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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  
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР! електрическо напрежение при неспазване 
    на инструкциите! 
 
 
ОПАСНОСТ    Предупреждение за заплаха от нараняване 

на хора или материални щети при неспазване  

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

 
 ВНИМАНИЕ:  Преди първоначален пуск, уверете се, че помпите са напълнени с вода. 
 ВНИМАНИЕ: Помпите, монтирани в инсталацията за повишаване на налягането, не са 

подходящи за изпомпване на течности, съдържащи абразивни частици, влакнести примеси или 
пожароопасни течности. 

 ВНИМАНИЕ:  За повдигане на инсталацията използвайте товароподемна техника. Не 
повдигайте инсталацията за двигателя, тъй като той няма да издържи тежестта на цялата 
инсталация. 

 ВНИМАНИЕ: Електрическите помпи са подходящи за експлоатация при условия, защитени от 
външни влияния и замръзване. Уверете се, че няма препятствия за нормалната циркулация на 
охлаждащ въздух, създаван от вентилатора на двигателя. 
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 ВНИМАНИЕ: Преди извършване на каквито и да било работи по инсталирането или 
поддръжката, уверете се, че помпата е изключена от захранващо напрежение. 

 ВНИМАНИЕ: Електрическото табло трябва да бъде свързано от квалифициран 
електроспециалист в съответствие с валидните електро-технически разпоредби. 

 ВНИМАНИЕ: Електрическата помпа трябва да бъде надеждно заземена в съответствие с 
местните електро-технически разпоредби. 

 ВНИМАНИЕ:  Преди извършване на други работи по инсталацията, първо я заземете. 
 ВНИМАНИЕ: Ако посоката на въртене е грешна, спрете двигателя, изключете от захранващо 

напрежение и разменете две от фазите на проводника. 
 ВНИМАНИЕ: Общовалидно правило е, винаги да се изключва захранващото напрежение, преди 

да се започнат каквито и да било работи по инсталацията или системата. 
 

1. Общи положения 
Целта на тази инструкция е да предостави необходимата информация за правилния монтаж, 
експлоатация и поддръжка на инсталациите. Необходимо е потребителят внимателно да прочете тази 
инструкция преди да започне работа по инсталацията. Неправилната експлоатация може да причини 
повреди по инсталацията и да доведе до отпадане на гаранционните задължения на Продавача. При 
запитване за техническа информация или резервни части винаги посочвайте модела и 
идентификационния код. Инструкциите и предупрежденията, посочени по-долу се отнасят за стандартен 
модел инсталация; 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. 
 
1.1. Идентификационният код, посочен в документацията, показва основните конструктивни 

характеристики на инсталацията: 

G T D I 2 1  RA / SV1603F30T + SV205F07T  
 
          
                Модел пилотна помпа 
 
                                          Модел основна помпа 
 
                          RA = възвратни вентили смукателна  
                страна  
           --- = възвратни вентили напорна страна 
 
               1 = с пилотна помпа  
               -- = без пилотна помпа  
          
               брой основни помпи 
          

        І = специално изпълнение 
                --= стандартно изпълнение 
  
                D = директно включване  
                Y = звезда-триъгълник 
  
                Т = с мембранни резервоари 

М = без мембранен резервоар  
S = версия със сензор  
 

                Инсталация за повишаване на  
        налягането  
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1.2. Стандартната версия на инсталация за повишаване на налягането се инсталира в затворено, 
проветриво помещения, а помпите се използват за неагресивна вода с температура максимум +40 °C и 
минимум +4 °C. 
1.3. Всяка помпа в инсталацията е свързана към пресостат или сензор за налягане (за версия “S”), който 
контролира пускането и спирането на помпата. При версия “S” инсталацията се контролира от сензор за 
налягане (общ за всички помпи в инсталацията). 
1.4. Версия “Т”: инсталация за повишаване на налягането с ел.табло с контролер и включени мембранни 
резервоари. 
1.5. Версия “M”: инсталация за повишаване на налягането с ел.табло с контролер, но без мембранни 
резервоари. 
1.6. Инсталация с повече от две основни помпи попада в следните две категории: 
- Инсталация за повишаване на налягането за битови/ промишлени нужди. 
- Инсталация за повишаване на налягането за противопожарни цели. 
1.7. Инсталацията се състои от ел.табло, напорен и смукателен колектор, спирателни кранове преди и 
след помпите, възвратни вентили на напорната страна за стандартната версия (възвратни вентили на 
смукателната страна – опция). 
1.7.1. В зависимост от конфигурацията инсталацията може да съдържа или не – пилотна помпа. 
1.7.2. И в двата случая, с или без пилотна помпа, инсталацията съдържа ел.табло с контролер, което 
може да управлява до максимум 5 (пет) помпи. Това табло позволява управление и контрол на 
функциите на инсталацията, в зависимост от желанията на клиента. 
1.8. Противопожарните инсталации се състоят от ел.табло с контролер, смукателен и напорен колектор, 
спирателни кранове преди и след помпите, възвратни вентили на напорната страна за стандартно 
изпълнение (на смукателната страна – опция), сигнални лампи. 
1.8.1. Противопожарна инсталация може да съдържа и пилотна помпа. 
1.9. Ако инсталацията е оборудвана с компресор или, ако ел.таблото е настроено да управлява 
компресор, имайте пред вид, че: 
1.9.1. Компресорът не се управлява от контролното табло, а от електрически ток, свързан към таблото, 
който функционира независимо от останалата част от системата. Управлението на компресора се състои 
от: контролен контактор с термореле, спомагателно реле, терминали за връзка към нивомерно 
устройство и пресостат, предупредителни лампи “защита от претоварване” и “компресор работи”, 
превключвател РЪЧНО/АВТОМ AUTO/MAN. 

 
2. Транспортиране 

 
2.1. Инсталацията се транспортира внимателно с помощта на халките на плочата, ако има такива, и с 
помощта на подходящи повдигащи съоръжения. Удряне и падане могат да причинят повреди по 
инсталацията без видими причини за това. 
2.2. Ако по някаква причина, инсталацията не може веднага да бъде монтирана и пусната в 
експлоатация, то тя трябва да се съхранява правилно. Външната опаковка и отделно опакованите части 
трябва да останат в опаковано състояние, а цялата пратка трябва да се съхранява в затворено 
помощение, защитено от външни влияния, замръзване и други неблагоприятни условия. 
2.3. ПРОВЕРКА ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ: след като отстраните външната опаковка, огледайте 
инсталацията за външни повреди, причинени при транспорта. Ако забележите такива, информирайте 
продавача възможно най-бързо, но не по-късно от 10 дни от дата на доставка. 
 
 
 
 
 
 
 

ОПАСНОСТ ВНИМАНИЕ 
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3. Приложение  

 
3.1. Инсталациите за повишаване на налягането са предназначени за захранване на водоснабдителни 
системи, комунално-битови и напоителни системи. 
3.2. Всяко по-различно от това приложение за инсталацията е забранено. LOWARA SPA не отговаря за 
щети, причинени от некомпетентна и неправилна експлоатация, както и от дейности на 
неквалифицирани лица по инсталацията. 
 

4. Граници на експлоатация 

 
4.1. Помпите, монтирани в инсталацията, не трябва да се използват за течности, съдържащи механични 
примеси, абразивни, влакнести или химически агресивни субстанции. 
 

5. Експлоатация 

 
5.1. Системата се управлява с пресостати: същите са заводски настроени за налагане, в зависимост от 
типа на вградената помпа, нейния дебит и максималния й напор, както и в зависимост от системата, 
която инсталацията ще захранва. 
5.1.1. За инсталации версия “S”, системата се управлява със сензор за налягане, свързан към напорния 
колектор. Налягането на включване и изключване на инсталацията е зададено в електронното табло. 
5.2. При необходимост от водоподаване, налягането в напорния колектор спада, докато достигне 
налягането (Р1) на първата помпа, която се активира със затваряне контакта на пресостата. 
5.3. Първата помпа стартира с максимална скорост. Ако водопотреблението е слабо, помпата покачва 
налягането в колектора до достигане на налягане (Р2). Това е и точката за отваряне контакта на 
пресостата, който спира помпата след няколко секунди. 
5.4. Ако водопотреблението е голямо или покачващо се, работата на една от помпите няма да е в 
състояние да осигури необходимото. В този случай системното налягане ще падне до зададената 
стойност налягане (Р1) на втората помпа и затварянето на контакта ще предизвика стартиране на втората 
помпа. 
5.5. Системата продължава да работи каскадно, докато всички налични помпи са активирани. 
5.6. Инсталацията продължава да работи, докато водопотреблението започне да спада. 
5.7. При спад във водопотреблението, налягането в напорния колектор се покачва до достигане 
зададените в пресостата стойности за спиране на помпите. При отваряне контакта на престотата помпата 
спира да работи. 
5.8. Версия само с основни помпи. 
5.8.1. В ел.таблото е предвидена функция циклично редуване, при всеки нов старт редът за включване на 
помпите се променя циклично. 
5.9. Версия с пилотна помпа. 
5.9.1. Ако инсталацията е оборудвана с пилотна помпа, то тя винаги е първата, която стартира. Ако 
пилотната помпа не успее да задоволи водопотреблението, се активират основните помпи. 
5.9.2. В ел.таблото е предвидена функция циклично редуване, при всеки нов старт редът за включване на 
помпите се променя циклично. 
 
 

ОПАСНОСТ ВНИМАНИЕ 

ОПАСНОСТ ВНИМАНИЕ 

ОПАСНОСТ! 
РИСК ОТ ЕЛ.УДАР! 

ОПАСНОСТ! ВНИМАНИЕ! 
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5.10. Версия със сензор за нялагане. 
5.10.1. При версията със сензор за налягане, стойностите за включване и изключване на помпите се 
задават през дисплея на контролното табло в случай, че заводската настройка не е подходяща. 
5.10.2. Всеки път щом сензорът отчете стойност, съвпадаща със стартовата стойност, електронното 
табло стартира съответната помпа. Ако сензорът отчете стойност на налягане, съвпадаща със стойността 
за спиране на помпа, електронното табло изключва помпата. 
5.10.3. Автоматичен тест. 
В ел.таблото на инсталациите за противопожарно приложение е предвиден автоматичен седмичен тест.  
Автоматичният тест продължава ок. 10 сек., като в края на всеки цикъл тестваната помпа спира и се   
активира следваща, докато всички помпи преминат автоматичен тест.  
5.11. Независимо от изпълнението на инсталацията, ако е необходимо да се изключи помпа, това може 
да стане с помощта на превключвателите ел.таблото А-0-М. 
 

6. Монтаж 

 
6.1. Инсталацията се монтира в помещение, защитено от външни влияния и по-специално от замръзване. 
6.2. Работните условия, описани в каталога, изискват водата да се подава от събирателен резервоар, 
където нивото на водата е на нивото на смукателния колектор. 
6.3. Инсталацията трябва да е монтирана под залив, т.е. смукателят на помпата да е под минималното 
водно ниво. 
6.4. Ако тези условия не са изпълнени, инсталацията ще работи в режим на засмукване. В този случай 
трябва да се вземат пред вид загубите в смукателния тръбопровод, смукателната височина и стойността 
NPSH (кавитационния запас) на помпите. 
6.5. При съмнения, обърнете към нашия технически отдел. 
6.6. Инсталацията се монтира възможно най-близо до водоизточника. 
6.7. Колената в тръбопроводите трябва да са по възможност по-малко на брой и по-широки, както и да 
имат положителен наклон (т.е. позиционирани по-високо от помпата). 
6.8. Избягвайте образуване на въздушни джобове. 
6.9. Смукателните тръби и смукателният вентил трябва да са със съответната големина за 
предотвратяване на големи загуби и кавитационни процеси. 
6.10. Във всеки случай, диаметърът на тръбата трябва да не е по-малък от диаметъра на колектора на 
инсталацията. 
6.11. Уверете се, че в смукателната тръба не може да проникне въздух. 
6.12. С изключение на монтаж под залив във всички останали случаи е задължително монтирането на 
смукателна решетка с вентил. 
6.13. Мембранният резервоар се монтира между инсталацията и водопотреблението. 
6.14. На напорната страна след мембранния резервоар се монтира възвратен клапан, подходящ за 
съответния дебит на инсталацията, с цел намаляване на хидравличния удар. 
6.15. По същата причина, ако инсталацията обслужва дълга водоразпределителна мрежа (промишлени 
предприятия, големи сгради и др.) се препоръчва монтиране на мембранен резервоар, непосредствено 
преди възвратния вентил. 
6.16. За предотвратяване предаването на вибрации към  системата на напорната страна се монтират 
антивибрационни връзки. 
6.17. Препоръчваме веднага след инсталацията да се монтира спирателен кран. 
6.18. В случай, че не предвиден отточен изход близо до инсталацията, препоръчваме да монтирате 
канелка за тестване. 
6.19. На колектора на противопожарната инсталация се намира електрически вентил, който трябва да се 
свърже през тръба с подходящ размер към водосъбирателния резервоар или към напорната страна.  
6.20. За инсталации с мембранни резервоари, налягането в тях трябва да се проверява периодично и да 
се поддържа около 0,2 atm по-ниско от стойността на налягането за стартиране на последната помпа. 
6.21. Тази проверка се извършва, когато системата е изключена и без налягане, с поне един отворен 

ОПАСНОСТ! 
РИСК ОТ ЕЛ.УДАР! 

ОПАСНОСТ! ВНИМАНИЕ! 
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изход или със събирателен резервоар, изключен от системата. 
6.22. За инсталации с мембранен резервоар и захранване с вода от водопроводната мрежа при налягане 
над 0,5 atm, е необходимо да се инсталира компресор за поддържане на налягането в мембранния съд. 

 
7. Пълнене на инсталацията с вода 

 
7.1. Тази дейност се извършва при изключена от ел.захранване инсталация. 
7.2. Първо, проверете налягането в мембранния резервоар. 
7.3. При захранване с вода под залив (надземен резервоар, захранване от водопроводната мрежа): 
7.3.1. Отворете всички вентили на инсталацията, както и всички вентили на смукателната страна. 
7.3.2. Отворете една от канелките, докато от там започне да излиза вода. 
7.4. При захранване с вода в режим на засмукване и отрицателна височина (кладенец, подземен 
резервоар): 
7.4.1. Отворете вентилите на смукателната страна и отстранете пробките за пълнене от смукателния 
колектор и корпусите на помпите. 
7.4.2. Напълнете тръбите с вода, когато водата започне да изтича поставете отново пробките на 
колектора и продължете да пълните, докато инсталация е изцяло напълнена. Най-накрай затворете 
пробките на корпуса на помпата. 
 

8. Електрическо свързване 

 
8.1. Особеностите на електрическото табло са следните: 
8.1.1. За вътрешните връзки вж схема за свързване в таблото. 
- Метален корпус със степен на защита IP54 (опция с двойна врата и степен на защита IP 55). 
- Главен превключвател, служещ като изключвател и аварийно прекъсващо устройство. 
В ел.таблото: 
- Предпазители. 
- Контактор. 
- Реле за защита от претоварване на двигателя. 
- други релета. 
- терминални клеми 
- двойно превключващ комутатор  
- контролер, осигуряващ редуване, превключване, седмичен тест 
- нивомерно устройство. 
8.2. Свързване към захранващо напрежение. 
8.2.1. Преди всички други ел.връзки заземете инсталацията. 
8.2.2. Проверете дали захранващото напрежение отговаря на напрежението, отбелязано на помпата и на 
ел.таблото. 
8.2.3. Проверете дали захранващият кабел е подходящ за номиналния ток на инсталацията и го свържете 
към съответните терминали в ел.таблото. 
8.2.4. Всички видими кабели трябва да са подходящо изолирани. 
8.2.5. Захранващата линия трябва да е защитена с помощта на предпазители. 
8.3. Свързване на ел.таблото. 
8.3.1. Преди всички други връзки заземете ел.таблото, като вкарате заземителния проводник в 
жълтия/зеления терминал. 
8.3.2. Свържете 400 V трифазен захранващ кабел към терминали L1 – L2 – L3 
8.3.3. Свържете защитата против работа на сух ход (ако има такава). 

ОПАСНОСТ! 
РИСК ОТ ЕЛ.УДАР! 

ОПАСНОСТ! ВНИМАНИЕ! 

ОПАСНОСТ! 
РИСК ОТ ЕЛ.УДАР! 

ОПАСНОСТ! ВНИМАНИЕ! 
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8.3.3.1. Нивомерно устройство: 
Поставете сондите вътре в захранващия резервоар и свържете към клеми 7, 8, 9. Номерата на входовете 
са специфицирани в ел.схема вътре в ел.таблото. 
Електродът (А) определя нивото на задействане на инсталацията по време на пълнене на резервоара. 
Електродът (В) определя нивото на дезактивация на инсталацията. Електродът (С) трябва да се 
позиционира на по-ниско ниво от електрода (В).  Чувствителността на електродите може да се настрои 
съгласно твърдостта на водата: вж. НАСТРОЙКИ. 
8.3.3.2. Управление на входящото налягане: 
Ако е предвидена защита против работа на сухо чрез следене на входящото налягане (при захранване от 
водопроводна мрежа), свържете нормално затворения контакт на пресостата за входящо налягане към 
входовете на ел.таблото. Номерата на входовете са специфицирани в ел.схема вътре в ел.таблото. 
Настройката на пресостата за входящо налягане трябва да осигурява отваряне на контакта за връзка към 
таблото, когато налягането във водопроводната система спадне под зададената стойност. При това 
положение ще бъде забранена работа на инсталацията (РАБОТА НА СУХ ХОД), докато налягането в 
системата се покачи и контактът на пресостата отново затвори. 
8.3.3.3. Работа без нивомерен контрол: 
При преценка, че защита от работа на сух ход е излишна, свържете входовете в ел.таблото с проводник 
(джъмпер). Номерата на входовете са специфицирани в ел.схема вътре в ел.таблото. 
 

9. Пускане в експлоатация 

 
9.1. Затворете спирателния кран, разположен в края на напорния колектор, и отворете всички други 
вентили. 
9.2. Ако системата не разполага с тестов клапан близо до инсталацията, отворете няколко крана. 
9.3. Проверете дали превключвателя вътре в таблото е в позиция “A" автоматичен режим. 
9.5. ВНИМАНИЕ: ако завъртите превключвателя в положение „А”, помпите ще започнат автоматично 
да работят, управлявани от пресостатите. 
9.5.1. Ако помпа работи, свети зелената лампа. Уверете се, че посоката на въртене отговаря на стрелката, 
изобразена на всяка помпа, както и проверете на манометъра дали налягането се покачва, докато 
достигне максималната стойност за помпата включително входящото налягане (ако има такова). 
9.5.2. Ако посоката на въртене е грешна, изключете захранващото напрежение и разменете две от фазите 
на проводника на двигателя, който тествате; след това повторете предишните стъпки, започвайки от 
т.10.6. 
9.5.3. Ако завъртите превключвателя в положение „0”, работещата помпа спира; отворете частично 
спирателния вентил на напорната страна, докато манометърът отчете “0”. 
9.5.4. Затворете спирателния вентил на напорната страна и повторете операциите от 10.6. до т.10.7.1. за 
всички помпи в групата.  
9.5.6. Ако налягането не достигне нужната стойност при работещи помпи, а двигателят върти в 
правилната посока, спрете инсталацията и повторете фазата по напълване с вода. 

10. Настройки 
10.1. Работата на инсталацията се управлява чрез датчик за налягане (пресостат), по един за всяка помпа. 
10.2. Конфигурацията на инсталацията и контролните й параметри са въведени и тествани в заводски 
условия. Въпреки това те могат да бъдат. 
10.3. Инсталацията се управлява от контролер, програмиран в заводски условия, който осигурява 
комплексно и незабавно управление на работните параметри на инсталацията.  
 
 
 
 
 
 

ОПАСНОСТ! 
РИСК ОТ ЕЛ.УДАР! 

ОПАСНОСТ! ВНИМАНИЕ! 
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11. Изключване 

 
Инсталацията изключва, както следва: 
Когато водопотреблението намалее, налягането в напорния колектор се покачва. Щом налягането 
достигне стойността за спиране, установена на пресостатите, техните контакти отварят.  

 
12. Поддръжка 

 
Помпите не изискват рутинна поддръжка. Всички работи по поддръжката трябва да се извършват от 
квалифициран и опитен персонал. 
ВНИМАНИЕ! 
Преди започване на работи по поддръжката уверете се, че помпите са изключени от захранващо 
напрежение. 

 
13. Изхвърляне на отпадъци 
13.1. След като инсталацията е монтирана и пусната в експлоатация, купувачът трябва да се погрижи за 
отстраняването / изхвърлянето на отпадъчните материали.  
13.2. Отговорност на купувача е да избягва замърсяване на околната среда чрез правилно отстраняване и 
третиране на резервни части, опаковъчен материал, батерии и др. Тези материали се изхвърлят в 
съответствие с местните разпоредби.  
13.3. В случай, че инсталацията трябва да бъде изведена от експлоатация и разглобена, следвайте 
местните разпоредби по отношение изхвърляне на отпадни материали. Използвайте съответните 
центрове за рециклиране.  
ВНИМАНИЕ: замърсяване на околната среда с опасни субстанции като киселини от батерии, гориво, 
масло, пластмасови и медни отпадъци и др. може да причини сериозни поражения върху здравето на 
човека. 
 

14. Гаранции 
14.1. LOWARA SPA поема за период от 12 месеца от дата на покупката да подменя и поправя за своя 
сметка всички части, за които е установено, че са дефектни по отношение на материала или монтажа. 
Дефектните части трябва да се върнат в завода на LOWARA с платени пощенски разходи; новите части 
ще бъдат изпращани до адреса на купувача, като транспортните разходи са за сметка на купувача. При 
никакви обстоятелства производителят не подменя цялата инсталация.  
14.2. Тази гаранция не покрива: 
a) дефекти и повреди, причинени по време на транспрота. 
b) Повреди, появили се в резултат на пренапрежение или неизправности в ел.захранването. 
c) предупредителни светлини, контактори, релета, предпазители. 
14.3. Гаранцията се прекратява при следните обстоятелства: 
a) Неправилна употреба на инсталацията за повишаване на налягането като: 
- изпомпване на химически или механично агресивна вода. 
- изпомпване на вода с температура над 40°C. 
- Работа на сух ход. 
- По-високи налягания в инсталацията от тези, специфицирани в каталога на помпите и резервоара, 
който представлява неразделна част от инсталацията.  
- Монтаж в запрашена и / или агресивна околна среда.  
b) Неправилен монтаж, компрометиращ функционалността на инсталацията.  

ОПАСНОСТ! 
РИСК ОТ ЕЛ.УДАР! 

ОПАСНОСТ! ВНИМАНИЕ! 

ОПАСНОСТ! 
РИСК ОТ ЕЛ.УДАР! 

ОПАСНОСТ! ВНИМАНИЕ! 
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c) За всички неизправности информирайте LOWARA в рамкита на осем дни от откриването им. 
d) Разпореждане с инсталацията от  персонал, който не е оторизиран от LOWARA S.p.A.. 
LOWARA SPA не е отговорна за повреди, възникнали от неизправности в системата. Всички спорни 
положения ще бъдат отнасяни към Съда във Виченца.   

15. Отстраняване на повреди 
В случай на повреда, преди да се обърнете кам сервизния ни център, проверете дали проблемът е някой 
от описаните по-долу. За да можем да Ви предоставим резервни части и техническа информация, 
посочете типа на инсталацията и датата, посочена на табелката, намираща се на вратата на ел.таблата.  
 
ПРОБЛЕМ ПЪРВА ПРОВЕРКА ПРИЧИНА НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ 
1. Системата не 
работи 

А) 
предупредителните 
светлини и лампи 
вкл. лампа за 
ел.захранване не 
светят 

А) изгорял предпазител в 
спомагателната ел.верига 

А) подменете предпазителя 

Б) Дефектирал или откачен 
захранващ кабел 

Б) Подменете или свържете 
кабела, проверете стойността на 
терминалите  

Б) Червената лампа 
свети. 

А) Неправилна настройка на 
термично реле. 

А) Настройте релето съгласно 
данните на табелката на 
двигателя. 
 

Б) Неизправна контролна 
верига на помпата 

Б) Ако след пренастройка на 
термичното реле продължава да 
свети червена лампа, проверете 
предпазителите, контактора и 
захранващия кабел на 
двигателя. 

В) Ненормални 
съпротивления в помпата 

В) Проверете помпата за 
попаднали механични части. 

Г) Дефектирали лагери на 
двигателя 

Г) Подменете лагерите. 

Д) Намотките на двигателя 
дават на земя поради висока 
влажност. 

Д) Изсушете или пренавийте 
двигателя. 

В) Жълта лампа 
свети  

А) Водното ниво в 
захранващия резервоар е 
прекалено ниско. 

А) Изчакайте резервоарът да се 
напълни, проверете сондите. 

2. Помпите 
непрекъснато 
работят 

А) 
предупредителните 
светлини и лампи 
функционират 
нормално 

А) Превключвателят в 
ел.таблото е в позиция Р. 

А) Превключвателят трябва да 
е в позиция A. 

Б) Пресостатът или сензорът 
за налягане са замърсени или 
не са настроени. 

Б) Почистете ги или ги 
пренастройте. 
(вж.инструкциите) 

В) от възвратния вентил 
изтича вода 
 

В) Почистете го или го 
подменете. 

3. Инсталацията 
не дава 
желаното 
налягане 

А) 
предупредителните 
светлини и лампи 
функционират 
нормално 

А) Помпите въртят в грешна 
посока 

А) разменете две фази в 
проводника на двигателя 

Б) Затворени спирателни 
вентили 

Б) Отворете всички спирателни 
вентили 

В) Въздух в смукателния 
колектор 

В) Обезвъздушете смукателния 
колектор 

Г) Високи съпротивления в 
смукателния или напорния 
тръбопровод 

Г) Намалете съпротивленията. 
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ФИГУРА N° 8 ПРОЦЕДУРА ПО НАСТРОЙКА НА ПРЕСОСТАТА 

 
 
След като инсталацията е напълнена с вода и е достигнато работно налягане направете 
следното: 

 Бавно отворете пробката в близост до пресостата, за да освободите налягане 
 Щом помпата достигне стартово налягане, затворете пробката 
 Въретете регулиращия винт В, докато вграденият контакт затвори 
 Стартирайте пилотната помпа (ако има такава) или една от основните помпи, за 

да покачите налягането в колектора 
 Щом налягането за спиране се достигне, спрете помпата 
 Въретете диференциалния регулиращ винт А, докато контактът на пресостата 

отвори 
 Проверете настройката на пресосатата, като намалите налягането и после го 

увеличите. 
 Повторете процедурата за всички пресостати в групата. 

 
Основни характеристики на пресостатите в помпените група на LOWARA 

- пресостат за контрол и настройка при изпомпване на неексплозивни течности  
- подходящ за компресорни системи, бойлери, резервоари, вентилационни и 

смазващи системи 
- при приложение за контрол проверете дали преминаващото налягане не 

надвишава максималната стойност за налягане на сензорния елемент.  
 
Работа и монтаж: 

- сензорен елемент с метална мембрана 
- диференциално регулируем 

Обхват на настройка: 

 


