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

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

 
Целта на тази инструкция е да предостави необходимата информация за правилния монтаж, 
експлоатация и поддръжка на помпите. Необходимо е потребителят внимателно да прочете тази 
инструкция преди да започне работа по помпата. Неправилната експлоатация може да причини 
повреди по помпата и да доведе до отпадане на гаранционните задължения на Продавача. При 
запитване за техническа информация или резервни части винаги посочвайте модела и фабричния 
номер. Инструкциите и предупрежденията, посочени по-долу се отнасят за стандартен модел 
помпа; при специални изпълнения и модификации се обърнете към техническата документация по 
съответния Договор. За инструкции, ситуации или събития, непредвидени в тази инструкция, се 
обръщайте към Сервизния център. 
 
 
1. Общи положения 
Потопяемите помпи от серията Z от неръждаема стомана гарантират устойчивост и висока 
производителност. Неръждаемата стомана е най-добрият материал срещу износване, абразивност и 
други условия на околната среда, срещани в сондажите. Освен това този материал позволява 
производството на по-леки помпи, без това да намали износоустойчивостта им. Всяка потопяема 
помпа след производството си се подлага на хидравлично тестване, след което тя се куплира с 
двигателя и може да бъде използвана. Преди пускане в експлоатация обаче се препоръчва помпата 
да се провери за евентуални повреди, причинени от транспортирането. За това е достатъчно да се 
направи проверка за видими недостатъци по помпата. 
 
2. Куплиране на помпата с двигател 
Помпата е снабдена с куплунг и фланец и може да се куплира към всеки потопяем двигател с вал и 
размери, отговарящи на NEMA нормите.  
 
Правилното куплиране се извършва по следния начин: 

- Снемете защитата на кабела (1), като отвинтите болтовете (2) (фиг.1). 
- Проверете дали зъбците и половинките на куплунга на двигателя и помпата са чисти. 
- Позиционирайте двигателя и помпата така, че да се намират на една ос. 
- Поставете вала на двигателя (3) в куплунга на помпата (4) и съединете куплунга. 
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- Поставете пръстена с пружина (8) на опъващата щанга на двигателя (5); затегнете на кръст 
по диагонал един след друг болтовете на помпата (6) към двигателя. 

- Поставете кабела на двигателя (7) по дължината на помпата и поставете след това върху 
него кабелната защита (1); след това вкарайте кабела от страната на двигателя и затегнете 
болтовете (2) от страната на напорния тръбопровод на помпата. 

 
3. Монтаж на помпата в сондажа 
Помпите са предназначени за транспортиране на чиста, студена вода с максимално съдържание на 
пясък до 50 гр/м3. Преди монтирането на помпата сондажа трябва добре да се почисти. Въпреки 
голямата абразивна устойчивост на неръждаемата стомана, високото съдържание на пясък във 
водата може да доведе до преждевременно износване на частите и намаляване на 

експлоатационния живот на помпата.  
 
Проверете дали скоростта на обтичане на водата покрай двигателя 
отговоря на изискванията на производителя. За повече информация вж.  в 
приложението. Скорост на обтичане по-ниска от изискваната води до 
прегряване на ел.двигателя. В този случай помпеният агрегат трябва да се 
монтира в охлаждащ кожух. 

 
3.1 Възвратен вентил в напорния тръбопровод 
Помпите от серията Z са снабдени с вграден възвратен вентил, монтиран на нагнетателя. Въпреки 
това се препоръчва монтирането на втори възвратен вентил на напорния тръбопровод за 
приложения, където помпата захранва директно намираща се под налягане разпределителна 
мрежа. Този вентил ще поема хидравличните удари от включването и спирането на помпата. 
 
3.2 Спускане на помпения агрегат 
Спускането на агрегата при потапяне в сондажа и окончателното му позициониране става 
посредством напорната тръба, която се състои от множество завинтени или съединени с фланци и с 
клеми тръбни елементи. Завинтете добре всички тръбни елементи, тъй като биха могли да се 
разхлабят при стартиране на помпата от въртящите моменти на двигателя. На нагнетателя на 
помпата е поставен болт, който предпазва разхлабването на първия тръбен елемент. От 
съображения за сигурност или при ползване на пластмасови тръби е необходимо да се използва 
въже от неръждаема стомана, което се закрепва към предвидените за това 4 шлица на горния 
държач на помпата (фиг.2). 
 
3.3 Закрепване на кабела към напорната тръба 
За предпазване на захранващия кабел от оплитане и скъсване в сондажа и особено на изхода на 
сондажа, кабелът се закрепва на равни разстояния от макс. 3 м. За тази цел се използва подходяща 
водоустойчива гумена лента (фиг.3). 
 
3.4 Потапяне на помпата в сондажа  
Уверете се, че диаметъра на сондажа е по-голям от диаметъра на помпата. Потопете помпата  
изключително внимателно, като внимавате да не повредите помпата и кабела. 
 
3.5 Позициониране на помпата в сондажа 
Потопяемата помпа работи само под вода, затова работата на сухо, дори и за кратко време, трябва 
обезателно да се избягва. Минималното водно ниво в сондажа не бива да пада никога под 
нагнетателя на помпата. За по-голяма сигурност обаче при чести колебания в нивото на сондажа се 
препоръчва използване на предпазни устройства против работа на сухо. Минималното разстояние 
между долната част на двигателя и дъното на сондажа трябва да е най-малко 1 м.  
 
4. Работа с потопяемата помпа 
След монтажа и електрическото подключване и преди окончателното свързване към 
водоразпределителната мрежа трябва да се извършат следните дейност: 
 
4.1 Първоначално пускане в експлоатация 
Отворете спирателния вентил (7) – фиг.3 на около 1/3 от диаметъра му. Това ще улесни излизането 
на въздух от помпата; същевременно ще предотврати натрупване на остатъци от пясък в сондажа, 
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които биха могли да износят преждевременно помпана. Сега можете да пуснете помпата да работи. 
 
4.2 Проверка посоката на въртене при трифазни двигатели 
Отчетете налягането на манометъра с около 1/3 отворен спирателен вентил. Изключете помпата и 
разменете две фази в ел.таблото. Пуснете отново помпата и отново отчетете налягането на 
манометъра. Правилната посока на въртене е при това свързване на фазите, когато помпата 
достига най-голямо налягане, отчетено по манометъра. В случай, че липсва манометър, правилната 
посока можете да установите, като обърнете внимание при кое свързване на фазите помпата има 
най-големия дебит при отворен фланец.  
 
 
4.3 Проверка чистотата на изпомпваната вода 
След проверка посоката на въртене, проверете отново с 1/3 отворен спирателен вентил, дали 
водата е бистра и чиста. При наличие на остатъци от пясък помпата се оставя още няколко минути 
да работи, докато започне да излиза чиста вода. След това отваряйте постепенно спирателния 
вентил, докато водата стане напълно чиста и докато вентилът отвори напълно. Ако от фланеца на 
помпата излиза чиста вода, то вече можете да пристъпите към окончателно подключване на 
помпата към водоразпределителната мрежа. 
 
4.4 Работа при затворен спирателен вентил 

 
Помпата работи повече от 3 минути при затворен спирателен вентил, тъй като това 
ще доведе до прегряване на части от помпата. 
 
 

 
5. Поддръжка 
Помпите от серията Z не се нуждаят от специална поддръжка. За предотвратяване на повреди,  се 
препоръчва редовна проверка на работното налягане и консумацията на ток. Спадане на работното 
налягането се дължи на хидравлично износване в помпата. Ако помпата консумира твърде много 
ток, възможна причина за това са триения в корпуса на двигателя или помпата извън нормалното. 
 
6. Повреди, възможни причини и остраняване  
 
ПОВРЕДИ ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ НАЧИНИ НА ОТСТРАНЯВАНЕ
1. Помпата не изпомпва А) Спад в нивото на водата в 

сондажа 
 
Б) Запушена смукателна решетка 
В) Вентилът на напорната страна е 
затворен или блокирал 
Г) Помпата е пълна с пясък 
 

А) Изчакайте покачване на нивото 
или, ако е възможно спуснете 
помпата по-ниско. 
Б) Извадете я и я почистете 
В) Проверете вентила и го 
подменете 
Г) Извадете помпата и я 
отблокирайте. 

2. Помпата не дава 
достатъчно дебит 

А) Спад в нивото на водата в 
сондажа 
 
Б) Запушена смукателна решетка 
В) Вентилът на напорната страна е 
затворен или блокирал 
Г) Грешна посока на въртене 
Д) Помпата е подбрана с по-голям 
дебит от този, който дава сондажа 

А) Изчакайте покачване на нивото 
или, ако е възможно спуснете 
помпата по-ниско. 
Б) Извадете я и я почистете 
В) Проверете вентила и го 
подменете 
Г) вж т.4.2 
Д) Подменете помпата с такава, 
който дава по-малък дебит. 

3. Недостатъчно 
налягане 

А) Грешна посока на въртене
Б) Тръбопроводни загуби в 
системата. 
В) Износени части в помпата. 

А) вж т.4.2
Б) локализирайте загубите и 
ремонтирайте 
В) Извадете помпата и подменете 
износените части 



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И МОНТАЖ 
ПОТОПЯЕМИ СОНДАЖНИ ПОМПИ СЕРИЯ Z 

- 4 -  
 Аквастарт ООД, бул.Братя Бъкстон 40, тел/факс 02 855 21 06 тел. 9312176 

4. Често включване и 
изключване на помпата 

А) Спад в нивото на водата в 
сондажа 
 
Б) Помпата е подбрана с по-голям 
дебит от този, който дава сондажа 
В) Лошо настроени датчици за ниво 
и налягане 
Г) резервоарът към помпата е малък 

А) Изчакайте покачване на нивото 
или, ако е възможно спуснете 
помпата по-ниско. 
Б) Подменете помпата с такава, 
който дава по-малък дебит 
В) Настройте ги наново 
 
Г) подменете резервоара с по-
голям 

5. Помпеният агрегат 
има голяма консумация 
на ток 

А) Помпата е блокирана от пясък.
 
Б) Механично триене в агрегата. 
 

А) Извадете помпата и я 
отблокирайте. 
В) извадете помпата и я 
ремонтирайте 
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МОНТАЖНА СХЕМА 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Помпа 
2 – Напорен тръбопровод 
3 – Кабел 
4 – Ел.табло 
5 – Възвратен вентил 
6 – Манометър 
7 – Спирателен кран 
8 – Нивомерна сонда 
9 – Кабелна скоба 
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ИЗЧИСЛЯВАНЕ СКОРОСТ НА ОБТИЧАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ 

 
 

 

 
Където  
Q [м3/сек] - дебит на помпата,  
D [мм] – диамeтър на сондажа 
d [мм] – диматър на двигателя 
v [м/сек] – скорост на обтичане на двигателя 
 
В случай на скорост под изискваната за двигателя, както и във всички случаи на 
хоризонтален монтаж, е необходимо помпеният агрегат да работи, монтиран в  
охлаждащ кожух. 
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Модел двигател Изисквана скорост 

на обтичане 
м/сек 

L4C 0,3 
4OS 0,08 
L6W 0,2 
L8W 0,5 
 


