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ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!
Компанія SHIMGE® дякує Вам за вибір нашого обладнання.
Сподіваємося, що його експлуатація буде для Вас комфортною.

Даний посібник з монтажу та експлуатації електронасосів серії APS, містить ряд 
принципових вказівок і рекомендацій, дотримання яких гарантує Вам довгий термін 
експлуатації електронасоса без поломок і вбереже Вас від витрат на проведення 
ремонту. 

Щоб уникнути нещасних випадків і виключення несправностей, необхідно уважно 
ознайомитися з даним посiбником перед початком експлуатації виробу.

ВАЖЛИВА ВКАЗІВКА!
Підбір, монтаж і налагодження спільної роботи електронасоса з іншими елемен-

тами водопостачання, повинні здійснюватися персоналом, які мають відповідний 
досвід і знання, в суворій відповідності до вимог і вказівок цього посібника.

Помилки, допущені на даному етапі, які потягли за собою несправнiсть електро-
насоса, позбавляють електронасос гарантійного обслуговування.

Обов'язково збережіть цей посібник, для дотримання умов гарантійного обслу-
говування електронасосів.

Офіційний представник компанії SHIMGE® в Україні:
АТ "МБК "Общемашконтракт" м.Дніпро, вул.Сiмферопольська, 17.

 УВАГА!
Перед установкою і початком експлуатації електронасосів, уважно озна-
йомтеся з даним посібником з монтажу та експлуатації і збережіть його 
для подальшого використання.
Неухильно дотримуйтесь вказівок і рекомендацій цього посібника.
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№ Найменування Матеріал

1 Операційна панель Пластик PVC+PET
2 Електронна плата дисплею /

3 Гвинт Сталь
4 Роз'єм підключення кабелю Поліамід PA66-G30

5 Ущільнювальне кільце EPDM
6 Ущільнювальне кільце EPDM

7 Гвинт Сталь
8 Ущільнювальне кільце II EPDM

9 Ущільнювальне кільце I
Корпус насосу

EPDM
Чавун/Сталь/Латунь

Рабоче колесо PES-G30

Вал
Постійні магніти

Кераміка
Ferrite

Наполегливий підшипник Графіт
Радіальний підшипник Кераміка

12 Захисна гільза Н/ж сталь
13 Статор /

14 Корпус статора Алюміній
15 Гвинт-пробка Латунь

16 Корпус блоку управління PC
17 Електронна плата двигуна /

18 Кришка блоку управління PC-G30
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1. Опис

2. Структура

Енергозберігаючі циркуляційні насоси серії APS призначені для створення примусової 
циркуляції теплоносія в одно- або двотрубних побутових системах опалення та гарячого 
водопостачання.

Насоси серії APS є найбільш підходящими для наступних систем:
• стабільна система зі змінною витратою;
• система опалення зі змінною температурою теплоносія;
• системи опалення з нічним режимом;
• системи кондиціонування повітря.

Циркуляційні насоси серії APS оснащені двигуном з постійними магнітами і електрон-
ним блоком управління, який забезпечує можливість задавати різні режими роботи 
насоса (пропорційний, підтримання постійного тиску, нічне зниження потужності).

Блок частотного регулювання дозволяє автоматично погоджувати потужність насоса з 
фактичним перепадом тисків, що забезпечує високу енергоефективність насоса. Насос 
оснащений зручною панеллю керування з індикацією обраних режимів і споживаної 
потужності. Насоси мають автоматичний режим роботи AUTO-ADAPT (заводська настрой-
ка), який забезпечує автоматичне адаптування насоса до потреб конкретної системи 
опалення і дозволяє експлуатувати насос без необхідності проводити додаткові налашту-
вання.
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3. Маркіровка

4. Експлуатаційні обмеження

- монтажна довжина (мм.);

- максимальний напір (м.);

- номінальний діаметр патрубків (мм.);

- серія енергозберігаючих циркуляційних насосів з частот-
ним регулюванням.

Приклад: APS 20-6-130
Насос енергозберігаючий циркуляційний з частотним регулюванням, з прохідним 
діаметром DN20 (20 мм.), Максимальний напір 6 м., монтажна довжина - 130 мм.

APS  20 - 6 - 130

Температура рідини: +2°С ~ +110°С;
Максимальна температура навколишнього середовища: +40°С;
Максимальний тиск в системі: 1,0 МПа;
Параметри електричного підключення: 220В, 50Гц (-10%, + 6%).
Максимальна вологість навколишнього середовища: не більше 95%;
Водневий показник (pH) середовища: від 6,5 до 8,5;
Перекачується рідина: чиста, без твердих включень і мінеральних масел, не токсична, 

хімічно нейтральна, не в'язка, близька за властивостями до води (вміст гліколю не більше 
30%). Необхідно враховувати, що при використанні насоса в системах, заповнених водо-
гліколевою сумішшю, потужність насоса знижується, особливо при низьких температурах.

Загальна жорсткість рідини - не більше 3 мг-екв./л. Трубопровід повинен бути облад-
наний системою пом'якшення води, щоб кальцiй, що мiститься в звичайній воді не викли-
кав відкладень на внутрішніх деталях насоса.

Монтаж: вал двигуна повинен бути розташований суворо в горизонтальному поло-
женні.

1 - серійний номер виробу;  7 - адреса виробника;
2 - клас температур (TF110);  8 - споживаний струм, А;
3 - ступінь захисту IP;  9 - споживана потужність, Вт;
4 - напруга мережі (В);  10 - максимальний тиск в системі (МПа).
5 - частота мережі (Гц);  11 - сертифікація.
6 - виробник;
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12 3 4 5 67 8 9 1011

3UA

ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



5. Заходи безпеки

 Для виключення нещасних випадків і поломок насосів, необхідно уважно ознайоми-
тися з цією інструкцією перед початком експлуатації виробу.

Недотримання вказівок з техніки безпеки, наведених в цьому посібнику, може завдати 
шкоди здоров'ю людей або стати причиною поломки насоса.

Виробник не несе відповідальності за поломку насоса і заподіяння можливої   шкоди 
людям або іншому майну, в разі недотримання вимог безпеки при влаштуванні та 
експлуатації насосів.

Експлуатаційна надійність насосів, гарантується тільки при застосуванні їх за призна-
ченням. Граничні значення, вказані в даному паспорті, ні в якому разі перевищувати не 
можна.

Всі роботи по монтажу, контролю і технічному обслуговуванню насоса, повинні прово-
дитися тільки уповноваженим на те і кваліфікованим персоналом, з обов'язковим дотри-
манням місцевих правил безпеки.

Насос не повинен бути встановлений у вологих місцях і місцях, де на нього можуть 
потрапляти бризки води.

Для швидкого обслуговування насоса, передбачте установку запірних кранів на вході і 
виході насоса.

Будь-які роботи з монтажу і технічного обслуговування, повинні проводитися тільки 
після зупинки насоса і відключення його від електромережі.

Для систем гарячого водопостачання, повинні застосовуватися тільки насоси з корпу-
сом з латуні або нержавіючої сталі.

Слід мінімізувати використання жорсткої води, щоб кальцiй, що міститься в воді не 
викликав відкладення в крильчатці насоса і не привів до його блокування.

Суворо забороняється запускати насос без рідини на тривалу експлуатацію. Допуска-
ється, перед установкою насоса на трубопровід, здійснити короткочасний пробний запуск 
(не більше 3-5 секунд).

Перекачувана рідина може бути високої температури і під тиском. Необхідно злити 
рідину з системи і перекрити запірні крани перед переміщенням і обслуговуванням 
насоса, щоб уникнути опіків.

Не слід торкатися до насоса (і / або його частин), що працює в системі опалення, щоб 
уникнути отримання опіку.

Влітку, або коли температура навколишнього середовища занадто висока, необхідно 
забезпечити вентиляцію, щоб запобігти утворенню конденсату і запобігти пошкодженню 
двигуна насоса.

Взимку, якщо система не використовується і температура навколишнього середовища 
нижче 2°С, необхідно злити воду з системи і насоса, щоб запобігти утворенню тріщин в 
корпусі насоса.

Якщо насос тривалий час не використовується, необхідно перекрити запірну арматуру і 
відключити електроживлення. Регулярно проводите діагностику циркуляційного насоса і 
його вузлів. Це допоможе вчасно діагностувати і усунути несправності, які можуть 
виникнути під час експлуатації насоса.
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  Якщо кабель електроживлення пошкоджений, необхідно залучити кваліфікованих 
фахівців, для його заміни.

Регулярно перевіряйте стан ізоляції насоса. В охолодженому стані, показник повинен 
бути не нижче 50МΩ. При робочій температурі, показник повинен бути не менше 2МΩ.

Якщо двигун працює нестабільно (сторонні шуми, висока температура корпусу дви-
гуна), необхідно негайно перекрити запірні крани, відключити насос від електрожив-
лення і звернутися до представника виробника або продавця.

Насос повинен бути встановлений в недоступному для дітей місці, повинні бути вжиті 
заходи ізоляції, щоб уберегти дітей від дотику.

Кабель живлення насоса, повинен бути заземлений. Використання магістральних 
трубопроводів і корпусу насоса в якості заземлення заборонено.

Не допускайте до роботи з насосом дітей, осіб з обмеженими фізичними можливос-
тями, а також людей з недостатнім досвідом і знаннями.

Забороняється використовувати насос для перекачування легкозаймистих рідин, таких 
як дизельне паливо, бензин і т.п.

Насос повинен зберігатися в сухому, вентильованому і затіненому місці, в умовах 
кімнатної температури.

Максимальний робочий тиск в системі не 
повинно перевищувати 1,0 МПа (10 бар).

Щоб уникнути сторонніх шумів при роботі насоса, а 
також щоб уникнути пошкодження підшипників, 
необхідно підтримувати на вході в насос наступний 
мінімальний тиск, в залежності від температури 
рідини, що перекачується:

t°С 75 90 110

Тиск, бар 0,05 0,28 1,08

Підпір, м. 0,5 2,8 11
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Температура рідини (t₁) повинна бути вище температури навколишнього середовища 
(t₂). Дотримання цієї вимоги, допомагає уникнути утворення конденсату на корпусі 
насоса.

Мінімально допустима температура 
перекачуваного середовища +2°С

Максимально допустима температура 
перекачуваного середовища +110°С

Щоб захистити блок управління і двигун насоса від 
утворення конденсату, який може привести до виходу 
насоса з ладу, температура перекачуваної рідини (t1), 
завжди повинна бути вище, ніж температура навко-
лишнього середовища (t2).

t₁°C

10

2

110

20

10

110

30

20

110

35

30

110

40

35

90

40

70

t₂ °C

Мiн.°C

Макс.°C

2

TF 110°C

t₁ ≥ t₂

Мінімально допустима температура 
навколишнього середовища +2°С

Максимально допустима температу-ра 
навколишнього середовища +40°С
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6. Встановлення

 Перед установкою насоса, необхідно виконати перевірку трубопровідної системи на 
надійність, а також переконатися, що шлак і бруд були видалені з трубної системи.

Стрілки на корпусі насоса вказують на напрямок руху потоку рідини.
Крани на подаючому i напірному трубопроводах, повинні бути закриті.
Встановіть фітинги на трубопроводи. Встановіть насос в трубопровід. Після того, як 

насос буде змонтований в трубопроводі, встановіть дві прокладки, що поставляються в 
комплекті з насосом.         Затягніть фітинги.

При монтажі насоса, вал двигуна повинен бути розташований суворо в горизонталь-
ному положенні.

3

4

2

1
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ПРОКЛАДАННЯ

ПРОКЛАДАННЯ



 При монтажі насоса, для зручності підключення живлення, блок управління може бути 
встановлений в положенні аналогічно 3,6 і 12 години на циферблаті годинника.

Порядок дій:
Перекрийте запірні вентилі до і після насоса.
Відпустіть за допомогою Т-образного ключа і видаліть чотири гвинти з внутрішнім 

шестиграніком, що кріплять головну частину насоса до корпусу насоса.
Поверніть головну частину насоса і встановіть у потрібному напрямку.
Вставте чотири гвинти і затягніть їх хрест-навхрест.
Після зміни положення блоку управління насоса, заповніть систему або відкрийте 

запірні крани з обох сторін насоса.

7. Положення блоку управління

3
4

5

2

1

MODE

W

1

1
2

2
S1

S2
S3

APS 15-6-130

AUTO

3 4 521

Увага!
Перед початком будь-якого обслуговування насоса, переконайтеся в 
тому, що запірні вентилі з обох сторін насоса перекриті, а насос знеструм-
лений. Дайте насосу охолонути, в іншому випадку можливе отримання 
термічного опіку, внаслідок викиду гарячої пари.

MODE

W

1

1
2

2
S1

S2
S3

APS 15-6-130

AUTO
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 Увага!
Монтаж мережі живлення повинен виконуватися тільки кваліфікованим персоналом 
відповідно до норм і правил улаштування електромережі. Насос повинен бути заземле-
ний.

 Переконайтеся, що значення робочої напруги і частоти струму, відповідають номіналь-
ним даним, зазначеним у даному паспорті і на табличці насоса (частота 50Гц, напруга 
220В, перепади напруги знаходяться в діапазоні від -10% до + 6%).

Для підключення використовуйте кабель не менше 3х0,75 мм². Зовнішній діаметр 
кабелю 5-10 мм. Підключіть насос до мережі.

Увага!
Не допускайте попадання води на блок управління насосом. Це може привести до корот-
кого замикання, ураження електричним струмом і виходу насоса з ладу. Для підключен-
ня насоса використовуйте роз'єм, що поставляється з насосом.

8. Підключення електроживлення

9UA

Увага!
Насоси серії APS не потребують зовнішнього за-
хисту електродвигуна.

Насос повинен бути підключений до зовнішньо-
го вимикача, з мінімальною відстанню між кон-
тактами 3 мм.

ЗАКЛАЦНУТИ

ЗАКЛАЦНУТИ

Мiн.

Мiн.
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 Увага!
Не ізолюйте клемник і панель управління насосом.

9. Ізоляція корпусу насоса

 Втрати тепла від корпусу насоса і трубопроводу можна знизити за допомогою ізоляції 
корпусу насоса і труб за допомогою теплоізоляційних матеріалів.

Рекомендується обмежити втрати тепла від корпусу насоса і трубопроводу.

10 UA
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10. Панель управління

 Панель управління насосом серії APS включає в себе індикатори режимів роботи 
насоса, кнопки управління і перемикання режимів роботи насоса.

OUTPUT

1

2

3

4

5

6

7

8

№ Позначення

1 Логотип виробника

2 Модель насосу

3 Індикатор фактичного енергоспоживання насоса в ватах

4 Кнопка включення автоматичного нічного режиму

5 Індикатор автоматичного нічного режиму

6 Індикатор автоматичного режиму роботи (AUTO-ADAPT)

7 Кнопка вибору режимів роботи насоса

8 Сім світових індикаторів, що відображають поточний режим роботи насоса

11UA
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 За допомогою натискання кнопки            активується / деактивується автоматичний 
нічний режим.

Індикатор       відображає стан автоматичного нічного режиму загоряється, коли 
автоматичний нічний режим активований.

  Функція автоматичного нічного режиму, може бути застосована тільки для систем 
опалення, які підготовлені для її використання.

12 UA

11. Iндикація режимів

Активні 
світлові 

поля
Описання

AUTO-ADAPT AUTO-ADAPT (заводські налаштування)

PP1 Крива пропорційного регулювання з низьким значенням тиску - PP1 

PP2 Крива пропорційного регулювання з високим значенням тиску - PP2

CP1 Крива регулювання з низьким постійним значенням тиску – CP1

CP2 Крива регулювання з високим постійним значенням тиску – CP2

S3 Крива при фіксованій частоті обертання III

S2 Крива при фіксованій частоті обертання II

S1 Крива при фіксованій частоті обертання I

AUTO-ADAPT AUTO-ADAPT (заводські налаштування)

Число  
натискань 

кнопки 
«MODE» 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

PP 1

CP 1

CP 2

S1

S2
S3

НІЧНИЙ РЕЖИМ
AUTO-ADAPT

PP 2

ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



 Увага!
За замовчуванням насос встановлений в режим AUTO-ADAPT (режим автома-
тичної адаптації).

12. Вибір режиму роботи

Рекомендовано Альтернативные настройки

A
Система опалення

«тепла підлога»
AUTO-ADAPT

Максимальна (CP2) або мінімальна (CP1) крива 

регулювання з постійним значенням тиску

B
Двухтрубна система 

опалення
AUTO-ADAPT Максимальна крива пропорційного регулювання (PP2)

C
Однотрубна система 

опалення

Мінімальна крива пропорційного  

регулювання (PP1)
Максимальна крива пропорційного регулювання (PP2)

Місцеві системи ГВС
Крива при фіксованій швидкості  

обертання (S1, S2, S3)
-

Позначення на 

схемах
Система опалення

Налаштування насосу
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13. Описання режимів роботи

 Автоматичний режим (AUTO-ADAPT)
Заводська установка - режим AUTO-ADAPT (автоматична адаптація до конкретної 

системи опалення).
Функція AUTO-ADAPT автоматично регулює робочі характеристики насоса, відповідно 

до фактичної потреби системи (фактичним показником витрат теплоносія). Регулювання 
робочих характеристик насоса, відбувається поступово, тому рекомендується залишити 
насос в цьому режимі принаймні на тиждень, перш ніж приступати до зміни налаштувань 
насоса.

Якщо після роботи насоса в режимі AUTO-ADAPT ви вирішили змінити налаштування, а 
потім знову включили автоматичний режим, насос зберігає попередні налаштування 
режиму AUTO-ADAPT, і буде працювати відповідно до них.

При збої або відключенні електроживлення параметри, виставлені в режимі AUTO-
ADAPT, зберігаються в пам'яті насоса, і при відновленні подачі електроживлення, 
автоматичне регулювання робочих характеристик поновлюється.

Параметри системи опалення змінюються повільно, неможливо домогтися 
оптимального режиму роботи насоса протягом декількох хвилин або годин.

Якщо в автоматичному режимі насос не забезпечує ідеального розподілу тепла для 
кожного приміщення, необхідно вибрати оптимальний режим роботи насоса.

Режим пропорційного тиску (PP1, PP2)
В даному режимі, робочі характеристики насосу, налаштовуються відповідно фактич-

ним витратам теплоносія системи, однак визначаються вони обраної кривої характерис-
тики (PP1 або PP2). Дивіться графіки робочих характеристик насосів.

Вибір кривої пропорційного регулювання залежить від параметрів системи опалення, в 
якій встановлено насос, і фактичних витрат теплоносія.

Режим постійного тиску (CP1, CP2)
В даному режимі, робочі характеристики насосу, налаштовуються відповідно фактич-

ним витратам теплоносія системи, однак визначаються вони обраної кривої характерис-
тики (CP1 або CP2). Дивіться графіки робочих характеристик насосів.

Вибір кривої регулювання з постійним тиском залежить від параметрів системи опален-
ня, в якій встановлено насос, і фактичних витрат теплоносія.

Режим постійної швидкості (S1, S2, S3)
У режимі використання кривої при фіксованій частоті обертання насос працює з 

постійною частотою обертання незалежно від подачі в системі. Робоча характеристика 
насосу визначається обранiй кривiй (S1, S2 або S3). Дивіться графіки робочих характер-
истик насосів.

Вибір кривої регулювання при фіксованій частоті обертання залежить від параметрів 
системи гарячого водопостачання, в якій встановлено насос, і кількості кранів, які можуть 
бути відкриті одночасно.
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 Автоматичний нічний режим
Для забезпечення оптимального використання функції нічного режиму, необхідно 

дотримати наступні умови:
- насос повинен бути вбудований в подаючу магістраль.
- насос повинен бути розташований, якмога ближче до джерела тепла (котел).
Функція нічного режиму не працює, якщо насос встановлений в зворотну трубу системи 

опалення.
Система (котел) повинна включати в себе пристрої автоматичного регулювання темпе-

ратури робочого середовища.
Нічний режим активується натисканням кнопки.
Індикатор нічного режиму         загоряється, коли нічний режим активований.
Після активації нічного режиму експлуатації, насос автоматично перемикається між 

денним і нічним режимами. Перемикання між денним і нічним режимами відбувається 
при зміні температури води в прямому трубопроводі опалювальної системи.

Насос автоматично перемикається на нічний режим, коли реєструється спад темпера-
тури в напірному трубопроводі більше, ніж на 10-15°C протягом приблизно 2 годин. Швид-
кість падіння температури повинна бути не менше 0,1°C/хв. Перехід до нормального ре-
жиму відбувається, як тільки температура в напірному трубопроводі підвищується при-
близно на 10°C.

 Увага!
Не вмикайте автоматичний нічний режим, 
якщо насос вбудований в зворотний 
трубопровід системи опалення.

Увага!
Не вмикайте автоматичний нічний режим 
в насосах, вбудованих в газові котли з 
малим об'ємом води.

Увага!
При установці частоти обертання S1, S2 
або S3 функція автоматичного нічного 
режиму відключається.

Увага!
Після відключення електроживлення 
насосу, необхідно знову активувати 
функцію нічного режиму вручну.

Якщо система опалення не прогрівається в потріб-
ному ступені, слід перевірити активований чи нічний 
режим.

Якщо режим активований, вимкніть цю функцію.
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14. Системи з перепускним клапаном

 Призначення перепускного клапана - забезпечувати передачу тепла від котла, якщо 
закриті всі регульовані клапани у всіх контурах системи опалення.

Система включає в себе:
- перепускний клапан, поз.А;
- витратомір, поз. B.
Коли всі клапани закриті, витрата мусить бути мінімальними.
Налаштування насосу залежить від типу використовуваного перепускного клапана 

(регульованого вручну або за допомогою термостата).

Перепускний клапан, регульований вручну
Виконайте наступні операції:
1. Змонтуйте перепускний клапан, встановіть на насосі режим з фіксованою частотою 

обертання S1.
Необхідно забезпечити мінімальну витрату (Q хв.) В системі.
Уважно вивчіть вказівки виробника перепускного клапана.
2. Після регулювання перепускного клапана налаштуйте насосу, як описано в розділі 

«Вибір режиму роботи насосу».

Автоматичний перепускний клапан (регульований за допомогою термостата)
Виконайте наступні операції:
1. Змонтуйте перепускний клапан, встановіть на насосі режим з фіксованою частотою 

обертання S1.
Необхідно постійно відслідковувати мінімальну витрату (Q хв.) в системі.
Уважно вивчіть вказівки виробника перепускного клапана.
2. Після регулювання перепускного клапана встановіть криву регулювання насосу за 

низьким (CP 1) або високому (CP 2) постійного значення тиску.

16 UA

ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



 Видалення повітря з насосу
Насоси серії APS оснащені системою автоматичного видалення повітря.
Наявність повітря в насосі може викликати шум. Шум в насосі припиниться через кілька 

хвилин його роботи.
Для швидкого видалення повітря з насосу, переведіть його на короткий час (залежить 

від типу і розмірів системи) в режим роботи з постійною максимальною швидкістю S3.
Після того, як шум зникне, зробіть настройку необхідного режиму роботи відповідно до 

рекомендацій, зазначеними в розділі 10.

15. Введення в експлуатацію

 Увага!
Перед тим, як проводити запуск насосу переконайтеся в тому, що система за-
повнена водою, з неї вилучено повітря. Тиск на вході в насос має відповідати 
вимогам, зазначеним в розділі 3.

 

 Увага!
Не допускайте «сухого» ходу насосу.
Видалення повітря з системи не може проводитися через насос.
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 Видалення повітря з системи
Повітря із системи видаляється за допомогою ручного або автоматичного клапана, 

встановленого у верхній точці системи опалення.
Для швидкого видалення повітря з системи, відкрийте клапан, переведіть насос в ре-

жим роботи з постійною максимальною швидкістю S3 і включіть на короткий проміжок 
часу, точна тривалість роботи якого залежить від розміру і конструкції системи.

Після того, як шум зникне, зробіть настройку необхідного режиму роботи відповідно до 
рекомендацій, зазначеними в розділі 10.
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 Залежність між настройками насосу і його робочими характеристиками представлена 
на наступному малюнку:

16. Робочі режими
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Налаштування
Крива характеристики

насосу Функція

AUTO 

(заводська 

настройка)

Крива пропорційного 
регулювання в межах 
заштрихованої галузі 
на графіку

PP1
Крива пропорційного 
регулювання з 
низьким значенням 

PP2

Крива пропорційного 
регулювання з 
високим значенням 
тиску

CP1
Крива регулювання з 
низьким постійним 
значенням тиску

CP2
Крива регулювання з 
високим постійним 
значенням тиску

S3 Частота обертів III

S2 Частота обертів II

S1 Частота обертів I

Автоматичний нічний
режим

Функція AUTOADAPT дає можливість здійснювати контроль робочих 
характеристик насоса автоматично, в межах встановленого діапазону 
робочих характеристик.
- Регулювання робочих характеристик насоса відповідно до розміру 
системи.
- Регулювання робочих характеристик насоса відповідно до зміни 
навантаження протягом періоду часу.
У режимі AUTOADAPT насос налаштований на управління за пропор-
ційним тиску.

Робоча точка насоса буде зміщуватися вгору або вниз за низькою кри-
вою пропорційного регулювання тиску, в залежності від витрати тепло-
носія.
Напір (тиск) падає при зниженні витрат теплоносія і збільшується при 
підвищенні витрат теплоносія.

Робоча точка насоса буде зміщуватися вгору або вниз по високій кривiй 
пропорційного регулювання напору, в залежності від витрати теплоно-
сія.
Напір (тиск) падає при зниженні витрат теплоносія і збільшується при 
підвищенні витрат теплоносія.

Робоча точка насоса буде перебувати на кривій з низьким значенням 
напору, в залежності вiд пiдвищення витрат теплоносія.
Напір (тиск) залишається постійним, незалежно від витрати тепло-
носія.

Робоча точка насоса буде перебувати на кривій з високим значенням 
тиску, в залежності від витрати теплоносія системи.
Напір (тиск) залишається постійним, незалежно від продуктивності 
системи.

Насос працює по одній постійній кривій характеристики, тобто з постій-
ною частотою обертання.
Частота обертання III (S3) відповідає максимальній робочій характе-
ристиці насоса, при будь-яких умовах експлуатації.

Насос працює по одній постійній кривій характеристиці, тобто з постій-
ною швидкістю обертання.
Частота обертання II (S2) відповідає середній робочій характеристиці 
насоса, при будь-яких умовах експлуатації.

Насос працює по одній постійній кривій характеристиці, тобто з 
постійною частотою обертання.
Частота обертання I (S1) відповідає мінімальній робочій характе-
ристиці насоса, при будь-яких умовах експлуатації.

Насос переходить на криву автоматичного нічного режиму, тобто на 
мінімальну продуктивність і енергоспоживання при дотриманні 
певних умов.
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17. Робочі характеристики

Кожна настройка насосу має свою характеристику (графік залежності між напором (Н) і 
продуктивністю (Q) насосу), а також залежність енергоспоживання насосу (Р) від його 
продуктивності.

При роботі насосу в режимі AUTO-ADAPT оптимальна точка роботи насосу знаходиться 
не на конкретній кривiй, а в межах області, виділеної сірим кольором.

Модель

Споживана 

потужність (P1) (Вт) 

мiн./макс.

Ток (А), макс. 

220В, 50Гц

Натиск макс. 

(м.)

Діапазон

натиску (м.)

Макс. 
Продуктивність

(м³/час)

APS 20/25/32-4-ХХХ 5/22 0,17 4 0 – 4 2,5
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APS 20/25/32-6-ХХХ 5/45 0,35 6 0 – 6 3,0
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Модель

Споживана 

потужність (P1) (Вт) 

мiн./макс.

Ток (А), макс. 

220В, 50Гц

Натиск макс. 

(м.)

Діапазон

натиску (м.)

Макс. 
Продуктивність

(м³/час)
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18. Габаритні розміри

AUTO

MODE

W

1

1
2

2
S1

S2
S3

B

G

H

H1

L

H H1 L G B Нетто Брутто

APS 20-4-130 155 135 130 G1” 96 G1” у G ¾” 1,9 2,1

APS 25-4-130 160 135 130 G1½” 96 G1½” у G1” 2,2 2,4

APS 25-4-180 160 135 180 G1½” 96 G1½” у G1” 2,3 2,5

APS 32-4-180 165 135 180 G2” 96 G2” у G1¼” 2,5 2,7

APS 20-6-130 155 135 130 G1” 96 G1” у G ¾” 1,9 2,1

APS 25-6-130 160 135 130 G1½” 96 G1½” у G1” 2,2 2,4

APS 25-6-180 160 135 180 G1½” 96 G1½” у G1” 2,3 2,5

APS 32-6-180 165 135 180 G2” 96 G2” у G1¼” 2,5 2,7

Вага (кг)
Модель

Розміри (мм.)
Гайки 
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19. Комплектність поставки

20. Можливі несправності

Наименованми Кол-во, шт.

Насос циркуляційний 1

Гайки з'єднувальні з прокладками 2

Шнур електроживлення з приєднувальним роз'ємом 1

Інструкція з експлуатації 1

Гарантійний талон 1

Упаковка 1

Несправність Панель управління Причина Спосіб усунення

а) Перегорів запобіжник при 

установці
Замінити запобіжник

b) Спрацював автомат захисту Включити автомат захисту

c) Насос пошкоджений Замінити насос

a) Ротор заблокований Видалити розширення

b) Насос пошкоджений Замінити насос

Iндикація «E4»
a) Підвищена або знижена 

напруга живлення

Перевірте, щоб напруга 

електроживлення була в межах 

необхідного діапазону

Визначене число
a) Несправність електричних 

з'єднань
Замінити насос

a) Наявність повітря в системі Видалити повітря з системи

b) Занадто високе значення 

подачі

Знизити натиск насоса, змінивши 

налаштування

a) Наявність повітря в насосі Видалити повітря з насоса

b) Занадто низький тиск на вході 

в насос
Збільшити тиск на вході

 

Недостатній прогрів 

системи опалення

a) Занадто низька 

продуктивність насоса

Збільшити напір насоса, змінивши 

налаштування

Насос не працює

Немає індикації

Iндикація «EO»

 

Шум в системі
Визначене число чи 

Визначене число чи 

Визначене число чи 

відсутність індикації

відсутність індикації

відсутність індикації

 

Шум в насосі
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 Увага!
При виникненні будь-яких несправностей в електронасосах при їх експлу-
атації, рекомендується негайно звернутися до сервісної служби, для отри-
мання консультацій та рекомендацій.
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23. Технічне обслуговування

24. Утилізація

21. Зберігання

22. Транспортування

 Транспортування насосів, упакованих в тару, здійснюється критим транспортом будь-
якого виду, що забезпечує збереження насосів, відповідно до правил перевезень 
вантажів, що діють на даному виді транспорту.

При транспортуванні повинна бути виключена можливість переміщення насосів 
всередині транспортних засобів.

Не допускається попадання води на упаковку насосу.

Правильно встановлений циркуляційний насос, не вимагає спеціального технічного 
обслуговування в процесі експлуатації.

В процесі експлуатації циркуляційного насоса, рекомендується:
- очищати насос від пилу і інших забруднень;
- контролювати технічний стан насоса;
- контролювати рівень шуму, створюваного насосом;
- контролювати відсутність протікання в самому насосі і в приєднаних трубопроводу;
- перевіряти електричні контакти.
В період гарантійного обслуговування, в разі виникнення будь-яких несправностей, які 

не піддаються самостійному виправленню відповідно до рекомендацій цієї інструкції з 
монтажу та експлуатації, необхідно звернутися до сервісного центру за місцем продажу 
насоса.

Виріб не повинен бути утилізовано разом з побутовими відходами.
Для запобігання можливого заподіяння шкоди навколишньому природ-

ному середовищу або здоров'ю людини, дотримуйтесь місцевих правил при 
утилізації.

Можливі способи утилізації даного обладнання необхідно дізнатися у 
місцевих комунальних служб.

Обладнання повинно зберігатися в закритому приміщенні з природною вентиляцією в 
нормальних умовах в заводській упаковці.

У навколишньому середовищі повинні бути відсутніми агресивні речовини і пил. 
Температура навколишнього середовища повинна бути від 0 ° С до 40 ° С, відносна 
вологість повітря не повинна перевищувати 85%, поштовхи і вібрація не припустимі.
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ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

25. Гарантія виробника

 1. Виробник несе гарантійні зобов'язання на протязі 24 (двадцяти чотирьох) місяців від дати продажу 
насоса. Термін служби насоса, при дотриманні всіх правил по монтажу та експлуатації, становить 5 
(п'ять) років з моменту початку експлуатації.

2. Протягом гарантійного терміну, виробник безкоштовно усуває дефекти, що виникли з вини 
виробника, або виробляє обмін виробу, за умови дотримання споживачем, правил експлуатації. 
Замінене по гарантії обладнання (деталі, вузли) залишається в Сервісному центрі.

3. У разі виходу насоса з ладу протягом гарантійного терміну експлуатації з вини виробника, власник 
має право на безкоштовний гарантійний ремонт, тільки за умови пред'явлення гарантійного талона. На 
гарантійний ремонт виріб приймається в оригінальній упаковці, з керівництвом по монтажу та 
експлуатації, з правильно і чітко заповненим гарантійним талоном, без механічних пошкоджень.

4. Гарантійний термін на насосне обладнання, що знаходилося в гарантійному ремонті, збільшується 
на термін ремонту. Термін ремонту обчислюється з дня звернення споживача з вимогою про усунення 
недоліків обладнання, до дня видачі його після закінчення ремонту. Терміни проведення технічної 
експертизи і ремонту устаткування встановлюються спеціалізованим сервісним центром самостійно.

5. При здійсненні гарантійного ремонту термін гарантії на замінені запчастини становить 6 місяців, 
але не менше строку дії гарантії на цілий виріб.

6. Гарантія не поширюється:
- на несправності, що виникли в результаті недотримання споживачем вимог цієї інструкції з монтажу 

та експлуатації, неправильного гідравлічного, механічного та електричного монтажу та підключення;
- на механічні пошкодження (тріщини, відколи), викликані зовнішнім ударним впливом, недбалим 

поводженням, попаданням сторонніх твердих предметів всередину насоса, або впливом негативних 
температур навколишнього середовища;

- на електронасос з ушкодженнями, викликаними впливом агресивних хімічних речовин;
- на несправності, що виникли в результаті перевантаження електронасоса. До безумовних ознак 

перевантаження відносяться: деформація або сліди оплавлення деталей і вузлів насоса, потемніння і 
обвуглювання обмотки статора електродвигуна, поява кольорів мінливості на деталях і вузлах насоса, 
сильне внутрішнє забруднення;

- на швидко зношуючі частини (ущільнення, сальники, робочі колеса, підшипники), за винятком 
випадків пошкоджень перерахованих вище частин, що сталися внаслідок виробничого браку;

- на електронасос, який відкривався або ремонтувався протягом гарантійного терміну поза сервісної 
служби;

- на електронасос, що вийшов з ладу через потрапляння води в статор або клемник;
- на електронасос, що вийшов з ладу в результаті експлуатації електронасоса без води, або від пере-

качування брудної води, наповненою піском або абразивними частинками;
- при появі несправностей, викликаних дією непереборної сили (нещасний випадок, пожежа, повінь, 

удар блискавки та ін.);
7. Компанія SHIMGE® не несе відповідальність за можливі витрати, пов'язані з монтажем і демонта-

жем гарантійного обладнання, а так само за шкоду, заподіяну іншому обладнанню в результаті виходу 
вироби з ладу в гарантійний період.

8. Висновок про працездатність обладнання видається тільки авторизованими сервісними центрами і 
тільки після випробування обладнання на гідравлічному стенді.

9. Діагностика обладнання, яка виявила необгрунтованість претензій клієнта і яка підтвердила 
працездатність діагностуючого обладнання, є платною послугою і підлягає оплаті клієнтом.

10. Виконання гарантійних зобов'язань виробника (SHIMGE®) на території України, забезпечує 
офіційний представник виробника:

АТ «МБК« Общемашконтракт » (49005, м.Дніпро, вул.Сiмферопольська, 17). 
Тел. (0562) 35-66-75, 35-66-20.
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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Компания SHIMGE® благодарит Вас за выбор нашего оборудования.
Надеемся, что его эксплуатация будет для Вас комфортной.

Данное руководство по монтажу и эксплуатации электронасосов серии APS, 
содержит ряд принципиальных указаний и рекомендаций, соблюдение которых 
гарантирует Вам долгий срок эксплуатации электронасоса без поломок и убережет 
Вас от затрат на проведение ремонта. 

Во избежание несчастных случаев и исключения поломок необходимо вниматель-
но ознакомиться с данным руководством перед началом эксплуатации изделия.

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!
Подбор, монтаж и настройка совместной работы электронасоса с другими 

элементами водоснабжения, должны осуществляться персоналом, имеющим со-
ответствующий опыт и знания, в строгом соответствии с требованиями и указаниями 
настоящего руководства.

Ошибки, допущенные на данном этапе, повлекшие за собой поломку электрона-
соса, лишают электронасос гарантийного обслуживания.

Обязательно сохраните данное руководство, для соблюдения условий гарантий-
ного обслуживания электронасосов.

Официальный представитель компании SHIMGE® в Украине:
АО "МБК "Общемашконтракт" г.Днепр, ул.Симферопольская, 17.

 ВНИМАНИЕ!
Перед установкой и началом эксплуатации электронасосов, вниматель-
но ознакомьтесь с данным руководством по монтажу и эксплуатации и 
сохраните его для дальнейшего использования.
Неуклонно следуйте указаниям и рекомендациям данного руководства.
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№ Наименование Материал

1 Операционная панель Пластик PVC+PET
2 Электронная плата дисплея /

3 Винт Сталь
4 Разъем подключения кабеля Полиамид PA66-G30

5 Уплотнительное кольцо EPDM
6 Уплотнительное кольцо EPDM

7 Винт Сталь
8 Уплотнительное кольцо II EPDM

9 Уплотнительное кольцо I
Корпус насоса

EPDM
Чугун/Сталь/Латунь

Рабочее колесо PES-G30

Вал
Постоянные магниты

Керамика
Ferrite

Упорный подшипник Графит
Радиальный подшипник Керамика

12 Защитная гильза Н/ж сталь
13 Статор /

14 Корпус статора Алюминий
15 Винт пробка Латунь

16 Корпус блока управления PC
17 Электронная плата двигателя /

18 Крышка блока управления PC-G30
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1. Описание

2. Структура

Энергосберегающие циркуляционные насосы серии APS предназначены для создания 
принудительной циркуляции теплоносителя в одно- или двухтрубных бытовых системах 
отопления и горячего водоснабжения.

Насосы серии APS являются наиболее подходящими для следующих систем:
•  стабильная система с переменным расходом;
•  система отопления с переменной температурой теплоносителя;
•  системы отопления с ночным режимом;
•  системы кондиционирования воздуха.
Циркуляционные насосы серии APS оснащены двигателем с постоянными магнитами и 

электронным блоком управления, который обеспечивает возможность задавать 
различные режимы работы насоса (пропорциональный, поддержание постоянного 
давления, ночное снижение мощности).

Блок частотного регулирования позволяет автоматически согласовывать мощность 
насоса с фактическим перепадом давлений, что обеспечивает высокую энергоэф-
фективность насоса. Насос оснащен удобной панелью управления с индикацией 
выбранных режимов и потребляемой мощности. Насосы имеют автоматический режим 
работы AUTO-ADAPT (заводская настройка), который обеспечивает автоматическое 
адаптирование насоса к потребностям конкретной системы отопления и позволяет 
эксплуатировать насос без необходимости производить дополнительные настройки. 
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3. Маркировка

4. Эксплуатационные ограничения

- монтажная длина (мм.);

- максимальный напор (м.в.с.);

- диаметр патрубков (мм.);

- серия энергосберегающих циркуляционных насосов с час-
тотным регулированием.

Пример: APS 20-6-130
Насос энергосберегающий циркуляционный с частотным регулированием, с проходным 
диаметром DN20 (20 мм.), максимальный напор 6 м.в.с., монтажная длина – 130 мм.

APS  20 - 6 - 130

Температура жидкости: +2°С - +110°С; 
Максимальная температура окружающей среды: +40°С; 
Максимальное давление в системе: 1,0 МПа;
Параметры электрического подключения: 220В, 50Гц (-10%, +6%).
Максимальная влажность окружающей среды: не более 95%;
Водородный показатель (pH) перекачиваемой среды: от 6,5 до 8,5;
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не 

токсичная, химически нейтральная, не вязкая, близкая по свойствам к воде (содержание 
гликоля не более 30%). Необходимо учитывать, что при использовании насоса в системах, 
заполненных водогликолевой смесью, мощность насоса снижается, особенно при низких 
температурах. 

Общая жесткость перекачиваемой жидкости – не более 3 мг-экв/л.  Трубопровод 
должен быть оборудован системой умягчения воды, чтобы содержащийся в обычной 
воде кальций не вызывал отложений на внутренних деталях насоса. 

Монтаж: вал двигателя должен быть расположен строго в горизонтальном положении.

1 – серийный номер изделия; 7 – адрес производителя;
2 – класс температур (Tf110);  8 – потребляемый ток, А (мин./макс.); 
3 – степень защиты IP; 9 – потребляемая мощность, Вт (мин./макс.);
4 – напряжение сети (В); 10 – максимальное давление в системе (МПа).
5 – частота сети (Гц); 11 – сертификация.
6 – производитель;

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
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5. Меры безопасности

 Для исключения несчастных случаев и поломок насосов, необходимо внимательно 
ознакомиться с данным руководством перед началом эксплуатации изделия.

Несоблюдение указаний по технике безопасности, приведенных в настоящем руковод-
стве, может причинить вред здоровью людей или стать причиной поломки насоса.

Производитель не несет ответственности за поломку насоса и причинение возможного 
ущерба людям или иному имуществу, в случае несоблюдения требований безопасности 
при установке и эксплуатации насосов. 

 Эксплуатационная надежность насосов, гарантируется только при применении их по 
назначению. Предельные значения, указанные в данном паспорте, ни в каком случае 
превышать нельзя.

 Все работы по монтажу, контролю и техническому обслуживанию насоса, должны 
проводиться только уполномоченным на то и квалифицированным персоналом, с обяза-
тельным соблюдением местных правил безопасности.

 Насос не должен быть установлен во влажных местах и местах, где на него могут попа-
дать брызги воды.

 Для быстрого обслуживания насоса, предусмотрите установку запорных кранов на 
входе и выходе насоса.

 Любые работы по монтажу и техническому обслуживанию, должны проводиться толь-
ко после остановки насоса и отключении его от питающей электросети.

 Для систем горячего водоснабжения, должны применяться только насосы с корпусом 
из латуни или нержавеющей стали.

 Следует минимизировать использование жесткой воды, чтобы содержащийся в воде 
кальций не вызвал отложения в крыльчатке насоса и не привел к его блокировке.

 Строго запрещается запускать насос без жидкости на длительную эксплуатацию. До-
пускается, перед установкой насоса на трубопровод, осуществить кратковременный 
проб-ный запуск (не более 3-5 секунд).

 Перекачиваемая жидкость может быть высокой температуры и под давлением. Не-
обходимо слить жидкость из системы и перекрыть запорные краны перед перемещением 
и обслуживанием насоса, чтобы избежать ожогов.

Не следует прикасаться к насосу (и/или его частям), работающему в системе отопления, 
во избежание получения ожога.

Летом, или когда температура окружающей среды слишком высокая, необходимо 
обеспечить вентиляцию, чтобы предотвратить образование конденсата и предотвратить 
повреждение двигателя насоса.

 Зимой, если система не используется и температура окружающей среды ниже 2°С, 
необходимо слить воду из системы и насоса, чтобы предотвратить образование трещин в 
корпусе насоса.

 Если насос длительное время не используется, необходимо перекрыть запорную арма-
туру и отключить электропитание.  Регулярно производите проверку насоса и его узлов. 
Это поможет вовремя диагностировать и устранить неисправности, которые могут воз-
никнуть во время эксплуатации насоса.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
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  Если кабель электропитания поврежден, необходимо привлечь квалифицированных 
специалистов, для его замены.

 Регулярно проверяйте состояние изоляции насоса. В охлажденном состоянии, показа-
тель должен быть не ниже 50МΩ. При рабочей температуре, показатель должен быть не 
менее 2МΩ.

 Если двигатель работает нестабильно (посторонние шумы, высокая температура кор-
пуса двигателя), необходимо немедленно перекрыть запорные краны, отключить насос 
от электропитания и обратиться к представителю производителя или продавцу.  

 Насос должен быть установлен в недоступном для детей месте, должны быть приняты 
меры изоляции, чтобы уберечь детей от прикосновения.

 Питающий кабель насоса, должен быть заземлён. Использование магистральных тру-
бопроводов и корпуса насоса в качестве заземления запрещено. 

 Не допускайте к работе с насосом детей, лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями, а также людей с недостаточным опытом и знаниями.

 Запрещается использовать насос для перекачивания огнеопасных жидкостей, таких 
как дизельное топливо, бензин и т.п.  Насос должен храниться в сухом, вентилируемом и 
затененном месте, в условиях комнатной температуры.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальное рабочее давление в системе 
не должно превышать 1,0 МПа (10 бар).

Во избежании посторонних шумов при работе насоса, 
а также во избежание повреждения подшипников, 
необходимо поддерживать на входе в насос следую-
щее минимальное давление, в зависимости от темпе-
ратуры перекачиваемой жидкости:

t°С 75 90 110

Давление, бар 0,05 0,28 1,08

Подпор, м. 0,5 2,8 11
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Температура перекачиваемой жидкости (t₁) должна быть выше температуры окружа-
ющей среды (t₂). Соблюдение данного требования, помогает избежать образования 
конден-сата на корпусе насоса.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Минимально допустимая темпера-
тура перекачиваемой среды  +2°С;

Максимально допустимая темпера-
тура перекачиваемой среды  +110°С;

Чтобы защитить блок управления и двигатель насоса 
от образования конденсата, который может привести 
к выходу насоса из строя, температура перекачивае-
мой жидкости (t1), всегда должна быть выше, чем тем-
пература окружающей среды (t2).

t₁°C

10

2

110

20

10

110

30

20

110

35

30

110

40

35

90

40

70

t₂ °C

Мин.°C

Макс.°C

2

TF 110°C

t₁ ≥ t₂

Минимально допустимая темпера
тура окружающей среды  +2°С;

Максимально допустимая темпера-
тура окружающей среды  +40°С;
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 Перед установкой насоса, необходимо выполнить проверку трубопроводной системы 
на надежность, а также убедиться, что шлак и грязь были удалены из трубной системы.

 Стрелки на корпусе насоса, указывают направление потока жидкости.
 Краны на подающем и напорном трубопроводах, должны быть закрыты.
 Установите фитинги на трубопроводы.  Установите насос в трубопровод.  После того, как 

насос будет смонтирован в трубопроводе, установите две прокладки, поставляемые в 
комплекте с насосом.         Затяните фитинги.

 При монтаже насоса, вал двигателя должен быть расположен строго в горизонтальном 
положении.

6. Установка
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 При монтаже насоса, для удобства подключения питания, блок управления может быть 
установлен в положении аналогично 3,6 и 12 часам на циферблате часов.

Порядок действий:
 Перекройте запорные вентили до и после насоса.
 Ослабьте с помощью Т-образного ключа и удалите четыре винта с внутренним шести-

гранником, крепящих головную часть насоса к корпусу насоса.
 Поверните головную часть насоса и установите в необходимое положение.
 Вставьте четыре винта и затяните их крест-накрест.
После изменения положения блока управления насоса, заполните систему или открой-

те запорные краны с обеих сторон насоса.

7. Положение блока управления
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MODE

W

1

1
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2
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APS 15-6-130

AUTO

3 4 521

Внимание!
Перед началом любого обслуживания насоса, убедитесь в том, что 
запорные вентили с обеих сторон насоса перекрыты, а насос обесточен. 
Дайте насосу остыть, в противном случае возможно получение термичес-
кого ожога, вследствие выброса горячего пара.

MODE

W

1

1
2

2
S1

S2
S3

APS 15-6-130

AUTO
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 Внимание!
Монтаж питающей сети должен производиться только квалифицированными специа-
листами в соответствии с нормами и правилами устройства электросети. Насос должен 
быть заземлен.

 Убедитесь, что значения рабочего напряжения и частоты тока, соответствуют номи-
нальным данным, указанным в данном паспорте и на табличке насоса (частота 50Гц, 
напряжение 220В, перепады напряжения находятся в диапазоне от -10% до +6%). 

 Для подключения используйте кабель не менее 3х0,75 мм². Внешний диаметр кабеля 
5-10 мм. Подключите насос к сети

Внимание!
Не допускайте попадания воды на блок управления насосом.  Это может привести к ко-
роткому замыканию, поражению электрическим током и выходу насоса из строя.
Для подключения насоса используйте разъем, поставляемый с насосом.

8. Подключение электрипитания

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание!
Насосы серии APS не нуждаются во внешней за-
щите электродвигателя.

Насос должен быть подключен к внешнему вы-
ключателю, с минимальным расстоянием между 
контактами 3 мм.
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 Внимание!
Не изолируйте клеммную коробку и панель управления насосом.

9. Изоляция корпуса насоса

 Потери тепла от корпуса насоса и трубопровода можно снизить посредством изоляции 
корпуса насоса и труб с помощью теплоизоляционных материалов.

Рекомендуется ограничить потери тепла от корпуса насоса и трубопровода.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
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10. Панель управления

 Панель управления насосом серии APS включает в себя индикаторы режимов работы 
насоса, кнопки управления и переключения режимов работы насоса.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

OUTPUT

1

2

3

4

5

6

7

8

№ Обозначение

1 Логотип производителя

2 Модель насоса

3 Индикатор фактического энергопотребления насоса в ваттах.

4 Кнопка включения автоматического ночного режима

5 Индикатор автоматического ночного режима.

6 Индикатор автоматического режима работы (AUTO-ADAPT)

7 Кнопка выбора режимов работы насоса.

8 Семь световых индикаторов, отображающих текущий режим работы насоса.
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11. Индикация режимов

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Активные 
световые поля Описание

AUTO-ADAPT AUTO-ADAPT (заводские настройки)

PP1
Кривая пропорционального регулирования с низким значением 
давления – PP1

PP2
Кривая пропорционального регулирования с высоким значением 
давления – PP1

CP1 Кривая регулирования с низким постоянным значением давления – CP1

CP2 Кривая регулирования с высоким постоянным значением давления – CP1

S3 Кривая при фиксированной частоте вращения III

S2 Кривая при фиксированной частоте вращения II

S1 Кривая при фиксированной частоте вращения I

AUTO-ADAPT AUTO-ADAPT (заводские настройки)

Число нажатий 
кнопки 

«MODE»

0

1

2

3

4

5

6

7

8

PP 1

CP 1

CP 2

S1

S2
S3

НОЧНОЙ РЕЖИМ
AUTO-ADAPT

PP 2

 С помощью нажатия кнопки           активируется/деактивируется автоматический 
ночной режим. 

Световой индикатор          отображающий состояние автоматического ночного режима 
загорается, когда автоматический ночной режим активирован.

 Функция автоматического ночного режима, применима только для систем отопления, 
которые подготовлены для ее использования.
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 Внимание!
По умолчанию насос установлен в режим AUTO-ADAPT (режим автома-
тической адаптации).

12. Выбор режима работы

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендовано Альтернативные настройки

A
Система отопления 

«теплый пол»
AUTO-ADAPT

Максимальная (CP2) или минимальная (CP1) кривая 

регулирования с постоянным значением давления

B
Двухтрубная система 

отопления
AUTO-ADAPT

Максимальная кривая пропорционального регулирования 

(PP2)

C
Однотрубная система 

отопления

Минимальная кривая пропорционального 

регулирования (PP1)

Максимальная кривая пропорционального регулирования 

(PP2)

Местные системы ГВС
Кривая при фиксированной скорости 

вращения (S1, S2, S3)
-

Обозначение на 

схемах
Система отопления

Настройки насоса
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13. Описание режимов работы

 Автоматический режим (AUTO-ADAPT)
Заводская установка - режим AUTO-ADAPT (автоматическая адаптация к конкретной 

системе отопления).
Функция AUTO-ADAPT автоматически регулирует рабочие характеристики насоса, в 

соответствии с фактической потребностью системы (фактическим показателем расхода 
теплоносителя). Регулировка рабочих характеристик насоса, происходит постепенно, 
поэтому рекомендуется оставить насос в этом режиме по крайней мере на неделю, 
прежде чем приступать к изменению настроек насоса.

Если после работы насоса в режиме AUTO-ADAPT вы решили изменить настройку, а 
затем вновь включили автоматический режим, насос сохраняет предыдущие настройки 
режима AUTO-ADAPT, и будет работать в соответствии с ними.

При сбое или отключении электропитания параметры, выставленные в режиме AUTO-
ADAPT, сохраняются в памяти насоса, и при восстановлении подачи электропитания, 
автоматическая регулировка рабочих характеристик возобновляется. 

Параметры системы отопления изменяются медленно, невозможно добиться 
оптимального режима работы насоса в течение нескольких минут или часов. 

Если в автоматическом режиме насос не обеспечивает идеального распределения 
тепла для каждого помещения, необходимо выбрать оптимальный режим работы насоса.

Режим пропорционального давления(PP1, PP2)
В данном режиме, рабочие характеристики насоса, настраиваются в соответствии с 

фактическим расходом теплоносителя системы, однако определяются они выбранной 
кривой характеристики (PP1 или PP2). Смотрите графики рабочих характеристик насосов.

Выбор кривой пропорционального регулирования зависит от параметров системы 
отопления, в которой установлен насос, и фактического расхода теплоносителя.

Режим постоянного давления (CP1, CP2)
В данном режиме, рабочие характеристики насоса, настраиваются в соответствии с 

фактическим расходом теплоносителя системы, однако определяются они выбранной 
кривой характеристики (CP1 или CP2). Смотрите графики рабочих характеристик насосов.

Выбор кривой регулирования с постоянным давлением зависит от параметров 
системы отопления, в которой установлен насос, и фактического расхода теплоносителя.

Режим постоянной скорости (S1, S2, S3)
В режиме использования кривой при фиксированной частоте вращения насос работает 

с постоянной частотой вращения независимо от подачи в системе. Рабочая 
характеристика насоса определяется выбранной кривой (S1, S2 или S3). Смотрите графики 
рабочих характеристик насосов.

Выбор кривой регулирования при фиксированной частоте вращения зависит от 
параметров системы ГВС, в которой установлен насос, и количества кранов, которые 
могут быть открыты одновременно.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
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 Автоматический ночной режим
Для обеспечения оптимального использования функции ночного режима, необходимо 

соблюсти следующие условия:
- насос должен быть встроен в подающую магистраль.
- насос должен быть расположен, как можно ближе к источнику тепла (котёл).
 Функция ночного режима не работает, если насос установлен в обратную трубу систе-

мы отопления. 
 Система (котёл) должна включать в себя устройства автоматического регулирования 

температуры рабочей среды.
 Ночной режим активируется нажатием кнопки.
 Индикатор  ночного режима        загорается, когда ночной режим активирован.
После активации ночного режима эксплуатации, насос автоматически переключается 

между дневным и ночным режимами. Переключение между дневным и ночным режима-
ми происходит при изменении температуры воды в подающей линии отопительной 
системы. Насос автоматически переключается на ночной режим, когда регистрируется 
падение температуры в напорном трубопроводе больше, чем на 10-15 °C в течение 
приблизи-тельно 2 часов. Скорость падения температуры должна быть не менее 
0,1°C/мин. Переход к нормальному режиму происходит, как только температура в 
напорном трубопроводе повышается приблизительно на 10 °C.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

 Внимание!
Не включайте автоматический ночной ре-
жим, если насос встроен в обратный тру-
бопровод системы отопления.

Внимание!
Не включайте автоматический ночной ре-
жим в насосах, встроенных в газовые кот-
лы с малым объемом воды.

Внимание!
При установке частоты вращения S1, S2 
или S3 функция автоматического ночного 
режима отключается.

Внимание!
После отключения электропитания насо-
са, необходимо снова активировать функ-
цию ночного режима вручную.

Если система отопления не прогревается в нужной 
степени, следует проверить активирован ли ночной 
режим. Если режим активирован, его следует отклю-
чить.
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14. Системы с перепускным клапаном

 Назначение перепускного клапана - обеспечивать передачу тепла от котла, если закры-
ты все регулируемые клапаны во всех контурах системы отопления.

Система включает в себя:
- перепускной клапан, поз.А;
- расходомер, поз. B.
Когда все клапаны закрыты, расход должен быть минимальным.
Настройка насоса зависит от типа используемого перепускного клапана (регулиру-

емого вручную или посредством термостата).

Перепускной клапан, регулируемый вручную
Выполните следующие операции:
1. Смонтируйте перепускной клапан, установите на насосе режим с фиксированной 

частотой вращения S1.
Необходимо обеспечить минимальный расход (Q мин.) в системе.
Внимательно изучите указания производителя перепускного клапана.
2. После регулировки перепускного клапана выполните настройку насоса, как описано 

в разделе «Выбор режима работы насоса».

Автоматический перепускной клапан (регулируемый посредством термостата)
Выполните следующие операции:
1. Смонтируйте перепускной клапан, установите на насосе режим с фиксированной 

частотой вращения S1.
Необходимо постоянно отслеживать минимальный расход (Q мин.) в системе.
Внимательно изучите указания производителя перепускного клапана.
2. После регулировки перепускного клапана установите кривую регулировки насоса по 

низкому (CP 1) или высокому (CP 2) постоянному значению давления.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
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 Удаление воздуха из насоса
Насосы серии APS оснащены системой автоматического удаления воздуха. 
Наличие воздуха в насосе может вызвать шум. Шум в насосе прекратится через нес-

колько минут его работы. 
Для быстрого удаления воздуха из насоса, переведите его на короткое время (зависит 

от типа и размеров системы) в режим работы с постоянной максимальной скоростью S3. 
После того, как шум исчезнет, произведите настройку требуемого режима работы в 

соответствии с рекомендациями, указанными в разделе 10.

15. Ввод в эксплуатацию

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

 Внимание!
Перед тем, как производить запуск насоса убедитесь в том, что система за-
полнена водой, из нее удален воздух. Давление на входе в насос должно 
соответствовать требованиям, указанным в разделе 3.

 Внимание!
Не допускайте «сухого» хода насоса.
Удаление воздуха из системы не может производиться через насос.
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 Удаление воздуха из системы
Воздух из системы удаляется при помощи ручного или автоматического клапана, уста-

новленного в верхней точке системы отопления.
Для быстрого удаления воздуха из системы, откройте клапан, переведите насос в ре-

жим работы с постоянной максимальной скоростью S3 и включите на короткий промежу-
ток времени, точная продолжительность работы которого зависит от размера и конструк-
ции системы. 

После того, как шум исчезнет, произведите настройку требуемого режима работы в 
соответствии с рекомендациями, указанными в разделе 10.
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 Зависимость между настройками насоса и его рабочими характеристиками представ-
лена на следующем рисунке:

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

16. Рабочие режимы
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Настройки
Кривая характеристики 

насоса Функция

AUTO 

(заводская 

настройка)

Кривая пропорционального 

регулирования в пределах 

заштрихованной области на 

графике.

PP1

Кривая пропорционального 

регулирования с низким 

значением давления

PP2

Кривая пропорционального 

регулирования с высоким 

значением давления

CP1

Кривая регулирования с 

низким постоянным 

значением давления

CP2

Кривая регулирования с 

высоким постоянным 

значением давления

S3 Частота вращения III

S2 Частота вращения II

S1 Частота вращения I

Автоматический ночной 

режим

Функция AUTOADAPT дает возможность осуществлять контроль 
рабочих характеристик насоса автоматически, в пределах установлен-
ного диапазона рабочих характеристик. 
- Регулирование рабочих характеристик насоса в соответствии с разме-
ром системы.
- Регулирование рабочих характеристик насоса в соответствии с изме-
нением нагрузки в течение периода времени.
В режиме AUTOADAPT насос настроен на управление по пропорцио-
нальному давлению.

Рабочая точка насоса будет смещаться вверх или вниз по низкой кри-
вой пропорционального регулирования давления, в зависимости от 
расхода теплоносителя.
Напор (давление) падает при снижении расхода теплоносителя и уве-
личивается при повышении расхода теплоносителя.

Рабочая точка насоса будет смещаться вверх или вниз по высокой кри-
вой пропорционального регулирования напора, в зависимости от 
расхода теплоносителя.
Напор (давление) падает при снижении расхода теплоносителя и уве-
личивается при повышении расхода теплоносителя.

Рабочая точка насоса будет находиться на кривой с низким значением 
напора, в зависимости расхода теплоносителя. 
Напор (давление) остаётся постоянным, независимо от расхода тепло-
носителя.

Рабочая точка насоса будет находиться на кривой с высоким значе-
нием давления, в зависимости от расхода теплоносителя системы.
Напор (давление) остаётся постоянным, независимо от произво-
дительности системы.

Насос работает по одной постоянной кривой характеристики, то есть с 
постоянной частотой вращения.
Частота вращения III (S3) соответствует максимальной рабочей харак-
теристике насоса, при любых условиях эксплуатации. 

Насос работает по одной постоянной кривой характеристике, то есть с 
постоянной скоростью вращения.
Частота вращения II (S2) соответствует средней рабочей характерис-
тике насоса, при любых условиях эксплуатации. 

Насос работает по одной постоянной кривой характеристике, то есть с 
постоянной частотой вращения.
Частота вращения I (S1) соответствует минимальной рабочей характе-
ристике насоса, при любых условиях эксплуатации. 

Насос переходит на кривую автоматического ночного режима, то есть 
на минимальную производительность и энергопотребление при со-
блюдении определённых условий.
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17. Рабочие характеристики

Каждая настройка насоса имеет свою характеристику (график зависимости между 
напором (Н) и производительностью (Q) насоса), а также зависимость энергопотребления 
насоса (Р) от его производительности. 

При работе насоса в режиме AUTO-ADAPT оптимальная точка работы насоса находится 
не на конкретной кривой, а в пределах области, выделенной серым цветом.

Модель

Потребляемая 

мощность (P1) (Вт) 

мин./макс.

Ток (А), макс. 

220В, 50Гц

Напор макс. 

(м.)

Диапазон 

напора (м.)

Макс. подача 

(м³/час)

APS 20/25/32-4-ХХХ 5/22 0,17 4 0 – 4 2,5
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Модель

Потребляемая 

мощность (P1) (Вт) 

мин./макс.

Ток (А), макс. 

220В, 50Гц

Напор макс. 

(м.)

Диапазон 

напора (м.)

Макс. подача 

(м³/час)

APS 20/25/32-6-ХХХ 5/45 0,35 6 0 – 6 3,0
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18. Габаритные размеры

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

AUTO

MODE

W

1

1
2

2
S1

S2
S3

B

G

H

H1

L

H H1 L G B Нетто Брутто

APS 20-4-130 155 135 130 G1” 96 G1” в G ¾” 1,9 2,1

APS 25-4-130 160 135 130 G1½” 96 G1½” в G1” 2,2 2,4

APS 25-4-180 160 135 180 G1½” 96 G1½” в G1” 2,3 2,5

APS 32-4-180 165 135 180 G2” 96 G2” в G1¼” 2,5 2,7

APS 20-6-130 155 135 130 G1” 96 G1” в G ¾” 1,9 2,1

APS 25-6-130 160 135 130 G1½” 96 G1½” в G1” 2,2 2,4

APS 25-6-180 160 135 180 G1½” 96 G1½” в G1” 2,3 2,5

APS 32-6-180 165 135 180 G2” 96 G2” в G1¼” 2,5 2,7

Вес (кг)
Модель

Размеры (мм.)
Гайки 
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19. Комплектность поставки

20. Возможные неисправности

Наименованми Кол-во, шт.

Насос циркуляционный 1

Гайки присоединительные (ответные фланцы) с прокладками 2

Шнур питания с присоединительным разъемом  1

Руководство по эксплуатации 1

Гарантийный талон 1

Упаковка 1

Неисправность Панель управления Причина Способ устранения

а) Перегорел предохранитель при 

установке
Заменить предохранитель

b) Сработал автомат защиты Включить автомат защиты

c) Насос поврежден Заменить насос

a) Ротор заблокирован Удалить засорение

b) Насос поврежден Заменить насос

Индикация «E4»
a) Повышенное или пониженное 

напряжение питания

Проверьте, чтобы напряжение 

электропитания было в пределах 

требуемого диапазона

Определенное число
a) Неисправность электрических 

соединений
Замените насос

a) Наличие воздуха в системе Удалить воздух из системы

b) Слишком высокое значение 

подачи

Понизить напор насоса, изменив 

настройки

a) Наличие воздуха в насосе Удалить воздух из насоса

b) Слишком низкое давление на 

входе в насос
Увеличить давление на входе 

 

Недостаточный прогрев 

системы отопления

Определенное число или 

отсутствие индикации

a) Слишком низкая 

производительность насоса

Увеличить напор насоса, изменив 

настройки

Насос не работает

Нет индикации

Индикация «EO»

 

Шум в системе
Определенное число или 

отсутствие индикации

 

Шум в насосе
Определенное число или 

отсутствие индикации
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 Внимание!
При возникновении каких-либо неисправностей в электронасосах при их 
эксплуатации, рекомендуется незамедлительно обратиться в сервисную 
службу, для получения консультаций и рекомендаций.
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23. Техническое обслуживание

24. Утилизация

21. Хранение

22. Транспортировка

 Транспортировка насосов, упакованных в тару, осуществляется крытым транспортом 
любого вида, обеспечивающим сохранность насосов, в соответствии с правилами 
перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировке должна быть исключена возможность перемещения насосов 
внутри транспортных средств.

Не допускается попадания воды на упаковку насоса.

Правильно установленный циркуляционный насос, не требует специального техничес-
кого обслуживания в процессе эксплуатации.

В процессе эксплуатации циркуляционного насоса, рекомендуется :
- очищать насос от пыли и других загрязнений;
- контролировать техническое состояние насоса;
- контролировать уровень шума, создаваемого насосом;
- контролировать отсутствие протечек в самом насосе и в подсоединенных трубопро-

водах;
- проверять электрические контакты.
В период гарантийного обслуживания, в случае возникновения каких-либо неисправ-

ностей, которые не поддаются самостоятельному исправлению в соответствии с 
рекоменда-циями настоящего руководства по монтажу и эксплуатации, необходимо 

Изделие не должно быть утилизировано вместе с бытовыми отходами. 
Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей 

среде или здоровью человека, соблюдайте местные правила при утили-
зации.

Возможные способы утилизации данного оборудования необходимо 
узнать у местных коммунальных служб.

Оборудование должно храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией 
в нормальных условиях в заводской упаковке. 

В окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль. 
Температура окружающей среды должна быть от 0°С до 40°С, относительная влажность 
воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация не допустимы.
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25. Гарантии изготовителя

 1. Изготовитель несет гарантийные обязательства в течении 24 (двадцати четырех) месяцев от даты 
продажи насоса. Срок службы насоса, при соблюдении всех правил по монтажу и эксплуатации, 
составляет не менее 5 (пять) лет с момента начала эксплуатации.

2. В течение гарантийного срока, изготовитель бесплатно устраняет дефекты, возникшие по вине 
изготовителя, или производит обмен изделия, при условии соблюдения потребителем, правил 
эксплуатации. Замененное по гарантии оборудование (детали, узлы) остается в Сервисном центре.

3. В случае выхода насоса из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изгото-
вителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, только при предъявлении гаран-
тийного талона. На гарантийный ремонт изделие принимается в оригинальной упаковке, с руковод-
ством по монтажу и эксплуатации, с правильно и четко заполненным гарантийным талоном, без меха-
нических повреждений.

4. Гарантийный срок на насосное оборудование, находившееся в гарантийном ремонте, увеличи-
вается на срок ремонта. Срок ремонта исчисляется со дня обращения потребителя с требованием об 
устранении недостатков оборудования, до дня выдачи его по окончании ремонта. Сроки проведения 
технической экспертизы и ремонта оборудования устанавливаются специализированным сервисным 
центром самостоятельно.

5. При осуществлении гарантийного ремонта срок гарантии на замененные запчасти составляет 6 
месяцев, но не менее оставшегося срока действия гарантии на целое изделие. Гарантийный срок 
изделия, увеличивается на время пребывания изделия в ремонте.

6. Гарантия не распространяется:
- на неисправности, возникшие в результате не соблюдения потребителем требований настоящего Руководства по 

монтажу и эксплуатации, неправильного гидравлического, механического и электрического монтажа и подключения;
- на механические повреждения (трещины, сколы), вызванные внешним ударным воздействием, небрежным 

обращением, попаданием инородных твердых предметов внутрь насоса, либо воздействием отрицательных темпе-
ратур окружающей среды;

- на электронасос с повреждениями, вызванными воздействием агрессивных химических веществ; 
- на неисправности, возникшие в результате перегрузки электронасоса. К безусловным признакам перегрузки 

относятся: деформация или следы оплавления деталей и узлов насоса, потемнение и обугливание обмотки статора 
электродвигателя, появление цветов побежалости на деталях и узлах насоса, сильное внутреннее загрязнение;

- на быстро изнашиваемые части (уплотнения, сальники, рабочие колеса, подшипники), за исключением случаев 
повреждений вышеперечисленных частей, произошедших вследствие производственного брака;

- на электронасос, который вскрывался или ремонтировался в течение гарантийного срока вне сервисной службы;
- на электронасос, вышедший из строя из-за попадания воды в статор или клеммную коробку;
- на электронасос, вышедший из строя в результате эксплуатации электронасоса без воды, либо от перекачивания 

грязной воды, наполненной песком или абразивными частицами;
- при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, 

наводнение, удар молнии и др.);

7. Компания SHIMGE® не несет ответственность за возможные расходы, связанные с монтажом и 
демонтажем гарантийного оборудования, а так же за ущерб, причиненный другому оборудованию в 
результате выхода изделия из строя в гарантийный период.

8. Заключение о работоспособности оборудования выдается только авторизованными сервисными 
центрами и только после испытания оборудования на гидравлическом стенде.

9. Диагностика оборудования, выявившая необоснованность претензий клиента и подтвердившая 
работоспособность диагностируемого оборудования, является платной услугой и подлежит оплате 
клиентом.

10. Выполнение гарантийных обязательств изготовителя (SHIMGE®) на территории Украины, обес-
печивает официальный представитель изготовителя:

АО «МБК «Общемашконтракт» (49005, г.Днепр, ул.Симферополь-ская, 17).
Тел. (0562) 35-66-75, 35-66-20.
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Виробник:
SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO., LTD.
Dayangcheng Industrial Zone, Daxi Town, Wenling City, Zhejiang Province, China.
Тел. -86-576-86339960
shimge-pump.com

Офіційний представник компанії SHIMGE® в Україні:
АТ "МБК "Общемашконтракт" м.Дніпро, вул.Сiмферопольська, 17.
Тел. 8(0562) 35-66-75, 35-66-20
shimge.omk.dp.ua


