопасно повдигане и боравене според посочените 
върху опаковката размери и тегло. (вижте фигура 3). 

 ВНИМАНИЕ! 
С помпените агрегати трябва да манипулира само оторизиран и обучен персонал. 

1.4 - СЪХРАНЕНИЕ 

Опакованите помпи и агрегати трябва винаги да се съхраняват в закрити, 
сухи и защитени помещения при температура между – 10°C и + 40°C, като 
се избягва излагане на пряка слънчева светлина (Фиг.6). Когато помпите и 
агрегатите ще се съхраняват за по-дълго време, те трябва да се развъртат 
поне два пъти месечно с подходящ инструмент. 
При съхраняване над 6 месеца се свързвайте с производителя. За защита 
от корозия външните части на помпата могат да се смажатс масло и грес. 

1.5 – ОПАКОВАНЕ, ПОСТАВЯНЕ ЕДНО ВЪРХУ ДРУГО 

Използваният тип опаковка позволява поставяне на до два сандъка един 
върху друг в склад или в каросерията на камион при положение че са 
правилно подредени и обезопасени срещу падане (Фиг.7). 

1.6 - РАЗОПАКОВАНЕ 

Когато стоката пристигне, проверете дали частите не са повредени при 
транспорта и дали са налични всички части, описани в товарителницата 
(моля, уведомете производителя за евентуални проблеми или повреди). 
Разопаковайте внимателно, като вземете всички мерки за избягване на 
увреждане на хора или части на помпата (при разопаковането не 
позволявайте изпадане на части от сандъка). 

1.7 – ДЕПОНИРАНЕ НА ОПАКОВКАТА 

Дървеният материал от сандък аили палета може да се използва отново 
или да се рециклира в съответствие със законите в страната, където се 
монтира помпата. Другите материали като ленти и пластмаси трябва да се 
депонират съобразно действащите за тях закони. 

Помпа

Мотор  

   Рама 
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2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Многостъпалните центробежни помпи могат да са от следните серии: 

– HP HPM и HV HVM за налягания до 64 bar.

– HPR за налягания до 100 bar.

Хоризонталните помпи от серии HP, HPM, HPR (Фиг.8) обикновено 
се куплират към мотора чрез еластичен куплунг и са монтирани 
върху обща носеща рама. 
Вертикалните помпи от серии HV, HVM се задвижват от мотори, 
монтирани с фланци (Фиг.9) 

Тези помпи са проектирани и произведени за следните приложения: 

• промишлени водни инсталации и системи за водоснабдяване
• напояване и мелиорация
• системи за повишаване на налягане
• подаване на вода към парни котли
• пренос на кондензат
• пожарогасителни системи
• станции за пречистване на води

изпомпвани течности: прясна вода (стандартно изпълнение), 
морска вода, кондензат, химически и петрохимически вещества 
(специално изпълнение по заявка). 

Гамата помпи може да се раздели на (Фиг.10): 

•  центробежни помпи тип HP, HPM
за налягания до 64  bar  и дебит  3-900 m3/h.

Помпа Куплунг 

Рама 

  Мотор 

 Мотор 

 Супорт 

 Помпа 

•  центробежни помпи тип HPR
за налягания до 100 bar и дебит  3-900  m3/h.

•  центробежни вертикални помпи тип HV, HVM
за налягания до 64  bar  и дебит  3-900 m3/h.

Фиг. 10 

HP HPM HV 
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Стъпала 

Нагнетател 
  

Смукател Скоба 

Лагер 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

2,1 - КОНСТРУКЦИЯ

Многостъпалните хоризонтални или вертикални помпи се състоят 
от смукател, нагнетател и стъпала, всичките монтирани на общ вал. 
Радиалните работни колела са отляти с двойна кривина, а дифузорите 
са поставени вътре във всяко стъпало (Фиг.11). 
Уплътняването на стъпалата става с О-пръстени, притискани с 
контролирана аксиална сила, създавана от външни стягащи щанги. 
При хоризонталните помпи отлятите на рамата крачета са 
разположени под нагнетателя и под смукателя. 
При вертикалните помпи рамата е в долната част на смукателя. 

ОСНОВНИ ЛАГЕРИ И ХИДРАВЛИЧНО БАЛАНСИРАНЕ 
Задвижващият вал се носи от смазавани с масло или грес лагери, 
монтирани във фланците в двата края на помпата и конкретно:

– 1 радиален сачмен лагер и 2 радиално-аксиални сачмени лагера при
HP помпите

– 3 радиално-аксиални сачмени лагера и 1 ролков лагер при HPM помпите
– 2 радиално-аксиални сачмени лагера и втулка при HV помпите
– 2 радиално-аксиални сачмени лагера и 1 ролков лагер при HVM помпите

Лагер Крачета Щанга 
Фиг.11 

Фиг.12 

Аксиалното усилие от работните колела се балансира хидравлично във всяко стъпало, а 
допълнителен хидравличен баланс се постига чрез втулка в нагнетателя. Всякакво остатъчно 
аксиално усилие се поема от радиално-аксиалния основен лагер или от сачмения лагер. 

УПЛЪТНЕНИЕ НА ВАЛА 
Помпите се предлагат със стандартно салниково уплътнение без охлаждане за температура 
на водата до 105°C или, по заявка – със салниково уплътнение с водно охлаждане за 
температури между 105°C до 140°C (Фиг. 12). 
Помпите могат също да се оборудват с механично уплътнение без охлаждане за специални 
приложения и температури на течността до 140°C  (Фиг. 13). 
Задвижващият вал на помпата е защитен в зоната на уплътнението от сменяема втулка. 

ОРИЕНТАЦИЯ НА СМУКАТЕЛНИЯ И НАГНЕТАТЕЛНИЯ ПОРТ 
За стандартни HP, HPM и HPR помпи: смукателен порт отляво на помпата, гледано откъм 
края на задвижващия вал в стандартно положение, т.е. откъм смукателната страна на 
помпата. Нагнетателният порт е вертикален. При специална заявка помпите могат да се 
доставят със смукателен порт или вертикално, или откъм дясната страна на помпата. 
(Фиг.14) 
HV, HVM стандартно изпълнение: срещуположни портове; специално изпълнение: 
различни положения. 

СТАНДАРТНИ ФЛАНЦИ 
Смукателният фланец за помпи от сериите HP, HPM, HV, HVM е изработен съгласно 
UNI2237 PN16, а за HPR помпите - по UNI 2238 PN 25. 
Нагнетателният фланец за помпи от сериите HP, HPM, HV,HVM е изработен 
съгласно UNI 2243 PN 64, а за HPR помпите - по UNI 2244 PN 100. 
По заявка предлагаме адаптоери за фланци, изработени съгласно ANSI. 

КОНСТРУКТИВНИ МАТЕРИАЛИ 
Помпит емогат да се доставят със: смукател, нагнетател, междинни камери, работни 
колела и дифузори от чугун, неръждаема стомана или бронз. Задвижващи валове и 
втулки от неръждаема стомана. За специфични материали, моля, проверете в 
техническия каталог. 

Салниково уплътнение 

ПО ЗАЯВКА 
ПО ЗАЯВКА 

Фиг.14 

Набивка

Фиг.13 

СТАНДАРТНО

О-пръстен Раб. колела 

Крачета 

Механично уплътнение 
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2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

2.2 – УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

Помпите може да се доставят както следва (Фид.15): 

– помпа.
– вертикална помпа с присъдинен с фланец електромотор (за серии HV,HVM).
– помпа и мотор (електромотор или дизелов двигател), монтирани

върху обща стоманена рама, свързани чрез куплунг със защитен
капак. (серии HP, HPM, HPR)

  ВНИМАНИЕ! 
За всички серии помпи, съкращения, компоненти и работен диапазон 
(характеристика дебит/напор), моля, проверете в Общия Каталог. 

Основните технически характеристики на помпата и мотора са посочени в 
монтираната върху тях идентификационна табела, (вижте глава 1.1 
“ИДЕНТИФИКАЦИЯ”) По заявка има специални приложения. Моля, 
проверете в техническите спецификации. 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОМПИТЕ 
Макс. работно налягане: вижте идентификационната табела върху помпата. 

HP HPM HPR HV HVM

Дебит 

1450 об./мин

3‐900 m3/h 3‐900 m3/h ‐‐ 3‐450 m3/h 3‐450 m3/h

Дебит 

2900 об./мин

3‐900 m3/h 3‐900 m3/h 3‐900 m3/h 3‐900 m3/h 3‐900 m3/h

Максимално 
входно налягане

16 bar 16 bar 25 bar 16 bar 16 bar

Максимално 
налягане на изхода

64 bar 64 bar 100 bar 64 bar 64 bar

Макс.  T° на течността 100°C 140°C 180°C 100°C 100°C

  ВНИМАНИЕ! Помпата не е подходяща за: 

– флуиди, съдържащи абразиви.
– флуиди, съдържащи твърди и влакнести материали.
– запалими и взривоопасни флуиди (само за специално изпълнение).
– химически агресивни флуиди  (само за специално изпълнение).

Използването на помпата за солена вода трябва да се упомене при поръчката. 
Максимално време за работа при затворен порт: 2 минути. 
Куплираните с мотори помпи се монтират в инсталации на закрито 
поради степента на защита на мотора IP55. 
За специални или опасни приложения, моля, попитайте Техническия 
отдел, за да ви предостави необходимата информация. 

2.3 – НИВО НА ШУМА 

Центробежните помпи са с различни нива на шума в зависимост 
от типа на приложението им и от типа на мотора. 

ВНИМАНИЕ! 
Нивото на шума на центробежните помпи варира в зависимост от 
инсталацията: следователно, след завършване на цялата 
инсталация трябва да се проведе изпитание за шум съобразно 
действащите нормативи в съответната страна. 

Фиг.15 
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3. БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете тази глава и всичките и параграфи много внимателно, тъй като 
тя съдържа важна информация относно опасностите за потребителя и за 
поддържащия персонал, в случай че помпата се използва неправилно. 

  ВНИМАНИЕ! 
По принцип потопяемите помпи са проектирани и произведени за пренос на вода 
в обществени, промишлени и селскостопански сектори. 
Приложенията и ограниченията за използването на помпите са описани в 
глава 2 “ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ”. Всякаква друга употреба 
на помпите не е позволена. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ 
УВРЕЖДАНИЯ НА ХОРА ИЛИ ПРЕДМЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ 
НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ПОМПИТЕ. 

ОБЩИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

ВНИМАНИЕ! 

Потребителят и поддържащият персонал са длъжни стриктно да 
спазват законовите норми и тези за предотвратяване на инциденти, 
които са в сила за страната, където е монтирана помпата. 
Освен това те са длъжни да: 
- не свалят или изключват механичните и електрическите защити;
- обръщат внимание на предупрежденията върху етикетите,

залепени върху помпата и ръководството;
- използват винаги лични защитни средства като защитни обувки и ръкавици.

Предупрежденията за безопасност се разпознават както следва:

ОПАСНОСТ: предупреждава за непосредствена опасност за
хора (сериозни поражения, дори смърт). 

   ВНИМАНИЕ: предупреждава за ситуации по-малко опасни за хора 
 (повече или по-малко сериозни поражения, и/или смърт) 

ВНИМАНИЕ: предупреждава за рискови ситуации по-малко опасни за хора 
и/или предмети. 

ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР 

 това е конкретно предупреждение върху табелката с данните 

на помпата само за местата, където опасността от токов удар 
е много голяма. 

Филтър 
ОПАСНОСТИ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

Подробен списък с опасностите, които може да срещнат потребителят 
и поддържащият персонал при сглобяване или поддръжка и списък с 
предпазни мерки, предоставен от производителя за свеждане на тези 
опасности до минимум. (Фиг.16). 

   ВНИМАНИЕ! 
Купувачът трябва да провери съответствието за употреба на помпата и 
съответствието с мерките за безопасност според мястото за монтаж. 

   ВНИМАНИЕ! 
Свързването към тръбопровода на системата трябва винаги да се извършва от 
квалифициран персонал според законите в страната, където се монтира помпата. 

Фиг.16 

Предпазител 

•  ОПАСНОСТ ОТ СБЛЪСЪК
Заради части на помпата на височина с тази на потребителя.

•  ОПАСНОСТ ОТ ЗАМОТАВАНЕ
Винаги поставяйте предпазителите на въртящи се части.

на куплунга 

НЕ! 
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• ОПАСНОСТ ОТ СМАЧКВАНЕ
През целия процес на транспорт, сглобяване и поддръжка, винаги носете лични
предпазни средства като ръкавици, обувки и всичко друго според местния закон.

•  ОПАСНОСТ ОТ ПОДХЛЪЗВАНЕ
Поради мокри или омаслени места на пода.

За избягване на опасностите от подхлъзване, съветваме да се вземат 
индивидуални мерки (защитни обувки). 

•  ЗАГУБИ ОТ СКЪСВАНЕ ИЛИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ НА ВОДАТА
Използвайте помпата и тръбопровода винаги в съответствие с указания в
типовата табелка работен диапазон.

 Внимавайте за инцидентни загуби: веднага повикайте персонала по 
поддръжката. При първоначален пуск не забравяйте да запълните 
помпата с вода и да отворите крана в нагнетателната страна: 
Опасност от прегряване. 

•  ОПАСНОСТ ОТ ПОВРЕДА НА ЧАСТ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА
Въпреки че производителят е вложил подходящи материали и е прилагал добри
практики при производството на безопасно оборудване, трябва да се
съобразявате с указаното предназначение (помпа/мотор) или с препоръчаните
проверки и поддръжка съгласно глава 6 “ПОДДРЪЖКА”.

• ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО УКЪСЯВАНЕ
Близо до части на помпата с електрически кабели избягвайте пръскане с
вода, разтворители или бои, особено в близост до клемната кутия.
Преди да започнете поддръжка, изключвайте електрозахранването на помпата.

  Винаги правете заземяване! 

•  ОПАСНОСТ ОТ НЕПОДХОДЯЩО ОСВЕТЛЕНИЕ  (където е приложимо)
Операторът и сервизният работник трябва да се уверят, че всички части на
помпата са винаги равномерно осветени в съответствие с нормативните
разпоредби за мястото на монтаж.

1. РИСК ОТ ШУМ
В случай че помпата е оборудвана с мотор от друг производител, както и при 
всеки монтаж в помпеното помещение, трябва да се провери дали общото ниво 
на шума отговаря на законовите разпоредби за конкретната страна. 

Обръщайте внимание на всеки необичаен шум по време на работа. 

НЕ! 

ОПАСНОСТ ПОРАДИ НЕРАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА 

Всяка употреба на помпата, различна от тази, за която е предназначена, може 
да е много вредна за работещите близо до нея. 
Изключително важно е да се следват стриктно всички инструкции за употребата, 
поддръжката и мерките за безопасност, описани в това ръководство. 

ВНИМАНИЕ! 
В приложения за горещи или под налягане течности, 
бъдете внимателни за високи температури в някои 
от зоните на помпата, в частност на основите; 

не доближавайте помпата и избягвайте допир, докато тя не бъде 
изключена и не се охлади.(Фиг.17). 

•  РИСКОВЕ ОТ ОПАСНИ ТЕЧНОСТИ И ПОМЕЩЕНИЯ
Вижте специалните инструкции от производителя.

Фиг.17 

OK! 
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Ниво на шум 

     Когато нивото на шума от помпата превишава 85dB(A), трябва да се обърне 
внимание на законодателството за здраве и безопасност и да се ограничи 
излагането на работен персонал на такъв шум. Обичайно се намалява времето на 
присъствие в тази среда или се закрива по подходящ начин машината, за да се 
намали издаваният шум. Ако няма дефинирани изисквания по отношение на 
шума, машини над определена мощност ще превишат 85 dB(A). В такива случаи 
трябва да се постави акустична изолация, за да се удовлетворят местните норми. 
Нивото на шума от помпата зависи от няколко фактора – типа на мотора, 
работния капацитет, конструкцията на тръбопровода и характеристиките на 
сградата. В таблицат апо-долу са показани типични нива на звуково налягане, 
измерени в dB и A-претеглени. 
Числата са само индикативни и са с +3 dB толеранс, като не могат да се гарантират. 
Стойностите са на база най-шумните електромотори без редуктори, които се срещат най-често. Това са 
LpA нива на звуково налягане на 1m (3.3фута) от директно задвижвана помпа, при "свободно поле над 
отразяваща равнина". 
Ако сте закупили само помпа, която сами ще окомплектовате със задвижване, тогава нивата за шум 
„само помпа” от таблицата трябва да се комбинират с нивото на шум от задвижването, което се 
предоставя от доставчика. Ако моторът е с инвертор, при определени скорости нивото на шума може да 
се увеличи. За тези изчисления се консултирайте със специалист по шума. 
За зони, в които ще има персонал, помнете, че когато нивото на звуково налягане е: 

• Под 70 dBA: Не е нужно вземана на специални предпазни мерки.
• Над 70 dBA: Работещи непрекъснато в машинната зала хора трябва да имат защитни средства

срещу шум.
• Под 85 dBA: Не е нужно вземана на конкретни мерки за случайни посетители, престояващи в

машинната зала за ограничено време.
• Над 85 dBA: Залата трябва да се счита за опасна зона заради шума и трябва на всеки вход да се

постави знак, който да предупреждава влизащите макар и за кратко хора, че трябва да носят
антифони.

• Над 105 dBA: Трябва да се монтира специална защита съобразно това ниво на шум и неговите
спектрални компоненти, както и да се поставят на всеки вход предупредителни знаци. Персоналът
в залата трябва да носи защитни за слуха средства.

Проверете дали проникващият през стените и прозорците шум не генерира прекалено високи нива 
на шум в околностите на машинната зала. 

LpA [dB] само помпа LwA [dB] помпа + мотор 
3500 rpm 2950 rpm 1750 rpm 1450 rpm 3500 rpm 2950 rpm 1750 rpm 1450 rpm 

HP ‐ HPM 
HV ‐ HVM 25 

<=88 <=84 <=77 <=75 <=102 <=100 <=92 <=89 

HP ‐ HPM ‐ HPR 
HV ‐ HVM 32 

HP ‐ HPM ‐ HPR 
HV ‐ HVM 50 

HP ‐ HPM ‐ HPR 
HV ‐ HVM 80 

HP ‐ HPM ‐ HPR 
HV ‐ HVM 100 92 88 79 76 102 100 93 91 

HP ‐ HPM ‐ HPR 
HV ‐ HVM 125 101 97 84 80 104 102 96 95 

HP ‐ HPM ‐ HPR 
HV ‐ HVM 150 111 107 90 84 106 104 100 99 

HP ‐ HPM 250 100 95 118 112 
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0,5 m

0,5 m.

0,5 m. 0,5 m. 
Работно място 

4 МОНТАЖ 

МОНТАЖЪТ НА ПОМПАТА ТРЯБВА ДА СЕ ПОВЕРЯВА САМО 
НА ОБУЧЕНИ ТЕХНИЦИ; АКО СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ ДРУГИ 
ЛИЦА, МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНАТ ОПАСНИ СИТУАЦИИ И 
СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ НА ХОРА И/ИЛИ ПОМПАТА. 

 4.1 • ПРОВЕРКА НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА МОНТАЖА 

Помпата е предназначена за използване в закрити и защитени зони. 
Избраното работно място трябва да е отдалечено от бояджийски камери, 
от складове на разтворители и бои, от взривоопасни места. 

 • ПРОВЕРКА ЗА ГОДНОСТ НА МЯСТОТО И БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ

3 m. 

. 

Помпата трябва да се монтира на безопасни разстояния от стените, 
колоните или други машини в съответствие с евентуални норми от 
действащото законодателство в страната, където ще се монтира помпата. 
Проверете конкретно (Фиг.18): 

– височината на мястото: минимум 3,0 m.
– разстоянието от стените: минимум 0,5 m.
– работното разстояние: минимум 0,5 m.
– разстоянието до панел

Разстояние от стената 

Фиг.18 

– разстоянието за поддръжка, сглобяване и разглобяване, за влизане и излизане при аварийна ситуация
– разположението на другите машини
– възможността за изпълнение на електрическото свързване

  • ОСВЕТЛЕНИЕ

Всяка част на помпата трябва да е равномерно осветена дотолкова, че да 
се гарантират настройките и поддръжката според това ръководство, като 
се избягават отразяване на сенки , заслепяване и зрителна умора. 
Осветлението трябва да е съобразно действащите норми в страната, 
където се монтира помпата (отговорността е на персонала по 
осветителните инсталации). 

 • ПОД

Помпата трябва да се монтира върху хоризонтален бетонен фундамент с 
адекватна устойчивост и здрави основи. Освен това, подът трябва да е 
плосък и добре нивелиран (10 mm толеранс в нивелацията). 
При конкретни приложения, моля да се свържете с производителя. 

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

ВНИМАНИЕ! Преди електрическото свързване проверете: 
- захранващата система за помпата да е защитена съгласно

действащите норми в страната на монтаж.
- захранващата линия трябва да е подходяща за мощността
и напрежението на помпата (вижте данните в табелката на
мотора).

Фиг.19 

4.2 • СГЛОБЯВАНЕ НА МОТОРА КЪМ ПОМПАТА 

Когато е доставена помпа без мотор, клиентът е отговорен за 
правилното свързване на агрегата. 
Необходимо е да следвате инструкциите по-долу: 
– повдигнете помпата с кран или друго подходящо устройство с правилната
подемна сила. Вертикални помпи повдигайте за супорта (Фиг.19) или халките
към фланците. Хоризонтални помпи повдигайте за отворите в носещите рами.
– нивелирайте помпите; за помпен агрегат върху обща носеща рама, проверете
нивелацията като поставите либела върху нагнетателния порт (Фиг.20) или върху
вала на помпата.
– проверете съосието помпа-мотор.
– свържете мотора към електрозхранващата мрежа
– проверете посоката на въртене на мотора, като я сравните със стрелката върху

помпата.

Фиг.20 
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4 МОНТАЖ 
   ВНИМАНИЕ! 

Подемните средства (сапани, въжета, халки) трябва да издържат 
теглото на частите на помпата, както и на евентуални аксесоари. 
При повдигане на помпи без мотори сапаните трябва да се закрепят в 
краищата на помпата близо до монтажните крачета. Никога не ги 
закрепвайте към краищата на задвижващия вал на помпата. 

 ВНИМАНИЕ! 
След сглобяването и включването на помпата проверете посоката на 

въртене на мотора, тъй като грешката води до повреди на помпата. 

  ВНИМАНИЕ! 
АКО СТЕ ЗАКУПИЛИ САМО ПОМПА И Я КУПЛИРАТЕ 

КЪМ МОТОР ОТ ДРУГ ПРОИЗВОДИТЕЛ, ТРЯБВА ДА СЕ 
СЪОБРАЗИТЕ С ВСИЧКИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. 

Никога не повдигайте помпен агрегат за халката на мотора. (Фиг. 21) 

Следвайте инструкциите от ръководството за куплиращата връзка 
и в глава 6  “ПОДДРЪЖКА”. 

Фиг.21 

 МОНТАЖ НА АГРЕГАТ ЕЛЕКТРОМОТОР - ПОМПА 

В този случай помпата и електромоторът се доставят сглобени. 
Агрегатът се повдига с оборудване с подходяща товароносимост (вижте 
теглото, изписано върху опаковката).(Фиг.22). 
Преди монтажа проверете дали фундаментът е подходящ (вижте “Под” в 
точка 4.1). 
Завареният супорт има 4 или 6 отвора за закрепване към бетонния под. 
Отбележете отворите върху пода, използвайки рамата за шаблон; Пробийте и 
поставете анкери FISCHER GM или еквивалентни в шината на супорта. 
Поставете помпения агрегат върху монтажната основа. С помощта на нивелир 
проверете дали рамата е точно хоризонтирана и по двете оси и ако е нужно, 
пъхнете метални вложки между монтажната основа и рамата на помпения 
агрегат в зоната на монтажните отвори в двата края. 
Ако разстоянието между отворите е 800 mm. или повече, поставете вложки и 
по средата. 

Стегнете монтажните болтове до указаните в таблицата 
(Таб. 1)  моменти. 

Фиг.22 

Таб. 1 

МОМЕНТИ НА СТЯГАНЕ Nм
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4.4 • НАГНЕТАТЕЛНИ И СМУКАТЕЛНИ ТРЪБИ 

  ВНИМАНИЕ! Трябва винаги да сте сигурни, че тръбите могат 
да издържат максималното работно налягане на помпата 
(вижте типовата табелка). 

ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ! 
Нагнетателните и смукателните тръби с техните аксесоари не трябва да 
подлагат помпата на никакви анормални усилия. 
Големи усилия на огъване от твърдо монтирани или несъосени тръби 
могат да доведат до увреждане на помпата, счупване на фланци и др. 
Тръбопроводът трябва да е добре съосен и укрепен за избягване на 
вибрации и движения по време на работа на помпата. 
Нагнетателните и смукателните тръби с техните аксесоари трябва да се 
хванат със скоби, така че теглото им и всякакви динамични и термични 
усилия да не се предават към смукателните и нагнетателните фланци на 
помпата. 

Единственият сигурен начин да се избегнат гореспоменатите проблеми е 
да се използват гъвкави връзки или къси гъвкави тръби за свързване на 
твърди участъци от тръбопровода към фланец на помпата. 
Нагнетателните и смукателните тръби трябва да са с диаметър, по-голям 
или равен на диаметъра на помпата. 

   ВНИМАНИЕ! Диаметърът на фланците на помпата не може да се 
счита за диаметър на тръбите; той трябва да се оразмери съобразно цялата 
инсталация, като се вземат под внимание всички загуби от триене. 

Ако тръбите са много дълги, помпите трябва да се оборудват с куплунзи, 
които да могат да компенсират евентуални термични разширения. 
Тръбните фланци трябва да се свързват успоредно на помпените. 
За избягване на загуби на налягане, трябва да се изработят адаптери с по-
голям диаметър с около 8° ъгъл на разширение. 

СМУКАТЕЛНИ ТРЪБИ  (Фиг. 23) 
Смукателната тръба трябва да е конструирана да не образува въздушни 
възглавници, защото те могат да създадат проблеми в работата на помпата. 
Спирателният кран трябва да е разположен на разстояние 10 пъти по-
голямо от номиналния му диаметър. 
Дъги, кранове и всякакви фитинги в смукателните тръби могат да доведат 
до загуби на наляган, причиняващи неправилна работа на помпата. 

  ВНИМАНИЕ! Всякакви перли от провар, прах или други 
замърсители, останали в смукателната линия, могат да повредят помпите. 
Препоръчваме всички новоизработени тръбопроводи да бъдат почистени 
и промити преди да бъдат свързани към помпата. 

– ПОМПАТА Е ПОД ЗАЛИВ
Хоризонталните участъци от тръбопровода трябва да бъдат с низходящ
наклон към помпата (минимален наклон 2%).
Ако тръбите са с по-голям диаметър от този на порта на помпата, ние
препоръчваме използване на обратна ексцентрикова редукция.

– ПОМПАТА ЗАСМУКВА ОТ НИВО ПОД НЕЙНОТО
Хоризонталните участъци от тръбопровода трябва да бъдат с възходящ
наклон към помпата (минимален наклон 2%).
Ако е необходимо, фитингите на порта на помпата трябва да имат
ексцентрикова редукция в нормално положение.

Ако смукателният тръбопровод бъде удължен, препоръчваме преди
помпата да се монтира сифон, така че течността да стига до работното
колело едва след като тръбта е изцяло запълнена.

A = Ексцентрикови редукции; B = Възходящ наклон; C = Добро потапяне; D = Широки дъги; 
E = Диаметър на смукателна тръба ≥ диаметъра на порта на помпата; 
F = Височина на засмукване на помпата спрямо инсталацията (*). В най-добрия случай височината на 

засмукване не е по-голяма от 5-6 метра; 
G = Тръбопроводът не се носи от помпата, а от независими опори; 
H = Възвартен клапан; L = Спирателен кран; M = Концентрична редукция; 
(*) = Височината на засмукване зависи от температурата на течността, NPSH и загубите на налягане 
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НАГНЕТАТЕЛНИ ТРЪБИ (Фиг.24) 
Ако нагнетателните тръби са с по-голям диаметър от този на порта 
на помпата, фитингите трябва да се адаптират чрез концентрична 
редукция при порт, ориентиран нагоре и чрез ексцентрична редукция 
при порт, ориентиран встрани. 
Хоризонталните участъци от тръбопровода трябва да бъдат с възходящ 
наклон минимум 2%. 
В нагнетателната линия трябва да се монтира възвратен клапан за 
изолиране на помпата от свръхналягане при хидравличен удар. След 
възвратния клапан трябва да се разположи шибърен кран, бътерфлай 
клапа или сферичен кран. 

СВЪРЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ (Фиг.25) 

   ВНИМАНИЕ! 
Преди свързване на тръбите те трябва да бъдат внимателно почистени 

от замърсители и чужди тела. Отстранете всякакви остатъци от заваряване 
на части от тръбопровода. 

– Проверете подравняването на фланците на тръбите с тези на
помпата. Двете челни повърхности трябва да са успоредни,
подравнени и на изискваното разстояние от гарнитурата.

– Центрирайте гарнитурите между фланците.

– Завийте шпилките/болтовете на фланците.

– Разхлабете болтовете на монтажната основа, за да може помпата
да се нагласи към тръбопровода. Това ще намали до минимум
усилията между фланците на помпата и тръбопровода.

– Стегнете отново болтовете на монтажната основа.

СПОМАГАТЕЛНИ ВРЪЗКИ 
За спомагателните връзки на помпата следвайте инструкциите според 
чертежа на инсталацията. 
Ако е необходимо, помпите могат да се оборудват със спомагателно 
контролно оборудване. Или в нагнетателната, или в смукателната 
страна помпата има връзки за монтиране на устройствата за контрол 
на налягането; други връзки като тези за измерване на дебита или 
връзки за изтичане на течност при салниковото уплътнение, могат да 
се предоставят по заявка. 
За специални приложения, моля, свържете се с нашия Технически 
отдел. 
При заявка на спомагателни връзки (течност под налягане, промивна 
течност) те се означават на чертежа на инсталацията за специални 
приложения и трябва да се изискат като допълнителна документация. 

Успоредност 

Монтиране 
на манометър 

 Тръба 

 Уплътнение 
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 4.5 • СЪОСЯВАНЕ НА ПОМПЕНИЯ АГРЕГАТ 

Съосяването обикновено се извършва в нашата фабрика; все пак 
препоръчваме да го проверите отново след монтажа. 
Окончателното съосяване трябва да се извърши след фиксиране на 
тръбните връзки към помпата. 

 ВНИМАНИЕ! 
Преди да проверите окончателното съосяване на агрегата,  се уверете, че 
посоката на въртене на електромотора съвпада с тази на помпата; може да 

се извърши при разкуплиран мотор. 

РАЗМЕСТВАНЕ 
Гъвкавият куплунг изисква внимателно съосяване. 
Неправилното съосяване ще доведе до бързо износване на еластичните части на 
гъвкавия куплунг, на местните лагери и на задвижващия и на задвижвания вал. 
Показани са допуските за съосяване на стандартната гама куплунзи. (вижте Таблица 
2 Фиг.27) 
Съосяването на куплунга се постига по следния начин (Фиг.26) 

– Линеал & шублери.
Дръжте линеала от външната страна на куплунга успоредно на оста на въртене и
отчетете вертикалното и хоризонталното отклонение с помощта на шублер. Вторият
шублер се използва за проверка дали разстоянието между челата на двете половинки
на куплунга е правилно.

– Микрометър & шублер.
Вместо линеал може да се използва микрометър за отчитане неуспоредността на
половинката на куплунга откъм мотора, а с шублера се проверява аксиалният и
ъгловият клиренс.

– Два микрометъра & шублер.
Проверете аксиалното и ъгловото отклонения като поставите двата микрометъра
върху двете половини на куплунга. Разстоянието се проверява с шублера.

Когато помпата работи при висока температура, т.е. 130° C, трябва да се провери 
съосието между помпата и първичното задвижване, докато помпата и задвижващата 
система са горещи. 

  ВНИМАНИЕ! 
При специални приложения следвайте препоръките на производителя 
на куплунга за съосяването на помпа / куплунг на мотор. 

Фиг.26 

МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМО ОТКЛОНЕНИЕ 

Фиг.27 

РАЗМЕР НА КУПЛУНГА 

α °
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 4.6 • СГЛОБЯВАНЕ НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ НА КУПЛУНГА 

След съосяването на куплунга монтирайте предпазителя на 
куплунга чрез стягане на съответните винтове. (Фиг.16) 

  ВНИМАНИЕ! 
Помпеният агрегат не трябва да работи без предпазители, 
покриващи всички въртящи се валове и куплунга. 

 Предпазител на куплунга 

   Филтър 

 4.7 • СМАЗВАНЕ 

Лагери, смазвани с грес. 
Тези лагери се доставят вече гресирани. 

Лагери, смазвани с масло. 
Кутията трябва да се запълни с едно от следните масла: 
- AGIP: ACER 46 - ESSO Tesesso 68
- MOBIL D.T.E. Oil Medium - SHELL Tellus 68

НАЛИВАНЕ НА МАСЛОТО 
Развийте пробката за пълнене/вентилация от горната част на 
лагерната кутия и налейте масло до белега на индикатора за 
масло (Фиг.29) 
Изчакайте нивото да се стабилизира и завийте пробката. 
Направете същото за лагерната кутия в другия край на помпата. 

Фиг. 28 

 Пробка за масления филтър 

Фиг. 29 

 4.8  • ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА 
ВНИМАНИЕ! 

Свързването на мотора и електрическата му система трябва 
да се изпълни от обучен и квалифициран електротехник в 
съответствие с действащите нормативни разпоредби. 
 Всички операции по свързването трябва да се извършат при 
изключено захранващо напрежение. 
Моля, проверете дали захранващото напрежение отговря на 
указаното в типовата табелка на мотора. 
Захранващият кабел трябва да е оразмерен по мощността на 
мотора и дължината си (вижте табелката на помпата). 

ТРИФАЗНИ МОТОРИ 
За мотори с мощност по-голяма от 7,5 Kw ние препоръчваме 
метод на стартиране „звезда – триъгълник”. 
Проверете начина на свързане от табелката на мотора. 
Свързването е различно в зависимост от намотките и 
напрежението на моторите. Проверете дали клемите в клемната 
кутия са свързани според правилната таблица. (Фиг.30) 

 Пробка за източване Индикатор на нивото 

  ВНИМАНИЕ! 
Винаги правете заземяването. Корпусът на мотора трябва да е заземен с 
подходящите връзки. 
Преди включване проверете изолацията. 
Моторът трябва винаги да е защитен от претоварвания чрез магнито-
термичен прекъсвач, поставен преди главния ключ и настроен за ток 
на изключване не по-голям от 1,15 пъти номиналния ток на мотора. 
Задължение на техника е да направи окончателни електрически 
тестове в съответствие с нормативните разпоредби и да издаде 
Сертификат за Съответствие за електрическата инсталация. 

Фиг. 30 

ТАБЛИЦА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ НА 

ТРИФАЗНИ МОТОРИ С МЕТОД НА ПУСК 
ЗВЕЗДА-ТРИЪГЪЛНИК 

ТРИФАЗНО – ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ 

ПУСК (звезда) 

W2 U2 V2 

U1 V1 W1

ТРИФАЗНО – НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ 

ПУСК (триъгълник) 

W2 U2 V2 

U1 V1 W1
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Филтър 

 Салниково уплътнение 

5. РАБОТА И УПОТРЕБА

• НАСТРОЙКИ И ПРОВЕРКИ

   ВНИМАНИЕ! 
Преди да включите помпата, спазете тези инструкции (Фиг.31): 

– проверете свързването на тръбите към портовете.
– проверете връзките за промиване и охлаждане  (ако има такива).

– проверете посоката на въртене като включите и веднага
изключите помпата, защото тя не трябва да работи на сухо.

– проверете типа и количеството на смазочното масло.

– проверете дали са правилни електрическите връзки и защитите.

– проверете предпазителите на всички въртящи се части.

– проверете дали инсталацията може да бъде включена.
Вал на 

помпата 

 ПОСОКИ НА ВЪРТЕНЕ 

Вал на 
мотора 

5.1 • СТАРТ / СТОП  

2. СТАРТИРАНЕ И РАБОТА

- След инсталирането активирайте системите за промиване на
уплътнението и за охлаждане/подгряване.

- Затворете напълно крана в нагнетателната страна.
- Отворете напълно крана в смукателната страна.
- Преди да включите помпата я обезвъздушете като я запълните с

течност до входа на смукателя.
- Когато помпата е под залив, това става автоматично с отваряне

на крана в смукателната страна.
- Когато помпата не е под залив, използвайте връзка към

нагнетателната страна.
- Отворете напълно всички спомагателни връзки (течност за

уплътнението, промивна течност) и проверете дали течността
изтича.

- Включете мотора и проверете механичната работа.
- Когато моторът достигне работната си скорост, регулирайте

крана в нагнетателната страна докато постигнете номиналния
напор на помпата.

- Ако имате КОМПЛЕКТ ЗА ОХЛАЖДАНЕ НА МАСЛЕНИТЕ
ЛАГЕРИ, следвайте инструкциите в специалния параграф.

Предпазител на куплунга 

  

Фиг.31 

   ВНИМАНИЕ! 
Помпата не трябва да работи дълго време при затворен кран в 
нагнетателната страна. 
Това ще причини прегряване и неизбежна повреда на помпата. 

Помпата не трябва да работи на сухо. По време на работа помпата 
трябва да е тиха и не трябва да вибрира. 
– Ако помпата е със салниково уплътнение, то трябва да се регулира

така, че през набивките да има слаб теч. Това гарантира, че повърхностите 
на набивките ще се охлаждат с вода и няма да прегреят. (Фиг.32)

– Ако помпата е с пружинно механично уплътнение, регулиране не е
необходимо.

– Проверете дали максималната входна мощност на задвижващия
помпата електромотор не превишава указаната на табелката на
помпата максимална номинална мощност.

  ВНИМАНИЕ! 
Всяка помпа в режим на готовност (стендбай) трябва да бъде пускана 
и проверявана поне веднъж седмично. Това ще гарантира механична 
изправност и правилно функциониране. 

Салникова набивка 
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5. РАБОТА И УПОТРЕБА

СТОП 
Помпата трябва да се спира чрез изключване на захранването към 
електромотора. Центробежните помпи могат да се спират както при 
отворен, така и при затворен кран в нагнетателната страна. 
За избягване на хидравличен удар, в нагнетателната линия може да се 
монтира възвратен клапан. Ако има охлащдаща система, тя трябва да се 
изключи едва след като температурата на помпата спадне до тази в 
помещението. (Фиг.33). 

Ако помпата е била спряна за дълго време, за предотвратяване 
на замръзване в студените сезони или на корозия поради 
възможни химически промени в застояла в помпата течност, 
дренирайте помпата от всякаква останала в нея течност. 

 5.2 • НАСТРОЙКИ И ПРОВЕРКИ НА РАБОТАТА 

Подробен списък на основните проверки, които потребителят трябва 
да направи след пускането на помпата. Относно проблеми и тяхното 
отстраняване вижте глава 7 “ ПРОБЛЕМИ, ПРИЧИНИ И 
ОТСТРАНЯВАНЕ”. 

НАПОР 
Дебитът на помпата зависи от напора в съответната точка от работната крива. 
След пускане, напорът на помпата трябва да е същият като указания на 
табелката на помпата. 
За да направите изчисление, отчетете стойностите от манометъра в нагнетателната 
линия и вакуумметъра в смукателната линия и използвайте следната формула: 

Фиг.33 

H     = диференциално налягане (m) 
Y     = специфично тегло при температурата на изпомпване (Kg/dm3) 
Pm  = налягане на изхода 
Pa   = налягане на входа 

Когато желаният напор на помпата е по-малък от нейното номинално налягане, 
бавно притваряйте крана в нагнетателната линия, за да постигнете желаното 
работно налягане. 
Загуби на налягане, по-големи от предвидените в проекта, причиняват напор на 
помпата по-голям от номиналния. Модифицирайте инсталацията, за да намалите 
загубите и да постигнете правилния общ напор. 

ВИБРАЦИИ/ШУМ 
Помпата трябва да работи при номиналните си дебит и напор без необичаен шум 
или вибрации. Ако се случва обратното, спрете помпата и потърсете причините. 

ТЕМПЕРАТУРА НА ТЪРКАЛЯЩИТЕ ЛАГЕРИ 

Температурата на търкалящите лагери, които се въртят с 3000 об./мин., може лесно да превиши 80°C. 
Това не предполага контролиране на температурата ръчно 
- Лагерите достигат нормална температура след няколко часа работа.
- При пускане в експлоатация на нови помпи температурата може да превиши 95 °C. Тя започва

бавно да спада след около 2- 3 часа работа и достига постоянна стойност след около една седмица.
- Причината за повишаване на температурата може да се потърси след разглобяване на лагерите

или хидравликата. Все пак, ако при първоначално пускане температурата превиши 100 °C,
помпата трябва да се спре и да се направят описаните в глава 7, точка 6 проверки.

10,2 (Pm-Pa) 
H = 

Y 
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5. РАБОТА И УПОТРЕБА

УПЛЪТНЕНИЕ
- Механично уплътнение (Фиг. 34).
В началните етапи на работа може да има слабо протичане между
челата на уплътнението, докато се напаснат.
Ако течът продължи, трябва да го проверите, тъй като механичното
уплътнение е с контролирано аксиално натоварване, което не може да се
регулира.

- Салниково уплътнение (Фиг.35)
За гарантиране на правилна и дългосрочна работа гайката на салниковото
уплътнение трябва да се регулира правилно.

   ВНИМАНИЕ! 
Всякакво регулиране трябва да се прави при неработеща помпа. 

Гайките на салниковите уплътнения трябва да се регулират така, че от 
всяко уплътнение да има слабо протичане. 
Това гарантира, че повърхностите на уплътняващите въжета ще се 
смазват и охлаждат. 
Протичащото количество от всяко салниково уплътнение е функция от 
размера на помпата и налягането в салниковата кутия. 

Преди първоначален пуск развийте леко салниковите гайки, за да осигурите 
по-голямо протичане. Когато помпата достигне номиналната си скорост, 
отново притегнете гайките дотолкова, доколкото протичането да стане слабо, 
но непрекъснато. 
Периодично проверявайте степента на протичане и я регулирайте при нужда. 
Когато, въпреки направените регулирания, степента на протичане стане 
много голяма, сменете салниковите набивки. 

ВХОДНА МОЩНОСТ НА МОТОРА 
Когато помпата работи в условия при пълен дебит, т.е. в края на работната си 
характеристика, черпените от мотора ток и мощност не трябва да превишават 
указаните на табелката стойности. 

МИНИМАЛЕН ДЕБИТ 

  ВНИМАНИЕ! 
Продължителната работа на помпата при затворен кран в нагнетателната 
линия, т.е. при нулев дебит, ще доведе до прегряване и повреда на помпата. 

Салникова набивка 

Фиг.34 

Минималният допустим дебит за нашата гама помпи е 20% от дебита при 
максимална ефективност (к.п.д.). 

Механично уплътнение 

 Салниково уплътнение 
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6. ПОДДРЪЖКА

  ВНИМАНИЕ! 
Всички настройки трябва да се правят само от обучен и квалифициран персонал, 
който е добре запознат с електрически помпи и съответното ръководство. 

При обслужването на електрическа помпа е абсолютно необходимо да се 
вземат всички мерки срещу инцидентно включване на агрегата 

- Главният ключ за захранването на задвижването трябва да е блокиран в
положение “0” с помощта на катинар.

- Ключът от катинара трябва да се даде на човек от поддръжката, който да
го пази в себе си до края на обслужването.

Винаги помнете всички основни потенциални опасности и инструкциите за 
безопасност, описани в глава 3 “Безопасност”. 

• ОПАСНОСТ ОТ ИЗБЛИКВАНЕ

ДОКАТО ИМА ЧАСТИ В ДВИЖЕНИЕ, ПОДДРЪЖКАТА Е СТРОГО ЗАБРАНЕНА. 
ПРИ РАБОТА С ТОКСИЧНИ/ВРЕДНИ ТЕЧНОСТИ ВИНАГИ ПОЧИСТВАЙТЕ 
ПОМПАТА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ОБСЛУЖВАНЕ. 
СЛЕД ИЗВЪРШЕНА ПОДДРЪЖКА ВИНАГИ ТРЯБВА ДА ВЪРНЕТЕ МАШИНАТА 
И ЦЯЛАТА И СИСТЕМА В ПЪРВОНАЧАЛНО СЪСТОЯНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ВСИЧКИ ЗАЩИТИ И СВАЛЕНИ ПРЕДПАЗНИ СЪОРЪЖЕНИЯ. 

За да постигнете добро поддържащо обслужване, важно е да 
- установите веднага причината за всяка възможна аномалия (увеличен

шум, прегряване, увеличено протичане на течности)
- обърнете особено внимание на предпазните съоръжения
- използвате всичката документация, предоставена от производителя

(ръководства за работа, схеми на електрическите системи и т.н.)
При поддръжката използвайте само качествени устройства и оригинални 
резервни части 

Гресьорка 

 6.1 • ПЕРИОДИЧНО СМАЗВАНЕ 

 СМАЗВАНЕ С ГРЕС 
Използвайте висококачествена грес на минерална основа с анти-оксидантни, 
анти-корозионни и анти-пенообразуващи адитиви. 
Като допълнителна информация, по-долу посочваме някои препоръчвани 
видове грес: 

CASTROL …… SPHEEROL 
IP ……………… ATHESIA EP 
CHEVRON ........ DURALIT 
BP ......................  ALVANIA  EP Фиг.36 
MOBIL ..............  MOBILUX EP 
ESSO .................. BEALON  EP 

Прекомерно количество грес може да причини прегряване на лагерите. 

Интервали на смазване (действителни работни часове). 

Първа смяна Следващи смени Макс. период 

300 часа 3000 часа 1 година 

Неблагоприятните условия на работа като висока температура в помещението, 
висока влажност на въздуха, запрашен въздух, агресивна промишлена 
атмосфера и т.н. налагат по-честа проверка на лагерите; в някои случаи те 
трябва да бъдат измивани и отново гресирани (с нова грес). 
За да постигнете качествена смяна, преди да сложите нова грес, напълно отстранете 
старата (Фиг. 36); предоставете тази поддръжка на техническия помощен персонал.
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6. ПОДДРЪЖКА

СМАЗВАНЕ С МАСЛО  (Фиг. 37) 
Използвайте висококачествено масло на минерална основа с анти-
корозионни и анти-пенообразуващи адитиви. Препоръчвани видове масла: 

AGIP ......................... Acer 46   -   Blasia 68 
ESSO ........................ Teresso 68 
SHELL ..................... Tellus Oil 68 
MOBIL ..................... DTE 15   -   DTE 16 
IP ............................... Hidrus 68 
CASTROL ................ HY SPIN VG  46 

Пробка за маслото 

Лагерните кутии не трябва да са замърсени с твърди частици или 
проникнали течности, които може да повредят лагерите. 
Периодично проверявайте числото на неутрализация на маслото и степента 
на окисляване (за референтните стойности се свържете с производителя). 

Честотата за смяна на маслото зависи от работните условия и от вида на 
обслужването. Високото работно налягане обикновено изисква честа смяна на 
маслото. 

Интервали за смяна на маслото (действителни работни часове). 

 Пробка за източване Индикатор на нивото 

Фиг.37 

 6.2 • ИНСТРУКЦИИ ЗА РАЗГЛОБЯВАНЕ 

– Изключете помпения агрегат.
– Затворете всички кранове в нагнетателната, смукателната и спомагателните линии

(промивни, охлаждащи).
– Изключете електрозахранването.
– При смазване с масло източете маслото.
– Разкачете портовете на помпата от тръбопроводите и спомагателните връзки.
– Свалете предпазителя на куплунга.
– Разкачете захранващия кабел от мотора.
– Развийте болтовете, които фиксират помпата.
– Изтеглете мотора и разкуплирайте помпата.
– Развийте болтовете, които фиксират помпата.

За пълно разглобяване на помпата се свържете с Производителя или обучен 
оторизиран техник. 
   ВНИМАНИЕ!   При разглобяването никога не насилвайте частите! 

СМУКАТЕЛНИ РАБОТНИ КОЛЕЛА НАГНЕТАТЕЛНИ РАБОТНИ КОЛЕЛА

ø номинален Номинален клиренс макс. клиренс 
след износване 

ø номинален Номинален клиренс макс. клиренс 
след износванеМин. Макс. Мин. Макс. 

HP25 1‐2 72 0,3 0,39 0,75

HP32 2 78 0,3 0,39 0,75

HP50

2
105 0,30 0,39

0,80
92 0,30 0,39

0,804

6 118 0,30 0,39 107 0,30 0,39

HP80

2 118 0,30 0,39

0,80

0,30 0,39

0,804 130 0,30 0,39 118 0,30 0,39

6 145 0,30 0,39 0,30 0,39

HP100

2 148 0,30 0,39

1,00

132 0,30 0,39

1,004
158 0,30 0,39 138 0,30 0,39

6

HP125

2
192 0,40 0,49

1,20 174 0,40 0,49 1,204

6 195 0,40 0,49

HP150

2
232 0,40 0,50

1,50
208 0,40 0,50

1,504

6 240 0,40 0,50 220 0,40 0,50

HP250
2

270 0,40 0,50 1,50
4

Първа смяна Следващи смени Макс. период 

300 часа 3000 часа 6 месеца 
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ИНАСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ 

1. 
Свържете “Securoil” към отвора на лагерната кутия с 
помощта на свързваща тръба. 

2. 
Проверете правилната ориентация на оста на свързващата 
тръба (Фиг. 1). 

2.1.

Ако сглобяването е грешно както на Фиг. 2, притокът на 
масло може да бъде прекъснат. 
Възможните причини за прекъсване на притока на масло са: 

? лошо направен отвор 
? неправилно ориентирана свързваща тръба 
? неправилно ориентирана квадратна конзола. 

В такъв случай проверете отново подреждането и 
ориентацията на различните части и, ако е необходимо, 
направете нов отвор в лагерната кутия. Поддържайте 
пътя на маслото чист, за да може то лесно да тече. 

Фиг. 1 

Фиг. 2 

ПРАВИЛНО СГЛОБЯВАНЕ 

ГРЕШНО СГЛОБЯВАНЕ 
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3. 
Когато смазващото устройство е правилно ориентирано 
(Фиг. 1), разхлабете фиксиращия болт, извадете горната 
част и я обърнете обратно. 

4. 
напълнете камерата с масло. 

5. 
Отново обърнете горната част и я вкарайте в квадратната 
конзола, така че маслото да може да тече в лагерната 
кутия. 

Може да се наложи тази стъпка да се повтаря, докато се 
достигне желаното ниво. 
Обикновено нивото на маслото е 3-4 mm по-високо от 
външния пръстен на лагера. 

6. 
Ако маслото е под това ниво, разхлабете фиксиращия болт, 
повдигнете горната част колкото е необходимо и затегнете 
отново болта. 
Не е нужно друго регулиране, просто проверявайте дали 
винаги в камерата има масло. 

МАСЛО 
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ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА ОХЛАЖДАЩИЯ КОМПЛЕКТ 

Къде е необходимо: 

- Температура на ИЗПОМПВАНАТА ТЕЧНОСТ > 100°C
- ОКОЛНА Температура > 35°C (25°C при работа с дизелов двигател или турбина)

Помпата ще бъде доставена в конфигурация: СМАЗВАНЕ С МАСЛО + ОХЛАЖДАЩ КОМПЛЕКТ ЗА 
ЛАГЕРНАТА КУТИЯ ОТ ПРОТИВОПОЛОЖНАТА СТРАНА НА КУПЛУНГА. 
Комплектът се състои главно от 2 допълнителни компонента: 

- САМОЗАСМУКВАЩА ОБЕМНА ПОМПА: циркулатор
- ТОПЛООБМЕННИК С ПЛОЧА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Помпата се доставя с вече монтиран „циркулатор” към лагерната кутия в противоположната на куплунга страна и 
с топлообменник, който трябва да се монтира. Освен ако не е отбелязано друго, следните компоненти не са 
включени в доставката: 

 КРАН
 ВЪЗВРАТЕН КЛАПАН
 ТРЪБИ

За предстоящия монтаж отговорен за правилното изпълнение на тези инструкции е купувачът/инсталаторът. 
Производителят с удоволствие ще предостави всякаква техническа информация в случай на колебания, а също и 
допълнителни подробни инструкции и схеми. 

Преди всичко, моля, обърнете внимание на следното: 

 ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ, ПРИКАЧЕНИ КЪМ ТОВА РЪКОВОДСТВО, КАСАЕЩИ ТОПЛООБМЕННИКА
 Топлообменникът ТРЯБВА ДА СТОИ ИЗЦЯЛО ПОД НИВОТО НА МАСЛОТО В ЛАГЕРИТЕ.
 Входящата вода ТРЯБВА да е с минимално налягане 2.5barG и максимално налягане 4barG. Тя трябва да е чиста,

без суспендирани твърди вещества, със соленост под 0.05%, с максимална твърдост около 2.5mmol/l и с 
МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА 20°C (ако не отговаря на тези условия, охлаждащият ефект ще намалява 
пропорционално). Ако водата е с температура под 0°C, тя трябва да се смеси в подходящо съотношение с 
гликол, за да се предотврати нейното замръзване. Все пак, охлаждащата течност трябва да се класифицира като 
течност от група 2 според Директива 97/23/EC. 

 Тръбите трябва да са съвместими с максималната температура на маслото (обикновено около 100°C).
 Ако тръбите са гъвкави, те трябва да са усилени с метална оплетка, за да се избегнат хидравлични съпротивления,

особено в местата на огъвките. 
 Тръбните връзки, доколкото това е възможно, трябва да са колкото може по-къси.
 Линията откъм маслото се свързва към частта 10 bar на топлообменника, а откъм водата – към частта 5 bar.
 Връзките трябва да се направят по дължината на топлообменника, като посоките на протичане на маслото и

водата са означени със стрелки: двата контура са в "ПРОТИВОТОК" 
 Уверете се, че топлообменникът е разположен на достъпно и чисто място: той трябва да е закрепен към рамка,

която позволява неговото свързване и поддръжка. 
Схемата на свързване е показана на фигура "СХЕМА 1". 

Комплектът изисква следните мерки при първоначално и всяко следващо пускане: 
 Запълване на кутията, към която е свързан, с масло до предписаното ниво [вижте глава  4.7]
 Запълване на корпуса на циркулатора със същия тип масло
 Преди започване на работа отворете крана откъм страната за маслото.
 При започване на работа долейте масло през смазващото устройство с постоянно ново или през

вентилационната капачка, докато нивото остане постоянно. (На цялата система са необходими няколко 
минути, за да стане напълно работоспособна; докато тя бъде цялата запълнена с масло, възможно е нивото в 
кутията да се понижи). 

 Лагерите бързо ще се загреят и ще се стабилизират на определено температурно ниво, а след няколко часа работа
температурата ще започне да спада. Температурата ТРЯБВА да се поддържа под максимално допустимата чрез 
регулиране на дебита на водата през топлообменника [вижте ГЛАВА 5.1]. Редовно следете температурата, 
докато тя се стабилизира. Охлаждащата система е оразмерена с голям запас, за да осигури пълен контрол над 
температурата чрез регулиране дебита на охлаждащата вода. Моля, обърнете внимание, че прекалено ниска 
температура не са препоръчва. Следователно, поддържайте температура, която варира от минимум 50°C до 
максималната, указана в ГЛАВА 5.1. 
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6. ПОДДРЪЖКА

 6.3 • ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОВТОРНО СГЛОБЯВАНЕ 

  ВНИМАНИЕ! 
За правилно повторно сглобяване внимавайте за следното: 
- препоръчваме да използвате пластмасови или дървени чукове. Ако

използвате стоманени чукове, използвайте и дървена подложка.
- лагерите се фиксират с пръстени, така че те могат да се сглобят без

никакви проблеми.
- внимавайте да не повредите механичните уплътнения.

Смукател 

 Стъпало 

O-пръстен Раб.колело 
Нагнетател 

След това продължете съгласно Фиг. 38: 
- преди сглобяването нанесете графитна грес или други еквивалентни

продукти върху всички части, включително болтовете на куплунга.
- проверете дали O-пръстените и радиалните уплътнителни пръстени не

са повредени.
- сменете гарнитурите с други подобни със същата дебелина.
- отделните части сглобете в обратна на разглобяването последователност.
- проверете дали клиренсът на износващите се пръстени между дифузорите

и работните колела не е много голям и не превишава допустимите
толеранси; в противен случай сменете износващите се пръстени.

- За клиренса на износващите се пръстени между дифузорите и работните
колела (Фиг.39), вижте глава 6 ПОДДРЪЖКА за компоненти от чугун и от 
неръждаема стомана. 

 Лагер 

Лагер 

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА КОМПОНЕНТИ 
Помпата трябва периодично да се разглобява, за да се проверят нейните 
части; ако са повредени, трябва да се сменят с оригинални резервни части. 
Моля, проверете за евентуални течове на работна течност и лубриканти от 
фланцовите връзки и от маслозадържащите пръстени. Гарнитурите могат да се 
използват повторно, само ако са в добро състояние. 
Проверете вътрешните части на помпата за отлагания и натрупване на варовик. 
Отстранете ги с вода или подходящ разтворител и мек шабър или четка. 
Проверете също дали охлаждащата камера и тръбната система нямат 
натрупан варовик и са чисти. Проверете уплътненията. 

УПЛЪТНЕНИЕ НА ВАЛА (Фиг. 39) 
Преди сглобяване проверете новите салникови уплътнения; 
дали не са изтрити или износени, почистете салниковата 
кутия и защитната втулка на вала с абразивен плат. 
Поискайте от производителя нов комплект гарнитури. 

Срежете набивките под 45° съгласно чертежа. Поставете 
първата набивка в салниковата кутия. 
Всяка следваща набивка трябва да се постави с награпената гарнитура, 
завъртяна на 90° спрямо предната набивка. Това ще сведе до минимум 
прекия път на протичане, тъй като в линия са едва всяка 5-а набивка. 

Гайките на салника трябва да се стягат равномерно, така че 
валът на ротора да се върти лесно. Преди старт, когато 
помпата е пълна с вода, и двата салника трябва леко да 
протичат. След като помпата е работила около 10 минути, 
всеки салник трябва да бъде равномерно притегнат за 
свеждане на протичането до минимум. 

Моля, обърнете внимание, че все пак от всеки салник трябва 
да има слабо протичане при минималното работно налягане. 
Това гарантира, че уплътнението няма да прегрее и да се 
повреди. 

Фиг.39 

 Салниково уплътнение 

Салникова набивка 



29 

6. ПОДДРЪЖКА Механично уплътнение 

МЕХАНИЧНО УПЛЪТНЕНИЕ   (Фиг. 40) 

Преди сглобяване почистете втулката, отстранете евентуални наранявания 
и драскотини, като ги загладите с много фина шкурка. 
Ако нараняванията и драскотините са все още видими, сменете 
втулката. Почистете вала, леглото на опорния пръстен и отстранете 
всякакви образувани отлагания. 

Сглобете в обратна на разглобяването последователност. За сглобяване 
на механичното уплътнение, моля, следвайте правилата по-долу: 
- бъдете внимателни и пазете частите чисти
- избягвайте увреждане на плъзгащите се повърхности и O-пръстените
- при сглобяване на уплътнението е възможно да намалите триенето

като сипете вода или бял спирт върху предпазната втулка на вала.

Фиг.40 

 6.4 • ПЕРИОДИЧНА ПОДДРЪЖКА 

 1 МЕСЕЦ СЛЕД монтажа проверете дали крепежните болтове са 
правилно заключени към рамата (Фиг. 41) и дали свързващите болтове 
на фланците са в добро състояние; проверете също правилното 
функциониране на електромотора и помпения агрегат, включително 
захранващото напрежение и протичането от салниците. 

НА ВСЕКИ 12 МЕСЕЦА (Фиг.42) 

- проверете визуално всяка част, за да се уверите, че няма
неизправности или проблеми.

- електротехник трябва да провери електрическата система,
включително мотора, кабелите, нивата на течността за
изключване, електрическите контакти и таблото.

- препоръчително е да се провери куплунга между мотора и помпата.
- проверете уплътненията
- проверете смазването (масло и грес, вижте точка 6.1).

  ВНИМАНИЕ! Ако помпата няма да работи дълго време, тя 
трябва да се включва поне веднъж месечно, за да се изчистят 
натрупаните отлагания и се избегне блокиране на ротора. 

Основен ремонт или поправки на електрическа помпа трябва да се 
извършват от производителя или оторизирани от него работилници 
съобразно ръководствата за сглобяване и разглобяване и 
съответните списъци с резервни части. 
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7. ПРОБЛЕМИ, ПРИЧИНИ И РЕШЕНИЯ

- ТАБЛИЦА ЗА ТЪРСЕНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Търсенето на неизправностите и възможните ремонти трябва да са всъответствие с всички мерки за безопасност, описани в 
глава 6 „ПОДДРЪЖКА” и глава 3 „БЕЗОПАСНОСТ”. 

ПРОБЛЕМИ ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЕВЕНТУАЛНИ РЕШЕНИЯ 

1 - Електрическата 
помпа не тръгва.

A) - Липсва захранващо напрежение.
В) - Късо съединение в мотора или захранващия

кабел. 
С) - Блокирано работно колело от отлагания или 

чужди тела (проверете въртенето на ръка). 

D) - Блокирано работно колело от неправилно
сглобяване (проверете въртенето на ръка).

A) - Осигурете електрическо захранване.
В) - Поправете мотора или сменете кабела

(повикайте електротехник). 
С) - Разглобете помпата и отстранете всички 

отлагания от износващите се пръстени и 
от работното колело. 

D) - Разглобете помпата и сглобете ротора
правилно.

2 - Електрическата 
помпа не качва 
течност.

A) - Грешна посока на въртене.

В) - Много ниска скорост на въртене. 

С) - Кавитация. 

D) - Запушен тръбопровод.
E) - Задръстено работно колело.
F) - Задръстени дънен клапан или филтри.

A) - При трифазни мотори разменете фазите;
за монофазни мотори сменете начина на
свързване.

В) - Проверете честотата на захранването или 
увеличете скоростта (за двигатели с 
вътрешно горене). 

С) - Проверете височината на засмукване. 
Преустройте инсталацията. 

D) - Проверете и почистете.
Е) - Разглобете и почистете.
F) - Проверете и почистете.

3 - Електрическата 

помпа не дава 

достатъчен дебит. 

A) - Грешна посока на въртене.

В) - Много ниска скорост на въртене. 

С) - Кавитация. 

D) - Запушен тръбопровод.
E) - Задръстено работно колело.
F) - Задръстени дънен клапан или филтри.
G) - Въздух в тръбопровода.
H) - От инсталацията се изисква напор, по-голям от

заложения в проекта.

I) - Износени износващи се пръстени.

A) - При трифазни мотори разменете фазите;
за монофазни мотори сменете начина на
свързване. 

В) - Проверете честотата на захранването или 
увеличете скоростта (за двигатели с 
вътрешно горене). 

C - Проверете височината на засмукване. 
Преустройте инсталацията. 

D) - Проверете и почистете.
Е) - Разглобете и почистете.
F) - Проверете и почистете.
G) - Обезвъздушете.
H) - Преустройте инсталацията. Увеличете

скоростта (за двигатели с вътрешно
горене). Използвайте работно колело с 
по-голям диаметър. 

I) -  Проверете и подменете.

4 - Електрическата 
помпа вибрира и е 
шумна.

A) - Въздух в помпата.
В) - Вода с голямо съдържание на въздух (влиза

въздух от смукателния тръбопровод) 
С) - Кавитация. 
D) - Задръстено работно колело.
E) - Липсва съосие на куплунга.
F) - Голямо натоварване върху помпата от

тръбопроводите.

G) – Износени лагери на помпата.
H) - Износен лагер на мотора.
I) –  Небалансирано работно колело.

A) - Обезвъздушете.
В) - Проверете смукателния тръбопровод.

С) - Проверете височината на засмукване. 
D) - Разглобете и почистете. 
Е) - Проверете и направете съосяване.
F) - Проверете подравняването на фланците,

фиксирането на тръбопровода и
закрепването към фундамента.

G) - Проверете и подменете.
H) - Проверете и подменете.
I) -  Проверете и балансирайте.
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7. ПРОБЛЕМИ, ПРИЧИНИ И РЕШЕНИЯ

ПРОБЛЕМИ ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЕВЕНТУАЛНИ РЕШЕНИЯ 

5 - Уплътнението тече. A) - Липсва съосие на куплунга.
В) - Повредени уплътнения.
С) - Неподходящи материали за уплътненията.
D) - Грешна втулка.
Е) - Неправилно сглобяване.

A) - Проверете и направете съосяване.
В) - Проверете и подменете. 
С) - Проверете и подменете. 
D) - Проверете и подменете. 
Е) - Проверете и коригирайте.

6 - Лагерът на помпата 
прегрява.

A) - Вискозитетът на течността е по-голям от
зададения.

В) - Липсва съосие на куплунга. 
С) - Голямо натоварване върху помпата от 

тръбопроводите. 

D) - Износени лагери на помпата.
Е) - Неправилно сглобяване.
F) - Прекалено малък дебит.
G) - Липсва лубрикант или е от неправилен тип.
H) - Прекалено много грес.

A) - Проверете вискозитета при стандартни
условия за работа на помпата.

В) - Проверете и направете съосяване. 
С) - Проверете подравняването на фланците, 

фиксирането на тръбопровода и 
закрепването към фундамента. 

D) - Проверете и подменете. 
Е) - Проверете и коригирайте. 
F) - Увеличете дебита.
G) - Проверете и добавете.
H) - Проверете и отстранете.

7 - Лагерът е износен. A) - Липсва съосие на куплунга.
В) - Голямо натоварване върху помпата от

тръбопроводите. 

С) - Неправилно сглобяване. 
D) - Прекалено малък дебит.
Е) - Липсва лубрикант или е от неправилен тип.

A) - Проверете и направете съосяване.
В) - Проверете подравняването на фланците,

фиксирането на тръбопровода и 
закрепването към фундамента. 

С) - Проверете и коригирайте. 
D) - Увеличете дебита.
Е) - Проверете и добавете.

8 - Моторът се 
претоварва.

A) - От инсталацията се изисква напор, по-голям от
заложения в проекта.

В) - Вискозитетът на течността е по-голям от 
зададения. 

С) - Специфичното тегло на течността е по-голямо 
от зададеното. 

D) - Ниско захранващо напрежение.

A) - Преустройте инсталацията. Намалете
скоростта (за двигатели с вътрешно
горене). Използвайте работно колело с по-
малък диаметър.

В) - Проверете вискозитета при стандартни 
условия за работа на помпата. 

С) - Дроселирайте възвратния клапан. 
D) - Регулирайте напрежението.
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8. ДЕМОНТИРАНЕ НА АГРЕГАТА

ВНИМАНИЕ! 
ДЕМОНТИРАНЕТО НА ПОМПАТА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА В СЪОТВЕТСТВИЕ 
С ВСИЧКИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, УПОМЕНАТИ В ГЛАВА 3 И ВАЛИДНИ 
СЪЩО ЗА СГЛОБЯВАНЕТО 

Демонтирането и сглобяването на помпата трябва да се извършва от обучени и 
оторизирани техници. 
Металните части могат да се депонират като желязо за скрап. 
Във всички случаи, всички отпадъчни материали трябва да се депонират 
в съответствие с действащите разпоредби за мястото, където е 
монтирана помпата. 

9. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Основните ремонти и поправките по помпата трябва да се извършват от производителя 
или оторизирани от него работилници, които да спазват ръководствата за сглобяване и 
разглобяване и списъците за резервни части. 

Смяната с резервни части и ремонтните дейности трябва да са в съответствие с 
всички мерки за безопасност, изложени в глава 6 „ПОДДРЪЖКА” и глава  3 
“БЕЗОПАСНОСТ”. 

● ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Резервни части трябва да се заявяват както следва: 

– посочете серийните номера на мотора и помпата.

– посочете годината на производство. 

– посочете референтния код на исканата част
(вижте таблиците в техническите каталози или „взривните” схеми)

– посочете исканото количество.

Запитванията трябва да са адресирани до Производителя или оторизирания Дистрибутор. 




