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СЪДЪРЖАНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

Име на производителя или доставчика 
HYDROO PUMP INDUSTRIES, S.L. 
Пълен пощенски адрес, включително страна на произход 
C/ La Banyeta Nova, 11 - P.I. La Banyeta, 17843 Palol de Revardit (Girona) - Catalonia - Spain

Описание на продукта
Серия MDROO са леки хоризонтални едностъпални центробежни помпи, 
изработени от неръждаема стомана с резбово присъединяване на аксиалния 
вход и радиалния изход за лесен монтаж и обслужване.
Име, тип или модел, партида или сериен номер
Име: MX, MN. Леки хоризонтални едностъпални центробежни помпи от 
неръждаема стомана
Модел: Серия MDROO
Използвани стандарти, име, заглавие, дата и други свързани документи

Директива за машини 98/37/EC 
Директива за машини 2006/42/EC 

- Стандарт: EN809:1998 + A1:2009

Място на издаване
Palol de Revardit, Spain

Име на оторизирания представител 
Miquel Coma

Позиция на оторизирания представител
Главен управител 

Декларация
Декларирам в качеството си на оторизиран представител, че горната информация 
във връзка с доставката / производството на този продукт е в съотетствие с клаузите 
на гореспоменатите Директиви. За най-специфичните рискове с тази машина мер-
ките за безопасност и съответствие със съществените изисквания на Директивата са 
базирани върху елементи от горните стандарти.

Оторизиран представител

Miquel Coma
CEO

Директива за Екодизайн 2009/125/EC

- Регламент на Комисията 547/2012
- Регламент на Комисията 640/2009
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Преди да монтирате помпата прочетете ръководството
MX/MN Лека хоризонтална едностъпална центробежна помпа от неръждаема стомана

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Серията помпи MDROO са хоризонтални едностъпални центробежни
помпи. Свързват се към мотора директно. Цялата конструкция е мно-
го компактна. Проточните части на помпата са от неръждаема стома-
на. Устойчива е на лека корозия. Основните компоненти на помпата
са изработени от тънка щанцована ламарина и се характеризират с
малко тегло. За лесно свързване входът и изходът са на резба.
Тази помпа е широко приложима за повишаване на налягането и 
подаване на производствена и комунална чиста вода или други 
течности, системи за третиране на води, циркулационни системи, 
аграрно напояване и т.н.

II. РАБОТНИ УСЛОВИЯ
· Нисковискозни, чисти, незапалими и невзривоопасни течности,
които не съдържат твърди частици или влакна;

· Може да пренася леко корозивни течности (в зависимост от
съдържанието на хлоридни йони, концентрацията на киселината или
основата и дали разяжда гумата и материалите на механичното
уплътнение);

· Ако плътността или вискозитетът на изпомпваната течност са по-
големи от тези на чистата вода, е необходим по-мощен мотор;

· Температура на течността: -10 ºC~+85 ºC;
· Околна температура: до 40ºC;
· Надморска височина: до 1000 m;
· Макс. налягане в системата 8bar;
· Максимална височина на засмукване: определя се в съответствие с
NPSH характеристиката на помпата, температурата на течността,
надморската височина на мястото за монтаж, загубите в смукателния
тръбопровод и т.н.;

· Максимално входно налягане: ограничава се от максималното
работно налягане.

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МОДЕЛА

К.П.Д. на мотора
(Съгласно IEC 60034)

 Брой полюси

5: 50 Hz
6: 60 Hz

Ном. напрежение (x10) (V)

S: една фаза
T: три фази

Мощност P2 (kW)

Номинален дебит (l/min)

X: мокри части от SS304
N: мокри части от SS316 

Серия M-DROO: Лека хори-
зонтална едностъпална цен-
тробежна помпа от 
неръждаема стомана

T 6 2 IE3M 60X 0’75 2340
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IV.  СТРУКТУРЕН ЧЕРТЕЖ V. МОНТАЖ

1. Мотор
2. Механично 

уплътнение
3. Болт М6х15 
4. Основа на 

уплътнението
5. Дифузор
6. Раб. колело
7. Корпус
8. Пробка 

9. Шиен пръстен
10. O-пръстен
11. O-пръстен
12. Болт M6x20
13. Гайка
14. Конзола
15. Дистанц. шайба
16. Носещо краче  
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VI. МОНТАЖ НА ПОМПАТА
1.  Помпата трябва да се монтира на добре проветриво място без да е подложена на

опасност от замръзване, пряко слънчево греене и дъжд.
2.  Смукателният тръбопровод трябва да е възможно най-къс. В ъгъла трябва да се

монтира коляно за намаляване на загубите в тръбопровода.

3.

4.

5.

 По-добре е смукателната тръба да е с по-голям диаметър от този на входа на
помпата. Свържете я към помпата след редуцирането на диаметъра.
 Смукателната тръба не трябва да е по-високо отпред и по-ниско отзад, за да не се
допусне образуване на въздушни джобове.
 Засмукващият край на смукателния вход трябва да е изцяло потопен в течността, а
връзките да са добре уплътнени срещу евентуално проникване на въздух.

6. Височината на монтаж на помпата да не е по-голяма от допустимата смукателна.
7. За да не подлагате помпата на усукване от тежестта на тръбопровода, смукателните

и нагнетателните тръби трябва да имат свои собствени опорни приспособления.
8. На изхода на помпата трябва да се монтира манометър за следене и контрол на 

работата на помпата.
9. Ако нивото на засмукваната течност е под нивото на входа на помпата, трябва да

се монтира петови клапан.
10. Моторът трябва да е заземен. Електрическите устройства трябва да са защитени от

повреди поради фазови къси съединения, нестабилно напрежение и претоварване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Електрическо свързване и защити 
· Помпата трябва да се свърже към електрозахранването чрез правилно избрани

според мощността кабели съобразно данните за мотора.
· Помпата трябва винаги да има защитни устройства съобразно изискванията на

стандартите (EN 809 и / или EN 60204-1), както и на националните правила за
страната, в която се използва помпата.

· Независимо от националните правила за всяка страна, електрозахранването към
помпата трябва да има поне следните електрически защити с подходящи параметри:
- Авариен ключ
- Прекъсвач (като прекъсващо захранването устройство, както и като защитно
устройство срещу свръхток - максималнотокова защита)
- Защита срещу претоварване на мотора

Долната таблица съдържа препоръки:

Модел Мотор L1 L2 L3 H 
(3HP/1HP)

DN S DN D Тегло

Фази Мощност 
(KW)

(mm) Вход Изход kg

MX, MN 60/0.37

3-фаз.

1-фаз.

0.37 328 113 51 216/230 G1-1/4 G1 10

MX, MN 60/0.55 0.55 328 113 51 216/230 G1-1/4 G1 12

MX, MN 60/0.75 0.75 361 113 51 223/245 G1-1/4 G1 14

MX, MN 100/0.55 0.55 328 113 51 216/230 G1-1/4 G1 12

MX, MN 100/1.1 1.1 361 113 51 223/245 G1-1/4 G1 16

MX, MN 160/0.75 0.75 375 127 54 223/245 G1-1/2 G1-1/4 14

MX, MN 160/1.1 1.1 375 127 54 223/245 G1-1/2 G1-1/4 16

MX, MN 250/1.1 1.1 375 127 54 223/245 G1-1/2 G1-1/4 16

MX, MN 250/1.5 1.5 415 127 54 232/253 G1-1/2 G1-1/4 20

MX, MN 250/2.2 2.2 415 127 54 232/253 G1-1/2 G1-1/4 23

MX, MN 330/1.5 1.5 415 127 54 232/253 G1-1/2 G1-1/4 20

MX, MN 330/2.2 2.2 415 127 54 232/253 G2 G1-1/4 23

Модел Мотор L1 L2 L3 H 
(3HP/1HP)

DN S DN D Тегло

Фази Мощност 
(KW)

(mm) Вход Изход kg

MX, MN 100/0.75

3-фаз.
1-фаз.

0.75 361 113 51 223/245 G1-1/4 G1 14

MX, MN 100/1.1 1.1 361 113 51 223/245 G1-1/4 G1 14

MX, MN 100/1.5 1.5 401 113 51 232/253 G1-1/4 G1 20

MX, MN 160/1.1 1.1 375 127 54 223/245 G1-1/2 G1-1/4 16

MX, MN 160/1.5 1.5 415 127 54 232/253 G1-1/2 G1-1/4 20

MX, MN 160/2.2 2.2 415 127 54 232/253 G1-1/2 G1-1/4 23

MX, MN 250/1.1 1.1 375 127 54 223/245 G1-1/2 G1-1/4 16

MX, MN 250/1.5 1.5 415 127 54 232/253 G1-1/2 G1-1/4 20

MX, MN 250/2.2 2.2 415 127 54 232/253 G1-1/2 G1-1/4 23

MX, MN 330/1.5 1.5 415 127 54 232/253 G2 G1-1/4 20

MX, MN 330/2.2 2.2 415 127 54 232/253 G2 G1-1/4 23

380V 50Hz/60Hz

No. Входна
мощност

(kW)
Свързване 
на кабелите

Входен ток 
(A)

Кабел 

(mm2)

Пре-
късвач 

(A)

Термична 
защита 

(A)
1 0.37 Y 1. 0.75 5 1.2
2 0.55 Y 1.4 0.75 5 1.7
3 0.75 Y 1.8 0.75 5 2.2
4 1.1 Y 2.6 1 5 3.1
6 1.5 Y 3.5 1 10 4.2
8 2.2 Y 4.9 1.5 10 5.9
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IX. РАЗГЛОБЯВАНЕ И СГЛОБЯВАНЕ
Следните стъпки трябва да се извършват от професионалисти:

1. РАЗГЛОБЯВАНЕ
1) Развийте 8-те болта на капака на главата, свързващи корпуса и мотора,
свалете скобата, кожуха и O-пръстена. Ако е нужно, свалете дифузора и О-
пръстена за работното колело.
2) Дръжте вала на помпата откъм перките на вентилатора с 2 mm лентова
скоба, развийте гайката за работното колело с ключ и го свалете.
3) Свалете плаващия пръстен на механичното уплътнение, като внимавате
да не го повредите.
4) Свалете основната плоча и стационарния пръстен на механичното
уплътнение. Ако е нужно, го свалете от основната плоча. Внимавайте да не
надраскате триещата повърхност на механичното уплътнение.

2. СГЛОБЯВАНЕ
1) Почистете в основната плоча гнездото за стационарния пръстен на
уплътнението и притиснете в него пръстена на ръка.
2) Продължението на вала на мотора трябва да сочи нагоре. Поставете вала
на помпата в основната плоча на уплътнението. Внимавайте валът на
помпата да не удари стационарния пръстен на механичното уплътнение.
3) Поставете стационарния пръстен на механичното уплътнение, като не
забравяйте първо да почистите триещата повърхност.
4) Дръжте вала на помпата с лентова скоба, поставете работното колело и
неговия капак и затегнете гайката.
5) Поставете уплътнителния пръстен на помпата в основната плоча.
6) Монтирайте дифузора, шийния пръстен за работното колело към корпуса
и регулирайте аксиалната хлабина на шийния пръстен така, че да е
възможно най-малка, но да осигурява безпрепятствено движение.
7) Монтирайте кожуха на фланеца на мотора. Подравнете в една линия
изхода на помпата и клемната кутия на мотора и проверете дали добре са
напаснати шийният пръстен за работното колело и корпуса.
8) Стегнете помпата и скобата с болтовете. Откъм смукателната страна
завъртете на ръка работното колело, за да се уверите, че се върти свободно
и без триене на метал.

Издаваният акустичен шум е около 75 dB(A)
Преди да отворите клемната кутия, прекъснете електрическото 
захранване, за да бъдат предотвратени токови удари

VII.  РАБОТА
1. Подготовка преди започване на работа.

1) Проверете дали болтовете на крачетата са добре стегнати към всяка част.
2) Затворете крана на изхода и всякакви измервателни прибори, развийте
пробката за наливане на вода, напълнете помпата и пак завийте пробката.

2. Пуск и работа.
1) Включете мотора и проверете дали посоката на въртене съвпада със
стрелката върху помпата, след което бавно отваряйте крана на изхода и
настройте желаното работно състояние. Дебитът трябва да се поддържа в
рамките на зоната, намираща се под номиналната крива на помпата.
2) Проверете за колебания на манометъра в изхода и вибрации на помпата.
Ако установите наличие на въздух в течността в помпата, своевременно
развийте обезвъздушителния винт, за да отстраните въздуха.
3) Следете дали по време на работа няма шум, а при поява на ненормален
такъв спрете помпата и я проверете, за да отстраните проблема.

3. Спиране на помпата.
Бавно затворете крана в изхода и измервателните уреди и изключете
захранването.

VIII. ПОДДРЪЖКА
1.  Ако налягането, напрежението, вибрациите, шума и т.н. се различават значително 

от нормалните, това е предизвестие за инцидент. Веднага спрете работа и проверете.
2.  Температурата на капака на лагера на мотора не трябва да превишава 70 градуса.
3.  При нормалн условия течът от механичното уплътнение не трябва да е повече от

3ml на час. След нормална работа, ако течът на вода превиши тази стойност и бавно
се увеличава, незабавно спрете помпата и я проверете.

4.  Ако налягането в тръбопровода на помпата е много високо или болтовете към
фундамента са разхлабени, по време на работа ще се появят силни вибрации.

5.  Строго е забранена работа без течност или без направено обезвъздушаване. В
противен случай ще се стигне до повреждане на механичното уплътнение.

6. Строго е забранена работа над горната граница за указания дебит (вижте работната
крива) за предотвратяване изгаряне на мотора.

7.  Помпата не трябва да се пуска прекалено често. Броят на стартовете за един час не
трябва да превишава 40.

8.  Помпата не трябва да работи при затворен кран за продължително време.
9.  При изключване на захранването то трябва да бъде прекъснато с цел избягване на

риск от внезапен старт на помпата при нейното включване.
10. При опасност от замръзване, след спиране на помпата течността в нея трябва да

се източи.
11. Резервна помпа трябва периодично да се включва, за да е винаги в готовност.
12. При обслужване на помпата електрозахранването трябва да е изключено.
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Неизправност Причина Отстраняване

Моторът не тръгва
1. Неизправно ел. захранване 
2. Претоварване
3. Неизправни ел. кабели
4. Блокирана от замърсяване помпа

1. Проверете ел. захранването
2. Проверете системата
3. Проверете кабелите
4. Разглобете и почистете 

Малък дебит

1. Помпата се върти обратно
2. Голяма височина на засмукване
3. В помпата има въздух
4. Запушени тръби или възд. тапа
5. Шийният пръстен е износен
6. Кранът не е отворен правилно 
или въобще не е отворен
7. Бавна скорост на въртене
8. Избран е неправилен модел

1. Разменете кабелите на мотора
2. Монтирайте помпата по-ниско
3. Обезвъздушете или налейте вода
4. Сервизирайте помпата
5. Сменете шийния пръстен
6. Отворете крана

7. Проверете за ниско напрежение
8. Изберете друг модел   

Помпата черпи
голяма мощност 

1. Прекалено голям дебит
2. Износен лагер на мотора 

1. Регулирайте дебита
2. Сменете лагера или мотора

В помпата има шум 
и не изпомпва вода

1. Много голямо съпротивление в 
смукателната линия
2. Лошо уплътнена смукателна тръ-
ба или проникване на въздух поради 
недостатъчно потапяне на смукателя
3. Много висока температура на 
течността 

1. Проверете смукателната линия

2. Отстранете  пропускането

3. Намалете височината на  засмуква-
не или температурата на течността 

В помпата има 
силен шум

1. Износен лагер на мотора
2. Износени части на помпата 

1. Сменете лагера
2. Сменете частите 

Има теч на вода
1. Грешно монтирано механично 
уплътнение
2. Износено или повредено
механично уплътнение

1. Монтирайте правилно 
механичното уплътнение

2. Сменете механичното 
уплътнение

Много висока 
температура на 

мотора или 
моторът пуши

1. Работа с претоварване
2. Неправилно напрежение
3. Неправилно свързване
4. Лош електрически контакт 
5. Задръстен вентилатор 

1. Регулирайте крана на изхода
2. Коригирайте напрежението
3. Коригирайте свързването
4. Отстранете замърсителите

X. НЕИЗПРАВНОСТИ И ОТСТРАНЯВАНЕ XI. ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ
1. Клиентите не се уведомяват, ако ръководството се актуализира .
2. Помпата е с гаранция една година при нормална работа и правилно

избран модел . Износващи се части не са включени.
3. Ако потребителите сами разглобят помпите по време на техния

гаранционен период, отговорността за повреди е тяхна.
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Бележки
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Be pumping partners

201913-IOM-MDROO-EN
subject to amendments

HYDROO Pump Industries SL
Ctra. Girona-Banyoles, km. 10 
17843 Palol de Revardit
Catalonia. Spain
Tel. +34 972 394 654
E-mail: info@hydroo.com
www.hydroo.com




