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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХОРА И ПРЕДМЕТИ 
Следните символи, придружени с думите “Опасност”, “Внимание”, показват потенциален риск от 
повреди, които могат да доведат до опасност, както е посочено по-долу:  

 
ОПАСНОСТ     Предупреждение за възникване на опасно  
ОПАСНО НАПРЕЖЕНИЕ! електрическо напрежение при неспазване 
    на инструкциите! 
 
 
ОПАСНОСТ    Предупреждение за опасност от нараняване 

на хора или причиняване материални щети при  
неспазване на инструкциите!     

 
ВНИМАНИЕ     Предупреждение за опасност от причиняване 
    на повреди по помпата или инсталацията при 
    неспазване на инструкциите! 

 
1. Общи положения 
Целта на тази инструкция е да предостави необходимата информация за правилния монтаж, 
експлоатация и поддръжка на помпите. Необходимо е потребителят внимателно да прочете тази 
инструкция преди да започне работа по помпата. Неправилната експлоатация може да причини 
повреди по помпата и да доведе до отпадане на гаранционните задължения на Продавача. При 
запитване за техническа информация или резервни части винаги посочвайте модела и фабричния 
номер. Инструкциите и предупрежденията, посочени по-долу се отнасят за стандартен модел 
помпа; при специални изпълнения и модификации се обърнете към техническата документация по 
съответния Договор. За инструкции, ситуации или събития, непредвидени в тази инструкция, се 
обръщайте към Сервизния център. 
 
2. Проверка при получаване 
При доставка проверете най-напред опаковката за евентуални повреди. След разопаковане на 
помпата проверете за видими щети при транспорта.  В случай, че се установят повреди по 
помпата, уведомете продавача за това в рамките на 8 дни от дата на доставката. 
 
3. Приложения 
Електрическите помпи от серията CO са подходящи за транспортиране на леко замърсени, 
химически леко агресивни течности без разтворени газове. Основно помпите СО намират 
приложение при: промиване или повърхностно третиране на метални части, в хранително-
вкусовата промишленост, съоръжения за боядисване и в текстилната индустрия, циркулационни и 
трансферни инсталации за средно гъсти  и вискозни течности, инсталации за индустриално миене. 
Частите от помпата, намиращи се в допир с течността се произвеждат изцяло от AISI 316L/ DIN 
1.4404. Уверете се, че материалът на помпата, О-пръстените и уплътнението на вала са 
подходящи за изпомпваната течност. 
Механични примеси: 11мм (за серия CO350)  и 20мм (за серия СО500) 
    
4. Граници на приложение 

 
ОПАСНОСТ 
 
Помпата не е подходяща за транспортиране на опасни и лесно запалими 
течности. 
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ВНИМАНИЕ! 
Максимално работно налягане 8 bar 
Максимална температура на изпомпваната течност 110°C  
Максимален брой включвания за час: 40 

 
Дебитът и напорната височина трябва винаги да съответстват на данните, посочени на табелката 
на помпата. Продължителната експлоатация извън тези стойности е недопустима и може да 
повреди помпата. Номиналните обороти трябва съвпадат с тези посочени на табелката на 
помпата.(1) . В този случай не се подвеждайте по стойността, посочена на табелката на двигателя. 
Поради използването на двигателите за 50 и 60 Hz, на табелките им се дават стойности на 
оборотите за двете напрежения. 
(1) Както при всички центробежни помпи с промяна на работното колело е възможна работа при обороти, различни от 

тези, посочени на табелката. В някои случаи е възможно монтираното в завода работно колело на  помпата да се 
преработи. При това трябва да се обърне внимание на това, че е невъзможно престъргване на колелото в точките на 
заваряване. В такива случаи се обърнете най-добре към продавача.  

 
 
5. Монтаж        
Пренасянето на помпите става внимателно с подходящи повдигателни устройства. При удар или 
падане могат да възникнат повреди. Повдигането на неопакована помпа става с използване на 
въже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Пускане в експлоатация 
 
6.1 Свързване към ел.захранване 

 
ВНИМАНИЕ! 
Уверете се, че напрежението, посочено на фабричната табелка, съответства на 
стойностите на напрежението на Вашето ел.захранване. 
 
 
ОПАСНОСТ 
Опасно  
Напрежение 
 

 
ФИГ.1  
ПРАВИЛЕН МОНТАЖ 
A = Ексцентрични редуцирвентили 
В = положителен наклон   
С = голяма дълбочина на потапяне 
D = широки колена 
E = диаметър на смукателната тръба 
по-голям от диаметъра на фланеца 
F = Смукателната височина се 
определя в зависимост от 
температурата на течността, 
стойността на NPSH и тръбопроводните 
загуби.  
G = Тръбопроводите не тежат върху 
помпата, а върху направени за това 
укрепвания. 
 

Фиг.2 
Грешно инсталиране 
1 = Тесни колена: големи загуби 
2 = Недостатъчна дълбочина на 
потапяне: Засмукване на въздух 
3 = Обратен наклон: Образуване 
на въздушни ями 
4 = Диаметър на смукателната 
тръба по-малка от диаметъра на 
фланеца: големи загуби 

 

Преди всички други връзки се извършва заземяване. Като 
допълнителна защита срещу токови удари при недостатъчно 
заземяване се препоръчва монтирането на високочувствителен 
диференциален превключвател (30 mA). 
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Свързването към ел.мрежа става с многополюсен превключвател или друго устройство, 
осигуряващо многополюсно изключване от мрежата (т.е. прекъсва всички захранващи линии) и е на 
разстояние от контактите за отваряне най-малко на 3 мм. Снемете покритието на клемната шина, 
като за това отвинтите укрепващите болтове. Връзките се извършват, както е показано на 
обратната страна на покритието на клемната шина или съгл. Фиг. 3-4.  
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЕЧЕНИЕ НА ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ 
Тип кабел Н05VV-F H05RN-F H07RN-F 
220V 3х0,75мм 

3х1мм 
3х1,5мм 

3х0,75мм 
3х1мм 
 

3х1мм 
 

380V 4х0,75мм 
4х1мм 
4х1,5мм 

  

 
 

 
 
 

ФИГ.3 
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ФИГ.4 
 
Лицето, отговорно за монтажа, трябва да се увери, че преди всички други връзки първо ще се 
извърши заземяване, както и, че цялата система отговаря на разпоредбите за безопасност. 
Еднофазното изпълнение има вградена защита от претоварване, докато защитата на трифазното 
изпълнение трябва да се осигури от потребителя. За тази цел използвайте магнитно-термичен, 
настроен на  напрежението, посочено на табелката на помпата.  
 
 
6.2 Пълнене 
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ВНИМАНИЕ! 
Преди пускане в експлоатация помпата трябва да се напълни с вода. (фиг.5) Помпата не 
бива дори и за кратко да работи на сухо, тъй като това може да повреди механичното й 
уплътнение. 
 

Пълненето става чрез наливане на изпомпваната течност в помпата и смукателния тръбопровод 
чрез пробката за пълнене странично на нагнетателя. Този процес се извършва внимателно, за да 
се предотврати образуване на въздушни ями в помпеното тяло и смукателната тръба. При 
трифазни двигатели е необходимо да се провери посоката на въртене, която трябва да 
съответства със стрелката на корпуса на помпата. (За тази цел завъртете за кратко помпата) Ако 
посоката на въртене е грешна, то трябва да размените две от фазите. 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

- Ако помпата престоява дълго време, напълнена с вода и при минусови 
температури, замръзването на водата в нея, би могло да я повреди. 

- Силата на шума при правилно монтирана и подходяща за конкретния случай 
помпа не би следвало да надвишава 70 dB(A). 

 
7. Поддръжка 
Помпата не се нуждае от извършване на работи по подръжката, освен почистване от време на 
време на хидравличните й части и при необходимост подмяна на износените части.   
 

ОПАСНОСТ 
Опасно напрежение 
Преди извършване на тези дейности уверете се, че сте изключили помпата от 
ел.захранване. 

 
8. Повреди и отстраняване 
 
ПОВРЕДИ ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ НАЧИНИ НА ОТСТРАНЯВАНЕ 
1. Помпата не 
изпомпва, двигателят 
не стратира. 

А) Липса на захранващо напрежение 
Б) Автоматичният прекъсвач е 
изключил или са изгорели 
предпазители 
В) Защитата от претоварване е 
изключила  
Г) повреден кондензатор 
Д) блокирало работно колело 

А) Проверете електрическото 
захранване 
Б) Подновете прекъсвача или 
поставете подходящ предпазител 
В) При монофазно изпълнение 
след охлаждане двигателят 
включва автоматично 
Г) Сменете кондензатора 
Д) Чуждо тяло между въртяща се и 
фиксирана част 

2. Помпата не 
изпомпва, а двигателят 
работи 

А) Много ниско водно ниво, 
смукателният клапан не е потопен 
във водата 
Б) Помпата не е напълнена или има 
течове 

А) Внимание! Възможно е 
механичното уплътнение да е 
повредено. 
Б) Вж по-горе 

3. Помпата работи с 
недостатъчен капацитет  

А) Работното колело или 
смукателната тръба е частично или 
изцяло блокирано. (обикновено от 
попаднало чуждо тяло) 
Б) Много голяма смукателна 
височина и/или големи загуби на 
налягане в смукателния 
тръбопровод 
В) Грешна посока на въртене (само 
за трифазни двигатели) 
 

А) Разглобете и почистете 
помпата. 
Б) Намалете смукателната 
височина, използвайте 
тръбопровод с по-голям диаметър, 
намалете броя на колената, 
почистете отлагванията. Намалете 
смукателната височина. 
В) Разменете две от фазите в 
клемната кутия или таблото (т.6.2) 
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ПОВРЕДИ ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ НАЧИНИ НА ОТСТРАНЯВАНЕ 
4. След кратка работа 
помпата изключва 

А) Защитата от претоварване 
задейства. Помпата не се върти 
свободно. Течността е много гъста. 

 

 
 

 
 
 

 


