
        ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И
        ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОМПИ

            COMEX -  P 50 – 80, serie C,
            serie AGRI, serie CIR, serie 2C,
            serie CM, serie CMV, serie CF,
            serie JET, serie SUPERJET



ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТИРАНЕ, СТАРТИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Монтиране
Електрическото свързване на помпата трябва да се извършва от правоспособен
персонал.
Препоръчва се помпата да бъде окомплектована с блок за управление и защита.
Помпите трябва да бъдат инсталирани в сухо и проветрено  място с температура на въздуха
до 40ºC.
Тежестта на засмукващите и напорните тръби не трябва да пада върху тялото на помпата, за
да не се стигне до напрежение или авария. Диаметърът на работните тръби трябва да бъде
същият или по-широк отколкото съответните връзки на помпата. Засмукващата тръба трябва
да има лек наклон към смукателя, за да предотврати образуването на въздушни джобове.
Засмукващата тръба трябва да има смукателен клапан (Fig.1)
Препоръчително е също да се инсталира възвратен клапан, за да се предотвратят повреди
причинени от водни удари.

Стартиране

Проверете дали помпата се върти свободно като използвате отвертка в процепа, който се
намира в края на мотора в средата на вентилатора (Fig.2). Ако помпата не се върти, леко
потупайте отвертката с гумен чук, докато се завърти.
Преди да се извършат каквито и да е връзки, проверете дали захранващото  напрежение
отговаря на данните на двигателя. След това свържете проводниците в клемната кутия
(Fig.5) и проверете напрежението във връзките.
Това напрежение трябва да бъде ± 5% от номиналното захранващо напрежение.
Помпите трябва да бъдат заземени като се използват земни връзки в клемната кутия.
Трифазните помпи  трябва да бъдат защитени от претоварване с токово-термична защита,
чиято стойност е  показана на табелката на двигателя. Защитата против претоварване е
вградена в монофазните мотори.
Преди стартиране налейте чиста вода  в тялото на помпата и засмукващата тръба, чрез
засмукващия отвор близо до напорната тръба(Fig.3). Когато е пълна, сложете затварящия
болт и затегнете.
Предотвратяване работата на сухо на помпата.
При трифазните помпи проверете дали посоката на въртене е правилна. От страната на
вентилатора, въртенето трябва да е по часовниковата стрелка. Ако не, променете които и да
е две захранващи връзки в клемната кутия. Предотвратете излизането на помпата от
работната крива, за да не претоварите мотора.

Поддръжка

Ако помпата не работи при минусови температури , то тя и всички  водни връзки трябва да
са напълно пресушени, за да се предпази от спукване.
Дренажната тапа е за тази операция. Това също се препоръчва дори и при нормални
температури, ако помпата не работи дълго време (Fig. 4)


