
ИНСТРУКЦИЯ 

Препоръчва се монтажа да бъде извършен от квалифициран техник, тъй като изисква 
специфични познания, при невъзможност, следвайте стриктно настоящата инструкция: 

1. Описание
Хидроакумулаторите (хидрофорите) и разширителите са произведени от фирма 
VAREM Srl. - Итaлия в съответствие със стандартите, определени по инструкция на 
Европейския парламент и Съвета на ЕС от 29.05.1997 г. 

2. Използване
Свиването на въздуха, заемащ обема между металния балон и хидрофора (мембраната), 
позволява акумулирането на определен обем  вода, поддържан под предварително 
зададено налягане.  

3. Технически параметри:
На идентифициращия етикет, залепен на всеки съд, са указани техническите свойства 
на хидрофора или разширителя. Етикета е залепен с помощта на термична обработка, 
като за надписването са използвани неизмиващо се мастило, гарантиращо съхранение 
на информацията върху него за продължителен период от време. Върху етикета е 
указана година и месец на производство, обем в литри, минимално и максимално 
допустима температура на течността (TS), максимално допустимо налягане (PT), група 
на текущата среда (въздух или вода), клас. Преди монтаж проверете, дали техническите 
свойства на съда съответстват на онези, изисквани от системата и не излизат ли от 
допустимите граници. 

4. Инструкция за монтаж:
Преди началото на монтажа съда трябва да бъде напомпан с компресор до достигане на 
налягане с 0.2 бара (атм.) по-ниско от налягането, при което се включва от пресостата 
помпата (помпено-хидрофорна уредба).  Т.е. ако помпата ще поддържа налягане 3-4 
бара, налягането на въздуха следва да бъде 2.8 бара. Фабрично мембранните съдове са 
напомпани на 1.5 бара. 
*Забележка: Ако помпите черпят вода, директно от водопроводната мрежа, към
налягането което създават помпите, следва да се добави налягането на водата от 
смукателния тръбопровод, т.е. 4 бара от помпите + 2 бара (например) от мрежата = 
общо 6 бара. Напомпването на съда следва да бъде - 5.8 бара!  
При монтажа се убедете, че електрозахранването на помпата е прекъснато, както и че е 
спрян достъпа на вода към хидрофора. За целта е полезно, за по-лесна експлоатация, да 
се монтира спирателен кран с изпразнител за източване на хидрофора при 
профилактика, непосредствено преди него. С цел по-висока степен на безопасност 
срещу свръхвисоко налягане на водата, при навлизане на вода с по-високо 
предналягане (преди помпата), може да се монтира предпазен клапан върху оставената 
върху горната част на балона резба. В противен случай, тя следва да бъде затворена с 
тапа или капа. 
Работата на помпата и хидрофора може да се прецени чрез монтирания при пресостата 
манометър. Преценка за правилния избор на вместимостта на хидрофора е честотата 
на тръгване и спиране на помпата. В зависимост от вида на помпата и нейната мощност 
е нормално броя цикли да бъде около 25-30 бр. стартове за 1 час. При много по-чести 
стартове има опасност от изгаряне на двигателя на помпата. Изхода е увеличаване 



интервала за стартиране и спиране на помпата (Pmin ÷ Pmax), чрез пренастройка на 
пресостата, или закупуване на допълнителен мембранен съд. 

5. Препоръки
Изделието е предназначено за вода с температура под 99 ºС. Не превишавайте 
максимално допустимата температура. Проверявайте периодично (поне 1 път годишно) 
налягането на въздуха между мембраната и стените на съда. Извършва се при спряна 
помпа и източена вода (в сухо състояние). 
Производителя и продавача не носят отговорност за личен и имуществен ущърб, който 
може да бъде предизвикан от изделието, ако монтажа не е бил извършен правилно или 
не са изпълнени указаните от производителя условия. 

6. Стъпки за проверяване на налягането на въздуха в хидрофора:
Изключете електрозахранването на помпата; 

 Отворете най-близкият кран в инсталацията за да се изпрани хидрофора, до където 
може; 

Спрете спирателния кран с изпразнителя, непосредствено преди хидрофора, като 
източите и останалата вода. 
 Отвийте предпазната капачка на вентила за помпане и с помощта на манометър 
проверете налягането. То трябва да бъде с  0.2 бара под налягането на включване на 
помпата от пресостата (Pmin)*; 

* Забележка: Когато помпата е снабдена с честотно управление, необходимото
налягане на въздуха се отчита по номограма, показана в инструкцията на инвертора! 
 Затворете изпразнителя, като пуснете водата към хидрофора и възстановете 
работата на помпата. 

7. Смяна на мембрана:
Повторете стъпките от 6.1 до 6.3. Демонтирайте съда от тръбната мрежа чрез 
оставената бърза връзка или холендър. Изкарайте въздуха чрез натискане на вентила. 
Сложете съда легнал (ако е вертикален) за да се види фланеца с болтовете. Отвийте 
болтовете и обратния фланец. Отвийте гайката в обратния край на хидрофора (там 
където е оставено място за монтиране на предпазен клапан. Изтеглете старата мембрана 
със закрепването, като я замените с новата на която сте монтирали закрепването и я 
фиксирайте към корпуса. Монтирайте обратния фланец с помощта на болтовете. 
Напомпайте с въздух, като проверите за възможни течове на въздух в областта на 
фланеца. Ако трябва, се донатягат болтовете на фланеца. 
Монтирайте хидрофорния съд към тръбната мрежа и пуснете инсталацията в работен 
режим.  

8. Гаранционни задължения:
Гаранционния срок на изделието е 2 години от датата на закупуване. 
Гаранцията не покрива случаите на дефекти, настъпили в резултат на : 

- несъблюдаване на ръководството за експлоатация; 
- използване на изделието не по предназначение; 
- неправилен монтаж; 

Гаранцията не действа при наличие на механични повреди, следи от огън или 
химически активни вещества. 
Срок на работа на изделието – 5 години от датата на производство. За по-
продължителна експлоатация, производителя не поема отговорност за механичната 
цялост и устойчивост на продукта. 




