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ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
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УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
            

 

 Шановний покупець!
Перед початком установки і експлуатації обладнання, уважно ознайомтеся з правилами 
експлуатації устаткування та гарантійними умовами.

1. Насосна станція в зборі:
 • Поверхневий насос із зворотним клапаном
 • Гідроакумулятор
 • Реле тиску
 • Шнур живлення 
2. Керівництво по експлуатації 
3. Пакувальна тара

1. Параметри живлення насосної станції 220-240В, 50 Гц ± 1
2. Насосна станція повинна встановлюватися в сухому, провітрюваному приміщенні, що 
виключає потрапляння води і утворення конденсату в двигуні насоса.
3. Температура навколишнього середовища від + 5 ° С до + 40 ° С.
4. Вологість не більше 70%
5. Максимально допустима температура води, що перекачується + 35 °С.
6. Станція повинна бути встановлена в горизонтальному положенні на рівній твердій 
поверхні
7. Для уникнення вібрацій необхідно закріпити станцію болтами або іншими кріпильними 
елементами.
Насосні станції можуть комплектуватися різними поверхневими насосами.

ПРАВИЛА МОНТАЖУ :
 Діаметр трубопроводу повинен бути не менше діаметра всмоктуючого патрубка.
При монтажі всмоктуючого трубопроводу необхідно забезпечити безперервний ухил 
труби від насоса до джерела водозабору не менше 1 градуса для виключення скупчення 
бульбашок повітря і утворення повітряних корок.
 Для нормальної роботи насоса, на вході у всмоктувальну трубу повинен бути 
встановлений зворотний клапан з сітчастим фільтром. 
 У разі роботи насоса з підпором (вода сама надходить в насос з магістралі або 
ємності) також необхідна установка зворотного клапана на вході в насос.

 Насосна станція призначена для подачі води з колодязів, свердловин, відкритих 
водойм і магістральних водопроводів, а також для автоматичної підтримки робочого 
тиску у водопровідній мережі.
 Абразивні рідини або будь-яка інша агресивна рідина можуть пошкодити або 
вивести насос з ладу. Насосом неможна перекачувати займисті, горючі або 
вибухонебезпечні рідини.
 Насосні станції розроблені для експлуатації тільки в побутових гідравлічних систе-
мах і не підлягають використанню в комерційних, промислових і муніципальних системах.
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Тип

PS - 370 9 1’’

Макс. 
Висота

 всмоктування,
 м

35

Макс. 
витрата,

 л/хв

Макс. 
напір,

м

Електрич.
потужність,

 Вт

Діаметр
 робочих 
отворів

1,0 100

Макс.
 розмір
 частин

 в воді, мм

Макс.
 кількість
 домішок,

 г/м3

35 370

МОНТАЖ I ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
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 Висота всмоктування (відстань по вертикалі від поверхні води в джерелі до 
вхідного отвору насоса) не повинна перевищувати максимальне значення, вказане в 
характеристиках насоса.
 Переконайтеся, що напруга і частота в місцевій електромережі відповідають 
вимогам, зазначеним в характеристиках насоса. Не допускається експлуатація насоса без 
заземлення.
ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ:
 Перед введенням в експлуатацію насос і усмоктувальна магістраль обов'язково 
повинні бути заповнені водою. Для цього необхідно:
 1. Викрутити пробку заливного отвору
 2. Залити в насос воду через заливний отвір до тих пір, поки вода не почне 
переливатись через край заливного отвору.
 3. Закрутити пробку заливного отвору.
 4. Перевірити тиск повітря в гідроакумуляторі (нормальний тиск 1 бар). Якщо 
тиск недостатній, його необхідно збільшити до необхідного рівня за допомогою 
повітряного насоса.
 5. Підключити станцію до електромережі.
 6. Відкрити вентиль розбору води для забезпечення виходу залишків повітря з насоса.
 7. Дати насосу попрацювати 1-2 хв. - за цей час з труби на виході повинна піти 
вода. Якщо вода не пішла, необхідно відключити насос, долити води і ще раз повторити 
процедуру запуску.
 Справно функціонуюче реле має відключити насос, коли тиск в системі досягне 
верхнього рівня настройки реле, і включити насос, коли тиск опуститься нижче нижнього 
рівня настройки реле. При необхідності, можна здійснити настройку реле тиску на 
необхідний тиск включення і виключення насоса.
 Реле тиску типу має діапазон налаштувань від 0,5 до 3 бар.

1. Під час експлуатації насосної станції необхідно стежити, що б рівень води в колодязі або 
свердловині був вище всмоктуючого патрубка. Робота насоса без води заборонена.
2. Не допускайте попадання повітря у всмоктувальну і вихідну магістраль трубопроводу.
3. Не залишайте насосну станцію на тривалий час без нагляду. Під час роботи обладнання 
можуть виникнути аварійні ситуації, збитки від яких при своєчасному реагуванні будуть 
мінімальні.
4. Не допускайте замерзання води в насосі. У зимовий період необхідно повністю зливати 
воду з насоса і всієї системи водопостачання.
5. Виключається експлуатація насоса в приміщеннях, які можуть бути схильні до 
затоплення і в приміщеннях з підвищеною вологістю повітря. 
6. Якщо в експлуатації насоса була перерва, то в результаті окислення стінок насосної 
камери можливе блокування робочого колеса. Після тривалої перерви в експлуатації 
необхідно переконатися, що вал двигуна обертається вільно, провернув його за 
крильчатку системи охолодження.
7. Рекомендується один раз на місяць, а також після тривалого простою перед пуском 
перевіряти тиск повітря в гідроакумуляторі.
8. Двигун насоса має вбудоване термореле. При аварійному перегріві обмоток двигуна 
термореле розмикає ланцюг живлення, тим самим, оберігаючи двигун від подальшого 
нагріву і перегорання.
 При спрацьовуванні термореле насоса, необхідно негайно припинити його 
експлуатацію і відключити від електромережі. Після охолодження двигуна контакти реле 
автоматично замикаються. При повторній зупинці насоса через спрацювання термореле 
необхідно призупинити експлуатацію насосної станції і звернутися в сервісний центр.
Невиконання цих вимог може призвести до пошкоджень насоса та втрати гарантії
 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ



Назва і модель виробу: 

Серійний номер:  

Дата продажу:

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

 

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Назва і адреса продавця:  

(підпис і  печатка продавця)

Виробник несе гарантійні зобов'язання протягом 12 місяців з дати продажу
насоса через роздрібну мережу кінцевому споживачеві. Протягом гарантійного терміну
виробник безкоштовно усуває дефекти, що виникли з його вини. Гарантія від
передбачає відшкодування збитку, що виник в результаті неправильного монтажу
або експлуатації.
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВВАЖАЮТЬСЯ НЕДІЙСНИМИ У ВИПАДКАХ:
1. Виникнення несправностей в результаті недотримання вимог цього
керівництва по монтажу та експлуатації, в тому числі при виході параметрів
електроживлення за межі, які встановлені в цьому посібнику;
2. Наявності слідів механічних, хімічних, термічних пошкоджень;
3. Наявності ознак несанкціонованого ремонту або модифікації вироби;
4. Ознак перевантаження насоса: деформації або слідів оплавлення деталей і вузлів
вироби, потемніння і обвуглювання обмотки статора електродвигуна, обрив обмоток елект-
родвигуна, появи кольорів мінливості на деталях і вузлах насоса, сильного зовнішнього або 
внутрішнього забруднення;
5. Виходу з ладу швидкозношуваних частин внаслідок природного зносу при
певних умов експлуатації.
Гарантія не діє без пред'явлення заповненого гарантійного талона.
При виявленні дефектів в роботі насоса рекомендується звертатися по телефону сервісної служби 
0 800 30 16 17. Для виконання операцій з діагностики і ремонту необхідно звертатися до продавця.
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Ймовірні причини несправності

Насос не створює тиск, необхідний для спрацювання реле
Реле налаштоване на занадто високий тиск відключення

Відрегулювати межі спрацьовування реле тиску

Повітря у всмоктувальній магістралі і в корпусі насоса
Перевірити герметичність всмоктувального трубопроводу, 

відключити  насос, викрутити пробку з заливного отвору
 і забезпечити вихід повітря. Долити воду в насос і 

провести запуск насоса

Метод усунення несправності

Насос не відключається при закритті всіх кранів

Насос працює, але не качає воду

Під час роботи двигун насоса несподівано зупинився

Занадто низький рівень води в джерелі або
 неправильно встановлений всмоктуючий трубопровід

Перевірити рівень води в джерелі, виправити
 монтаж всмоктуючого трубопроводу

Зворотний клапан на всмоктувальній трубі несправний
або заблокований Переконатися в працездатності зворотного клапана

Стався перегрів двигуна, спрацювало термореле Відключити насос від мережі, дати двигуну охолонути.
 При повторній блокування звернутися в сервісний центр.

Відбувається витік води з системи, тиск в системі знижується,
 реле включає насос

Перевірити зворотний клапан, з'єднання трубопроводів,
  герметичність запірної арматури

Насос самостійно вмикається при відсутності витрати води

Недостатній тиск повітря, або пошкоджена мембрана
 в гідроакумуляторі Збільшити тиск повітря. Замінити мембрану.

Насос вмикається та вимикається занадто часто



POWOŁANIE I ZAKRES STOSOWANIA

ZESTAW SUPLEMENTU

Dane techniczne:

WARUNKI PRACY I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
            

 

 Drogi Kupco!
Przed rozpoczęciem instalacji i obsługi sprzętu należy uważnie przeczytać zasady działania 
urządzenia i warunki gwarancji.

1. Przepompownia w kolekcji:
        • Pompa powierzchniowa z zaworem zwrotnym
        • Akumulator hydrauliczny
        • Przekaźnik ciśnienia
        • Przewód zasilający
2. Instrukcja obsługi
3. Opakowanie pojemnika

1. Parametry zasilania stacji pomp 220-240 V, 50 Hz ± 1
2. Stacja pomp musi być zainstalowana w suchym, wentylowanym pomieszczeniu, które 
zapobiega przedostawaniu się wody i kondensacji w silniku pompy.
3. Temperatura otoczenia wynosi od + 5 ° C do + 40 ° C.
4. Wilgotność nie większa niż 70%
5. Maksymalna dopuszczalna temperatura wody pompowanej o + 35 ° С.
6. Stacja musi być zainstalowana poziomo na równej, twardej powierzchni
7. Aby uniknąć wibracji, należy zabezpieczyć stanowisko za pomocą śrub lub innych elementów 
mocujących.
 Stacje pomp mogą być wyposażone w różne pompy powierzchniowe.

Zasady instalacji
Średnica rurociągu powinna być nie mniejsza niż średnica rury ssącej.
Podczas instalowania rurociągu ssawnego konieczne jest zapewnienie ciągłego 
nachylenia rury od pompy do źródła wlotu wody nie mniejszej niż 1 stopień, aby 
wykluczyć gromadzenie się pęcherzyków powietrza i tworzenie się okruchów powietrza.
W przypadku normalnej pracy pompy na wlocie rury ssącej musi być zainstalowany 
zawór zwrotny z filtrem siatkowym.
W przypadku pracy pompy (sama woda wpływa do pompy z głównej linii lub zbiornika), 
konieczne jest również zainstalowanie zaworu zwrotnego na wlocie pompy.

 Pompowni przeznaczone do pompowania wody ze studni, stawów i otworzyć główny 
dopływ wody, a do automatycznego utrzymywania ciśnienia roboczego w sieci wodociągowej.
 Ciecze ścierne lub inne agresywne ciecze mogą uszkodzić lub zablokować pompę. 
Pompa nie może pompować cieczy łatwopalnych, łatwopalnych ani wybuchowych. 
 Przepompownie są przeznaczone do użytku tylko w krajowych systemach 
hydraulicznych i nie powinien być stosowany w systemach komercyjnych, przemysłowych i 
komunalnych.
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PS - 370 9 1’’

Max
 Wysokość

 ssania, m. In

35

Max
 natężenie

 przepływu,
 l / min

Max
 ciśnienie,

 m
Elektryczny

moc, W
Średnica
 otworów
roboczych

1,0 100

Max
 wielkość 
części w
 wodzie,

 mm

Max ilość
 zanieczyszczeń,

 g / m3

35 370

INSTALACJA I WPROWADZENIE DO PRACY



POMPA INSTALACYJNA I WPROWADZENIE DO PRACY
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 Wysokość ssania (odległość w pionie od powierzchni wody w źródle do wlotu pompy) 
nie może przekraczać maksymalnej wartości określonej w charakterystyce pompy.
 Upewnij się, że napięcie i częstotliwość w lokalnym zasilaczu spełniają wymagania 
określone w charakterystyce pompy. Praca pompy bez uziemienia jest niedozwolona.

WPROWADZENIE DO OPERACJI:
 Przed uruchomieniem pompa i przewód ssący muszą być napełnione wodą. To 
wymaga:
1. Przykręcić korek wtyku
2. Wlej wodę do pompy przez otwór wlewu, aż woda zacznie zalewać krawędź otworu 
wlewowego.
3. Wkręcić korek wtyku.
4. Sprawdź ciśnienie powietrza w zbiorniku hydraulicznym (normalne ciśnienie 1 bar). Jeśli 
ciśnienie jest niewystarczające, należy je zwiększyć do wymaganego poziomu za pomocą pompy 
powietrza.
5. Podłącz stację do sieci elektrycznej.
6. Otwórz zawór separacji wody, aby upewnić się, że powietrze pozostaje na pompie.
7. Pozwól pompie pracować 1-2 min. - W tym czasie woda musi opuścić rurę na wylocie. Jeśli 
woda nie zgaśnie, wyłącz pompę, spuść wodę i powtórz ponownie procedurę uruchamiania.
 
 Prawidłowo działający przekaźnik musi wyłączyć pompę, gdy ciśnienie w systemie 
osiągnie najwyższy poziom ustawienia przekaźnika i włączyć pompę, gdy ciśnienie spadnie 
poniżej dolnego poziomu ustawienia przekaźnika. W razie potrzeby można wyregulować 
przekaźnik ciśnienia do wymaganego ciśnienia włączania i wyłączania pompy.
Przekaźnik ciśnienia typu ma zakres nastaw od 0,5 do 3 bar.

1. Podczas pracy przepompowni należy upewnić się, że poziom wody w studni lub studni jest 
wyższy niż rura ssąca. Praca pompy bez wody jest zabroniona.
2. Nie dopuścić do przedostania się powietrza do ssania i wylotu rurociągu.
3. Nie pozostawiaj pompowni przez długi czas bez nadzoru. Podczas działania sprzętu mogą 
wystąpić sytuacje awaryjne, z których straty w odpowiednim czasie będą minimalne.
4. Nie dopuszczaj do zamarzania wody w pompie. W zimie konieczne jest całkowite spuszczenie 
wody z pompy i całego systemu zaopatrzenia w wodę.
5. Eliminuje się działanie pompy w pomieszczeniach, które mogą być zalane iw pomieszczeniach 
o wysokiej wilgotności.
6. Jeśli nastąpiła przerwa w działaniu pompy, utlenianie ścian komory pompowania może 
zablokować wirnik. Po długiej przerwie w pracy należy zapewnić swobodny obrót wału silnika 
poprzez dokręcenie go na wirniku chłodzącym.
7. Zaleca się raz w miesiącu, a także po długim okresie przestoju, przed rozpoczęciem 
sprawdzania ciśnienia powietrza w akumulatorze hydraulicznym.
8. Silnik pompy ma wbudowany przekaźnik termiczny. W przypadku przegrzania uzwojenia 
silnika, termolampy przerywają łańcuch dostaw, zapobiegając w ten sposób dalszemu 
nagrzewaniu i spalaniu silnika. Po uruchomieniu termostatu należy natychmiast przerwać jego 
działanie i odłączyć od sieci. Po ochłodzeniu silnika styki przekaźnika zostają automatycznie 
zablokowane. Przy wielokrotnym zatrzymywaniu pompy przez spust należy zawiesić pracę 
przepompowni i skontaktować się z centrum serwisowym.

Nieprzestrzeganie tych wymagań może spowodować uszkodzenie pompy i utratę gwarancji

DZIAŁANIE I SERWIS



Nazwa i model produktu: 

Numer seryjny:  

Data sprzedaży:

GWARANCJA ROSZCZEŃ

 

GWARANCJA TALONU

Nazwa i adres sprzedawcy:  

(podpis i pieczęć sprzedawcy)

Producent ma zobowiązania gwarancyjne w ciągu 12 miesięcy od daty sprzedaży
przepompować przez sieć detaliczną do użytkownika końcowego. W okresie gwarancyjnym
producent swobodnie eliminuje wady powstałe z jego winy. Gwarancja od
zapewnia rekompensatę za szkody spowodowane nieprawidłową instalacją
lub wykorzystanie.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GWARANCYJNA BĘDZIE ROZUMIANA W PRZYPADKACH:
1. Niepowodzenie z powodu niespełnienia tego wymogu
Instrukcja montażu i obsługi, w tym również przy wychodzeniu z parametrów
zasilanie poza granicami określonymi w niniejszej instrukcji;
2. Obecność śladów mechanicznych, chemicznych, termicznych uszkodzeń;
3. Obecność oznak niedozwolonej naprawy lub modyfikacji produktu;
4. Objawy przeciążenia pompy: odkształcenia lub ślady topnienia części i węzłów
produkty, ściemnienie i zwęglenie uzwojenia stojana silnika elektrycznego, przebicie uzwojenia 
silnika elektrycznego, pojawienie się rozbieżności w częściach i węzłach pomp, silne zewnętrzne lub 
wewnętrzne zanieczyszczenie;
5. Uszkodzenie części zużywających się w wyniku naturalnego zużycia w
określone warunki pracy.
Gwarancja nie obowiązuje bez przedstawienia wypełnionej karty gwarancyjnej.
Jeśli wykryje się usterki w pompie, zaleca się skontaktowanie z telefonem serwisowym  0 800 30 
16 17. Aby wykonać czynności diagnostyczne i naprawcze, skontaktuj się ze sprzedawcą.
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Prawdopodobne przyczyny nieprawidłowego działania

Pompa nie wytwarza ciśnienia wymaganego do uruchomienia przekaźnika
Przekaźnik jest ustawiony na wyłączenie wysokiego ciśnienia

Dostosuj zakres działania przekaźnika ciśnienia

Powietrze w przewodzie ssącym i w obudowa pompy
Sprawdź szczelność przewodu ssawnego, wyłącz pompę, 
odkręć korek z otworu wlewowego i wypuść powietrze. 

Wlej wodę do pompy i uruchom pompę

Metoda rozwiązywania problemów

           Pompa nie jest wyłączana, gdy wszystkie dźwigi są zamknięte

       Pompa działa, ale nie pompuje wody

Podczas pracy silnik pompy zatrzymał się niespodziewanie

Poziom wody w źródle jest zbyt niski lub przewód ssący nie
 jest prawidłowo zainstalowany Sprawdź poziom wody w źródle, napraw instalację instalacji ssawnej

Zawór powrotny na rurze ssącej jest uszkodzony lub zablokowany Upewnij się, że zawór zwrotny działa

Nastąpiło przegrzanie silnika, termorella zadziałała Odłącz pompę od sieci, pozwól, aby silnik ostygł. 
Po ponownym ryglowaniu skontaktuj się z centrum serwisowym.

Występuje wyciek wody z systemu, ciśnienie w układzie 
jest zmniejszone, przekaźnik zawiera pompę

Sprawdzić zawór zwrotny, połączenie rurociągów, 
szczelność zaworów odcinających

Sama pompa jest aktywowana przy braku zużycia wody

Niewystarczające ciśnienie powietrza lub uszkodzona
 membrana w akumulatorze hydraulicznym Zwiększyć ciśnienie powietrza. Wymień membranę.

                    Pompa włącza się i wyłącza zbyt często






