
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
Модели P, BG, SP, HM, CEA, CA, PSA 

Аквастарт ООД, бул.Братя Бъкстон 40, тел/факс 02 8315594 тел. 9312176 

1. Транспорт 
Помпата трябва да се повдига и транспортира внимателно. 
 
2. Приложения 
Помпите са подходящи за изпомпване на чиста неагресивна вода без съдържание на газ или с минимално 
съдържание на газ за моделите BG и BGM. 
Типични приложения: водоснабдяване, напояване, повишаване на налягането 
 
3. Граници на приложение 
 Максимално работно налягане: 800 kPa (8 bar); PSA – 1 MPa (10 bar) 
 Максимална температура на течността: за P, BG, SP, HM – 40 C; за CEA, CA, PSA – 85C; за изпълнение –V 

– 110 C. 
 ЗАБЕЛЕЖКА: Всички помпи са предназначени за леки приложения при транспортиране на чиста 

неагресивна вода. 
 Максимална температура на околната среда: макс. 40 C ( при 40 – 45 C вж. т.5) 
 Максимален брой включвания на час: 40 
 
4. Монтаж 
Правилен монтаж (фиг.1) 
А = ексентричен адаптер 
В = положителен наклон 
С = добро потапяне 
D = широка крива 
Е = диаметър на смукателния тръбопровод > = диаметър на отвора на помпата 
F = напор: в зависимост от помпата и монтажа * 
G = тръбопроводите трябва да са укрепени отделно, а не да висят на помпата 
H = клапан със смукателна решетка ( не е необходим за модели BG, SP, SG) 
(*) Смукателната височина зависи от температурата на течността, надморската височина, загубите по 
тръбопровода и необходимия за помпата NPSH. Като ориентировъчна стойност за модели Р и СEA e 4м, а за 
модели BG  и SP – 7 м. 
Грешен монтаж (фиг.2) 
1 = прекалено остри завои: големи загуби 
2 = недостатъчно потапяне: засмукване на въздух 
3 = обратен наклон: образуване на въздушни ями 
4 = диаметър на смукателния тръбопровод < диаметър на отвора на помпата: големи тръбопроводни загуби 
 
5. Електрически връзки 
Електрическите връзки се извършват съгласно указанията на задната страна на капака на клемната кутия (по 
посока обратна на часовниковата стрелка) или съгласно фиг.4 за еднофазни изпълнения и фиг.5 за трифазни 
изпълнения. Използва се стандартен кабел с 3 жила (2+земя) за еднофазните модели и четирижилен кабел 
(3+земя) за трифазните модели. Данните на двигателя (напрежение, честота, консумативна мощност) са дадени 
на табелката на двигателя. Еднофазните помпи са оборудвани с вградена термозащита с автоматично 
превключване. Трифазните модели трябва да се дооборудват от потребителя с магнитно-термичен 
превключвател за защита на двигателя, определен за номиналния ток. При околна температура 40 – 45 С е 
необходимо да се използва захранващ кабел, издържащ на температура до 95 С с минимално сечение 1,5 мм2. 
Проверка посоката на въртене (само за трифазно изпълнение) 
Правилната посока на въртене е по посока на часовниковата стрелка, гледано от към двигателя. Достатъчно е да 
се направи зрителна проверка или проверка на мощността на помпата. При правилно въртене дебит/ напор са 
по-големи. За корекция посоката на въртене трябва да се разменят две от фазите.  
 
6. Пълнене на помпата (фиг.3) 
Помпата и смукателното тяло се напълват с течността през съответните отвори и се обезвъздушава. При 
моделите SP и BG самонапълването без клапан с решетка става за около  3-4 минути. За това се препоръчва 
използването на клапан с решетка.  
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7. Техническа поддръжка 
Всякакви поправки по помпата трябва да се извършват от квалифицирани лица след като помпата е изключена 
от ел.захранване. Помпата не се нуждае от всекидневна поддръжка. 
 
8. Указания за безопасност 
Фиг.6 – Съблюдавайте границите на приложение (т.3). Работа на помпата извън тези граници може да доведе до 
повреда в нея самата, както и до материални щети и наранявания на хора. 
Фиг.7 – Помпите не са подходящи за изпомпване на лесно запалими или опасни течности 
Фиг.8 – Уверете се, че напрежението дадено на табелката на помпата съответства на захранващото напрежение. 
Фиг.9 – Свързването към ел.мрежа и заземяването се извършва от квалифицирани лица (квалифициран 
електротехник) при спазване на местните разпоредби за това. 
Фиг.10- Свръзването към ел.мрежата се извършва с полюсен превключвател с разстояние между контактите 
минимум 3мм. Като допълнителна защита против опасни токови удари е необходимо да се монтира 
високочувствителен диференциален превключвател (0,03А). 
Фиг.11 – Трябва да се забрани достъпът на други лица до помпата. 
Фиг.12 – Преди извършване на работи по поддръжката, почистване, демонтиране на помпа, двигателят й трябва 
да се изключи от ел.захранване. Подмяната на повреден кабел трябва да се извършва само от електротехници с 
цел предотвратяване на нещастни случаи. 
Фиг.13 – Помпата се използва винаги при съблюдаване на граничните данни, посочени на табелката й. 
Фиг.14 Помпата не бива да се пуска в експлоатация със затворен нагнетател/ смукател. 
Фиг.15 Обърнете внимание на опасностите, които могат да възникнат от случайни течове! 
Фиг-16 Предпазвайте помпата от външни влияния на климата. 
Фиг.17 – Внимание! Избягвайте замръзване на вода в помпата. 
Фиг.18 Уверете се, че двигателят се охлажда добре. 
 Внимание! Двигателят може да достигне температура от 70 С. 
 
9. Повреди и начини за отстраняването им 
Помпата не започва да работи –  
 Проверете дали има напрежение или дали помпата е свързана към ел.захранване. Ако защита е изключила, 

включете я отново.  
 При еднофазните модели е възможно да се е задействало вграденото термично устройство. То ще включи 

отново автоматично, след като двигателя се охлади. 
Двигателят стартира, но помпата не работи – 
 Помпата засмуква въздух: Проверете нивото на водата, дали смукателният клапан и смукателният отвор са 

добре уплътнени. 
Помпата работи с намален дебит 
 Проверете посоката на въртене при трифазните двигатели. 
Помпата спира да работи от време на време 
 Термичното устройство (при еднофазните модели) или терморелето се задействат поради голяма 

консумация на ток. – обърнете се към оторизирания сервиз. 
 
10. Ниво на шума      Ниво на шума db(A) 
PSA-BG-BGM-CEA-CA-HM-LQ (50-60Hz)    <70 
P16-P21-P30-P40 (50Hz)      <70 
P16-P21-P30-P40 (60Hz)      73  2 
P60-P70-SP (50Hz)       72  2 
P60-P70-SP (60Hz)       77  2    
 
11. Декларация за съответствие 
Продукти Р-PSA-BG-BGM-SP-CEA-CA-HM-LQ, производство на LOWARA- Италия. 
Горепосочените продукти отговарят на следните директиви за машини: 98/37/EWG, EN 292; директива за ниско 
напрежение 73/32/EWG с допълнения EN 60335-1 и EN 60335-2-41; директива за електромагнитна 
съвместимост 89/336/EWG с допълнения EN 50081-1 и -2. 
 


