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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 PW та PW-Z, 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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ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Описання та область застосування

Автоматичні самовсмоктуючі електронасоси серії PW і PW-Z з вихровим робочим колесом, 
призначені для автоматичного перекачування чистої води без абразивних включень і не 
агресивних рідин, схожих за своїми властивостями з водою і призначені для побутового 
застосування.

 Електронасоси серії PW і PW-Z чудово підходять для рішень завдань автоматичного 
безперервного водопостачання заміських будинків, дач, господарських та комерційних об'єктів, а 
також організації поливу, мийки і зрошення водою, яка подається з водопроводу, колодязів, 
свердловин і водозбірних ємностей.

Електронасоси PW і PW-Z призначені для перекачування, як холодної, так і гарячої води (до 90 ° 
С). Це дозволяє використовувати електронасоси даних серій в системах сонячного нагріву води, а 
також системах гарячого водопостачання.

Електронасоси повинні бути встановлені в приміщенні або принаймні захищені від впливу 
несприятливих погодних умов.

Управління електронасосами серії PW здійснюється тільки за допомогою механічного реле 
тиску. Електронасос не може автоматично зупинятися при дуже низьких значеннях тиску води або 
швидкості потоку.

В електронасосах серії PW-Z використовується електронна схема стабілізації: дані витрати і 
тиску, отримані з реле потоку і реле тиску вбудованих в корпус насоса, аналізуються блоком 
управління. На підставі отриманих даних, блок управління автоматично подає команду на пуск 
або зупинку насоса, забезпечуючи тим самим стабільне водопостачання. Електронасоси серії PW-
Z мають вбудований захист від сухого ходу.

Крім деяких конструктивних відмінностей електронасосів серії PW-Z від серії PW, 
інтелектуальна система управління електронасосів серії PW-Z має деякі додаткові опції, які 
забезпечують надійну експлуатацію електронасосів на протязі всього терміну служби.

 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).

 Увага!
Установка і обслуговування електронасоса повинні виконуватися тільки 
кваліфікованим персоналом, в повній відповідності з місцевими стандартами і 
нормативами.
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ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

2. Експлуатаційні обмеження

Напруга електричної мережі: 1 ~ 220В (± 10%), 50Гц;
Максимальна температура рідини: до + 90 ° С;
Температура навколишнього середовища: від + 1 ° С до + 40 ° С;
Максимальний робочий тиск: 5 бар
pH середовища: 6,5 - 8,5
Висота всмоктування: до 8 м.
Електродвигун: безшумний, закритого типу з зовнішньою вентиляцією і вбудованим тепловим 

захистом.
Клас захисту двигуна: IPX4;
Клас ізоляції: B;
Електронасос повинен встановлюватися в сухому, провітрюваному приміщенні, що виключає 

потрапляння води і утворення конденсату в двигуні електронасоса.
Перекачується: чиста вода, яка не містить довговолокнистих включень з максимальним вмістом 

твердих суспендованих частинок до 0,1% і максимальним розміром 0,2 мм.

P : 5 бармакс.

+1°С ~ +40°С

1 ~ 220В 
(±10%), 50Гц

+1°С ~ +90°С
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ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

3. Конструкція електронасосів PW

Електронасоси серії PW з вихровим робочим колесом виконаним з латуні. Корпус і опора насоса 
виконані з чавуну з передніми вставками з нержавіючої сталі (SS304), для запобігання 
заклинювання робочого колеса після тривалого простою електронасосу.

Міцний зварений вал електронасоса, виконаний з нержавіючої сталі.
Ротор насоса має кріплення для запобігання заклинювання робочого колеса, при 

транспортуванні електронасосів. Робоче колесо зафіксовано на валу, щоб запобігти його 
зміщення в процесі транспортування. Легкий корпус двигуна виконаний з алюмінію.

Електронасоси забезпечені пластиковою підставою, яка забезпечує зручний монтаж 
електронасоса і зниження рівня шуму при експлуатації.

На корпус електронасоса встановлений розширювальний бак (2,0 л) і механічне реле тиску, яке 
підключено до блоку управління електронасосом.

На вхідному патрубку електронасоса, встановлений фільтр, що перешкоджає попаданню 
сторонніх тіл в насос і зворотний клапан.

Перед запуском і під час експлуатації електронасосів серії PW, необхідно щоб корпус 
електронасоса був заповнений водою. Для цього в корпусі електронасоса виконано спеціальний 
заливний отвір з заглушкою.

Управління електронасосами серії PW здійснюється тільки за допомогою механічного реле 
тиску. Електронасос не може автоматично зупинятися при дуже низьких значеннях тиску води або 
швидкості потоку.

На корпусі пускового пристрою електронасосів серії PW розташована ідентифікаційна 
табличка, на якій вказані основні параметри і характеристики.

 Увага!
Електронасоси серії PW забезпечені зворотним клапаном, встановленим на вході в 
насос. Необхідність у використанні донного зворотного клапана на всмоктуючому 
трубопроводі відсутня.

Вхідний патрубок

Зворотній клапан

Опора насосу

Заливний отвір

Корпус насосу

Основа насосу

Напірний патрубок Гідроакумулятор

Механічне реле тиску

Пусковий пристрій

Кришка вентилятора

Корпус двигуна
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4. Конструкція електронасосів PW-Z

Електронасоси серії PW-Z виконані на базі електронасосів серії PW з деякими конструктивними 
поліпшеннями і інтелектуальною системою управління електронасосом.

Конструктивні відмінності:
1. Корпус і опора насоса виконані з чавуну з передніми вставками з нержавіючої сталі (Ss304), 

для запобігання заклинювання робочого колеса після тривалого простою електронасоса. 
Внутрішня поверхня корпусу і опори електронасосів серії PW-Z виконані з емальованим 
покриттям для запобігання утворення іржі.

2. Замість механічного реле тиску, в електронасоси серії PW-Z використовується 
електромеханічний реле тиску.

3. На вході в електронасоси серії PW-Z встановлено електромеханічне реле потоку.
В електронасос серії PW-Z використовується електронна схема стабілізації: дані витрати і тиску, 

отримані з реле потоку і реле тиску вбудованих в корпус насоса, аналізуються блоком управління. 
На підставі отриманих даних, блок управління автоматично подає команду на пуск або зупинку 
насоса, забезпечуючи тим самим стабільне водопосточання.

Крім деяких конструктивних відмінностей електронасосів серії PW-Z від серії PW, система 
управління електронасосів серії PW-Z має деякі додаткові опції, які забезпечують надійну 
експлуатацію електронасосів на протязі всього терміну служби.

На корпусі пускового пристрою електронасосів серії PW-Z розташована ідентифікаційна 
табличка, на якій вказані основні параметри і характеристики.

Вхідний патрубок

Реле потоку

Опора насосу

Заливний отвір

Корпус насосу

Основание насосу

Напірний патрубок Гідроакумулятор

Електромеханічне реле тиску

Пусковий пристрій

Кришка вентилятора

Корпус двигуна

 Увага!
Електронасоси серії PW-Z забезпечені реле потоку з поєднаним зворотним клапаном, 
встановленим на вході в насос.
Необхідність у використанні донного зворотного клапана на всмоктуючому 
трубопроводі відсутня.
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ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

5. Умовне позначення

6. Технічні характеристики

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

Компанія SHIMGE® залишає за собою право на незначні зміни конструкції і технічних 
параметрів електронасосів, без попереднього повідомлення споживачів.

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

Z - використовується інтелектуальна система управління;

Номінальна потужність двигуна (Вт);

Серія автоматичних самовсмоктувальних вихрових електронасосів.

PW  370  Z

Макс. 

подача

Макс. 

натиск

Ном. 

подача

Ном. 

натиск

Ном. 

потужність

Швидкість 

обертання

Макс. 

висота 

підйому

NPSHr
Діаметр 

патрубків

Заводські 

настройки реле 

тиску

(м3/час) (м.) (м 3/год.) (м.) (Вт) (об/хв.) (м.) (м.) (мм.) (бар)

PW 125 2,0 24 1,0 10 125 3,5 20 1,0 - 2,0

PW 250 2,2 30 1,0 14 250 3,5 25 1,4 - 2,4

PW 370 2,4 36 1,0 16 370 3,5 25 1,8 - 2,8

PW 550 3,0 42 1,35 18 550 3,8 25 2,1 - 3,5

PW 750 3,4 50 1,5 20 750 3,8 25 2,5 - 4,0

PW 125 Z 2,0 24 1,0 10 125 3,5 20 1,5

PW 250 Z 2,2 30 1,0 14 250 3,5 25 2,0

PW 370 Z 2,4 36 1,0 16 370 3,5 25 2,5

PW 550 Z 3,0 42 1,35 18 550 3,8 25 3,0

PW 750 Z 3,4 50 1,5 20 750 3,8 25 3,5

Модель

3000 8

PW/PW-Z

PW 125(Z)

PW 250(Z)

PW 370(Z)

PW 550(Z)

PW 750(Z)

Q(м³/г)
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7. Габаритні розміри

8. Схеми підключення

DN1 DN2

A B C D E F G L H1 H2 H3 (PW) H3 (PW-Z)

PW 125 (Z) 3/4 3/4 110 136 204 46 39 49,5 165 259 72 150 245,5 261

PW 250 (Z) 1 1 110 136 204 40 39 49,5 165 259 72 150 245,5 261

PW 370 (Z) 1 1 110 136 204 40 39 49,5 165 259 72 150 245,5 261

PW 550 (Z) 1 1 132 160 212 50 39 41,5 190 268 84 170 285 293

PW 750 (Z) 1 1 132 160 212 50 39 41,5 190 268 84 170 285 293

Модель
(Дюймы)

Розмiри (мм.)

PW-Z PW

РЕЛЕ ПОТОКУ

РЕЛЕ ТИСКУ

РЕЛЕ ТИСКУ
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ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Даний розділ містить найбільш типові приклади установки електронасосів серії PW і PW-Z, а 
також рекомендації та обмеження, які слід неухильно дотримуватися.

9. Схеми установки

 от  до 0°С +90°С

Рекомендація!
Для зручності обслуговування 
електронасоса, рекомендується 
установка запірних клапанів 
перед і після електронасоса.

Рекомендація!
Для зручності обслуговування 
електронасоса, рекомендується 
установка запірних клапанів 
перед і після електронасоса.

Установка з подачею з водопровідної мережі

Установка з подачею з накопичувального резервуара

Увага!
Водопровідна вода
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 от  до 0°С +40°С

Hs ≤ 8 м.

H ≥ 0.3 м.

Усмоктувальна магістраль виконується з жорсткого шланги або труби. Діаметр шланги або 
труби повинен відповідати діаметру вхідного патрубка електронасосів серії PW і PW-Z або бути 
більше, але в будь-якому разі не менше.

Для зменшення перекосів і напруг, що передаються від труб на насос, а також для зменшення 
передачі вібрацій і шуму від насоса на систему водопостачання, рекомендується приєднувати 
трубопроводи до насоса через віброізоляційні вставки, а самі трубопроводи закріпити за 
допомогою кронштейнів.

Виключайте з'єднання, що звужують або розширюють прохідний перетин шланги або труби.
Категорично забороняється установка фільтруючих елементів на всмоктуючiй магістралі.
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.

Електронасоси серії PW / PW-Z забезпечені вбудованим зворотним клапаном і сітчастим 
фільтром на всмоктуванні. Однак, рекомендується встановити донний фільтр.

Всмоктуючий патрубок повинен бути занурений на глибину не менше 0,2 м. Від поверхні води.
Відстань до грунту (H) не повинно бути менше 0,3 м., Для виключення засмоктування піску.
Електронасос слід розташовувати, як можна ближче до свердловини або колодязя. Від 

довжини горизонтальної ділянки всмоктуючого трубопроводу залежить висота всмоктування.
Максимальна висота всмоктування (Hs) для електронасосів серії PW і PW-Z, не повинна 

перевищувати 8,0 м.

Висота всмоктування (м.) 8 7 6 5 4 3

Довжина горизонтальної  

ділянки (м.)
3 14,5 26 37,5 49 50,5

Рекомендація!
Для зручності обслуговування 
електронасоса, рекомендується 
установка запірних клапанів 
перед і після електронасоса.

Установка в режимі підйому
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Електронасос повинен підключатися 
до мережі живлення через окремий 
вимикач-автомат.

Розетка до якої буде підключатися 
електронасос, повинна бути обов'язково 
заземлена.

Місце установки розетки повинно 
бути захищене від бризок води.

При використанні подовжувачів для 
підключення харчування електронасосів, 
при довжині 50 м., Перетин кабелю 
1,5мм² і більше, при довжині від 50 до 200 
м., Перетин кабелю 2,5мм² і більше.

10. Рекомендації та вказівки

Електронасос повинен бути перевірений перед 
установкою, на наявність пошкодження отриманих в 
процесі транспортування і зберігання.

Електричний кабель, вилка і блок управління 
електронасосом не повинні бути пошкоджені.

Опір ізоляції обмотки двигуна, має бути більш 
50МОм.

Категорично забороняється використовувати шнур 
живлення електронасоса для його підйому і 
пересування. Можливо пошкодження кабелю 
живлення і ураження електричним струмом при 
включенні і екслуатаціі електронасоса.

Перед проведенням будь-яких робіт з 
електронасосом, необхідно повністю 
знеструмити електронасос.
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Перед першим запуском електронасоса необхідно 
переконатися, що камера електронасоса була 
наповнена водою. Для цього в корпусі електронасоса 
виконано спеціальний заливний отвір з заглушкою. 

Якщо в експлуатації електронасоса була перерва, то 
можливе блокування робочого колеса. Тому, перед 
першим пуском і перервою в експлуатації необхідно 
переконатися, що вал двигуна обертається вільно, 
провернув його за допомогою викрутки з боку 
вентилятора. У разі, якщо провернути вал не вдається, 
необхідно звернутися до сервісної служби.

Електронасоси повинні бути встановлені в 
приміщенні або принаймі захищені від впливу 
несприятливих погодних умов, таких як дощ, сніг, пил, 
сонце і т.д.

Електронасоси повинні бути встановлені в сухому 
провітрюваному місці. Для зручності обслуговування 
рекомендуємо використовувати такі дані для 
установки.

Для полегшення охолодження двигуна, мінімальна 
відстань огорожі від кришки вентилятора, має бути не 
менше 10 см.
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При температурі навколишнього середовища 
нижче 4 ° С, необхідно повністю осушити насос і 
трубопроводи. Для цього слід викрутити гвинти 
заливного та дренажного отворів і повністю злити воду 
з  насоса .  Це  дозволить  запобігти  насос  в ід 
промерзання і утворення тріщин в корпусних деталях в 
результаті розширення води.

З а б о р о н я є т ь с я  т е п л о і з о л я ц і я 
е л е к т р о н а с о с а  г о р ю ч и м и  і 
легкозаймистими матеріалами.

Це може призвести до пожежі.

У місці установки електронасоса необхідно органі-
зувати природний дренаж для видалення можливих 
проток. В процесі проведення ремонту насосу, що про-
тікає вода не повинна створювати перешкод для прове-
дення будь-яких робіт з електронасосом. Місце встано-
влення повинно бути постійно сухим.

Д е м о н т а ж  к р и ш к и  в е н т и л я т о р а 
охолодження двигуна,  проводиться за 
допомогою викрутки.

Кришка вентилятора міцно утримується на 
корпусі двигуна в спеціально виконаних 
канавках.

В канализацию
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В електронасос серії PW встановлено механічне реле тиску з 
заводською установкою верхнього (виключення електронасоса) і 
нижнього (включення електронасоса) значення.

Ви можете зробити регулювання верхнього і нижнього тиску 
відповідно до рекомендацій для конкретного типу реле тиску, 
використовуваного в електронасоси серії PW.

Регулювання нижнього значення тиску
(Тиск включення насоса)

Регулювання верхнього значення тиску
(Тиск відключення насоса)

PW

В електронасос серії PW-Z встановлено електромеханічне реле 
тиску з заводськими установками спрацьовування 1,5 бар.

Ви можете зробити регулювання на необхідне значення тиску, 
відкрутивши кришку реле і за допомогою шлицевої викрутки 
обертаючи регулювальний гвинт вправо (+) і вліво (-) встановити 
потрiбне значення спрацьовування реле тиску.

PW-Z

Гвинт регулювання тиску 
(тиск включення насоса)
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Захист від «сухого ходу»: в разі відсутності води на 
вході в насос, приблизно через 6 хвилин насос автома-
тично зупиняється.

Функція антиблокування: для запобігання блоку-
вання ротора насоса через відкладення в корпусі насо-
са, електронасос, перебуваючи в режимі очікування, 
автоматично включається на 10 секунд кожні 3 дні.

При наявності води у всмоктуючому трубопроводі і 
при закритті вентиля на напірному трубопроводі, насос 
продовжить роботу протягом 6 секунд.

В процесі експлуатації електронасосів PW-Z, 
необхідно періодично здійснювати очищення реле 
потоку, щоб запобігти відмові даного приладу.

Необхідно періодично виконувати перевірку опору ізоляції обмотки двигуна щодо корпусу електронасоса, з 
температурою близькою до робочої. Значення має бути не менше 5мОм.

В іншому випадку необхідно вжити належних заходів. Рекомендується звернутися в сервісну службу.

PW-Z

11. Обслуговування
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Після 2000 годин нормальної експлуатації, рекомендується провести повне технічне 
обслуговування електронасоса. Електронасос необхідно розібрати і виконати ретельну перевірку 
складових частин насоса (торцеве ущільнення, підшипники, робоче колесо, реле тиску, реле 
протоки, розширювальний бак). Після складання насоса, необхідно провести гідровипробування на 
герметичність, з тиском 5 бар, протягом 3 хвилин. Для проведення технічного обслуговування 
насоса, зверніться до сервісної служби.

P  5 бармакс.

Якщо насос не використовуватиметься тривалий 
час, необхідно злити воду з насоса, просушити його, 
обробити основні частини проти утворення іржі і 
помістити на зберігання відповідно до вказівок і 
рекомендацій даної інструкції.

Кожні три місяці, необхідно перевіряти тиск 
в розширювальному баку.

При необхідності необхідно довести тиск в 
розширювальному баку до необхідного 
значення.

Модель
Робочий тиск

(МПа)
Модель

Робочий тиск

(МПа)
PW125 0,10 PW125Z 0,16

PW250 0,16 PW250Z 0,22

PW370 0,16 PW370Z 0,22

PW550 0,22 PW550Z 0,28

PW750 0,22 PW750Z 0,28
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При правильному монтажі і дотриманні умов експлуатації електронасоси серії PW та PW-Z 
практично не вимагають обслуговування.

Термін служби електронасосів серії PW і PW-Z при правильній експлуатації, обслуговуванні і 
зберіганні, не менше 5 років.

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

Слід неухильно дотримуватися всіх вимог безпеки, щоб виключити заподіяння шкоди здоров'ю 
і пошкодження електронасосу.

џ Категорично забороняється експлуатувати електронасос з пошкодженим 
електрокабелем.
џ Категорично забороняється експлуатація електронасосів, для подачі води з 

плавальних басейнів, садових ставків і аналогічних джерел, якщо в них 
знаходяться люди.

џ Категорично забороняється перекачувати хімічно  агресивні, легкозаймисті та 
вибухонебезпечні рідини (бензин, газ, нафту, дизельне паливо і т.д.).
џ Перед початком експлуатації електронасос повинен бути обов'язково заземленим. Чи не 

допускається експлуатація електронасоса без заземлення.
џ Установка і обслуговування електронасоса повинні виконуватися тільки кваліфікованим 

персоналом, в повній відповідності з місцевими стандартами і нормативами.
џ 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.
џ Заборонено перевіряти на дотик температуру нагрівання двигуна (корпусу двигуна), при 

працюючому електронасосi.
џ Якщо з якоїсь причини під час роботи спрацював термозахист двигуна, необхідно негайно 

припинити його експлуатацію і відключити від електромережі.
џ Всі роботи з ремонту та обслуговування електронасосу, необхідно проводити тільки після 

відключення електронасоса від електроживлення.
џ Не допускайте експлуатацію електронасоса без попередньої заливки насоса, це призведе до 

поломки електронасоса і зняття гарантійних зобов'язань.
џ Розбирання і ремонт насоса повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісної служби. 

Самостійне розбирання електронасоса призведе до зняття гарантійних зобов'язань.
џ Заміна торцевих ущільнень, підшипників і робочого колеса з підвищеним зносом, не 

відноситься до гарантійного обслуговування виробу.

12. Комплектність поставки

Наименование Кол-во, шт.

Електронасос 1

Шнур живлення 1

Посібник з монтажу та експлуатації 1

Гарантійний талон 1

Упаковка 1
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13. Можливі несправності

 Увага!
Для нормальної безаварійної роботи електронасосів, слід неухильно 
дотримуватися всі вказівки і вимоги по установці і експлуатації електронасосів, 
наведених в цьому посібнику з монтажу та експлуатації.

Даний розділ містить тільки основні можливі причини несправностей, які можуть виникнути 
при експлуатації електронасосів серії PW і PW-Z.

Несправність Можлива причина Методи усунення

Пошкоджений кабель живлення Замінити кабель живлення. Зверніться в сервісну службу.

Неналежним чином виконано приєднання кабелю живлення Провести з'єднання належним чином

Ротор двигуна заблокований
Деблокувати ротор слідуючи вказівкам інструкції 

з експлуатації

Перегоріла обмотка статора Зверніться в сервісну службу

Відсутня напруга в електричній мережі або параметри 

напруги не відповідають вимогам

Забезпечте подачу напруги. 

Встановіть стабілізатор напруги.

Падіння напруги через значної протяжності 

кабелю живлення

Збільште перетин кабелю слідуючи вказівкам інструкції 

з експлуатації

Пошкоджен конденсатор Замініть конденсатор. Зверніться в сервісну службу.

Відбувається витік води і / або підсмоктування повітря Перевірте герметизацію трубопроводів і приєднань 

до насоса.

Фільтр в насосі або на всмоктуючому трубопроводі забитий 

або заблокований
Очистіть фільтр від забруднень.

Заблокований зворотний клапан Очистіть або замініть зворотний клапан.

Витік через механічне ущільнення валу
Замініть механічне ущільнення валу. 

Зверніться в сервісну службу.

Велика висота всмоктування Зменшити висоту всмоктування.

Збільшилося опір в трубопровідній системі
Наведіть довжини трубопроводів у відповідність, 

виконуючи вказівки інструкції по експлуатації.

Фільтр в насосі або на всмоктуючому трубопроводі забитий 

або заблокований
Очистіть фільтр від забруднень.

Несправний запірний вентиль на напірному трубопроводі Перевірте запірний вентиль і при необхідності замініть.

Засмічений напірний трубопровід або напірний шланг Очистити напірний трубопровід (шланг).

Сильний знос робочого колеса Замініть робоче колесо. Зверніться в сервісну службу.

Перегорів запобіжник Замініть запобіжник.

Ротор двигуна заблокований
Деблокувати ротор слідуючи вказівкам інструкції 

з експлуатації.

Перегоріла обмотка статора Зверніться в сервісну службу.

Спрацював пристрій теплового захисту двигуна
Дочекайтеся поки температура двигуна не впаде. Встановіть 

причину спрацьовування теплового захисту і усуньте причини.

Занадто низька напруга живлення

У двигун потрапила вода вследсвтвіе чого сталося 

коротке замикання

Ротор двигуна заблокований

Частий пуск насосу

Перевантаження насосу

Напірний трубопровід або запірний кран має протікання
Перевірити напірний трубопровід і запірний кран 

на наявність протікань.

Зворотний клапан несправний Очистити або замінити зворотний клапан.

Несправний розширювальний бак Перевірити тиск в розширювальному баку або замінити його.

Занадто великі коливання тиску у водопровідній мережі Проведіть відповідні налаштування реле тиску.

Недостатній обсяг води в водопровідній мережі Налаштуйте обсяг подачі води до необхідного балансу.

Витоку через зворотний клапан, трубопроводи або механічне 

ущільнення валу
Усуньте дані несправності.

Чи не збігаються настройки реле тиску з фактичними 

умовами експлуатації
Проведіть відповідні налаштування реле тиску.

Недостатній тиск в розширювальному баку Усуньте дані несправності.

Частий пуск насосу

Зверніться в сервісну службу.

Двигун не 

включається

Насос працює, але 

не подає води

Насос зменшив подачу

води

Раптова зупинка

насосу

Пропалення обмотки 

статора

Переривчаста робота 

насосу

в трубопроводах
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При експлуатації електронасосів серії PW-Z можуть виникнути ситуації з можливими 
несправностями, усунення яких вимагає певних знань і навичок.

Наведені нижче можливі несправності та методи їх усунення є загальними для електронасосів 
серії PW-Z.

Більш детальну консультацію у разі виникнення несправності при роботі електронасосів серії 
PW-Z, Ви можете отримати у спеціалістів сервісної служби.

ПРИЧИНА: Напірний трубопровід або запірний кран 
має протікання.

УСУНЕННЯ: Перевірити напірний трубопровід і 
запірний кран на наявність протікань і виправити.

ПРИЧИНА: несправний розширювальний бак.
УСУНЕННЯ: Перевірити тиск в розширюваль-

ному баку і при необхідності підкачайте повітря 
до необхідних значень.

Якщо розширювальний бак не герметичний, 
необхідно замінити його.

ПРИЧИНА: Відмова реле потоку.
МЕТОД КОНТРОЛЮ: Для перевірки справності реле 

потоку, необхідно зняти кришку блоку управління 
електронасоса і від'єднати провід реле потоку від 
роз'єму на платі контролера. Заблокуйте контакти за 
допомогою перемички в роз'ємі для приєднання 
роз'єму реле потоку.

Увімкніть насос і перевірте його роботу. Якщо насос 
включився, то реле потоку несправне.

УСУНЕННЯ: Необхідно замінити реле потоку.

ЧАСТЕ ВКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОНАСОСА

Увага!
Всі роботи з ремонту та обслуговування 
електронасоса, необхідно проводити 
тільки після відключення електронасоса 
від електроживлення.
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ПРИЧИНА: Занадто низьке значення спра-
цьовування реле тиску або несправність реле тиску.

МЕТОД КОНТРОЛЮ: Необхідно зняти кришку блоку 
управління електронасоса і від'єднати провід реле 
тиску від роз'єму на платі контролера. Заблокуйте 
контакти за допомогою перемички в роз'ємі для 
приєднання роз'єму реле тиску.

Увімкніть насос і перевірте його роботу. Якщо насос 
включився, то значення встановленого тиску занадто 
низька або реле тиску несправне.

УСУНЕННЯ: Збільште значення тиску, якщо це не 
допоможе, то замініть реле тиску.

ПРИЧИНА: Відмова контролера.
МЕТОД КОНТРОЛЮ: Необхідно зняти кришку блоку 

управління електронасоса і від'єднати провід реле 
потоку від роз'єму на платі контролера. Заблокуйте 
контакти за допомогою перемички в роз'ємі для 
приєднання роз'єму реле потоку.

Увімкніть насос і перевірте його роботу. Якщо насос 
не запускається, то контролер несправний.

УСУНЕННЯ: Замініть контролер або блок управління 
насосом.

ПРИЧИНА: Відмова реле потоку.
МЕТОД КОНТРОЛЮ: Необхідно зняти кришку блоку 

управління електронасоса і від'єднати провід реле 
потоку від роз'єму на платі контролера. якщо насос 
відключився, то реле потоку несправне.

УСУНЕННЯ: Замініть реле потоку.

ПРИЧИНА: Зворотний клапан засмічений і не може 
бути скинутий.

УСУНЕННЯ: Викриття реле потоку зі зворотним 
клапаном і промийте зворотний клапан під чистою 
водою усунувши засмічення.

 ЕЛЕКТРОНАСОС НЕ ЗАПУСКАЄТЬСЯ

ЕЛЕКТРОНАСОС НЕ ПОДАЄ ВОДУ І НЕ ЗУПИНЯЄТЬСЯ
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ПРИЧИНА: Відмова реле тиску.
МЕТОД КОНТРОЛЮ: Необхідно зняти кришку блоку 

управління електронасоса і від'єднати провід реле 
тиску від роз'єму на платі контролера. Якщо насос 
відключився, то реле потоку тиску.

УСУНЕННЯ: Замініть реле тиску.

ПРИЧИНА: Встановлено занадто високе значення на 
реле тиску.

УСУНЕННЯ: Необхідно зменшити тиск відповідно до 
рекомендацій цього посібника.

ЕЛЕКТРОНАСОС НЕ ПОДАЄ ВОДУ І НЕ ЗУПИНЯЄТЬСЯ

Управління насосів серії PW-Z Управління насосів серії PW

В електронасос серії PW-Z використовується електронна схема стабі-

лізації: дані витрати і тиску, отримані з реле потоку і реле тиску вбудо-

ваних в корпус насосу, аналізуються блоком управління. На підставі отри-

маних даних, блок управління автоматично подає команду на пуск або 

зупинку насосу, забезпечуючи тим самим стабільне водопостачання. 

Управління електронасосами здійснюється тільки 

за допомогою механічного реле тиску. Електро-

насос не може автоматично зупинятися при дуже 

низьких значеннях тиску води або швидкості 

потоку.

Затримка пуску: електронасос запускається після трисекундній затримки 

при включенні, для запобігання утворення електричної дуги в обмотці 

двигуна.

/

Захист від сухого ходу: після того, як електронасос працює близько 6 

хвилин без води, він автоматично зупиняється і відновлює роботу, коли 

поновлюється подача води в електронасос.

/

Режим антиблокування: для запобігання блокування ротора насосу через 

відкладення в корпусі насосу, електронасос, перебуваючи в режимі 

очікування, автоматично включається на 10 секунд кожні три для.

/

Електронне урядування: виключає шуми, що виникають при спрацьо-

вуванні механічного реле тиску.
/

14. Управління (відмінності)
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15. Зберігання

Термін служби електронасосів серії WZB при правильній експлуатації, обслуговуванні 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 

проникнення вологи і пилу.
Обладнання повинно зберігатися в закритому приміщенні з природною вентиляцією в 

нормальних 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.

17. Утилiзацiя

16. 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 всере-дині 
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.
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18. 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.
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Нотатки



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 , содержит PW  PW-Z
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.).

24 RU
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1. Описание и область применения

Автоматические самовсасывающие электронасосы серии PW и PW-Z с вихревым рабочим 
колесом, предназначены для автоматического перекачивания чистой воды без абразивных 
включений и не агрессивных жидкостей, схожих по своим свойствам с водой и предназначены 
для бытового применения.

 Электронасосы серии PW и PW-Z превосходно подходят для решений задач автоматического 
непрерывного водоснабжения загородных домов, дач, хозяйственных и коммерческих объектов, 
а также организации полива, мойки и орошения водой, которая подается из водопровода, колод-
цев, скважин и водосборных емкостей.

Электронасосы PW и PW-Z предназначены для перекачивания, как холодной, так и горячей 
воды (до 90°С). Это позволяет использовать электронасосы данных серий в системах солнечного 
нагрева воды, а также системах горячего водоснабжения. 

Электронасосы должны быть установлены в помещении или по крайне мере защищены от 
воздействия неблагоприятных погодных условий.

Управление электронасосами серии PW осуществляется только с помощью механического 
реле давления. Электронасос не может автоматически останавливаться при очень низких 
значениях давления воды или скорости потока.

В электронасосах серии PW-Z используется электронная схема стабилизации: данные расхода и 
давления, полученные с реле потока и реле давления встроенных в корпус насоса, анализи-
руются блоком управления. На основании полученных данных, блок управления автоматически 
подает команду на пуск или остановку насоса, обеспечивая тем самым стабильное водоснаб-
жение. Электронасосы серии PW-Z имеют встроенную защиту от сухого хода.

Помимо некоторых конструктивных отличий электронасосов серии PW-Z от серии PW, 
интеллектуальная система управления  электронасосов серии PW-Z имеет некоторые дополни-
тельные опции, которые обеспечивают надежную эксплуатацию электронасосов в течении всего 
срока службы.

 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, легковоспла-
меняющиеся и взрывоопасные жидкости (бензин, газ, нефть, дизельное топливо 
и т.д.).

 Внимание!
Установка и обслуживание электронасоса должны выполняться только квалифи-
цированным персоналом, в полном соответствии с местными стандартами и 
нормативами. 
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2. Эксплуатационные ограничения

Напряжение электрической сети: 1 ~ 220В (±10%), 50Гц;
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: до +90°С;
Температура окружающей среды: от +1°С до +40°С;
Максимальное рабочее давление: 5 бар
pH среды: 6,5 – 8,5
Высота всасывания: до 8 м.
Электродвигатель: бесшумный, закрытого типа с наружной вентиляцией и встроенной тепло-

вой защитой. 
Класс защиты двигателя: IPX4; 
Класс изоляции: B;
Электронасос должен устанавливаться в сухом, проветриваемом помещении, исключающем 

попадание воды и образование конденсата в двигателе электронасоса.
Перекачиваемая среда: чистая вода, не содержащая длинноволокнистых включений с макси-

мальным содержанием твердых взвешенных частиц до 0,1% и максимальным размером 0,2 мм.

P : 5 бармакс.

+1°С ~ +40°С

1 ~ 220В 
(±10%), 50Гц

+1°С ~ +90°С
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3. Конструкция электронасосов PW

Электронасосы серии PW с вихревым рабочим колесом выполненным ил латуни. Корпус и 
опора насоса выполнены из чугуна с передними вставками из нержавеющей стали (SS304), для 
предотвращения заклинивания рабочего колеса после длительного простоя электронасоса. 

Прочный сварной вал электронасоса, выполнен из нержавеющей стали.
Ротор насоса имеет крепления для предотвращения заклинивания рабочего колеса, при 

транспортировке электронасосов. Рабочее колесо зафиксировано на валу, чтобы предотвратить 
его смещение в процессе транспортировки. Легкий корпус двигателя выполнен из алюминия.

Электронасосы снабжены пластиковым основанием, которое обеспечивает удобный монтаж 
электронасоса и снижение уровня шума при эксплуатации.

На корпус электронасоса установлен расширительный бак (2,0 л) и механическое реле 
давления, которое подключено к блоку управления электронасосом.

На входном патрубке электронасоса, установлен фильтр, препятствующий попаданию 
инородных тел в насос и обратный клапан. 

Перед запуском и во время эксплуатации электронасосов серии PW, необходимо чтобы корпус 
электронасоса был заполнен водой. Для этого в корпусе электронасоса выполнено специальное 
заливное отверстие с заглушкой. 

Управление электронасосами серии PW осуществляется только с помощью механического 
реле давления. Электронасос не может автоматически останавливаться при очень низких 
значениях давления воды или скорости потока.

На корпусе пускового устройства электронасосов серии PW расположена идентификационная 
табличка, на которой указаны основные параметры и характеристики.

 Внимание!
Электронасосы серии PW снабжены обратным клапаном, установленным на входе в 
насос. Необходимость в использовании донного обратного клапана на всасывающем 
трубопроводе отсутствует.

Входной патрубок

Обратный клапан

Опора насоса

Заливное отверстие

Корпус насоса

Основание насоса

Напорный патрубок Гидроаккумулятор

Механическое реле давления

Пусковое устройство

Крышка вентилятора

Корпус двигателя
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4. Конструкция электронасосов PW-Z

Электронасосы серии PW-Z выполнены на базе электронасосов серии PW с некоторыми 
конструктивными улучшениями и интеллектуальной системой управления электронасосом.

Конструктивные отличия:
1. Корпус и опора насоса выполнены из чугуна с передними вставками из нержавеющей стали 

(SS304), для предотвращения заклинивания рабочего колеса после длительного простоя 
электронасоса. Внутренняя поверхность корпуса и опоры электронасосов серии PW-Z выполнены 
с эмалированным покрытием для предотвращения образования ржавчины.

2. Вместо механического реле давления, в электронасосах серии PW-Z используется 
электромеханическое реле давления.

3. На входе в электронасосы серии PW-Z установлено электромеханическое реле потока.
В электронасосах серии PW-Z используется электронная схема стабилизации: данные расхода и 

давления, полученные с реле потока и реле давления встроенных в корпус насоса, анализи-
руются блоком управления. На основании полученных данных, блок управления автоматически 
подает команду на пуск или остановку насоса, обеспечивая тем самым стабильное водоснаб-
жение. 

Помимо некоторых конструктивных отличий электронасосов серии PW-Z от серии PW, система 
управления  электронасосов серии PW-Z имеет некоторые дополнительные опции, которые 
обеспечивают надежную эксплуатацию электронасосов в течении всего срока службы.

На корпусе пускового устройства электронасосов серии PW-Z расположена идентифика-
ционная табличка, на которой указаны основные параметры и характеристики.

Входной патрубок

Электронное реле потока

Опора насоса

Заливное отверстие

Корпус насоса

Основание насоса

Напорный патрубок Гидроаккумулятор

Реле давления

Пусковое устройство

Крышка вентилятора

Корпус двигателя

 Внимание!
Электронасосы серии PW-Z снабжены реле потока с совмещенным обратным клапа-
ном, установленным на входе в насос. 
Необходимость в использовании донного обратного клапана на всасывающем тру-
бопроводе отсутствует.
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5. Условное обозначение

6. Технические характеристики

Технические характеристики электронасосов 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.

Z - используется интеллектуальная система управления;

Номинальная мощность двигателя (Вт);

Серия автоматических самовсасывающих вихревых электронасосов.

PW  370  Z

Макс. 

подача

Макс. 

напор

Ном. 

подача

Ном. 

напор

Ном. 

мощность

Скорость 

вращения

Макс. 

Высота 

подъема

NPSHr
Диаметр 

патрубков

Заводские

настройки реле 

давления

(м3/час) (м.) (м3/час) (м.) (Вт) (об/мин) (м.) (м.) (мм.) (бар)

PW 125 2,0 24 1,0 10 125 3,5 20 1,0 - 2,0

PW 250 2,2 30 1,0 14 250 3,5 25 1,4 - 2,4

PW 370 2,4 36 1,0 16 370 3,5 25 1,8 - 2,8

PW 550 3,0 42 1,35 18 550 3,8 25 2,1 - 3,5

PW 750 3,4 50 1,5 20 750 3,8 25 2,5 - 4,0

PW 125 Z 2,0 24 1,0 10 125 3,5 20 1,5

PW 250 Z 2,2 30 1,0 14 250 3,5 25 2,0

PW 370 Z 2,4 36 1,0 16 370 3,5 25 2,5

PW 550 Z 3,0 42 1,35 18 550 3,8 25 3,0

PW 750 Z 3,4 50 1,5 20 750 3,8 25 3,5

Модель

3000 8

PW/PW-Z

PW 125(Z)

PW 250(Z)

PW 370(Z)

PW 550(Z)

PW 750(Z)
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7. Габаритные размеры

8. Схемы подключения

DN1 DN2

A B C D E F G L H1 H2 H3 (PW) H3 (PW-Z)

PW 125 (Z) 3/4 3/4 110 136 204 46 39 49,5 165 259 72 150 245,5 261

PW 250 (Z) 1 1 110 136 204 40 39 49,5 165 259 72 150 245,5 261

PW 370 (Z) 1 1 110 136 204 40 39 49,5 165 259 72 150 245,5 261

PW 550 (Z) 1 1 132 160 212 50 39 41,5 190 268 84 170 285 293

PW 750 (Z) 1 1 132 160 212 50 39 41,5 190 268 84 170 285 293

Модель
(Дюймы)

Размеры (мм.)

PW-Z PW
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Данный раздел содержит наиболее типичные примеры установки электронасосов серии PW  и 
PW-Z, а также рекомендации и ограничения, которые следует неукоснительно соблюдать.

9. Схемы установки

 от  до 0°С +90°С

Рекомендация!
Для удобства обслуживания 
электронасоса, рекомендуется 
установка запорных клапанов 
перед и после электронасоса.

Рекомендация!
Для удобства обслуживания 
электронасоса, рекомендуется 
установка запорных клапанов 
перед и после электронасоса.

Установка с подачей из водопроводной сети

Установка с подачей из накопительного резервуара
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 от  до 0°С +40°С

Hs ≤ 8 м.

H ≥ 0.3 м.

Всасывающая магистраль выполняется из несжимаемого шланга или трубы. Диаметр шланга 
или трубы должен соответствовать диаметру входного патрубка электронасосов серии PW и PW-Z 
или быть больше, но в любом случае не меньше. 

Для уменьшения перекосов и напряжений, передаваемых от труб на насос, а также для умень-
шения передачи вибраций и шума от насоса на систему водоснабжения, рекомендуется присое-
динять трубопроводы к насосу через виброизоляционные вставки, а сами трубопроводы закре-
пить с помощью кронштейнов.

Исключайте соединения, сужающие или расширяющие проходное сечение шланга или трубы. 
Категорически запрещается установка фильтрующих элементов на всасывающей магистрали. 
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. 

Электронасосы серии PW/PW-Z снабжены встроенным обратным клапаном и сетчатым 
фильтром на всасывании. Однако, рекомендуется установить донный фильтр.

Всасывающий патрубок должен быть погружен на глубину не менее 0,2 м. от поверхности воды. 
Расстояние до грунта (H) не должно быть менее 0,3 м., для исключения засасывания песка.
Электронасос следует располагать, как можно ближе к скважине или колодцу. От длины гори-

зонтального участка всасывающего трубопровода зависит высота всасывания.
Максимальная высота всасывания (Hs) для электронасосов серии PW и PW-Z, не должна превы-

шать 8,0 м.

Высота всасывания (м.) 8 7 6 5 4 3

Длина горизонтального 

участва (м.)
3 14,5 26 37,5 49 50,5

Рекомендация!
Для удобства обслуживания 
электронасоса, рекомендуется 
установка запорных клапанов 
перед и после электронасоса.

Установка в режиме подъема
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Электронасос должен подключаться к 
сети питания через отдельный выключа-
тель-автомат.

Розетка к которой будет подключать-
ся электронасос, должна быть обязатель-
но заземлена.

Место установки розетки должно 
быть защищено от брызг воды.

При использовании удлинителей для 
подключения питания электронасосов, 
при длине 50 м., сечение кабеля 1,5 мм² и 
более, при длине от 50 до 200 м., сечение 
кабеля 2,5 мм² и более.

10. Рекомендации и указания

Электронасос должен быть проверен перед уста-
новкой, на наличие повреждение полученных в про-
цессе транспортировки и хранении.

Электрический кабель, вилка и блок управления 
электронасосом не должны быть повреждены.

Сопротивление изоляции обмотки двигателя, дол-
жно быть более 50МОм.

Категорически запрещается использовать шнур пи-
тания электронасоса для его подъема и передвижения. 

Возможно повреждение кабеля питания и пораже-
ние электрическим током при включении и экслуата-
ции электронасоса.

Перед проведение каких-либо работ с 
электронасосом, необходимо полностью 
обесточить электронасос.
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Перед первым запуском электронасоса необходи-
мо убедиться, что камера электронасоса была напол-
нена водой. Для этого в корпусе электронасоса выпол-
нено специальное заливное отверстие с заглушкой. 

Если в эксплуатации электронасоса был перерыв, то  
возможна блокировка рабочего колеса. Поэтому, 
перед первым пуском и перерыва в эксплуатации не-
обходимо убедиться, что вал двигателя вращается сво-
бодно, провернув его с помощью отвертки со стороны 
вентилятора. В случае, если провернуть вал не удаётся, 
необходимо обратиться в сервисную службу.

Электронасосы должны быть установлены в поме-
щении или по крайне мере защищены от воздействия 
неблагоприятных погодных условий, таких как дождь, 
снег, пыль, солнце и т.д.

Электронасосы должны быть установлены в сухом 
проветриваемом месте. Для удобства обслуживания 
рекомендуем использовать следующие данные для 
установки. 

Для облегчения охлаждения двигателя, минималь-
ное расстояние ограждения от крышки вентилятора, 
должно быть не менее 10 см.
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При температуре окружающей среды ниже 4°С, не-
обходимо полностью осушить насос и трубопроводы.

Для этого следует выкрутить винты заливного и дре-
нажного отверстий и полностью слить воду из насоса. 

Это позволит предотвратить насос от промерзания 
и образования трещин в корпусных деталях в резуль-
тате расширения воды.

Запрещается теплоизоляция электро-
насоса горючими и легковоспламеняющи-
мися материалами. 

Это может привести к пожару.

В месте установки электронасоса необходимо орга-
низовать естественный дренаж для удаления возмож-
ных проливов. В процессе проведения ремонта насоса, 
протекающая вода не должна создавать помех для 
проведения любых работ с электронасосом. Место 
установки должно быть постоянно сухим.

Демонтаж крышки вентилятора охлаж-
дения двигателя, производится с помощью 
отвертки. 

Крышка вентилятора прочно удерживается 
на корпусе двигателя в специально выполнен-
ных канавках.

В канализацию
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В электронасосах серии PW установлено механичское реле дав-
ления с заводские установки верхнего (выключение электронасоса) 
и нижнего (включение электронасоса) значения. 

Вы можете произвести регулировку верхнего и нижнего дав-
ления в соответствии с рекомендациями для конкретного типа реле 
давления, используемого в электронасосах серии PW. 

Регулировка нижнего значения давления
(давление включения насоса)

Регулировка верхнего значения давления
(давление отключения насоса)

PW

В электронасосах серии PW-Z установлено электромеханичес-
кое реле давления с заводскими установками срабатывания 1,5 
бар. 

Вы можете произвести регулировку на требуемое значение 
давления, открутив крышку реле и с помощью шлицевой отвертки 
вращая регулировочный винт вправо (+) и влево (-) установить 
треубемое значение срабатывания реле давления.

PW-Z

Винт регулировки давления
(давление включения насоса)
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Защита от «сухого хода»: в случае отсутствия воды 
на входе в насос, примерно через 6 минут насос авто-
матически останавливается. 

Функция антиблокировки: для предотвращения 
блокирования ротора насоса из-за отложений в корпу-
се насоса, электронасос, находясь в режиме ожидания, 
автоматически включается на 10 секунд каждые 3 дня.

При наличии воды во всасывающем трубопроводе 
и при закрытии вентиля на напорном трубопроводе, 
насос продолжит работу в течении 6 секунд.

В процессе эксплуатации электронасосов PW-Z, 
необходимо периодически осуществлять очистку реле 
потока, чтобы предотвратить отказ данного прибора.

Необходимо периодически выполнять проверку сопротивления изоляции обмотки двигателя относительно 
корпуса электронасоса, с температурой близкой к рабочей. Значение должно быть не менее 5МОм. 

В противном случае необходимо принять надлежащие меры. Рекомендуется обратиться в сервисную службу..

PW-Z

11. Обслуживание
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После 2000 часов нормальной эксплуатации, рекомендуется провести полное техническое 
обслуживание электронасоса. Электронасос необходимо разобрать и выполнить тщательную про-
верку составных частей насоса (торцевое уплотнение, подшипники, рабочее колесо, реле давления, 
реле протока, расширительный бак). После сборки насоса, необходимо провести гидроиспытания 
на герметичность, с давлением 5 бар, в течении 3 минут. Для проведения технического обслужи-
вания насоса, обратитесь в сервисную службу.

P  5 бармакс.

Если насос не будет использоваться длительное 
время, необходимо слить воду из насоса, просушить 
его, обработать основные части против образования 
ржавчины и поместить на хранение в соответствии с 
указаниями и рекомендациями данной инструкции.

Каждые три месяца, необходимо проверять 
давление в расширительном баке. 

При необходимости необходимо довести 
давление в расширительном баке до требуе-
мого значения.

Модель
Рабочее давление 

(МПа)
Модель

Рабочее давление 

(МПа)
PW125 0,1 PW125Z 0,16

PW250 0,16 PW250Z 0,22

PW370 0,16 PW370Z 0,22

PW550 0,22 PW550Z 0,28

PW750 0,22 PW750Z 0,28
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При правильном монтаже и соблюдении условий эксплуатации электронасосы серии WZB 
практически не требуют обслуживания.

Срок службы электронасосов серии PW и PW-Z 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. 

Следует неукоснительно соблюдать все требования безопасности, чтобы исключить причине-
ние вреда здоровью и повреждения электронасоса.

џ Категорически запрещается эксплуатировать электронасос с поврежденным 
электрокабелем. 
џ Категорически запрещается эксплуатация электронасосов, для подачи воды 
из плавательных бассейнов, садовых прудов и аналогичных источников, если в 
них находятся люди.

џ Категорически запрещается перекачивать химически агрессивные, легковоспламеняющиеся и 
взрывоопасные жидкости (бензин, газ, нефть, дизельное топливо и т.д.).
џ Перед началом эксплуатации электронасос должен быть обязательно заземлён. Не допуска-
ется эксплуатация электронасоса без заземления.
џ Установка и обслуживание электронасоса должны выполняться только квалифицированным 
персоналом, в полном соответствии с местными стандартами и нормативами. 
џ Во время эксплуатации не оставляйте на длительное время без присмотра работающий 
электронасос. Во время работы оборудования могут возникнуть различные аварийные ситуации, 
ущерб от которых при своевременном реагировании будет минимальным.
џ Запрещено проверять на ощупь температуру нагрева двигателя (корпуса двигателя), при 
работающем электронасосе. 
џ Если по какой-то причине во время работы сработала термозащита двигателя, необходимо  
немедленно прекратить его эксплуатацию и отключить от электросети. 
џ Все работы по ремонту и обслуживанию электронасоса, необходимо проводить только после 
отключения электронасоса от электропитания.
џ  Не допускайте эксплуатацию электронасоса без предварительной заливки насоса, это приве-
дет к поломке электронасоса и снятию гарантийных обязательств.
џ Разборка и ремонт насоса должны осуществляться только специалистами сервисной службы. 
Самостоятельная разборка электронасоса приведет к снятию гарантийных обязательств.
џ Замена торцевых уплотнений, подшипников и рабочего колеса с повышенным износом, не 
относится к гарантийному обслуживанию изделия.

12. Комплектность поставки

Наименование Кол-во, шт.

Электронасос 1

Шнур питания 1

Руководство по монтажу и эксплуатации 1

Гарантийный талон 1

Упаковка 1
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13. Возможные неисправности

 Внимание!
Для нормальной безаварийной работы электронасосов, следует неукосни-
тельно соблюдать все указания и требования по установке и эксплуатации элек-
тронасосов, приведенных в данном руководстве по монтажу и эксплуатации.

Данный раздел содержит только основные возможные причины неисправностей, которые 
могут возникнуть при эксплуатации электронасосов серии PW и PW-Z. 

Неисправность Возможная причина Методы устранения

Поврежден кабель питания. Заменить кабель питания. Обратитесь в сервисную службу.

Ненадлежащим образом выполнено присоединение питающего 

кабеля.
Произвести соединение надлежащим образом.

Ротор двигателя заблокирован.
Деблокировать ротор следуя указаниям инструкции по 

эксплуатации.

Перегорела обмотка статора. Обратитесь в сервисную службу.

Отсутствует напряжение в электрической сети или параметры 

напряжения не соответствуют требованиям.

Обеспечьте подачу напряжения. Установите стабилизатор 

напряжения.

Падение напряжения из-за значительной протяженности 

питающего кабеля.

Увеличте сечение кабеля следуя указаниям инструкции по 

эксплуатации.

Поврежден конденсатор. Замените конденсатор. Обратитесь в сервисную службу

Происходит утечка воды и/или подсос воздуха в трубопроводах.
Проверьте герметизацию трубопроводов и присоединенй к 

насосу

Фильтр в насосе или на всасывающем трубопроводе забит или 

заблокирован.
Очистите фильтр от загрязнений.

Заблокирован обратный клапан. Очистите или замените обратный клапан.

Утечка через механическое уплотнение вала. 
Замените механическое уплотнение вала. Обратитесь в 

сервисную службу.

Большая высота всасывания. Уменьшить высоту всасывания.

Увеличилось сопротивление в трубопроводной системе.
Приведите длины трубопроводов в соответствие, следуя 

указаниям инструкции по эксплуатации.

Фильтр в насосе или на всасывающем трубопроводе забит или 

заблокирован.
Очистите фильтр от загрязнений.

Неисправен запорный вентиль на напорном трубопроводе. Проверьте запорный вентиль и при необходимости замените.

Засорен напорный трубопровод или напорный шланг. Очистить напорный трубопровод (шланг).

Сильный износ рабочего колеса. Замените рабочее колесо. Обратитесь в сервисную службу.

Перегорел предохранитель. Замените предохранитель.

Ротор двигателя заблокирован.
Деблокировать ротор следуя указаниям инструкции по 

эксплуатации.

Перегорела обмотка статора. Обратитесь в сервисную службу.

Сработало устройство тепловой защиты двигателя.
Дождитесь пока температура двигателя не упадет. Установите 

причину срабатывания тепловой защиты и устраните причины.

Слишком низкое напряжение питания.

В двигатель попала вода вследсвтвии чего произошло короткое 

замыкание.

Ротор двигателя заблокирован.

Частый пуск насоса.

Перегрузка насоса.

Напорный трубопровод или запорный кран имеет протечки.
Проверить напорный трубопровод и запорный кран на наличие 

протечек.

Обратный клапан неисправен. Очистить или заменить обратный клапан.

Неисправен расширительный бак. Проверить давление в расширительном  баке или заменить ег.о

Слишком большие колебания давления в водопроводной сети. Произведите соответствующие настройки реле давления.

Недостаточный объем воды в водопроводной сети. Отрегулируйте объем подачи воды до требуемого баланса.

Утечки через обратный клапан, трубопроводы или механическое 

уплотнение вала.
Устраните данные неисправности.

Не совпадают настройки реле давления с фактическими 

условиями эксплуатации.
Произведите соответствующие настройки реле давления.

Недостаточное давление в расширительном баке. Устраните данные неисправности.

Частый пуск насоса

Обратитесь в сервисную службу.

Двигатель не 

включается

Насос работает но не 

подает воды

Насос уменьшил подачу 

воды

Внезапная остановка 

насоса

Прожиг обмотки 

статора

Прерывистая работа 

насоса
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При эксплуатации электронасосов серии PW-Z могут возникнуть ситуации с возможными 
неисправностями, устранение которые требует определенных знаний и навыков.

Приведенные ниже возможные неисправности и методы их устранения являются общими для 
электронасосов серии PW-Z. 

Более детальную консультацию в случае возникновения неисправности при работе электро-
насосов серии PW-Z, Вы можете получить у специалистов сервисной службы. 

ПРИЧИНА: Напорный трубопровод или запорный 
кран имеет протечки.

УСТРАНЕНИЕ: Проверить напорный трубопровод и 
запорный кран на наличие протечек и исправить.

ПРИЧИНА: неисправен расширительный бак.
УСТРАНЕНИЕ: Проверить давление в расши-

рительном  баке и при необходимости подка-
чайте воздух до требуемых значений. 

Если расширительный бак не герметичен, 
необходимо заменить его.

ПРИЧИНА: Отказ реле потока.
МЕТОД КОНТРОЛЯ: Для проверки исправности реле 

потока, необходимо снять крышку блока управления 
электронасоса и отсоединить провод реле потока от 
разъема на плате контроллера. Замкните контакты с 
помощью перемычки в разъеме для присоединения 
разъема реле потока. 

Включите насос и проверьте его работу. Если насос 
включился, то реле потока неисправно. 

УСТРАНЕНИЕ: Необходимо заменить реле потока.

ЧАСТОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОНАСОСА

Внимание!
Все работы по ремонту и обслуживанию 
электронасоса, необходимо проводить 
только после отключения электронасоса от 
электропитания.



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU 43

ПРИЧИНА: Слишком низкое значение срабатывания 
реле давления или неисправность реле давления .

МЕТОД КОНТРОЛЯ: Необходимо снять крышку 
блока управления электронасоса и отсоединить про-
вод реле давления от разъема на плате контроллера. 
Замкните контакты с помощью перемычки в разъеме 
для присоединения разъема реле давления.  

Включите насос и проверьте его работу. Если насос 
включился, то значение установленного давления 
слишком низкое или реле давления неисправно. 

УСТРАНЕНИЕ: Увеличьте значение давления, если 
это не поможет, то замените реле давления.

ПРИЧИНА: Отказ контроллера.
МЕТОД КОНТРОЛЯ: Необходимо снять крышку 

блока управления электронасоса и отсоединить про-
вод реле потока от разъема на плате контроллера. Зам-
кните контакты с помощью перемычки в разъеме для 
присоединения разъема реле потока.  

Включите насос и проверьте его работу. Если насос 
не запускается, то контроллер неисправен. 

УСТРАНЕНИЕ: Замените контроллер или блок управ-
ления насосом.

ПРИЧИНА: Отказ реле потока.
МЕТОД КОНТРОЛЯ: Необходимо снять крышку 

блока управления электронасоса и отсоединить про-
вод реле потока от разъема на плате контроллера. если 
насос отключился, то реле потока неисправно.

УСТРАНЕНИЕ: Замените реле потока.

ПРИЧИНА: Обратный клапан засорен и не может 
быть сброшен.

УСТРАНЕНИЕ: Выкрутите реле потока с обратным 
клапаном и промойте обратный клапан под чистой во-
дой устранив засорение.

ЭЛЕКТРОНАСОС НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

ЭЛЕКТРОНАСОС НЕ ПОДАЕТ ВОДУ И НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

44 RU

ПРИЧИНА: Отказ реле давления.
МЕТОД КОНТРОЛЯ: Необходимо снять крышку 

блока управления электронасоса и отсоединить про-
вод реле давления от разъема на плате контроллера. 
Если насос отключился, то реле потока давления.

УСТРАНЕНИЕ: Замените реле давления.

ПРИЧИНА: Установлено слишком высокое значение 
на реле давления.

УСТРАНЕНИЕ: Необходимо уменьшить давление в 
соответствии с рекомендациями настоящего руковод-
ства.

ЭЛЕКТРОНАСОС НЕ ПОДАЕТ ВОДУ И НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

Управление насосов серии PW-Z Управление насосов серии PW

В электронасосах используется электронная схема стабилизации: данные 

расхода и давления, полученные с реле потока и реле давления встро-

енных в корпус насоса, анализируются блоком управления. На основании 

полученных данных, блок управления автоматически подает команду на 

пуск или остановку насоса, обеспечивая тем самым стабильное водо-

снабжение. 

Управление электронасосами осуществляется 

только с помощью механического реле давления. 

Электронасос не может автоматически останав-

ливаться при очень низких значениях давления 

воды или скорости потока.

Задержка пуска: электронасос запускается после трехсекундной задерж-

ки при включении, для предотвращения образования электрической 

дуги в обмотке двигателя.

/

Защита от сухого хода: после того, как электронасос работает около 6 ми-

нут без воды, он автоматически останавливается и возобновляет работу, 

когда возобновляется подача воды в электронасос.

/

Режим антиблокировки: для предотвращения блокирования ротора 

насоса из-за отложений в корпусе насоса, электронасос, находясь в режи-

ме ожидания, автоматически включается на 10 секунд каждые три дня.

/

Электронное управление: исключает шумы, возникающие при срабаты-

вании механического реле давления.
/

14. Управление (различия)
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17. Утилизация

16. 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.

15. Хранение

Срок службы электронасосов серии PW и PW-Z 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.

Для длительного использования электронасоса, 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 электронасоса, 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 
окружающей 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.

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.
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18. 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 
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 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


