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ПРИЛОЖЕНИЕ
Дълбочинните водни помпи CIMEX са
предназначени за изпомпване на чиса вода от
дълбочина до 80 метра.
Подходящи са за селското стопанство,
градината, строителството и индустрията.

ДЪЛБОЧИННИ
ВОДНИ ПОМПИ
DWP2-80.12
DWP-90.18
DWP-110.07

Разполагат с електрически мотор, който се
охлажда от изпомпваната течност.

Този вид помпи не могат да изпомпват едри
частици и не са подходящи за глинеста или утаечна
вода.
1.

КОРПУС

2.

ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ

3.

СКОБИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ВЪЖЕ

4.

ВХОДЯЩ ОТВОР ЗА ВОДА

5.

ИЗХОДЯЩ ОТВОР ЗА ВОДА
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел

DWP2-80.12

DWP-90.18

DWP-110.07

Диаметър на присъединяване

2 цола

1 1/2‘‘ цола

1 1/2‘‘ цола

Напорна височина

80 м.

68 м.

84 м.

Дебит

12,6 м3/час

16 м3/час

6 м3/час

Клас на защита

IP68

IP68

IP68

Максимална дълбочина под вода

20м.

20м.

20м.

Захранващо напрежение

380V 50 Hz

380V 50 Hz

220 - 240 V 50 Hz

Вид на двигателя

Електрически

Електрически

Електрически

Температура на водата

До 35

о

До 35

о

До 35о
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5

ДРЕНАЖНА
ПОМПА С
ПОПЛАВЪК И
ВИХРОВ
ИМПЕЛЕР

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ

Прочетете всички предупреждения за безопасност и инструкции. Неспазването им може да причини електрически удар,
пожар и/или сериозно нараняване. Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки. Терминът
„електроинструмент” в предупрежденията се отнася за вашия захранван от мрежата (с кабел) или за работещ на батерии (без
кабел) електроинструмент.
ПРЕДИ УПОТРЕБА, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНОТО!

▪
Помпата може да бъде свързана с всеки заземен контакт, който е инсталиран съгласно разпоредбите. Щепселът
трябва да получава захранващо напрежение от 380 V / 50 Hz.
Внимание!
Когато помпата ще се използва в близост до басейни, градински шадравани или в техните защитени зони, тя трябва да бъде
оборудвана със защита от прекъсване на заземяващата връзка. Помпата не трябва да работи, когато в басейна или шадравана
има хора!
Внимание!

Заземителната връзка

▪

Проводника на нулата

▪
Прекъсвача на тока при повреда трябва да отговаря на разпоредбите по безопасността на електростанциите и
трябва да работи безотказно.
▪

Електрическите връзки трябва да са защитени от влага.

▪

Ако има опасност от наводняване, електрическите връзки трябва да се изнесени на по-високо.

▪

Потопяемата помпа с моторно задвижване трябва да бъде защитена от измръзване.

▪

Помпата трябва да бъде защитена от работа при сух режим.

▪

Достъпът на деца до помпата трябва да бъде ограничен по подходящ начин.

Вашата потопяема помпа е проектирана за циркулация на вода с максимална температура от 40°C. Тази помпа не трябва да
се използва за други течности, особено за моторни горива, почистващи препарати и други химически продукти!

МОНТАЖ
Потопяемите моторни помпи се инсталират, както следва:
▪

В стационарно положение с фиксиран тръбопровод

▪

В стационарно положение с гъвкав маркуч.

Молим да обърнете внимание!
Никога не трябва да инсталирате помпата, като я закачите неподдържана на нейната тръба или захранващия кабел.
Потопяемата моторна помпа трябва да бъде окачена на специално доставена дръжка или поставена на дъното на шахтата. За
да се гарантира правилната работа на помпата, дъното на шахтата трябва да бъде поддържано чисто от утайки и замърсители
от всякакъв вид. Ако нивото на водата се понижи прекалено много, утайките в шахтата ще изсъхнат бързо и ще попречат на
помпата да се задейства. Поради това е необходимо редовна проверка на помпата (чрез провеждане на пускови изпитания).
Поплавъкът трябва да е нагласен на такова положение, че помпата да може да се задейства незабавно.

СОНДАЖНИ И ДЪЛБОЧИННИ ПОМПИ
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Преди да пуснете в действие вашата нова потопяема помпа, молим да уредите проверката на следните неща от квалифициран
специалист:

ЕКСПЛОАТАЦИЯ
След като сте прочели тези инструкции внимателно, можете да пуснете помпата в експлоатация, като имате предвид
следните неща:
▪

Проверете, дали помпата лежи на дъното на шахтата.

▪

Проверете, дали захранването е съответстващо на изискванията за съответната помпа.

▪

Проверете, дали контакта е в добро състояние.

▪

Проверете, дали водата или влагата не могат да достигнат захранването.

▪

Избягвайте да оставяте помпата да работи на сухо.
1.

▪

Обезвъздушаване на помпата преди употреба

Винаги се уверявайте, че помпата е обезвъздушена преди нейния пуск в експлоатация. Ако е необходимо,

секунди преди да я включите.

Този уред не трябва да се използва от деца или хора, които са с физически или психически недостатъци или с
недостатъци в развитието, или хора, които нямат опит или знания, с изключение на случаите, когато такива хора получават
инструкции от човек, отговорен за тяхната безопасност, супервайзер, или след изучаване на предходните инструкции относно
употребата на този уред.
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
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наклонете помпата назад и напред няколко пъти, докато престанат да се появяват въздушни мехурчета, изчакайте най-малко 15

Внимание! Преди да започнете каквато и да е работа по оборудването, извадете щепсела от контакта.
Не използвайте перилни препарати или разтворители, тъй като те могат да нанесат непоправими повреди на машината.

1.

Насоки за поддръжка

Тази потопяема помпа е одобрен ненуждаещ се от поддръжка висококачествен продукт, който се подлага на тежки изпитания,
преди да напусне завода-производител. Ние препоръчваме редовни проверки и поддръжка, за да си осигурите дълъг
експлоатационен живот и непрекъсната работа.
▪

В случай, че помпата се мести често по време на нейната експлоатация, тя трябва да бъде почиствана с чиста вода

след всяка употреба.
▪

Всички влакнести частици, натрупали се във вътрешността на корпуса на помпата, трябва да бъдат отмивани с

водна струя.
▪

Всеки три месеца дъното на шахтата трябва да бъде почиствано от кал.

СОНДАЖНИ И ДЪЛБОЧИННИ ПОМПИ

Химикалите могат да разрушат пластмасовите части.

ОТСРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Внимание! Защита от претоварване
Помпата има термозащита от топлинно претоварване. В случай на прегряване на двигателя, тя автоматично изключва
помпата. Времето за охлаждане е около 15-20 минути, след което помпата отново се включва. При последващо изключване
на помпата поради претоварване, е необходимо да се открие причината за прегряването. Вижте таблицата за откриване на
неизправности.

Проблем

Причини

Начини за отстраняването им

Няма захранване

Проверете захранването

Импелерът е запушен

Проверете помпата и премахнете всички полепнали отпадъци

Входящия филтър е задръстен

Почистете входящия филтър със струя вода

Изходящия маркуч е огънат

Нагласете маркуча

Входящия филтър е задръстен

Почистете входящия филтър

Намален дебит поради мръсна
или абразивна вода

Почистете помпата и подменете износените
части

Няма поток

Недостатъчен дебит

Помпата изключва след кратък
период на работа

Термичната защита изключва
помпата вследствие на мръсна Извадете щепсела от контакта. Почистете
вода
помпата и вала
Водата е прекалено топла. Тер- Проверете, дали не се превишава максималмичната защита изключва помпа- но допустимата температура на водата от
та
35°C
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Помпата не се задейства

▪

Почистете щателно целия инструмент и принадлежностите му.

▪
Съхранявайте на недостъпни за деца места в стабилно и безопасно положение, на студено и сухо място, като
избягвайте съхранението при прекалено високи или ниски температури.
▪

Защитете го от излагане на директна слънчева светлина. Ако е възможно, съхранявайте го на тъмно.

▪

Не го съхранявайте в полиетиленова торба, за да избегнете задържането на влага.

ОКОЛНА СРЕДА
За случаите когато машината се нуждае от смяна на части след продължителна употреба, същите да не се изхвърлят в
кофите за битови отпадъци, а да се изхвърлят по екологично съобразен начин. Електротехническите продукти за брак да не се
изхвърлят заедно в кофите за домакински отпадъци. Същите да се рециклират, ако има съоръжения за това. За повече
подробности по препоръките за рециклиране да се направи запитване до местните власти или до продавача.

СОНДАЖНИ И ДЪЛБОЧИННИ ПОМПИ

СЪХРАНЕНИЕ

СОНДАЖНИ И ДЪЛБОЧИННИ ПОМПИ

SD - 02/2021—DWP… – 5

СОНДАЖНИ И ДЪЛБОЧИННИ ПОМПИ

SD - 02/2021—DWP… – 6

1. Главен превключвател на захранването; 2. Кутия на автоматичния контрол; 3. Манометър; 4. Възвратен клапан; 5.
Превключващ клапан (Кран за вода); 6. Тръба за вода; 7. Притискащ борд; 8. Статичнен нивомер; 9. Горен електрод; 10. Кабелен
край; 11. Кабел; 12. Стена на кладенеца; 13. Подвижен нивомер; 14. Тяло на помпата; 15. Среден електрод; 16. Долен електрод;
17. Потопена електрическа част;

София, бул. "Ботевградско Шосе" № 449
Пловдив, ул. Васил Левски № 212
София +359 879 190 200 | Пловдив +359 879 150 190
office@cimex.bg | https://www.cimex.bg
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ПРОДАЖБА НА ЛЕКА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ,
МАШИНИ ПОД НАЕМ, СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

