
Автоматични инсталации за повишаване на налягането  
 

Инструкции за монтаж и експлоатация 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХОРА И ИМУЩЕСТВО 
Следните символи означават: 

 
ОПАСНОСТ 
Неспазване на това предупреждение може да доведе до наранявания на хора и/или повреда на 
оборудване. 

 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР 
Неспазване на това предупреждение може да доведе до електрически удар. 
 

ВНИМАНИЕ:  ВНИМАНИЕ 
  Неспазване на това предупреждение  може да доведе до материални щети или опасности 
за околната среда. 
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Тази инструкция се състои от две части: първата е предназначена само за инсталаторите, а втората 
– за инсталаторите и потребителите. 
 

Преди да започнете с монтажа на продукта, прочетете внимателно тази инструкция и се 
запознайте с местните разпоредби. 
Монтажът и поддръжката се извършват само от квалифициран персонал. 
  
Помпената група работи автоматично; помпите могат да се включат автоматично  без 
предупреждение. Групата съдържа вода под налягане; преди извършване на сервизни 
дейности, намалете налягането до 0. 
 
Електрическите връзки се изпълняват съгласно местните разпоредби. 
Да се предвиди подходяща заземителна система. 
Преди извършване на сервизни дейности, изключете ел.захранването. 
 
Ако помпената група е повредена, изключете ел.захранването, за да предотвратите 
електрически удар. 
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Ако помпената група е повредена, затворете спирателните кранове, за да 
предотвратите наводнение. 

 
 
 
ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Следните инструкции не могат да Ви предпазят от всички опасности, възникващи при използване на 
двигател, но трябва трябва да се прилагат с цялото съзнание и опит на персонала, работещ по машината; 
това са само мерки за предотвратяване на инциденти: 
 

1. Знания за машината. Внимателно прочетете всички инструкции, съдържащи се в инструкциите за 
екплоатация и поддръжка.  Преди започване проверете ефективността на работните и предпазни 
устройства. 

2. Предпазете стоящи наоколо хора. Ако очаквате да възникне опасна ситуация, сигнализирайте 
предварително. Не позволявайте на необучен персонал да доближава машината, когато работи. 

3. Носете подходящо облекло. Избягвайте висящи дрехи, които могат да се хванат от въртящи се 
компоненти. 

4. Носете на ръцете си ръкавици. Някои метални части имат остри ръбове, които могат да Ви порежат. 
Използвайте подходящи инструменти и оборудване. 

5. Преди стартиране на помпите, уверете се, че са заляти с вода. 
6. Помпите в противопожарната помпена група не са подходящи за изпомпване на течности с 

абразивни субстанции, частици или влакнести материи, както и експлозивни течности. 
7. Електрическите помпи са предназначени за работа в закрито помещение, предпазени от външни 

условия и замръзване. 
Уверете се, че достъпът на охлаждащ въздух до вентилатора на двигателя не се възпрепятства. 

8.  Преди извършване на каквито и да било работи по монтажа или поддръжката, уверете се, че 
помпата е изключена от ел.захранването. 

9. Електрическото табло се монтира и свързва само от квалифициран електротехник в съотвествие с 
местните електрически разпоредби. 

10. Като основно правило, преди сервизиране на елекрически и/или механични компоненти от 
помпената група, ел.захранването трябва да се изключи. 

 
1. Общи положения 

Противопожарните помпени групи на ЛОВАРА са предназначени за транспортиране на вода и повишаване 
на налягането във фиксирани противопожарни системи и автоматични спринклерни инсталации в 
съответствие с влезлия в сила стандарт EN12845. 
 
Експлоатационни ограничения: 
Температура на течността:  +4◦С до +40◦С 
Околна температура:   +4◦С до +40◦С 
Работно налягане:   макс. 8 bar, 10bar, 16bar, в зависимост от типа на помите (вж.  
     инструкция за помпи) 
Минимално входящо налягане: Съгласно кривата за NPSH и тръбните загуби; нивото трябва да се  
     повиши 0,5м за сигурност 
Максимално входящо налягане: Входящото налягане плюс налягането на помпата при затворен  
     вентил трябва винаги да е под максималното работно налягане 
Включвания за час:   Не превишавайте броя включвания за час, предпоръчвани в  
     спецификацията за помпата 
 
ВНИМАНИЕ: За мембранния съд също има ограничения по отношение на температурата и налягането.  
  Обърнете им внимание!   
  Условията на запрашеност, пясък или влага могат да доведат до по-бързо износване и да  
  компрометират ефективността на помпената група.  
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2. Описание на продукта 
Помпената група за фиксирани противопожарни системи, автоматични спринклерни системи се състои 

от електрически помпи, свързани паралелно и монтирани на обща плоча, напорен колектор, спирателни 
кранове, обратни клапи, манометри, пресостати и ел.табло за всяка основна помпа. В зависимост от 
модела може да съдържа и жокей помпа. 

При групи с две основни помпи всяка от тях е независима и може сама да достави желаните дебит и 
налягане. При групи с три основни помпи, всяка помпа е в състояние да достави поне 50% от искания дебит 
при желаното налягане. Обърнете внимание, че дебитът на жокей помпата не се взема пред вид при 
изчисляване на полезния капацитет на групата. 

Помпената група трябва да е оборудвана с мембранен съд. Напорният колектор има предвидени 
щуцери за 24л резервоари със сферичен кран. Към колектора може да се подвържат и допълнителни 
отделно стоящи мембранни съдове. 

Конструкцията и функционалните характеристики съответстват с изискванията на противопожарния 
стандарт EN 12845. 

 
3. Експлоатация 
Електрическите помпи се управляват от ел.табло чрез пресостат съгласно изискванията на системата.  
Мембранният съд и/или жокей помпата (ако има), служат за покриване на минимален воден разход в 

системата.  
При спад на налягането до първата стартова настройка, първата помпа стартира. Ако налягането 

спадне до втората стартова настройка, се включва и втората помпа. 
Помпите се спират само ръчно чрез бутона STOP, с изключение на версията за хидрантни мрежи, 

където помпите изключват автоматично след възстановяване на налягането за времето, указано във 
валидните разпоредби. 

За описание работата на електрическото табло, объренете се към раздела Ел.табло. 
За описание работата на дизеловата помпа и съответното ел.табло, обърнете се към инструкцията за 

дизеловата помпа. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНСТАЛАТОРА 

 
4. Монтаж 
Използвайте подходящо оборудване за работа по помпената група, избягвайте удари, не използвайте 

куките на двигателя за повдигане. Преди монтажа се уверете, че помпенета група няма транспортен 
дефект. Монтирайте групата в подходящо вентилирано помещение, като осигурите достатъчно място 
(около 0,8м) от всички страни за извършване на ремонтни работи. Поставете помпената група на равна 
повърхност. 

При монтажа на групата затегнете я с анкерни болтове към пода, изполвайки дупките в рамата (ако 
има) или друга подходяща система за тази цел. 

За принадлежности по монтажа се обърнете към приложените инструкции. 
 
Тръби 
Тръбите, свързани към помпената група, трябва да са с адекватен размер (ако е възможно, съгласно 

колектора). За избягване на излишни натоварвания трябва да се използват гумени компенсатори и 
подходящи укрепвания по тръбите. Можете да използвате края на колектора, но не забравяйте да запушите 
неизползваемия край. 

 
 ВНИМАНИЕ Теглото на тръбите и мембранния съд се увеличава, когато са напълнени с вода. Преди 

стартиране на помпената група, уверете се, че сте затворили и стегнали всички неизпозвани 
отвори. 

 
Смукателната тръба трябва да има възможно по-малък брой колена. Всяко коляно трябва да е широко 

и разположено хоризонтално или с растящ към помпата наклон с цел избягване образуване на въздушни 
джобове в тръбата. 

 
Помпите са оборудвани с устройство за свързване на рециркулационна тръба, която да бъде 
свързана към напорния изход или към резервоара, с цел предотвратяване на наводняване при 
работа. 

 



 

Вносител: Аквастарт, бул. Братя Бъкстон 40, 1618 София, тел. 02 9312176, www.aquastart.net 

4
 

 
Избор на мембранен съд 
Съдовете могат да се монтират над помпената група или поставени на пода. 
На напорния колектор на помпената група са предвидени резбови отвори за мембранни съдове. 

Налягането, с което се напомпва съда, трябва да е с 0,2 bar по-ниско от зададеното налягане на последния 
пресостат за активиране. Проверка се прави, когато системата е изключена и не е под налягане, или, когато 
съдовете са демонтирани от системата.  

 
Електрически връзки 

 
Връзките за ел.захранването се извършват само от оторизиран и квалифициран персонал в 
съответствие с местните разпоредби за това. 
Преди извършване на електрическите връзки, изключете системата от ел.захранване! 

 
Електрическите схеми и табелите за ел.таблото съдържат необходимата информация за свързване и 

необходимите стойности за ел.захранването. Ел.таблото на основните помпи сигнализира всяка грешна 
циклична посока в случай на неправилни връзки на трифазната линия. 
  
ВНИМАНИЕ Напълнете помпите с течност преди стартирането им. Обърнете се към инструкцията за  
  експлотация на помпите. 
  За стартиране следвайте процедурата описана в раздел Пускане в експлоатация. 
 
Монофазна/трифазна версия, основни помпи и жокей помпа, ако има 

 Към ел.таблото трябва да се свърже подходящ измервателен уред със съответния кабел: 
- L към клемите на главния прекъсвач, N към клемата на 0-та (монофазно изпълнение) 
- L1, L2, L3 към клемите на главния прекъсвач, N към клемата на 0-та, ако има (трифазно 

изпълнение) 
- РЕ към заземителен терминал 

 
Монтаж на принадлежности 

Обърнете се към инструкцията на принадлежностите 
 
Разходомер 

Разходомерът позволява проверка на дебита на всяка помпа и се доставя немонтиран като 
допълнителна принадлежност. Проверете търговската документация за избор на подходящ модел. 
 
Комплект за смукателната страна 

Комплектът съдържа вентили и  адаптери, подходящи за монтаж при положителна смукателна височина 
или при засмукване. Доставя се немонтиран като допълнителна принадлежност. 
 
Комплект за заливане 

Комплектът съдържа резервоар и принадлежности, подходящи за монтаж при отрицателна смукателна 
височина. Доставя се немонтиран като допълнителна принадлежност. Тръбите не са включени. 
 

5. Настройки 
 
Изключете ел.захранването преди да започнете с настройките. 
 
 
 

Експлоатация 
Автоматичният старт на помпите се определя от настройките на пресостатите. За всяка помпа има два 

пресостата, и двата с еднакви настройки и са свързани по такъв начин, че да стартират помпата, ако дори 
един от тях е активиран. 

Диференциалното налягане (разликата между стартовото и изключващото налягане) е едно и също за 
двете помпи, типична стойност е между 0,6-1.0 bar. 

Съгласно изискванията на стандарта, първата помпа стартира автоматично при спад в налягането на 
основната тръба до стойност не по-малко от 0,8*Pmax (Pmax налягане при затворена напорна страна). 
Втората помпа стартира при спад на налягането до стойност не по-малка от 0,6*Pmax. 
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Фигура 3 показва начина на работа на помпени групи с две помпи: 
 
- При спад на налягането до стойност Р1 първата помпа стартира. 
- При спад на налягането до стойност Р2 втората помпа стартира. 
 
Помпата може да бъде спряна само ръчно чрез бутоните на 

ел.таблото. Помпата спира само, ако системното налягане е 
възстановено до стойност Р1. При версия автоматичен стоп помпите 
спират автоматично след като системното налягане се е възстановило 
за зададеното време. 
 
Пресостат 

Пресостатите са заводски настроени на стойности в зависимост от 
типа на помпите. Настройките са показани на табелка, приложена към 
ел.таблото или документацията. 

За да промените настройките съгласно изискванията на системата, 
направете корекции на пресостатите: 

1 Ps налягане за изключване 
2 Ps-Р диференциално налягане 

 
 

6. Пускане в експлоатация 
За да пуснете в експлоатация помпената група, процедирайте, както 

следва: 
А. Свържете групата към захранване с вода 
В. Свържете групата към ел.захранване 
С. Проверете налягането, на което е напомпан мембранният съд. 
D. Затворете вентилите на напорната страна. 
Е. Напълнете помпите (вж. инструкцията на помпите) и смукателния колектор с вода. 
F. Свържете към ел.захранване ел.таблото на помпената група и поставете превключвателя на ръчен 

режим. 
G. Стартирайте първата помпа 
H. За трифазни модели – проверете посока на въртене. Ако посоката е грешна, разменете две фази. 
I. Отворете бавно вентилите на напорната страна и обезвъздушете. 
J. Повторете всички операции за следващите помпи. 
К. Поставете превключвателя в автоматичен режим. 
 
 

Задаване на нова стойност 
За да промените настройките в рамките на максималното граници за налягане за помпите и/или 

системата, след извършване на операциите по пускане в експлоатация процедирайте по следния начин за 
всяка помпа: 
А. Задайте налягане за активиране (Р старт) и деактивиране (Рстоп) за всяка двойка пресостати. 
В. В автоматичен режим отворете тестовите тапи на напорната страна, за да проверите настроените 
стойности. 
С. Възстановете налягането в мембранния съд. 
 

7. Поддръжка 
Поддръжка на електрическите помпи 
Обърнете се към инструкцията за електрическите помпи  
Поддръжка на ел.таблото 
Таблото не се нуждае от поддръжка 
Поддръжка на мембранния съд 
Обърнете се към инструкцията за мембранния съд, проверявайте налягането в съда поне веднъж годишно. 
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8. Списък на компонентите 
 
1 Ел.табло 
2 Спирателни кранове напорна страна 
3 Отвори за подвързване на мембранни 

съдове 
4 Напорен колектор 
5 Обратна клапа 
6 Рама 
7 Пресостати 
8 Електрическа жокей помпа (ако има) 
9 Електрическа помпа 
 
  
 

В зависимост от вида на помпената група 
електрическите помпи могат да бъдат вертикални или 
хоризонтални на резба или на фланци. 

Към помпената група може да има и жокей помпа. 
Ел.таблото може да бъде монтирано към помпената 

група или доставено отделно за монтаж на пода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНСТАЛАТОРА И ПОТРЕБИТЕЛЯ  
 
 

9. Ремонт – резервни части 
 
ВНИМАНИЕ   Ремонтните работи се извършват само от квалифициран персонал и при използване на  
   оригинални резервни части. Вж. също инструкция за дизелова помпа.  
 
 

10. Помпена група – отстраняване на повреди 
 
ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ 
1. Групата е изключена А. Няма ел.захранване 

Б. Изгорял предпазител 
А) осигурете захранване 
Б) подменете предпазителя 
 

2. Двигателят не 
стартира 

А) Няма ел.захранване 
Б) автоматично превключване на 
ел.таблото 
В) изгорял предпазител 
Г) повреден двигател 

А) осигурете ел.захранване 
Б) рестартирайте превключвателя 
 
В) подменете предпазителя 
Г) подменете/поправете двигателя 

3. Двигателят стартира, 
но не изпомпва  

А) няма на вода на смукателната 
страна или вътре в помпата 
Б) Въздух в смукателната тръба или 
помпата 
В) загуба на налягане на 

А) Напълнете помпата или тръбата / 
отворете спирателните вентили 
Б) обезвъдушете, проверете 
връзките  
В) проверете NPSH и ако е 
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смукателната страна 
Г) блокирала обратна клапа 
Д) блокирала тръба  
Е) грешна посока на въртене за 
трифазни модели 

необходимо прераотете системата 
Г) отпушете и почистете 
Д) почистете 
В) разменете две фази в 
проводника 

4. От помпата тече вода А) дефектно механично уплътнение 
Б) външно натоварване върху 
помпата 

А) подменете уплътнението 
Б) укрепете тръбите 

5. Шумна работа А) водата се връща при спиране на 
помпата 
Б) кавитация 
В) затормозена ротация на помпата 

А) сменете обратната клапа 
Б) Проверете смукателната страна 
В) проверете натоварването върху 
помпата. 

 
 

11.  Изхвърляне на отпадъци 
След монтаж и пускане в експлоатация купувачът трябва да се погрижи за подходящото отстраняване / 

извърляне на отпадните материали включително и опаковъчния материал. 
 
 
12. Спецификации 

 
ВНИМАНИЕ   За помпени групи с дизелова помпа вижте също и инструкцията на дизеловата помпа.  

 
Напрежение 1х230V +/- 10%, 50Hz (монофазно) 

3х400V +/- 10%, 50Hz (трифазно) 
Номинален ток Вж. табелката на ел.таблото 
Степен на защита Електрически помпи ІР55 

Електрическо табло ІР54 
Пресостат ІР54 

Ниво на шум за помпената 
група 

50Hz 
2900мин-1 

LpA (dB±2) 

Р2 kW 1 П 2 П 3П 4П 
2.2 < 70 < 70 < 70 < 71 
3 < 70 < 70 71 72 
4 < 70 70 72 73 
5.5 < 70 71 73 74 
7.5 < 70 72 74 75 
11 73 76 78 79 
15 75 78 80 81 
18.5 75 78 80 81 
22 75 78 80 81 

Температура на течността  +4◦С до +40◦С 
Околна температура +4◦С до +40◦С 
Монтаж  На закрито, защитен от климатични условия 

Далеч от отоплителни уреди 
Макс. 1000м над морското равнище 

Работно налягане макс. 8 bar, 10bar, 16bar, в зависимост от типа на помите (вж. инструкция за 
помпи) 

Минимално входящо 
налягане 

Съгласно кривата за NPSH и тръбните загуби; нивото трябва да се повиши 
0,5м за сигурност 

Максимално входящо 
налягане 

Входящото налягане плюс налягането на помпата при затворен вентил 
трябва винаги да е под максималното работно налягане 

Ел.табло Макс.мощност: вижте табелката на ел.таблото 
Помощно напрежение 12/24 Vас 
Вижте електрическата схема 

Помпи Вижте инструкцията за експлоатация на помпите 
Съдове Вижте инструкцията за експлоатация на съдовете. Ако са монтирани, може да 

имат различни граници на работна температура и налягане. 
Включвания за час Не превишавайте броя включвания за час, предпоръчвани в  спецификацията 
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за помпата 
13. Електрическо табло 
Данните се отнасят за стандартни продукти. 
 
Експлоатационни граници 
 
Околна температура/ температура за съхранение: от 0◦С до +40◦С 
 
Влажност: 5%..40%, при положение, че не се образува конденз 
 
Височина: макс. 1000м надморска височина 

 
 
Ел.табло на основна електрическа помпа 
Преглед 

Ел.таблото за управление на електрически противопожарни помпи, монтирано отделно или като часто 
от помпената група, е произведено съгласно изискванията на противопожарния стандарат EN 12845. 

Ел.таблото се предлага и във вариант за хидрантни мрежи, характеризиращи се с автоматичен стоп на 
помпата, след като налягането е останало постоянно над стартовото налягане на помпата за време, 
посочено в местните разпоредби (заводска настройка 20 минути). 

Моторната защита е осигурена от бързодействащи предпазители. 
 

 
1- Сигнален и  контролен панел 

Основни сигнали, ръчен старт бутон, ръчен стоп бутон и лампи 
за тест бутон 

2- Измервателни инструменти 
Амперометър 

3- Трипозицонен превключвател с ключ 
Ключ с три позиции Ръчно – Автоматично -0 с възможност за 
сваляне на ключа в позиция автоматично. 

- Автоматичен режим: двигателят се стартира от 
пресостата. Ръчен стоп с изключение на версията за 
хидрантни мрежи.  

- Режим 0: Ел.таблото е изключено. Ако двигателят 
работи, незабавно спира.  

- Ръчен режим: Двигателят се стартира и спира ръчно. 
4- Главен превключвател 

Основен превключвател на вратата, с възможност за 
заключване в отворено положение, с прекъсвач и функция 
авариен стоп. 
 

 
 
СИГНАЛЕН И КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ 
 
 ЛАМПИ-БУТОНИ ЦВЯТ 
1 ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ ВКЛ. Зелен 
2 ГРЕШНА ПОРЕДНОСТ 

НА ФАЗИТЕ 
Жълт 

3 ПОМПА В ГОТОВНОСТ Жълт 
4 ПОМПА РАБОТИ Червено 
5 ГРЕШКА ПРИ 

СТАРТИРАНЕ 
Жълт 

6 РЪЧЕН СТАРТ Зелено 
7 РЪЧЕН СТОП Червено 
8 ТЕСТОВА ЛАМПА Черно 
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АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ НА РАБОТА 
Превключвателят с ключ в позиция AUTO. 
Само в тази позиция ключът може да се извади, за да се гарантира автоматичен режим. 
 
Пускане в експлоатация 
Команда от пресостата стартира помпената група. 
 
Показва се следната информация 

1-ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ ВКЛ. – зелена лампа свети 
4-ПОМПА РАБОТИ, червена лампа свети 

 
Изключване 

Помпата продължава да работи дори, ако налягането и статусът на пресостата са възстановени. 
Помпата трябва да бъде спряна ръчно съгласно изискванията на стандарта.  

За да я спрете, поставете превключвателя с ключ в позиция MAN или изключете в позиция 0. 
Модифицираната версия за хидрантни мрежи осигурява автоматичен стоп, след като налягането се 

възстанови за време, указано в местните разпоредби (заводска настройка 20мин). 
Сигналният и контролен панел не влияе на автоматичния старт на двигателя. 
 
Ако двигателят не стартира автоматично, се показва следната информация 

1-ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ ВКЛ. – зелена лампа свети 
 3-ПОМПА В ГОТОВНОСТ, жълта лампа свети 
 5-ГРЕШКА ПРИ СТАРТ, жълта лампа свети 

За да решите проблема, вижте раздел Отстраняване на повреди. 
 
РЪЧЕН РЕЖИМ НА РАБОТА 
Превключвателят с ключ в позиция MAN. 
 
Пускане в експлоатация 
Ръчен старт чрез конманда през бутон START. 
 
Показва се следната информация 

1-ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ ВКЛ. – зелена лампа свети 
3-ПОМПА В ГОТОВНОСТ, жълта лампа свети 
4-ПОМПА РАБОТИ, червена лампа свети 

 
Изключване 
Ръчен стоп чрез бутон STOP. 
 
Помпа в готовност и грешка при стартиране 
В ръчен режим помпата не може да стартира през пресостата; активира се сигнал грешка при стартиране. 

1-ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ ВКЛ. – зелена лампа свети 
 3-ПОМПА В ГОТОВНОСТ, жълта лампа свети 
 5-ГРЕШКА ПРИ СТАРТ, жълта лампа свети 

 
ИЗКЛЮЧЕН РЕЖИМ НА РАБОТА 

Ако превключвателят с ключ в позиция 0, двигателят не може да се включи нито през 
пресостата, нито през контролния панел. Ако двигателят вече работи, след задействане на 
превключвателя, спира.  
 
 
КЛЕМИ ЗА КОНТРОЛНИ КАБЕЛИ, КЛЕМОРЕД ВЪТРЕ В ЕЛ.ТАБЛОТО 

Вътре в ел.таблото на електрическата основна помпа има сухи контакти за предаване на следните 
сигнали за аларма към контролен център: 

- Помпа в готовност 
- Грешка при стартиране 
- Ел.захранване включено 
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- Двигател работи. 
Отговорност на инсталатора е да свърже алармите и други визиуални и аудио сигнали към тези 

контакти. Необходимо е да се използва отделен източник на захранване, различен от този за ел.таблото. 
 
Аксесоари – опции 

За връзки се обърнете към документацията, приложена към ел.таблото. 
В допълнение към сухите контакти, които се доставят стандартно, се предлага като опция комплект за 

реле на следните сигнали: 
1: Грешка при стартиране 
2: Помпа работи 
3: Помпа в готовност 
4: Превключвател с ключ в позиция AUTO 
5: Превключвател с ключ в позиция MAN или 0 
6: Ел.захранване включено 

 
ВЕРСИИ ЗА ЕЛ.ТАБЛО, НАЛИЧНИ ПРИ ЗАПИТВАНЕ 
 
Версия с седмична функция за тестване 

Основното ел.табло съдържа помощен кръг със седмичен часовник, който позволява периодично 
стартиране и тестване на сервизните помпи през пресостата, намиращ се на тялото на помпата 
(рециркулационен кръг) . В случай на повреда се активира сигнал през допълнителен сух контакт, към който 
може да се свърже подходяща захранена визуална/ аудио аларма. Часовникът е настроен заводски да 
стартира теста всеки понеделник в 10.00ч.  

Забавяне на стартовото време на тестовата процедура с 5 минути за всяка електрическа помпа. 
 

ВНИМАНИЕ   Целта на самотестването е да осигури периодичен старт, като предотврати проблеми в  
  резултат на дълга неактивност на помпите. Тестът не е предвиден да замести периодичните  
  проверки, изисквани от валидните разпоредби. 

 
 

Версия с автоматичен стоп за хидрантни мрежи 
Основното ел.таблото съдържа таймер, позволяващ автоматичен стоп на помпата, след като  

налягането остане постоянно над стартовото налягане на помпата за времето, посочено в местните 
разпоредби (заводска настройка 20минути). 
 
Ел.табло на електрическа жокей помпа 
Данните се отнасят за стандартни продукти 
 

Ел.таблото за управление на електрически противопожарни помпи се доставя монтирано катоо част от 
помпената група.  

Моторната защита е осигурена от автоматичен прекъсвач. 
 
 
1- Сигнали 
- Захранващо напрежение, бяла лампа 
- Термично претоварване, червена лампа 
- Помпа работи, зелена лампа 
2- Трипозицонен превключвател с ключ 

Ключ с три позиции Ръчно – Автоматично -0 с възможност за 
сваляне на ключа в позиция автоматично. 

- Автоматичен режим: двигателят се стартира и спира от 
пресостата.  

- Режим 0: Ел.таблото е изключено и помпата не може да 
стартира. Ако двигателят работи, незабавно спира.  

- Ръчен режим: Двигателят се стартира ръчно. 
3- Главен превключвател 

Основен превключвател на вратата, с възможност за заключване 
в отворено положение, с прекъсвач и функция авариен стоп. 
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Възможност за свързване на поплавък или пресостат входящо налягане за предпазване от работа на сухо. 
Опция –комплект електроди, позволяващи настройка в зависимост от твърдостта на водата. 
 
Комплект от сухи контакти е наличен по запитване и позволява мониторинг на следните данни 

- Помпа работи 
- Термично претоварване 
- Няма вода 

 
Ел.табло за дизелова помпа 
Вижет инструкцията на дизеловата помпа. 
 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Табло с батерия за съхранение на паметта и зарядно устройство 
Ел.таблото със  зарядно устройство и външна батерия за захранване на аудио и визуална сигнализация в 
контролен център. 
 
Аудио и визуални аларми 
Сигнал за аудио и визуални аларми, червен, ниско напрежение 
Сигнал за аудио и визуални аларми, жълт, ниско напрежение 
 
 


