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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 XPS, містить ряд 
принципових вказівок і рекомендацій, дотримання яких гарантує Вам довгий термін 
експлуатації електронасоса без поломок і вбереже Вас від витрат на проведення 
ремонту. 

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

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

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

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

Обов'язково збережіть цей посібник, для дотримання умов гарантійного обслуго-
вування електронасосів.

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

 УВАГА!
Перед установкою і початком експлуатації електронасосів, уважно 
ознайомтеся з даним посібником з монтажу та експлуатації і збережіть 
його для подальшого використання.
Неухильно дотримуйтесь вказівок і рекомендацій цього посібника.
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1. Опис

2. Структура

Насоси серії XPS є циркуляційні насоси з «мокрим» ротором, з лінійним виконанням 
патрубків ( «ін-лайн») і призначені для створення примусової циркуляції рідини в одно- або 
двотрубних системах опалення або гарячого водопостачання (насоси з корпусом з латуні) при 
стабільному або слабо мінливiй витраті.

Завдяки моноблочнiй конструкції і лінійному виконанню патрубків вони легко монту-
ються на трубопровід і вимагають мінімум простору для установки.

Ротор розташовується безпосередньо в перекачуваному середовищі. Ротор від статора 
відокремлює гільза з нержавіючої сталі. Підшипники з кераміки змащуються і охолоджуються 
рідиною, що перекачується.

Керамічні підшипники зменшує загальний шум роботи насоса, забезпечуючи відсутність 
перевантажень протягом всього терміну служби насоса.

Регулювання потужності здійснюється за допомогою трипозиційного перемикача, 
розташованого на клемній коробці.

Режим I - мінімальний натиск і подача;
Режим II - середні значення напору і подачі;
Режим III - максимальні значення напору і подачі.

При використанні циркуляційного насоса відповідно до цієї інструкції, спеціального 
обслуговування не потрібно.
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№ Найменування Матеріал

1 Iнформаційна табличка Поліамід Pa6
2 Гвинт пробка Латунь

3 Ущільнювальне кільце EPDM
4 Гвинт Сталь

5 Корпус двигуна Алюміній
6 Статор /

7 Ущільнювальне кільце II EPDM
8 Гільза ротора Н/ж сталь

9 Ущільнювальне кільце I EPDM

Рабоче колесо PES-G30
Вал Кераміка

Упорний підшипник Графіт
Радіальний підшипник Кераміка

11 Корпус насоса Чавун
12 Кришка клемної коробки Термопластік ABS

13 Конденсатор /
14 Монтажна плата /

15 Саморiз Н/ж сталь
16 Кронштейн конденсатора Термопластік ABS

17 Гвинт Сталь
18 Корпус клемної коробки Поліамід PA66-G30

19 Ущільнення клемної коробки EPDM
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3. Маркування

4. Експлуатаційні обмеження

- монтажна довжина (мм.);

- F: фланцеве з'єднання, без вказівки - різьбове;

- максимальний напір (м.в.с.);

- діаметр патрубків (мм.);

- серія циркуляційних насосів з трьома ручними режимами 
регулювання потужності.

Приклад: XPS 20-6-130
Насос циркуляційний з трьома режимами регулювання потужності, з прохідним 

діаметром DN20 (20 мм.), Максимальний напір 6 м.в.с., монтажна довжина - 130 мм.

XPS  32 - 8 F - 220

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

хімічно нейтральна, не в'язка, близька за властивостями до води (вміст гліколю не більше 
30%);

Монтаж: вал двигуна повинен бути розташований суворо в горизонтальному положенні.

1 - фірмовий логотип виробника;
2 - серійний номер виробу;
3 - модель;
4 - напруга мережі;
5 - частота мережі;
6 - ступінь захисту IP;
7 - клас температур;
8 - клас ізоляції;
9 - сертифікація;
10 - ступені потужності насоса;
11 - струм, А;
12 - споживана потужність P1, Вт;
13 - максимальний тиск системи.
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5. Заходи безпеки

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

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

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

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

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

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

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

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

Для систем гарячого водопостачання, повинні застосовуватися тільки насоси з корпусом з 
латуні або нержавіючої сталі.

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

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

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

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

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

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

Якщо насос тривалий час не використовується, необхідно перекрити запірну арматуру і 
відключити електроживлення. 

Регулярно проводьте діагностику циркуляційного насоса і його вузлів. Це допоможе 
вчасно діагностувати і усунути несправності, які можуть виникнути під час експлуатації 
насоса.
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  Якщо кабель електроживлення пошкоджений, необхідно залучити кваліфікованих 
фахівців, для його заміни.

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

Якщо двигун працює нестабільно (сторонні шуми, висока температура корпусу двигуна), 
необхідно негайно перекрити запірні крани, відключити насос від електроживлення і зверну-
тися до представника виробника або продавця.

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

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

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

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

Насос повинен зберігатися в сухому, вентильованому і затіненому місці, в умовах кімнат-
ної температури.

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

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

t°С 85 90 110

Тиск, бар 0,49 0,28 1,08

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

Для нормальної роботи насоса, враховуйте значення t₁ 
та t₂ зазначені в представленій таблиці.

Мінімально допустима температура 
перекачуваного середовища:  +2°С;

Макс. допустима температура пере-
качуваного середовища:  +110°С;

Мінімально допустима температура 
навколишньої середи:  +2°С;

Максимально допустима температу-
ра навколишньої середи: +40°С;

t₁ °C 2 40 60 80 90 100 105 110

t₂ макс. °C 2 40
TF 110°C

t₁ ≥ t₂
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6. Встановлення

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

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

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

При монтажі насоса, вал двигуна повинен бути розташований суворо в горизонтальному 
положенні.
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 При монтажі насоса, для зручності підключення живлення, блок управління може бути 
встановлений в положенні аналогічно 3, 9 та 12 годинах на циферблаті годинника.

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

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

крани з обох сторін насоса.

7. Положення блоку управління

3 4 521

3
4

5

2

1

Увага!
Перед початком будь-якого обслуговування насоса, переконайтеся в 
тому, що запірні вентилі з обох сторін насоса перекриті, а насос 
знеструмлений. Дайте насосу охолонути, в іншому випадку можливе 
отримання термічного опіку, внаслідок викиду гарячої пари.
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 Увага!
Монтаж мережі живлення повинен виконуватись лише спеціалістами відпо-
відно до норм і правил улаштування електромережі. Насос повинен бути 
заземлений.

Кабель живлення не повинен стикатися з трубою і / або корпусом насоса. Переконайтеся в 
тому, що живлена мережа відповідає вимогам, зазначеним на табличці маркування насоса.

Якщо температура рідини, що перекачується понад 90°С, то необхідна установка термо-
стійкого кабелю живлення.

Якщо на насосі зазначено «MOTOR PROTECTION NEEDED», то потрібна установка автома-
тичного вимикача з захистом від перевантажень і короткого замикання.

Увага!
Не допускайте попадання води на клемник. Це може привести до короткого 
замикання, ураження електричним струмом і виходу насоса з ладу.

8. Підключення електроживлення

Макс. 3 мм.

2
Макс. 3 х 1,5 мм ; Макс.Ø10 мм.
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9. Введення в експлуатацію

Для видалення повітря з трубопроводу, слід передбачити установку ручного або автома-
тичного повітрявідводчика (повітряний клапан) у верхній точці системи.

 Увага!
Перед початком експлуатації насоса, переконайтеся в тому, що трубопровід 
повністю заповнений водою.

10 UA
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 Часткове видалення повітря з насоса відбувається автоматично після його вмикання.
Однак повітря необхідно видалити з насоса повністю, виконавши наступні операції:
Встановіть перемикач режимів роботи насоса в положення III - максимальна потужність 

насоса.
Увімкніть насос.
За допомогою сервісного інструменту, викрутити гвинт для видалення повітря.
Як тільки вода, що виходить з насоса, перестане утримувати повітря, закрутіть гвинт.

3

4

2

1

3
4

2
1

Увага!
Перемикання потужності насоса, 

проводиться тільки 
при вимкенному насосі.

Увага!
Залежно від температури робочої рідини і тис-
ку в системі, при викручуваннi гвинта для ви-
далення повітря, можливий вихід з насоса 
гарячої рідини або пари.
При цьому можна отримати сильний опік!

11UA
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10. Технічні характеристики

Модель

Приєднувальні розміри

Розміри перехідників (гайка)

Монтажна довжина (мм.)

Режим роботи насоса I II III I II III I II III I II III I II III I II III

Потужність (Вт) 30 45 60 45 65 90 30 45 60 45 65 90 30 45 60 45 65 90

Максимальна

продуктивність (м³/год)

Максимальний напір (м.)

Вага нетто (кг)

Вага брутто (кг), без гайок.

Макс. робочий тиск (бар)

Макс.температура 

перекачуваної рідини (°С)

2,3

2,5

2,5

2,7

2,8

3

10

110

2 2,2 3

4 6 4 6 4 6

G1 �⁄�"

G�⁄�" в G�⁄�" G1" в G�⁄�" G1 �⁄�" в G1"

130

G�⁄�" G1"

XPS 15-4-130 XPS 15-6-130 XPS 20-4-130 XPS 20-6-130 XPS 25-4-130 XPS 25-6-130

Модель

Приєднувальні розміри

Розміри перехідників (гайка)

Монтажна довжина (мм.)

Режим роботи насоса I II III I II III I II III I II III I II III I II III

Потужність (Вт) 30 45 60 45 65 90 30 45 60 45 65 90 140 210 245 145 185 200

Максимальна

продуктивність (м³/год)

Максимальний напір (м.)

Вага нетто (кг)

Вага брутто (кг), без гайок.

Макс. робочий тиск (бар)

Макс.температура 

перекачуваної рідини (°С)

4,6

4,8

4,8

5

3

3,2

3,4

3,6

10

110

G1"

G1" в G�⁄�"

G1 �⁄�"

G1 �⁄�" в G1"

3 7

180

3 3,5

4 6 4 6 12 8

G1 �⁄�" в G1" G2" в G1 �⁄�"

G1 �⁄�" G2"

XPS 25-4-180 XPS 25-6-180 XPS 32-4-180 XPS 32-6-180 XPS 20-12-180 XPS 25-8-180

Модель

Приєднувальні розміри

Розміри перехідників (гайка)

Монтажна довжина (мм.)

Режим роботи насоса I II III I II III I II III I II III

Потужність (Вт) 140 210 245 140 210 245 95 135 145 140 210 245

Максимальна

продуктивність (м³/год)

Максимальний напір (м.)

Вага нетто (кг)

Вага брутто (кг), без гайок.

Макс. робочий тиск (бар)

Макс.температура 

перекачуваної рідини (°С)

10,5

11

10

110

12 8 5 8

4,8

5

5,2

5,4

10

10,5

G1 �⁄�" в G1"

180

G2" в G1 �⁄�" Фланец DN40 в G2"

220

3,5 10 8 10

G1 �⁄�" G2" Фланец DN40

XPS 25-12-180 XPS 32-8-180 XPS 32-5F-220 XPS 32-8F-220
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11. Графічні діаграми
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12. Габаритні розміри

17UA

Розміри (мм.) Розмір 
упаковки

ДхШхВ (мм.)
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13. Комплектність поставки

14. Можливі несправності

Неисправность Причина Спосіб усунення

Немає води Забезпечте надходження води в насос

Зворотний клапан (в разі, якщо він встановлений) 

заблокований в закритому положенні
Замініть або відремонтуйте клапан

Відбувається витік води і / або підсмоктування повітря 

в трубопроводах
Перевірте і полагодите трубопроводи

Закритий кран на всмоктуючої магістралі Відкрийте кран

Повітряна пробка в системі Видаліть повітря з системи

Відсутня напруга в електричній мережі або параметри 

напруги не відповідають вимогам

Забезпечте подачу напруги. 

Встановіть стабілізатор напруги

Перегорів запобіжник Замініть запобіжник

Спрацював пристрій захисту

Встановіть причину спрацювання захисних пристроїв 

(наприклад: перевірте опір обмоток електродвигуна і т.д.). 

Усуньте несправності.

Пошкоджено двигун або кабель живлення

Перевірте двигун і кабель за допомогою вимірювання 

опору обмоток двигуна насоса і / або кабелю живлення. 

Замініть насос і / або кабель.

Пошкоджено конденсатор Замініть конденсатор

Вал двигуна заблокований (наприклад, забрудення 

або відкладеннями)
Видаліть забруднення

Заблоковані підшипники насоса через 

утворення відкладень

Видалити гвинт для видалення повітря. Деблокувати 

ротор, ввівши викрутку в паз шлицевого кінця вала і 

провертати до тих пір, поки не буде забезпечено його 

вільний хід.

Напруга в електромережі не відповідають вимогам
Забезпечте подачу напруги необхідних значень.

Встановіть стабілізатор напруги.

Втрати напору в трубопроводах перевищують 

допустиме значення

Забезпечте зменшення втрат напору або замініть 

насос насосом більшої потужності.

Крани на напірному і / або всмоктуючому трубопроводі, 

частково закриті і / або блоковані.
Повністю відкрийте крани або відремонтуйте їх

Пошкоджено і / або засмічені з'єднують трубопроводи Усуньте протікання, очистіть або замініть трубопроводи

Недостатній підпір на вході в насос Збільште підпір на вході в насос

Занадто висока швидкість Переведіть насос на нижчу ступінь

Присутність повітря в насосі / системі Збезповітріть насоса / системи

Насос відрегульований на занадто високу 

продуктивність
Переведіть насос на нижчу ступінь

Внутрішні частини насоса засмічені Провести очищення внутрішніх частин насоса

Наявність повітря в системі Видалити повітря з системи

Підвищений шум 

в системі

Насос працює, але не 

створює тиск

Насос не працює

Продуктивність насоса 

не досягає 

номінального значення

Підвищений шум 

в насосі

Найменування Кількість, шт.

Насос циркуляційний 1

Гайки з'єднувальні (відповідні фланці) з прокладками 2

Шнур живлення 1

Посібник з монтажу та експлуатації 1

Гарантійний талон 1

Упаковка 1

18 UA

ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



17. Технічне обслуговування

18. Утилізація

15. Зберігання

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.

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

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

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

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

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

вих комунальних служб.

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

У навколишньому середовищі повинні бути відсутніми агресивні речовини і пил. 
Температура навколишнього середовища повинна бути від 0 ° С до 40 ° С, відносна воло-

гість повітря не повинна перевищувати 85%, поштовхи і вібрація не припустимі.

19UA

 Увага!
Неправильна організація зберігання, може привести до поломки електро-
насоса з відмовою в подальшому гарантійному обслуговуванні.
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19. Гарантії виробника

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Данное руководство по монтажу и эксплуатации электронасосов серии XPS, содер-
жит 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 элемен-

тами водоснабжения, должны осуществляться персоналом, имеющим соответству-
ющий 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!
Перед установкой и началом эксплуатации электронасосов, вниматель-
но ознакомьтесь с данным руководством по монтажу и эксплуатации и 
сохраните его для дальнейшего использования.
Неуклонно следуйте указаниям и рекомендациям данного руковод-
ства.
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1. Описание

2. Структура

Насосы серии XPS представляют собой циркуляционные насосы с «мокрым» ротором, с 
линейным исполнением патрубков («ин-лайн») и предназначены для создания прину-
дительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах отопления или горячего 
водоснабжения (насосы с корпусом из латуни) при стабильном или слабо меняющемся 
расходе.

Благодаря моноблочной конструкции и линейному исполнению патрубков они легко 
монтируются на трубопровод и требуют минимум пространства для установки.

Ротор располагается непосредственно в перекачиваемой среде. Ротор от статора отде-
ляет гильза из нержавеющей стали. Подшипники из керамики смазываются и охлаждаются 
перекачиваемой жидкостью. 

Керамические подшипники уменьшают общий шум работы насоса, обеспечивая отсут-
ствие перегрузок в течение всего срока службы насоса. 

Регулировка мощности осуществляется с помощью трехпозиционного переключателя, 
расположенного на клеммной коробке. 

Режим I - минимальный напор и подача;
Режим II - средние значения напора и подачи;
Режим III - максимальные значения напора и подачи.

При использовании циркуляционного насоса в соответствии с настоящей инструкцией, 
специального обслуживания не требуется.

1
2
3

4
5

6

7

8

9

10

11

12 13 14

15 16

17 18 19

№ Наименование Материал

1 Информационная табличка Полиамид PA6
2 Винт пробка Латунь

3 Уплотнительное кольцо EPDM
4 Винт Сталь

5 Корпус двигателя Аллюминий
6 Статор /

7 Уплотнительное кольцо II EPDM
8 Гильза ротора Н/ж сталь

9 Уплотнительное кольцо I EPDM

Рабочее колесо PES-G30
Вал Керамика

Упорный подшипник Графит
Радиальный подшипник Керамика

11 Корпус насоса Чугун
12 Крышка клеммной коробки Термопластик ABS

13 Конденсатор /
14 Монтажная плата /

15 Саморез Н/ж сталь
16 Кронштейн конденсатора Термопластик ABS

17 Винт Сталь
18 Корпус клеммной коробки Полиамид PA66-G30

19 Уплотнение клеммной коробки EPDM

10
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3. Маркировка

4. Эксплуатационные ограничения

- монтажная длина (мм.);

- F: фланцевое соединение, без указания - резьбовое;

- максимальный напор (м.в.с.);

- диаметр патрубков (мм.);

- серия циркуляционных насосов с тремя ручными режимам 
регулировки мощности.

Пример: XPS 20-6-130
Насос циркуляционный с тремя режимами регулировки мощности, с проходным диа-

метром DN20 (20 мм.), максимальный напор 6 м.в.с., монтажная длина – 130 мм.

XPS  32 - 8 F - 220

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

токсичная, химически нейтральная, не вязкая, близкая по свойствам к воде (содержание 
гликоля не более 30%) 

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

1 - фирменный логотип производителя;
2 - серийный номер изделия;
3 - модель;
4 - напряжение сети;
5 - частота сети;
6 - степень защиты IP;
7 - класс температур;
8 - класс изоляции;
9 - сертификация;
10 - ступени мощности насоса;
11 - ток, А;
12 - потребляемая мощность P1, Вт;
13 - максимальное давление системы.
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5. Меры безопасности

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

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

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

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

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

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

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

 Любые работы по монтажу и техническому обслуживанию, должны проводиться только 
после остановки насоса и отключение его от питающей электросети.

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

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

 Строго запрещается запускать насос без жидкости на длительную эксплуатацию. Допус-
кается, перед установкой насоса на трубопровод, осуществить кратковременный пробный 
запуск (не более 3-5 секунд).

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

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

Летом, или когда температура окружающей среды слишком высокая, необходимо обес-
печить вентиляцию, чтобы предотвратить образование конденсата и предотвратить повреж-
дение двигателя насоса.

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

 Если насос длительное время не используется, необходимо перекрыть запорную армату-
ру и отключить электропитание.

 Регулярно производите проверку насоса и его узлов. Это поможет вовремя диагнос-
тировать и устранить неисправности, которые могут возникнуть во время эксплуатации 
насоса.
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  Если кабель электропитания поврежден, необходимо привлечь квалифицированных 
специалистов, для его замены.

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

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

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

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

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

 Запрещается использовать насос для перекачивания огнеопасных жидкостей, таких как 
дизельное топливо, бензин и т.п.

 Насос должен храниться в сухом, вентилируемом и затененном месте, в условиях комнат-
ной температуры.

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

Во избежании посторонних шумов при работе насоса, а 
также во избежание повреждения подшипников, необ-
ходимо поддерживать на входе в насос следующее ми-
нимальное давление, в зависимости от температуры 
перекачиваемой жидкости:

t°С 85 90 110

Давление, бар 0,05 0,28 1,08

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

Для нормальной работы насоса, учитывайте значения t₁ 
и t₂ указанные в представленной таблице.

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

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

Минимально допустимая темпера
тура окружающей среды:  +2°С;

Максимально допустимая темпера-
тура окружающей среды:  +40°С;

t₁ °C 2 40 60 80 90 100 105 110

t₂ макс. °C 2 40
TF 110°C

t₁ ≥ t₂
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6. Установка

 Перед установкой насоса, необходимо выполнить проверку трубопроводной системы на 
надежность, а также убедиться, что шлак и грязь были удалены из трубной системы.

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

поставляемые в комплекте с насосом.         Затяните фитинги.
 При монтаже насоса, вал двигателя должен быть расположен строго в горизонтальном 

положении.

3
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 При монтаже насоса, для удобства подключения питания, блок управления может быть 
установлен в положении аналогично 3, 9 и 12 часам на циферблате часов.

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

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

запорные краны с обеих сторон насоса.

7. Положение блока управления

3 4 521
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Внимание!
Перед началом любого обслуживания насоса, убедитесь в том, что 
запорные вентили с обеих сторон насоса перекрыты, а насос обес-
точен. Дайте насосу остыть, в противном случае возможно получе-
ние термического ожога, вследствие выброса горячего пара.
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 Внимание!
Монтаж питающей сети должен производиться только квалифицирован-
ными специалистами в соответствии с нормами и правилами устройства 
электросети. Насос должен быть заземлен.

Питающий кабель не должен соприкасаться с трубой и/или корпусом насоса. Убедитесь в 
том, что питающая сеть соответствует требованиям, указанным на табличке маркировки 
насоса. 

Если температура перекачиваемой жидкости более 90°С, то необходима установка 
термостойкого кабеля питания.

Если на насосе отмечено «MOTOR PROTECTION NEEDED», то требуется установка автома-
тического выключателя с защитой от перегрузок и короткого замыкания.

Внимание!
Не допускайте попадания воды на клеммную коробку.  Это может привести 
к короткому замыканию, поражению электрическим током и выходу насоса 
из строя.

8. Подключение электрипитания

Макс. 3 мм.

2
Макс. 3 х 1,5 мм ; Макс.Ø10 мм.
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9. Ввод в эксплуатацию

Для удаления воздуха из трубопровода, следует предусмотреть установку ручного либо 
автоматического воздухоотводчика (воздушный клапан) в верхней точке системы.  

 Внимание!
Перед началом эксплуатации насоса, убедитесь в том, что трубопровод 
полностью заполнен водой.
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 Частичное удаление воздуха из насоса происходит автоматически после его включения.
Однако воздух необходимо удалить из насоса полностью, выполнив следующие опера-

ции:
 Установите переключатель режимов работы насоса в положение III – максимальная 

мощность насоса.
 Включите насос.
 При помощи сервисного инструмента, выкрутите винт для удаления воздуха.
Как только вода, выходящая из насоса, перестанет содержать воздух, закрутите винт.

3

4

2
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Внимание!
Переключение мощности 

насоса, производится только 
при отключенном насосе.

Внимание!
В зависимости от температуры рабочей жид-
кости и давления в системе, при выкручивании 
винта для удаления воздуха, возможен выход 
из насоса горячей жидкости или пара. 
При этом можно получить сильный ожог!
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10. Технические характеристики

Модель

Присоединительные размеры

Размеры переходников (гаек)

Монтажная длина (мм.)

Режим работы насоса I II III I II III I II III I II III I II III I II III

Мощность (Вт) 30 45 60 45 65 90 30 45 60 45 65 90 30 45 60 45 65 90

Максимальная 

производительность (м3/час)

Максимальный напор (м.)

Вес нетто (кг)

Вес брутто (кг), без гаек.

Макс.рабочее давление (бар)

Макс.температура 

перекачиваемой жидкости (°С)

2,3

2,5

2,5

2,7

2,8

3

10

110

2 2,2 3

4 6 4 6 4 6

G1 �⁄�"

G�⁄�" в G�⁄�" G1" в G�⁄�" G1 �⁄�" в G1"

130

G�⁄�" G1"

XPS 15-4-130 XPS 15-6-130 XPS 20-4-130 XPS 20-6-130 XPS 25-4-130 XPS 25-6-130

Модель

Присоединительные размеры

Размеры переходников (гаек)

Монтажная длина (мм.)

Режим работы насоса I II III I II III I II III I II III I II III I II III

Мощность (Вт) 30 45 60 45 65 90 30 45 60 45 65 90 140 210 245 145 185 200

Максимальная 

производительность (м3/час)

Максимальный напор (м.)

Вес нетто (кг)

Вес брутто (кг)

Макс.рабочее давление (бар)

Макс.температура 

перекачиваемой жидкости (°С)

4,6

4,8

4,8

5

3

3,2

3,4

3,6

10

110

G1"

G1" в G�⁄�"

G1 �⁄�"

G1 �⁄�" в G1"

3 7

180

3 3,5

4 6 4 6 12 8

G1 �⁄�" в G1" G2" в G1 �⁄�"

G1 �⁄�" G2"

XPS 25-4-180 XPS 25-6-180 XPS 32-4-180 XPS 32-6-180 XPS 20-12-180 XPS 25-8-180

Модель

Присоединительные размеры

Размеры переходников (гаек)

Монтажная длина (мм.)

Режим работы насоса I II III I II III I II III I II III

Мощность (Вт) 140 210 245 140 210 245 95 135 145 140 210 245

Максимальная 
3производительность (м /час)

Максимальный напор (м.)

Вес нетто (кг)

Вес брутто (кг)

Макс.рабочее давление (бар)

Макс.температура 

перекачиваемой жидкости (°С)

10,5

11

10

110

12 8 5 8

4,8

5

5,2

5,4

10

10,5

G1 �⁄�" в G1"

180

G2" в G1 �⁄�" Фланец DN40 в G2"

220

3,5 10 8 10

G1 �⁄�" G2" Фланец DN40

XPS 25-12-180 XPS 32-8-180 XPS 32-5F-220 XPS 32-8F-220
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11. Графические диаграммы
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12. Габаритные размеры
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13. Комплектность поставки

14. Возможные неисправности

Неисправность Причина Способ устранения

Нет воды Обеспечьте поступление воды в насос

Обратный клапан (в случае, если он установлен) 

заблокирован в закрытом положении
Замените или отремонтируйте клапан

Происходит утечка воды и/или подсос воздуха в 

трубопроводах
Проверьте и почините трубопроводы

Закрыт кран на всасывающей магистрали Откройте кран

Воздушная пробка в системе Удалите воздух из системы 

Отсутствует напряжение в электрической сети или 

параметры напряжения не соответствуют требованиям

Обеспечьте подачу напряжения. Установите стабилизатор 

напряжения.

Перегорел предохранитель Замените предохранитель

Сработало устройство защиты

Установите причину срабатывания защитных устройств 

(например: проверьте сопротивление обмоток 

электродвигателя и т.д.). Устраните неисправности.

Повреждены двигатель или питающий кабель.

Проверьте двигатель и кабель с помощью измерения 

сопротивления обмоток двигателя насоса и/или 

питающего кабеля. Замените насос и/или кабель.

Поврежден конденсатор Замените конденсатор

Вал двигателя заблокирован (например, загрязнениями 

или отложениями)
Удалите загрязнения

Заблокированы подшипники насоса из-за образования 

отложений

Удалить винт для удаления воздуха. Деблокировать 

ротор, введя отвертку в паз шлицевого конца вала и 

проворачивать до тех пор, пока не будет обеспечен его 

свободный ход.

Напряжение в электрической сети не соответствуют 

требованиям

Обеспечьте подачу напряжения требуемых значений. 

Установите стабилизатор напряжения.

Потери напора в трубопроводах превышают допустимое 

значение

Обеспечьте уменьшение потерь напора или замените 

насос насосом большей мощности.

Краны на напорном и/или всасывающем трубопроводе, 

частично закрыты и/или блокированы.
Полностью откройте краны или отремонтируйте их.

Повреждены и/ил засорены соединяющие 

трубопроводы

Устраните протечки, прочистите или замените 

трубопроводы

Недостаточный подпор на входе в насос Увеличьте подпор на входе в насос

Слишком высока скорость Переключите насос на более низкую ступень

Присутствие воздуха в насосе/системе Удалите воздух из насоса/системы

Насос отрегулирован на слишком высокую 

производительность 
Переключите насос на более низкую ступень

Внутренние части насоса засорены Произвести очистку внутренних частей насоса

Наличие воздуха в системе Удалить воздух из системы

Повышенный шум в 

системе

Насос работает, но не 

создает давление

Насос не работает

Производительность 

насоса не достигает 

номинального значения

Повышенный шум в 

насосе

Наименованми Кол-во, шт.

Насос циркуляционный 1

Гайки присоединительные (ответные фланцы) с прокладками 2

Шнур питания 1

Руководство по эксплуатации 1

Гарантийный талон 1

Упаковка 1
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17. Техническое обслуживание

18. Утилизация

15. Хранение

16. Транспортировка

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

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

Не допускается попадания воды на упаковку насоса.

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

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

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

ностей, которые не поддаются самостоятельному исправлению в соответствии с рекоменда-
циями настоящего руководства по монтажу и эксплуатации, необходимо обратиться в 
сервисный центр по месту продажи насоса.

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.

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

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

41

 Внимание!
Неправильная организация хранения, может привести к поломке электро-
насоса с отказом в последующем гарантийном обслуживании.
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19. Гарантии изготовителя

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

2. В течении гарантийного срока, изготовитель бесплатно устраняет дефекты, возникшие по вине изго-
товителя, 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 меся-
цев, 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, 
небрежным 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 

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

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

- на электронасос, который вскрывался или ремонтировался в течение гарантийного срока вне сервис-
ной 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 пере-

качивания 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 де-

монтажем 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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Заметки
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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


