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1 Въведение и безопасност   
1.1 Въведение 

Цел на това ръководство 

Целта на това ръководство е да предостави необходимата информация за: 

 Инсталиране 

 Работа 

 Обслужване 

 

ВНИМАНИЕ: 

Преди да инсталирате и използвате продукта, уверете се, че сте прочели и разбрали 
напълно това ръководство във всичките му части. Неправилната употреба на продукта 
може да причини наранявания и да повреди съоръжението и може да анулира гаранцията 
му или да я направи невалидна. 

 

 ОБЯВЛЕНИЕ: 

Това ръководство е неразделна част от продукта. То трябва винаги да е на разположение 
на потребителя, да се съхранява близо до продукта и да се пази добре. 

1.2 Безопасност 

1.2.1 Нива на опасност и символи за безопасност 

Преди да използвате продукта и за да избегнете следните рискове, уверете се, че 
внимателно сте прочели, разбрали и спазвате следните предупреждения за опасност: 

 Наранявания и опасност за здравето 

 Увреждане на продукта 

 Неизправна работа на продукта. 

Степени на риск 

Степен на риск Индикация 

 

ОПАСНОСТ: 
 

 

Обозначава опасна ситуация която, ако не се избегне, причинява 
сериозно нараняване или дори смърт. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
 

 

Обозначава опасна ситуация която, ако не се избегне, може да 
причини сериозно нараняване или дори смърт. 

 

ВНИМАНИЕ: 
 

 

Обозначава опасна ситуация която, ако не се избегне, може да 
причини леко до средно ниво наранявания. 

 ОБЯВЛЕНИЕ: 
 

 

Обозначава ситуация която, ако не се избегне, може да причини 
повреждане на имущество, но не на хора. 
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Специални символи 

Някои категории опасности имат специфични символи, които са показани в следващата 
таблица: 

Символ Описание 

 

Електрически опасности 

 

Опасност от магнитно поле 

 

Опасност от гореща повърхност 

 

Опасност от йонизиращо лъчение 

 

Опасност от потенциално експлозивна атмосфера 
(Директива ATEX на EC) 

 

Опасност от нарязване и ожулване 

 

Опасност от натрошаване (на крайниците) 

Други символи 

Символ Описание 

 

Потребител 
Специфична информация за потребителите на 
продукта. 

 

Техник, извършващ монтаж / поддръжка 
Специфична информация за персонала, отговорен за 
инсталирането на продукта в системата (хидравлична 
и/или електрическа система), както и за дейности по 
поддръжката. 

1.2.2 Безопасност на потребителите 

Спазвайте стриктно действащите разпоредби за здраве и безопасност. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Този продукт трябва да се използва само от квалифицирани потребители. 

За целите на това ръководство, в допълнение към клаузите на местните разпоредби, 
квалифициран персонал означава лица, които поради техния опит или обучение са 
способни да разпознават съществуващи опасности и да избягват опасности по време на 
инсталацията, използването и поддръжката на продукта.  
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Неопитни потребители 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 Този уред може да бъде използван от деца на възраст от 8 и повече години и лица с 
намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и 
познания, ако са под надзор или са били инструктирани по отношение на използването 
на уреда по безопасен начин и разбират съществуващите опасности.  

 Децата не трябва да си играят с уреда.  

 Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор. 
ЗА ДРУГИ ДЪРЖАВИ 

 Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени 
физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, освен 
ако не са под надзор или са били инструктирани по отношение на използването на 
уреда от лице, което отговаря за тяхната безопасност. 

 Децата трябва да са под надзор, за да се гарантира, че не играят с уреда. 

1.2.3 Основни правила за безопасност 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

 Винаги поддържайте работната зона чиста. 

 Обърнете внимание на рисковете, свързани с газ и изпарения в работната зона. 

 Винаги имайте предвид риска от удавяне, електрически аварии и изгаряния. 
 

 

ОПАСНОСТ: Електрически опасности 

 Избягвайте всички електрически опасности; обърнете внимание на риска от 
електрически удар или електрически дъги 

 Неволното въртене на двигателите създава напрежение и може да зареди уреда, което 
води до смърт, сериозно нараняване или повреда на оборудването. Уверете се, че 
двигателите са блокирани, за да предотвратите неволно въртене. 

Магнитни полета 

Отстраняването или монтирането на ротора в корпуса на двигателя генерира силно магнитно поле. 

 

ОПАСНОСТ: Опасност от магнитно поле 

Магнитното поле може да бъде опасно за всеки, който носи пейсмейкър или други 
медицински устройства, чувствителни към магнитни полета. 

 

 ЗАБЕЛЕЖКА 

Магнитното поле може да привлече метални отломки на повърхността на ротора, което да 
го повреди. 

Електрически връзки 

 

ОПАСНОСТ: Електрически опасности 

 Свързването към електрическото захранване трябва да бъде извършено от 
електротехник, притежаващ техническите професионални изисквания, посочени в 
действащата нормативна уредба 

Предпазни мерки преди работа 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

 Поставете подходяща бариера около работната зона, например предпазна релса 

 Уверете се, че всички предпазители са на място и са защитени. 

 Уверете се, че имате чист път на отстъпление. 

 Уверете се, че продуктът не може да се върти или пада и да нарани хора или да повреди имуществото. 
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 Уверете се, че подемното съоръжение е в добро състояние. 

 Използвайте подемен колан, обезопасяващо въже и дихателен апарат, както се изисква. 

 Оставете всички компоненти на хидрофора да се охладят, преди да работите с тях 

 Уверете се, че продуктът е добре почистен 

 Преди обслужване на електрическата помпа, прекъснете и изключете захранването. 

 Проверете риска от експлозия, преди да заварявате или използвате електрически ръчни 
инструменти. 

Предпазни мерки по време на работа 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

 Никога не работете сами. 

 Винаги носете лични предпазни средства 

 Винаги използвайте подходящи работни инструменти 

 Винаги повдигайте продукта с неговото повдигащо устройство. 

 Пазете се от окачени товари. 

 Пазете се от риска от внезапно стартиране, ако продуктът се използва с автоматичен 
контрол на нивото. 

 Пазете се от внезапното стартиране, което може да бъде мощно. 

 Изплакнете компонентите във вода, след като разглобите електрическата помпа. 

 Не превишавайте максималното работно налягане на електрическата помпа. 

 Не отваряйте никой от вентилите или изпускателните клапи, нито изваждайте щепсели, 
докато хидрофора е под налягане. 

 Уверете се, че електрическата помпа е изолирана от системата и че цялото налягане е 
освободено, преди да разглобите помпата, да извадите щепселите или да изключите 
тръбите. 

 Никога не работете с електрическата помпа без правилно инсталиран съединителен 
предпазител. 

В случай на контакт с химични вещества или опасни течности 

Спазвайте тези процедури за химикали или опасни течности, които са влезли в контакт с 
очите ви или с кожата: 

Състояние Действие 

Химикали или опасни 
течности в очите 

1. Дръжте клепачите си настрана с пръсти. 
2. Изплакнете очите с течност за промиване на очи или течаща вода в 

продължение на поне 15 минути. 
3. Потърсете медицинска помощ. 

Химикали или опасни 
течности върху кожата 

1. Свалете замърсеното облекло. 
2. Измийте кожата със сапун и вода за поне 1 минута. 
3. Потърсете медицинска помощ, ако е необходимо.  

1.2.4 Защита на околната среда 

Изхвърляне на опаковката и продукта 

Спазвайте действащите разпоредби за изхвърляне на сортирани отпадъци. 

1.2.5 Обекти изложени на йонизиращо лъчение 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от йонизиращо лъчение 

Ако продуктът е бил изложен на йонизиращи лъчения, изпълнете необходимите мерки за 
безопасност за защита на хората. Ако продуктът трябва да бъде изпратен, информирайте 
съответно превозвача и получателя, за да могат да бъдат въведени подходящи мерки за 
безопасност. 
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1.3 Резервни части 

Когато се свържете с Xylem или оторизирания дистрибутор, за да потърсите техническа 
информация или резервни части, винаги посочвайте типа и кода на продукта. 

1.4 Гаранция на продукта 

За информация относно гаранцията вижте документацията на договора за продажба.  



bg – Превод на оригиналните инструкции 
 

10 

2 Транспорт и Съхранение   
Проверка на опаковката 

1. Проверете дали количеството, описанията и продуктовите кодове съответстват на 
поръчката. 

2. Проверете опаковката за повреди или липсващи компоненти. 
3. В случай на незабавно откриване на повреди или липсващи части: 

 Приемете стоките с резерв, като посочите констатациите в транспортния документ 
или 

 Откажете стоките, като посочите причината в транспортния документ. 
И в двата случая незабавно се свържете с Xylem или оторизирания дистрибутор, от когото 
е закупен продуктът. 

Разопаковане и проверка на продукта 

1. Отстранете опаковъчния материал от продукта. 
2. Освободете продукта чрез премахване на винтовете и/или срязване на ремъците, ако 

са прикачени. 

 

ВНИМАНИЕ: Опасност от нарязване и ожулване 

Винаги носете лични предпазни средства. 

3. Проверете целостта на продукта и се уверете, че няма липсващи компоненти. 
4. В случай на повреда или липсващи компоненти, незабавно се свържете с Xylem или 

оторизирания дистрибутор. 

2.1 Работа с хидрофора 

Хидрофорът трябва да бъде издърпван и вдиган, както е показано на фигура 1. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от натрошаване (на крайниците) 

 Продуктът и неговите компоненти може да са тежки: риск от смазване 

 Винаги носете лични предпазни средства 

 Ръчното манипулиране на продукта и неговите компоненти трябва да бъде в 
съответствие с действащите разпоредби за „ръчно боравене с товар“, за да се избегнат 
неблагоприятни ергономични условия, водещи до рискове от нараняване на гръбначния 
стълб. 

 Използвайте кранове, въжета, повдигащи ремъци, куки и скоби, които отговарят на 
действащите разпоредби и са подходящи за конкретната употреба 

 Уверете се, че укрепващите средства не повреждат хидрофора 

 По време на повдигането винаги избягвайте внезапни движения, които биха могли да 
компрометират стабилността на товара 

 По време на боравенето с продукта трябва да се избягва нараняване на хора и животни 
и/или повреда на имущество. 
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Фигура 1: Повдигане 

2.2 Съхранение 

Продуктът трябва да се съхранява: 

 На закрито и сухо място 

 Далеч от източници на топлина 

 Защитен от мръсотия 

 Защитен от вибрации 

 При температура на околната среда между -25°C и +55°C (-13°F и 131°F) и относителна 
влажност между 5% и 95%. 

 

ОБЯВЛЕНИЕ: 

 Не поставяйте тежки товари върху продукта 

 Защитете продукта от удари. 
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3 Техническо описание   
3.1 Означение 

Хидрофор, състоящ се от една (SMB10) или няколко идентични вертикални или 
хоризонтални многостепенни електрически помпи с променлива скорост, които не са 
самозасмукващи (SMB20, SMB30), свързани паралелно. 

Електрическите помпи са монтирани на обща основа с всмукателни и разпределителни 
колектори, клапани за включване/изключване, възвратни клапани, манометър, датчик за 
налягане и еднофазен или трифазен пулт за управление. Хидрофорът с една 
електрическа помпа (SMB10) не се предлага с пулт за управление и може да няма основа.  
Налице са 1-инчови съединители на разпределителния колектор за монтиране на 
мембранен резервоар под налягане с клапан за включване/изключване. Колекторът, 
подобно на резервоарите, изисква подходяща поддръжка. 
Възможно е с колектора да бъдат свързани допълнителни мембранни резервоари под 
налягане. 

3.2 Табелки с технически данни 

Табелката с технически данни е етикет, който показва: 

 Основните данни на продукта 

 Идентификационен код 

Одобрение и сертификати 

За одобренията вижте табелката с данни за хидрофора: 

  само 

3.2.1 Хидрофор 

Табелка с данни за хидрофора 

 
Фигура 2: Табелка с данни за хидрофора 

 

1. Код на хидрофора 
2. Буквен код за дефиниране на хидрофора 
3. Електрическа помпа 
4. Жокейна помпа 
5. Сериен номер (дата+нарастващ номер) 

 
 

Буквен код за дефиниране на хидрофора 

 

Фигура 3: Буквен код за дефиниране на хидрофора 
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1. Серия SMB 

2. Брой електрически помпи [10] = 1 електрическа помпа 
[20] = 2 електрически помпи 
[30] = 3 електрически помпи 

3. Възвратен вентил [_] = страна на подаване 
[RA] = смукателна страна 

4. Сертификат за устройство 
за питейна вода 

A = WRAS, ACS, M.D.174 
B = ACS, M.D.174 
Z = не е сертифицирано от трета страна 

5. Електрическа помпа e-SM SVE 
VME 
HME 

6. Захранване на пулта за 
управление 

[M2] = еднофазно, 1 x 230 V 
[T3] = трифазно, 3 x 230 V 
[T4] = трифазно, 3 x 400 V 

7. Версия на материала [__] = Стандартен компонент 
[A304] = Специална версия AISI 304 
[B304] = Специална версия AISI 304 
[C304] = Специална версия AISI 304 
[A316] = Специална версия AISI 316 
[B316] = Специална версия AISI 316 
[C316] = Специална версия AISI 316 

8. Опция [PA] = Превключвател за налягане за минимално налягане на смукателния 
колектор, за защита срещу сухо движение.  
[WM] = Пулт за управление за стенен монтаж; кабели L= 5 m 

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте Ч/Б (B/W) каталог  

3.2.2 Разпределително табло 

Табелка с данни за пулта за управление 

 

Фигура 4: Табелка с данни за пулта за управление 
 

1. Буквен код за дефиниране на пулта за управление  
2. Код на пулта за управление 
3. Номинално напрежение 
4. Номинален ток 
5. Сериен номер (дата+нарастващ номер) 
6. Степен на защита 
7. Номинална честота 
8. Ток на късо съединение 
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3.3 Конструкция и оформление 

Хидрофор в стандартна конфигурация 

 

Фигура 5: Хидрофор 
 

Номер на 
позиция 

Описание К-во 

1. Разпределително табло 1 

2. Електрически помпи от серия Е (e-SM устройства) n 

3. Основа  1 

4. Подготовка за свързване 1 

5. Антивибрационен крак 2 x n 

6. Смукателен колектор 1 

7. Вентил за отваряне и затваряне на смукателна тръба  n 

8. Възвратен вентил  n 

9. Вентил за отваряне и затваряне на подаваща тръба  n 

10. Датчик за налягане n 

11. Манометър 1 

12. Връзка на мембранен резервоар под налягане 1/2/3 

13. Разпределителен колектор 1 

14. Монтажна скоба 1 

Честотен преобразувател 

Вижте Ръководството за монтаж, експлоатация и поддръжка на електрическите помпи в Асортимент Smart помпи.  
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3.4 Предназначение и употреба 

Продуктът може да се използва за изпомпване на: 

 Студена вода 

 Гореща вода 

Винаги спазвайте ограниченията, посочени в глава Технически данни. 

Електронните помпи с променлива скорост, инсталирани в SMB хидрофорите, са 
подходящи за следните приложения:  

 Регулиране на налягането, нивото и дебита (системи с отворен цикъл)  

 Системи за напояване с една или няколко електрически помпи.  

3.4.1 Алтернативни приложения 

Задвижващ механизъм (постоянна скорост) 

Уредът функционира като задвижващ механизъм в зависимост от зададената скорост; 
това се извършва чрез потребителски интерфейс, съответния аналогов вход или 
комуникационната шина. 

Контролер (постоянно налягане) 

Този режим е зададен като режим на работа по подразбиране и се използва за устройства, 
работещи с една електрическа помпа. 

Каскадно серийно / Каскадно синхронно 

Уредите се свързват чрез интерфейса RS485 и комуникират чрез предоставения протокол. 
Комбинацията от различните уреди, които се използват в система с няколко помпи, зависи 
от системните изисквания. 
Възможно е да се пуснат всички електрически помпи в каскаден сериен режим (режим по 
подразбиране за системи с няколко помпи) и в синхронен режим. Ако един уред се 
повреди, то всяка електрическа помпа на хидрофора може да се превърне във водеща 
електрическа помпа и да поеме контрола. 

3.5 Неправилна употреба 

Продуктът не трябва да бъде използван в системи със затворен цикъл, при които 
разликата в налягането между две точки на системата, обикновено подаването и 
засмукването на хидрофора, се контролира от два сензора с цел да се поддържа 
непроменлив. 
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4 Инсталиране  
4.1 Механичен монтаж 

4.1.1 Място за монтаж 

 

ОПАСНОСТ: Опасност от потенциално експлозивна атмосфера 

Работата на хидрофора в среди с потенциално експлозивна атмосфера или с горими 
прахове (например, дървесен прах, брашно, захари и зърнени храни) е строго забранена. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

 Винаги носете лични предпазни средства 

 Винаги използвайте подходящи работни инструменти 

 Когато избирате мястото за монтаж и свързвате уреда с хидравличните и 
електрическите захранвания, стриктно спазвайте настоящите разпоредби. 

 Уверете се, че степента на защита на входа на уреда (IP 55, тип 1) е подходяща за 
монтажната среда. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

 Защита на входа: за да се гарантира индексът на защита IP55 (тип 1), уверете се, че 
уредът е затворен правилно. 

 Преди да отворите капака на клемната кутия, уверете се, че в уреда няма вода 

 Уверете се, че всички неизползвани щуцери и отвори за кабели са правилно уплътнени 

 Уверете се, че пластмасовият капак е правилно затворен 

 Не оставяйте клемната кутия без капак: риск от повреда поради 

 Уверете се, че електрическото табло е правилно затворено. 

Външен монтаж на хидрофора 

В случай на външен монтаж на хидрофора, осигурете подходящ капак (вижте примера на 
Фигура 6). Размерът на капака трябва да е такъв, че да осигури защита на хидрофора от 
сняг, дъжд и пряка слънчева светлина. 

 

Фигура 6: Външен монтаж на хидрофора 
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4.1.2 Указания за механичен монтаж 

 Стрелките на корпуса на електрическата помпа показват дебита и посоката на въртене 
на двигателя 

 Стандартната посока на въртене на двигателя е по посока на часовниковата стрелка 
(гледайки към капака на вентилатора) 

 Монтирайте хидрофора в помещение с добра вентилация, като оставите достатъчно 
пространство (поне 0,5 m) от всяка страна и отпред за целите на поддръжката; трябва 
да има и просвет от 0,5 m над най-високата част на хидрофора 

 Поставете хидрофора върху плоска и твърда повърхност, без да го фиксирате 

 Монтирайте разширителни фуги и подходящи подпори за тръбите, за да ги предпазите 
от напрежение, вижте Фигура 7. Теглото на тръбите и резервоарите под налягане 
нараства, когато се пълнят с вода. Преди да стартирате комплекта, уверете се, че сте 
затворили и стегнали всички неизползвани съединители. 

 

Фигура 7: Механичен монтаж на хидрофора 

4.2 Хидравличен монтаж 

Фигури 8 и 9 показват единична помпена система и съответно система с няколко помпи. 

 

Фигура 8: Система с една електрическа помпа 
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Фигура 9: Система с няколко помпи 
 

1. Електрическа помпа e-SM с мотор 
2. Мембранен резервоар под налягане 
3. Разпределително табло 

4. Клапан за включване/изключване 
5. Възвратен вентил 
6. Контрол за ниско количество вода 

7. Манометър 
8. Датчик за налягане 
9. Кранче за източване 

4.2.1 Указания за хидравличен монтаж 

 Монтирайте хидрофора според дебита на водата в системата 

 Стрелките на корпуса на електрическата помпа показват дебита и посоката на въртене 

 Монтирайте контролен вентил за задвижване в случай на смукателна система 

 Монтирайте клапан за включване/изключване непосредствено след хидрофора 

 Инсталирайте изпускателен вентил за изпитванията, ако няма клапан непосредствено 
след хидрофора 

 Свързаните с хидрофора тръби трябва да бъдат с подходящ размер (ако е възможно, в 
зависимост от диаметъра на колектора). Можете да използвате двата края на 
колектора, но не забравяйте да включите неизползвания край. 

 Размерът на смукателната тръба и на контролния вентил за задвижване трябва да 
бъде такъв, че да се избегне загуба на свръхнатоварване и кавитационните явления, 
които могат да възникнат в резултат на това 

Мембранен резервоар под налягане 

От страната на подаване на електрическата помпа има мембранен разширителен съд, 
който дава възможност за поддържане на налягането вътре в тръбопровода, когато 
хидрофора не се използва. Мембранният резервоар под налягане спира електрическата 
помпа да продължи да работи при нулево потребление и намалява размера на 
резервоара, който е необходим за доставка. 
Изберете мембранен резервоар под налягане, подходящ за налягането на системата. 
Хидрофорите с променлива скорост могат да работят с мембранни резервоари под 
налягане с по-малки размери от традиционните системи. Мембранен резервоар под 
налягане с капацитет в литри, еквивалентен на около 10% от дебита на една електрическа 
помпа, изразен в литри на минута. Обемът на необходимата вода може да бъде 
разпределен между няколко резервоара. 
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4.3 Електрическа инсталация  

 

ОПАСНОСТ: Електрически опасности 

Свързването към електрическото захранване трябва да бъде извършено от електротехник, 
притежаващ техническите професионални изисквания, посочени в действащата 
нормативна уредба. 

За електрическите връзки вижте схемата за свързване на пулта за управление. 

4.3.1 Електрически изисквания 

Местните директиви имат предимство по отношение на конкретните изисквания, посочени 
по-долу. 

4.3.2 Пълен списък на електрическите връзки 

Проверете дали са изпълнени следните изисквания: 

 Електрическите проводници са защитени от високи температури, вибрации и удари. 

 Токът и напрежението на мрежовото захранване трябва да бъдат съвместими с 
данните на табелата на пулта за управление или данните върху табелата на 
електрическата помпа при хидрофор без пулт за управление. 

 Проверете дали захранващият кабел е в състояние да пренася номиналния ток на 
хидрофора и го свържете със съответните клеми на пулта за управление. 
Електрическата схема и етикетите на пулта предоставят необходимата информация за 
свързване и необходимите стойности на захранването. При хидрофори без пулт за 
управление вижте Ръководството за монтаж, експлоатация и поддръжка на 
електрическите помпи в Асортимент Smart помпи. 

 Ако има пулт за управление, свържете захранващия кабел: 
- Еднофазна версия с L-N клемите, PE с клемата за заземяване 
- Еднофазна версия с L1, L2 и L3 клемите, PE с клемата за заземяване 

 Всички открити кабели трябва да бъдат защитени по подходящ начин 

 Захранващият проводник е оборудван с: 
- Диференциален превключвател с висока чувствителност (30 mA) [RCD с остатъчен 

ток], подходящ за токови земни неизправности с DC или пулсиращо DC съдържание 
(препоръчва се RCD от тип B). 

- Изолатор на главното захранване с разстояние за контакт поне 3 mm. 

4.3.3 Контролен списък за електрически пулт за управление 

 ОБЯВЛЕНИЕ: 
Стандартната версия на хидрофора има пулт за управление.  
Ако хидрофорът е доставен без пулт за управление, монтирайте пулт за управление, който 
е съвместим с номиналните параметри на електрическата помпа. 
Неподходящите комбинации не гарантират защитата на хидрофора. 

Проверете дали са изпълнени следните изисквания: 

 Контролното табло трябва да пази електрическата помпа от къси съединения. За 
предпазване на електрическата помпа може да се използва предпазител за закъснение 
или автоматичен прекъсвач (препоръчва се модел от тип С). 

 Електрическата помпа има вградена защита от претоварване и термична защита. Не е 
необходима допълнителна защита от претоварване. 

 

ОПАСНОСТ: Електрически опасности 

Преди да стартирате хидрофора, уверете се, че хидрофорът и пултът за управление са 
изолирани от електрозахранването и не могат да се захранят с електроенергия. 
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Заземяване 

 

ОПАСНОСТ: Електрически опасности 

 Винаги свързвайте външния защитен проводник към клемата за заземяване, преди да 
извършвате други електрически присъединявания 

 Цялото електрическо оборудване трябва да бъде заземено; това включва хидрофора и 
неговото оборудване. Проверете дали клемата за заземяване е свързана правилно. 

 Проверете дали защитният проводник (заземителен) е по-дълъг от фазовите 
проводници; в случай на случайно изключване на захранващия проводник, защитният 
проводник (заземителен) трябва да бъде последният, който се отделя от клемата. 

 Оставете връзките с кабела за заземяване възможно най-къси. 

 Използвайте кабел с няколко нишки, за да намалите електрическия шум. 

4.3.4 Видове проводници и оценки 

При стандартната версия с пулт за управление хидрофорът се захранва със захранващите 
кабели на електрическата помпа и контролните кабели. Хидрофорът без пулт за 
управление се захранва с кабела за свързване на датчика за налягане, но без 
захранващите кабели на електрическата помпа. 
Ако захранващият кабел на електрическата помпа и/или контролните кабели трябва да 
бъдат сменени или добавени, вижте Ръководството за монтаж, експлоатация и поддръжка 
на електрическите помпи в Асортимент Smart помпи. 

 Всички кабели трябва да отговарят на местните и националните стандарти по 
отношение на сечението и температурата на околната среда  

 Използвайте кабели с минимална топлоустойчивост +70°C (158°F)  

 Кабелите никога не трябва да влизат в контакт с корпуса на двигателя, електрическата 
помпа и тръбопровода. 

 Проводниците, свързани към клемите на захранващия източник и релето за сигнали за 
неизправност (NO, C), трябва да бъдат отделени от останалите посредством подсилена 
изолация. 

Свързване на захранването 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

 Не свързвайте с клемната кутия на електрическата помпа, без първо да изключите 
захранването и да изчакате минималното време в Таблица 1. 

 Стандартната версия на хидрофора се доставя със захранващите кабели на двигателя. 
Ако е необходимо, сменете захранващия кабел на двигателя с кабел с напречно 
сечение, подходящ за максималната консумация на електрическия двигател. 

Контролни кабели 

Външните контакти без напрежение трябва да са подходящи за превключване <10 VDC. 

 ОБЯВЛЕНИЕ: 

 Инсталирайте контролните кабели отделно от захранващите кабели и от кабела за 
сигналното реле за неизправности  

 Ако контролните кабели са инсталирани успоредно на захранващия кабел или 
сигналното реле за неизправности, разстоянието между кабелите трябва да надвишава 
200 mm  

 Не пресичайте захранващите кабели; ако това е необходимо, разрешеният ъгъл на 
пресичане е 90°. 

Свързване на пулта за управление 

Вижте схемата за свързване на пулта за управление. 

Свързване на честотния преобразувател 

Вижте Ръководството за монтаж, експлоатация и поддръжка на електрическите помпи в 
Асортимент Smart помпи.  
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4.3.5 Защита срещу сухо движение 

Стандартният пулта за управление може да бъде свързан с обикновен поплавък за 
откритите резервоари или с превключвател за минимално налягане на смукателната 
страна (препоръчителна стойност: 0,2-0,4 бара). Когато условията за минимално налягане 
се възстановят, електрическите помпи стартират автоматично. Ако защитата против сухо 
движение се счита за предостатъчна, не изваждайте съединителния проводник на клемата 
на пулта за управление. Точните номера на клемите са дадени на схемата за свързване, 
която може да се намери на пулта за управление. 

 ОБЯВЛЕНИЕ: 
Хидрофорът се доставя с монтиран съединителен проводник и съответно без включена 
защита против сухо движение. 

Допълнителният комплект за електронен контрол на нивото позволява контрол чрез 
сондите на електрода. 
Монтирайте трите сонди, доставени с комплекта, в събирателния резервоар и ги свържете 
с клемите на пулта за управление. 
Точните номера на клемите са дадени на електрическата схема за свързване, която може 
да се намери на пулта: 

 Максималната сонда (A) определя нивото, при което да се активира хидрофора по 
време на пълненето на събирателния резервоар. 

 Минималната сонда (B) определя нивото, при което да се деактивира хидрофора. 

 Сондата (С) трябва да бъде на ниво, по-ниско от това на минималната сонда (В). 
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5 Използването и експлоатация   
В случай на съвместно съществуване на две или повече от следните условия: 

 висока температура на околната среда 

 висока температура на водата 

 работни точки, които наблягат на максималната мощност на хидрофора  

 постоянно ниско напрежение на мрежата, 
животът на хидрофора може да бъде застрашен и/или може да се появи понижение: за 
допълнителна информация се свържете с Xylem или с оторизирания дистрибутор. 

5.1 Времена на изчакване 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Електрически опасности 

Контактът с електрически компоненти може да доведе до смърт дори след изключване на 
хидрофора. 
Преди каквито и да било интервенции на хидрофора, мрежовото напрежение и всички 
други входни напрежения трябва да бъдат изключени за минималното време, посочено в 
Таблица 1. 
 

Таблица 1: Времена на изчакване 

e-SM модел устройство Минимални часове на изчакване [мин] 

103, 105, 107, 111, 115 4 

303, 305, 307, 311, 315, 322 5 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Електрически опасности 

Честотните преобразуватели съдържат DC-link кондензатори, които могат да останат 
заредени дори когато честотният преобразувател не е захранван. 
За да избегнете електрически опасности: 

 Изключете AC захранването 

 Изключете всички видове двигатели с постоянен магнит 

 Изключете всички дистанционни захранвания от DC-link, включително резервните 
батерии, устройства за непрекъсваемо захранване и DC-link връзките към други 
честотни преобразуватели 

 Изчакайте кондензаторите да се разредят напълно, преди да извършите поддръжка или 
ремонт; вижте Таблица 1 за времената на изчакване. 

5.2 Стартиране и спиране 

Стартирането и спирането на електрическите помпи зависи от настройките на честотния 
преобразувател по отношение на електрическата помпа, която трябва да се управлява 
(налягане, ниво). 
Всеки честотен преобразувател е свързан със сензор. Честотните преобразуватели 
споделят цялата информация и осъществяват циклично превключване. 

 

Електрически опасности: 

Изключете захранването, преди да извършите каквито и да било регулировки. 

За настройките вижте Ръководството за монтаж, експлоатация и поддръжка на 
електрическите помпи в Асортимент Smart помпи. 
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Фигура 10 показва работните криви в случая на две електрически помпи в режим на 
регулиране на налягането. 

 Резервоарът доставя вода, така че да отговори на търсенето на крайния потребител. 

 Първата електрическа помпа започва, когато налягането падне под стойността на PS; 
скоростта се регулира така, че налягането да се поддържа постоянно с нарастване на 
търсенето. 

 Когато търсенето намалява, скоростта се свежда до минимум; в този момент една от 
електрическите помпи се деактивира. 

 Ако търсенето продължава да нараства и електрическата помпа достига максимална 
скорост, втората електрическа помпа се стартира и скоростта се регулира така, че да се 
поддържа постоянно налягане. 

 Ако търсенето намалее допълнително, електрическата помпа се забавя, запълва 
резервоара и след това спира при достигане на стойността на PS. 

 

Фигура 10: Режим на работа 
 

H Глава Pmax Максимално налягане 

Q Дебит PS Стойност за настройката на налягането 

5.2.1 Регулиране на честотния преобразувател 

1. За промяна на настройките вижте Ръководството за монтаж, експлоатация и поддръжка 
на електрическите помпи в Асортимент Smart помпи. 

2. Използвайте бутоните на честотния преобразувател, за да зададете нова стойност на 
настройка на налягането, да изберете времето на рампите, да проверите последните 
аларми или да получите достъп до всички настройки. 

3. Проверете дали новата избрана стойност е в диапазона на височината на напора, 
указан на табелката с данни на електрическата помпа. 

5.2.2 Предварително зареждане на мембранния резервоар под налягане 

1. Проверете дали мембранният резервоар под налягане е напълно източен. 
2. Предварително зареждане на мембранния резервоар под налягане при 0,6 пъти 

стойността на налягането. 

5.2.3 Стартиране на хидрофора 

1. Свържете водозахранването. 
2. Свържете захранването. 
3. Проверете стойността на предварителното зареждане на мембранния резервоар под 

налягане. 
4. Затворете клапана за включване и изключване, разположен на линията за подаване на 

електрическата помпа. 
5. Залейте хидрофора (вижте Ръководството за монтаж, експлоатация и поддръжка на 

електрическите помпи в Асортимент Smart помпи) и смукателния колектор. 
6. Свържете захранването с превключвателя на пулта и настройте честотния 

преобразувател в ръчен режим. 



bg – Превод на оригиналните инструкции 
 

24 

7. Стартирайте първата електрическа помпа. 
8. Отворете бавно клапана за включване/изключване на подаването на електрическата 

помпа и обезвъздушете. 
9. Повторете горните операции за другите електрически помпи. 
10. Настройте честотните преобразуватели в автоматичен режим. 

Как да промените настройките 

При включване на хидрофора, следвайте инструкциите по-долу как да промените 
настройките в рамките на максималните граници на налягането на електрическите помпи 
или система, или и двете: 
1. Установете необходимата стойност на налягането. 
2. Задайте новата стойност, като използвате бутоните на честотния преобразувател; 

стойността автоматично се променя и за другия конвертор. 
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6 Обслужване  

 

ОПАСНОСТ: Електрически опасности 

 Преди да използвате уреда, проверете дали той е изключен и че електрическата помпа 
и пулта за управление не могат да се рестартират, дори и неволно. Това важи и за 
спомагателната верига за управление на електрическата помпа. 

 Преди каквито и да било интервенции на хидрофора, мрежовото захранване и всички 
други входни напрежения трябва да бъдат изключени за минималното време, посочено 
в т. Времена на изчакване (кондензаторите на междинната верига трябва да се извадят 
от вградените изходни резистори). 

1. Уверете се, че вентилаторът за охлаждане и вентилационните отвори са без прах. 
2. Уверете се, че температурата на околната среда е правилна в съответствие с 

ограниченията на хидрофора. 
3. Уверете се, че всички модификации на хидрофора се изпълняват от квалифициран 

персонал. 
4. Уверете се, че хидрофорът е изключен от електрическото захранване, преди да се 

извършва каквато и да е работа. 
5. Винаги спазвайте инструкцията за електрическата помпа и двигателя. 

6.1 Поддържане на пулта за управление и честотните 
преобразуватели 

Пултът за управление и честотните преобразуватели не изискват поддръжка. 

6.2 Поддържане на мембранния резервоар под налягане 

 Вижте Ръководството за монтаж, експлоатация и поддръжка на мембранния резервоар 
под налягане 

 Проверявайте предварителното зареждане поне веднъж годишно. 

Контрол на функциите и параметрите 

При промени в хидравличния хидрофор: 
1. Уверете се, че всички функции и параметри са правилни. 
2. Ако е необходимо, регулирайте функциите и параметрите. 
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7 Разрешаване на възникнали 
проблеми  

Предпазни мерки 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

 Повредите трябва да се коригират от техник, притежаващ техническите професионални 
изисквания, посочени в действащата нормативна уредба 

 Спазвайте изискванията за безопасност в главите Използване, експлоатация и 
поддръжка 

 Ако повредата не може да бъде поправена или не е посочена, свържете се с Xylem или 
оторизирания дистрибутор. 

Честотният преобразувател запазва последно възникналите аларми. Вижте инструкциите 
относно използването на честотния преобразувател за видовете неизправности и как да 
проверите последно възникналите аларми. 

7.1 Хидрофорът е изключен 

Причина Решение 

Захранването е прекъснато Върнете захранването 

Включете в положение OFF 
(изключено) 

Включете превключвателя 

7.2 Моторът не стартира 

Причина Решение 

Захранването е прекъснато Върнете захранването 

Задейства се защитата от 
термично претоварване на 
мотора 

Премахнете неизправността и върнете превключвателя в изходното 
положение 

Повреда в мотора (бобина) Проверете и поправете или сменете мотора  

7.3 Често стартиране и спиране 

Причина Решение 

Повреден мембранен резервоар 
под налягане 

Поправете или подменете мембранния резервоар под налягане  

Неправилно предварително 
зареждане на мембранния 
резервоар под налягане 

Задайте новата стойност на предварителното зареждане на налягането 
според електрическата помпа и зададената точка  

Стойността на предварителното 
зареждане на мембранния 
резервоар под налягане е нула. 

Мембранният резервоар под налягане трябва да бъде предварително 
зареден 
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7.4 Скоростта на електрическата помпа нараства и намалява без 
спиране и без консумация на вода (услугата е затворена) 

Причина Решение 

Загуба на вода от възвратния 
клапан 

Проверете хидравличната система и клапана  

Мембранният резервоар под 
налягане е повреден или 
недостатъчен  

Поправете или подменете мембранния резервоар под налягане  

7.5 Моторът работи, но не се подава вода 

Причина Решение 

Няма вода на всмукателната 
страна или вътре в електрическата 
помпа 

1. Напълнете (залейте) електрическата помпа или смукателната тръба  
2. Отворете клапаните за включване/изключване  

Въздух в смукателната тръба или в 
електрическата помпа 

1. Обезвъздушете електрическата помпа 
2. Проверете всмукателните връзки 

Загуба на налягане от страната на 
засмукване 

Проверете NPSH и, ако е необходимо, модифицирайте системата  

Възвратния клапан е запушен Почистете клапана 

Запушена тръба Почистете тръбата 

7.6 Загуба на вода от електрическата помпа 

Причина Решение 

Механичното уплътнение е 
износено или повредено 

Сменете механичното уплътнение 

Неефективно механично 
натоварване на електрическата 
помпа 

Поставете подпори на тръбите 

7.7 Твърде голям шум 

Причина Решение 

Връщане на вода, когато 
електрическата помпа не работи 

Проверете възвратния клапан 

Кавитация Проверете засмукването 

Завъртането на електрическата 
помпа е възпрепятствано 

Проверете за ненужно механично натоварване на електрическата помпа  

7.8 Хидрофорът не генерира необходимото налягане 

Причина Решение 

Затворени клапани за 
включване/изключване 

Отворете клапаните 

Въздух в смукателната тръба  1. Отстранете въздуха 
2. Залейте електрическата помпа 
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Прекалено отрицателна височина 
на напора на смукване 

Намалете отрицателната височина на напора на смукване  

Прекалена загуба на налягане от 
страната на засмукване 

Увеличете диаметъра на тръбите 

Повреден контролен вентил за 
задвижване 

Сменете вентила за задвижване 

Прекомерна загуба на налягане в 
тръбите за подаване и/или в 
клапана 

Намалете загубата на вода 

7.9 Изключване на основната защитна система (предпазители) 

Причина Решение 

Късо съединение 1. Проверете свързващите кабели 
2. Проверете честотния преобразувател 

7.10 Изключване на диференциалната защита 

Причина Решение 

Повреден двигател Сменете двигателя 

Захранващият кабел на двигателя 
е повреден или износен 

Сменете кабела 

Диференциалният превключвател 
не отговаря на спецификациите 

Сменете диференциалния превключвател 

Диференциалният ток е твърде 
висок 

Свържете се с квалифициран техник, за да промени електрическата 
система 

7.11 Електрическата помпа работи при максимална скорост без спиране 

Причина Решение 

Параметърът за настройка на 
налягането не е подходящ за 
системата (стойността е по-висока 
от налягането, което може да 
предостави електрическата 
помпа) 

Настройте новата контролна точка според работата на електрическата  
помпа 

Сензорът не е свързан или повреден Проверете хидравличното и електрическото свързване на датчика  

7.12 Само една електрическа помпа работи 

Причина Решение 

Електрическите помпи имат 
различни настройки 

1. Проверете настройката на честотния преобразувател  
2. Проверете серийната връзка между двата честотни преобразувателя  

7.13 Има нужда от вода, но електрическата помпа не стартира 

Причина Решение 

Контролната точка е нула  1. Проверете настройката на честотния преобразувател  
2. Настройте контролната точка 
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8 Технически данни   
Таблица 2: Електрически, екологични и инсталационни спецификации, хидрофор в стандартна версия 

 Модел на хидрофора 

Захранване на пулта за управление M2 T3 T4 

Вход 

Входна честота [Hz] 50/60 ± 2 

Основно захранване LN L1 L2 L3 

Номинално входно напрежение на пулта за 
управление [V] 

230 ± 10% 230 ± 
10% 

400 ± 10% 

Макс. входящ ток непрекъснат [A] Вижте табелката с данни на пулта за управление  

Максимална мощност на контролния панел [kW] Вижте табелката с данни на пулта за управление  

Изход 

Минимална-максимална скорост за 
електрическа помпа [rpm] 

800 до 3600 

Токови загуби от утечки за инвертора [mA] < 3,5 

I/O помощен + 15VDC захранване [mA] Imax < 40 

Реле за сигнал за грешка  1 x NO Vmax < 250 [VAC] , 
Imax < 2 [A] 

1 x NO Vmax < 250 [VAC] , Imax < 2 [A] 

Реле за статуса на двигателя  - 1 x NO Vmax < 250 [VAC] , Imax < 2 [A] 

Звуково налягане LpA [dB(A)] @ [rpm] <62 @3000 
<66 @3600 

Клас на защита IP 55, Тип корпус 1 
Защитете продукта от пряка слънчева светлина и валежи  

Температура на водата [°C]/[°F] 0÷80 / 32÷176 

Относителна влажност по отношение на 
работната температура [°C]/[°F] 

5% - 50% RH @ 40/104 
5% - 90% RH @ 20/68 

Относителна влажност за съхранение 5% ÷ 95% RH 

Температура на съхранение [°C]/[°F] -25÷65 / -13÷149 

Температура на експлоатация 
[°C]/[°F] 

-20÷40 / -4÷104 

Надморска височина за монтаж a.s.l. [m] / [ft] 
< 1000 / 3280 

При по-големи височини може да се появи отклонение от 
нормата 

Максимално работно налягане [bar] 8, 10 или 16, в зависимост от типа на електрическата помпа. 
Вижте Ръководството за монтаж, експлоатация и 

поддръжка на електрическата помпа в Асортимент Smart 
помпи. 

Мин. входящо налягане [bar] Съгласно кривата на NPSH с граница поне 0,5 m за вода без въздух 

Макс. входящо налягане [bar] Уверете се, че входното налягане плюс затвореното 
налягане на подаване не надвишава максималното работно 

налягане 

Общи данни за електрическата помпа Вижте Ръководството за монтаж, експлоатация и поддръжка на 
електрическата помпа в Асортимент Smart помпи 

Мембранен резервоар под налягане [bar] Вижте стандартното Ръководство за монтаж, експлоатация 
и поддръжка на мембранния резервоар под налягане. 

Монтираните мембранни резервоари под налягане могат 
да ограничат температурата и работното налягане на 

хидрофора 
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8.1 Размери и тегла 

 Хидрофор: вижте техническия каталог или се свържете с Xylem или оторизирания 
дистрибутор. 

 Електрически помпи в асортимент Smart помпи: вижте Ръководството за монтаж, 
експлоатация и поддръжка. 

9 Декларации 
9.1 ЕК декларация за съответствие (Превод) 

Xylem Service Italia S.r.l със седалище на адрес: Via Vittorio Lombardi 14 - 36075 Montecchio 
Maggiore VI - Italy, с настоящото декларира, че продуктът: 

Помпено устройство с електрически помпи с вградено задвижване с променлива скорост 
(вижте етикета на първата страница) 

отговаря на съответните изисквания на следните европейски директиви: 

 Машини 2006/42/ЕК (ПРИЛОЖЕНИЕ II: физически или юридически лица оторизирани да 
съставят техническото досие: Xylem Service Italia S.r.l.) 

и следните технически стандарти: 

 EN 809:1998+A1:2009,  

 EN 60204-1:2006+A1:2009 

Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Директор по инженерство и 
научноизследователска дейност) 
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9.2 ЕС декларация за съответствие (№ EMCD23) 

1. Модел на уред/Продукт:  
вижте лепенката на първата страница 

2. Име и адрес на производителя:  
Xylem Service Italia S.r.l. 
Via Vittorio Lombardi 14 
36075 Montecchio Maggiore VI 
Italy 

3. Тази декларация за съответствие се издава само на отговорността на производителя. 
4. Предмет на декларацията: 

Помпено устройство с електрически помпи с вградено задвижване с променлива 
скорост (вижте етикета на първата страница) 

5. Предметът на тази декларация, описан по-горе, отговаря на съответните закони за 
хармонизация на Съюза: 
Директива 2014/30/ЕС от 26 февруари 2014 г. (електромагнитна съвместимост) 

6. Референции към съответните използвани хармонизирани стандарти или други 
технически спецификации, във връзка с които се декларира съответствие: 
EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-3:2007+A1:2011 

7. Нотифициран орган: - 
8. Допълнителна информация: 

Подписано от и от името на: Xylem Service Italia S.r.l. 
Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Директор по инженерство и 
научноизследователска дейност) 
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Lowara е търговска марка на Xylem Inc. или едно от техните дъщерни дружества.  



bg – Превод на оригиналните инструкции 
 

31 

 
 
 



 

 

Xylem Service Italia S.r.l. 

Via Vittorio Lombardi 14 

36075 – Montecchio Maggiore (VI) - Italy 

www.xyleminc.com/brands/lowara 

 

Lowara is a trademark of Xylem Inc. or one of its subsidiaries.  

© 2017  Xylem, Inc. 

 

 

 

 

 


