


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 JET, JET-G1, SGJW, містить ряд 
принципових вказівок і рекомендацій, дотримання яких гарантує Вам довгий термін 
експлуатації електронасосiв без поломок і вбереже Вас від витрат на проведення ремонту. 

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

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

постачання, 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 електронасоса, 
позбавляють електронасос гарантійного обслуговування.

Обов'язково збережіть цей посібник, для дотримання умов гарантійного обслуговування 
електронасосів.

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

 УВАГА!
Категорично забороняється експлуатація електронасосів, для подачі води з 
плавальних басейнів, садових ставків і аналогічних джерел, якщо в них 
знаходяться люди.

 УВАГА!
Категорично забороняється перекачувати хімічно агресивні, легкозаймисті та 
вибухонебезпечні рідини (бензин, газ, нафту, дизельне паливо тощо).
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Відцентрові струменеві електронасоси серії JET, JET-G1, SGJW з вбудованим ежектором, 
ідеально підходять для побутового водопостачання дач, котеджів, фермерських господарств з 
колодязів, свердловин та інших джерел.

Електронасоси даних серій встановлюються поза перекачується і здатні забирати воду з 
максимальної глибини 9 метрів.

Крім того, електронасоси даних серій використовуються в складі станції автоматичного водо-
постачання і служать для забезпечення безперебійної подачі води в автоматичному режимі 
(включаючись і виключаючи в міру витрати води споживачем), а також для підвищення тиску в 
магістральному водопроводі.

Насосна станція формується шляхом установки:
- зовнішнього блоку автоматики (реле або контролер тиску);
- накопичувального резервуара (гідроакумулятора) необхідного обсягу;
- фітингів і трубопроводів.

Вимоги до перекачуваної середовищі:
- чиста вода, яка не містить довговолокнистих включень;
- максимальний вміст твердих суспендованих частинок - 0,2%;
- максимальний розмір твердих частинок 0,1 мм.
Електронасоси даних серій розроблені для експлуатації у побутових гідравлічних системах, а 

також невеликих промислових та сільськогосподарських об'єктах.

1. Описання та область застосування

2. Експлуатаційні обмеження

 Увага!
Використання електронасоса, що не відповідає галузi застосування, не відпові-
дає його цільовим призначенням.Всі претензії щодо відшкодування збитку, що 
виник в результаті такого застосування, відхиляються.

 Увага!
При глибині всмоктування перевищує 8 метрів, подача рідини занчно змен-
шується і прямує до нуля.

JET JET-G1 SGJW

Напруга електричної мережі:

Частота мережi: 

Клас захисту: 

Клас ізоляції:

Температура рідини:  +90°С;

Температура навколишнього середовища:

Максимальний робочий тиск: 5 бар 6 бар

pH рiдини: 

Висота всмоктування: до 9 м.

1 ~ 220В (-10%, +6%).

50Гц

IP44

вiд +1°С до +40°С;

6,5 – 8,5

B

 +40°С;

ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
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3. Електронасоси серії JET

Електронасоси серії JET - це поверхневі моноблочні самовсмоктуючi струменеві електронасоси 
з одним робочим колесом відцентрового типу і вбудованим ежектором.

Електронасоси серії JET не мають в своїй конструкції ніяких пристроїв пуску / зупинки і вмика-
ються / вимикаються вручну.

Електронасоси серії JET складаються з наступних основних вузлів: самовсмоктуючого насоса з 
вбудованим ежектором, однофазного асинхронного електродвигуна з вбудованим тепловим 
захистом і клемною коробкою, зібраних в єдину моноблочну конструкцію.

На корпусі клемної коробки електронасосів серії JET розташована ідентифікаційна табличка, на 
якій вказані основні параметри і характеристики електронасоса.

1 - вхідний патрубок; 2 - напірний патрубок; 3 - пробка зливного отвору;
4 - опора задня; 5 - корпус двигуна; 6 - пробка заливного отвору;

7 - клемна коробка; 8 - кришка вентилятора охолодження двигуна.

26
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Модель JET80L JET100P JET100L JET300 JET400 JET505B JET550A JET750A

Конденсатор 15µF/450В 18µF/450В 30µF/450В 12µF/450В 15µF/450В

Пiдшипник 

(сторона вентилятора)
6202-2RZ 6204-2RZ

Пiдшипник 

(сторона рабочого колеса)
6202-2RZ 6204-2RZ

Вал

Механічне ущільнення

Корпус двигуна

Передня кришка двигуна

Корпус насосу

Рабоче колесо Латунь

Направляючий апарат Алюміній

Пластик PPO

Пластик PPO

AISI-304 + сталь 45

Пластик PPO

6202-2RZ

6202-2RZ

6202-2RZ

6202-2RZ

Сталь 45

Графiт/Керамiка/NBR Графiт/Керамiка/EPDM

Чавун

Алюміній

Чавун

Чавун

Латунь

Сталь 45

Алюміній

Чавун

20µF/450В

ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



4 UA

Технічні характеристики електронасосів вказані на ідентифікаційній табличці електронасоса, 
розташованої на кришці клемної коробки та в наступній таблиці.

Компанія SHIMGE® залишає за собою право на незначні зміни конструкції та технічних пара-
метрів електронасосів, без попереднього повідомлення споживачів.

 Увага!
Наведені максимальні дані по напору та продуктивності справедливі при напрузі 
електромережі - 220 В (50 Гц), нульовий висоті всмоктування та мінімальних опо-
рах потоку води у всмоктувальній магістралі.

JET-XXX
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Модель
Конденсатор 
(220В, 50Гц) 

µF/450В

Подача макс. 

(м3/час)

Натиск макс. 

(м.)

Дiапазон 

натиску (м.)

Висота 
підйому

макс.(м.)

JET80L 0,55 20 3,3 42 5~42 9

JET100P 0,75 20 4,2 46 6~46 9

JET100L 0,75 20 4,2 46 5,5~46 9

JET300 0,55 15 2,7 45 3~42 9

JET400 0,75 18 3,9 45 7~45 9

JET505B 1,1 30 1,9 80 1,5~80 9

JET550A 0,55 12 4,5 32 7~32 9

JET750A 0,75 15 4,5 40 7~40 9

ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Номінальна 
потужність 

двигуна (кВт)

Q(м³/г)
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JET-505B
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ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Q(м³/г)

Q(м³/г)
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G F E

DN1 DN2

A B E F G L S H1 H2 H3

JET80L 1 1 180 145 143 88,5 101 220 11 157 29 198

JET100P 1 1 180 145 135 96,5 101 420 11 153 33,5 198

JET100L 1 1 180 145 143 88,5 101 420 11 157 29 198

JET300 1 1 180 145 149,5 96,5 102,5 434,5 11 154,5 36 198,5

JET400 1 1 180 145 149,5 96,5 102,5 434,5 11 154,5 36 198,5

JET505B 1 ¼ 1 198 146 57,5 104 127,5 379 12 250 140 110

JET550A 1 1 178 143 140 79 128 426 12 147 39 197

JET750A 1 1 178 143 140 79 128 426 12 147 39 197

Розміри (мм.)

(Дюймы)
Модель

ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
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4. Електронасоси серії JET-G1

Електронасоси серії JET-G1 - це поверхневі моноблочні самовсмоктуючi струменеві електрона-
соси з одним робочим колесом відцентрового типу, вбудованим ежектором і корпусом з нержаві-
ючої сталі.

Електронасоси серії JET-G1 не мають в своїй конструкції ніяких пристроїв пуску / зупинки і вми-
каються / вимикаються вручну.

Електронасоси серії JET-G1 складаються з наступних основних вузлів: самовсмоктуючого насоса 
з вбудованим ежектором, однофазного асинхронного електродвигуна з вбудованим тепловим 
захистом і клемною коробкою, зібраних в єдину моноблочну конструкцію.

На корпусі клемної коробки електронасосів серії JET-G1 розташована ідентифікаційна табличка, 
на якій вказані основні параметри і характеристики електронасоса.

1 - вхідний патрубок; 2 - напірний патрубок; 3 - пробка зливного отвору;
4 - опора задня; 5 - корпус двигуна; 6 - пробка заливного отвору;

7 - клемна коробка; 8 - кришка вентилятора охолодження двигуна.

2
6

1

3
4

5

7

8

Модель JET-250G1 JET-370G1 JET-550G1 JET-750G1 JET-1100G1

Конденсатор 10µF/450В 15µF/450В 18µF/450В 20µF/450В 30µF/450В

Пiдшипник (сторона вентилятора) 6204-2RZ

Пiдшипник (сторона рабочого колеса) 6204-2RZ

Вал

Механічне ущільнення

Корпус двигуна

Передня кришка двигуна

Корпус насосу

Рабоче колесо

Направляючий апарат

Алюміній

Алюміній

Нержавіюча сталь AISI-304

Пластик PPO

Пластик PPO

6201-2RZ

6202-2RZ

6202-2RZ

6203-2RZ

Нержавіюча сталь AISI-304 + сталь 45

Графiт/Керамiка/NBR

ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
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Технічні характеристики електронасосів вказані на ідентифікаційній табличці електронасоса, 
розташованої на кришці клемної коробки та в наступній таблиці.

Компанія SHIMGE® залишає за собою право на незначні зміни конструкції та технічних пара-
метрів електронасосів, без попереднього повідомлення споживачів.

 Увага!
Наведені максимальні дані по напору та продуктивності справедливі при напрузі 
електромережі - 220 В (50 Гц), нульовий висоті всмоктування та мінімальних опо-
рах потоку води у всмоктувальній магістралі.

Модель
Конденсатор 

(220В, 50Гц) 
µF/450В

Подача макс. 

(м3/час)

Натиск макс. 

(м.)

Дiапазон 

натиску (м.)

Висота 

пiдйому
макс.(м.)

JET-250G1 0,25 10 3,2 28 4~28 8

JET-370G1 0,37 15 3,6 32 5~32 8

JET-550G1 0,55 18 4,2 35 4~35 9

JET-750G1 0,75 20 5,1 40 5,5~40 9

JET-1100G1 1,1 30 6 48 9~48 9

Q(л/мин.)0
0
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ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Номінальна 

потужність 
двигуна (кВт)

Q(м³/г)
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DN1 DN2

A B C E F G L S H1 H2 H3

JET250G1 1 1 105 145 165 70 79 106 327 9 85 90 180

JET370G1 1 1 105 145 165 110 79 106 367 9 85 90 180

JET550G1 1 1 125 165 185 120 84 117,5 409 9 95 99 204

JET750G1 1 1 125 165 185 120 84 117,5 409 9 95 99 204

JET1100G1 1 1 145 185 200 124 92 135 441 9 103 106,5 209,5

(Дюймы)
Модель

Розміри (мм.)

H
2

H
3

H
1

A

B

D
N
1

DN2

L

G

S

F E

ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
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5. Електронасоси серії SGJW 

Електронасоси серії SGJW - це поверхневі моноблочні самовсмоктуючi струменеві електрона-
соси з одним робочим колесом відцентрового типу і вбудованим ежектором.

Електронасоси серії SGJW не мають в своїй конструкції ніяких пристроїв пуску / зупинки і вмика-
ються / вимикаються вручну.

Електронасоси серії SGJW складаються з наступних основних вузлів: самовсмоктуючого насоса 
з вбудованим ежектором, однофазного асинхронного електродвигуна з вбудованим тепловим 
захистом і клемною коробкою, зібраних в єдину моноблочну конструкцію.

На корпусі клемної коробки електронасосів серії SGJW розташована ідентифікаційна табличка, 
на якій вказані основні параметри і характеристики електронасоса.

1 - вхідний патрубок; 2 - напірний патрубок; 3 - пробка зливного отвору;
4 - опора задня; 5 - корпус двигуна; 6 - пробка заливного отвору;

7 - клемна коробка; 8 - кришка вентилятора охолодження двигуна.

26
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Модель SGJW 37 SGJW 55 SGJW 75 SGJW 110

Конденсатор 8µF/450В 15µF/450В 20µF/450В 30µF/450В

Пiдшипники 6201-2RZ

Вал

Механiчне ущiлення Графiт/SiSiC/NBR Графiт/Керамiка/NBR

Корпус двигуна

Передня кришка двигуна Алюмiнiй Чавун Алюмiнiй Чавун

Корпус насосу

Рабоче колесо

Направляючий апарат

Алюмiнiй

Чавун

Латунь

Пластик PPO

6202-2RZ

Графiт/Керамiка/NBR

Сталь 45

ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
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Технічні характеристики електронасосів вказані на ідентифікаційній табличці електронасоса, 
розташованої на кришці клемної коробки та в наступній таблиці.

Компанія SHIMGE® залишає за собою право на незначні зміни конструкції та технічних пара-
метрів електронасосів, без попереднього повідомлення споживачів.

 Увага!
Наведені максимальні дані по напору та продуктивності справедливі при напрузі 
електромережі - 220 В (50 Гц), нульовий висоті всмоктування та мінімальних опо-
рах потоку води у всмоктувальній магістралі.

Модель
Мощность  

(кВт)

Конденсатор 
(220В, 50Гц) 

µF/450В

Подача макс. 

(м3/час)

Напор макс. 

(м.)

Диапазон 

напора (м.)

Высота 
подъема 

макс.(м.)

SGJW37 0,37 8 3 32 2,5~32 8

SGJW55 0,55 15 3,6 41 3~41 9

SGJW75 0,75 20 4,5 46 4,5~46 9

SGJW110 1,1 30 5,4 52 5~2 9

Q(л/мин.)0
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Q(м³/г)
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DN1 DN2

A B C E F G L S H1 H2 H3

SGJW37 1 1 122 160 160 89 27 158 346,5 10 129,5 33,5 176,5

SGJW55 1 1 142 187 189 144 11 196 430 10 154 38 207

SGJW75 1 1 142 187 189 144 11 196 416 10 154 38 207

SGJW110 1 1 142 187 189 144 11 196 430 10 154 38 207

Розміри (мм.)

(Дюймы)
Модель

D
N
1

DN2

L

H
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H
3

H
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6. Монтаж

Перед установкою і підключенням електронасоса обов'язково перевірте відповідність електри-
чних та напірних даних виробу параметрам Вашої електричної і водонапірної мережі.

Електронасос слід надійно закріпити на рівнiй, жорсткій основі.
Для зменшення шуму і вібрації при роботі електронасоса, його кріплення до основи рекомен-

дується виконувати через гумові шайби і прокладки.

Усмоктувальна магістраль виконується з жорсткого шланги або труби. Діаметр шланги або 
труби повинен відповідати або бути більше (при значно протяжності трубопро-вода) діаметра 
вхідного патрубка електронасосів, але в будь-якому випадку не менше.

Виключайте з'єднання, що звужують або розширюють прохідний перетин шланги або труби.
Категорично забороняється установка фільтруючих елементів на всмоктуючої магістралі.
Монтаж всмоктуючої магістралі довжиною понад 5 метрів по горизонталі не бажаний, так як це 

призведе до зменшення висоти всмоктування. Електронасос слід розташовувати, як можна 
ближче до джерела рідини.

При монтажі всмоктуючої магістралі необхідно забезпечити безперервний кут нахилу від 
насоса до джерела водозабору не менше 1 ° до горизонту, для виключення скупчення бульбашок 
повітря і утворення повітряних пробок. Ухил всмоктуючого трубопроводу від джерела водозабору 
до насоса не допускається.

 Увага!
Установка та обслуговування електронасоса повинні виконуватися тільки квалі-
фікованим персоналом, в повній відповідності з місцевими стандартами та 
нормативами.

 Увага!
Для зменшення перекосів та напруг, що передаються від труб на насос, а також 
для зменшення передачі вібрацій та шуму від насосу на систему водопостачання, 
рекомендується приєднувати трубопроводи до насоса через спеціальні 
гидрокомпенсатори, або через антивібраційні гнучкі шланги в металевій оплітці 
відповідного діаметру.

НЕПРАВИЛЬНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНА ВСТАНОВЛЕННЯ

ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Обов'язковою умовою роботи електронасосу є наявність зворотного клапана на вході всмокту-
вальної магістралі (в комплект не входить).

Всмоктуючий патрубок із зворотним клапаном і фільтром, повинен бути занурений на глибину 
не менше 0,2 м. Від поверхні води.

Відстань до грунту не повинна бути менше 0,5 м., Для виключення засмоктування піску.
У разі роботи електронасосу з підпором (вода сама надходить в насос з магістралі або ємності) 

також необхідна установка зворотного клапана на всмоктуючiй магістралі відразу ж на вході в 
електронасос.

До напірного трубопроводу не пред'являється таких жорстких вимог, як до всмоктуючого. Мож-
на порекомендувати не звужувати без необхідності діаметр труб, щоб не створювати додаткових 
втрат напору і продуктивності при подачі води споживачеві.

Для полегшення процедури заповнення електронасоса і всмоктуючої магістралі водою 
пропонується встановити додатковий заливний вентиль. В робочому стані цей кран повинен бути 
закритий.

 Увага!
Всі з'єднання трубопроводів всмоктуючої та напірної магістралей повинні бути 
виконані герметично, для виключення підсмоктування повітря та протікання.

 Увага!
При першому пуску або перед пуском насосу після перерви в роботі, необхідно 
провернути ротор з боку вентилятора за допомогою підручного інструменту.

ЗАЛИВНBЙ ВЕНТИЛЬ

ВЕНТИЛЬ 

ЗАВОРОТНИЙ КЛАПАН З ФIЛЬТРОМ

Не менше 1°

ЗАЛИВНА ВОРОНКА

ДО СПОЖИВАЧА

Не менше 0,5 м.

Не менше 0,2 м.

14 UA
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7. Підключення до електромережі

Переконайтеся, що напруга і частота в місцевій електромережі відповідають вимогам, зазна-
ченим на табличці насоса.

Якщо електромережа та розетка, до якої буде підключатися електронасос, має чинне зазе-
млюючий пристрiй, то заземлення електронасоса буде здійснюватися через контакти, розташо-
вані на вилці шнура електронасоса і в розетці.

У разі відсутності заземлення в мережі електроживлення, необхідно заземлити корпус електро-
насоса автономно.

Електронасос повинен підключатися до мережі живлення через окремий вимикач-автомат з 
струмом спрацьовування в 2 рази більше номінального споживаного струму електронасосом. Цей 
захід необхідний для захисту електронасоса і мережі живлення від аварійних перевантажень по 
струму.

Товщина жили живильного кабелю, до якого здійснюється підключення електронасоса, 
повинна бути:

- не менше 1 кв.мм для насосів з споживаною потужністю до 1 КВт;
- не менше 1,5 кв.мм для насосів з споживаною потужністю до 2 кВт;
- не менше 2,5 кв.мм для насосів з споживаною потужністю до 3 кВт;
 Місце установки розетки повинно бути захищене від бризок води.
Двигун електронасоса має вбудоване термореле. При аварійному перегрівi обмоток двигуна 

термореле розмикає ланцюг живлення двигуна, тим самим, оберігаючи його від подальшого 
нагріву і перегорання. Після охолодження двигуна контакти реле автоматично замикаються і 
двигун електронасоса знову запускається.

 Увага!
Підключення до електромережі слід виконувати тільки після остаточного 
виконання, усiх гiдравлiчних з'єднань.

 Увага!
Перед початком експлуатації електронасос повинен бути обов'язково 
заземлений. Не допускається експлуатація електронасоса без заземлення.

 Увага!
Забороняється експлуатувати електронасос з пошкодженим електрокабелем. У 
разі пошкодження електрокабелю, для його заміни необхідно звернутися до 
сервісного центру.

 Увага!
Якщо з якоїсь причини під час роботи термореле зупинило електронасос, 
потрібно негайно припинити його експлуатацію і відключити від електромережі. 
Потім необхідно з'ясувати і усунути причину перегріву двигуна.
Якщо причину перегріву виявити і усунути не вдалося і при подальшій експлуа-
тації відбувається повторна зупинка насоса через спрацювання термореле, в 
такому випадку необхідно припинити експлуатацію насоса і звернутися до най-
ближчого сервісного центру.

UA 15
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8. Введення в експлуатацію

При установці електронасоса , рекомендується наступна процедура заповнення:
1. Викрутити пробку заливного отвору і відкрити заливний вентиль (якщо такий передбачений). 

Вентиль на напірному трубопроводі повинен бути відкритий.
2. Залити в електронасос воду через заливний вентиль до тих пір, поки вода не поллється через 

край заливного отвору (воду можна заливати і через заливний отвір в електронасоси, але це не 
дуже зручно, з огляду на його малого діаметра).

3. Закрутити пробку заливного отвору на електронасоси, закрити заливний вентиль.

Для запуску насоса рекомендується наступна процедура:
1. Заповнити насос і всмоктувальну магістраль водою, керуючись рекомендаціями представле-

ними вище.
2. Закрити вентиль на напірному трубопроводі.
3. Включити електронасос в розетку.
4. Трохи відкрити вентиль на напірному трубопроводі для забезпечення виходу залишків 

повітря з електронасоса.
5. Дати електронасосу попрацювати 1-5 хвилин. За цей час з труби на виході напірного трубо-

проводу повинна піти вода, а тиск і подача стабілізуватися. Відкрити вентиль на натискному 
трубопроводі повністю.

Якщо вода не пішла, або натиск і (або) подача не стабільні, необхідно відключити електронасос, 
долити в електронасос води і ще раз повторити процедуру запуску.

 Увага!
Не припускайте експлуатацію електронасоса без попередньої заливки ВСА-Сива 
трубопроводу та насосу рідиною, що перекачується, це призведе до поломки 
електронасоса та зняття гарантійних зобов'язань.

 Увага!
Перед введенням у експлуатацію електронасос й усмоктувальна магістраль 
обов'язково повинні бути заповнені водою.

16 UA
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ЗАЛИВНBЙ ВЕНТИЛЬ

ВЕНТИЛЬ 

ЗАВОРОТНИЙ КЛАПАН З ФIЛЬТРОМ

Не менше 1°

ЗАЛИВНА ВОРОНКА

ДО СПОЖИВАЧА

Не менше 0,5 м.

Не менше 0,2 м.

ПРОБКА ЗАЛИВНОГО ОТВОРУ



При правильному монтажі і дотриманні умов експлуатації електронасоси серії JET, JET-G1, SGJW 
практично не вимагають обслуговування.

Термін служби електронасосів серії JET, JET-G1 та SGJW при правильній експлуатації, обслугову-
ванні і зберіганні, не менше 5 років.

Після закінчення терміну служби електронасоса, продовження його експлуатації дозволяється 
тільки за умови збереження його працездатності, підтвердженої сервісним центром.

ВАЖЛИВО!
Якщо в експлуатації електронасоса була перерва, то в результаті окислення стінок насосної 

камери можливе блокування робочого колеса. Тому після демонтажу електронасос і перерви в 
експлуатації, перед наступним запуском необхідно переконатися, що вал двигуна обертається 
вільно, провернув його за крильчатку обдування (вентилятора) за допомогою викрутки.

У разі, якщо провернути вал не вдається, необхідно звернутися в сервісну службу.
Забороняється експлуатація електронасоса без заземлення.
Категорично забороняється перекачувати хімічно агресивні, легкозаймисті та вибухонебез-

печні рідини (бензин, газ, нафту, дизельне паливо і т.д.).
Заборонено перевіряти на дотик температуру нагрівання двигуна, коли працює електронасос.
Перед початком проведення будь-яких робіт з електронасосом необхідно переконатися, що 

електроживлення відключено і вжито всіх заходів, щоб виключити його випадкове включення.
Розбирання і ремонт насоса повинні здійснюватися тільки в умовах сервісної служби.
Не допускайте попадання повітря у всмоктувальну магістраль.
При температурі навколишнього середовища нижче +1°С необхідно повністю злити воду з 

електронасоса.
У разі зберігання і транспортування електронасоса при мінусових температурах, перед 

експлуатацією, електронасос необхідно витримати протягом трьох годин при температурі 25°С 
(±10°С).

У разі передбаченого невикористання електронасоса тривалий час (наприклад, протягом 
року), рекомендується повністю осушити його, відкривши зливну пробку, прополоскати чистою 
водою і розмістити в сухому, захищеному від атмосферних опадів місці.

Необхідно виконувати своєчасну заміну торцевих ущільнень електронасоса, так як їх 
зношування і несвоєчасна заміна можуть призвести до потрапляння води в обмотку статора 
електродвигуна і привести до його виходу з ладу.

9. Експлуатація та обслуговування

 Увага!
Під час експлуатації не залишайте на тривалий час без нагляду працюючий 
електронасос. Під час роботи обладнання можуть виникнути різні аварійні 
ситуації, збитки від яких при своєчасному реагуванні буде мінімальним.

 Увага!
Заміна торцевих ущільнень, підшипників і робочого колеса з підвищеним 
зносом, не відноситься до гарантійного обслуговування виробу.
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Найменування Кількість, шт.

Електронасос 1

Шнур живлення 1

Посібник з монтажу та експлуатації 1

Гарантійний талон 1

Упаковка 1

18 UA

10. Комплектність поставки

11. Можливі несправності

ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Несправність Причина Спосіб усунення

Немає контакту в електричних 

з'єднаннях або неправильне 

підключення

Перевірити надійність з'єднань 

та правильність підключення.

Повітря у всмоктувальній магістралі 

Повітря у всмоктувальній магістралі 

та у корпусі електронасоса

та у корпусі електронасоса

Перевірити герметичність 

Перевірити герметичність 

всмоктувального трубопроводу, відключити 

всмоктувального трубопроводу, відключити 

електронасос, викрутити пробку з заливного 

електронасос, викрутити пробку з заливного 

отвору і забезпечити вихід повітря. Долити 

отвору і забезпечити вихід повітря. Долити 

воду у електронасос та провести запуск 

воду у електронасос та провести запуск 

згідно вказівок цього посібника.

згідно вказівок цього посібника.

Занадто низький рівень води у 

джерелі або неправильно 

підібраний / встановлений 

всмоктуючий трубопровід.

Перевірити рівень води у джерелі, 

здійснити монтаж всмоктуючого 

трубопроводу суворо відповідно 

до цього керівництвом.

Зворотний клапан на всмоктуваль-

ній трубі несправний або 
заблокований.

Переконатися у працездатності 

зворотного клапана.

Під час роботи двигун 

електронасоса несподівано 

зупинився

Стався перегрів двигуна, 

спрацювало термореле

Відключити електронасос від мережі, 

дати двигуну охолонути. Усунути 

причину, що викликала перегрів.

Електронасос або трубопроводи 

забиті гряззю

Очистити електронасос та 

трубопроводи від грязі

Знизився рівень води у джерелі Перевірити рівень води у джерелі

Напір та подача води знизилися

При включенні електронасоса 

двигун не працює

Електронасос працює, але 

не качає воду

Відсутність напруги в 

електромережі
Перевірити напругу в електромережі



14. Утилiзацiя

12. Зберігання

13. 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 насоса.

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

середовищу або здоров'ю людини, дотримуйтесь місцевих правил при утилізації.
Можливі способи утилізації даного обладнання необхідно дізнатися у місце-вих 
комунальних служб.

Термін служби електронасосів серії JET, JET-G1 та SGJW при правильній експлуатації, обслугову-
ванні і зберіганні, не менше 5 років.

Після закінчення терміну служби електронасоса, продовження його експлуатації дозволя-ється 
тільки за умови збереження його працездатності, підтвердженої сервісним центром.

Для тривалого використання електронасос, рекомендується дотримуватися вимог щодо 
організації зберігання насоса.

Рекомендації з підготовки до тривалого зберігання:
1. Відключіть електронасос від всмоктуючого і напірного трубопроводів і повністю злийте воду.
2. Промийте і повністю просушіть електронасос.
3. По можливості закрийте вхідний і напірний патрубки електронасос, для виключення проник-

нення вологи і пилу.
Обладнання повинно зберігатися в закритому приміщенні з природною вентиляцією в нор-

мальних умовах в заводській упаковці.
У разі зберігання електронасоса при мінусових температурах, перед монтажем та введенням в 

експлуатацію, електронасос необхідно витримати протягом трьох годин при температурі 25 ° С (± 
10 ° С).

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.

 Увага!
Неправильна організація зберігання, може привести до поломки електронасоса 
з відмовою у подальшому гарантійному обслуговуванні.
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15. Умови гарантійного обслуговування

 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 не менше 
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. Гарантійний термін виробу, збільшується на час перебування 
виробу в ремонті.

6. Гарантія не поширюється:
- на несправності, що виникли в результаті недотримання споживачем вимог цього Посiбника 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 зношуючi 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 перекачу-

вання 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 демонтажем 

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 працез-
датність діагностуючого обладнання, є платною послугою і підлягає оплаті клієнтом.

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

АТ «МБК« Общемашконтракт » (49005, м.Дніпро, вул.Сімферопольська, 17). 
Тел. (0562) 35-66-75, 35-66-20.

ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
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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 и , JET, JET-G1  SGJW
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 
внимательно 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 соответствующий опыт и 
знания, в строгом соответствии с требованиями и указаниями настоящего руководства.

Ошибки, допущенные на данном этапе, повлекшие за собой поломку электронасоса, 
лишают электронасос гарантийного обслуживания.

Обязательно сохраните данное руководство, для соблюдения условий гарантийного 
обслуживания электронасосов.

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

 ВНИМАНИЕ!
Категорически запрещается эксплуатация электронасосов, для подачи воды 
из плавательных бассейнов, садовых прудов и аналогичных источников, если 
в них находятся люди.

 ВНИМАНИЕ!
Категорически запрещается перекачивать химически агрессивные, легковос-
пламеняющиеся и взрывоопасные жидкости (бензин, газ, нефть, дизельное 
топливо и т.д.).
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Центробежные самовсасывающие струйные электронасосы серии JET, JET-G1, SGJW со встроен-
ным эжектором, идеально подходят для бытового водоснабжения дач, коттеджей, фермерских 
хозяйств из колодцев, скважин и других источников. 

Электронасосы данных серий устанавливаются вне перекачиваемой среды и способны 
забирать воду с максимальной глубины 9 метров.

Кроме того, электронасосы данных серий используются в составе станции автоматического 
водоснабжения и служат для обеспечения бесперебойной подачи воды в автоматическом 
режиме (включаясь и выключаясь по мере расходования воды потребителем), а также для 
повышения давления в магистральном водопроводе.

Насосная станция формируется путем установки:
- внешнего блока автоматики (реле или контроллер давления);
- накопительного резервуара (гидроаккумулятора) требуемого объема;
- фитингов и трубопроводов. 

Требования к перекачиваемой жидкости:
- чистая вода, не содержащая длинноволокнистых включений;
- максимальное содержание твердых взвешенных частиц - 0,2%;
- максимальный размер твердых частиц 0,1 мм.

1. Описание и область применения

2. Эксплуатационные ограничения

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

 Внимание!
Использование электронасоса, не соответствующее области применения, счита-
ется не соответствующим его целевому назначению. 
Все претензии по возмещению ущерба, возникшего в результате такого приме-
нения, отклоняются.
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 Внимание!
При глубине всасывания превышающей 8 метров, подача жидкости занчительно 
уменьшается и стремится к нулю.

JET JET-G1 SGJW

Напряжение электрической сети:

Частота сети: 

Класс защиты: 

Класс изоляции:

Температура перекачиваемой жидкости:  +90°С;

Температура окружающей среды: 

Максимальное рабочее давление: 6 бар 5 бар 6 бар

pH среды: 

Высота всасывания: до 9 м.

1 ~ 220В (-10%, +6%).

50Гц

IP44

от +1°С до +40°С;

6,5 – 8,5

B

 +40°С;
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3. Электронасосы серии JET

Электронасосы серии JET - это поверхностные моноблочные самовсасывающие  струйные 
электронасосы с одним рабочим колесом центробежного типа и встроенным эжектором. 

Электронасосы серии JET не имеют в своей конструкции никаких устройств пуска/остановки и 
включаются/выключаются вручную.

Электронасосы серии JET состоят из следующих основных узлов: самовсасывающего насоса со 
встроенным эжектором, однофазного асинхронного электродвигателя со встроенной тепловой 
защитой и клеммной коробкой, собранных в единую моноблочную конструкцию. 

На корпусе клеммной коробки электронасосов серии JET расположена идентификационная 
табличка, на которой указаны основные параметры и характеристики электронасоса.

1 - входной патрубок; 2 - напорный патрубок; 3 - пробка сливного отверстия; 
4 - опора задняя; 5 - корпус двигателя; 6 - пробка заливного отверстия; 
7 - клеммная коробка; 8 - крышка вентилятора охлаждения двигателя.
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1

3 4
5

7

8

Модель JET80L JET100P JET100L JET300 JET400 JET505B JET550A JET750A

Конденсатор 15µF/450В 18µF/450В 30µF/450В 12µF/450В 15µF/450В

Подшипник 

(сторона вентилятора)
6202-2RZ 6204-2RZ

Подшипник 

(сторона рабочего колеса)
6202-2RZ 6204-2RZ

Вал насоса

Механическое уплотнение

Корпус двигателя

Передняя крышка двигателя

Корпус насоса

Рабочее колесо Латунь

Направляющий аппарат Алюминий

Пластик PPO

Пластик PPO

AISI-304 + сталь 45

Пластик PPO

6202-2RZ

6202-2RZ

6202-2RZ

6202-2RZ

Сталь 45

Графит/Керамика/NBR Графит/Керамика/EPDM

Чугун

Алюминий

Чугун

Чугун

Латунь

Сталь 45

Алюминий

Чугун

20µF/450В
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Технические характеристики электронасосов серии JET указаны на идентификационной 
табличке электронасоса, расположенной на крышке клеммной коробки и в следующей таблице. 

®Компания SHIMGE  оставляет за собой право на незначительные изменения конструкции и 
технических параметров электронасосов, без предварительного уведомления  потребителей.

 Внимание!
Приведенные максимальные данные по напору и производительности справед-
ливы при напряжении электросети - 220 В (50 Гц), нулевой высоте всасывания и 
минимальных сопротивлениях потоку воды во всасывающей магистрали.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
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JET-XXX

3Q(м /ч.)
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JET100L/JET100P

JET300

JET400

JET80L

Модель
Мощность  

(кВт)

Конденсатор 
(220В, 50Гц) 

µF/450В

Подача макс. 

(м3/час)

Напор макс. 

(м.)

Диапазон 

напора (м.)

Высота 
подъема 

макс.(м.)

JET80L 0,55 20 3,3 42 5~42 9

JET100P 0,75 20 4,2 46 6~46 9

JET100L 0,75 20 4,2 46 5,5~46 9

JET300 0,55 15 2,7 45 3~42 9

JET400 0,75 18 3,9 45 7~45 9

JET505B 1,1 30 1,9 80 1,5~80 9

JET550A 0,55 12 4,5 32 7~32 9

JET750A 0,75 15 4,5 40 7~40 9
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JET-505B
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G F E

DN1 DN2

A B E F G L S H1 H2 H3

JET80L 1 1 180 145 143 88,5 101 220 11 157 29 198

JET100P 1 1 180 145 135 96,5 101 420 11 153 33,5 198

JET100L 1 1 180 145 143 88,5 101 420 11 157 29 198

JET300 1 1 180 145 149,5 96,5 102,5 434,5 11 154,5 36 198,5

JET400 1 1 180 145 149,5 96,5 102,5 434,5 11 154,5 36 198,5

JET505B 1 ¼ 1 198 146 57,5 104 127,5 379 12 250 140 110

JET550A 1 1 178 143 140 79 128 426 12 147 39 197

JET750A 1 1 178 143 140 79 128 426 12 147 39 197

Размеры (мм.)

(Дюймы)
Модель



4. Электронасосы серии JET-G1

Электронасосы серии JET-G1 - это поверхностные моноблочные самовсасывающие  струйные 
электронасосы с одним рабочим колесом центробежного типа, встроенным эжектором и корпу-
сом из нержавеющей стали. 

Электронасосы серии JET-G1 не имеют в своей конструкции никаких устройств пуска/остановки 
и включаются/выключаются вручную.

Электронасосы серии JET-G1 состоят из следующих основных узлов: самовсасывающего насоса 
со встроенным эжектором, однофазного асинхронного электродвигателя со встроенной тепло-
вой защитой и клеммной коробкой, собранных в единую моноблочную конструкцию. 

На корпусе клеммной коробки электронасосов серии JET-G1 расположена идентификационная 
табличка, на которой указаны основные параметры и характеристики электронасоса.

1 - входной патрубок; 2 - напорный патрубок; 3 - пробка сливного отверстия; 
4 - опора задняя; 5 - корпус двигателя; 6 - пробка заливного отверстия; 
7 - клеммная коробка; 8 - крышка вентилятора охлаждения двигателя.
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Модель JET-250G1 JET-370G1 JET-550G1 JET-750G1 JET-1100G1

Конденсатор 10µF/450В 15µF/450В 18µF/450В 20µF/450В 30µF/450В

Подшипник (сторона вентилятора) 6204-2RZ

Подшипник (сторона рабочего колеса) 6204-2RZ

Вал насоса

Механическое уплотнение

Корпус двигателя

Передняя крышка двигателя

Корпус насоса

Рабочее колесо

Направляющий аппарат

Алюминий

Алюминий

Нержавеющая сталь AISI-304

Пластик PPO

Пластик PPO

6201-2RZ

6202-2RZ

6202-2RZ

6203-2RZ

AISI-304 + сталь 45

Графит/Керамика/NBR
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Технические характеристики электронасосов JET-G1 указаны на идентификационной табличке 
электронасоса, расположенной на крышке клеммной коробки и в следующей таблице. 

®Компания SHIMGE  оставляет за собой право на незначительные изменения конструкции и 
технических параметров электронасосов, без предварительного уведомления  потребителей.

 Внимание!
Приведенные максимальные данные по напору и производительности справед-
ливы при напряжении электросети - 220 В (50 Гц), нулевой высоте всасывания и 
минимальных сопротивлениях потоку воды во всасывающей магистрали.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Модель
Мощность  

(кВт)

Конденсатор 

(220В, 50Гц) 
µF/450В

Подача макс. 

(м3/час)

Напор макс. 

(м.)

Диапазон 

напора (м.)

Высота 

подъема 
макс.(м.)

JET-250G1 0,25 10 3,2 28 4~28 8

JET-370G1 0,37 15 3,6 32 5~32 8

JET-550G1 0,55 18 4,2 35 4~35 9

JET-750G1 0,75 20 5,1 40 5,5~40 9

JET-1100G1 1,1 30 6 48 9~48 9
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DN1 DN2

A B C E F G L S H1 H2 H3

JET250G1 1 1 105 145 165 70 79 106 327 9 85 90 180

JET370G1 1 1 105 145 165 110 79 106 367 9 85 90 180

JET550G1 1 1 125 165 185 120 84 117,5 409 9 95 99 204

JET750G1 1 1 125 165 185 120 84 117,5 409 9 95 99 204

JET1100G1 1 1 145 185 200 124 92 135 441 9 103 106,5 209,5

(Дюймы)
Модель

Размеры (мм.)
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5. Электронасосы серии SGJW

Электронасосы серии SGJW - это поверхностные моноблочные самовсасывающие  струйные 
электронасосы с одним рабочим колесом центробежного типа и встроенным эжектором. 

Электронасосы серии SGJW не имеют в своей конструкции никаких устройств пуска/остановки 
и включаются/выключаются вручную.

Электронасосы серии SGJW состоят из следующих основных узлов: самовсасывающего насоса 
со встроенным эжектором, однофазного асинхронного электродвигателя со встроенной тепло-
вой защитой и клеммной коробкой, собранных в единую моноблочную конструкцию. 

На корпусе клеммной коробки электронасосов серии SGJW расположена идентификационная 
табличка, на которой указаны основные параметры и характеристики электронасоса.

1 - входной патрубок; 2 - напорный патрубок; 3 - пробка сливного отверстия; 
4 - опора задняя; 5 - корпус двигателя; 6 - пробка заливного отверстия; 
7 - клеммная коробка; 8 - крышка вентилятора охлаждения двигателя.
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Модель SGJW 37 SGJW 55 SGJW 75 SGJW 110

Конденсатор 8µF/450В 15µF/450В 20µF/450В 30µF/450В

Подшипники 6201-2RZ

Вал насоса

Механическое уплотнение Графит/SiSiC/NBR Графит/Керамика/NBR

Корпус двигателя

Передняя крышка двигателя Алюминий Чугун Алюминий Чугун

Корпус насоса

Рабочее колесо

Направляющий аппарат

Алюминий

Чугун

Латунь

Пластик PPO

6202-2RZ

Графит/Керамика/NBR

Сталь 45
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Технические характеристики электронасосов SGJW указаны на идентификационной табличке 
электронасоса, расположенной на крышке клеммной коробки и в следующей таблице. 

®Компания SHIMGE  оставляет за собой право на незначительные изменения конструкции и 
технических параметров электронасосов, без предварительного уведомления  потребителей.

 Внимание!
Приведенные максимальные данные по напору и производительности справед-
ливы при напряжении электросети - 220 В (50 Гц), нулевой высоте всасывания и 
минимальных сопротивлениях потоку воды во всасывающей магистрали.

Модель
Мощность  

(кВт)

Конденсатор 
(220В, 50Гц) 

µF/450В

Подача макс. 

(м3/час)

Напор макс. 

(м.)

Диапазон 

напора (м.)

Высота 
подъема 

макс.(м.)

SGJW37 0,37 8 3 32 2,5~32 8

SGJW55 0,55 15 3,6 41 3~41 9

SGJW75 0,75 20 4,5 46 4,5~46 9

SGJW110 1,1 30 5,4 52 5~2 9
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DN1 DN2

A B C E F G L S H1 H2 H3

SGJW37 1 1 122 160 160 89 27 158 346,5 10 129,5 33,5 176,5

SGJW55 1 1 142 187 189 144 11 196 430 10 154 38 207

SGJW75 1 1 142 187 189 144 11 196 416 10 154 38 207

SGJW110 1 1 142 187 189 144 11 196 430 10 154 38 207

Размеры (мм.)

(Дюймы)
Модель
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6. Монтаж

Перед установкой и подключением электронасоса обязательно проверьте соответствие 
электрических и напорных данных изделия параметрам Вашей электрической и водонапорной 
сети. 

Электронасос следует надежно закрепить на ровном, жестком основании. 
Для уменьшения шума и вибрации при работе электронасоса, его крепление к основанию 

рекомендуется выполнять через резиновые шайбы и прокладки. 
Всасывающая магистраль выполняется из несжимаемого шланга или трубы. Диаметр шланга 

или трубы должен соответствовать или быть больше (при значительно протяженности трубопро-
вода) диаметра входного патрубка электронасосов, но в любом случае не меньше. 

Исключайте соединения, сужающие или расширяющие проходное сечение шланга или трубы. 
Категорически запрещается установка фильтрующих элементов на всасывающей магистрали. 
Монтаж всасывающей магистрали длиной более 5 метров по горизонтали не желателен, так 

как это приведет к уменьшению высоты всасывания. Электронасос следует располагать, как 
можно ближе к источнику перекачиваемой жидкости.

При монтаже всасывающей магистрали необходимо обеспечить непрерывный угол наклона от 
насоса к источнику водозабора не менее 1° к горизонту, для исключения скопления пузырьков 
воздуха и образования воздушных пробок. Уклон всасывающего трубопровода от источника 
водозабора к насосу не допускается. 

 Внимание!
Установка и обслуживание электронасоса должны выполняться только квали-
фицированным персоналом, в полном соответствии с местными стандартами и 
нормативами. 

 Внимание!
Для уменьшения перекосов и напряжений, передаваемых от труб на насос, а 
также для уменьшения передачи вибраций и шума от насоса на систему водо-
снабжения, рекомендуется присоединять трубопроводы к насосу через специ-
альные гидрокомпенсаторы, либо через антивибрационные гибкие шланги в 
металлической оплетке соответствующего диаметра.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
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НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА
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Обязательным условием работы электронасоса является наличие обратного клапана  на входе 
всасывающей магистрали (в комплект не входит) при использовании электронасоса в режиме 
подъема. 

Всасывающий патрубок с обратным клапаном и фильтром, должен быть погружен на глубину 
не менее 0,2 м. от поверхности воды. 

Расстояние до грунта не должно быть менее 0,5 м., для исключения засасывания песка.
В случае работы электронасоса с подпором (вода сама поступает в насос из магистрали или 

емкости) также рекомендуется установка обратного клапана на всасывающей магистрали сразу 
же на входе в электронасос.

К напорному трубопроводу не предъявляется таких жестких требований, как к всасывающему. 
Можно порекомендовать не заужать без необходимости диаметр труб, чтобы не создавать 
дополнительных потерь напора и производительности при подаче воды потребителю. 

Для облегчения процедуры заполнения электронасоса и всасывающей магистрали водой 
предлагается установить дополнительный заливной вентиль. В рабочем состоянии этот кран 
должен быть закрыт.

 Внимание!
Все соединения трубопроводов всасывающей и напорной магистралей должны 
быть выполнены герметично, для исключения подсоса воздуха и протечек.

 Внимание!
При первом пуске или перед пуском насоса после перерыва в работе, необхо-
димо провернуть ротор со стороны вентилятора при помощи подручного 
инструмента.

ЗАЛИВНОЙ ВЕНТИЛЬ

ВЕНТИЛЬ 

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ

Не менее 1°

ЗАЛИВНАЯ ВОРОНКА

К ПОТРЕБИТЕЛЮ

Не менее 0,5 м.

Не менее 0,2 м.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
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7. Электроподключение

Убедитесь, что напряжение и частота в местной электросети соответствуют требованиям, 
указанным на табличке насоса.

Если электросеть и розетка, к которой будет подключаться электронасос, имеет действующее 
заземляющее устройство, то заземление электронасоса будет осуществляться через контакты, 
расположенные на вилке шнура электронасоса и в розетке. 

В случае отсутствия заземления в сети электропитания, необходимо заземлить корпус 
электронасоса автономно.

Электронасос должен подключаться к сети питания через отдельный выключатель-автомат с 
током срабатывания в 2 раза больше номинального потребляемого тока электронасосом. Эта 
мера необходима для защиты электронасоса и сети питания от аварийных перегрузок по току.

Толщина жилы питающего кабеля, к которому осуществляется подключение электронасоса, 
должна быть:

- не менее 1 кв.мм для насосов с потребляемой мощностью до 1 КВт;
- не менее 1,5 кв.мм для насосов с потребляемой мощностью до 2 КВт;
- не менее 2,5 кв.мм для насосов с потребляемой мощностью до 3 КВт;
 Место установки розетки должно быть защищено от брызг воды.
Двигатель электронасоса имеет встроенное термореле. При аварийном перегреве обмоток 

двигателя термореле размыкает цепь питания двигателя, тем самым, предохраняя его от 
дальнейшего нагрева и перегорания. После остывания двигателя контакты реле автоматически 
замыкаются и двигатель электронасоса снова запускается.

 Внимание!
Электроподключение следует выполнять только после окончательного выполне-
ния всех гидравлических соединений.

 Внимание!
Перед началом эксплуатации электронасос должен быть обязательно заземлён. 
Не допускается эксплуатация электронасоса без заземления.

 Внимание!
Запрещается эксплуатировать электронасос с поврежденным электрокабелем. В 
случае повреждения электрокабеля, для его замены необходимо обратиться в 
сервисный центр.

 Внимание!
Если по какой-то причине во время работы термореле остановило электронасос, 
нужно немедленно прекратить его эксплуатацию и отключить от электросети. 
Затем необходимо выяснить и устранить причину перегрева двигателя.

Если причину перегрева обнаружить и устранить не удалось и при дальнейшей 
эксплуатации происходит повторная остановка насоса по причине срабатывания 
термореле, в таком случае необходимо приостановить эксплуатацию насоса и 
обратиться в ближайший сервисный центр.
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8. Ввод в эксплуатацию

При установке электронасоса, рекомендуется следующая процедура заполнения:
1. Выкрутить пробку заливного отверстия и открыть заливной вентиль (если таковой преду-

смотрен) . Вентиль на напорном трубопроводе должен быть открыт.
2. Залить в электронасос воду через заливной вентиль до тех пор, пока вода не польется через 

край заливного отверстия (воду можно заливать и через заливное отверстие в электронасосе, но 
это не очень удобно, ввиду его малого диаметра).

3. Закрутить пробку заливного отверстия на электронасосе, закрыть заливной вентиль.

Для запуска насоса рекомендуется следующая процедура:
1. Заполнить насос и всасывающую магистраль водой, руководствуясь рекомендациями пред-

ставленными выше, в зависимости от условий установки электронасоса.
2. Закрыть вентиль на напорном трубопроводе.
3. Включить электронасос в розетку.
4. Чуть-чуть приоткрыть вентиль на напорном трубопроводе для обеспечения выхода остатков 

воздуха из электронасоса.
5. Дать электронасосу поработать 1-5 минут. За это время из трубы на выходе напорного трубо-

провода должна пойти вода, а давление и подача стабилизироваться. Открыть вентиль на напор-
ном трубопроводе полностью.

Если вода не пошла, или напор и (или) подача не стабильны, необходимо отключить электрона-
сос, долить в электронасос воды и еще раз повторить процедуру запуска.

 Внимание!
Перед вводом в эксплуатацию электронасос и всасывающая магистраль обяза-
тельно должны быть заполнены водой.

 Внимание!
Не допускайте эксплуатацию электронасоса без предварительной заливки вса-
сывающего трубопровода и насоса перекачиваемой жидкостью, это приведет к 
поломке электронасоса и снятию гарантийных обязательств.
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ЗАЛИВНBЙ ВЕНТИЛЬ

ВЕНТИЛЬ 

ЗАВОРОТНИЙ КЛАПАН З ФIЛЬТРОМ

Не менше 1°

ЗАЛИВНА ВОРОНКА

ДО СПОЖИВАЧА

Не менше 0,5 м.

Не менше 0,2 м.

ПРОБКА ЗАЛИВНОГО ОТВОРУ
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При правильном монтаже и соблюдении условий эксплуатации электронасосы серии JET, JET-
G1 и SGJW, практически не требуют обслуживания.

Срок службы электронасосов данных серий при правильной эксплуатации, обслуживании и 
хранении, не менее 5 лет. 

По истечении срока службы электронасоса, продолжение его эксплуатации разрешается 
только при условии сохранении его работоспособности, подтвержденной сервисным центром.

ВАЖНО!
Запрещается эксплуатация электронасоса без заземления;
Категорически запрещается перекачивать химически агрессивные, легко-воспламеняющиеся 

и взрывоопасные жидкости (бензин, газ, нефть, дизельное топливо и т.д.);
 Запрещено проверять на ощупь температуру нагрева двигателя, при работа-ющем электро-

насосе;
 Перед началом проведения любых работ с электронасосом необходимо убедиться, что 

электропитание отключено и приняты все меры, чтобы исключить его случайное включение;
Разборка и ремонт насоса должны осуществляться только специалистами сервисной службы;
Не допускайте попадания воздуха во всасывающую магистраль;
Песок и другие коррозийные материалы, находящиеся в жидкости, которая перекачивается, 

вызывают быстрое изнашивание рабочих органов электронасосов и понижение рабочих 
характеристик. Рекомендуется в обязательном порядке, использовать сетчатый фильтр в режиме 
подъема. 

При температуре окружающей среды ниже +1°С, необходимо полностью слить воду из электро-
насоса;

В случае хранения и транспортировки электронасоса при минусовых температурах, перед 
эксплуатацией, электронасос необходимо выдержать в течении трех часов при температуре 25°С 
(±10°С).

В случае предусмотренного неиспользования электронасоса длительное время (например, на 
протяжении года), рекомендуется полностью осушить его, открыв сливную пробку, прополоскать 
чистой водой и разместить в сухом, защищенном от атмосферных осадков месте;

Необходимо выполнять своевременную замену торцевых уплотнений электронасоса, так как 
их изнашивание и несвоевременная замена могут привести к попаданию воды в обмотку статора 
электродвигателя и привести к его выходу из строя.

9. Эксплуатация и обслуживание

 Внимание!
Во время эксплуатации не оставляйте на длительное время без присмотра ра-
ботающий электронасос. Во время работы оборудования могут возникнуть 
различные аварийные ситуации, ущерб от которых при своевременном 
реагировании будет минимальным.

 Внимание!
Замена торцевых уплотнений, подшипников и рабочего колеса с повышенным 
износом, не относится к гарантийному обслуживанию изделия.
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10. Комплектность поставки

11. Возможные неисправности

Наименование Кол-во, шт.

Электронасос 1

Шнур питания 1

Руководство по эксплуатации 1

Гарантийный талон 1

Упаковка 1

Наисправность Причина Способ устранения 

Нет контакта в электрических 

соединениях или неправильное 

подключение.

Проверить надежность соединений и 

правильность подключения.

Воздух во всасывающей магистрали 

и в корпусе электронасоса.

Проверить герметичность всасывающего 

трубопровода, отключить электронасос, 

выкрутить пробку из заливного отверстия и 

обеспечить выход воздуха. Долить воду в 

электронасос и произвести запуск согласно 

указаний данного руководства.

Слишком низкий уровень воды в 

источнике или неправильно 

подобран/установлен 

всасывающий трубопровод.

Проверить уровень воды в источнике, 

осуществить монтаж всасывающего 

трубопровода строго в соответствии с 

данным руководством.

Обратный клапан на всасывающей 

трубе неисправен или забит грязью.

Убедиться в работоспособности обратного 

клапана.

Воздух во всасывающей магистрали 

и в корпусе электронасоса.

Проверить герметичность всасывающего 

трубопровода, отключить электронасос, 

выкрутить пробку из заливного отверстия и 

обеспечить выход воздуха. Долить воду в 

электронасос и произвести запуск согласно 

указаний данного руководства.

Во время работы двигатель 

электронасоса неожиданно 

остановился

Произошел перегрев двигателя, 

сработало термореле.

Отключить электронасос от сети, дать 

двигателю остыть. Устранить причину, 

вызвавшую перегрев.

Электронасос или трубопроводы 

забиты грязью

Очистить электронасос и трубопроводы от 

грязи

Понизился уровень воды в 

источнике
Проверить уровень воды в источнике.

Напор и подача воды снизились

При включении электронасоса 

двигатель не работает

Электроасос работает, но не 

качает воду

Отсутствие напряжения в 

электросети.
Проверить напряжение в электросети.
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14. Утилизация

12. Хранение

13. Транспортировка

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

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

Не допускается попадания воды на упаковку электронасоса.

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

здоровью человека, соблюдайте местные правила при утилизации.
Возможные способы утилизации данного оборудования необходимо узнать у 

местных коммунальных служб.

Срок службы электронасосов серии JET, JET-G и SGJW при правильной эксплуатации, обслужи-
вании и хранении, не менее 5 лет. 

По истечении срока службы электронасоса, продолжение его эксплуатации разрешается 
только при условии сохранении его работоспособности, подтвержденной сервисным центром.

Для длительного использования электронасос, рекомендуется соблюдать требования по 
организации хранения насоса.

Рекомендации по подготовке к длительному хранению:
1. Отсоедините электронасос от всасывающего и напорного трубопроводов и полностью слейте 

воду.
2. Промойте и полностью просушите электронасос.
3. По возможности закройте входной и напорный патрубки электронасос, для исключения 

проникновения влаги и пыли. 
Оборудование должно храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в 

нормальных условиях в заводской упаковке. 
В случае хранения электронасоса при минусовых температурах, перед монтажом и вводом в 

эксплуатацию, электронасос необходимо выдержать в течении трех часов при температуре 25°С 
(±10°С).

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

 Внимание!
Неправильная организация хранения, может привести к поломке электронасоса 
с отказом в последующем гарантийном обслуживании.
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15. Условия гарантийного обслуживания

 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 5 
(пять) лет с момента начала эксплуатации.

2. В течении гарантийного срока, изготовитель бесплатно устраняет дефекты, возникшие по вине изгото-
вителя, 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 изготовителя, 
владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, только при предъявлении гарантийного талона. 
На гарантийный ремонт изделие принимается в оригинальной упаковке, с руководством по монтажу и 
эксплуатации, с правильно и четко заполненным гарантийным талоном, без механических повреждений.

4. Гарантийный срок на насосное оборудование, находившееся в гарантийном ремонте, увеличивается 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 самосто-
ятельно.

5. При осуществлении гарантийного ремонта срок гарантии на замененные запчасти составляет 6 
месяцев, но не менее оставшегося срока действия гарантии на целое изделие.

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, небреж-
ным обращением, попаданием инородных твердых предметов внутрь насоса, либо воздействием 
отрицательных температур окружающей среды;

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

грузки относятся: деформация или следы оплавления деталей и узлов насоса, потемнение и обугливание об-
мотки статора электродвигателя, появление цветов побежалости на деталях и узлах насоса, сильное вну-
треннее загрязнение;

- на быстроизнашиваемые 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 перека-

чивания 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 демонта-

жем 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 производителя (SHIMGE®) на территории Украины, обеспе-
чивает официальный представитель производителя:

АО «МБК «Общемашконтракт» (49005, г.Днепр, ул.Симферопольская, 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


