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РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

НА ПОМПИ ROVER 
 
Въведение: 
Електрическа помпа: Изделието се състои от три части – механична, хидравлична и електрическа. Целта 
на тази конструкция е правилното използване и поддръжка на споменатата електрическа помпа, за да  се 
установят разпоредби за безопасността на хората и предотвратяване на щети. 
Безопасността не зависи само от спазване на горе споменатите мерки, но и от правилната инсталация, 
поддръжка и употреба на помпата в съответствие с особеностите на страната, в която се намира. 
Моля да прочете внимателно всички документи и приложения, преди да започнете инсталирането на 
помпата. Инсталацията и работата с помпата трябва да съблюдават стандартите на страната, в която е 
инсталирана. Оперирането с помпата трябва да се извършва професионално. 
 
Внимание: Потребители, които не спазват съответните норми и стандарти повишават риска от опасни 
ситуации за хора, както и за съответната помпа и по този начин не следва да претендират гаранция. 
Внимателно прочетете и се уверете, че разбирате всичко преди да пристъпите към употребата на 
помпата. Всеки, който не е направил това, по никакви причини не трябва да му се позволява да работи с 
помпата. 
 
Неръждаеми електрически помпи от серия “Novax” 
Неръждаемите електрически помпи от серията “Novax” са абсолютно подходящи за пренос на течности. 
Хидравличната част на помпата е изработена от специална твърда неръждаема сплав. Тази нова 
технология позволява на помпите ROVER да бъде издаден „Сертификат за годност” за пренос на вино и 
други хранителни течности със сходни характеристики. 
 
Предварителни бележки 
Всички електрически помпи ROVER са произведени за пренос на течности, като те имат гаранция както 
за работата, така и за материала, от който са произведени. Когато ги употребявате правилно и следвате 
инструкциите по-долу, както и съответната поддръжка, помпите ще работят по предназначение и 
безотказно. 
Помпите са изключително надеждни, самозасмукващи, лесни за почистване. Те могат да бъдат 
използвани във всякакви ситуации, в които условията не отговарят на киселинно-устойчива помпа. 
Могат да устоят на всякакви видове течности, но за кратки периоди, и най-вече в случай на авария. 
Това, което отличава ROVER  помпите от останалите на пазара е факта, че те имат електрически ключ. 
Този ключ означава, че мотора може да се върти в две посоки, а именно по часовниковата стрелка и/или 
обратно на часовниковата стрелка. 
 
Предварителни проверки 
Електрическата помпа се предоставя готова за експлоатация, запечатана в здрава и устойчива картонена 
кутия с ръководство за употреба. Извадете помпата от опаковката и я проверете внимателно. Свържете 
се с доставчика, ако сте забелязали някаква повреда, причинена по време на транспортирането и бъдете 
готови да обясните произхода на тази повреда. 
 
ВНИМАНИЕ: Ако се съмнявате в безопасността на машината не я използвайте! 
 
Смазване: 
Всички движещи се части са били предварително смазани в нашата фабрика по време на 
конструирането на помпата. Не смазвайте или гресирайте движещите се части, защото 
това може да им причини непоправими щети. 
 
Технически данни 
Това е класическа самозасмукваща, двойно ротационна помпа, окомплектована със страничен течен 
пръстен /ликуид система/ и работно колело - звезда. Това специфично хидравлично решение означава, 
че помпата има допълнителен самозасмукващ капацитет, дори когато въздуха е на мехурчета или 
газовете възпрепятстват плавното протичане на течността през смукателната тръба. 
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Помпата е особено подходяща за наливане и / или прехвърляне на течности, които преди това са били 
декантирани, като: 
вино-шира-оцет-мляко-свежа вода-солена вода-органични разтворители - емулсионни торове-масло, 
чийто вискозитет е не по-голям  4 енглера.  
Течностите, които се изливат трябва да бъдат чисти и неутрални. Биха могли да съдържат малък 
процент твърди вещества (0.2-0,5% max) в суспензията. Твърдостта и гранулометрията на посочената 
суспензия, трябва да бъдат такива, че да не износва вътрешната повърхност на помпата. Филтърът  с 
много фината мрежа се  монтирана на аспириращата  тръба, за да се използва в краен случай. 
 
Предупреждение: Не използвайте помпата за пренос на концентрирани киселини, петрол или 
разтворители. 
 
Декларация за съответствие: 
Производителят: Rover Pompe Snc, Via dell`Artigianato, 4 Z.A, 35020 Polverara (Padua) Italy 
Rover Pompe Snc декларира с настоящата декларация, че всички електрически помпи произведени във 
фабриката в Полверара (Падуа) отговарят на следните стандарти по безопасност на електрическите 
съоръжения: 
60335-1 / 60335-2, В.Т.2006/95/СЕЕ, 98/37/СЕЕ, 2006/42/СЕ, 93/68/СЕЕ, 2000/14/СЕ 
Освен това моделите от серия ВЕ-М 20, 25,30,35,40/ NOVAX 20, 25, 30, 40, 50, VINO 20 диапазона са 
снабдени с друга гаранция, наречена IMQ сертификат за безопасност, издаден от Италианския Институт 
по Качество.(www.imq.it) 
Всички модели са тествани индивидуално, за да се гарантира тяхната безопасна употреба. Всеки модел 
се опакова и продава с тест за изпитание. 
E.Chiarello, Revision and updating: 2009 
 
Употреба 
Помпата е конструирана и произведена и за домакински и за индустриални нужди. Въпреки това, тя би 
могла да представлява опасност за хората. Никога не оставяйте без наблюдение деца, възрастни или 
болни хора и животни в близост до работеща помпа. Помпите не са подходящи за изливане в корозивни 
или експлозивни среди. 
Помпите използвани при топъл или при леко влажен климат, например в тропически страни - трябва да 
се позиционират на хладно, сухо място/ моля да се следват техническите инструкции/. 
Помпата не причинява смущения на радио и телевизионни предавания по време на работа. Моторът е 
конструиран за продължителна работа. 
 
Стартово оборудване 
Всички електрически връзки са монтирани в кутия върху помпата. Тази кутия е направена от специален 
полимер, да бъде устойчива на удари. 
Стартовият бутон или превключвател прави помпата лесна за употреба и помага на потребителя да 
избере посоката на въртене. Свържете двете тръби към адаптера на помпата и настройте мотора да 
работи в избраната от Вас посока. Трябва да направите следното: 
/Погледнете стартовия бутон на гърба на кутията, за да разберете инструкциите по-долу/ 
 

POS. ”O”: Равновесно положение – помпата е изключена: - помпата не 
оперира/не работи/-вижте електрическата връзка 
POS. “>”: помпата е включена: при въртене по посока на часовниковата 
стрелка, течността се изпомпва така както е показано на фигурата. 
POS “<”: помпата е включена: при въртене в посока обратна на 
часовниковата стрелка, течността се изпомпва така както е показано на 
фигурата. 
 

Ръчната работа на превключвателя не е опасна, дори в ситуации, когато при въртене възникне инверсия 
по време на работа на мотора. (освен моделите ВЕ-М50/ВЕ-Т50, NOVAX 50M, NOVAX50T) 
Всички електрически компоненти използвани от производителя на помпите имат сертификат за 
безопасност, който гарантира качество и надеждност. 
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Важно: Не оперирайте с превключвателя, ако вашите ръце са мокри или хлъзгави. Може да получите 
токов удар. 
Помпата трябва да се използва само за повърхностно поливане. Не я използвайте за потапяне. 
Ако помпата спре внезапно по време на работа, издърпайте кабела от контакта преди да сте разбрали 
причината за спирането. 
 
Избор на захранващ кабел 
Стандартното захранване на монофазните помпи включва захранващ кабел с щепсел Шуко и защита. 
Кабела е със сертификат H05 RN-F. 
Кабелът и щепселът имат <HAR> и  IMQ сертификати за безопасност, които гарантират качество, 
надеждност и електрическа безопасност на тези компоненти. 
Стандартното захранване на трифазните помпи включва H05 RN-F.квадруполен захранващ кабел. 
Този кабел има международен <HAR> и  IMQ сертификат за безопасност, който гарантира качество, 
надеждност и електрическа безопасност на тези компоненти. 

 
Защо Rover pompe избират щепсел Шуко за защита? В днешни дни този щепсел 
позволява високо ниво на защита срещу токови удари и други промени по 
електрическата мрежа, също така има и важни технически функции. Ако погледнете 
внимателно фигурата ще забележите, че има само една посока, при която щепселът 
влиза в контакта. Това е доказателство, че захранването ще бъде свързано единствено 

към фазата на електрическата помпа. 
 
Внимание: Всяка инсталация в домашни условия трябва да бъде извършвана от специалист. Ако имате 
каквито и да било съмнения, моля да се обърнете към техническо лице. Използвайте единствено 
адаптори или разклонители от търговската мрежа, снабдени със сертификат IMQ. Рязането, снаждането 
и всякакви други операции с щепсела и кабела могат да предизвикат отпадане на гаранцията на 
производителя.      
 
N.B. Тази генерална инструкция съпровожда всяка Rover помпа тъй като тези помпи се изнасят в много 
страни и континенти. Ето защо е необходимо всеки едни потребител на такива изделия да спазва строго 
изискванията отнасящи се до електрическите връзки. Това е за негова лична застраховка срещу 
евентуални злополуки. Уверете се, че захранващият кабел е в добро състояние преди да използвате 
помпата. Заменете го с нов, ако установите евентуални повреди по него. 
Предупреждение: Захранващият кабел трябва да се подменя само със специални инструменти и от 
специалисти. 
 
Електрически връзки 
Помпите се доставят готови за употреба. 
 
Помпи с монофазен двигател 
Помпите с монофазен двигател са защитени от претоварване с амперометрично устройство, което е 
монтирано към началното оборудване. Когато е необходимо това устройство се включва автоматично 
като прекъсва волтажа от двигателя за време, което му е достатъчно да се охлади. Претоварването пречи 
на помпата да работи нормално. 
Предупреждение: Ако установите, че претоварването се повтаря, изключете помпата и извадете 
щепсела от контакта, тъй като това значи, че помпата работи в режим на претоварване. Ако това 
претоварване е предизвикано от неправилна работа на помпата, повикайте специалист. 
 
Помпи с трифазен двигател 
Трифазните мотори са защитени от специално електрическо захранване. 
 
Внимание: Извършването на монтажа на тези помпи трябва да се извърши от специалист, спазвайки 
всички необходими инструкции и стандарти за безопасност. Параметрите на таблото за управление 
трябва да бъдат пропорционални на характеристиките на помпата, отбелязани върху металната й 
табелка. 
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N.B. Преди стартирането на помпата, потребителят трябва да се е убеди, че са спазени всички стандарти 
по монтиране и експлоатация на съоръжението. 
 
Стартиране и засмукване 
Поставете помпата хоризонтално, на не плъзгаща се повърхност, далеч от нагреваеми източници и лесно 
възпламеняеми материали. Помпата трябва да е стабилна и да е върху собствените си подложки. 
Не включвайте щепсела в контакта. 
Ако тялото на помпата е празно, напълнете го преди да стартирате помпата, за да е по-лесно 
засмукването. 
Помпата трябва да бъде напълнена използвайки един или два гъвкави адаптори. 
Свържете тръбите към адапторите и стегнете със здрави качествени скоби. 
Използвайте подходящи по размер клещи за затягане на пръстените  на гъвкавите адаптори. Внимавайте 
да не се наруши повърхността. 
Включете щепсела в контакта и натиснете бутона, така като е указано - по посока на часовниковата 
стрелка или обратно на нея. 
Веднъж стартирана помпата започва да върти течността. Ако не засмуче в рамките на 30 секунди, 
изключете помпата, извадете щепсела от контакта. Проверете всички скоби, стягащи пръстени и 
адаптори, както и тръбата. Проверете дали смукателната тръба е правилно свързана към адаптора./вижте 
фиг.6/  
 
Предупреждение: Убедете се в качеството на скобите и дали имат дълготрайна употреба. Лошото 
качество на скобите може да предизвика изтичане, или дори изхлузване на тръбата от адаптора.  Това 
ще предизвика повреда при помпата, на заобикалящата среда или да повлияе върху безопасността на 
потребителите. 
Ако евентуално има изтичане на някаква течност от помпата, изтрийте веднага /използвайки сухо парче/ 
преди да извадите щепсела от контакта. 
 
N.B. При избора на тръби трябва да се вземат под внимание вида на течностите, които ще бъдат 
трансферирани. Тръбите за масова употреба могат да се употребяват за течности, които не са 
хранителни, не токсични – маркирани със знак специално за течни храни. 
Тръбите използвани за аспирация трябва да са снабдени със специална укрепваща спирала. Това се 
налага тъй като по време на работа помпата ще създаде напрежение и лошо подбраната тръба може да 
се смачка.  
N.B. Помпата трябва да бъде в близост до нивото на изпомпваната течност. Не използвайте помпата, 
когато в помпеното тяло няма течност. Външната температура на мотора може да достигне до 45˚ по 
време на работа. Въпреки всичко тази температура не е опасна, единствено потребителя може да се 
изгори, ако я докосне. 
 
Предупреждение:  
Помпата трябва да бъде в хоризонтално положение през цялото време. Не местете помпата докато 
работи. 
Изключете помпата след като е завършило помпенето. Това ще блокира течността и тялото на помпата 
няма да остане празно. Ако е необходимо отново, просто включете помпата без да пълните тялото. 
По време на засмукване се уверете че бай-пас клапана в помпите с бай-пас /хидравличния регулатор/ е 
напълно затворен. 
 
Предупреждение:  
Всмукателната и напорната тръба може да се движат по време, когато е започнало помпенето, под 
влияние на течностите вътре в тях. Убедете се, че това няма да наруши цялостния процес на работа. 
 
Предупреждение:  
Уверете се, че вентилационната решетка на охлаждащата перка не е задръстена и това да причини 
прегряване на помпата. 
Когато сте приключили работа с помпата и искате да я приберете, трябва да направите следното: 
Изчистете помпата отвътре от водата и всякакви други течности. 
Извадете от контакта. 
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Изчакайте двигателя да се охлади до стайна температура. 
Извадете тръбата от гъвкавите адаптори. 
Изпразнете помпата като я завъртите надолу. 
Преместете помпата до мястото, където ще се съхранява и запушете всички отвори с подходящи 
запушалки /например корк/, за да се избегне влизането на насекоми или други частици. 
 
N.B. Преди да инсталирате нова помпа или помпата, която имате не е работила дълго време, проверете 
дали задвижващия вал се върти свободно, тъй като в противен случай може да се счупи работното 
колело. Ако евентуално има някакво затягане отворете хидравличната част и се опитайте да завъртите 
ръчно в двете посоки. Тази процедура се налага, когато помпата е била извадена от контакта дълго 
време. 
 
Поддръжка 
По време на нормалната работа на помпата не е необходима никаква допълнителна поддръжка. Помпата 
трябва да се инсталира и поддържа от квалифициран персонал. Поправките и поддръжките трябва да се 
извършват само при изключена от захранването помпа. 
 
Модификации и резервни части 
За не одобрени и не оторизирани промени и модификации производителят не носи отговорност. Всички 
резервни части, използвани за ремонт трябва да бъдат оригинални на РОУВЪР ПОМПЕ, за да се 
гарантира максимална безопасност на машината и системата, в която се използва. 
 
Транспортиране 
Винаги използвайте специалните уреди за транспортиране /количка, скоба и т.н/ 
Предупреждение: Когато транспортирате се убедете, че помпите са добре сложени и няма да паднат. 
 
Почистване и поддръжка 
Когато помпата се използва за пренос на мръсни или корозивни течности, тя трябва да работи няколко 
минути изпомпвайки само чиста вода. Използвайте сухо парче, за да почистете отвън повърхността на 
помпата. Защитете помпата от влагата по време на съхранение, и по-конкретно на електрическия мотор. 
Изпразнете водата от помпата, ако имате опасения, че температурата ще спадне под 4˚С. Това е 
необходимо, за да се избегне образуването на лед вътре в помпата. 
Не изхвърляйте това упътване, защото то ще ви помага да се грижите по-добре за вашата помпа. 

 
Електрически помпи с бай-пас 
Бай-пасът е ръчен регулатор, който позволява на потребителя да промени 
капацитета на помпата от максимално до приблизително на половина ниво.  
Ако е необходимо това устройство да се монтира допълнително във фабрика 
няма да бъде възможно, защото не се прилага като аксесоар. 
Устройството действа по следния начин: ако преместите лоста в крайно ляво 

положение, капацитетът на помпата ще бъде максимален; ако преместите лоста в крайно дясно 
положение, капацитетът на помпата ще бъде намален на половина. 
Бай-пас клапана трябва да бъде затворен по време на засмускването. 
 

ДИСПЕНСЪРИ MULTIPURPOSE И NOVAX 
Диспенсърите са вградени в кутия с 5м маркуч и пистолет. Стартиращите и 
засмукващите операции са същите като електрическите помпи. Смукателната 
тръба трябва да се свърже към неизползвания  гъвкав адаптор на електрическата 
помпа.  
Употреба на пистолет: Пистолетът се добавя към диспенсъра единствено, ако 
клиента пожелае. Пластмасовите и металните модели са ръчни и ръчно се спира 
потока на течността. Автоматичният пистолет автоматично затваря, което 
означава, че веднъж напълнен, пистолета ще се задейства и автоматично ще 

прекъсне потока на подаване на течността. 
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Предупреждение: Когато се задейства пистолета, само потока ще бъде прекъснат докато помпата ще 
продължи да функционира. Изключете помпата за 2-3 минути, ако няма други операции, които да 
трябва да се  извършат. 
 

Помпа с ролка 
Засмукващата операция е същата като тази на електрическата помпа. Използвайте V-
образна връзка за свързване с мотора. При изчисляването на ролката между 
двигателя и помпата трябва да се вземе в предвид, че максимално допустимите 
стойности на вала на помпата са до 2,500g/1`(rpm) 
Предупреждение: Защитата на двигателя на помпа с ролка е за сметка на 
потребителя. 

 
Технически характеристики: 
Консумирана мощност: моля прочетете електрическите характеристики върху металната табелка 
Температура на съхранение: -10...+40˚С 
Относителна влажност по време на работа: max.95% 
Шум при макс. мощност: Нивата на шум се определят съгласно Директива EC89/392/CEE  
Минимална температура на околната среда: +4˚С 
Максимална температура на околната среда: +40˚С 
Максимална температура на изпомпваната течност: +35˚С 
Максимална височина на всмукване: 4м от дъното на вентила, 9м от дъното на вентила и смукателната 
тръба 
Максимално работно налягане генерирано от помпата:  1,5-2 bar в зависимост от модела 
Максимално работно налягане генерирано от помпата чрез хидравличната система: +4 bar 
Позволена промяна в напрежението: 5% 
 
Безопасност на електрическите продукти 
Продажбата и инсталацията на безопасни продукти са особена част от професионалната етика и 
сериозното отношение към клиента. 
Търговците на едро и инсталаторите нямат възможност да проверяват безопасността на продуктите, ако 
се проверяват и от двете страни ще бъде сложно и твърде скъпо. Какво биха могли да направят, за да 
защитят себе си от административни и наказателни глоби? 
Да се концентрират върху надеждността и сериозността на производителя, да се устоява на изкушението 
да се закупи продукт на ниска цена без установен и неясен произход. Не се примирявайте с 
маркировката СЕ, защото това е самосертифициране на не реален производител и следователно на него 
не може да се има доверие. 
Ето защо е важно де се проверява този сертификат в IMQ(www.imq.it) 
Относно електрическия сектор, марката за безопасност гарантира следното: 
Продуктът е бил тестван, изпитан и сертифициран от независимо лице, което удостоверява неговата 
надеждност и пускането му на пазара. 
Производствените процеси се проверяват постоянно. 
Сертифициращото тяло /организация/ проверява периодично нивото на качеството на продуктите. 
Марката за безопасност е главния инструмент, който помага на клиента да избере най-безопасния и 
надежден продукт от пръв поглед. Също така тази марка помага на търговците на едро, инсталаторите и 
потребителите да изберат между безопасността и ниското качество, което от своя страна води до 
повишаване на техния имидж в очите на собствените им клиенти. 
Продуктите ROVER POMPE са снабдени с IMQ марка от 1996г., което демонстрира задължението на 
компанията да осигури безопасност на всеки свой продукт, както и да разшири знанията си за 
безопасност във всекидневната употреба.. 
Инсталаторите и търговците на дребно са задължени да бъдат отговорни към своята работа и да спазват 
всички мерки за безопасност. 
Продажбата на сертифицирани електрически продукти е най-безопасния начин да се подобри и осигури 
безопасността на целия продукт. 
Марката за безопасност означава, че сертифициращото тяло ще контролира продукта преди да е излязъл 
на пазара. Марката за безопасност се издава от трета страна и не е самосертифициране на 
производителя, въпреки че е задължително по закон. 
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Марката за безопасност значи, че всички прототипи се проверяват и производството им е под постоянен 
контрол. 
Продажбата и инсталацията на сертифицирани продукти гарантира професионализма на компанията. 
Всеки, който използва сертифицирани продукти гарантира както своята безопасност, така и 
безопасността на тези, които работят с него. 
 
СЕ марката 
СЕ марката е декларацията на производителя, с която той удостоверява, че продукта съответства на 
всички изисквания на Европейската комисия. Тази марка има функция като гаранция за качество, че 
даден продукт отговаря на всички нормативни актове на страните от Европейския съюз. 
СЕ марката не замества IMQ марката. Продуктите с марка СЕ отговарят на стандартите и нормите в 
Европа, докато  IMQ маркирани стоките действително съответстват, тъй като те се проверяват от 
независим компетентен орган. Безопасността на IMQ марката повишава стойността на продукта, 
независимо от това, че той има СЕ марка. 
СЕ марката е задължителна. Всички стоки, продадени в Европа, трябва да носят този знак и той да е 
прикрепен към продукта, опаковката или гаранцията. 
 
IMQ марка 
IMQ марката е по желание. Тя се издава от независим орган и служи като гаранция на потребителите. Тя 
се разпознава във всички индустриални страни и е закрепена върху продукта. 
IMQ марката е превантивна. Тя се прилага за онези продукти, които трябва да отговарят на 
техническите стандарти и то преди да са излезли на пазара. Производството и продажбата се проверяват 
едновременно. Тази марка защитава както производители, така и търговци, тъй като тя гарантира 
предлагането на безопасни продукти. 
IMQ марката е изключително прецизна и проверява с най-голяма точност условията и нормите на които 
трябва да отговаря продукта. 
Тази марка се получава по желание и компаниите са свободни да избират дали да я получат или да не я 
получат. Няма закон, който да ги задължава за това. 
Маркираните с този знак продукти отговарят на всички международни и национални стандарти. 
Маркирането с този знак се извършва под контрола на Сертификационен Орган. Всъщност само тази 
марка не е достатъчна, производителите трябва да следят за качеството, гаранцията и стандартите на 
които да отговарят техните продукти. 
 
Фалшива марка 
Всеки един търговец, инсталатор или потребител, който има съмнения относно легитимността на дадена 
марка, може да провери това в следния сайт: www.imq.it 
 
Ръководство на IMQ марката в ROVER POMPE 
IMQ марката: се използва за окомплектовка или компоненти, които да сертифицират електрически 
продукт съгласно следните стандарти: CEI и  EN Standards 
<HAR>марката удостоверява дали всички кабели отговарят на хармонизираните Европейски стандарти. 
 
ROVER POMPE има репутация на компания, която произвежда помпи с дълъг живот и отговарящи на 
различни фактори. Това включва продължително проучване на пазара, подобряване на качеството на 
всеки един продукт, подходящ избор на материали, дизайн и производство. Целта на ROVER POMPE e  
да задоволи изискванията на всички свои клиенти от различните страни. Ето защо компанията ще 
продължи да се усъвършенства, да търси нови по-добри материали, които да осигурят надеждността и 
дългия живот на продукти ROVER POMPE. 
 
Предупреждение: Извадете кабела от контакта преди да започнете каквато и да била поправка по 
помпата. Поправките на електрическите части трябва да се извършват от квалифициран човек. Не 
вкарвайте никакви инструменти или пръсти в адапторите на помпата, тъй като охлаждащата перка може 
да ви нанесе сериозни наранявания. 
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Откриване и разрешаване на повреди 
Помпите не изискват никаква особена поддръжка. Но по време на работа може да възникнат някои 
повреди. По-често срещаните са изброени по-долу: 
ПОВРЕДА ВЪЗМОЖНА 

ПРИЧИНА 
РЕШЕНИЕ 

•Двигателят не 
стартира 

•Спиране на тока 
•Блокирало работно 
колело 
•Кондензаторът е 
износен 

•Включете в контакта правилно 
•Проверете устройствата на електрическата 
система 
•Махнете капака на помпата и почистете 
работното колело 
•Сменете кондензатора 

•Двигателят работи 
без да изпомпва 

•Засмукване на въздух 
•Неправилна посока на  
въртене 
•Височината на 
аспириране е прекомерна 
•Дънната клапа е 
задръстена 

•Проверете дали скобите са стегнати 
достатъчно. Смукателната тръба трябва да 
бъде потопена изцяло 
•Използвайте ключа и сменете в правилната 
посока 
•Преместете помпата по-близо до статичното 
ниво на течността 
•Изчистете или сменете клапата 

•Недостатъчен 
капацитет 

•Клапата или 
смукателната тръба е 
блокирана 
•Работното колело е 
запушено 

•Изчистете или заменете клапата или филтъра, 
и смукателната тръба също, ако е необходимо 
• Махнете капака на помпата и почистете 
работното колело 

•Задействала се е 
защитата на 
двигателя 

•Двигателят е прегрял 
•Работното колело е 
запушено 
•Повреда в двигателя 

•Проверете дали вентилационната система 
работи правилно 
•Волтажът е по-голям отколкото обозначения 
на табелката 
•Не ефикасна вентилация 
•Махнете капака и почистете работното 
колело 
•Свържете се с квалифициран техник 

 
 

                              
 


