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Помпи със спираловиден корпус LSN, LSNI, LSNH, LSNHI  
 
 
 
 
Внимателно прочетете настоящата инструкция преди монтаж и пуска в експлоатация! 
Да се съхрани за по-нататъшно използване! 
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Декларация на производителя (валидна само за помпата) 
Съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините 98/37/EG 
приложение ІІВ на Европейския парламент и Съвет от 22 юни 1998г. 
 
Производител: ФОГЕЛ ПУМПЕН 
     А-2000 Щокерау, Ернст-Фогел щр.2 
 
Продукт:  помпи от серията LSN, LSNI, LSNH, LSNHI 
 
Посочените продукти са предназначени за вграждане в машина / куплиране към други машини. Пускането в 
експлоатация на продукта се забранява, докато не бъде установено, че машините, които ще се интегрират в тази 
помпа, отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 
машините 98/37/EG. 
 
Приложени хармонизирани норми, по-специално: 
EN 809 
EN ISO 12100  част І 
EN ISO 12100  част ІІ 
 
Приложени национални технически норми и спецификация, по-специално: 
DIN 31001 
 
Декларацията на производителя е невалидна, ако помпата се вгражда в съоръжения, които не притежават 
декларация за съответствие съгласно  Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 
машините 98/37/EG 
 

         
Щокерау, 22.05.2003      Роберт Залцбауер  
        Качествен контрол 
 
Декларация за съответствие при допълнителна доставка от клиента 
 
Ако значими компоненти от агрегата (напр.двигател) се доставя от клиента, а Фогел извършва само монтажа на 
тези компоненти, то общата декларация за съответствие трябва да се издаде от клиента! 
 
Декларация за съответствие (валидна само за комплектен агрегат, доставен от ФОГЕЛ) 
Съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините 98/37/EG 
приложение ІІВ на Европейския парламент и Съвет от 22 юни 1998г. 
 
Производител: ФОГЕЛ ПУМПЕН 
            А-2000 Щокерау, Ернст-Фогел щр.2 
 
Продукт:  помпи от серията LSN, LSNI, LSNH, LSNHI 
 
Посочените продукти отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на 
съответствието на машините 98/37/EG. 
 
Приложени хармонизирани норми, по-специално: 
EN 809 
EN ISO 12100  част І 
EN ISO 12100  част ІІ 
EN 60204 част І 
 
Приложени национални технически норми и спецификация, по-специално: 
DIN 31001 
 
Декларация за съответствие за използваните в агрегата уреди / компоненти (напр.двигател) – вж приложенията. 
Декларацията на производителя е невалидна, ако помпата се вгражда в съоръжения, които не притежават 
декларация за съответствие съгласно  Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 
машините 98/37/EG 
 

         
Щокерау, 22.05.2003      Роберт Залцбауер  
        Качествен контрол 
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Декларация за съответствие съгласно нормите на ЕС 
Съгласно Директива 94/9/ЕС (Atex) на Европейския парламенти и Съвета на Европа от 23 март 1994г.  
 
 
Производител: ФОГЕЛ ПУМПЕН 
            А-2000 Щокерау, Ернст-Фогел щр.2 
 
Продукт:  помпи модел LSN, LSNI, LSNH, LSNHI 
 
  Като съоръжения съгласно член 4 параграф 1 
 
Посочените продукти са подходящи за използване по предназначение като обрудване от Група ІІ, Категория ІІ 
за взривоопасна атмосфера, образувана от газове, пари или аерозоли; Клас на защита от възпламеняване „c”; 
теоретично достъпен температурен клас Т1-Т с указание за клас температура Т на табелката по ATEX и 
максимално допустима температура на изпомпваната течност , посочена на табелката с модела.  
 
Съответствието на нормите на 94/9/ЕС се гарантира само при използване на изделието по предназначение с 
параметри, съответстващи на посочените в техническата документация.  
 
Директива 94/9/ЕС „Съоръжения и предпазни системи, предназначени за използване във взривоопасна околна 
среда” също така изисква напълно или частично да се вземат под внимание следните норми: 
EN 1127-1:  Взривоопасна атмосфера – Взривозащита; Част І – Основи и методи 
EN 13463-1:  Неелекрическо оборудване за използване във взривоопасна среда; Част І – Основи и 
изисквания 
EN 13463-5:  Неелекрическо оборудване за използване във взривоопасна среда; Част І – Конструктивна 
безопасност 
 
 
Декларация за съответствие за използваните в агрегата уреди / компоненти (напр.двигател) – вж приложенията. 
Декларацията на производителя е невалидна, ако помпата се вгражда в съоръжения, които не притежават 
декларация за съответствие съгласно  Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 
машините 98/37/EG. 
 
Съгласно Приложение VІІІ на Директива 94/9/ЕС техническата документация е предадена на TUEV Австрия – 
изпитателен център Виена, Дойчщрасе 10, 1230 Виена. 
 

         
Щокерау, 12.12.2003      Роберт Залцбауер  
        Качествен контрол 
 

 
 

  



Инструкция по монтаж, експлоатация и техническо обслужване     модел LSN 
 

 - 4 - 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 Стр.  Стр. 
Табелка с технически данни. 
1. Общи положения   
1.1 Гаранция 
2. Изисквания за безопасност 
2.1 Обозначаване на указания в 
инструкцията 
2.2 Опасности при неспазване на 
указанията за безопасност 
2.3 Указания за безопасност за 
потребителя / обслужващото лице 
2.4 Указания за безопасност при 
монтажни,инспекционни и работи по 
поддръжката 
2.5 Неразрешени промени и резервни  
части 
2.6 Недопустими режими на работа 
2.7 Взривозащита 
3. Описание на конструкцията 
3.1 Конструкции 
3.2 Уплътнение на вала 
3.3 Лагеруване 
3.4 Приблизителни стойности за ниво на 

шума 
3.5 Допустими сили и моменти при 

фланците 
4 Транспортиране, манипулиране, 
съхранение 
4.1 Транспортиране, манипулиране 
4.2 Съхранение, консервиране 
5. Монтаж, експлоатация 
5.1 Поставяне и свързване на помпата 
5.2 Свързване на тръбите към помпата 
5.3 Куплунг 
5.4 Ел.двигател 
5.5 Електрически връзки 

5 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
 
 
7 
8 
 
8 
8 
8 
8 
8 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
 
11 
 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
15 
17 
17 

5.6 Последна проверка 
6. Пускане в експлоатация, работа и 
престой на агрегата 
6.1 Начален пуск 
6.2 Включване на ел.двигателя 
6.3 Следващо пускане в експлоатация 
6.4 Граници на приложение 
6.5 Смазване 
6.6 Мониторинг 
6.7 Изключване на помпата 
6.8 Съхранение и продължителен престой 
7. Сервизиране, поддръжка  
7.1 Общи указания 
7.2 Механични уплътнения 
7.3 Салникови втулки 
7.4 Смазка и смяна на смазката 
7.5 Смазване с масло 
7.6 Смазване с грес  
7.7 Куплунг 
7.8 Почистване на помпата 
8. Разглобяване и ремонт на помата 
8.1 Основни указания 
8.2 Общи указания 
8.3 Разглобяване на извлекаема  
конструкция 
8.4 Демонтаж на работно колело 
8.5 Демонтаж на уплътнението на вала 
8.6 Демонтаж на лагерите  
8.7 Обработка на детайлите 
8.8 Монтаж 
9. Препоръка за резервни части, резервни 
помпи 
9.1 Резервни части 
9.2 Поръчка на резервни части 
10. Неизправности – причини и 
отстраняване 

17 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
21 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
 
22 
23 
23 
23 
24 
25 
 
26 
26 
26 
 
26 

  
  
  

 
  



Инструкция по монтаж, експлоатация и техническо обслужване     модел LSN 
 

 - 5 - 

Табелки с технически данни 
 
Помпа LM 
 

 
 

 

 
 
Табелки с технически данни по ATEX (само за помпи, съответстващи на 
Директива 94/9/ЕС)  
 

 
 

СЕ – изделието, съответства на изискванията на 
Директива 94/9/ЕС 

EX – взривозащитено изпълнение 
ІІ – символ за Група оборудване 
2G – категория (2), взривоопасна атмосфера, 

образувана от газове, пари или аерозоли 
(G) 

с – защита от възпламеняване (клас „с” 
конструктивна безопасност 

Т1-Т. – символ за класификация на теоретично 
приложимия обхват – за данни за 
температурен клас вж. глава 2.7.5; За 
данни за максимално разрешена 
температура на изпомпваната течност вж. 
табелката на помпата, спецификацията 
и/или потвърждението за поръчка. 

 
 

 Съответствието на Директива 94/9/ЕС 
„Съоръжения и предпазни системи, 
предназначени за използване във взривоопасна 
околна среда” се потвърждава с ЕС- Декларация 
за съответствие и поставянето на табелка ATEX 
на помпата (на лагерното тяло). Табелката ATEX 
е допълнително поставена към табелката на 

помпата.  

  

 

Обозначение типа на помпата 
Фабричен номер 
Година на производство 
Дебит в работна точка 
Задвижваща мощност в раб.точка 
Напорна височина (енергийна височина) в раб.точка 
Обороти 
Максимално допустимо налягане на корпуса (=най-високото 
изходящо налягане при определена работна температура, при 
което корпуса може да се използва). 
 
Максимално допустима работна температура на изпомваната 
течност 
Номер на поръчка, специфичен за клиента 
Външен диаметър на работното колело 
 

*) с тези данни 
производителят може съвсем 
точно да определи всички 
изпълнения и материали. 
Затова при въпроси или 
заявка на резервни части е 
необходимо да се посочват. 



Инструкция по монтаж, експлоатация и техническо обслужване     модел LSN 
 

 - 6 - 

1. Общи положения 
Това изделие отговаря на изискванията за 
безопасност на Директива Машини” на 
Европейската общност 98/37/ЕС (бивша 
89/392/EС). 

Персоналът, извършващ 
монтажа, обслужването, 
проверките и поддръжката, 
трябва да разполага със 

съответните познания по 
предотвратяване на нещастни случаи и с 
квалификация за тези дейности. Ако 
персоналът не разполага със съответните 
знания, да бъде обучен. 
Безопасната експлоатация на доставената помпа 
или агрегат (= помпа с двигател) може да се 
гарантира само при използване по 
предназначение в съответствие с приложената 
техническа характеристика и т. 4 „Монтаж, 
експлоатация“ от настоящото упътване. 
Потребителят отговаря за спазването на 
инструкциите и мерките за безопасност съгласно 
настоящото упътване за експлоатация. 
Помпата или агрегатът ще работят без 
неизправности само ако монтажът и 
поддръжката се извършат грижливо съгласно 
валидните правила в машиностроенето и 
електротехниката.  
Ако в това упътване за експлоатация не можете 
да намерите всички информации, които са Ви 
необходими, обърнете се с въпросите си към 
нас. Производителят не поема отговорност за 
помпата или агрегата, ако настоящото упътване 
за експлоатация не е било взето пред вид. 
Това упътване за експлоатация да се пази 
грижливо за бъдещо използване. 
При предоставяне на тази помпа или агрегат на 
трети лица непременно да им се предадат в 
пълен вид упътването за експлоатация, а също 
така и дадените в потвърждението на поръчката 
условия на експлоатация и ограничения на 
използването. 
В това упътване за експлоатация не са дадени 
всички подробности и варианти на 
конструкцията, нито пък всички възможни 
случайности или събития, които биха могли да 
настъпят при монтажа, експлоатацията и 
поддръжката. 
 

 
Всякакви промени по конструкцията на машината са 
допустими само след съгласуване с производителя. 
Оригиналните резервни части и разрешените от 
производителя принадлежности способстват за 
безопасната експлоатация. Използването на други 
части освобождава производителя от отговорност за 
настъпилите от това последствия. 
Запазваме си авторското право над настоящото 
упътване за експлоатация, то само се предоставя за 
лично ползване от собственика на помпата или 
агрегата. Упътването за експлоатация съдържа 
предписания от техническо естество и чертежи, 
които не могат да се размножават, разпространяват 
или използват за цели на конкуренцията нито в 
пълен вид, нито частично или пък да се съобщават 
на други лица без разрешение. 
 

1.1. Гаранция 
Гаранцията е в съответствие с нашите условия на 
доставка и потвърждението на поръчката. 
Ремонтните работи по време на гаранционния 
период могат да се извършват само от нас или с 
наше писмено съгласие. В противен случай 
гаранцията отпада.  
Дългосрочните гаранции се отнасят по принцип само 
за безупречното производство и използване на 
специфичните материали. Гаранцията не се отнася 
за естественото изхабяване и износване, а също и 
за всички бързо износващи се части като работни 
колела, уплътнения на валове, валове, предпазни 
втулки на валове, лагери, разпъващи и триещи 
пръстени и др., както и за повреди, причинени при 
транспорта или от неправилно съхранение. 
Предпоставка за гаранцията е помпата или 
агрегатът да се използват съгласно дадените върху 
типовата таблица, в потвърждението на поръчката и 
техническите характеристики условия на 
експлоатация. Това важи особено за устойчивостта 
на материалите, а също и за безупречното 
функциониране на помпата и уплътнението на вала. 
В случай че действителните условия на 
експлоатация са различават по една или повече 
точки, да се направи запитване към нас за писмено 
потвърждение, че помпата може да работи при тях. 
 

2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ                                
 
Това упътване за експлоатация съдържа важни 
указания, които трябва да се спазват при 
поставянето, пускането в експлоатация, а също и 
през време на експлоатацията и при 
поддръжката. Затова упътването за 
експлоатация непременно да се прочете от 
съответните специалисти или потребителя на 
съоръжението преди монтажа и пускането му в 
експлоатация, а след това да се съхранява, така 
че да е винаги под ръка, на мястото на работа на 
помпата или агрегата.  

Потребителят трябва да осигури съдържанието 
на упътването за експлоатация да бъде напълно 
разбрано от персонала. В това упътване за 
експлоатация не са взети пред вид общите 
указания за предотвратяване на нещастни 
случаи, а също и местните предписания за 
безопасност и/или експлоатация. За тяхното 
спазване (включително от наети специалисти 
за монтажа) отговаря потребителят. 
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Инструкции и защитни устройства, касаещи 
третиране и съхраняване на изпомпвани 
течности и/или течности за промивка и смазване 
и др.подобни, особено, ако същите са лесно 
възпламеними, токсични, горещи и тн. , не са 
част от настоящата инструкция. Единствено 
потребителят е отговорен за компетентна 
експлоатация съобразно инструкциите. 
 
2.1. Обозначаване на указанията в 

Инструкцията за експлоатация. 
Указанията по безопасност в тази инструкция за 
експлоатация са специално отбелязани със 
знаци за безоспасност съгласно DIN4844: 
 

Указание за беозпасност! 
Несъблюдаването му може да причини 
повреди по помпата и нейната 
функционалност. 
 
ЕС-маркиране за взвривозащита 
Продукти, предназначен за работа във 
взривоопасна атмосфера, трябва да 
бъде маркиран. 

 
 
Основен символ за опасност! 
Съществува заплаха от нараняване на 
човек. 

 
Предупреждение за опасно 
електрическо напрежение. 
 

Указания за безопасност, изписани директно на 
помпата или агрегата, трябва непременно да се 
спазват и да се поддържат в напълно четливо 
състояние. Заедно с инструкцията за 
експлоатация на помпата, всички приложени 
инструкции на принадлежности (напр. 
Двигател) също трябва да се спазват и 
поддръжат в добро състояние. 
 
2.2. Опасности при неспазване на указа-

нията за безопасност 
Неспазването на указанията за безопасност 
може да доведе до следните рискове, като напр.: 
• заплаха за хора от електричество, химикали 

или механично въздействие; 
• отказ на важни функции на помпата или 

съоръжението; 
• заплаха за околната среда поради теч на 

опасни вещества. 
• Отказ на електронни и измервателни уреди 

поради възникване на магнитни полета. 
• Заплаха за хора и имущество от магнитни 

полета. 
При приложения на агрегати във  
взривоопасни среди да се обърне 
особено внимание на разделите, 
отбелязани с Ex. 

 
 

2.3. Указания за безопасност за 
потребителя/обслужващото лице 

• В зависимост от условията на работа 
продължителността на експлоатацията, а от 
тук и специфицираните качества, са 
ограничени поради износване, корозия или 
стареене. Потребителят да се погрижи чрез 
редовни проверки и поддръжка да се 
подменят навреме всички части, които вече 
не осигуряват надеждна и безопасна 
експлоатация.  При всяко забелязано 
отклонение от нормалния начин на работа 
или повреда по-нататъшното използване да 
се прекрати. 

• Съоръжения, чиято неизправност или 
излизане от строя могат да доведат до 
увреждане на хора или имущество, да се 
снабдят с устройства за алармена 
сигнализация и/или резервни агрегати, а 
изправността им редовно да се проверява. 

• Ако съществува опасност от нараняване от 
горещи или студени машинни детайли, още 
при строителството тези части да се 
подсигурят срещу допир или пък да се 
поставят съответните предупредителни 
надписи. 

• Ако нивото на шум на помпа или помпен 
аграгат надвишава 85 dB(A), е необходимо 
персоналът, намиращ се в близост до 
помпата/агрегета, да използва съответните 
приспособления за защита на слуха. 

• Течовете (напр. от уплътнения на валове) на 
опасни вещества (експлозивни, отровни, 
горещи) трябва така да се отведат, че да не 
възникне опасност за хората и околната 
среда. Да се спазват законовите разпоредби. 

• Да се предотвратят рисковете от попадане 
под напрежение (напр. чрез спазване на 
действащите  разпоредби за електрически 
съоръжения). При работа по тоководещи 
части е необходимо предварително да се 
изключи щепселът или главният прекъсвач и 
да се развият предпазителите. Да се 
предвиди защита за електромотора. 
 

2.4. Указания за безопасност при 
извършване на работи по 
поддръжката, инспекции монтажни 
дейности 

 
• Потребителят е отговорен за това, всички 

дейности по поддръжката, контрола и 
монтажа да се извършват от оторизиран 
специализиран персонал, който 
предварително е запознат с настоящата 
Инструкция за експлоатация. 

• Работите по помпата или агрегата да се 
извършват по принцип само в спряло 
състояние и без налягане. Всички детайли 
трябва да са се охладили до температурата 
на околната среда.   
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Да се подсигури никой да не може да включи 
двигателя по време на работите по 
съоръжението. Непременно да се спази 
описаната в упътването за експлоатация 
процедура за спиране на съоръжението. Помпи 
или съоръжения, които подават опасни за 
здравето вещества, трябва да се почистят от тях 
преди да се разглобят. Да се спазват указанията 
за безопасност от техническите характеристики 
на съответните вещества. Веднага след 
приключване на работите отново да се монтират 
предпазните приспособления и устройства и да 
се приведат в действие. 
 
2.5. Неразрешени промени и резервни 

части 
Всякакви промени и изменения по конструкцията 
на агрегата са разрешени само след 
потвърждение от прозводителя.  
В интерес на безопасността е необходимо да се 
използват оригинални резервни части и 
принадлежности, предвидени от производителя. 
Производителят не носи отговорност за 
последствия, възникнали от неспазване на 
гореуказаното. 
 
2.6. Недопустим режим на работа на 

агрегата 
Безопасността на доставения агрегат може да се 
гарантира, ако същият работи по 
предназначение съгласно Инструкцията за 
експлоатация. При никакви обстоятелства 
агрегатът не бива да се работи извън границите 
на експлоатация, посочени в спецификацията 
и/или потвърждението за поръчка.    
 
2.7. Взривозащита 
При използване на агрегата във взривоопасна 
среда следва да се спазват мерките и указанията 
в раздел 2.7.1 и 2.7.6, така че да се гарантира 
взривозащита. 
 
2.7.1. Пълнене на агрегата 

 
По време на експлоатация на помпата 
смукателният и напорният 
тръбопровод, както и самата помпа 
трябва да са пълни с изпомпваната 

течност. По този начин се елиминира 
възможността от развитие на взривоопасна 
атмосфера и опаността от работа на сух ход.  

 
Ако това не може да се гарантира от 
потребителя, е необходимо да се 
вземат мониторингови мерки. 
 
По същия начин всички камери на 
уплътнения, спомагателни 
тръбопроводи към уплътнения, както и 
подгряващи и охлаждащи системи 
трябва внимателно да се напълнят с 

течност. 
 

2.7.2. Маркиране 
 
Маркирането върху помпата се отнася 
за самата помпа. За куплунг, двигател и 
други принадлежности трябва да са 
налични отделни Декларации за 

съответствие, както и адекватна маркировка. 
 
Пример за маркиране на помпа: 
CE Ex II 2 G c T… 
Маркировката показва теоретично приложимия 
обхват от температурни класове. Различните 
температури, допустими за съотвения дизайн на 
помпата, се получават, както е посочено в 
раздел 2.7.5. Същото е валидно и за двигателя. 
За комплектен агрегат (помпа, куплунг, двигател) 
с различни температурни класове, е валиден 
най-ниския температурен клас.  
 
2.7.3. Проверка за посока на въртене 

 
Проверка за въртене се извършва само 
с разделени половинки на куплунга. 
 
Ако съществува опасност от експлозия 
и по време на монтажа, да не се 
извършва проверка за посока на 
въртене чрез кратко завъртане на 

празна помпа, за да се избегнат недопустими 
температурни повишения при контакт на 
въртящи се и стационарни елементи. 
 
2.7.4. Експлоатация на помпата 
Помпата се пуска в експлоатация само с напълно 
отворена арматура на смукателната страна и с 
постепенно отваряне на спирателната арматура 
на напорната страна. Пускането на агрегата 
срещу затворена спирателна арматура на 
напорната страна е възможно. Веднага след 
пуска, обаче, напорната арматура трябва да се 
отвори до достигане на работната точка. 
Вж.глава 6.2. 
Не се разрешава работа на помпата със 
затворена арматура на смукателната и/или 
напорната страна! 

  
Поради бързо загряване на течността 
вътре в помпата, съществува опасност 
за кратко време да се развият високи 

температури по повърхността на помпения 
корпус. 

Бързо повишаване на налягането 
вътре в помпата, може да доведе до 
претоварване, а там до повреди в 
помпата. 
В глава 6.4.1 е посочен минималният 

дебит. Продължителна работа с посочения 
минимално допустим дебит за съответната 
течност не предизвиква допълнително 
повишаване на температурата по повърхността 
на помпата. 
Освен това за се вземат пред вид указанията в 
глава 6 на тази Инструкция. 
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При помпи с механични уплътнения 
допустимите температурни граници 
могат да бъдат надвишени при работа 
на сух ход. Работа на сух ход може да 

се предизвика не само при липса на достатъчно 
течност в камерата на уплътнението, но и поради 
наличие на газ в течността. Експлоатация на 
помпата извън работния й обхват също може да 
доведе до работа на сух ход. 
 
2.7.5. Температурни граници 

 
По време на нормална експлоатация 
най-високите температури се развиват 
върху корпуса на помпата и в областта 
на лагерите.  

 
Температурата на повърхностт на корпуса 
отговоря на температурата на изпомпваната 
течност.  

 
Ако помпата се подгрява (напр. с 
подгряващ кожух), да се обърне 
внимание да се спазват 
температурните класове, предписани за 

завода. 
 
В областта на лагерното тяло между 
повърхността и околността да се остави 
свободно пространство. 

  
По време на работа на помпата да се 
избягват натрупвания от прах и 
мръсотия по корпуса й (редовно 
почистване), за да се избегне загряване 

на повърхността на помпата над допустимите 
темератури. 
 
Потребителят трябва да гарантира 
спазването на дефинираните работни 
температури. Максимално разрешената 
температура на изпомпваната течност на 
смукателната страна зависи от съответния 
температурен клас. 
Следната таблица показва теоритичните 
температурни граници на изпомпваната течност 
в зависимост от температурния клас съгл. 
EN13463-1. 
 
Температурен клас 
съгл. EN13463-1 

Температурна 
граница за 
изпомпваната течност 

Т4 (135 ◦С) 135 ◦С 
Т3 (200 ◦С) 180 ◦С 
Т2 (300 ◦С) 180 ◦С 
Т1 (450 ◦С) 180 ◦С 

 
Конкретно допустимата температура на 
помпата е посочена в спецификацията 
и/или потвърждението за поръчка, 
както и на табелката на помпата. 

В областта на лагерите е гарантиран 
температурен клас Т4 при положение, че 
околната температура е 40 ◦С и, че агрегатът се 
експлоатира по предназначение и се поддържа 
редовно. 
 
2.7.6. Поддръжка 

 
За сигурна и надеждна работа е 
необходимо агрегатът да се проверява 
на редовни интервали от време, да се 
поддържа в добро състояние и да се 

обслужва компетентно. 
 
Например: Функционалност на лагерите. От 
съществено значение за живота на лагерите са 
условията на експлоатация и приложение.   
С редовните проверки на смазката и шума, 
издаван от лагерите, може да се предотвари 
опасността от прегряване на лагерите или 
дефектиране на лагерни уплътнители. Вж.глава 
6.6 и 7.4.  
Функционалността на механичното уплътнение 
трябва да се проверява на редовни интервали от 
време.  
Ако са монтирани помощни системи (напр. 
външна промивка, охлаждане, подгряване), 
същите трябва да се проверяват и, ако нужно да 
се подсигуряват с мониторингови устройства.  
 
2.7.7. Електрически прекъсвачи и контролни 

уреди, инструменти и принадлежности 
 
Електрически прекъсвачи, контролни 
уреди, инструменти и приндалежности 
като напр. резервоар за промивка на 
уплътнението и др.п., трябва да 

съответстват на валидните изисквания по 
безопасност и наредбите за взривозащита. 
 
2.7.8. Експлоатация съгласно инструкцията 
2.7.9. Обороти, налягане, температура 
 

По съоръжението трябва да се вземат 
подходящи предпазни мерки, така че 
оборотите, налягането и температурата 
в помпата и при уплътнението на вала 

да не надхвърлят дадените в техническите 
характеристики пределни стойности. Дадените 
налягания на подаване (системни налягания) 
също не бива да се надвишават. 
 
Освен това помпата непременно да се предпази 
от хидравлични удари, които могат да възникнат 
при прекалено рязко изключване на 
съоръжението (напр. чрез възвратен клапан 
откъм напорната страна, дисков маховик, 
въздушна камера). Да се избягват бързите 
температурни промени. Те могат да доведат до 
температурен шок и да повредят или нарушат 
функцията на отделни компоненти. 
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2.7.10. Допустими сили и моменти при 

фланците  
 

Засмукващите и напорни тръби трябва 
да са така изпълнени, че върху помпата 
да действат колкото е възможно по-
малки сили. Ако това не е възможно, то 

в никакъв случай не бива да се надхвърлят 
стойностите, дадени в глава 3.5. Това е валидно, 
както по време на работа, така и при покой на 
помпата, т.е. за всички възможни налягания и 
температури на агрегата. 
 
2.7.11. NPSH 

 
При входа на работното колело 
транспортираната течност трябва да 
има минимално налягане NPSH, така че 
да се осигури безкавитационна работа 

и да се предотврати разкъсване на потока в 
помпата. Това условие е изпълнено, когато 
стойността NPSH на съоръжението (NPSHA) при 
всякакви условия на работа със сигурност 
надхвърля стойността NPSH на помпата 
(NPSHR). 
Особено да се внимава за стойността NPSH при 
транспортиране на течности с температура, 
близка до точката на кипене. Когато се слезе под 
стойността NPSH на помпата, това може да 
доведе до повреди на материала вследствие на 
кавитацията, включително до разрушаване 
поради прегряване. 
Изискваната стойност NPSHR за всяка помпа е 
указана на кривата й. 

 
2.7.12. Уплътняване, промиване, охлаждане 
 
Да се вземат мерки за създаване на подходящи 
възможности за регулиране и контрол над 
евентуално наличните системи за уплътняване, 
промиване и охлаждане. 
При опасни течове или високи температури се 
погрижете при отказ на системите помпата да се 
изключва. 
Системите за уплътняване, промиване и 
охлаждане трябва винаги да са пуснати в 
действие още преди самата помпа. Да се 
изключват чак след спиране на помпата, ако това 
е допустимо поради характера на работа. 
 
2.7.13. Обратен поток 

 
В съоръжения, където помпите работят в 
затворена система под налягане (газова 
възглавница, налягане на пара), разтоварването 
на газовата възглавница в никакъв случай не 
трябва да става през помпата, тъй като числото 
обороти при обратния поток може многократно 
да надвиши числото обороти в работния режим и 
агрегатът да се разруши.  

 
3. ОПИСАНИЕ 
3.1. Конструкции 
Помпите LSN са едностъпални центробежни 
помпи в процесно изпълнение. Хидравличната 
конструкция и размерите съответстват на 
ISO2858/ EN22858, техническият дизайн 
съответства на ISO5199/ EN25199. 
Помпите LSNI са в изпълнение като LSN с 
изключение на това, че имат монтиран индюсер. 
Помпите LSNH и LSNIH имат допълнително 
монтирани охлаждане или подгряване на капака 
на корпуса и/или на корпуса. 
 
Помпите са конструирани в модулна система и 
по тази причина могат да се доставят в различни 
варианти. (напр. от различни материали, с 
различни упътнения на вала, различен вид 
смазване, охлаждане/ подгряване и т.н.). 
Допустимите условия на приложение са описани 
в спецификацията и/или потвърждението за 
поръчка. 
  
 

3.2. Уплътнение на вала 
 
Принципно има два вида уплътнения на вала: 
салникова втулка с набивка и механично 
уплътнение, които от своя страна също имат 
различни варианти. В спецификацията и/или 
потвърждението за поръчка ще намерите вида 
на уплътнението на вала на Вашата помпа. 
Инструкцията за монтаж на салникова втулка или 
за монтажа на механичното уплътнение се 
съдържат в приложението „Монтажни инструкции 
за уплътнението на вала”. 
 

Друга информация за салникови 
набивки и механични уплътнения, както 
и свързаните с тях опасности от 
инциденти може да намерите в глави 
6.6, 7.2. и 7.3. 
 
Забранено е използване на помпи със 
салникови набивки във взривоопасни 
помещения! 
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3.3. Лагеруване 
Валът на помпата се поддържа и води от 
антифрикционен тип лагери. В спецификацията 
и/или потвърждението за поръчка ще намерите 
информация дали Вашата помпа е изпълнена за 
смазване с масло (стандартно изпълнение) или 
за гресиране (специално изпълнение). 

 
Забранено е използване на помпи с 
гресиране във взривоопасни 
помещения! 

 
3.3.1. Съответствие между лагерите и 

лагерното тяло 
Размерът на лагерното тяло на Вашата помпа 
можете да видите в спецификацията и /или 
потвърждението за поръчка. 
Размер на  
Лагерното 
тяло 

Тип на лагерите 
 
Стр.помпа Стр.двигател

24 6307-С3 3307А-С3 
32 6309-С3 3309А-С3 
42 6311-С3 3311А-С3 
48 6313-С3 3313А-С3 

 
3.3.2. Охлаждане на маслото 
При температури на изпомпваната течност над 
160 ◦С е необходимо охлаждане на маслото. За 
връзки се обърнете към „Връзки” в 
приложението. 
• За охлаждане на маслото използвайте чиста 

неагресивна вода с максимална входяща 
температура от 30◦С. 

• На изхода охлаждащата вода трябва да е 
хладка при докосване с ръка. 

• Налягането в охлаждащата система не бива 
да превишава 6 бар. 

• Поставете контролни устройства за контрол 
на температурата и налягането.  

3.4. Приблизителни стойности за ниво на 
шума 

                Ниво на шума Lpа в dB(A) 
                         Помпа                        Помпа+двигател 
Мощн.      2950об. 1450об.  975об. 2950об.  1450об.  975об. 

 

Стойностите за ниво на шума Lpа са измерени на 
разстояние 1м от повърхността на помпата 
съгласно DIN45635, част 1 и 24. Не са взети 
предвид влияния на помещението и фундамента. 
Толеранс за тези стойности: ± 3 dB(A). 
При работа на 60 Hz добавете: 
За помпа: - 
За помпа+двигател: +4dB(A) 
 
3.5. Допустими сили и моменти при 

фланците на помпата... 
... спазвайки Евро препоръките за помпи 
съгласно ISO5199. 
Данните за сили и моменти са валидни само за 
статични натоварвания на тръбопровода.  
Стойностите, дадени в таблицата, са валидни за 
помпени агрегати със стандартна основна плоча 
(нециментирана). Всички стойности за сили и 
моменти се отнасят за стандартни материали 
EN-GJS400-18LT и 1.4408.

 
 

Фиг.1 
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                                     Смукател                                                             Нагнетател  
Размер               Сили в N                     Моменти в Nm Сили в N                   Моменти в Nm 

 
 

4. Транспортиране, манипулиране, 
съхранение 

 
4.1. Транспортиране, манипулиране 
• Още при идване на доставката или 

получаване на пратката проверете дали 
помпата/агрегатът са окомплектовани и дали 
не са повредени. 

• Транспортирането на помпата/ агрегата 
трябва да се извършат правилно и 
предпазливо. Непременно да се избягват 
силни удари и сътресения. 

• Да се запази изискваното от производителя 
положение на помпата/агрегата при 
получавенето от спедитора. Да се спазват 
също така указанията върху опаковката. 

• Засмукващата и напорната страна на 
помпата по време на транспортирането и 
съхранението трябва да останат затворени с 
капачета.  

 
частите на опаковката да се изхвърлят 
съгласно  изискванията за опазване на 
околната среда. 

 
 

 

• Съоръженията за повдигане (напр. вилков 
повдигач, кран, краново устройство, полиспаст, 
въжета и др.) да разполагат с необходимата 
мощност. Теглото на помпата/агрегата ще 
намерите в спецификацията. 

• Повдигането на помпата/агрегата да се 
осъществява само в стабилни точки като напр. 
корпус, фланец, рама. На фиг.2 е показано 
правилното повдигане при пренасяне с кран. 

 
Фиг.2 

 
Не стойте под висящи товари. Обърнете 
внимание на общите указания за 
предотвратяване на инциденти.  
Докато помпата/агрегатът не се закрепят 

на окончателното място за поставянето им, да се 
подсигурят срещу преобръщане и подхлъзване. 
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Въжетата за повдигане да не се 
закрепват за свободните краища на 
вала или на пръстени и уши по 
двигателя. 

.  
Падане на помпата/ агрегата от 
повдигащото устройство може да 
причини материални щети и инциденти, 
свързани с хора. 

 
4.2. Съхранение / консервация 

Помпи или агрегати, които преди 
пускането им в експлоатация се съхраняват по-
продължително време (макс. 6 месеца), да се 
предпазят от влага, вибрации и замърсяване 
(напр. чрез обвиване с маслена хартия или 
пластмасово фолио).  
 

 
 

Съхранението да става винаги на място, защитено 
от външни влияния, напр. под покрив. През време 
на съхранението смукателният и напорният 
фланец, а също и всички входове и изходи винаги 
да са затворени със слепи фланци или капаци. 
При съхранение за по-дълги периоди от време 
може да се наложи предприемане на мерки по 
консервация и влагозащита на машинните 
повърхности и опаковката. 

 
 
5. Монтаж, експлоатация 

 
5.1. Поставяне и свързване на помпата 
5.1.1. Монтаж на помпата върху рамата 
Ако няма в наличност или пък не се съдържа в 
обема на доставката, за  помпата и двигателя 
(=агрегат) е необходимо да се осигури обща 
фундаментна плоча от стомана или сив лят чугун 
или стоманена рама от заварени профили. Тази 
фундаментна плоча трябва да се постави върху 
фундамент, който да се предвиди да издържа на 
всички натоварвания, възникващи по време на 
експлоатацията.(вж глава 5.1.2). 
 
При монтаж на помпата върху рамата да се 
вземе пред вид следното: 
• Рамата трябва да е солидна, така че по време 

на работа да не се деформира и да не 
вибрира 

• Повърхността на рамата, където ще се 
поставят петите на помпата и двигателя, 
трябва внимателно да се изравнят 
(препоръчва се машинна шлифовка). 
Закрепване на помпата върху неравна 
повърхност води до бързо износване на 
помпата, а с това и до отпадане на 
гаранцията. 

• В зависимост от използвания куплунг между 
вала на помпата и двигателя е необходимо да 
се предвиди съответното разстояние. Вж. 
глава 5.3. 

• Между помпата и рамата трябва да се 
поставят подходящи шайби така, че в случай 
на подмяна на помпата височината между 
основата и централната линия да може да се 
отрегулира (препоръчвана вертикална 
регулировка 4-6мм). 

• Центрирайте помпата и двигателя. Вж. глава 
5.3. 

5.1.2. Монтаж на агрегата върху фундамента 
Размерите на фундамента както и на 
разположението и големината на гнездата за 
закрепващите болтове ще намерите в 
задължителния чертеж с дадени размери. 
Бетонният фундамент трябва да е достатъчно 
здрав с якост съгласно DIN1045 или аналогичен 
стандарт, но не по-малко от BN15, да обезпечава 
надеждна и безопасна експлоатация. Преди 
монтажа на помпата фундаментът трябва да е 
напълно стегнал, а повърхността му да се  
изравни. 

 
Да се предвиди достатъчно 
пространство за поддръжка и ремонт, 
по-специално за подмяна на 
задвижващия двигател или на целия 

помпен агрегат. Вентилаторът на двигателя 
трябва да може да засмуква достатъчно въздух 
за охлаждане. Затова е необходимо разстояние 
най-малко 10 см от решетката пред 
засмукващия отвор до стената или друга 
преграда. 
 
• В бетона трябва да се предвидят отвори за 

анкерните болтове или болтовете с епоксидна 
капсула. 

• При монтаж върху фундамента помпата 
трябва да се нивелира с помощта на либела, 
поставена върху фланеца на помпата. 
Разрешеното отклонение е 0,2мм/м. След 
поставянето им фундаментните болтовете се 
заливат с бетон към фундамента. След като 
бетона стегне, агрегата се проверява за 
съосност съгласно глава 5.3.1. и при нужда се 
центрира чрез корекция на фундаментната 
плоча в областта на двигателя.   
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Преди да бъде напълнене респ. Затегната 
гладкостта на основната рама трябва да бъде 
0,2мм/м. За напасване могат да се използват 
изравнителни шайби или изравнителни болтове 
(опция, не се влизат в стандартното оборудване). 
Изравнителните шайби се поставят близо до 
фундаментните анкери. След това затегнете 
фундаментните болтове симетрично, но леко. 
Напълнете основната рама с виброустойчив 
бетон. 
Забележка: 
• Избягвайте образуване на въздушни 

мехурчета (напр.при вибрации) 
• да се провери дали бетонът се е стегнал и 

втвърдил добре 
• погрижете се за последващо третиране на 

бетона съгласно DIN1045. 
 
След стягане затегнете болтовете плавно и 
равномерно. Проверете съосността на куплунга 
съгласно глава 5.3.1 и коригирайте при 
необходимост. Проверете дали са добре 
затегнати всички болтове между 
помпа/двигателя и основната рама. 
Въпреки, че оригиналната рама за помпи LSN е 
достатъчно стабилна, препоръчва се напълване 
на напаснатата рама до ръба й. 
• Ако е необходимо да се избегне предаването 

на вибрации към съседни конструктивни 
възли, фундаментът да се изгради върху 
съответни виброизолиращи подложки 
(виброизолиращи плочи или гумено-метални 
подложки). 

• За предотвратяване предаване на вибрации 
към съседни елементи, фундаментът трябва 
да се постави на подходяща изолационна 
основа. 

 
Размерите на тези виброизолационни 
подложки са различни за всеки отделен 
случай и затова трябва да се изпълнят 
от опитен специалист. 

 
5.2. Свързване на тръбите към помпата 
 

Помпата не трябва да се използва като 
фиксираща точка за укрепване на 
тръбопровода. Да не се надвишават 
допустимите тръбни натоварвания, 

вж.глава 3.5. 
 
5.2.1. Смукателен и напорен тръбопровод 
• Тръбите трябва да са така оразмерени и 

изпълнени така, че да осигуряват безупречно 
подаване на течността към помпата и по този 
начин да не се нарушава работа на помпата. 
Особено внимание да се обърне на 
херметичността на смукателния тръбопровод 
и спазването на стойностите NPSH.  

 
 
 

При условия на отрицателна смукателна 
височина смукателната тръба в 
хоризонталната й част да се монтира в леко 
издигащо се положение към помпата, за да не 
се образуват въздушни възглавници. При 
условия на положителна смукателна височина 
(под залив) смукателната тръба трябва да е в 
леко спадащо положение към помпата. Не 
поставяйте колена и фитинги непосредствено 
пред смукателя на помпата.  

• Ако захранването на смукателната страна се 
намира под вакуум и е възможно течността да 
съдържа газ, препоръчваме монтаж на линия 
за обезвъздушаване, тръгваща от помпата 
нагоре и обратно към максималното водно 
ниво на захранващия резервоар. 

• Поставянето на допълнителна тръба от 
нагнетателя на помпата улеснява 
обезвъздушаването й преди пуск. (фиг.3)   

 
Фиг.3 

 
В повечето случаи е целесъобразно в 
напорната тръба малко след помпата да се 
монтира обратна клапа. 

• При монтажа на тръбите обърнете внимание 
помпата да остане достъпна за поддръжка и 
монтаж. 

• Да се вземат пред вид указанията от глава 3.5 
“Допустими сили и моменти при фланците”. 

• Ако към тръбите се използват гумени 
компенсатори, да се обърне внимание да се 
укрепят така, че помпата да не се натоварва 
излишно от налягането в тръбпровода. 

• Преди тръбите да се свържат с помпата да се 
свалят предпазните капаци на фланците. 

• Преди пускане в експлоатация системата от 
тръби, арматури и апарати да се почистят от 
кондензат, нагар и т.н. Съоръжения, които 
пряко или непряко имат отношение към 
питейна вода, преди инсталирането и 
пускането в експлоатация старателно да се 
почистят от замърсявания. 

• За предпазване на уплътнението на вала (по-
специално на механичното уплътнение) от 
чужди тела се препоръчва при пуска да се 
монтира филтър-сито 800 микрона в 
смукателната/подвеждащата тръба. 
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• Ако системата тръби се изпитва под налягане 

с монтирана помпа: да се вземе пред вид 
максимално допустимото крайно налягане на 
корпуса на помпата или на уплътнението на 
помпата (вж. спецификацията). 

• При изпразване на тръбите след изпитване 
под налягане помпата да се консервира по 
съответния начин (в противен случай може да 
корозира и от това да възникнат проблеми 
при пускане в експлоатация). 

• При помпи със салникова втулка след 
изпитването под налягане уплътнението да се 
смени (понеже е било подложено на 
недопустимо налягане и вече не е годно за 
работа). 
 

5.2.2. Спомагателни тръбопроводи 
Да се монтират евентуално необходимите 
уплътняващи, изплакващи или охладителни 
тръби. В спецификацият ще намерите данни 
какви тръби, налягания и количества са 
необходими. Относно разположението и 
размерите на връзките към помпата вж. 
приложението “Връзки”. 

 
Тези връзки са много важни за работата 
на помпата! 
 
 

Препоръчително е да се инсталира тръба за 
отвеждане на евентуален теч от уплътнението на 
вала. За свързването вж. приложението “Връзки”. 
 
5.3. Куплунг 
 

Да се вземат мерки, така че никой да не 
може да пусне двигателя през време на 
работите по куплунга. Съгласно 
изискванията за предотвратяване на 

нещастни случаи агрегатът да се пуска в 
действие само с монтиран куплунг. 
 

При работа в зона 1 и 2 да се използва 
само куплунг със сертификация по 
ATEX. 
 

Да се спазват инструкциите за експлоатация 
на произодителя! 
 
5.3.1. Центриране на куплунга 

 
Центрирането на куплунга трябва да се 
извърши с най-голямо внимание, така 
че да осигури безпроблемна работа на 
агрегата. Ако не обърнете внимание на 
това, може да изгубите гаранцията 
върху помпения агрегат! 
 

 
 

 
След монтажа върху фундамента и 
свързването към тръбопроводите 
куплунгът отново трябва да се 
центрира, независимо от това, че 

помпата е доставена в комплект с рамата! 
 

• Преди началото на монтажа да се почистят 
грижливо краищата на вала и частите на 
съединителя. 

• Преди центроване на съединителя да се 
разхлабят съединителните болтове (901.12) 
между лагерното тяло (330) и опорната пета 
(180) и да се затегнат едва след 
центроването. След затягането на болтовете 
(901.12) замерете отново. 

• Агрегатът е правилно куплиран, ако линеалът 
за проверка на праволинейност, поставен 
аксиално над двете половинки на куплунга, 
отстои на едно и също разстояние от вала 
във всяка точка от периметъра. Освен това 
двете половинки на куплунга трябва да са на 
едно и също разстояние един от друг във 
всяка точка от периметъра. Това може да се 
провери с използване на циферблатен 
индикатор, измервателна пластина, вж. фиг.4 
и 5. 

• Разрешените допуски за Вашия куплунг ще 
намерите в инструкцията за експлоатация на 
куплунга. За точното обозначение на куплунга 
се обърнете към спецификацията или 
потвърждението за поръчка. 

 
Фиг.4 – Центроване на куплунга с линеал и 

измервателна пластина 

 
 

Фиг.5 – Центроване на куплунг с 
дистанционна втулка 

. 
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Проверете повторно центровката на 
съединителя в топло работотно 
състояние и при системно налягане (ако 
го има), и евентуално коригирайте. 
Преди това да се вземе пред вид глава 
6! Помпата трябва да може да се 
завърти на ръка леко и равномерно. 

 
Неправилната центровка на куплунга 
може да доведе до повреди в помпата! 

 
След центровка и преди пуск  
монтирайте защитата на куплунга 
 

5.3.2. Защита на куплунга 
 
Съгласно наредбите за 
предотвратяване на инциденти 
помпата може да работи само с 
монтирана преди това защита на 
куплунга. 
 
Обърнете внимание защитата да е 
изработена от неискрящ материал. 

 
Части: 
 

 
Защита на куплунга                       Регулировъчна част 
(две еднакви половинки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сглобяване: 

 
1) Закрепете с винтове част 2 на капака на 

лагерното тяло. 
 

 
 

 
4) Закрепете с винтове част 1 и част 2 заедно, като 
укрепите между тях и регулировъчната част. 

 

 

 

 

Капак на 
лагерното 
тяло 

куплунг двигател 

2) Вкарайте част 3 с прореза надолу, 
притискайки го аксиално към 
двигателя. 

3)  Закрепете част 1 с винтове към 
капака на лагерното тяло.. 
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5.4. Ел.двигател 
При избора на ел.двигател трябва да се внимава 
да се изпълнят изискванията на ISO5199. 
Обърнете внимание на инструкцията за 
експлоатация на двигателя. 
 

При работа в зона 1 и 2 да се използва 
само двигател със сертификация по 
ATEX. 
 

5.5. Електрически връзки 
 

Електрическите връзки се 
извършват само от квалифициран 
електротехник. Да се спазват 

валидните в електротехниката правила и 
действащите разпоредби. Да се съблюдават 
също така наредбите на местните и национални 
електрически компании. 
 
Преди началото на работата да се провери дали 
данните върху табелката за мощността на 
двигателя съответстват на местната 
електрическа мрежа. Включването на 
захранващия кабел на свързания задвижващ 
двигател да се извърши в съответствие с 
електрическата схема на производителя на 
двигателя. Да се предвиди защита на двигателя. 
 

Взривоопасни условия на експлоатация 
съгласно IEС 60079-14 изискват 
предприемане на допълнителни 
защитни мерки. 

 
Да се обърне внимание основната рама 
(трябва да има два резбови отвора М10 
за заземителни болтове) да се заземи с 
предприемане на съответните 

действия. 
 
Проверка за посока на въртене се 
извършва само при пълна помпа. 
Работата сух ход може да причини 
повреда на помпата. 

 
5.6. Последна проверка 
Още веднъж направете проверка за съосност 
съгласно глава 5.3.1. Трябва да можете да 
завъртите помпата лесно на ръка за купулунга. 

6. ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, РАБОТА, ИЗКЛЮЧВАНЕ 
 

Съоръжението да се пусне в 
експлоатация само от персонал, който е 
запознат с местните разпоредби за 
безопасност на труда и с тази 

инструкция за експлоатация (по-специално със 
съдържащите се в него изисквания и указания за 
безопасност).  
 
6.1. Начален пуск 
Преди пускане на помпата проверете дали 
следните действия са извършени: 
• При помпи със смазване с масло най-напред 

да се отвори (GD) за изпускане на маслото и 
да се изпусне евентуално събралата се 
течност (напр. конденз). Отворът (GD) да се 
затвори отново и да се налее масло съгласно 
глава 6.5.1.  

• При помпи с гресиране преди първоначалния 
пуск не са необходими допълнителни 
мероприятия по гресиране. 

• При пуска помпата и смукателната тръба 
трябва да са пълни с течност. 

• Агрегатът да се завърти още веднъж на ръка 
и да се провери дали върви равномерно. 

• Да се провери дали е монтирана защитата на 
куплунга и дали всички предпазни устройства 
са в готовност за действие. 

• Да се включат всички налични уплътняващи,  
промиващи или охлаждащи тръби. За дебит и 
налягане вж. спецификацията. 

• Да се отвори спирателната арматура на 
смукателния/подвеждащия тръбопровод. 

• Вентилът на напорната страна се отваря на 
около 25% от предвидения дебит. При помпи 
с нагнетален фланец по-малък от DN 200 
вентилът при пуска може да остане и 
затворен. 

• Уверете се, че агрегатът е електрически 
свързан съгласно всички указания и с всички 
необходими предпазни устройства. 

• Включете и изключете за кратко, като 
същевременно проверете посоката на 
въртене. Тя трябва да отговаря на стрелката, 
с която е обозначена посоката, на лагерното 
тяло. 
 

6.2. Включване на двигателя 
 
• Веднага след достигане на обороти се отваря 

вентилът откъм напорната страна и така се 
постига желаната работна точка. Помпата 
трябва да работи при параметрите, посочени 
на табелката на помпата, спецификацията 
и/или потвърждението за поръчка. 

 
Не се разрешава работа на помпата 
затворен вентил на напорната или 
смукателна страна. 
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При начален пуск без противоналягане, 
противоналягането трябва да се 
създаде чрез дроселиране на 
напорната страна. 

 
За да може да се наблюдава и 
поддържа безпрепятствено 
уплътнението на вала, в този участък 
няма предпазен капак. Затова когато 

помпата работи, се изисква повишена 
предпазливост (да няма дълги коси, свободни 
дрехи и т.н.). 
 
• Салникова набивка: 
за доброто функциониране на набивките е 
необходим известен теч (капкообразно изтичане 
на транспортираната течност). 
В началото да се настрои по-обилен теч. През 
първите часове работа бавно и чрез равномерно 
затягане на салниковата втулка (вж. позиции 
“452” и “920.31” на чертежа на среза) при 
работеща помпа течът да се намали. Като 
ориентировъчна стойност да служи 30-100 
капки/минута. 

 
Работещите на сухо набивки се 
втвърдяват и разрушават предпазните 
втулки на вала или самия вал. 
 
Ако помпата не достигне предвидения 
напор или се наблюдават нетипични 
шумови и вибрации: 
Изключете помпата (вж глава 6.7) и 

потърсете причината за това (вж глава 10). 
 
6.3. Следващо пускане в експлоатация 
 
При всяко ново пускане в експлоатация да се 
подходи както при първи пуск. Могат обаче да 
отпаднат проверката на посоката на въртене и 
на лекия ход на агрегата. 
Автоматичен нов пуск може да се извърши само 
ако е подсигурено помпата при престой да 
остава пълна с течност. 
 

Ако помпата не достигне предвидения 
напор или се наблюдават нетипични 
шумови и вибрации: 
Изключете помпата (вж глава 6.7) и 

потърсете причината за това (вж глава 10). 
 
Особено много внимавайте да не 
докосвате горещи части от агрегата и 
компоненти в близост до незащитената 
област на уплътнението на вала. 

 
6.4. Граници на приложение 
 

Границите на приложение на 
помпата/агрегата по отношение 
налягане, температура, работен обхват 

и обороти са посочени в спецификацията и/или 
потвърждението за поръчка и трябва да се 
спазват при всички положения. 
 
• Да не се надхвърля дадената върху типовата 

таблица мощност на двигателя. 
• Да се избягват внезапни температурни 

промени (температурен шок). 
• Помпата и двигателят трябва да работят 

равномерно и без сътресения, това да се 
проверява най-малко веднъж седмично. 

 
6.4.1. Минимален/максимален дебит 
 
Ако кривите на техническата документация не е 
посочено друго, е валидно следното: 
 
Qмин= 0,1 х Qbep при работа за кратко време 
Qмин= 0,3 х Qbep при постоянен режим на 
           работа 
Qмакс= 1,2 х Qbep при постоянен режим на 
              работа *) 
 
Qмин – минимален дебит 
Qмакс – максимабен дебит 
Qbep – оптимален дебит при макс.КПД 
*) При условие, че стойността на NPSH на 
системата > NPSHпомпа + 0,5м. 
 
6.4.2. Абразивни течности 
 

При изпомпване на абразивни течности 
трябва да се очаква повишено 
износване на хидравличната част и 
уплътнението на вала. Да се скъсят 

интеравалите за инспекция на агрегата, колкото 
може повече от нормалното.  
 
6.4.3. Допустима брой включвания 
Да не се надвишава допустимия брой 
включвания (вж. диаграмата).  

 
Мощност на двигателя в kW 

 
При ел.двигателите допустимия брой 
включвания може да се намери в приложената 
инструкция за експлоатация. При несъответствие 
на стойностите за допустима да се вземе по-
малката стойност за брой включвания. 

 

 

м
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6.5. Смазване на лагерите 
6.5.1. Смазване с масло 

 
Лагерното тяло да се напълни с масло. 
За качество на маслото вж глава 7.4.1. 
За количество на маслото вж глава 
7.4.1. Помпите се доставят без масло! 

 
Прозорче за маслото 
(стандартно изпълнение) 
Свалете пробката за пълнене 
(637) и напълнете с масло до 
отвора (GF1). Напълнете с масло 
до средата на прозорчето за 
масло (642) (фиг.7). Поддържайте 
това ниво. Препълване с масло води до 
повишена температура на лагерите и теч на 
масло. Ако нивото на маслото е ниско, това може 
да доведе до лошо смазване. 
 
Устройство за постоянно мазане  
(специално изпълнение) 
• При доставката е поставено отделно. 
• Освободете резервоара от основното тяло 

(дясна резба) и го поставете настрана. 
• Плътно, с помощта на уплътняваща ленто от 

PTFE, поставете основното тяло в лагерното 
тяло (330). Затягайте, докато резбовата 
главина застане във вертикално положение 
(фиг.8) 

• Снемете пробката за пълнене (637) (горната 
част на лагерното тяло) и пълнете с масло 
през отвора (GF1), докато нивото на маслото 
достигне приблизително средата на 
прозорчето за масло в основното тяло. 

• Използвайки фуния, напълнете резервоара 
(фиг.8) 

• Уверете се, че О-пръстена лежи на гърлото на 
резервоара и не е повреден. 

• Затиснете с палец гърлото на резервоара, 
обърнете го и го вкарайте в резбовата 
главина на основното тяло. (фиг.8).  

• Сега маслото се стича от резервоара към 
областта на лагерите.  

• Пълненето на резервоара да се повтори, 
докато резервоара остане пълен на около 2/3. 

• Когато нивото на маслото в резервоара на 
устройството за постоянно мазане спадне под 
1/3 от общата височина, в него да се долее 
масло. 

 
 

Фиг.8 

6.5.2. Гресиране 
 
За качество на греста вж глава 7.4.2. За 
количество на греста вж глава 7.4.2 

 
 

• Лагерите вече са напълнени с грес на литиева 
основа и са готови за експлоатация.  

• Поставената грес е подходяща за 
температурен обхват от -30◦С до +90◦С 
(измерено на повърхността на лагерното тяло) 

• Следващото гресиране се извършва през 
гресьорките (636). 

• Температурата на лагерите (измерена  на 
лагерното тяло) трябва да е макс. 50◦С над 
околната температура, но да не надвишава 
90◦С, проверявайте поне веднъж седмично. 
След последвало гресиране е възможно 
временно температурата да е по-висока с 5-
10◦С, докато евентуалният излишък в 
лагерите се изразходи. 

• При смяна на греста да се съблюдава 
поносимостта й с остатъчната грес. 

 
6.6. Мониторинг 
 

Във взривоопасни условия да се 
контролира температурата на лагерите 
и вибрациите на лагерното тяло. 

 
Редовните проверки удължават 
живота на Вашата помпа или 
съоръжение сух ход може да причини 

повреда 
 
• Нивото на маслото да се проверява най-

малко веднъж седмично и ако е необходимо 
да се долива. 

• Проверявайте помпата за течове поне веднъж 
седмично. 

• Количеството на теча при салникова втулка 
да се проверява най-малко веднъж седмично 
(вж. глава 6.2 Салникова втулка) 

• Устройствата за регулиране и контролиране 
на наличните уплътняващи, промиващи и 
охладителни системи да се проверяват 
ежеседмично дали функционират правилно. 
Излизащата вода от охладителната система 
трябва да бъде хладка. 

• При двойните механични уплътнения да се 
проверява най-малко веднъж седмично 
налягането и количеството в областта на 
механичното уплътнение. 

• Помпи, изложени химикали или на абразивно 
износване, да се проверяват периодично за  
повреди и износване. Първата проверка да се 
извърши след половин година. Всички по-
нататъшни интервали на проверка да се 
определят въз основа на състоянието на 
помпата. 

 

Фиг.7 

Основно тяло 

Прозорче 
за масло 
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6.7. Изключване на помпата 
 
• Затваря се вентилът на напорната тръба 

непосредствено преди (макс. 30 секунди) 
изключване на двигателя. Това не се налага, 
ако има монтирана обратна клапа пружинен 
тип. 

• Изключва се двигателят. Да се проследи дали 
спирането е спокойно. 

• Затваря се вентилът на смукателната  страна. 
• Затварят се спомагателните кръгове. Не 

изключвайте охлаждащата система, докато 
помпата не изстине. 

• Ако има опасност от замръзване, помпата, 
охладителните камери и тръбите да се 
изпразнят напълно. 

• Ако и през време на престоя помпата остане 
под налягане и температура, да се оставят 
включени всички налични уплътняващи, 
промиващи и охладителни системи. 

• Уплътняването на уплътнението на вала с 
течност трябва да остане включено, ако 
съществува опасност от засмукване на въздух 
(при подаване от вакуумни инсталации или 
при паралелна работа с обща смукателна 
тръба). 

 
6.8. Съхранение/продължителен престой 
6.8.1. Съхранение на нови помпи 
 
Ако помпите ще се пускат в експлоатация след 
продължителен период от време от доставката, 
препоръчваме да се вземат следните мерки за 
съхранение на помпите: 
• Съхранявайте помпите на сухо място. 
• Поне веднъж месечно завъртайте помпата на 

ръка. 

6.8.2. Продължителни периоди на престой 
 
След дълъг престой набивките на 
салниковите втулки може да са се 
втвърдили и трябва да се подменят 
преди пускането в експлоатация.  

 
А) Пълни помпи 
• Веднъж седмично резервните помпи да се 

включат за кратко и пак да се изключат. Ако е 
възможно да се включат като основни помпи. 

• Ако резервната помпа се намира под 
налягане и температура, оставете включени 
всички налични уплътняващи, промивни и 
охладителни  системи. 

• След 2 години да се подмени маслото или 
греста на лагерите. 

• Набивката на салниковата втулка да не се 
пренатяга до спиране на теча. 

 
Б) Празни помпи 
• Най-малко веднъж в седмицата да се 

завъртат на ръка (да не се включват за да не 
работят на сухо). 

• Подмяната са маслото или греста в лагерите 
се извършва след две години. 

 
            
7. СЕРВИЗИРАНЕ, ПОДДРЪЖКА 
 
7.1. Основни указания  
 

Работите по помпата или агрегата да се 
извършват само когато не работят. 
Непременно спазвайте указанията от 
глава 2. 
 
Поддръжката и сервизирането да се 
извършват само от обучен и опитен 
персонал, който е или пък от сервизни 
техници на производителя.  
 
 
  

7.2. Механични уплътнения  
 
Преди да отворите помпата обърнете 
внимание на глава 2 и глава 8. 
 

Ако капе от механичното уплътнение, значи е 
повредено и трябва да се подмени. 

Подмяната на механичното уплътнение се 
извършва съгласно приложените „Монтажни 
инструкции за уплътнението на вала”. 
 
7.3. Салникови втулки 
Салниковите втулки подлежат на постоянна 
поддръжка, вж. глава 6.2. “Салникови втулки”. 
Ако течът не може повече да се настрои 
правилно, уплътнението е износено и трябва 
своевременно да се подмени (в противен случай 
повишено износване на предпазната втулка на 
вала или на вала). Подмяната на салниковата 
втулка се извършва съгласно приложените 
„Монтажни инструкции за уплътнението на вала”. 
 

Поради опасност от трудова злополука 
е най-строго забранено да се подменят 
уплътнения на помпи през време на 
работата им, когато са под налягане или 

неизстинали. 
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7.4. Смазка и смяна на смазката 
7.5. Смазване с масло 
 
Темпера-
тура на 
лагерите 

Първа смяна 
на масло 
след... работни 
часа 

Всяка 
следваща  
смяна след... 
работни часа 

До 60◦С 300 8760 *) 
60◦С-80◦С 300 4000 *) 
80◦С-100◦С 200 3000 *) 

*) поне веднъж годишно 
 

Във взривоопасни условия интервалите 
за смяна на маслото трябва да се 
спазват обезателно. 
 

• След първите ...часа експлоатация маслото 
да се изпусне (отвор за изпускане на маслото 
“GD” и пробка 903.51) и да се промие с прясно 
масло. Почистете пробката и отново я 
затворете 

• Напълнете с масло съгласно глава 6.5. 
• При по-продължителен престой на помпата 

маслото да се смени след две години. 
 
Отработеното масло да се изхвърли 
съгласно действащите местни или 
национални разпоредби за защита на 
околната среда. 

 
Качество на маслото 
Обозначение Смазващо 

масло CLP46 
DIN 51517 или 
HD20W/ 20 
SAE 

Символ по DIN 51502  
Кинематичен вискозитет при 
40◦С 
 
Температура на кипене 
(съгл. Кливланд) 
 
Температура на замръзване  
 
Работна температура *) 

46 ± 4 мм2/сек 
 
 
+175◦С 
 
 
-15◦С 
 
По-висока от 
разрешената 
за лагерите 

*) за околни температури под -10◦С трябва да се 
използва друг по-подходящ тип масло. 
Необходима е консултация със завода. 
 
Количество на маслото 

Размер на  
Лагерното тяло 

Количество            
на маслото в л 

24 0,5 
32 1,1 
42 1,4 
48 1,7 

 
 

7.6. Смазване с грес 
Следващо гресиране 
 
• Лагери, смазвани с грес, с възможност за 

допълнително гресиране, трябва да се 
гресират след всеки 4000 работни часа, но не 
по-малко от веднъж годишно. Първо 
почистете гресьорката (636). 

 
Количество на гресиращата смазка 
...съгласно NLGI Grade 2 
 
Размер на 
Лагерното тяло 

Лагер откъм 
помпата 

Лагер откъм 
двигателя 

24 9гр / 10 см3 14гр / 16 см3 
32 13гр / 15 см3 20гр / 22 см3 
42 18гр / 20 см3 33гр / 35 см3 
48 23гр / 26 см3 42гр / 46 см3 

 
• При по-продължителен престой на помпата 

греста да се смени след две години. 
 
7.7. Куплунг 
 
Хлабината на половинките на съединителя да се 
проверява на редовни интервали от около 1000 
часа експлоатация. 
 
За куплунзи с гумени подложки да се направи 
следното: 
Ако куплунгът не се нуждае от нова центровка, 
гумените подложки могат да работят с 
износване до около ¼ от нормалната им 
дебелина, преди да се подменят.За измерване 
на луфта, на външната страна на половинките 
на куплунга се нанасят отметки съгласно 
следната фиг. След това фиксирайки едната 
половинка, завъртете другата половинка, 
колкото е възможно и изчерете разстоянието 
между отметките  (∆Sv). Ако стойността на 
измереното надвишава посоченото в таблицата, 
то половинките трябва да се подменят в 
комплект. 

 
При силно износване да се има пред 
вид, че евентуално двигателят не се 
намира на една права с помпата или 
разстоянието между половинките на 
съединителя се е променило. 
Износените детайли да се подменят, 
също така е необходимо ново монтаж 

или центроване на съединителя, както е описано 
в глава 5.3. 
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7.8. Почистване на помпата 
 
Помпата да не се почиства с вода под 
налягане – в лагерите може да влезе 
вода. 

 
 
 
 

• Външното замърсяване по помпата намалява 
отвеждането на топлината. Затова помпата 
редовно (в зависимост от степента на 
замърсяване) да се почиства с вода. 

• Възможно е радиалните уплътнения на вала 
(421.41 и 421.51) да протичат. 
Замърсяванията могат да предизвикат теч от 
областта на уплътнението на вала. Затова от 
време на време ги избърсвайте. 

• Подменете замърсеното прозорче за масло. 
(642). 

 
8. РАЗГЛОБЯВАНЕ И РЕМОНТ НА ПОМПАТА 
 
8.1. Основни указания 
 

Ремонти по помпата или помпената 
система могат да се извършват само от 
оторизиран обучен персонал или от 
специалисти на производителя. 

 
При разглобяване на помпата обърнете 
внимание на глава 2 и глава 4.1. 
 
 

За монтажни и ремонтни дейности можете да 
поръчате специализиран персонал. 
 
Поради опасност от трудова злополука е най-
строго забранено да се подменят уплътнения на 
помпи през време на работата им, когато са под 
налягане или неизстинали 
 

Ако помпата е работила с опасно 
вещество, преди разглобяване е 
необходимо течността да се отстрани 
така, че да не навреди на околната 

среда. Обърнете внимание, че дори при празни 
помпи остават следи от изпомпваната течност. 
Ако е необходимо, помпата трябва да се измие и 
обеззарази. Да се спазват съответните наредби, 
в противен случай съществува опасност за 
здравето на хора. 
• Преди началото на демонтажа вземете мерки, 

така че агрегатът да не може да се включи. 
• В корпуса на помпата не бива да има 

налягане и течност. 
• Всички спирателни арматури на 

смукателната/ подвеждащата и напорната 
тръби трябва да са затворени. 

• Всички детайли трябва да са се охладили до 
околната температура 

 
Мястото на разглобяване трябва да е 
подготвено така, че да се изключи 
възможност от падане или 
претъркаляне на части и детайли. 

 
 

При необходимост използвайте открит 
пламък (поялна лампа и др) само, ако 
няма опасност от възникване на пожар, 
експлозия или опасни пари. 
 
Използвайте само оригинални части. 
Обърнете внимание на материала на 
изработка и съответното изпълнение. 
 

8.2. Общи указания 
 
Работи, които изскват ударно 
въздействие (чук), се извършват само 
извън взривоопасни помещения или 
само със специални инстументи, 

непредизвикващи искрене. 
 
Разглобяването и монтажът се извършват 
съгласно съответната схема в разрез. Ще са Ви 
необходими подходящи инструменти. 
 
Преди разглобяването проверете дали 
разполагате с всички необходими части. 
Разглобявайте до там, докъдето е необходимо за 
подмяната на съответната част. 
 
8.3. Разглобяване на извлекаема 

конструкция (Back-pull-Out) 
 
Тази конструкция на помпата позволява 
разглобяването й без демонтаж на корпуса 
(102V) от рамата и без да се сваля от 
тръбопровода, стига да не се налага подмяна 
или ремонт на самия корпус.  
• Изпразнете корпуса (102V) през отвора за 

изпразване (912.11). 
• Демонтирайте тръбопроводите на всички 

промивни и охлаждащи системи и през 
пробката (903.51) изпразнете лагерното тяло 
(330) от масло. 

• Свалете защитата на куплунга. 
• Развинтете болтовете на опорните пети (183) 

от рамата. 
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Окачете конструкцията на подемен механизъм, така 
че да не падне или да удари корпуса на помпата по 
време на разглобяването. Вж препоръчителен 
пример на фиг.9. 

Фиг.9 
• Развинтете шестограмните болтове (901.11) от 

корпуса.  
• Използвайки доставените с помпата разхлабващи 

винтове (901.42), отделете извлекаемата 
конструкция от корпуса. 

 
8.4. Демонтаж на работно колело 

 
Обърнете внимание на „Монтажни 
инструкции за уплътнението на вала” 
 
 

• Ако работното колело има обратни лопатки, 
преди да продължите с демонтажа проверете 
разстоянието „а” между  работното колело (230) и 
капака на корпуса (161). Вж глава 8.7.1. 

• Разхлабете гайката на работното колело (922) 
(дясна резба), фиксирайки ротора към края на 
куплунга. 

• Свалете работното колело (230) с две отвертки 
или два пръта (фиг.10). Свалете шпонката 
(940.31). 

 
Фиг.10 

 
Поставете прътите под лопатките 
така, че не повредите работното 
колело. 
 

• За по-нататъшно разглобяване 
извлекаемата конструкция се поставя във 
вертикално положение (с вертикален вал, 
вж фиг.11). Внимание: Да се вземат мерки 
конструкцията да не се обърне и падне. 

Фиг.11 
 
8.5. Демонтаж на уплътнението на вала 
 
• Преди да свалите капака на корпуса 

обърнете внимание на „Монтажни 
инструкции за уплътнението на вала”. 

• Разхлабете шестограмната гайка (902.32) 
(не е налична при всички размери помпи) и 
извадете капака на корпуса (161) от 
лагерното тяло (344). 

 
8.6. Демонтаж на лагерите 
 
• Свалете куплунга със снемащата скоба 

(фиг.12) и демонтирайте шпонката (940.52). 

фиг.12 
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• Свалете штифта (507), използвайки две 

отвертки (вж фиг.13). 

Фиг.13 
• Разхлабете шестограмния болт (901.41). 

Свалете адаптора на лагерното тяло от 
лагерното тяло (330). 

• Свалете пръстена (932.51) с помощта на 
плоски клещи съгласно DIN 5256-3. 

Лагерно тяло Необходими 
клещи  

Дължина i 
мин. на 
клещите 

24 Размер 94/С40 200мм 
32, 42 Размер 94/С85 250мм 

48 Размер 94/С85 300мм 
 
• Свалете от лагерното тяло вала (210) заедно с 

търкалящите лагери (320.51 и 320.52) и 
лагерната гайка (923.51). 

• Свалете лагерната гайка (923.51), тя е с дясна 
резба и самоблокираща. Ако се работи 
внимателно, тази гайка може да се използва 
повторно до 5 пъти. 

• Свалете търкалящите лагери (320.51 и 320.52) 
от вала (210) с хидравлична преса или лагерна 
скоба. 

 
8.7. Обработка на детайлите 
 
След разглобяване всички части трябва да се 
почистят и да се проверят за износване. Износени 
или повредени части се заменят с нови 
(рез.части). При сглобяване на помпата се 
препоръчва подмяна на всички уплътения.  

 
Всички тефлонови и графитни 
уплътнения се използват само веднъж. 
 
 

В повечето случаи, ако е необходимо, трябва да 
се подменят механичното уплътнение и лагерите.  
 
Наслагванията и замърсяванията по работното 
колело (230), корпуса (102V) или капака на 
корпуса се почистват.  

8.7.1. Просвет на работното колело 
Смукателна страна             обратни лопатки 
на раб.колело 

 
 
Раб.колело откъм 
Страната на задвижването 
Само за следните модели 

 
 
 
Номин.диаметър D мм 60 

68 
85 100 

120 
135 

155 
175 

220 

Радиален 
просвет  
в мм  

ново 
мин 0,15 0,17 0,20 0,22 0,25 
макс 0,19 0,22 0,24 0,27 0,30 

Макс. 
износване 

0,78 0,85 0,90 1,05 1,15 

Аксиа-
лен  
просвет 
в мм 

ново 0,8 – 1,2 
Макс. 
износване 

Макс. 1,7 

 
При достигане или превишаване на 
максималното износване, износените 
части трябва да се подменят. 
 

За корпус (102V) с пръстен (502.11) и капак на 
корпуса (161) с пръстен (502.31) има следните 
възможности за възстановяване на необходимия 
просвет: 
А) подменете работното колело (230) и 
пръстена. След това оригиналните разстояния 
ще бъдат възстановени. 
Б) За да не се подменя работното колело, може 
се достави специален пръстен (който да пасне). 
За повече информация се обърнете към завода. 
 
Ако трябва да се поправят корпус (102V) и капак 
на корпуса (161) без пръстен, за възстановяване 
на хидравличните характеристики може да се 
монтира допълнително пръстен. Необходима е 
допълнителна машинна обработка на корпуса и 
/или капака на корпуса. За повече информация 
се обърнете към завода.   
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8.8. Монтаж 
При монтажа използвайте обратния ред на 
описаните операции за разглобяване на 
помпата. Освен това да се обърне внимание на 
следното: 
• При сглобяване на помпата поддържайте 

безупречна чистота. 
• За неголеми луфтове, напр. между втулката 

на вала (433) и вала (210) или работното 
колело (230) и вала (210), а също и за резбови 
съединения, използвайте подходяща 
монтажна паста (напр. моликот) за 
улесняване на монтаж и следващ демонтаж. 

  
Монтажната смазка трябва да е 
съвместима с изпомпваната течност. 
 
 

Болтовете се затягат при следните усилия: 
 
Място Размер 

болт 
Въртящ момент в Nm 
Смазана 
резба 

Резба без 
смазка 

Болтове 
на 
корпуса 

М12 35 50 
М16 105 150 
М20 210 305 

Всички 
останали 
болтове 

М10 35 50 
М12 60 90 
М16 150 220 

 
• Преди да монтирате втория лагер върху вала, 

поставете осигурителния пръстен (932.51) 
между двата лагера. 

• Преди да монтирате лагерите ги нагрейте до 
около 80◦С в маслена баня или с лагерен 
подгревател. При необходимост с леки удари 
с чук, използвайки тръба с подходящ 
диаметър, притискайте вътрешния пръстен 
към вала. Задръжте външния пръстен, за да 
избегнете вибрации на сачмите. 

• При стягането с болтове на лагерното тяло 
(330) към адаптора  (344) и на адаптора към 
корпуса (102V), болтовете трябва да се 
поставят точно в центъра на отворите. 
Нарушение на това правило води до 
неравномерност на смазването при работа.   

• Притиснете щифта (507) на вала (210), докато 
остане аксиално срещу стъпалото на вала. 
Между щифта (507) и адаптора (344) трябва 
да остане разстояние от поне 0,7мм. 

• При необходимост при монтажа можете да 
използвате тръбовидно задвижване (фиг.14).  

 
Фиг.14 

 
• Не използвайте излишна сила при монтажа. 
• За монтаж на уплътнението на вала 

(салникова втулка или механично уплътнение) 
се обърнете към „Монтажни инструкции за 
уплътнение на вала и глава 8.5. 

• За работни колела с обратни лопатки след 
монтаж на работното колело (230) и след 
стягане на гайката на работното колело (922) 
трябва да се измери аксиалният просвет 
между обратните лопатки и капака на корпуса 
(161). (вж. глава 8.7.1). 

• След сглобяване на извлекаемата 
конструкция към корпуса, обърнете вала  и 
проверете дали помпата се движи свободно. 
При въртене уплътненията на вала създават 
леко съпротивление, но не трябва да има 
контакт между метални части.  

• Преди пускане в експлоатация проверете 
помпата за съосност на куплунга. Това може 
да се пропусне за помпи с куплунг с 
дистанционна втулка, ако помпеният корпус и 
двигателят не са били демонтирани. 

 
Преди пуск не забравяйте да напълните 
помпата с масло. 
 
 
Преди пуск не забравяйте да монтирате 
всички предпазни устройства. 
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9. ПРЕПОРЪКА ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, РЕЗЕРВНИ ПОМПИ 
9.1. Резервни части 
 
Да се подберат резервни части за двугодишна 
непрекъсната експлоатация. Ако не е 
необходимо да се вземат предвид други 
разпоредби, Ви препоръчваме в дадените в 
листата по-долу количества резервни части 
(съгл. DIN 24296). 
 

 Брой на помпите (вкл. 
резервните) 
2     3     4      5   6/7   8/9    ≥10 

Резервни части    Брой на резервните части 
Работно колело  1  1  1 2 2 2 20% 
Осигурителен 
пръстен 

 2  2  2  3  3  4 50% 

Вал с шпонка и 
болт или гайка 

 1  1 1  2  2  3 20% 

Сачмен лагер  1  1  2  2  2  3 25% 
Предпазна 
втулка на вала 

 2  2  2  3  3  4 50% 

Пръстен на 
адаптора 

 1  1  2  2  2  3 30% 

Салникова 
набивка 

16 16 24 24 24 32 40% 

Уплътнения за 
корпуса на 
помпата, 
комплекти 

 4  6  8  8  9 12 150% 

Други 
уплътнения,  
Комплекти 

 4  6  8  8  9 10 100% 

К-т механично 
уплътнение 

1 1 2 2 2 3 25% 

Лагерно тяло в 
комплект с вал, 
лагери и т.н. 

- - - - - -   2 

 
 
За осигуряване на оптимална 
наличност, по-специално по отношение 
на изпълненията от специални 
материали и механичното уплътнение, 

запасете се със съответните резервни части, 
тъй като времето за доставката им е по-
продължително. 

9.2. Поръчка на резервни части 
 
 Ако поръчвате резервни части, молим да 
запишете следните данни: 
 
• тип: ______________________   
• Поръчка №: ________________ 
• наименование на частта ______________  
• по чертеж _______ 
 
Всички данни ще намерите в спецификацията  и 
съответните чертежи. 
 

Съхранявайте резервните части в сухи и 
чисти помещения. 
 
 
 

9.3. Резервни помпи 
 

Преди По отношение на помпи в 
съоръжения, чието излизане от строя 
може да застраши живота на хора или 
да причини големи материални щети 

или разходи, задължително да се държат в 
готовност достатъчен брой резервни помпи към 
съоръжението. Готовността им за експлоатация 
да се осигури чрез непрекъснати проверки (вж. 
глава 6.8.). 

 
Съхранявайте резервните помпи 
съгласно глава 6.8. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
10. НЕИЗПРАВНОСТИ – ПРИЧИНИ И ОТСТРАНЯВАНЕ 
 
Приведените указания за причината и 
отстраняването на неизправности трябва да 
служат за разпознаване на проблема. За 
отстраняването на повреди, които потребителят 
не може или не иска да поправи, на 
разположение е сервизът на производителя. При 
ремонти и промени по помпата от потребителя 
да се вземат пред вид данните от 
спецификацията, а също и глава 2 от настоящата 
инструкция за експлоатация. Евентуално да се 
поиска писменото съгласие на производителя. 
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ПРИЧИНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОТСТРАНЯВАНЕ 

●           Противоналягането е 
прекалено голямо 

Да се провери инсталацията за замърсявания; 
да се отвори повече шибърът откъм напорната 
страна; да се намалят съпротивленията на 
напорната тръба (напр. да се почистят 
филтрите); да се използва по-голямо работно 
колело (да се вземе предвид мощността на 
двигателя). 

  ●  ●    ●   Противоналягането е много 
малко, напорът е много 
силен 

да се затвори малко шибърът откъм напорната 
страна. 

   ● ●       Оборотите са твърде 
големи 

да се намалят оборотите; да се сравнят 
оборотите на двигателя със посочените  за 
помпата (табелка на помпата) 
при регулиране на оборотите (честотен 
преобразувател) да се провери настройката на 
зададената стойност. 

●  ●         Оборотите са твърде малки да се увеличат оборотите; 
да се сравнят оборотите на двигателя с 
предписаните обороти на помпата (табелка на 
помпата); при регулиране на оборотите 
(честотен преобразувател) да се провери 
настройката на зададената стойност. 

 ● ●   ● ●     Дебитът е много малък. Увеличете минималното количество дебит 
(отворете шибър, байпас) 

        ●   Дебитът е много голям. 
 

Намалете количество дебит (затворете шибър) 

   ● ●       Диаметърът на работното 
колело е прекалено голям 

да се използва по-малко колело. 
 

●  ●         Диаметърът на работното 
колело е прекалено малък 

да се използва по-голямо колело (да се 
съобрази с наличната мощност на двигателя). 

●  ●   ● ●     Помпата и/или тръбата не 
са съвсем пълни с течност 

да се напълнят; да се обезвъздушат. 

● ● ●         Помпата или 
засмукващата/подвеждаща
та тръба са запушени 

да се почистят. 
 
 

●  ●         Въздушна възглавница в 
тръбата 

да се обезвъздуши; 
да се подобри положението на тръбата. 

● ● ●   ● ●     Смукателната височина е 
голяма/ Стойността NPSH е 
прекалено малка 
 

да се повиши равнището на водата; да се 
повиши предналягането; да се намалят 
съпротивленията в подвеждащата / 
засмукващата тръба (да се промени 
положението и номиналната ширина, да се 
отворят спирателните арматури, да се почистят 
филтрите). 

● ● ●         Засмуква се въздух да се повиши нивото на течността; да се 
провери плътността на засмукващата тръба 

● ● ●         Засмукване на въздух през 
уплътнението на вала 

да се почисти промивната тръба; 
да се повиши налягането към уплътнението; 
да се смени уплътнението на вала 

●  ●         Посоката на въртене е 
неправилна 

да се сменят двете фази на кабела за 
електрозахранване (да се извърши от 
специалист-електротехник). 

●  ●   ●   ●   Износване на вътрешни 
части 

износените части да се подменят. 

●  ●  ●       Плътността и/или 
вискозитета на течността е 
голяма 

необходима е консултация с производителя. 
 

       ●   ● Набраздяване и грапавини 
по вала  

частите да се сменят. 
 

       ●   ● Отлагания по механичното 
уплътнение 

да се почисти 
механичното уплътнение евентуално да се 
смени 

     ●     ● Дебаланс на работното 
колело 

да се отстранят запушванията/ отлаганията; 
колелото да се смени, ако има отчупвания или 
неравномерно износване; 
да се провери дали валът се върти без радиално 
биене. 
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ПРИЧИНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОТСТРАНЯВАНЕ 

    ● ●   ● ● ● Силите при тръбите са 
много големи (агрегатът 
опъва) 

да се направи промяна (тръбите да се подпрат, 
да се сложат компенсатори и др.); 
правилно ли е залята фундаментната 
плоча/рамката? 

     ●   ●  ● Куплунгът не е центриран. Направете по-добра центровка на агрегата. 

     ●   ●   Малко разстояние в  
куплунга. 

Подменете го. 

    ● ●   ● ● ● Силите при тръбите са 
много големи (агрегатът 
опъва) 

да се направи промяна (тръбите да се подпрат, 
да се сложат компенсатори и др.); 
правилно ли е залята фундаментната 
плоча/рамката? 

    ●       Неправилно 
електрозахранване (2-
фазно захранване) 

да се провери напрежението във всички фази 
да се проверят свързванията на кабелите; 
да се проверят предпазителите. 

         ●  Уплътнението на вала е 
износено: 

да се затегнат болтовете; 
да се подмени 

     ●   ●   Повреден лагер: да се смени; 

        ●   Недостатъчно разтоварване 
 

да се почистят разтоварващите отвори на 
работното колело; 
да се сменят износените части (работно колело, 
уплътнителни пръстени); 
да се напасва към системното/ предналягане, 
указано при поръчката. 

     ●      Вибрации от съоръжението 
(резонанс) 

необходима е консултация с производителя. 
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Списък на частите S4…1 
 
№ Обозначение на частта 
102V Спираловиден корпус 
161 Капак на корпуса 
183 Петова опора 
210 Вал 
230 Работно колело 
320.51 Търкалящ лагер 
320.52 Търкалящ лагер 
330 Лагерно тяло 
344 Адаптор на лагерното тяло 
400 Гарнитура 
400А Гарнитура  
412.21 О-пръстен 
412.31 О-пръстен 
412.41 О-пръстен 
421.41 Радиален уплътнителен пръстен на вала 
421.51 Радиален уплътнителен пръстен на вала 
433 Механично уплътнение 
471Q Капак на квенч (промивка) 
502.11 *) Разделителен пръстен 
507 Разпръксващ пръстен 
524 Предпазна втулка на вала 
527 **) Фиксиращ пръстен 
542.31 Дроселна втулка 
554.12 Шайба 
637 Пробка за пълене с масло 
642 Прозорче за ниво на маслото 
901.11 Шестограмен болт 
901.12 Шестограмен болт 
901.31  Шестограмен болт 
901.41 Шестограмен болт 
901.42 Шестограмен болт 
902.31 Фиксиращ щифт 
903.51 Винтова тапа 
904.11 *) Резбови щифт 
904.31 **) Резбови щифт 
912.11 Пробка за изпразване 
920.12 **) Шестограмна гайка 
920.31 Шестограмна гайка 
922 Гайка на работно колело 
923.51 Лагерна гайка 
932.51 Фисиращ пръстен 
940.31 шпонка 
940.52 шпонка 
*) ...опция 
**) ..не е налично при всички изпълнения 
 

Важи за модели:  
Запазваме си правото на технически промени! 
  


