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7. Монтаж трубопроводов

Min. температура воды: +4°С 

Max.температура воды: + 60°С
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Регулировка реле давления.
1. Определите для себя требуемое значение минимального давления, которое 
необходимо для запуска электродвигателя насоса. 
2. Перед регулировкой реле давления отключите его от электропитания!
3. На крышке реле давления открутите крепежный пластмассовый винт с «—»-пазом (с 
прямым шлицом) и снимите крышку. Под крышкой расположены регулировочные гайки, 
указанные на рисунке выше (поз. (I), поз. (II)).
4. Отрегулируйте предварительное давление в воздушной камере гидроаккумулятора 
насосной станции (резервуаре-накопителе), которое должно быть равно 1,5 бар. Со 
стороны воздушной камеры на корпусе гидроаккумулятора (с противоположной стороны 
от резьбового штуцера для подсоединения к системе водоснабжения) расположена 
декоративная крышка, под которой находится пневмоклапан (штуцер с золотником). Для 
создания необходимого давления можно использовать, например, автомобильный насос 
с манометром, подсоединив его к пневмоклапану. Добейтесь того, чтобы давление в 
воздушной камере гидроаккумулятора было равно 1,5 бар (атм). Если есть 
необходимость произвести регулировку реле, следуйте приведенным ниже 
рекомендация  (порядок м действий зависит от конкретной ситуации!):
- включите насос;
- если после закрытия запорной арматуры насос продолжает работать, отключите реле 
давления от электрического питания;
- проверните гайку (II) по часовой стрелке - так достигается установка более высокого 
предела отключения электронасоса по требуемой величине давления в системе 
водоснабжения;
- в случае, если насос при закрытой запорной арматуре (кранах, потребителях) 
включается, проверьте трубопровод на наличие/отсутствие протечек (на герметичность); 
- если присутствуют протечки (обнаружена негерметичность трубопровода), необходимо 
произвести перегерметизацию трубопровода;
- в случае, если реле давления включает и отключает электронасос (частый старт) после 
открытия запорной арматуры (кранах, потребителях), отключите реле давления от 
электрической сети;
- проверните гайку (I) против часовой стрелки - таким образом повышается разница 
между режимом включения и отключения реле давления электронасоса.
 Например: при заводских установках от 1,4 до 2,8 бар разница составляет 1,4 бар, это 
как раз стандартное значение настройки. Если Вы хотите изменить заводские настройки, 
например, поднять давление выключения до 3 бар, то необходимо провернуть гайку (II) 
по часовой стрелке. А давление включения нужно установить на уровне от 1,5 до 2,0 бар, 
путем проворота против часовой стрелки гайки (I), пока не добьетесь разницы между 
давлением включения и выключения в пределах от 1,0 до 1,5 бар.

сеть
электро -
двигатель
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10. Рекомендации по защите системы 
водоснабжения

9. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание

 1. Запорная арматура (кран)
 2. Сервисный люк приямка утепленный 
 3. Насос поверхностный 
 4. Абсорбирующий материал 
    (например, керамзит, галька и т.д.) 
 5. Грунт 
 6. Бетонное основание 
 7. Запорная арматура для слива воды на зиму 
 8. Фильтр грубой очистки
 9. Обратный клапан
10. Утеплитель (например, пенопласт)
11. Вентиляционная шахта 
 Х - размер, превышающий 
      глубину промерзания грунта
 Y - минимальное расстояние от крышки 
       вентилятора до задней стенки приямка
 Z - размер, не превышающий глубину 
      залегания грунтовых вод.
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2. Монтаж реле сухого хода (779528) на электронасос.
 С целью обеспечить Ваш электронасос дополнительной защитой наша компания 
рекомендует дополнительно оснастить Вашу систему водоснабжения реле модели 779528 
ТМ «Aquatica» с функцией защиты от «сухого хода». 
 Реле 779528 - это электромеханическое устройство для защиты электронасосов от 
работы в «сухую», то есть без воды, представляет собой двухконтактное реле коммутации 
электрических цепей, срабатывающее при падении давления воды до значений (0,9…0,1) 
бар.

Модель Напряжение, В
Коммутируемая 

сила тока, А

Соединение 
накидной гайкой 
(внутр. резьба)

Рабочий 
диапазон 
давлений

779528 220-240 16 1/4"F (0,9…0,1) бар

1. Обустройство приямка для 
установки электронасоса.
 Первым делом при монтаже 
насоса необходимо определить место 
его установки - это должно быть сухое 
хорошо вентилируемое помещение 
или технологический приямок, 
защищенный от атмосферных 
осадков, хорошо утепленный для 
работы в зимний период. Если насос 
устанавливается временно на 
открытом участке - то обязательно 
защитить насос от атмосферных 
осадков и прямого попадания 
солнечных лучей, например, 
расположить насос под навесом. 
Насос должен быть установлен на 
бетонное основание или полку 
высотой не менее 200 мм от 
поверхности пола. Поверхность пола 
должна иметь дренажные отверстия 
на случай утечки воды из системы, и 
должна быть покрыта абсорбирующим 
материалом толщиной не менее 150 
мм.
 Во избежание вибраций - 
необходимо надежно зафиксировать 
насос на бетонном основании или 
полке специальными болтами.
 На всасывающей магистрали 
обязательно должен быть установлен 
обратный клапан и фильтр грубой 
очистки,защищающий насос от 
попадания в него примесей. 
Всасывающий трубопровод должен 
иметь герметичные резьбовые 
соединения и диаметр не менее 
диаметра патрубка насоса.

11
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11. Возможные неисправности и способы их устранения

12 13

1. Гидроаккумулятор
2. Реле сухого хода 779528
3. Кабель электропитания
4. Реле давления
5. Электронасос
6. Контрольно-измерительный прибор
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3. Защита электродвигателя от конденсата.
 Установите электронасос в оборудованном приямке или в хорошо проветриваемом 
помещении.
 Если насос постоянно подвергается прерывистой работе или установлен в 
помещении (приямке) с повышенной влажностью, необходимо предусмотреть отток 
образовавшегося внутри электродвигателя конденсата.

 Принцип действия - первоначально 
контакты реле разомкнуты и чтобы контакты 
замкнулись, необходимо при первом пуске 
нажать и какое-то время удерживать кнопку, 
расположенную на крышке реле. Контакты 
реле замыкаются. При падении давления до 
(0,9…0,1) бар (зависит от предварительной 
регулировки), контакты реле размыкаются. 
 Настройка реле производится путем 
расслабления или сжатия пружины, 
находящейся под крышкой реле. Настройка 
рабочего диапазона давлений производится с 
помощью манометра. Отключение насоса 
происходит в случае падения давления ниже 
установленного порога. Электрическое 
соединение реле 779528, реле давления 
(например, 779530) и электродвигателя 
выполняется последовательно.

A

B

B

Внимание! Перед каждым пуском, но не реже одного раза в две недели (в 
зависимости от реальных условий эксплуатации), необходимо извлечь две 
резиновые пробки, закрывающие дренажные отверстия, расположенные в 
нижней части корпуса электродвигателя, и дать возможность вытечь 
скопившемуся конденсату, затем закрыть дренажные отверстия пробками.

A (2:1)

пробки
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12. Типовые схемы водоснабжения с использованием 
вихревого поверхностного насоса

14. Обслуживание и хранение

13. Монтаж насоса и трубопроводов
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Min. температура води: +4°С 

Max.температура води: + 60°С

7. Монтаж трубопроводів
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мережа
електро -
двигун

1. Визначте для себе необхідне значення мінімального тиску, яке необхідне для запуску 
електродвигуна насоса.
2. Перед регулюванням реле тиску відімкніть його від електроживлення!
3. На кришці реле тиску відкрутіть кріпильний пластмасовий гвинт з «—»-пазом (з прямим 
шліцом) і зніміть кришку. Під кришкою розташовані регулювальні гайки, вказані на 
малюнку вище (поз. (I), поз. (II)).
4. Відрегулюйте попередній тиск у повітряній камері гідроакумулятора насосної станції 
(резервуарі-накопичувачі), який має дорівнювати 1,5 бар. З боку повітряної камери на 
корпусі гідроакумулятора (з протилежного боку від різьбового штуцера для під'єднання 
до системи водопостачання) розташована декоративна кришка, під якою знаходиться 
пневмоклапан (штуцер із золотником). Для створення необхідного тиску можна 
використовувати, наприклад, автомобільний насос з манометром, приєднавши його до 
пневмоклапану. Добийтеся того, щоб тиск у повітряній камері гідроакумулятора був рівно 
1,5 бар (атм). Якщо є необхідність зробити регулювання реле, дотримуйтесь наведених 
нижче рекомендацій (порядок дій залежить від конкретної ситуації!):
- увімкніть насос;
- якщо після закриття запірної арматури насос продовжує працювати, відімкніть реле 
тиску від електричного живлення;
- Проверніть гайку (II) за годинниковою стрілкою - так досягається установка більш 
високої межі відключення електронасоса по необхідній величині тиску в системі 
водопостачання;
- у випадку, якщо насос при закритій запірній арматурі (кранах, споживачах) вмикається, 
перевірте трубопровід на наявність / відсутність протікання (на герметичність);
- Якщо присутні протікання (виявлена негерметичність трубопроводу), необхідно 
провести перегерметізацію трубопроводу;
- у разі, якщо реле тиску вмикає і вимикає електронасос (частий старт) після відкриття 
запірної арматури (кранах, споживачах), відімкніть реле тиску від електричної мережі;
- Проверніть гайку (I) проти годинникової стрілки - таким чином підвищується різниця між 
режимом вмикання і вимикання реле тиску електронасоса.
Наприклад: при заводських установках від 1,4 до 2,8 бар різниця становить 1,4 бар, це 
якраз стандартне значення налаштування. Якщо Ви хочете змінити заводські 
налаштування, наприклад, підняти тиск вимикання до 3 бар, то необхідно провернути 
гайку (II) за годинниковою стрілкою. А тиск вмикання потрібно встановити на рівні від 1,5 
до 2,0 бар, шляхом проворота проти годинникової стрілки гайки (I), поки не доб’єтеся 
різниці між тиском вмикання і вимикання в межах від 1,0 до 1,5 бар.

Реле тиску і можливі регулювання.

26 27
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 1. Запірна арматура (кран)
 2. Сервісний люк приямка утеплений
 3. Насос поверхневий
 4. Абсорбуючий матеріал
    (наприклад, керамзит, галька і т.і.)
 5. Грунт
 6. Бетонна основа
 7. Запірна арматура для зливу води на зиму
 8. Фільтр грубої очистки
 9. Зворотний клапан
10. Утеплювач (наприклад, пінопласт)
11. Вентиляційна шахта
 X - Розмір, що перевищує
      глибину промерзання грунту
 Y - Мінімальна відстань від кришки
      вентилятора до задньої стінки приямка
 Z - Розмір, що не перевищує глибину
      залягання грунтових вод.

2. Монтаж реле сухого ходу (779528) на електронасос.
 З метою забезпечити Ваш електронасос додатковим захистом наша компанія 
рекомендує додатково оснастити Вашу систему водопостачання реле моделі 779528 ТМ 
«Aquatica» з функцією захисту від «сухого ходу».
 Реле 779528 - це електромеханічний пристрій для захисту електронасосів від 
роботи на «суху», тобто без води, являє собою двоконтактне реле комутації електричних 
ланцюгів, що спрацьовує при падінні тиску води до значень (0,9...0,1)бар.

Модель Напруга, В
Комутуєма сила 

струму, А

З'єднання 
накидною гайкою 

(внутр. різьба)

Робочий діапазон 
тиску

779528 220-240 16 1/4"F (0,9…0,1) бар

1. Облаштування приямка для 
встановлення електронасоса.
 Насамперед при монтажі 
електронасоса необхідно визначити 
місце його встановлення - це має бути 
сухе, добре вентильоване приміщення 
або технологічний приямок, захищений 
від атмосферних опадів, добре 
утеплений для роботи в зимовий 
період. Якщо насос встановлюється 
тимчасово на відкритій ділянці - то 
обов'язково захистіть насос від 
атмосферних опадів і прямого 
попадання сонячних променів, 
наприклад, розташувавши насос під 
навісом. Насос повинен бути 
встановлен на бетонну основу або 
полицю висотою не менше 200 мм від 
поверхні підлоги. Поверхня підлоги 
повинна мати дренажні отвори на 
випадок витоку води з системи, та має 
бути вкрита абсорбувальним 
матеріалом шаром не менше 150 мм 
завтовшки.
 Щоб уникнути вібрацій - 
необхідно надійно зафіксувати насос 
на бетонній основі або полиці 
спеціальними болтами.
 На всмоктуючої магістралі 
обов'язково повинен бути 
встановлений зворотний клапан та 
фільтр грубої очистки, який 
захищатиме насос від потрапляння в 
нього домішок. Всмоктуючий 
трубопровід повинен мати герметичні 
різьбові з'єднання і діаметр не менше 
діаметра патрубка насоса.

3
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4

1

2

89
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X
Y=min 250мм
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Z

10. Рекомендації по захисту системи
водопостачання

9. Введення в експлуатацію і технічне обслуговування

28 29
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3. Захист електродвигуна від конденсату.
 Встановіть електронасос в обладнаному приямку або в добре провітрюваному 
приміщенні.
 Якщо насос постійно піддається переривчастій роботі або встановлен в приміщенні 
(приямку) з підвищеною вологістю, необхідно передбачити відтік конденсату, що утворився 
всередині електродвигуна.

1. Гідроакумулятор
2. Реле сухого ходу 779528
3. Кабель електроживлення
4. Реле тиску
5. Електронасос
6. Контрольно-вимірювальний прилад

 Принцип дії - спочатку контакти реле 
розімкнуті і щоб контакти замкнулися , 
необхідно при першому пуску натиснути і 
якийсь час утримувати кнопку, розташовану 
на кришці реле. Контакти реле замикаються. 
При падінні тиску до (0,9...0,1) бар (залежить 
від попереднього регулювання), контакти реле 
розмикаються. Налаштування реле 
проводиться шляхом послаблення або 
стиснення пружини, що знаходиться під 
кришкою реле. Налаштування робочого 
діапазону тисків проводиться за допомогою 
манометра. Відключення насоса відбувається 
в разі падіння тиску нижче встановленого 
порогу. Електричне з'єднання реле 779528, 
реле тиску (наприклад, 779530) та 
електродвигуна виконується послідовно.

1

2

3

4
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A

B

B

Увага! Перед кожним пуском, але не рідше одного разу на два тижні 
(залежно від реальних умов експлуатації), необхідно витягти дві гумові 
пробки, що закривають дренажні отвори, розташовані в нижній частині 
корпусу електродвигуна, і дати можливість витекти конденсату, потім закрити 
дренажні отвори пробками.

11. Можливі несправності і способи їх усунення

30 31

A (2:1)

пробки
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12. Типові схеми водопостачання з використанням 
вихрового поверхневого насоса

14. Обслуговування і зберігання

13. Монтаж насоса і трубопроводів
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