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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 WZB, містить ряд принци-
пових 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

2. Експлуатаційні обмеження

Побутові вихрові самовсмоктуючі електронасоси серії WZB, призначені для подачі чистої води і 
не агресивних рідин по щільності ідентичних воді з колодязів, відкритих водойм і свердловин, для 
зрошення і водопостачання. Крім того, насос може бути використаний в станціях автоматичного 
водопостачання в якості вузла, що створює тиск води.

Електронасоси серії WZB забезпечені вбудованим зворотним клапаном на всмоктуванні 
(виключається необхідність установки донного клапана), встановлюються поза перекачуваного 
середовища і здатні забирати воду з максимальної глибини до 8 метрів.

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 серії WZB розроблені для експлуатації тільки в побутових гідравлічних системах і 

не підлягають використанню в комерційних і виробничих цілях, в промислових і муніципальних 
системах.

Напруга електричної мережі: 1 ~ 220В (-10%, + 6%).
Частота мережі: 50 Гц (+ 5%; -5%)
При більш сильних коливаннях напруги, насос підключати до мережі тільки через стабілізатор 

напруги.
Клас захисту: IP44;
Клас ізоляції: B;
Підключення до мережі живлення має здійснюватися через окремий вимикач-автомат з 

струмом спрацьовування в 2 рази більше номінального споживаного струму насоса.
Максимальна кількість включень насоса - 40 на годину з приблизно рівними інтервалами.
Електронасос повинен встановлюватися в сухому, провітрюваному приміщенні, що виключає 

потрапляння води і утворення конденсату в двигуні електронасоса.
Максимальна температура рідини: до + 60 ° С;
Температура навколишнього середовища: від + 1 ° С до + 40 ° С;
Максимальний робочий тиск: 6 бар
pH середовища: 6,5 - 8,5
Висота всмоктування: до 8 м. (без урахування втрат у всмоктуючому трубопроводі).

 Увага!
Не рекомендується використовувати електронасоси серії WZB при глибині води в 
джерелі більше 8 метрів.

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



3UA

ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

+1°С ~ +40°С

1 ~ 220В 
(-10%; +6%), 50Гц

+1°С ~ +60°С

P : 6 бармакс.



4 UA

ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

3. Конструкція

Електронасоси серії WZB - це поверхневі нормальновсмоктуючi електронасоси з вихровим 
робочим колесом. Корпус насосу з чавуну, забезпечений бічним всмоктуючим і нагнітальними 
патрубками з трубним різьбленням. Зворотний клапан вбудований у всмоктуючому патрубку.

Перед запуском і під час експлуатації електронасосів, необхідно щоб корпус насосу був 
заповнений водою. Для цього в корпусі насоса виконано спеціальне заливний отвір з заглушкою. 
Електронасоси забезпечені зручною ручкою для їх переміщення.

Електронасоси серії WZB не мають в своїй конструкції ніяких пристроїв пуску / зупинки і 
вмикаються / вимикаються вручну. На корпусі клемної коробки розташована ідентифікаційна 
табличка, на якій вказані основні параметри і характеристики.
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№ Найменування компонента № Найменування компонента № Найменування компонента

1 Вхідний патрубок 9 Конденсатор 17 Рабоче колесо

2 Зворотній клапан 10 Кришка кабельного вводу 18 Механічне ущільнення

3 Гвинт заливного отвору 11 Пiдшипник 19 Статор

4 О-образне кільце 12 Торцева кришка 21 Кабель

5 З'єднання корпуса насосу 13 Кришка вентилятора 22 Кабельна муфта

6 Корпус двигуна 14 Гвинт зливного отвору 23 Ротор

7 Ручка 15 Корпус насосу 24 Хвильова пружина

8 Кришка клемної коробки 16 О-образне кільце 25 Вертилятор

№ поз. Модель 1WZB-35A 1WZB-45A 1WZB-65A 1WZB-35T 1WZB-45T 1WZB-65T 1,5WZB-55K1

9 Конденсатор 10µF/450В 12µF/450В 15µF/450В 10µF/450В 12µF/450В 15µF/450В 25µF/450В

Пiдшипник (сторона вентилятора) 6201-2RZ 6201-2RZ 6203-2RZ

Пiдшипник (сторона насосу) 6201-2RZ 6201-2RZ 6203-2RZ

Вал насосу Сталь 45

6 Корпус двигуна

5 З'єднання корпуса насоса

15 Корпус насосу

17 Рабоче колесо

Чавун

Чавун

Латунь

6202-2RZ

6202-2RZ

6202-2RZ

6202-2RZ

Графiт/SiSiC/NBRМеханічне ущільнення18

11

Алюміній Чавун

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

Не менше 1°

Не менше 0,5 м.
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Заглушка заливного отвору

Гідрокомпенсатор / віброізолятор

Вентиль запірний

Всмоктуючий трубопровід

Напірний трубопровід
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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.

Номінальна

потужність
двигуна

Конденсатор 

(220В, 50Гц)

Макс. 

подача 

Макс. 

натиск

Дiапазон 

натиску

Макс. висота 

пiдйому

(кВт) µF/450В (м³/час) (м.в.с.) (м.в.с) (м.)
1WZB-35A 0,37 10 2,7 30 1,0 - 27 8
1WZB-45A 0,55 12 3,3 40 3,0 - 33 8

1WZB-65A 0,75 15 3,9 50 3,5 - 47 8

1WZB-35T 0,37 10 2,7 30 1,5 - 27 8
1WZB-45T 0,55 12 3,3 40 3,0 - 33 8

1WZB-65T
1.5WZB-55K1

0,75
1,10

15
25

3,9
6,0

50
55

4,5 - 47
1,0 - 51

8
8

Модель

А:  Корпус двигуна - алюміній;  T (K1):    Корпус двигуна - чавун;

35:  Типорозмір насоса;

WZB:  Самовсмоктуючий вихровий насос;

1:  Номінальний діаметр патрубків насоса (дюйми);

1  WZB  35 - A

 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.

Q(м³/г)
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7. Габаритні розміри

DN1 DN2

A B C D E F G L H1 H2 H3

1WZB-35A 1 1 100 120 164 20,5 18 54,5 80 231 33 137 218

1WZB-45A 1 1 110 137 161,5 22 19 58 92 251 72 139 234

1WZB-65A 1 1 110 137 167 22,5 19,5 60 92 252 72 143 238

1WZB-35T 1 1 95 120 167 20,5 18 64 70 231 63 136 218

1WZB-45A 1 1 110 135 166,5 22,5 19 66,5 75 250 75 146 237

1WZB-65A 1 1 110 135 169,5 22,5 17,5 68,5 75 252 75 142 241

1.5WZB-55K1 1,5 1,5 114 136 198,5 31 16,5 87,5 101 286 80 168 278

Модель
(Дюймы)

Розмiри (мм.)

Габарити упаковки LxWxH

Нетто Брутто (мм.)
1WZB-35A 7 7,5 270х180х235

1WZB-45A 9 9,5 285х185х260

1WZB-65A 10,5 11 285х185х260

1WZB-35T 9 9,5 275х200х260

1WZB-45A 11,5 12 285х205х275

1WZB-65A 14 14,5 285х205х275

1.5WZB-55K1 18 18,5 310х215х305

Вага (кг.)
Модель

Заливний отвір
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ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

8. Монтаж

Перед установкою і підключенням електронасосу обов'язково перевірте відповідність 
електричних та напірних даних вироба, параметрам Вашої електричної і водонапірної мережі.

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

рекомендується виконувати через гумові шайби і прокладки.
Усмоктувальна магістраль виконується з жорсткого шлангe або труби. 
Діаметр шланга або труби повинен відповідати або бути більше (при значно протяжності 

трубопроводу) діаметра вхідного патрубка електронасосів серії WZB, але в будь-якому випадку не 
менше.

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

Виключайте з'єднання, що звужують або розширюють прохідний перетин шланги або труби.
Категорично забороняється установка фільтруючих елементів на всмоктуючої магістралі.
Електронасос слід розташовувати, як можна ближче до джерела рідини.
При монтажі всмоктуючої магістралі необхідно забезпечити безперервний кут нахилу від 

насосу 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 WZB забезпечені вбудованим зворотним клапаном на всмоктуванні. 

Однак, при значній глибині всмоктування, може знадобитися установка на кінці всмоктувального 
трубопроводу зворотного клапана з фільтром. Фільтр необхідно встановити в будь-якому випадку. 
При цьому, з огляду на те що насос забезпечний зворотним клапаном, буде потрібно організація 
заливки всмоктувального трубопроводу.

Всмоктуючий патрубок 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) 

установка зворотного клапана на трубопровід не потрібно.
До напірного трубопроводу не вимагається таких жорстких вимог, як до всмоктуючого. Можна 

порекомендувати не звужувати без необхідності діаметр труб, щоб не створювати додаткових 
втрат напору і продуктивності при подачі води споживачеві.

 Увага!
Всі з'єднання трубопроводів всмоктуючої і напірної магістралей повинні бути 
виконані герметично, для виключення підсмоктування повітря і протікання.
При першому пуску або перед пуском насоса після перерви в роботі, необхідно 
провернути ротор з боку вентилятора.

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

Якщо електромережа та розетка, до якої буде підключатися електронасос, має чинний 
заземлюючий пристрiй, то заземлення електронасоса буде здійснюватися через контакти, 
розташовані на вилці шнура електронасоса і в розетці.

У разі відсутності заземлення в мережі електроживлення, необхідно заземлити корпус 
електронасосу автономно.

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

Товщина жили живильного кабелю, до якого здійснюється підключення електронасосу, 
повинна бути не менше 1 кв.мм. Місце установки розетки повинно бути захищене від бризок 
води.

Двигун електронасосу 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 електронасосу знову запускається.

 Увага!
Переконайтеся, що напруга і частота в місцевій електромережі відповідають 
вимогам, зазначеним на табличці насоса.

 Увага!
Підключення до електромережі слід виконувати тільки після остаточного 
виконання, що відповідні з'єднання.

 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 най-
ближчого 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.
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Перед введенням в експлуатацію електронасос й усмоктувальна магістраль обов'язково 
повинні бути заповнені водою.

Для цього:
1. Викрутити пробку заливного отвору.
2. Залити в насос воду через заливний отвір.
3. Закрутити пробку заливного отвору.

Для запуску насоса рекомендується наступна процедура:
1. Заповнити насос водою через заливний отвір.
2. Закрити вентиль на напірнiй магістралі.
3. Включити електронасос.
4. Трохи відкрити вентиль на напірному трубопроводі. Дати електронасосe попрацювати 1-5 

хвилин (залежить від системи). За цей час з труби на виході повинна піти вода.
5. Відкрийте вентиль на напірному трубопроводі повністю.
Якщо вода не пішла, необхідно відключити електронасос, долити в насос води і ще раз 

повторити процедуру запуску.

10. Введення в експлуатацію

11. Експлуатація та обслуговування

При правильному монтажі і дотриманні умов експлуатації електронасоси серії WZB практично 
не вимагають обслуговування.

Термін служби електронасосів серії WZB при правильній експлуатації, обслуговуванні 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.

 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!
Не припускайте експлуатацію електронасоса без попередньої заливки всмокту-
вального трубопроводу та насосу рідиною, що перекачується, це призведе до 
поломки електронасоса та зняття гарантійних зобов'язань.
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Увага!
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 знахо-
дяться люди.

џ Категорично забороняється перекачувати хімічно агресивні, легкозаймисті та вибухоне-
безпечні рідини (бензин, газ, нафту, дизельне паливо і т.д.).
џ Перед початком експлуатації електронасос повинен бути обов'язково заземлений. 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 електронасос.
џ Якщо з якоїсь причини під час роботи спрацювала термозахист двигуна, необхідно негайно 
припинити його експлуатацію і відключити від електромережі.
џ Всі роботи з ремонту та обслуговування електронасоса, необхідно проводити тільки після 
відключення електронасоса від електроживлення.

 Увага!
Розбирання і ремонт насоса повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісної 
служби. Самостійне розбирання електронасоса призведе до зняття гарантійних 
зобов'язань.

 Увага!
Не допускайте експлуатацію електронасосив без попередньої заливки насоса, це 
призведе до поломки електронасоса і зняття гарантійних зобов'язань.

12. Комплектність поставки

Наименование Кол-во, шт.

Електронасос 1

Шнур живлення 1

Посібник з монтажу та експлуатації 1

Гарантійний талон 1

Упаковка 1

 Увага!
Заміна торцевих ущільнень, підшипників і робочого колеса з підвищеним 
зносом, не відноситься до гарантійного обслуговування виробу.
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13. Можливі несправності

Несправність Можлива несправність Спосiб усунення

Відсутня напруга в електричній мережі або 

параметри напруги не відповідають вимогам.

Забезпечте подачу напруги. Встановіть 

стабілізатор напруги.

Неналежним чином виконано приєднання 

кабелю живлення.
Провести з'єднання належним чином.

Перегорів запобіжник. Замініть запобіжник.

Спрацював пристрій захисту двигуна.

Встановіть причину спрацювання захисних пристроїв 

(наприклад: перевірте опір обмоток електродвигуна 

і т.д.). Усуньте несправності.

Ротор двигуна заблокований.

Деблокувати ротор, ввівши викрутку в паз шлицевого 

кінця вала з боку вентилятора, попередньо знявши 
кришку вентилятора і провернути ротор до тих пір, 

поки не буде забезпечено його вільний хід.

Пошкоджений двигун або конденсатор. Зверніться в сервісну службу.

Пошкоджений кабель живлення. Зверніться в сервісну службу.

Немає води. Забезпечте подачу води.

Засмічений сітчастий фільтр. Очистити фільтр від сміття.

Заблокований зворотний клапан. Очистити або замінити клапан.

Відбувається витік води і / або підсмоктування 
повітря в трубопроводах.

Перевірте і перегерметізіруйте трубопроводи.

Велика висота всмоктування. Зменшити висоту всмоктування.

Залишки повітря у всмоктувальній системі 

після заповнення водою.
Видаліть повітря.

Зворотний клапан вбудований 

в насос несправний.
Зверніться в сервісну службу.

Зворотний клапан вбудований 
в насос засмічений.

Очистити зворотний клапан від забруднень.

Насос не включається, 

двигун не працює

Насос працює, але 

не створює тиск.

При заливці насоса, 

вода йде.

Засмічений сітчастий фільтр. Очистити фільтр.

Несправний запірний вентиль на 
напірному трубопроводі.

Перевірте запірний вентиль і при необхідності 
замініть його.

Засмічена напірна труба або напірний шланг. Очистити напірну трубу (шланг).

Знос робочого колеса. Замінити робоче колесо. Зверніться в сервісну службу.

Збільшилося опір в трубопровідній системі.

Зменшіть довжину труб в системі так, щоб довжина всмо- 

ктувальної магістралі не перевищувала максимального  

значення глибини всмоктування використовуваного 
насоса.  Довжина напірної магістралі не повинна 

перевищувати максимального значення напору 

Утруднений вільний хід робочого колеса. Очистити робоче колесо від забруднення.

Напруга електромережі вище або нижче 

допустимих значень.

Вимкнути насос. Дочекатися стабілізації напруги 

електромережі до допустимих значень.

Несправний двигун. Зверніться в сервісну службу.

Насос зменшив 

подачу води.

Переривчаста робота 

насоса через спрацьо-

вування теплового 

захисту двигуна.

використовуваного насоса.
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16. Утилiзацiя

14. Зберігання

15. 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 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.
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17. 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.



UA 15

ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

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 WZB 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.).

16 RU
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1. Описание и область применения

2. Эксплуатационные ограничения

Бытовые вихревые самовсасывающие электронасосы серии WZB, предназначены для подачи 
чистой воды и не агрессивных жидкостей по плотности идентичных воде из колодцев, открытых 
водоемов и скважин, для орошения и водоснабжения. Кроме того, насос может быть использован 
в станциях автоматического водоснабжения в качестве узла, создающего давление воды. 

Электронасосы серии WZB снабжены встроенным обратным клапаном на всасывании (исклю-
чается необходимость установки донного клапана), устанавливаются вне перекачиваемой среды 
и способны забирать воду с максимальной глубины до 8 метров.

Требования к перекачиваемой жидкости:
- чистая вода, не содержащая длинноволокнистых включений;
- максимальное содержание твердых взвешенных частиц - 0,2%;
- максимальный размер твердых частиц - 0,1 мм.
Электронасосы серии WZB разработаны для эксплуатации только в бытовых гидравлических 

системах и не подлежат использованию в коммерческих и производственных целях, в промыш-
ленных и муниципальных системах.

Напряжение электрической сети: 1 ~ 220В (-10%, +6%).
Частота сети: 50Гц (+5%; -5%)
При более сильных колебаниях напряжения, насос подключать к сети только через стабилиза-

тор напряжения.
Класс защиты: IP44;
Класс изоляции: B;
Подключение к питающей сети должно осуществляться через отдельный выключатель-автомат 

с током срабатывания в 2 раза больше номинального потребляемого тока насоса.
Максимальное количество включений насоса - 40 в час с приблизительно равными интерва-

лами.
Электронасос должен устанавливаться в сухом, проветриваемом помещении, исключающем 

попадание воды и образование конденсата в двигателе электронасоса.
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: до +60°С;
Температура окружающей среды: от +1°С до +40°С;
Максимальное рабочее давление: 6 бар
pH среды: 6,5 – 8,5
Высота всасывания: до 8 м. (без учета потерь во всасывающем трубопроводе).

 Внимание!
Не рекомендуется использовать электронасосы серии WZB при глубине воды в 
источнике более 8 метров. 

 Внимание!
Использование электронасоса, не соответствующее области применения, 
считается не соответствующим его целевому назначению. 
Все претензии по возмещению ущерба, возникшего в результате такого 
применения, отклоняются.
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+1°С ~ +40°С

+1°С ~ +60°С

P : 6 бармакс.

1 ~ 220В 
(-10%; +6%), 50Гц
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3. Конструкция

Электронасосы серии WZB - это поверхностные нормальновсасывающие электронасосы с 
вихревым рабочим колесом. Корпус насоса из чугуна, снабжен боковым всасывающим и 
нагнетательными патрубками с трубной резьбой. Обратный клапан встроен во всасывающем 
патрубке . Перед запуском и во время эксплуатации электронасосов, необходимо чтобы корпус 
насоса был заполнен водой. Для этого в корпусе насоса выполнено специальное заливное 
отверстие с заглушкой. Электронасосы снабжены удобной ручкой для их перемещения.

Электронасосы серии WZB не имеют в своей конструкции никаких устройств пуска/остановка и 
включаются/выключаются вручную. На корпусе клеммной коробки расположена идентифика-
ционная табличка, на которой указаны основные параметры и характеристики.

15
16

1
2

3
4

5

6

7

8
9

10 11
12

13

14

17
18

19

20
21

22
23

24

25

№ Наименование компонента № Наименование компонента № Наименование компонента

1 Входной патрубок 9 Конденсатор 17 Рабочее колесо

2 Обратный клапан 10 Крышка кабельного ввода 18 Механическое уплотнение

3 Винт заливного отверстия 11 Подшипник 19 Статор

4 О-образное кольцо 12 Торцевая крышка 21 Кабель

5 Соединение корпуса насоса 13 Крышка вентилятора 22 Кабельная муфта

6 Корпус двигателя 14 Винт сливного отверстия 23 Ротор

7 Ручка 15 Корпус насоса 24 Волновая пружина

8 Крышка клеммной коробки 16 О-образное кольцо 25 Вертилятор

№ поз. Модель 1WZB-35A 1WZB-45A 1WZB-65A 1WZB-35T 1WZB-45T 1WZB-65T 1,5WZB-55K1

9 Конденсатор 10µF/450В 12µF/450В 15µF/450В 10µF/450В 12µF/450В 15µF/450В 25µF/450В

Подшипник (сторона вентилятора) 6201-2RZ 6201-2RZ 6203-2RZ

Подшипник (сторона насоса) 6201-2RZ 6201-2RZ 6203-2RZ

Вал насоса Сталь 45

6 Корпус двигателя

5 Соединение корпуса насоса

15 Корпус насоса

17 Рабочее колесо

Чугун

Чугун

Латунь

6202-2RZ

6202-2RZ

6202-2RZ

6202-2RZ

Графит/SiSiC/NBRТорцевое уплотнение18

11

Алюминий Чугун

 Внимание!
Электронасосы серии WZB снабжены встроенным обратным клапаном, установлен-
ным на входе в насос. Необходимость в использовании донного обратного клапана 
на всасывающем трубопроводе отсутствует.
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4. Условия установки

Не менее 1°

Не менее 0,5 м.

Не менее 0,2 м.
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Электронасос WZB

Фильтр сетчатый

Заглушка заливного отверстия

Гидрокомпенсатор/виброизолятор

Вентиль запорный

Всасывающий трубопровод

Напорный трубопровод
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5. Условное обозначение

6. Технические характериститки

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.

Номинальная 

мощность  
двигателя

Конденсатор 

(220В, 50Гц)

Макс. 

подача 

Макс. 

напор

Диапазон 

напора

Макс. высота 

подъема

(кВт) µF/450В (м³/час) (м.в.с.) (м.в.с) (м.)
1WZB-35A 0,37 10 2,7 30 1,0 - 27 8
1WZB-45A 0,55 12 3,3 40 3,0 - 33 8

1WZB-65A 0,75 15 3,9 50 3,5 - 47 8

1WZB-35T 0,37 10 2,7 30 1,5 - 27 8
1WZB-45T 0,55 12 3,3 40 3,0 - 33 8

1WZB-65T
1.5WZB-55K1

0,75
1,10

15
25

3,9
6,0

50
55

4,5 - 47
1,0 - 51

8
8

Модель

А: Корпус двигателя - алюминий. T(K1): Корпус двигателя - чугун; 

35: Типоразмер насоса;

WZB: Самовсасывающий вихревой насос;

1: Номинальный диаметр патрубков насоса (дюймы);

1  WZB  35 - A
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7. Габаритные размеры

DN1 DN2

A B C D E F G L H1 H2 H3

1WZB-35A 1 1 100 120 164 20,5 18 54,5 80 231 33 137 218

1WZB-45A 1 1 110 137 161,5 22 19 58 92 251 72 139 234

1WZB-65A 1 1 110 137 167 22,5 19,5 60 92 252 72 143 238

1WZB-35T 1 1 95 120 167 20,5 18 64 70 231 63 136 218

1WZB-45A 1 1 110 135 166,5 22,5 19 66,5 75 250 75 146 237

1WZB-65A 1 1 110 135 169,5 22,5 17,5 68,5 75 252 75 142 241

1.5WZB-55K1 1,5 1,5 114 136 198,5 31 16,5 87,5 101 286 80 168 278

Модель
(Дюймы)

Размеры (мм.)

Габариты упаковки LxWxH

Нетто Брутто (мм.)
1WZB-35A 7 7,5 270х180х235

1WZB-45A 9 9,5 285х185х260

1WZB-65A 10,5 11 285х185х260

1WZB-35T 9 9,5 275х200х260

1WZB-45A 11,5 12 285х205х275

1WZB-65A 14 14,5 285х205х275

1.5WZB-55K1 18 18,5 310х215х305

Вес (кг.)
Модель

Заливное отверстие
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8. 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 серии WZB, но в любом случае не меньше. 

Для уменьшения перекосов и напряжений, передаваемых от труб на насос, а также для 
уменьшения передачи вибраций и шума от насоса на систему водоснабжения, рекомендуется 
присоединять трубопроводы к насосу через виброизоляционные вставки.

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

Электронасосы серии WZB снабжены встроенным обратным клапаном на всасывании. Однако, 
при значительной глубине всасывания, может потребоваться установка на конце всасывающего 
трубопровода обратного клапана с фильтром. Фильтр необходимо установить в любом случае. 
При этом, учитывая что насос оснащен обратным клапаном, потребуется организация заливки 
всасывающего трубопровода.

Всасывающий патрубок 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) установка обратного клапана на трубопровод не требуется.
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. 

 Внимание!
Все соединения трубопроводов всасывающей и напорной магистралей должны 
быть выполнены герметично, для исключения подсоса воздуха и протечек.
При первом пуске или перед пуском насоса после перерыва в работе, необходи-
мо провернуть ротор со стороны вентилятора.

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

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

 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.
(Причины перегрева двигателя могут быть разные: как правило это эксплуатация 
при высокой температуре окружающего воздуха, либо неудовлетворительные 
параметры сети электропитания, либо блокирование вала электронасоса 
посторонними предметами, попавшими внутрь насоса, ржавчиной и т.п.)

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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Перед вводом в эксплуатацию электронасос и всасывающая магистраль обязательно должны 
быть заполнены водой. 

Для этого:
1. Выкрутить пробку заливного отверстия.
2. Залить в насос воду через заливное отверстие.
3. Закрутить пробку заливного отверстия.

Для запуска насоса рекомендуется следующая процедура:
1. Заполнить насос водой через заливное отверстие.
2. Закрыть вентиль на напорной магистрали.
3. Включить электронасос.
4. Немного приоткрыть вентиль на напорном трубопроводе. Дать электронасосу поработать 1-

5 минут (зависит от системы). За это время из трубы на выходе должна пойти вода. 
5. Откройте вентиль на напорном трубопроводе полностью.
Если вода не пошла, необходимо отключить электронасос, долить в насос воды и еще раз 

повторить процедуру запуска.

10. Ввод в эксплуатацию

 Внимание!
Не допускайте эксплуатацию электронасоса без предварительной заливки 
насоса перекачиваемой жидкостью, это приведет к поломке электронасоса и 
снятию гарантийных обязательств.

11. Эксплуатация и обслуживание

При правильном монтаже и соблюдении условий эксплуатации электронасосы серии WZB 
практически не требуют обслуживания.

Срок службы электронасосов серии WZB 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!
Если в эксплуатации электронасоса был перерыв, то в результате окисления сте-
нок насосной камеры возможна блокировка рабочего колеса. Поэтому после 
демонтажа электронасоса и перерыва в эксплуатации, перед следующим запус-
ком необходимо убедиться, что вал двигателя вращается свободно, провернув 
его за крыльчатку обдува (вентилятора) с помощью отвертки. В случае, если 
провернуть вал не удаётся, необходимо обратиться в сервисную службу.

 
 

 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.
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Внимание!
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, легковоспламе-
няющиеся 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 квалифициро-

ванным 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.

 Внимание!
Замена торцевых уплотнений с повышенным износом не относится к гарантий-
ному обслуживанию изделия.

 Внимание!
Разборка и ремонт насоса должны осуществляться только специалистами 
сервисной службы. Самостоятельная разборка электронасоса приведет к снятию 
гарантийных обязательств.

 Внимание!
Не допускайте эксплуатацию электронасоса без предварительной заливки 
насоса, это приведет к поломке электронасоса и снятию гарантийных 
обязательств.

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

Неисправность Возможная причина Методы устранения

Отсутствует напряжение в электрической сети 

или параметры напряжения не соответствуют 

требованиям.

Обеспечьте подачу напряжения. Установите 

стабилизатор напряжения.

Ненадлежащим образом выполнено 

присоединение питающего кабеля.
Произвести соединение надлежащим образом.

Перегорел предохранитель. Замените предохранитель.

Сработало устройство защиты двигателя.

Установите причину срабатывания защитных устройств 

(например: проверьте сопротивление обмоток 

электродвигателя и т.д.). Устраните неисправности.

Ротор двигателя заблокирован.

Деблокировать ротор, введя отвертку в паз шлицевого 

конца вала со стороны вентилятора, предварительносняв 
крышку вентилятора и провернуть ротор до тех пор, пока 

не будет обеспечен его свободный ход.

Поврежден двигатель или конденсатор. Обратитесь в сервисную службу.

Поврежден кабель питания. Обратитесь в сервисную службу.

Нет воды. Обеспечьте подачу воды.

Засорен сетчатый фильтр. Очистить фильтр от мусора.

Заблокирован обратный клапан. Очистить или заменить клапан.

Происходит утечка воды и/или подсос воздуха 
в трубопроводах.

Проверьте и перегерметизируйте трубопроводы.

Большая высота всасывания. Уменьшить высоту всасывания.

Остатки воздуха во всасывающей системе 

после заполнения водой.
Удалите воздух.

Обратный клапан встроенный в насос 

неисправен.
Обратитесь в сервисную службу.

Обратный клапан встроенный в насос засорен. Очистить обратный клапан от загрязнений.

Насос не включается, 

двигатель не работает.

Насос работает, но не 

создает давление.

При заливке насоса, 

вода уходит. 

Засорен сетчатый фильтр. Очистить фильтр.

Неисправен запорный вентиль на напорном 
трубопроводе.

Проверьте запорный вентиль и при необходимости 
замените его.

Засорена напорная труба или напорный шланг. Очистить напорную трубу (шланг).

Износ рабочего колеса. Заменить рабочее колесо.

Увеличилось сопротивление в 

трубопроводной системе.

Уменьшите длину труб в системе так, чтобы длина 

всасывающей магистрали не превышала максимального 

значения глубины всасывания используемого насоса. 
Длина напорной магистрали не должна превышать 

максимального значения напора используемого насоса.

Затрудненный свободный ход рабочего колеса. Очистить рабочее колесо от загрязнения.

Напряжение электросети выше или ниже 

допустимых значений.

Выключить насос. Дождаться стабилизации напряжения 

электросети до допустимых значений.

Неисправный двигатель. Обратитесь в сервисную службу.

Насос уменьшил подачу 

воды.

Прерывистая работа 

насоса из-за 

срабатывания тепловой 

защиты двигателя.
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16. Утилизация

14. Хранение

15. 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 WZB 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.
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17. 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


