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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 QDX, QD, QDY, QT, WQD, WSD та 
WVSD, містить ряд принципових вказівок і рекомендацій, дотримання яких гарантує Вам 
довгий термін експлуатації електронасосiв без поломок і вбереже Вас від витрат на проведення 
ремонту. 

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

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

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

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

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

Офіційний представник компанії SHIMGE® в Україні:
АТ "МБК "Общемашконтракт" м.Дніпро, вул.Сiмферопольська, 17.
тел.: (0562) 35-66-75; 35-66-20

Не допускається експлуатація електронасосів без заземлення.

Не допускається експлуатація електронасосів без установки в мережі живлення 
відповідного пристрою захисного відключення (ПЗВ).

Не допускається експлуатація електронасосів з пошкодженим кабелем.

Ні в якому разі при експлуатації електронасосів в колодязях, басейнах, ставках і т.п. 
не допускається присутність у воді людей.

Не допускається присутності дітей поблизу працюючих електронасосів.

Будь-яке обслуговування, чищення і перевірка електронасосів, здійснюється тільки 
при відключеному електроживленні.
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ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Занурювальні каналізаційні насоси серії WQDS-CB, складаються з 
однофазного погружного ассінхронном двигуна (сухе виконання) з 
вбудованим термозащитним пристосуванням (аварійний вимикач), вузла 
ущільнення і безпосередньо насоса.

®У двигунах насосів SHIMGE  використовується тільки мідна обмотка.
Корпус двигуна, виконаний з нержавіючої сталі AISI-304. Корпус насоса 

виконаний з чавуну. Відкрите багатоканальне ріжуче робоче колесо виконане 
з високоміцного чавуну QT450-10.

У насосах серії WQDS-CB використовується подвійне механічне ущільнення, 
розташоване в маслозаповнені камері.

Насоси серії WQDS-CB оснащені вимикачем поплавця, для автоматичної 
роботи.

Занурювальні каналізаційні насоси серії WQDS-QG знаходять застосування для перекачування 
каналізаційних стоків в побуті, тваринництві, сільському господарстві та інших випадках.

џ Можуть бути присутніми довговолокнистих включень (харчові відходи, стоки від пральних 
машин, стоки з туалетів, папір, трава та ін.);

џ Максимальна щільність середовища: 1,2х10³ кг/м³;
џ Максимальний розмір твердих включень: 20 мм;
џ Максимальна температура перекачується середовища: не більше +40°С;
џ Середнє значення pH: 4,0 - 10,0;
џ Напруга живлення: 220В, 50Гц, діапазон коливань ± 10% від номінального значення;
џ Глибина занурення: 0,5 - 5 м.

1.1. Опис i область застосування

1. Каналізаційні насоси серії WQDS-CB

1.2. Експлуатаційні обмеження

1.3. Умовне позначення

CB - ріжуче робоче колесо.

1,1 - потужність двигуна (кВт);

9 - номінальний напір (м.в.с.);

15 - номінальна продуктивність (м³/год);

S - багатоканальне відкрите робоче колесо;

D - однофазний занурювальний двигун;

WQ - занурювальний каналізаційний насос;

WQ D S 15 - 9 - 1,1 CB
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ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1.4. Структура насосів

1.1 1.5

(220V/50HZ) (220V/50HZ)

1 Конденсатор 35 µF/450V AC 35 µF/450V AC

2 Верхнiй пiдшипник 6202-2RZ 6202-2RZ

3 Корпус двигуна

4 Двигун

5 Вал насоса

6 Нижнiй пiдшипник 6204-2RZ 6204-2RZ

208-18/38 B:A/S:A(PTC) 208-18/38 B:A/S:A(PTC)

8 Корпус насоса

9 Рабоче колесо

10 Напiрний штуцер

Н/ж сталь AISI-304

Сухий занурювальний двигун

AISI-2Cr13,  AISI-316+ #45

A: Графіт, B: Алюмокераміка, S: RBSC, P: NBR, T: Марганцева сталь, C: Н / ж сталь 06Cr19Ni10

Чавун HT200 (GG20)

Високоміцний чавун QT450-10

Пластик PC

№ Потужнiсть (kW)

7
Механiчне

ущiльнення
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ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1.5. Графiчнi дiаграми

0

0

4

8
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16

0

8 16

160 320 480 Q (л/мин.)

24 32 Q (м³/час)

H 
(м.)

WQDS 15-9-1.1CB

WQDS 25-7-1.5CB

1.6. Основні параметри

кВт HP (A)

WQDS15-9-1.1CB 1.1 1.5 7.3 20 25 15 3*1-10

WQDS25-7-1.5CB 1.5 2 9.5 20 36 17 3*1.5-10

Кабель живлення 
(мм² - м.)

Потужнiсть Макс. подача 
(м³/час)

Макс. натиск 
(м.в.с.) 

Струм Макс.размiр 
включень 

(мм.)
Модель

1.7. Основні розміри

A L0 В H0 DN

WQDS15-9-1.1CB 291 91 554 91

WQDS25-7-1.5CB 291 91 569 91

Размiри (мм.)

G2"

Модель
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ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Занурювальні каналізаційні насоси серії WQDAS-CB, складаються з 
однофазного погружного ассінхронном двигуна (сухе виконання) з 
зовнішнім пусковим пристроєм з вбудованим термозащитним 
пристосуванням (аварійний вимикач), вузла ущільнення і безпосередньо 
насоса.

®У двигунах насосів SHIMGE  використовується тільки мідна обмотка.
Корпус двигуна і насоса, виконані з чавуну. Відкрите одноканальне 

ріжуче робоче колесо виконане з високоміцного чавуну QT450-10.
У насосах серії WQDAS-CB використовується подвійне механічне 

ущільнення, розташоване в маслозаповнені камері.
Занурювальні каналізаційні насоси серії WQDAS-CB знаходять 

застосування для перекачування каналізаційних стоків в побуті, 
тваринництві, сільському господарстві та інших випадках.

џ Можуть бути присутніми довговолокнистих включень (харчові відходи, стоки від пральних 
машин, стоки з туалетів, папір, трава та ін.);

џ Максимальна щільність середовища: 1,2х10³ кг/м³; 
џ Допустимі максимальний розмір твердих включень: 20-25 мм (в залежності від моделі);
џ Максимальна температура перекачується середовища: не більше +40°С;
џ Середнє значення pH: 4,0 - 10,0;
џ Напруга живлення: 220В, 50Гц, діапазон коливань ± 10% від номінального значення;
џ Глибина занурення: 0,5 - 5 м.

2.1. Опис i область застосування

2. Каналізаційні насоси серії WQDAS-CB

2.2. Експлуатаційні обмеження

2.3. Умовне позначення

CB - ріжуче робоче колесо.

1,1 - потужність двигуна (кВт);

9 - номінальний напір (м.в.с.);

15 - номінальна продуктивність (м³/год);

AS - одноканальне відкрите робоче колесо;

D - однофазний занурювальний двигун;

WQ - занурювальний каналізаційний насос;

WQ D AS 15 - 9 - 1,1 CB
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ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

2.4. Структура насосів

0.75 1.1 1.5 2.2

(220V/50HZ) (220V/50HZ) (220V/50HZ) (220V/50HZ)

1 Конденсатор 25pF/450V.AC 25pF/450V.AC 45pF/450V.AC 40pF/450V.AC

2 Верхнiй пiдшипник 6202-2RZ 6202-2 RZ 6204-2RZ 6204-2RZ

3 Двигун

4 Корпус двигуна

5 Вал насоса

6 Нижнiй пiдшипник 6204-2RS 6304-2RS 6205-2RS 6205-2RS

208-14/35 
S:B/W:S(PTC)

208-18/38 
B:A/W:S(PTC)

208-20/40 
B:A/W:S(PTC)

208-20/40 
B:A/W:S(PTC)

8 Корпус насоса

9 Рабоче колесо

10 Напiрний штуцер

Чавун HT200 (GG20)

Високоміцний чавун QT450-10

Чавун HT200 (GG20)

№ Потужнiсть (kW)

Механiчне 
ущiльнення

Сухий занурювальний двигун

Чавун HT200 (GG20)

AISI-316+ #45

7
A: Графіт, W: Карбід вольфраму (YG6), B: Кераміка, S: RBSC

P: NBR, T: Марганцева сталь, C: Н/ж сталь 06Cr19Ni10
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ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

2.5. Графiчнi дiаграми

2.6. Основні параметри

кВт HP (A)

WQDAS 10-7-0.75CB

WQDAS 25-7-1.5CB

0.75

1.5

1.0

2.2

5.2

9.5

20

25

20

33

11

14

4*1-9

4*1.5-9

WQDAS 15-9-1.1CB

WQDAS 25-10-2.2CB

1.1

2.2

1.5

3.0

7.3

13.8

20

25

25

33

13

16

4*1-9

4*1.5-9

Кабель живлення 
(мм² - м.)

Потужнiсть Макс. подача 
(м³/час)

Макс. натиск 
(м.в.с.) 

Струм Макс.размiр 
включень 

(мм.)
Модель

2.7. Основні розміри

0

0

7

14

0

10

100 200 300 400 500 600 700

20 30 40

Q (л/мин.)

Q (м³/час)

H 
(м.)

WQDAS 10-7-0.75CB

WQDAS 15-9-1.1CB WQDAS 25-7-1.5CB

WQDAS 25-10-2.2CB

A В DN D К n-d

WQDAS 10-7-0.75CB 305 449 50 140 110

WQDAS 15-9-1.1CB 310 472 50 140 110

WQDAS 25-7-1.5CB 373 493 50 140 110

WQDAS 25-10-2.2CB 373 543 50 140 110

4-Ø14

Модель
Размiри (мм.)
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ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Занурювальні каналізаційні насоси серії WQD-QG, складаються з 
однофазного погружного асинхронного двигуна (сухе виконання) з 
вбудованим термозащитним пристосуванням (аварійний вимикач-тель), 
вузла ущільнення і безпосередньо насоса.

®У двигунах насосів SHIMGE  використовується тільки мідна обмотка.
Корпус двигуна і насоса, виконані з чавуну. Напіввідкрите 

багатоканальне робоче колесо виконане з високоміцного чавуну QT450-
10.

У насосах серії WQD-QG використовується два механічних ущільнення, 
встановлених за схемою «Тандем». Подвійне механічне ущільнення, 
розташоване в маслозаповнені камері. Одинарное механічне 
ущільнення, розташоване в робочій камері насоса, виконаної у вигляді 
спіралі. Вал насоса виконаний з н / ж стали AISI-304. На вході в насос 
встановлений подрібнювач, який виконаний зі сталі 440C (95Cr18)

Занурювальні каналізаційні насоси серії WQD-QG знаходять примі-ня 
для перекачування каналізаційних стоків від приватних будинків і 
невеликих підприємств, тваринництві, сільському господарстві та інших випадках.

џ Можуть бути присутніми довговолокнистих включень (харчові відходи, стоки від пральних 
машин, стоки з туалетів, папір, трава та ін.);

џ Максимальна щільність середовища: 1,2х10³ кг/м³;
џ Не допускається наявність твердих частинок у вигляді піску, каменів і т.п .;
џ Максимальна температура перекачується середовища: не більше +40°С;
џ Середнє значення pH: 4,0 - 10,0;
џ Напруга живлення: 220В, 50Гц, діапазон коливань ± 10% від номінального значення;
џ Глибина занурення: не більше 5 м. Від дзеркала води;

3.1. Опис i область застосування

3. Каналізаційні насоси серії WQD-QG

3.2. Експлуатаційні обмеження

3.3. Умовне позначення

QG - ріжучий механізм на вході;
1,1 - потужність двигуна (кВт);
10 - номінальний напір (м.в.с.);
8 - номінальна продуктивність (м³/год);
D - однофазний занурювальний двигун;
WQ - занурювальний каналізаційний насос;
50 - номінальний діаметр напірного патрубка.

50 WQ D 8 - 10 - 1,1 QG
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ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

3.4. Структура насосів

0.75 1.1

(220V/50HZ) (220V/50HZ)

1 Верхнiй пiдшипник 6302-2RZ 6302-2RZ

2 Двигун

3 Конденсатор 20uF/450V AC 25UF/450V AC

4 Корпус двигуна

5 Нижнiй пiдшипник 6304-2RZ 6304-2RZ

6 Вал насоса

7

(Подвійне) 208-18/38 S:A/S:A(PC) (Подвійне) 208-18/38 S:A/S:A(PC)

 (Одинарне) 110-18/20 W:S(FC)  (Одинарне) 110-18/20 W:S(FC)

8 Рабоче колесо

9 Корпус насоса

10 Напiрний штуцер

Механiчне 
ущiльнення

№

А: Графіт, S: RBSC, W: Карбід вольфраму, P: NBR, F: HNBR, C: Н / ж сталь 06Cr19Ni10.

Високоміцний чавун QT450-10

Чавун HT200 (GG20)

Чавун HT200 (GG20)

Сухий занурювальний двигун

Чавун HT200 (GG20)

Н/ж сталь AISI-304

Потужнiсть (kW)
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ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

3.5. Графiчнi дiаграми

3.6. Основні параметри

кВт HP (A)

50WQD7-7-0.75QG 0.75 1.0 5.2 11 13.5 3*0.75-8

50WQD8-10-1.1QG 1.1 1.5 7.3 14 16 3*1-8

Кабель живлення 
(мм² - м.)

Потижнiсть Макс. подача 
(м³/час)

Макс. натиск 
(м.в.с.) 

Струм
Модель

3.7. Основні розміри

0

0

0 50

5 10 15

10

100 150 200 250 300

20

Q (л/мин.)

Q (м³/час)

H 
(м.)

50WQD 8-10-1.1-QG

50WQD 7-7-0.75-QG

A В DN

50WQD7-7-0.75QG 349 442 51

50WQD8-10-1.1QG 349 442 51

Модель
Розмiри (мм.)
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ПОСІБНИК З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

4. Вимоги безпеки

Перш ніж приступити до монтажу та експлуатації насоса, необхідно уважно вивчити зміст цього 
посібника. Воно містить вказівки і рекомендації, дотримання яких є обов'язковим для правильної 
експлуатації насоса, а також для забезпечення безпеки людей, що експлуатують і обслуговують 
насос.

Роботи, що вимагають спеціальних знань і навичок: електричні підключення, підключення 
трубопроводів, технічне обслуговування - повинні проводитися кваліфікованими фахівцями з 
дотриманням прийнятих нормативів і по безпечному проведенню робіт.

Не допускається експлуатація насоса без заземлення.
Не допускається експлуатація насоса без установки в мережі живлення відповідного пристрою 

захисного відключення (ПЗВ).
Не допускається експлуатація насоса з пошкодженими кабелем.
Ні в якому разі при експлуатації насоса в басейнах, ставках і т.п. не допускається присутність у 

воді людей.
Не допускається присутності дітей поблизу працюючого насоса.
Будь-яке обслуговування, чищення і перевірка насоса здійснюється при відключеному 

харчуванні.

ЗНАКИ ПОПЕРЕДЖЕНЬ, ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ В КЕРІВНИЦТВІ

Знак загальної небезпеки звертає увагу на вказівки керівництва по експлуата-
ції, порушення яких пов'язане з ризиком здоров'ю або життю людей.

Інформація, наступна за даними знаком відноситься до категорії особливої 
важливості.

УВАГА!
Використання насоса, що не відповідає області застосування, не відповідає її його 

цільовим призначенням. Подібне нецільове використання насоса може привести до 
передчасного зносу та пошкодження його частин. Всі претензії щодо відшкодування збитку, 
що виник в результаті такого застосування, відхиляються.

Категорично забороняється перекачування пально-мастильних матеріалів 
та інших вогненебезпечних та агресивних рідин.

УВАГА!
Максимальна глибина занурення під воду, безпечна для насоса - 5м. В іншому випадку, існує 

ризик протікання води в двигун насоса.
Робота насоса без води. Допускається короткочасний пуск насоса без води для перевірки 

(не більше 5сек. Для насосів з торцевими ущільненнями, встановленими в масляній камері).
Не допускається робота насоса без переміщення води (заблокований відвідний 

трубопровід, занадто велика висота підйому та т.п.).
Не допускається замерзання води в насосній камері та відводить патрубку.

УВАГА!
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Перед установкою насоса уважно огляньте кабель електроживлення та 
кабель поплавкового вимикача на предмет відсутності пошкоджень ізоляції. 
Використання насоса з пошкодженою ізоляцією кабелю неприпустимо!

Навколо насоса повинно бути достатньо місця для вільного руху поплавкового вимикача (для 
насосів оснащених вимикачем поплавця), але в будь-якому випадку, не менше 30 см. Від корпусу 
насоса.

При установці насоса на дно необхідно переконатися, що воно тверде. Іл і в'язка бруд можуть 
заблокувати робоче колесо насоса, закупорити вхідний фільтр і подає трубопровід, що може 
привести до перегріву і перегорання двигуна.

Якщо дно в джерелі мулисте, то рекомендується підвісити насос на мотузці за рукоятку або 
встановити його на тверду основу.

УВАГА!
Опускати та піднімати насос за кабель живлення категорично заборонено. Монтаж 

насоса підвішуючи його на кабелі або на вихідному трубопроводі заборонений.

Вихідний патрубок насосів надає можливість підключення як гнучких шлангів так і жорстких 
труб (в залежності від моделі). Приєднувальні діаметри вихідних патрубклв вказані в розділах 
«Основні розміри» для кожної серії насосів.

Чим вже й довше шланг (трубопровід), підключений до насоса, тим більший опір потоку рідини 
в ньому виникає. Тому для зменшення втрат напору і витрати в трубопроводі необхідно 
використовувати трубопроводи (шланги) великого діаметра (але ніяк не меншої, ніж діаметр 
вихідних патрубків).

При встановленні у житлових приміщеннях в напірному трубопроводі рекомендується 
установть зворотний клапан.

Передбачте можливість вилучення насоса без спорожнення системи - при необхідності 
встановіть запірну арматуру (засувку, кран і швидкознімний патрубок).

При експлуатації насоса передбачте кріплення і опори для напірного трубопроводу, які 
підходять для його довжини і ваги.

При використанні шланга або пластикової труби в якості напірного трубопроводу, 
використовуйте запобіжний трос або ланцюг з нержавіючої матеріалу (наприклад, з синтетичних 
волокон або з оцинкованої, нержавіючої сталі) для опускання, підйому, закріплення і 
переміщення насоса.

Категорично заборонено використовувати електричний кабель для 
опускання / підйому, переміщення або фіксації насоса. Електричний кабель 
кріпиться до трубі, що подає або запобіжного тросу за допомогою затискних 
хомутів. Залишайте кабель ненатянутом щоб уникнути напруги через 
розширення труби під час роботи.

5. Підготовка до експлуатації

5.1. Вибір місця установки

5.2. Підключення трубопроводу
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УВАГА!
Електромонтаж повинен здійснюватися кваліфікованим електриком відповідно до 

місцевих норм і правил.

Перед початком електромонтажних робіт переконайтеся, що подача 
електрич-пра відсутня і випадкове відновлення подачі виключено.

Електричний насос повинен мати надійне заземлення для предотвра-
щення ураження електричним струмом в разі короткого замикання в 
ланцюзі підключення електронасоса. Для безпеки ланцюга підключення 
електронасоса рекомендуємо оснастити електричну мережу пристроєм 
захисного відключення (ПЗВ).

Ніколи не використовуйте кабель електроживлення для утримання насоса 
на заданій глибині - використовуйте для цього запобіжний трос.

Електричні з'єднання і захист повинні бути проведені відповідно до норм і правил 
встановлення електрообладнання. Специфікація робочої напруги відзначена на табличці на 
корпусі виробу. Забезпечте відповідність електричних параметрів електродвигуна з параметрами 
електричної мережі.

Розетка, до якої підключається насос, повинна бути обладнана діючим заземлюючим 
контактом. Такий же контакт знаходиться на вилці шнура насоса. Таким чином, насос при 
включенні в розетку буде заземлений.

Живить насос розетка повинна бути підключена до пристрою захисного відключення (ПЗВ). При 
витоку струму (наприклад, при пошкодженні кабелю або двигуна насоса) ПЗВ моментально 
спрацює і відключить ланцюг харчування насоса.

Розетка харчування насоса повинна бути встановлена   в захищеному від вологи місці.
У разі, якщо насос використовується в дали від джерела живлення, слід використовувати 

рекомендації по перетину кабелю, в залежності від його довжини, згідно наступних даних:

Якщо місце з'єднання кабелів знаходиться в воді або вологому середовищі, 
необхідно забезпечити його абсолютну герметичність. Для цього 
використовують спеціальні термоусадочні або заливні муфти. Інструкція 
щодо їх застосування поставляється, як правило в комплекті з самими 
муфтами. З'єднання кабелів повинен здійснювати фахівець.

5.3. Електричні підключення

50 100 200

0,37                  0,75                   1,00                   1,50  

0,55                  1,00                   1,50                   1,50  

0,75                  1,00                   1,50                   2,50  

1,1                  1,50                   2,50                   2,50  

1,5                  1,50                   2,50                   4,00  

2,2                  2,50                   4,00                   6,00  

Довжина кабеля (м.)
Напруга (В)Потужність двигуна (кВт)

220В
Площа поперечного 

перерізу (мм²)
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Двигун насоса має вбудоване термореле. При аварійному перегрів обмоток двигуна термореле 
розмикає ланцюг живлення двигуна, тим самим, оберігаючи двигун від подальшого нагріву та 
перегорання. Після охолодження двигуна контакти реле автоматично замикаються, та двигун 
насоса знову запускається. Кількість спрацьовувань термореле обмежена. Воно є додатковим 
захистом від перегріву.

УВАГА!
Якщо з якоїсь причини під час роботи насоса термореле зупинило насос, потрібно негайно 

припинити його експлуатацію та відключити від електромережі. Потім необхідно 
з'ясувати та усунути причину перегріву двигуна.

Причини перегріву двигуна можуть бути різні: найчастіше - це блокування робочого колеса 
насоса брудом та твердими предметами, перекачування води з температурою вище норми, 
незадовільні параметри мережі електроживлення (знижена напруга) та т.п.

Якщо причину перегріву виявити та усунути не вдалося та при подальшій експлуатації 
відбувається повторна зупинка насоса через спрацювання термореле, в цьому випадку необхідно 
припинити експлуатацію насоса та звернутися в найближчий сервісний центр.

УВАГА!
Наявність теплового реле в конструкції насоса не звільняє від виконання всіх 

рекомендацій, наведених в цьому посібнику і не знімає відповідальності в разі неправильної 
експлуатації насоса та його поломки.

Після пуску насоса необхідно переконатися, що він працює нормально.
Переконайтеся, що насос в процесі роботи та під впливом вібрації не зміститься або можливе 

зміщення не заподіє ніякої шкоди насосу та не вплине на його нормальну роботу.
Деякі серії насосів, забезпечені вимикачем поплавця, який автоматично включає або вимикає 

насос в залежності від рівня води в місці, де встановлений насос.
При першому включенні, необхідно переконатися в тому, що насос гарантовано включається та 

відключається автоматично.

УВАГА!
Зверніть увагу на те, щоб ніякі сторонні предмети і перешкоди в процесі роботи насоса не 

перешкоджали вільному переміщенню поплавкового вимикача. Тільки після цього можна 
залишити насос працювати без нагляду.

Регулярно перевіряйте стан кабелю насоса на відсутність пошкоджень. Експлуатація насоса з 
кабелем мають пошкодження (тріщини, розриви, порізи тощо) не допускається. Пошкоджений 
кабель підлягає заміні в сервісному центрі.

Якщо в роботі насоса планується перерву, перш ніж прибрати насос на зберігання, необхідно 
очистити його від бруду.

Для цього достатньо буде помістити насос в чисту воду і дати йому попрацювати 2-3 хвилини.

6. Експлуатація насоса

5.4. Захист від перегріву

7. Обслуговування насоса
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Якщо в процесі експлуатації продуктивність насоса помітно впала, можливо стався засмічення 
робочого колеса або проточної частини насоса. В цьому випадку необхідно демонтувати насос і 
здійснити його очищення.

У насосах, з торцевими ущільненнями валу, розташованими в камері заповненої маслом, (для 
мінімізації зносу), не рідше одного разу на рік рекомендується перевірка і заміна цього масла на 
нове. При інтенсивної експлуатації насоса необхідно проводити перевірку і заміну масла через 
кожні 1500 годин роботи.

Тип застосовуваного масла: масло для гідравлічних систем з поліпшеними протівоізнос-ними 
властивостями, середня кінематична в'язкість при 40°С - 32мм²/сек.

У насоса з торцевими ущільненнями, розташованими в робочій камері насоса, рекомендується 
не рідше, ніж через кожні 1000 годин роботи, перевіряти стан торцевого ущільнення насоса, для 
виключення проникнення перекачується в підшипник і двигун.

УВАГА!
Якщо несправність не може бути усунена, зверніться в авторизований сервісний центр.

1. Перевірте запобіжники, перевірте кабель живлення, 
перевірте електроживлення відповідно до вимог.
2. Перевірте положення поплавкового вимикача. Забезпе-
печьте достатній простір для переміщення Поплавко-вого 
вимикача. Видаліть всі перешкоди, що обмежують перемі-
щення вимикача.
3. Вимкніть насос від мережі. Дати охолонути протягом 30 
хвилин. Перевірте температуру рідини, що перекачується. 
Зверни-тесь до спеціалізованого сервісного центру.
4. Очистіть робоче колесо. Промийте насос.
5. Зверніться в спеціалізований сервісний центр.
6. Зверніться в спеціалізований сервісний центр.

1. Переконайтеся, що усмоктувальна частина насоса повністю 
занурена в рідину, що перекачується.
2. Розблокуйте робоче колесо. Промийте насос.
3. Прочистіть напірний трубопровід або замініть його.
4. Замініть трубопроводу або усуньте пошкодження.
5. Зменшіть висоту подачі.
6. Перевірте зворотний клапан і видаліть бруд або замініть 
зворотний клапан.

1. Будьте дуже висоту нагнітання насоса.
2. Зменшіть висоту подачі.
3. Замініть трубопроводу або усуньте пошкодження.
4. Видаліть бруд в гідравлічній камері насоса. Ретельно 
промийте насос.

1. Відсутня подача напруги.
2. Поплавковий вимикач не перебуває у поло-
женні «включено».
3. Спрацювала тепловий захист насоса.
4. Робоче колесо насоса заблоковано.
5. Несправний поплавковий вимикач.
6. Несправний двигун насоса.

1. Рівень рідини занадто низький.
2. Заблоковано всмоктуючий канал, забита 
камера всмоктування, заблоковане робоче 
колесо.
3. Заблоковано напірний трубопровід.
4. Напірний трубопровід пошкоджений.
5. Перевищення максимальної висоти напору, що 
розвивається насосом.
6. Заблокований зворотний клапан.

1. Висота подачі занадто велика.
2. Діаметр зливного шланга занадто малий.
3. Напірний трубопровід пошкоджений.
4. Заблоковано всмоктуючий канал, забита 
камера всмоктування.

Насправнiсть Причина Спосiб усунення

Двигун насоса не 
працює.

Двигун працює, але 
насос не працює.

Кількість подачі 
занадто низька.

8. Обслуговування ущільнення

9. Можливi несправностi
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12. Утилiзацiя

10. Зберігання

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

Рекомендації з підготовки до тривалого зберігання:
1. Зніміть насос, очистити гідравлічну частину і ретельно промийте насос.
2. Повністю просушіть насос.
3. По можливості накрийте насос, для виключення проникнення вологи і пилу.

УВАГА!
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.

 
Неправильна організація зберігання, може привести до поломки електро-
насоса з відмовою у подальшому гарантійному обслуговуванні.
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13. Умови гарантійного обслуговування

 1. Виробник несе гарантійні зобов'язання на протязі 18 (вісімнадцять) 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 погружной двигун, внаслідок неправиль-ної 
експлуатації і обслуговування;

- на електронасос, що вийшов з ладу в результаті експлуатації електронасоса без води, або від перекачу-
вання брудної води, наповненою піском або абразивними частинками;

- при появі несправностей, викликаних дією непереборної сили (нещасний випадок, пожежа, повінь, удар 
блискавки та ін.);

7. Компанія SHIMGE® не несе відповідальність за можливі витрати, пов'язані з монтажем і демонтажем 
гарантійного обладнання, а так само за шкоду, заподіяну іншому обладнанню в результаті виходу вироби з 
ладу в гарантійний період.

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

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

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

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

Наименование Кол-во, шт.

Електронасос 1

Шнур живлення 1

Посiбник з монтажу та експлуатації 1

Гарантiйный талон 1

Упаковка 1

Нотатки
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Нотатки



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Компания SHIMGE® благодарит Вас за выбор нашего оборудования.
Надеемся, что его эксплуатация будет для Вас комфортной.

Данное руководство по монтажу и эксплуатации электронасосов серии QDX, QD, QDY, QT, 
WQD, WSD  WVSD и , 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.
тел.: (0562) 35-66-75; 35-66-20

Не допускается эксплуатация электронасосов без заземления.

Не допускается эксплуатация электронасосов без установки в сети питания 
соответствующего устройства защитного отключения (УЗО).

Не допускается эксплуатация электронасосов с поврежденным кабелем.

Ни в коем случае при эксплуатации электронасосов в колодцах, бассейнах, прудах и 
т.п. не допускается присутствие в воде людей.

Не допускается присутствия детей вблизи работающих электронасосов.

Любое обслуживание, чистка и проверка электронасосов, осуществляется только при 
отключенном электропитании.

20 RU
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Погружные канализационные насосы серии WQDS-CB, состоят из 
однофазного погружного ассинхронного двигателя (сухое исполнение) со 
встроенным термозащитным приспособлением (аварийный выключатель), 
узла уплотнения и непосредственно насоса.

®В двигателях насосов SHIMGE  используется  только медная обмотка.
Корпус двигателя, выполнен из нержавеющей стали AISI-304. Корпус насоса 

выполнен из чугуна. Открытое многоканальное режущее рабочее колесо 
выполнено из высокопрочного чугуна QT450-10. 

В насосах серии WQDS-CB используется двойное механическое уплотнение, 
расположеное в маслозаполненной камере. 

Насосы серии WQDS-CB оснащены поплавковым выключателем, для 
автоматической работы.

Погружные канализационные насосы серии WQDS-QG находят применение для 
перекачивания канализационных стоков в быту, животноводстве, сельском хозяйстве и других 
случаях.

џ Допускается присутствие длинноволокнистых включений (пищевые отходы, стоки от 
стиральных машин, стоки из туалетов, бумага, трава и пр.);

џ Максимальная плотность перекачиваемой среды: 1,2х10³ кг/м³;
џ Максимальный размер твердых включений: 20 мм;
џ Максимальная температура перекачиваемой среды: не более +40°С;
џ Среднее значение pH: 4,0 - 10,0;
џ Напряжение питания: 220В, 50Гц, диапазон колебаний ± 10% от номинального значения;
џ Глубина погружения: 0,5 - 5 м.

1.1. Описание и область применения

1. Канализационные насосы серии WQDS-CB

1.2. Эксплуатационные ограничения

1.3. Условное обозначение

CB – режущее рабочее колесо. 

1,1 – мощность двигателя (кВт);

9 – номинальный напор (м.в.с.);

15 – номинальная производительность (м³/час);

S – многоканальное открытое рабочее колесо;

D – однофазный погружной двигатель;

WQ – погружной канализационный насос;

WQ D S 15 - 9 - 1,1 CB
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1.4. Структура насосов

1.1 1.5

(220V/50HZ) (220V/50HZ)

1 Конденсатор 35 µF/450V AC 35 µF/450V AC

2 Верхний подшипник 6202-2RZ 6202-2RZ

3 Корпус двигателя

4 Двигатель

5 Вал насоса

6 Нижний подшипник 6204-2RZ 6204-2RZ

208-18/38 B:A/S:A(PTC) 208-18/38 B:A/S:A(PTC)

8 Корпус насоса

9 Рабочее колесо

10 Напорный штуцер

Н/ж сталь AISI-304

Сухой погружной двигатель

AISI-2Cr13,  AISI-316+ #45

A:Графит, B:Алюмокерамика, S:RBSC, P:NBR, T:Марганцевая сталь, C:Н/ж сталь 06Cr19Ni10

Чугун HT200 (GG20)

Высокопрочный чугун QT450-10

Пластик PC

№ Мощность (kW)

7
Механическое

уплотнение
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1.5. Графики

0

0

4

8

12

16

0

8 16

160 320 480 Q (л/мин.)

24 32 Q (м³/час)

H 
(м.)

WQDS 15-9-1.1CB

WQDS 25-7-1.5CB

1.6. Основные параметры 

кВт HP (A)

WQDS15-9-1.1CB 1.1 1.5 7.3 20 25 15 3*1-10

WQDS25-7-1.5CB 1.5 2 9.5 20 36 17 3*1.5-10

Кабель питания 
(мм² - м.)

Мощность Макс. подача 
(м³/час)

Макс. напор 
(м.в.с.) 

Ток Макс.размер 
включений 

(мм.)
Модель

1.7. Основные размеры

A L0 В H0 DN

WQDS15-9-1.1CB 291 91 554 91

WQDS25-7-1.5CB 291 91 569 91

Размеры (мм.)

G2"

Модель
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Погружные канализационные насосы серии WQDAS-CB, состоят из 
однофазного погружного ассинхронного двигателя (сухое исполнение) с 
внешним пусковым устройством со встроенным термозащитным 
приспособлением (аварийный выключатель), узла уплотнения и 
непосредственно насоса.

®В двигателях насосов SHIMGE  используется  только медная обмотка. 
Корпус двигателя и насоса, выполнены из чугуна. Открытое 

одноканальное режущее рабочее колесо выполнено из высокопрочного 
чугуна QT450-10. 

В насосах серии WQDAS-CB используется двойное механическое 
уплотнение, расположеное в маслозаполненной камере. 

Погружные канализационные насосы серии WQDAS-CB находят 
применение для перекачивания канализационных стоков в быту, 
животноводстве, сельском хозяйстве и других случаях.

џ Допускается присутствие длинноволокнистых включений (пищевые отходы, стоки от 
стиральных машин, стоки из туалетов, бумага, трава и пр.);

џ Максимальная плотность перекачиваемой среды: 1,2х103 кг/м3;Допустимы 
максимальный размер твердых включений: 20-25 мм (в зависимости от модели);

џ Максимальная температура перекачиваемой среды: не более +40°С;
џ Среднее значение pH: 4,0 - 10,0;
џ Напряжение питания: 220В, 50Гц, диапазон колебаний ± 10% от номинального значения;
џ Глубина погружения: 0,5 - 5 м. 

2.1. Описание и область применения

2. Канализационные насосы серии WQDAS-CB

2.2. Эксплуатационные ограничения

2.3. Условное обозначение

CB – режущее рабочее колесо. 

1,1 – мощность двигателя (кВт);

9 – номинальный напор (м.в.с.);

15 – номинальная производительность (м³/час);

AS – одноканальное открытое рабочее колесо;

D – однофазный погружной двигатель;

WQ – погружной канализационный насос;

WQ D AS 15 - 9 - 1,1 CB
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2.4. Структура насосов

0.75 1.1 1.5 2.2

(220V/50HZ) (220V/50HZ) (220V/50HZ) (220V/50HZ)

1 Конденсатор 25pF/450V.AC 25pF/450V.AC 45pF/450V.AC 40pF/450V.AC

2 Верхний подшипник 6202-2RZ 6202-2 RZ 6204-2RZ 6204-2RZ

3 Двигатель

4 Корпус двигателя

5 Вал насоса

6 Нижний подшипник 6204-2RS 6304-2RS 6205-2RS 6205-2RS

208-14/35 
S:B/W:S(PTC)

208-18/38 
B:A/W:S(PTC)

208-20/40 
B:A/W:S(PTC)

208-20/40 
B:A/W:S(PTC)

8 Корпус насоса

9 Рабочее колесо

10 Напорный штуцер

Чугун HT200 (GG20)

Высокопрочный чугун QT450-10

Чугун HT200 (GG20)

№ Мощность (kW)

Механическое 
уплотнение

Сухой погружной двигатель

Чугун HT200 (GG20)

AISI-316+ #45

7
A:Графит, W:Карбид вольфрама (YG6), B:Керамика, S:RBSC

P:NBR, T:Марганцевая сталь, C:Н/ж сталь 06Cr19Ni10
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2.5. Графики

2.6. Основные параметры 

кВт HP (A)

WQDAS 10-7-0.75CB

WQDAS 25-7-1.5CB

0.75

1.5

1.0

2.2

5.2

9.5

20

25

20

33

11

14

4*1-9

4*1.5-9

WQDAS 15-9-1.1CB

WQDAS 25-10-2.2CB

1.1

2.2

1.5

3.0

7.3

13.8

20

25

25

33

13

16

4*1-9

4*1.5-9

Кабель питания 
(мм² - м.)

Мощность Макс. подача 
(м³/час)

Макс. напор 
(м.в.с.) 

Ток Макс.размер 
включений 

(мм.)
Модель

2.7. Основные размеры

0

0

7

14

0

10

100 200 300 400 500 600 700

20 30 40

Q (л/мин.)

Q (м³/час)

H 
(м.)

WQDAS 10-7-0.75CB

WQDAS 15-9-1.1CB WQDAS 25-7-1.5CB

WQDAS 25-10-2.2CB

A В DN D К n-d

WQDAS 10-7-0.75CB 305 449 50 140 110

WQDAS 15-9-1.1CB 310 472 50 140 110

WQDAS 25-7-1.5CB 373 493 50 140 110

WQDAS 25-10-2.2CB 373 543 50 140 110

4-Ø14

Модель
Размеры (мм.)
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Погружные канализационные насосы серии WQD-QG, состоят из 
однофазного погружного асинхронного двигателя (сухое исполнение) со 
встроенным термозащитным приспособлением (аварийный выключа-
тель), узла уплотнения и непосредственно насоса.

®В двигателях насосов SHIMGE  используется  только медная обмотка. 
Корпус двигателя и насоса, выполнены из чугуна. Полуоткрытое 

многоканальное рабочее колесо выполнено из высокопрочного чугуна 
QT450-10. 

В насосах серии WQD-QG используется два механических уплотнения, 
установленных по схеме «Тандем». Двойное механическое уплотнение, 
расположено в маслозаполненной камере. Одинарное механическое 
уплотнение, расположено в рабочей камере насоса, выполненной в виде 
спирали. Вал насоса выполнен из н/ж стали AISI-304. На входе в насос 
установлен измельчитель, который выполнен из стали 440C (95Cr18)

Погружные канализационные насосы серии WQD-QG находят приме-
нение для перекачивания канализационных стоков от частных домов и 
небольших предприятий, животноводстве, сельском хозяйстве и других случаях.

џ Допускается присутствие длинноволокнистых включений (пищевые отходы, стоки от 
стиральных машин, стоки из туалетов, бумага, трава и пр.);

џ Максимальная плотность перекачиваемой среды: 1,2х10³ кг/м³;
џ Не допускается наличие твердых частиц в виде песка, камней и т.п.;
џ Максимальная температура перекачиваемой среды: не более +40°С;
џ Среднее значение pH: 4,0 - 10,0;
џ Напряжение питания: 220В, 50Гц, диапазон колебаний ± 10% от номинального значения;
џ Глубина погружения: не более 5 м. от зеркала воды;

3.1. Описание и область применения

3. Канализационные насосы серии WQD-QG

3.2. Эксплуатационные ограничения

3.3. Условное обозначение

QG – режущий механизм на входе; 
1,1 – мощность двигателя (кВт);
10 – номинальный напор (м.в.с.);
8 – номинальная производительность (м³/час);
D – однофазный погружной двигатель;
WQ – погружной канализационный насос;
50 - номинальный диаметр напорного патрубка.

50 WQ D 8 - 10 - 1,1 QG
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3.4. Структура насосов

0.75 1.1

(220V/50HZ) (220V/50HZ)

1 Верхний подшипник 6302-2RZ 6302-2RZ

2 Двигатель

3 Конденсатор 20uF/450V AC 25UF/450V AC

4 Корпус двигателя

5 Нижний подшипник 6304-2RZ 6304-2RZ

6 Вал насоса

7

(Двойное) 208-18/38 S:A/S:A(PC) (Двойное) 208-18/38 S:A/S:A(PC)

 (Одинарное) 110-18/20 W:S(FC)  (Одинарное) 110-18/20 W:S(FC)

8 Рабочее колесо

9 Корпус насоса

10 Напорный штуцер

Механическое 
уплотнение

№ Мощность (kW)

А:Графит, S:RBSC, W:Карбид вольфрама, P:NBR, F:HNBR, C:Н/ж сталь 06Cr19Ni10.

Высокопрочный чугун QT450-10

Чугун HT200 (GG20)

Чугун HT200 (GG20)

Сухой погружной двигатель

Чугун HT200 (GG20)

Н/ж сталь AISI-304
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3.5. Графики

3.6. Основные параметры 

кВт HP (A)

50WQD7-7-0.75QG 0.75 1.0 5.2 11 13.5 3*0.75-8

50WQD8-10-1.1QG 1.1 1.5 7.3 14 16 3*1-8

Кабель питания 
(мм² - м.)

Мощность Макс. подача 
(м³/час)

Макс. напор 
(м.в.с.) 

Ток
Модель

3.7. Основные размеры

0

0

0 50

5 10 15

10

100 150 200 250 300

20

Q (л/мин.)

Q (м³/час)

H 
(м.)

50WQD 8-10-1.1-QG

50WQD 7-7-0.75-QG

A В DN

50WQD7-7-0.75QG 349 442 51

50WQD8-10-1.1QG 349 442 51

Модель
Размеры (мм.)
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4. Требования безопасности

Прежде чем приступить к монтажу и эксплуатации насоса, необходимо внимательно изучить 
содержание данного руководства. Оно содержит указания и рекомендации, соблюдение которых 
обязательно для правильной эксплуатации насоса, а также для обеспечения безопасности людей, 
эксплуатирующих и обслуживающих насос.

Работы, требующие специальных знаний и навыков: электрические подключения, 
подключения трубопроводов, техническое обслуживание - должны проводиться 
квалифицированными специалистами с соблюдением принятых нормативов и по безопасному 
проведению работ.

Не допускается эксплуатация насоса без заземления.
Не допускается эксплуатация насоса без установки в сети питания соответствующего 

устройства защитного отключения (УЗО).
Не допускается эксплуатация насоса с поврежденными кабелем.
Ни в коем случае при эксплуатации насоса в бассейнах, прудах и т.п. не допускается присутствие 

в воде людей.
Не допускается присутствия детей вблизи работающего насоса.
Любое обслуживание, чистка и проверка насоса осуществляется при отключенном питании.

ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В РУКОВОДСТВЕ

Знак общей опасности обращает внимание на указания руководства по 
эксплуатации, нарушение которых связано с риском здоровью или жизни 
людей.

Информация, следующая за данным знаком относится к категории особой 
важности.

ВНИМАНИЕ!
Использование насоса, не соответствующее области применения, считается не 

соответствующим его целевому назначению. Подобное нецелевое использование насоса 
может привести к преждевременному износу и повреждению его частей. Все претензии по 
возмещению ущерба, возникшего в результате такого применения, отклоняются.

Категорически запрещается перекачивание горюче-смазочных материалов 
и других огнеопасных и агрессивных жидкостей.

ВНИМАНИЕ!
Максимальная глубина погружения под воду, безопасная для насоса - 5м. В противном 

случае, существует риск протечек воды в двигатель насоса.
Работа насоса без воды запрещена. Допускается кратковременный пуск насоса без воды 

для проверки (не более 5сек. для насосов с торцевыми уплотнениями, установленными в 
масляной камере).

Не допускается работа насоса без перемещения воды (заблокирован отводящий 
трубопровод, слишком большая высота подъема и т.п.).

Не допускается замерзание воды в насосной камере и отводящем патрубке.

ВНИМАНИЕ!
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Перед установкой насоса внимательно осмотрите кабель электропитания и 
кабель поплавкового выключателя на предмет отсутствия повреждений 
изоляции. Использование насоса с поврежденной изоляцией кабеля 
недопустимо!

Вокруг насоса должно быть достаточно места для свободного движения поплавкового 
выключателя (для насосо оснащенных поплавковым выключателем), но в любом случае, не 
менее 30 см. от корпуса насоса. 

При установке насоса на дно необходимо убедиться, что оно твердое. Ил и вязкая грязь могут 
заблокировать рабочее колесо насоса, закупорить входной фильтр и подающий трубопровод, что 
может привести к перегреву и перегоранию двигателя.

Если дно в источнике илистое, то рекомендуется подвесить насос на веревке за рукоятку или 
установить его на твердое основание.

ВНИМАНИЕ!
Опускать и поднимать насос за кабель питания категорически запрещено. Монтаж 

насоса подвешивая его на кабеле или на выходном трубопроводе запрещен.

Выходной патрубок насосов предоставляет возможность подключения как гибких шлангов так 
и жестких труб (в зависимости от моделей). Присоединительные диаметры выходных патрубклв 
указаны в разделах «Основные размеры» для каждой серии насосов.

Чем уже и длиннее шланг (трубопровод), подключенный к насосу, тем большее сопротивление 
потоку жидкости в нем возникает. Поэтому для уменьшения потерь напора и расхода в 
трубопроводе необходимо использовать трубопроводы (шланги) большого диаметра (но никак 
не меньшего, чем диаметр выходных патрубков). 

При стационарной установке в напорном трубопроводе рекомендуется установть обратный 
клапан.

Предусмотрите возможность извлечения насоса без опорожнения системы - при 
необходимости установите запорную арматуру (задвижку, кран и быстросъемный патрубок).

При эксплуатации насоса предусмотрите крепления и опоры для напорного трубопровода, 
подходящие для его длины и веса.

При использовании шланга или пластиковой трубы в качестве напорного трубопровода, 
используйте предохранительный трос или цепь из некорродирующего материала (например, из 
синтетических волокон или из оцинкованной, нержавеющей стали) для опускания, подъема, 
закрепления и перемещения насоса.

Категорически запрещено использовать электрический кабель для 
опускания/подъема, перемещения или фиксации насоса. Электрический 
кабель крепится к подающей трубе или предохранительному тросу с 
помощью зажимных хомутов. Оставляйте кабель ненатянутым во 
избежание напряжений из-за расширения трубы во время работы.

5. Подготовка к эксплуатации

5.1. Выбор места установки

5.2. Подключение трубопровода
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ВНИМАНИЕ!
Электромонтаж должен осуществляться квалифицированным электриком в 

соответствии с местными нормами и правилами.

Перед началом электромонтажных работ убедитесь, что подача электри-
чества отсутствует и случайное возобновление подачи исключено.

Электрический насос должен иметь надежное заземление для предотвра-
щения поражения электрическим током в случае короткого замыкания в 
цепи подключения электронасоса. Для безопасности цепи подключения 
электронасоса рекомендуем оснастить электрическую сеть устройством 
защитного отключения (УЗО).

Никогда не используйте кабель электропитания для удержания насоса на 
заданной глубине - используйте для этого предохранительный трос.

Электрические соединения и защита должны быть проведены согласно норм и правил 
установки электрооборудования. Спецификация рабочего напряжения отмечена на табличке на 
корпусе изделия. Обеспечьте соответствие электрических параметров электродвигателя с 
параметрами электрической сети.

Розетка, к которой подключается насос, должна быть оборудована действующим 
заземляющим контактом. Такой же контакт находится на вилке шнура насоса. Таким образом, 
насос при включении в розетку будет заземлён.

Питающая насос розетка должна быть подключена к устройству защитного отключения (УЗО). 
При утечке тока (например, при повреждении кабеля или двигателя насоса) УЗО моментально 
сработает и отключит цепь питания насоса.

Розетка питания насоса должна быть установлена в защищенном от влаги месте.
В случае, если насос используется в дали от источника питания, следует использовать 

рекомендации по сечению кабеля, в зависимости от его длины, согласно следующих данных:

Если место соединения кабелей находится в воде или влажной среде, 
необходимо обеспечить его абсолютную герметичность. Для этого 
используют специальные термоусадочные или заливные муфты. 
Инструкция по их применению поставляется, как правило в комплекте с 
самими муфтами. Соединение кабелей должен осуществлять специалист.

5.3. Электрические подключения

50 100 200

0,37                  0,75                   1,00                   1,50  

0,55                  1,00                   1,50                   1,50  

0,75                  1,00                   1,50                   2,50  

1,1                  1,50                   2,50                   2,50  

1,5                  1,50                   2,50                   4,00  

2,2                  2,50                   4,00                   6,00  

Длина кабеля (м.)
Напряжение (В)Мощность двигателя (кВт)

220В
Площадь поперечного 

сечения (мм2)
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Двигатель насоса имеет встроенное термореле. При аварийном перегреве обмоток двигателя 
термореле размыкает цепь питания двигателя, тем самым, предохраняя двигатель от 
дальнейшего нагрева и перегорания. После остывания двигателя контакты реле автоматически 
замыкаются, и двигатель насоса снова запускается. Количество срабатываний термореле 
ограничено. Оно является дополнительной защитой от перегрева.

ВНИМАНИЕ!
Если по какой-то причине во время работы насоса термореле остановило насос, нужно 

немедленно прекратить его эксплуатацию и отключить от электросети. Затем 
необходимо выяснить и устранить причину перегрева двигателя.

Причины перегрева двигателя могут быть разные: чаще всего - это блокирование рабочего 
колеса насоса грязью и твердыми предметами, перекачивание воды с температурой выше 
нормы, неудовлетворительные параметры сети электропитания (пониженное напряжение) и 
т.п.).

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

ВНИМАНИЕ!
Наличие теплового реле в конструкции насоса не освобождает от выполнения всех 

рекомендаций, приведенных в данном руководстве и не снимает ответственности в 
случае неправильной эксплуатации насоса и его поломки.

После пуска насоса необходимо убедиться, что он работает нормально.
Убедитесь, что насос в процессе работы и под воздействием вибрации не сместится или 

возможное смещение не причинит никакого вреда насосу и не повлияет на его нормальную 
работу.

Некоторые серии насосов, снабжены поплавковым выключателем, который автоматически 
включает или выключает насос в зависимости от уровня воды в месте, где установлен насос.

При первом включении, необходимо убедиться в том, что насос гарантировано включается и 
отключается автоматически. 

ВНИМАНИЕ!
Обратите внимание на то, чтобы никакие посторонние предметы и препятствия в 

процессе работы насоса не препятствовали свободному перемещению поплавкового 
выключателя. Только после этого можно оставить насос работать без присмотра.

Регулярно проверяйте состояние кабеля насоса на отсутствие повреждений. Эксплуатация 
насоса с кабелем имеющим повреждения (трещины, разрывы, порезы и т.п.) не допускается. 
Поврежденный кабель подлежит замене в сервисном центре.

Если в работе насоса планируется перерыв, прежде чем убрать насос на хранение, необходимо 
очистить его от грязи. 

Для этого достаточно будет поместить насос в чистую воду и дать ему поработать 2-3 минуты.

6. Эксплуатация насоса

5.4. Защита от перегрева

7. Обслуживание насоса
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Ели в процессе эксплуатации производительность насоса заметно упала, возможно произошел 
засор рабочего колеса или проточной части насоса. В этом случае необходимо демонтировать 
насос и осуществить его очистку. 

В насосах, с торцевыми уплотнениями вала, расположенными в камере заполненной маслом, 
(для минимизации износа), не реже одного раза в год рекомендуется проверка и замена этого 
масла на новое. При интенсивной эксплуатации насоса необходимо производить проверку и 
замену масла через каждые 1500 часов работы. 

Тип применяемого масла: масло для гидравлических систем с улучшенными противоизнос-
ными свойствами, средняя кинематическая вязкость при 40°С - 32мм²/сек.

В насоса с торцевыми уплотнениями, расположенными в рабочей камере насоса, 
рекомендуется не реже, чем через каждые 1000 часов работы, проверять состояние торцевого 
уплотнения насоса, для исключения проникновения перекачиваемой среды в подшипник и 
двигатель.

ВНИМАНИЕ!
Если неисправность не может быть устранена, обратитесь в авторизованный сервис-

ный центр.

1. Проверьте предохранители, проверьте кабель питания, 
проверьте электропитание в соответствии с требованиями.
2. Проверьте положение поплавкового выключателя. Обес-
печьте достаточное пространство для перемещения поплавко-
вого выключателя. Удалите все препятствия, ограничивающие 
перемещение выключателя.
3. Отключите насос от сети. Дать остыть в течении 30 минут. 
Проверьте температуру перекачиваемой жидкости. Обрати-
тесь в специализированный сервисный центр.
4. Очистите рабочее колесо. Промойте насос. 
5. Обратитесь в специализированный сервисный центр.
6. Обратитесь в специализированный сервисный центр.

1. Убедитесь, что всасывающая часть насоса полностью 
погружена в перекачиваемую жидкость.
2. Разблокируйте рабочее колесо. Промойте насос.  
3. Прочистите напорный трубопровод или замените его.
4. Замените трубопровода или устраните повреждение.
5. Уменьшите высоту подачи.
6. Проверьте обратный клапан и удалите грязь или замените 
обратный клапан.

1. Соблюдайте максимальную высоту нагнетания насоса. 
2. Уменьшите высоту подачи.
3. Замените трубопровода или устраните повреждение.
4. Удалите грязь в гидравлической камере насоса. Тщательно 
промойте насос.

1. Отсутствует подача сетевого напряжения.
2. Поплавковый выключатель не находится в 
положении «включено».
3. Сработала тепловая защита насоса.
4. Рабочее колесо насоса заблокировано.
5. Неисправный поплавковый выключатель.
6. Неисправный двигатель насоса.

1. Уровень перекачиваемой жидкости слишком 
низок.
2. Засорен всасывающий канал, забитая камера 
всасывания, заблокированное рабочее колесо.
3. Заблокирован напорный трубопровод.
4. Напорный трубопровод поврежден.
5. Превышение максимальной высоты напора, 
развиваемого насосом.
6. Заблокированный обратный клапан.

1. Высота подачи слишком большая.
2. Диаметр сливного шланга слишком мал.
3. Напорный трубопровод поврежден.
4. Засорен всасывающий канал, забитая камера 
всасывания.

Наисправность Причина Способ устранения 

Двигатель насоса не 
работает.

Двигатель работает, 
но насос не 
работает.

Количество 
перекачки слишком 
низкое.

8. Обслуживание уплотнения

9. Возможные неисправности
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12. Утилизация

10. Хранение

11. 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 насосов 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. Демонтируйте насос, очистие гидравлическую часть и тщательно промойте насос.
2. Полностью просушите насос.
3. По возможности накройте насос , для исключения проникновения влаги и пыли. 

ВНИМАНИЕ!
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.

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

 1. Изготовитель несет гарантийные обязательства в течении 18 (восемнадцать) 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 быстроизнашиваемые части (уплотнения, сальники, рабочие колеса, подшипники), за исключением 
случаев повреждений вышеперечисленных частей, произошедших вследствие производственного брака;

- на электронасос, который вскрывался или ремонтировался в течение гарантийного срока вне сервисной 
службы;

- на электронасос, вышедший из строя из-за попадания воды в погружной двигатель, вследствии 
неправильной эксплуатации и обслуживания;

- на электронасос, вышедший из строя в результате эксплуатации электронасоса без воды, либо от перека-
чивания среды с недопустимым содержанием твердых включений;

- 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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14. Комплектность поставки

Наименование Кол-во, шт.

Электронасос 1

Шнур питания 1

Руководство по монтажу и эксплуатации 1

Гарантийный талон 1

Упаковка 1

Заметки
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Заметки
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Заметки



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


