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Fig. 1a:     Фиг. 9a:  (variant)
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Надписи                                    
Фиг. 1 Транспорт (пример)
Фиг. 2а Диаграма за инсталациятаA От водопроводиB Резервоар 500 LC ПреливникD ОтводняванеE Стандартен комплект на доставкатаФиг. 2b Диаграма за инсталацията1 Помощна помпа2 Възвратен клапан3 Пробно оттичане4 Превключвател за налягане5 Манометър6 Разширителен мембранен съд
Фиг. 3 Усилвателят1 Шибърен вентил2 Свръзка за локален разпръсквател3 Главна помпа с верига с двоен пресостат 
4 Възвратен клапан5 Гъвкави маншони за неутрализиране на вибрациите на дизеловата помпа6 Свръзка с мембрана на веригата за пов-торна циркулация7 Разклонителен конус на главната помпа от страната за оттичане8 Съединение за двигател/помпа с раздели-тел9 Електрически/дизелов двигател на глав-ната помпа10 Предпазител на куплунга11 Разпределително табло на главната помпа 12 Разпределително табло на допълнител-ната помпа13 Колектор за оттичане14 Свръзка за опцията за настройване на дебитомер15 Резервоар за гориво (за дизелова помпа)16 Свръзка за веригата за зареждане на глав-ната помпа17 Главна помпа18 Помощна помпа19 Резервоар за горивни течове20 Клапан за вентилация на резервоара за гориво21 Мерител за ниво на гориво

22 Дренаж за почистване на натрупвания в резервоара за гориво23 Дренаж за почистване на натрупвания в резервоара за горивни течове24 Капачка на горивния филтър25 Свръзка за възвратна тръба от двигателя26 Свръзка за подаване на гориво към двигателя27 Мерител за ниво на гориво
Фиг. 4 Застопоряване за пода 
Фиг. 5 Дренаж за проверка на помпата
Фиг. 6a Модул с позитивна главаФиг. 6bC = Капацитет на резервоара
Фиг. 7 Модул с подпомагане на засмукванетоA От водопроводиB Резервоар 500 LC ПреливникD Отводняване
Фиг. 8 Резервоар за гориво1 Индикатор за ниво на горивото2 Капачка за зареждане3 Сглобка за възвратна тръба от двигателя4 Дренаж за премахване на натрупвания в резервоара5 Кран Вкл./Изкл. за гориво към двигателя6 Сглобка за подаване на гориво към двига-теля7 Клапан за вентилация на резервоара (да се използва извън помещението)8 Електрически поплавък, свързан с разпре-делителното табло на двигателната помпа
Фиг. 9a Отходен въздух за горенето и охлаждането на дизеловия двигателФиг. 9bA ЗаглушителB Температурна защита за отходни газовеC Дренаж за кондензацияD Съединение за разширяване

Фиг. 3 Усилвателят
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Фиг. 9a Вариант;Отходен въздух за горенето и охлаждането на дизеловия двигателФиг. 9b
A ЗаглушителB Температурна защита за отходни газовеC Дренаж за кондензацияD Съединение за разширяване
Фиг. 10 Автоматична проверка на работата
Фиг. 11a Електромагнитен клапан
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1 Обща информация
За този документОригиналната инструкция за експлоатация е на английски език. Инструкциите на всички други езици представляват превод на ориги-налната инструкция за експлоатация.Инструкцията за монтаж и експлоатация е неразделна част от продукта. Тя трябва да бъде по всяко време на разположение в бли-зост до него. Точното спазване на това изис-кване осигурява правилното използване и обслужване на продукта.Инструкцията за монтаж и експлоатация съот-ветства на модела на продукта и актуалното състояние на стандартите за техническа безо-пасност към момента на отпечатването.ЕО-Декларация за съответствие: Копие от декларацията на ЕО за съответствие е неразделна част от тази инструкция за екс-плоатация. Декларацията губи валидността си, ако е извършена техническа модификация на устройствата, споменати тук, без нашето съгласие или ако не са спазени условията за монтаж и инструкциите за безопасност на работа на персонала/с продукта.

2 БезопасностТази инструкция за монтаж и експлоатация съдържа основни изисквания, които трябва да се спазват при монтажа, експлоатацията и поддръжката. Затова тази инструкция за мон-таж и експлоатация трябва да бъде прочетена задължително преди монтажа и пускането в експлоатация от монтажника, както и от компетения специализиран персонал и от опе-ратора.Трябва да се спазят не само общите инструк-ции за безопасност, изброени в основния параграф "Безопасност", а също и специалните инструкции за безопасност, обозначени със символ за опасност, включени в следните основни параграфи.
2.1 Символи за опасност, използвани в тази инструкция за работа

Символи:Символ за обща опасност
Опасност от електрическо напрежение
Опасност от окачени товари 
Опасност от леснозапалими материали
Риск от токов удар
Риск от отравяне

Опасност от горещи повърхности 
Опасност от горещи продукти
Риск от порязване
Риск от падане
Риск от възпаление
Риск от замърсяване
Риск от експлозия
Символ за обща забрана
Забранен е достъпът на неупълномощен пер-сонал!
Не пипайте части под напрежение!
Пушене и 
открит огън за забранени!
ЗАБЕЛЕЖКА: ...
Сигнали:ОПАСНОСТ!Изключително опасна ситуация.Неспазването на изискването би довело до тежки и смъртоносни наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!Потребителят може да пострада от (сери-озни) наранявания. „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ означава, че ако тази информация се прене-брегне, са възможни (сериозни) наранявания на хора.
ВНИМАНИЕ!Има опасност от повреда на продукта/уреда. „ВНИМАНИЕ“ означава, че ако тази информа-ция се пренебрегне, е вероятна повреда на продукта
ЗАБЕЛЕЖКА:Полезна информация за работа с продукта. Насочва вниманието към възможни проблеми.Информация, нанесена директно върху проду-кта, като например:• Стрелка за посоката на въртене,• Обозначение на отворите,• Табелка с име,• Предупредителен стикертрябва непременно да бъде спазена и да се поддържа в четливо състояние.
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2.2 Квалификации на персоналаПерсоналът, извършващ монтажа, обслужва-нето и поддръжката, трябва да има съответ-ната квалификация за този вид дейности. Отговорностите, задачите и контролът над персонала трябва да бъдат осигурени от опе-ратора. Ако членовете на персонала не разпо-лагат с необходимите познания, то те следва да бъдат обучени и инструктирани. Ако е нужно, това може да стане по поръчка на опе-ратора от производителя на продукта.
2.3 Опасност в случай на неспазване на инструкциите за безопасностНеспазването на инструкциите за безопасност е опасно за хората, за околната среда и за про-дукта/уреда. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до загубата на права за претенции към повреди.В частност неспазването на изискванията за безопасност би довело например до следните резултати:• Опасност от нараняване на хора от електриче-ски, механични и бактериални въздействия,• Замърсяване на околната среда поради изти-чане на опасни материали.• Увреждане на имущество• Повреда на важни функции на продукта/уреда• Невъзможност да се извършат необходимите процедури по обслужване и ремонт
2.4 Осъзнаване на риска по време на работаТрябва да се спазват указанията за безопас-ност, изброени в тази инструкция за монтаж и експлоатация, съществуващите национални разпоредби за предотвратяване на аварии, както и евентуални вътрешни правила за труд, експлоатация и безопасност на собственика.
2.5 Инструкции за безопасност за оператораТози уред не е пригоден да бъде обслужван от лица (включително и деца) с ограничени физически, сензорни или умствени възмож-ности или недостатъчен опит и/или недоста-тъчни познания, освен ако тези лица не бъдат надзиравани от лице, отговорно за тяхната безопасност или ако не са получили от него указания как да работят с уреда. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се изключи въз-можността да си играят с уреда.• Ако горещи или студени части на продукта/уреда водят до риск, трябва да се вземат локални мерки за предпазване от докосване.• Защитата срещу допир на движещите се ком-поненти (например куплунг) не трябва да се отстранява при работещ продукт.• Течове (напр. от уплътненията на вала) на опасни течности (такива, които са взривоо-пасни, токсични или горещи) трябва да бъдат отведени, за да не бъдат опасни за хора или околната среда. Трябва да се спазват нацио-налните законови разпоредби.

• Леснозапалимите материали винаги трябва да се държат на безопасно разстояние от проду-кта.• Трябва да бъде елиминирана опасността от електрическо напрежение. Трябва да се спаз-ват местните или общите разпоредби [напр. IEC, VDE и т.н.], както и на местните енерго-снабдителни дружества.
2.6 Инструкции за безопасност при работа по монтажа и поддръжкатаОтговорност на оператора е да гарантира, че всички дейности по монтаж и поддръжка са извършени от оторизиран и квалифициран персонал, който има достатъчно информация от подробно проучване на инструкцията за монтаж и експлоатация.Дейностите по продукта/уреда трябва да бъдат извършвани само в състояние на покой. Непременно трябва да се спазва процедурата за спиране на продукта/уреда, описана в инструкцията за монтаж и експлоатация. Непосредствено след приключване на работа всички предпазни и защитни устройства трябва да бъдат монтирани, респективно пус-нати в действие отново.
2.7 Неупълномощена модификация и производство на резервни частиНеупълномощената модификация и произ-водството на резервни части застрашават сигурността на продукта/персонала и обез-силват дадените разяснения от производи-теля относно безопасността.Изменения по продукта са допустими само след съгласуване с производителя. Оригинал-ните резервни части и одобрените от произво-дителя аксесоари осигуряват безопасност. Използването на други части отменя отговор-ността ни за възникналите от това последици.
2.8 Неправилна употребаЕксплоатационната безопасност на доставе-ния продукт се гарантира само при използване по предназначение съгл. раздел 4 на инструк-цията за монтаж и експлоатация. Граничните стойности в никакъв случай не трябва да са по-ниски или по-високи от посочените в листа на каталога/данните.

3 Транспортиране и съхранение преди употребаПожарогасителният усилвател за уреда се доставя на палет. Той е предпазен от влага и прах чрез найлонов чувал.Оборудването трябва да се транспортира с машини, предназначени за това. (Вж. пример на фиг. 1)ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от нараняване!Да се вземе под внимание стабилизирането на уреда. Извършването на услугата трябва да се поеме от квалифициран персонал, 
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който използва само подходящо и сертифи-цирано оборудване.Коланите за повдигане трябва да са затегнати за пръстеновидните болтове, които се нами-рат в основната рамка.Колекторите не са подходящи за носене на уреда и не трябва да се използват за закре-пване на товара при движение.ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продукта!Придържане чрез използване на колектора за оттичане може да причини течове!
При доставката проверете продукта за повреди по време на пренасянето. Ако има такива, вземете необходимите мерки относно фирмата доставчик (препращащия агент).ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продуктаАко продуктът ще бъде монтиран по-късно, съхранявайте го на сухо място. Пазете го от удари и всякакви външни влияния (влага, замръзване и т.н.). Пазете продукта.

3.1 Допълнителни рискове по време на транспортиране и съхранение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от порязване!Остри ръбове или всички незащитени резбо-вани части водят до риск от порязване.Вземете необходимите мерки за избягване на наранявания и използвайте защитна екипи-ровка (носете съответни ръкавици).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от нараняване! Не стойте и не поставяйте части от тялото под окачените части по време на пренасянето и монтажа. Използвайте облекло, предназ-начено за предпазване от инциденти (носете каска и предпазни обувки). 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от удар!Внимавайте за издадени части и такива на нивото на главата. Използвайте облекло, предназначено за предпазване от инциденти.
ОПАСНОСТ! Риск от падане!Забранете достъп до кладенци или резерво-ари, където са монтирани помпите. Кладен-ците трябва да имат капак.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от възпаление!По време на пренасяне избягвайте разлива-нето на киселинни разтвори от акумулато-рите, които могат да причинят възпаление или материални щети. Използвайте специ-ална защита, за да избегнете контакт с тях.

ВНИМАНИЕ! Риск от замърсяване на околната среда!Избягвайте разливането на масла от двига-теля или дизелово гориво от резервоара. При пренасяне ги поддържайте равни. Използ-вайте подходяща защита и въведете необхо-димите мерки за предотвратяване на замър-сяването на почва, вода и т.н.
4 Препоръчителна употребаПожарогасителните усилватели са проекти-рани за професионална употреба. Те се използват, когато е нужно да се разшири про-тивопожарната система или да се извърши поддръжка под налягане за нея. 

Системата трябва да бъде монтирана в специ-ално помещение, предпазено от замръзване и дъжд. с противопожарна защита и добре про-ветряемо, с необходимата площ около пом-пите за движение и нормална поддръжка. Помещението трябва да е в съгласие със стан-дартите на EN 12845. Трябва да има достатъ-чен въздушен поток за вентилация и охлаж-дане на машините, по-специално за дизело-вия двигател, ако има такъв.
5 Данни за продукта

5.1 Легенда   
Пример SiFire EN 40-200 180 7,5/10.5/0.55 EDJSiFire Името на пожарогасителната системаEN В съгласие със стандартите на EN 1284540/200 Тип главна помпа180 Диаметър на ротора на главната помпа7,5/10.5/0.55 Номинална мощност на двигателите на помпите [kW](електромотор, дизелов двигател, помощна помпа)EDJ Конфигурация:E : 1 електрическа помпаD : 1 дизелова помпаEJ : 1 електрическа помпа + 1 помощна помпа EEJ : 2 електрически помпи + 1 помощна помпаEDJ : 1 електрическа помпа + 1 дизелова помпа + 1 помощна помпаDJ : 1 дизелова помпа + 1 помощна помпа
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5.3 Обхват на доставката• Пожарогасителен усилвател • Инструкции за експлоатация на пожарогаси-телната система.• Инструкции за експлоатация на помпите (1 ръководство за всеки вид помпа)• Инструкции за експлоатация на модулите (1 ръководство за всеки вид модул)• Инструкции за експлоатация и поддръжка на дизеловия двигател, ако има такъв.
5.4 Аксесоари• Резервоар(и) за зареждане, комплектовани с електрически поплавък.• Ограничение за електрически контакти за кла-пана за проверка на помпите.• Гумени маншони за неутрализиране на вибра-циите.• Конусен комплект за ексцентрично засму-кване с мерител за вакуум за смукателната страна на помпите.• Клапи „Бътерфлай“.• Заглушител за дизеловия двигател.• Топлообменник вода/вода за охлаждането на дизеловия двигател.• Дебитомер.• Комплект резервни части за дизеловия двига-тел.• Модул за дистанционна аларма.

Монтажникът е отговорен за сглобяването на доставената апаратура и привеждането на системата в работен режим в съответствие с изискванията на стандартите на EN 12845, както и за интегрирането на нашата доставка с всички необходими компоненти (водоснабдя-ване, дебитомерни вериги с мерител, зареж-дане на резервоара и т.н.). Вижте специфичните инструкции, предло-жени в сходни ръководства с инструкции и/или индикациите върху самите детайли за подробности относно сглобяването, настрой-ването и регулирането на изброените по-горе аксесоари или други конкретни аксесоари, 

поръчани по време на поръчката и включени в комплекта на стандартното изпомпващо устройство.Монтажникът е отговорен за издаването на крайния сертификат „Инсталация извършена в съответствие със стандарта EN 12845“, както се изисква от сходните стандарти и за издава-нето на всички изискуеми документи по при-ложимия стандарт за крайния потребител.
6 Описание и функции

6.1 Общо описаниеПожарогасителните уреди от серията SiFire са изработени в няколко варианта и модела, както е показано в нашите каталози, или в модифицирани варианти, за да се задоволят конкретни клиентски изисквания (трудности при транспорт/манипулация, конкретна про-изводителност и др.), с помощта на основните компоненти, описани по-долу:• главни нормализирани „обратно изтеглящи“ помпи, свързани с електромотор или дизелов двигател чрез разделител, позволявайки раз-глобяване на помпата и/или двигателя поот-делно. това позволява и изваждането на вър-тящата част на помпата за поддръжка, без да се налага да се премахва двигателя и/или кор-пуса на всмукателната част на помпата.• вертикална многоетапна помощна помпа за коригиране на малки загуби и за запазване на консистентно налягане в системата.• електрически модули за управление за глав-ната и помощната помпи (по един на помпа).• стоманени тръби и колектори за оттичане.• кранове за оттичане на помпата, които могат да бъдат заключени в отворено положение. • възвратни клапани за оттичането на помпата.• клапи „Бътерфлай“, манометри, пресостати.• Свръзка за дебитомер за контролиране на производителността на помпите.

5.2 Технически характеристикиМаксимално работно налягане: 10 bar/16 bar според помпатаМаксимална околна температура: +4 до +40 °C (10 до 40 °C, ако е инсталирана дизелова помпа)Максимална температура на водата: +4 до +40 °CЗахранващо напрежение: 3~400 V ± 10 % (1~230 V ± 10 % за модула за управление на дизеловата помпа)Честота: 50 HzМаксимална относителна влажност: 50 % при Tmax.: 40 °C (*)Клас на защита на контролната кутия: IP54Клас на защита на помпата: IP54Клас на изолация на мотор IE2: FМаксимална надморска височина за монтаж: 1000 m над морското равнище (*)Минимално атмосферно налягане: 760 mmHg (*)Номинален ток: проверете на класификационната табела(*) Вижте специфичните графики и таблици в каталозите и ръководствата за поддръжка за повече информация относно класови варианти за електри-чески машини и дизелови двигатели по отношение на различни температури, височини, атмосферно налягане, температура и вискозитет на гориво, сравнено със стандартните тестови условия.
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• верига с двоен пресостат за стартиране на главните помпи и управление на работния ред на всеки индивидуален пресостат.• пресостат за автоматично стартиране на помощната помпа.• поддържаща/и рамка/и за модулите за упра-вление и колекторите.• независим горивен резервоар за дизеловия двигател, комплектован с аксесоари.• Два акумулатора за стартиране на дизеловия двигател (ако има такъв).
Тази система е сглобена върху основна рамка в съответствие със стандарта EN 12845, в гра-ниците на доставката, както е показано на диаграмата за монтаж от фиг. 2a-2b.Всяка помпа е монтирана върху стоманена основна рамка. Дизеловите помпи са свързани към хидравлични елементи с междинни неу-трализиращи вибрациите сглобки, за да се избегне предаването на вибрации от дизело-вия двигател и възможни счупвания на тръби или механичната структура.При свързване към общодостъпни водоизточ-ници трябва да се спазват правилата, същест-вуващите стандарти и евентуалните правила на водоразпределителните компании. Освен това трябва да се вземат под внимание особе-ности например прекалено високо или про-менливо налягане на засмукване, което налага поставянето на редуцир вентил.

6.2 Описание на продукта
6.2.1 Усилвателят – Вж. фиг. 3 – Позиция: 1 Входен кран2 Свръзка за локален разпръсквател3 Главна помпа с верига с двоен пресостат4 Възвратен клапан5 Гъвкави маншони за неутрализиране на вибрациите на дизеловата помпа6 Свръзка с мембрана на веригата за повторна циркулация7 Разклонителен конус на главната помпа от страната за оттичане 8 Съединение за двигател/помпа с разделител9 Електрически/дизелов двигател на главната помпа10 Предпазител на съединението11 Панел за управление на главната помпа 12 Панел за управление на допълнителната помпа 13 Колектор за оттичане 14 Свръзка за опцията за настройване на деби-томер15 Резервоар за гориво (за дизелова помпа)16 Свръзка за веригата за зареждане на глав-ната помпа17 Главна помпа 18 Помощна помпа 19 Резервоар за горивни течове20 Клапан за вентилация на резервоара за гориво21 Мерител за ниво на гориво22 Дренаж за почистване на натрупвания в резервоара за гориво23 Дренаж за почистване на натрупвания в резервоара за горивни течове24 Капачка на горивния филтър 25 Свръзка за възвратна тръба от двигателя 26 Свръзка за подаване на гориво към двигателя27 Мерител за ниво на гориво  

6.2.2 Контролна кутия• Осигурява напълно автоматични операции за всяка помпа и сродни функции• Непромокаема, защита клас IP 54.
6.3 Предназначение на продуктаРаботната логика на пожарогасителния уред е базирана на каскадна калибровка на пресоста-тите за стартиране на помпите. Помощната помпа за усилване на налягането се стартира първа и поддържа системата пълна с вода и под налягане. Тя се стартира, когато наляга-нето в системата спадне. Управлението за стартиране и спиране е настроено чрез подхо-дящо калибриран пресостат. 

Æ оттичане на главната помпа Æ Аксесоари Æ КолекториDN32 DN50 DN65 DN40 DN65 DN65 DN50 DN65 DN80DN65 DN80 DN100DN80 DN100 DN125DN100 DN125 DN150DN125 DN150 DN200
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Когато се изисква по-голямо количество вода заради отварянето на една или повече вериги или заради повреден разпръсквател, наляга-нето в системата спада. Това кара главната помпа да се стартира.За системи с повече от една помпа, ако глав-ната електрическа помпа не се стартира например поради електрически проблеми, спада в налягането ще активира резервния пресостат на помпата, който ще стартира дизеловия двигател. В някои случаи може да се използват две или повече електрически помпи.След като веригата разпръскватели или глав-ната клапа, която я снабдява, се затвори, сис-темата постига поддържащото налягане на инсталацията; налага се да се натиснат „Стоп“ бутоните на модулите, за да бъдат спрени главната и резервната помпи. Помощната помпа спира автоматично.
7 Монтаж и електрическо свързванеОПАСНОСТ! Риск от токов удар!Персоналът, назначен за електрическото свързване на оборудването и двигателите, трябва да е квалифициран за такава работа. Свързването трябва да се извърши съгласно предоставените диаграми за свързване в съответствие с правилниците и законите в сила. В добавка трябва да е подсигурено, че захранването е изключено, преди извършва-нето на каквато и да е операция, която пред-полага възможен контакт с електрически части. Уверете се, че заземяването не е пре-къснато.

7.1 МонтажМонтирайте усилвателя в помещение с лесен достъп, проветриво и защитено от дъжд и замръзване. За да се уверите, че усилвателят ще премине през вратата на помещението.Трябва да се осигури достатъчно пространство за работа по поддръжката. Уредът трябва да е леснодостъпен.Площта за монтаж трябва да е хоризонтална и равна. Трябва да е достатъчно стабилна, за да издържи теглото на системата.Помещението трябва да е предназначено изключително за противопожарно оборуд-ване, директно достъпно отвън и да има устойчивост на огън или да издържа поне 60 минути (вж. стандарта).Помещението трябва да бъде, според реда на предпочитание:• отделено от защитената сграда (изолирано)• близо до защитената сграда • в защитената сграда.

ЗАБЕЛЕЖКА:За помещения със затворени стени или в сгра-дата е за предпочитане да имат устойчивост на огън плътно до 120 минути. Температурата в помещението не трябва да е по-ниска от 10 °C (4 °C при наличие на електрически помпи) или повече от 25 °C (40 °C при наличие на електрически помпи).Помещението трябва да е оборудвано с отвори към външната среда, за да се осигури адек-ватна вентилация за охлаждане на двигате-лите (електрически и дизелов) и въздух за горенето на дизеловия двигател.Помещението трябва също да е оборудвано със защита от разпръсквателен тип (EN 12845).Разпръсквателна защита може да се захрани директно от колектора за източване на усилвателя, както се изисква от стандарта EN 12845. Достъпът до помещението трябва да е гаран-тиран и лесен за хора, дори ако противопо-жарната инсталация работи, няма светлина, има дъжд или сняг и всеки друг случай, които може да го ограничи. Достъпът до помещени-ето трябва да е достатъчно добре описан и разрешен само за упълномощен, специализи-ран и правилно обучен персонал.
Избягвайте достъпа на неупълномощени лица до системата!Усилвателят е противопожарно оборудване, което използва САМО АВТОМАТИЧНО СТАР-ТИРАНЕ и РЪЧНО СПИРАНЕ. По тази причина трябва да има ясно видим знак в системното помещение, който предупреждава, че тази логическа операция предполага неочаквано автоматично стартиране.Модулът на помпата НЕ е оборудван с ава-рийно спиране. Главните помпи могат да бъдат спрени единствено ръчно (вж. съот-ветното ръководство за контролната кутия).По тази причина, преди интервенция на група помпи, се уверете, че сте изключили захран-ването и е избегнато стартиране на помпите.Ако е възможно, помпите трябва да бъдат монтирани под нивото на зареждане с вода. Смята се, че е така, ако поне две трети от действителния капацитет на резервоара за засмукване са над нивото на оста на помпата и минималното полезно ниво в резервоара е не по-ниско от два метра под оста на пом-пата.Ако гореспоменатите условия не са спазени, се смята, че усилвателят е в условия на зас-мукване, които са приемливи след монтира-нето на специални устройства, изрично опи-сани от стандарта (резервоари за зареж-дане, засмукване чрез отделни тръби и т.н.).
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7.2 Препоръки за безопасностПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от порязване!Не премахвайте защитата на която и да е подвижна част, колани, горещи повърхности и др. Никога не оставяйте инструменти или разглобени части от усилвателя върху него или около него.
ОПАСНОСТ! Риск от фатално нараняване!Не премахвайте защитата от части под напрежение. Предотвратете всяка възмож-ност да се оперира с елемент, който изолира инсталацията или вътрешни сглобки, върху които се работи. Вземете всякакви мерки за предотвратяване на риска от токов удар. Контролирайте зазе-мяването, дали е налично и непрекъснато и дали има монтирано устройство за защита от косвен контакт (диференциален превклю-чвател). Ако е нужно, работете по уреда, като използвате нужното облекло (изолиращи ръкавици, изолиращи подметки).Никога не оставяйте електрическия панел, терминалната кутия или електромотора отворени. Проверете дали няма възможност за контакт с части под напрежение. Прове-рете дали електрическите свръзки и външ-ното захранване са правилно свързани. Про-верете етикета с данни на електриче-ските панели за конкретното напрежение и възможността за адаптирано захранване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от пожар или запалване!Акумулаторите за дизеловата помпа могат да произведат потенциално взривоопасни газове; избягвайте пламък или искри. Никога не оставяйте запалителни течности или парцали, натопени в киселина, около усилвателя или електрическото оборудване.
ОПАСНОСТ! Риск от фатално нараняване!Осигурете правилна вентилация на помпе-ното помещение. Проверете дали генераци-ята на дизеловия двигател е свободна и дали ауспуха отвежда отходните газове безопасно извън помещението, далеч от врати, про-зорци и отдушници.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от изгаряне!Проверете дали ауспусите са добре укре-пени, оборудвани с антивибрационни съеди-нения/гъвкави маншони за неутрализиране на вибрации и защитени от случайни кон-такти.
ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на инсталаци-ята!проверете дали тръбите на помпата за засму-кване и оттичане са добре укрепени и обо-рудвани с гъвкави маншони за неутрализи-ране на вибрации.

ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продукта!Проверете дали нивата на флуидите на дизе-ловия двигател (масло/вода) са подходящи и пробките на маслената и водната системи са затегнати както трябва. При двигатели с вътрешно горене с топлообменник вода/вода проверете дали кранът на охлаждащата система е заключен в положение OPEN.Проверете нивата на маслото и дизеловото гориво и се уверете, че няма загуби. 
ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продукта!За загряването на маслото/водата на дизело-вия двигател може да се монтира потопяем или контактен резистор, захранен с 230 V.

7.3 Управление и околна среда• Управлявайте електрическите и дизеловите помпи, както е посочено в ръководствата с инструкции за двата вида помпи.• Осигурете достатъчно пространство за под-дръжка на помпите, моторите, кутиите и мон-тираните аксесоари.• Подгответе повърхност от подсилен бетон за монтажа на усилвателя на налягане. тя трябва да е напълно равна и хоризонтална, както е показано в проекта, комплектована с болтове с диаметър, адаптиран за тежестта на групата (вж. фиг. 4).• Свързвайте тръби от различни системи, без да се предават механични сътресения, които могат да повредят оборудването или самите тръби.• Проверете нивата на течностите на модула на дизеловата помпа (двигателно масло, вода за охлаждане, разтвор за акумулатори и др.). Ако е нужно, регулирайте нивата в съответствие с инструкциите, споменати в ръководството за експлоатация на дизеловия двигател.
Групата може да бъде прикрепена към осно-вата по много начини чрез специални отвори, намиращи се в четирите ъгъла; избраният метод зависи от размера, местоположението и ограниченията за монтаж, свързани с акус-тични и вибрационни нива. За да не се напряга рамката, компенсирайте луфтовете между болтовете и поддържащата повърхност с метални подложки, както е показано на фиг. 4.
ВНИМАНИЕ! Риск от замърсяване и увреж-дане на здравето!За групи с дизелова помпа, подът на систем-ното помещение трябва да е непромокаем, за да се избегне замърсяване на подпочвата от евентуални загуби на двигателни масла или дизелово гориво. 
ЗАБЕЛЕЖКА:Препоръчваме електрическият панел на пом-пата да се оборудва с алармена система за повреда на помпата, по-ниско от нормалното напрежение и др.
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7.4 Електрическо свързване
7.4.1 Обща информацияОПАСНОСТ! Риск от фатално нараняване!Електрическото свързване трябва да се извърши от упълномощен и квалифициран персонал в съответствие със стандартите и законите в сила. Електрозахранването трябва да е налично по всяко време (EN 12845 10.8.1.1).• Проверете типа на електрозахранването и наличното напрежение и сравнете с данните на помпите, двигателите, електрическите панели и други устройства. Преди да извър-шите интервенция, проверете заземяването.• За свързване с електрическата мрежа използвайте цели кабели, без наставяния, изрично предназначени за модула на помпата за пожарната служба, свързани преди пре-късвача на централното електрозахранване в сградата.• Използвайте кабели с подходящ диаметър, чиито характеристики и размери съответ-стват на стандартите IEC в сила и на специфи-кациите, изискуеми от стандарта EN 12845.• За да предпазите кабелите от директно изла-гане в случай на пожар, те трябва да преми-нават през тръби, заровени извън сградата или през части от сградата, където рискът от пожар е незначителен. Ако това не е въз-можно, те трябва също да имат допълни-телна защита срещу пожар, издържаща 180 минути.•  Правете свързванията, както е показано на схемите за свързване, комплектовани с кон-тролните кутии.• Основното електрическо табло трябва да се намира в защитено от пожар отделение, което се използва изключително за електро-захранване.• Електрическите свързвания в основното табло трябва да са направени така, че да оси-гуряват подаване на напрежение към модула за управление на помпата, дори когато захранването е прекъснато за други цели.• Захранващите линии за противопожарната помпа, класифицирани като захранващи линии на услуги за безопасност CEI 64.8 – 56, трябва да бъдат защитени само срещу късо съединение и пряк контакт.Не трябва да са защитени от претоварване!• За защита вижте изискванията на проекта за електричество (заземяване, изравняване на потенциалите)• Свързване на акумулаторите на дизеловите помпи• Проверете затягането на всички електриче-ски свръзки 

7.4.2 Хидравлично свързванеСвържете следните вериги към резервоара за изпомпване или резервоарите за зареждане, като съблюдавате изискванията наложени по стандарт:• Верига на дебитомера за тест на помпата. Ако връщането в резервоара не е възможно, пла-нирайте оттичането към главната канализация (вж. фиг. 5). • Тръби за рециркулация. Веригата за рецирку-лация се използва за предотвратяване на прегряване и повреда на помпите, които про-дължават да работят, след като е достигнато нивото на налягане в системата и преди да бъдат ръчно изключени от упълномощен пер-сонал.• Верига за снабдяване на разпръсквателите в помещението на пожарогасителната система.• Свържете главните и помощните помпи към пожарогасителната система в съответствие със стандарта EN 12845 и диаграмата за мон-таж.• Свържете помощната помпа директно към водния резервоар чрез тръбата за засмукване, която е адекватно осъразмерена, за да се избегнат проблеми с помпата за зареждане.• Проверете резервоара на помощната помпа за предварително издуване и регулирайте спо-ред стойността на налягането, което трябва да се поддържа в системата според инструкци-ите, написани върху резервоара или в неговото ръководство с инструкции.
7.4.3 Защита на системата• Специфичният стандарт за пожарогасителни системи включва защити срещу къси съеди-нения с помощта на предпазители с висок капацитет на прекъсване, които позволяват преминаването на стартовия ток за стартиране на електромоторите за период, по-дълъг от 20 секунди. Тези предпазители се съдържат в модулите за управление на електрическите помпи. Не е осигурена термална защита за главните пожарогасителни помпи.• Термална защита срещу претоварване на помощната помпа е монтирана в нейната кон-тролна кутия. Тя трябва да се калибрира на стойност, малко по-висока от абсорбираното или номинално напрежение (входящо) на дви-гателя.• Стандартът не предвижда защита срещу липса на вода за помпите. В случай на спеш-ност помпите трябва да използват всичката налична вода в резервоарите за потушаване на огъня. • Ако е наличен дизелов двигател, електрон-ният му модул за управление управлява опе-ративните параметри на двигателя и въз-можни аларми. За повече информация относно кутиите на дизеловите двигатели вижте спе-циализираното ръководство с инструкции на модула за управление.
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Съвети за монтаж• Според типа на монтажа, планиран по проекта, усилвателят може да работи правилно, ако са спазени следните точки: • тръбите са разположени така, че да се избегне натрупване на въздух,• тръбите за засмукване между точката на засмукване и изпомпването трябва да са възможно най-къси, Диаметърът им трябва да е подходящ и равен или да надвишава минималния, нужен за поддържане на мак-симална скорост, както е посочено в стан-дарта EN 12845, • тръбите нямат течове и в тях не влиза въз-дух. 
ВНИМАНИЕ! Риск от неизправност на пом-пата!Крановете или входящите кранове не трябва да бъдат монтирани директно върху засмук-ващата част на помпата.• Включете ексцентричен конус, както е посо-чено от стандарта EN 12845

7.4.4 Модул с позитивна глава[Фиг. 6a – 6b] (както е определено в EN 12845, точка 10.6.2.2)• Проверете минималното ниво, зададено за резервоарите за съхранение или минималното историческо ниво за практически неизчерпа-еми резервоари, за да се спазят условията за монтаж на уреда.• Уверете се, че диаметърът на тръбите за зас-мукване не е по-малък от DN 65 и проверете дали максималната скорост на засмукване не надвишава 1,8 m/s.• Проверете дали NPSH, което се намира от страната за засмукване на помпата, е поне с 1 метър по-дълга от NPSH, която се изисква за дебит и при максимална температура на водата.• Поставете цедка отстрани на водния резер-воар на тръбите за засмукване, като диаметъ-рът е поне 1,5 пъти от номиналния диаметър на тръбата и това не позволява преминаването на частици с диаметър по-голям от 5 mm.• Монтирайте входен кран между цедката и водния резервоар.
7.4.5 Модул с подсилване на засмукването[Фиг. 7] (както е определено в EN 12845, точка 10.6.2.3)• Проверете минималното ниво, зададено за резервоарите за съхранение или минималното историческо ниво за практически неизчерпа-еми резервоари.• Уверете се, че че диаметърът на тръбите за засмукване е равен или по-голям от DN 80 и проверете дали максималната скорост на зас-мукване не надвишава 1,5 m/s.• Проверете дали NPSH (нетна положителна смукателна височина), което се намира от страната за засмукване на помпата, е поне 

с 1 метър по-дълга от NPSH, която се изисква за дебит и при максимална температура на водата.• Включете независими тръби за засмукване към помпите на най-ниската точка на дънния клапан.• Поставете цедка на тръбите за засмукване преди дънния клапан. Тази цедка трябва да се постави така, че да може да бъде почистена, без да се налага да се изпразва резервоара. Трябва да е с диаметър поне 1,5 пъти по-голям от номиналния диаметър на тръбата и да не позволява преминаването на частици с диаме-тър по-голям от 5 mm.•  Разстоянието между оста на въртене на пом-пата и минималното ниво на водата не трябва да надвишава 3,2 метра.•  Всяка помпа трябва да има автоматични зареждащи устройства в съответствие с EN 12845, точка 10.6.2.4.
7.4.6 Отходен въздух за горенето и охлаждането на дизеловия двигател (Фиг. 8) (Фиг. 9a – 9b и вариант) Ако системата е сглобена с помпа, задвижвана от дизелов двигател, изгорелите газове на двигателя трябва да бъдат отведени навън чрез ауспух, снабден с подходящ заглушител.Обратната тяга не може да надвишава препо-ръките за типа монтиран дизелов двигател. Тръбата за отвеждане на газовете трябва да е с подходящ размер по отношение на дължи-ната на тръбопровода. Трябва да е изолирана и снабдена с достатъчно защити срещу инци-дентни контакти с повърхността при високи температури. 

Ауспухът не може да бъде в близост до про-зорци и врати. Освен това изгорелите газове не трябва да се връщат обратно в помпеното помещение. Ауспухът трябва да е защитен от метеороло-гични условия и да не позволява дъждовна вода да влиза в тръбата за отвеждане на газо-вете или да кондензира обратно в двигателя.Маркучите трябва да бъдат възможно най-къси (в идеалния случай не по-дълги от 5.0 m), с възможно най малко извивки и радиус по-малък от 2, 5 пъти по-малък от диаметъра на тръбата. Тръбите трябва да бъдат укрепени и систе-мата за оттичане на кондензация трябва да бъде снабдена с материал, устойчив на кисе-линността на кондензацията.
Вентилационната система в помпено помеще-ние с дизелови помпи с въздушно охлаждане или топлообменник въздух/вода е решаваща. Това определя правилното функциониране на противопожарната система.Вентилационната система трябва да позволява разсейване на топлината по време на работата на системата с дизелова помпа и да осигури 
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подходящ въздушен поток за охлаждане на двигателя.Отворите в помещението трябва да са съобра-зени с въздушния поток, нужен за двигателя, който може да варира според надморската височина. (Вижте данните на производителя за дизеловия двигател).
8 Пускане в експлоатацияЗа първо пускане в експлоатация ви препоръч-ваме да наемете най-близкия агент за след-продажбено обслужване на Wilo или да се свържете с нашия следпродажбен телефонен център.Първото пускане в експлоатация на усилва-теля трябва да се извърши от квалифицирани служители.

8.1 Общи подготовки и проверка• Преди включването за първи път, проверете дали електрическото свързване е извършено правилно, особено заземяването.• За да се уверите, че твърдите връзки не са изложени на механични сътресения.• Напълнете инсталацията и чрез визуално наблюдение прегледайте за възможни неиз-правности.• Отворете входните кранове от страната на помпата и на тръбата за оттичане. 
ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продукта!Не карайте системата да работи на сухо. Работата на сухо унищожава стегнатостта на механичното уплътнение на помпата.• В резервоара на помощната помпа няма вода; напълнете го до налягане с 0,5 bar по-ниско от това, което стартира помощната помпа.• Не надвишавайте максималната стойност на налягане на съда.
ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продукта!Затегнете всички изводи за захранване преди пускането в експлоатация на усилвателя!
Ако по време на монтажа се налага извърш-ване на проверки, уверете се, че помпите са добре напълнени с вода, преди да ги вклю-чите.Преди да напълните модула на помпите с вода, проверете затягането на компонентите, които биха могли да се разхлабят по време на транспортирането и поставянето.Не пускайте усилвателя в автоматичен режим на работа, преди сглобяването на пожарогаси-телната система да е завършено съгласно стандарта; пускането в експлоатация при незавършено сглобяване на пожарогасител-ната система отменя гаранцията.

Процедура по пускане в експлоатация• По време на настройването на автоматичния режим на работа на изпомпващата система, трябва да се определят процедури на про-грама за поддръжка и задължения при опери-ране в случай на инцидентно стартиране.• За модели с дизелов двигател, преди експлоа-тация проверете дали са заредени акумулато-рите.• За инспекция на акумулаторите следвайте инструкциите дадени от производителя.• Пазете акумулаторите далеч от огън и искри. По причини за безопасност не се навеждайте над акумулаторите по време на работа, мон-таж или премахване.• Проверете точното ниво на гориво в резерво-арите на дизеловите двигатели и ако е въз-можно долейте, когато двигателите са сту-дени.• Внимавайте да не разлеете гориво върху дви-гателите, по гумени или пластмасови части на системата.• НЕ добавяйте гориво, когато двигателите са горещи.• Преди да включите главните помпи, проверете подравняването на двигателите и помпите. Съблюдавайте инструкциите за експлоатация от специфичните ръководства, доставени с помпите. Операциите по подравняване на дви-гателите и помпите трябва да бъдат извър-шени от квалифициран персонал.• Ако групата е снабдена с помпи, поставени на отделна основна рамка, всяка основна рамка трябва да бъде фиксирана за пода, като спе-циално внимание трябва да се обърне на под-равняването на колекторите за оттичане.• Монтажът трябва да се извърши от квалифи-цирани техници. 
8.2 Група под нивото на зареждане с водаЗа пускането в експлоатация на система, мон-тирана под нивото на зареждане с вода, извършете следните операции:• Проверете дали клапата за въздушна вентила-ция на всяка помпа е отворена.• Затворете крановете от страната за оттичане на помпите.• Бавно отворете крановете от страната за отти-чане и проверете дали тече вода от веригите за въздушна вентилация на всяка от помпите.• Включете за кратко помпите, като използвате ръчен режим. • Уверете се, че няма въздух във веригите и пом-пите.• Повтаряйте операцията, докато се уверите, че всичкият въздух в тръбата е елиминиран.• Затворете вентилационния извод на помощ-ната помпа. • Отворете докрай крановете за засмукване и оттичане. • Уверете се, че няма проблеми с водния поток (наличие на мръсотия, твърди частици и т.н.).
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8.3 Група над нивото на зареждане с вода (Засмукване)За пускането в експлоатация на система, инсталирана над нивото на зареждане с вода, извършете следните операции: • Проверете дали клапата за вентилация на всяка помпа е отворена. • Затворете крановете от страната за оттичане на помпите.• Напълнете главните помпи чрез веригите от резервоарите за зареждане.• Напълнете помощната помпа през капачката на филтъра, като следвате инструкциите, дадени в ръководството с инструкции. • Включете за кратко помпите, като използвате ръчен режим. • Уверете се, че няма въздух във веригите и пом-пите.• Повтаряйте операцията, докато се уверите, че всичкият въздух в тръбата е елиминиран. • Отворете докрай крановете за засмукване и оттичане.• Уверете се, че няма проблеми с водния поток (наличие на мръсотия, твърди частици и т.н.).
8.4 Управление на експлоатацията

8.4.1 Пускане в експлоатация на главната електрическа помпа • Уверете се, че всички хидравлични, механични и електрически свръзки, посочени в това ръководство, са извършени правилно. • Уверете се, че крановете от страната за засму-кване и от страната за оттичане на помпата са отворени. • Уверете се, че помпата е заредена и пълна с вода. • Проверете дали електрозахранването отго-варя на това, описано на етикета и е свързан трифазен ток. Следвайте инструкциите за пускане в експло-атация с помощта на всяко ръководство за кутията на електрическата помпа.ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продукта!За да се избегне прегряване, рискуващо повреда на главните помпи, винаги проверя-вайте веригата за рециркулация за това. че водният поток отговаря на инструкциите в техническото ръководство на помпата. Ако се появят проблеми относно веригата за рециркулация или не е гарантирано мини-малното ниво за тестово включване и работа на помпата, осигурете отваряне на други вериги (например: дебитомер, клапан за про-верка на стегнатостта на входния кран, кран за оттичане и др.)ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продукта!Уверете се, че нито една от следните точки не е налична. В противен случай незабавно спрете помпата и премахнете причините за неизправност преди да я включите отново (също така обърнете внимание на глава; „Неизправности, причини и решения): 

• Въртящи части са в контакт с неподвижни части • Необичайни шумове и вибрации• Разхлабени болтове• Висока температура на корпуса на двигателя• Различие в напрежението на отделните фази• Течове на механично уплътнениеВибрации, шумове и прекомерна темпера-тура могат да бъдат причинени от неподрав-нено съединение на двигател и помпа.
8.4.2 Пускане в експлоатация на главната дизелова помпа • Уверете се, че всички хидравлични, механични и електрически свръзки са извършени, както е посочено в това ръководство.• Уверете се, че крановете от страната за засму-кване и от страната за оттичане на помпата са отворени. • Уверете се, че помпата е заредена и пълна с вода и обезвъздушете чрез крана на корпуса на помпата.• Проверете дали захранващото напрежение е в съответствие с данните посочени на етикета и дали е налично.• Уверете се, че горивото е съвместимо с рабо-тата на двигателя и че резервоара за гориво е пълен (нивото на горивото в резервоара може да бъде проверено чрез тръбния мерител до резервоара).• Уверете се, че свръзките с тръби са направени правилно, без да има връзка между резерво-ара и двигателя•  Уверете се, че кабела на електрическия поп-лавък на резервоара е правилно свързан към електрическия модул за управление на дизе-ловата помпа.• Проверете нивото на маслото и охладителната течност в двигателя.• Ако двигателите се охлаждат с вода чрез радиатор или топлообменник, прегледайте специфични операции, посочени в ръковод-ството с инструкции на двигателя. За да допълните нивото на течностите, използвайте масло и охладителна течност, препоръчани от указания, дадени в тези ръко-водства с инструкции за дизелови двигатели като добавка към това ръководство с инструк-ции.Следвайте инструкциите за пускане в експло-атация с помощта на ръководство за кутията на дизеловата помпа.

ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продукта!За избягване на прегряване, което може да повреди главните помпи, винаги проверя-вайте дали водният поток през веригата за рециркулация съвпада с изискванията на техническия лист на помпата. Ако се появят проблеми с веригата за рециркулация или не е гарантирано минималното ниво на поток за тестово включване и работа на помпата, отворете други вериги (например: дебито-
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мер, клапан за проверка на стегнатостта на входния кран, кран за оттичане и др.).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от невярна реакция на оператора!Лостът за ускоряване на двигателя е заклю-чен. По тази причина двигателят винаги се включва на максимална скорост!Оставете помпата да работи за 20 минути, за да проверите дали скоростта на двигателя е съвместима с индикацията на етикета на гру-пата. 
ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продукта!Уверете се, че нито една от следните точки не е налична. В противен случай незабавно спрете помпата и премахнете причините за неизправност преди да я включите отново (също така обърнете внимание на глава; „Неизправности, причини и решения): • Въртящи части са в контакт с неподвижни части• Необичайни шумове и вибрации• Разхлабени болтове• Висока температура на корпуса на двигателя• Изгорели газове в помпеното помещение• Теч на механично уплътнениеВибрации, шумове и прекомерна темпера-тура могат да бъдат причинени от неподрав-нено съединение на двигател и помпа.

8.4.3 Пускане в експлоатация на помощната помпаРъчно стартиранеСледвайте инструкциите за пускане в експло-атация с помощта на ръководството за кутията на помощната помпа.
Ако посоката на въртене не е правилна, изклю-чете електрозахранването на кутията и прев-ключете две или три позиции на фазите на линията за захранване на модула за управле-ние. Не обръщайте жълто-зеления кабел за заземяване. ВНИМАНИЕ! Риск от неизправност!Направете настройки за помощната помпа, която поддържа налягането в системата, например поставете мембрана или клапа, за да осигурите, че дори само един разпръсква-тел да се отвори, помпата няма да компен-сира.За настройване на помощни помпи вижте кривите за различните модели помпи посо-чени в каталога. Ако има проблеми при стартирането на пом-пите, се обърнете към глава „Неизправности, причини и решения“ от кутията на помощната помпа и ръководството с инструкции на пом-пата.

8.4.4 Пълнене на инсталациятаАко уредът не е пълен, използвайте помощ-ната помпа, след като проверите дали опера-циите, описани в предната глава, са извършени правилно.На тази фаза отворете една или повече тръби за оттичане на веригата с разпръскватели, за да обезвъздушите системата.Включете помощната помпа. Системата започва бавно да се пълни, като въздуха бива изхвърлен. Когато водата започне да тече от тръбите за оттичане, ги затворете и изчакайте докато предварително определеното наля-гане бъде достигнато и помощната помпа спре. Ако помпата не спре, проверете дали няма течове и отново проверете калибровката на пресостата, който управлява помпата.Когато уредът достигне зададеното налягане, което трябва да е по-високо от налягането за автоматично включване на главната помпа, изчакайте, докато налягането стане стабилно, преди да включите системата на автоматичен режим.
8.4.5 Автоматична проверка на работатаГлавна електрическа помпаПреди проверка се уверете, че възвратната верига на резервоара е затворена и налягането на основната верига е достатъчно, за да се избегне инцидентно включване на помпата. Включете автоматично групата чрез пресоста-тите един по един, за да проверите дали и двата работят правилно. Затворете крана поз. 2, фиг 10 и отворете крана поз. 1 от фиг. 10, за да завършите проверката и възста-новите налягането във веригата. След това следвайте инструкциите на панела на помпата, за да потвърдите правилното функциониране и автоматизация.

ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продукта!За избягване на прегряване, което може да повреди главните помпи, винаги проверя-вайте дали водният поток през веригата за рециркулация съвпада с изискванията на техническия лист на помпата. Ако се появят проблеми с веригата за рециркулация или не е гарантирано минималното ниво на поток за тестово включване и работа на помпата, отворете други вериги (например: дебито-мер, клапан за проверка на стегнатостта на входния кран, кран за оттичане и др.).
ВНИМАНИЕ! Риск от неизправност!Преди да оставите инсталацията и/или след ръчно спиране, спомнете си да върнете сис-темата в автоматичен режим (вижте ръко-водството на кутията).В противен случай пожарогасителната сис-тема не е активирана!
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ВНИМАНИЕ! Риск от неизправност!Ако налягането в системата не се е възстано-вило до началното ниво на превключвате-лите на основната помпа, прегледайте ръко-водството на разпределителното устрой-ство, за да включите помпата.
Проверка на автоматично стартиране чрез поплавъчен превключвател (електрически помпи с подсилване на засмукването)• Изпразнете резервоара за зареждане (или симулирайте ефекта), за да включите елек-трическата помпа чрез сигнал от поплавъка. • След това следвайте инструкциите на кутията на помпата, за да проверите правилното функ-циониране и автоматизация.
Помпа с дизелов двигателПреди проверка се уверете, че възвратната верига на резервоара е затворена и налягането на основната верига е достатъчно, за да се избегне инцидентно включване на помпата.След това следвайте инструкциите за кутията на помпата, за да зададете само дизеловия двигател на автоматичен режим.Включете автоматично групата чрез пресоста-тите един по един, за да проверите дали и двата работят правилно. Затворете крана поз. 1 от фиг. 10 и отворете дренаж „1“ поз. 2 от фиг. 10, за да включите помпата. След това следвайте инструкциите на панела на помпата, за да потвърдите правилното функциониране и автоматизация на дизело-вата помпа.Затворете крана поз. 2, фиг 10 и отворете крана поз. 1 от фиг. 10, за да завършите про-верката и възстановите налягането във вери-гата.
ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продукта!За избягване на прегряване, което може да повреди главните помпи, винаги проверя-вайте дали водният поток през веригата за рециркулация съвпада с изискванията на техническия лист на помпата. Ако се появят проблеми с веригата за рециркулация или не е гарантирано минималното ниво на поток за тестово включване и работа на помпата, отворете други вериги (например: дебито-мер, клапан за проверка на стегнатостта на входния кран, кран за оттичане и др.).
Проверка на автоматично стартиране чрез поплавъчен превключвател (електрически помпи с подсилване на засмукването)• Изпразнете резервоара за зареждане (или симулирайте ефекта), за да включите елек-трическата помпа чрез сигнал от поплавъка.• След това следвайте инструкциите на панела на помпата, за да потвърдите правилното функциониране и автоматизация.

ВНИМАНИЕ! Риск от неизправност!Ако налягането в системата не се е възстано-вило до началното ниво на превключвате-лите на основната помпа, прегледайте ръко-водството на кутията, за да включите пом-пата.
9 ПоддръжкаПожарогасителната система е оборудване за безопасност, което предпазва предмети и хора, за това възможни модификации и поправки, които засягат нейната ефективност, трябва да се извършват така, че да се избегне състоянието „Не работи“.Изолирайте помпите една по една чрез изби-рателните превключватели на електрическите панели и спирателните кранове, предназна-чени за тази цел.

Забранете достъпа на неупълномощени лица до помпеното помещение!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от нараняване!Хората трябва винаги да носят лични защитни устройства. Поддръжката трябва да се извършва само от квалифициран персо-нал. Ако липсват инструкции, винаги се свързвайте с доставчика или експертен пер-сонал. Никога не работете сами работа, предназна-чена за повече от един човек. 
Не премахвайте защитата на която и да е подвижна част, колани, горещи повърхности и др. Никога не оставяйте инструменти или разглобени части от групата върху нея или около нея. 
Не премахвайте защитата на части под напрежение; предотвратете всяка възмож-ност да се оперира с елемент, който изолира инсталацията или вътрешни сглобки, върху които се работи. 
ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продукта!Усилвателят НЕ е оборудван с аварийно спи-ране. Главните помпи могат да бъдат спрени единствено ръчно, чрез изключване на авто-матизацията.
По тази причина, преди да извършвате интервенция върху помпите, се уверете, че разполагате с легенда за работа (ако същест-вува) с превключватели на автоматичен/ръчен режим. 
Отворете общия изолиращ превключвател на електрическия панел на засегнатата помпа. 
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ОПАСНОСТ! Риск от фатално нараняване!В случай на интервенция при отворена врата на модула за управление, дори след отваряне на главния изолиращ превключвател, входни изводи на линията за захранване и такива за дистанционно предаване на аларми може все още да са под напрежение.ОПАСНОСТ! Риск от фатално нараняване!При интервенция на дизеловия двигател се препоръчва да се изключи положителният извод на акумулатора, за да се избегнат нежелани включвания. ОПАСНОСТ! Риск от фатално нараняване!Преди смяна на двигателното масло се уве-рете, че температурата е под 60 °C. При дви-гатели с водно охлаждане много бавно мах-нете капачката на радиатора или топло-обменника. Охлаждащите системи обикно-вено са под налягане и може да се появят силни течове на горещи течности. Проверете точното ниво на двигателните течности (масло/вода) и затягането на водната верига и изводите за затваряне на веригата на мас-лото.
Никога не добавяйте охладителна течност в прегрял двигател, оставете го първо да се охлади!
При дизелови двигатели с топлообменик вода/вода проверете дали крановете на охлаждащата система са заключени в отво-рено положение. Проверете маркучите на маслото и дизеловото гориво и се уверете, че няма течове. 
ЗАБЕЛЕЖКА:За загряването на маслото/водата на дизело-вия двигател може да се монтира потопяем или контактен резистор, захранен с 230 V.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от пожар или нара-няване!Свързването или разединяването на акуму-латора може да причини искри.Никога не свързвайте или разединявайте акумулатора, докато двигателят работи.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от изгаряне!Горещи повърхности на дизелов двигател и на тръба за отвеждане на газовете.ОПАСНОСТ! Риск от експлозия!При зареждане на акумулаторите за дизело-вата помпа може да се образува потенциално взривоопасен газ; избягвайте огън и искри. Никога не оставяйте запалителни течности или парцали, натопени в тези течности, около уреда с помпи или електрическото оборудване. не пушетеи неизползвайте пламък по време на зарежда-нето на двигателя с масло или гориво.

Група, монтирана в съответствие с тези инструкции, ще работи нормално с минимални интервенции по поддръжката. Инспекции и периодичен контрол се планират и определят според стандарта EN 12845, за да се поддър-жат пожарогасителната система и усилвате-лите на налягане ефективни. Прегледайте седмичните, месечните, тримесечните, полу-годишните, годишните, тригодишните и десетгодишните програми за инспекция и проверка, предписани от стандарта EN 12845.Поддръжката трябва да се извършва от квали-фициран персонал.
9.1 Общи положения при поддръжката• Обща инспекция на уреда (включително водо-снабдяване и електрозахранване), за проверка на явното състояние на всички компоненти• Общо почистване• Контролиране на стегнатостта на възвратни клапани• Проверете работната конфигурация на елек-трическия панел• Проверете правилната работа на сигналните лампи за алармиране на модула за управление• Проверете правилната работа на алармата за минимално ниво на резервоара/кладенеца• Проверете електрическите свръзки, за да видите дали няма следи от повреди по изола-цията, прогаряне, разхлабване на изводи• Проверете съпротивлението на изолацията на електромоторите. Когато е студено, двигател без повреди по изолацията трябва да има съпротивление повече от 1000 megohm.• Проверете предварителното издуване на мем-бранните резервоари.• Вижте също специфични операции, посочени в отделни ръководства с инструкции за раз-лични компоненти на усилвателя.• Проверете дали е налично на склад мини-мално снабдяване на оборудване, изисквано от стандарта EN 12845 за бързо възстановя-ване на напълно работещото състояние на системата в случай на повреда.• Проверете правилната работа на алармата за минимално ниво на горивото.• Проверете правилната работа на резистора на нагревателя на двигателното масло.• Проверете нивото на зареждане на акумула-тора и ефикасността на зарядното устройство на акумулатора.• Проверете правилната работа на спирателния електромагнитен клапан (фиг. 11).• Проверете нивото и вискозитета на маслото за охлаждане на помпата. • Проверете веригата за зареждане (особено за уред над нивото на зареждане с вода).По време на всички проверки трябва да се кон-тролират следните неща: a) Всички различни налягания на манометъра за вода и въздух в сградите, налягания за основни тръби и резервоари за налягане.
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b) Всички нива на вода в резервоарите за съхранение, реки, канали, езера (включително резервоари за зареждане на помпи и резервоари под налягане).c) Правилното разположение на всички основни входни кранове.
9.2 Проверка на автоматичното стартиране на помпатаПроверката на автоматични помпи трябва да включва следното: a) Контролиране на нивото на двигателното масло и горивото.b) Редуциране на водното налягане на стартиращото устройство и по този начин симулирайки заявка за автоматично включване (сравн. глава 8).c) Когато помпата се включи, стартовото налягане трябва да се контролира и запише.d) Контролиране на налягането на маслото на дизеловата помпа и водния поток на охлаждащата верига.ВНИМАНИЕ! Риск от неизправност на пом-пата!Винаги допълвайте гориво и други течности след завършване на тестовете.
9.3 Проверка на автоматичното стартиране на дизеловата помпаСлед проверка на включването дизеловите двигатели трябва да бъдат проверени, както следва: a) Оставете двигателя да работи 20 min или за времето, препоръчано от доставчика. След това спрете двигателя и незабавно го рестартирайте чрез тестовия бутон „manual start“.b) Контролирайте нивото на водата в първичната охладителна верига.По време на проверката трябва да проверите налягането на маслото, температурата на дви-гателя и потока на охладителната течност. След това контролирайте маркучите за масло и направете обща проверка, за да откриете всякакви възможни течове на гориво, охлади-телна течност или изгорели газове.
9.4 Периодични тестовеЕжемесечни проверкиКонтролирайте нивото и плътността на елек-тролита на всички оловни акумулаторни клетки (включително акумулатори за запал-ване на дизеловия двигател и такива за елек-трозахранване на електрическия модул за управление). Ако плътността е ниска, прове-рете зарядното устройство на акумулатора и ако работи добре, заменете повредения аку-мулатор.

Тримесечни проверки Да се извършват на максимално 13 седмициТрябва да се състави отчет за инспекцията, да се подпише и да се връчи на крайния потреби-тел. Той трябва да включва подробности за всяка процедура – извършена или планирана, подробности за външни фактори като метео-рологични условия, които биха повлияли на резултатите.
Проверете тръбите и укрепванията, за да про-верите за възможни точки на корозия и да ги защитите, където е нужно.Проверете тръбите за правилно заземяване.Тръбите на разпръсквателите не могат да се използват за заземяване на електрическото оборудване. Премахнете всякакви подобни връзки и заменете с алтернативни решения.Проверете всяко захранване с вода на всяка контролна станция от системата. Помпата/ите трябва да се включват автоматично, стойно-стите на налягането и измереният дебит не може да са по ниски от отчетените стойности за проекта. Всяка промяна трябва да се записва.Проверете всички кранове, които захранват разпръсквателите с вода, за да се уверите, че работят. След това ги върнете в нормалната им работна позиция. Изпълнете същата операция за всички кранове за захранване с вода, кон-тролните и алармени клапани и всички локални или външни кранове.Проверете или контролирайте количеството и опаковането на резервните части на склад.
Полугодишни проверкиДа се извършват на максимално всеки 6 месецаПроверете отчета на алармената система и дистанционната алармена система до цен-тралния надзор.
Годишни проверкиДа се извършват на максимално всеки 12 месецаПроверете ефективността на всяка помпа при пълно натоварване (при свързване между тес-товите тръби и оттичането на помпата), за да контролирате дали стойностите   на наляга-нето/дебита отговарят на тези, посочени на табелата на помпата.Вземете предвид всички загуби на налягане в захранващите тръби и в клапаните между водоизточника и всяка контролна станция.Проверете дизеловия двигател при неуспешен старт, след това проверете дали се включва аларма в съответствие със стандарта.След това контролиране незабавно рестарти-райте дизеловия двигател, като използвате ръчни процедури по стартирането.
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Проверете дали поплавъчните клапи в резер-воарите за съхранение работят правилно.Проверете цедките на засмукващата част на помпата и аксесоарите за филтриране за резервоара за натрупвания. Почистете, ако е нужно.
Тригодишни проверкиДа се извършват на максимално всеки 3 годиниСлед източване на всички резервоари прове-рете отвътре и отвън за корозия. Ако е нужно, всички резервоари трябва да се боядисат или отново да им се нанесе защитен слой срещу корозия.Прегледайте всички кранове на захранването с вода, аларми и контролни клапани. Ако е нужно, заменете или извършете поддръжка.
Десетгодишни проверкиДа се извършват на максимално всеки 10 годиниВътрешността на всички водоизточници трябва се почисти и прегледа. Стегнатостта трябва да се проконтролира.Относно преглед на процеса по заменяне за цялата система на повредени части, които вече не работят перфектно, се свържете с бюрото за помощ на Wilo или със специализиран цен-тър.Прегледайте подробните операции за под-дръжка, посочени в ръководство, прикачено към уреда. Винаги заменяйте оборудването с оригинална част или такава, която е с идентични характе-ристики и е сертифицирана.Wilo отхвърля всякаква отговорност за повреди, причинени от интервенция на неква-лифициран персонал или когато оригинални части бъдат заменени с други части с различни характеристики.

9.5 Остатъчен риск при управление на съоръжениетоПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от порязване!Остри ръбове или всички незащитени резбо-вани части водят до риск от порязване. Взе-мете необходимите мерки за избягване на наранявания и използвайте защитна екипи-ровка (носете съответни ръкавици).ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от нараняване от удар!Внимавайте за издадени части и такива на нивото на главата. Използвайте специално защитно облекло.ОПАСНОСТ! Риск от фатално нараняване!Не надвишавайте номиналните граници на налягане за съда на помощната помпа, за да избегнете евентуални експлозии.

ОПАСНОСТ! Риск от токов удар!Хората, назначени за свързването на елек-трическото оборудване и двигателите, трябва да притежават сертификат за тази работа и трябва да направят свързването в съответствие с наредбите и законите в сила. Те трябва да гарантират, че захранването е изключено, преди извършването на каквато и да е операция, която предполага възможен контакт с електрически части. Уверете се, че заземяването не е прекъснато. Избягвайте контакт с вода. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от падане!Вземете мерки за защитен достъп до резер-воари и кладенци. Кладенците трябва да имат капак.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от изгаряне!Вземете мерки за избягване на контакт с горещи части на двигателя. Използвайте защита за части от двигателя и за тръбата за отвеждане на газовете. Допълнете горивния резервоар, когато дизеловия двигател е сту-ден. При презареждане не разливайте гориво върху горещи части на дизеловия двигател. Носете специални ръкавици. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от възпаление!При презареждане и контролиране на нивото избягвайте разливането на киселинни раз-твори от акумулаторите, които могат да при-чинят възпаление или материални щети. Не доближавайте до зоната за презареждане така, че очите Ви да са в близост до нея. Използвайте специална защита, за да избег-нете контакт. ОПАСНОСТ! Риск от фатално нараняване!Избягвайте включване на дизеловите помпи, ако тръбите за отвеждане на газовете не са изведени от помещението.ВНИМАНИЕ! Риск от замърсяване на околната среда!При презареждане и контролиране избяг-вайте изхвърляне на масло от двигателя или на дизелово гориво. Използвайте подходяща защита и вземете нужните мерки за безопас-ност.
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10 Повреди, причини и решенияОперациите, посочени в таблицата по-долу, трябва да се извършват САМО от експертен персонал. Никога не започвате работа преди да сте прочели внимателно и разбрали това ръководство. Никога не се опитвайте да поправяте материали и оборудване без пълно и правилно разбиране на ръководството. 

Ако персонала няма достатъчно знания за продукта и работната логика, изискана от сходности на специфични стандарти с пожа-рогасителните системи или ако няма нужните технически умения, се свържете с Wilo, за да бъдат извършени редовни проверки по под-дръжката.
Повреди Причини РешенияМодулът за управление не работи. Няма захранване Уверете се, че захранващата линия е свързана и е налично напрежение.Неработещи предпазители Проверете и/или заменете предпази-телите. Проверете и/или заменете модула за управление.Външната верига не работи Проверете напрежението на първич-ната и вторичната намотки на транс-форматора. Проверете и/или заме-нете предпазителите на транс-форматора. Двигателят не се включва Няма захранване Проверете свръзките и електриче-ския модул за управление. Късо съединение в намотката Проверете намотките на двигателя Модулът за управление не е изпра-вен/Грешни свръзки Проверете свързването

Претоварване Проверете размерите на захранва-щата линия. Уверете се, че помпата не е блокирана.Помпата работи, но не снабдява с вода или е с нисък дебит/ниво. Грешна посока на въртене Обърнете две от захранващите фази на двигателя. Прекомерна дълбочина на засму-кване. Помпа в кавитация Прегледайте изчисленията, за да подобрите NPSHr на помпата.Грешен диаметър на тръбата за зас-мукване и клапите Помпа в кавитация Прегледайте изчисленията, за да подобрите NPSHr на помпата.Влиза въздух по линията на засму-кване Уверете се, че няма течове по линията на засмукване. Проверете разстояни-ето между точките на засмукване, ако са инсталирани няколко помпи. Поставете антивихрови плочи.Кранове са частично/напълно затво-рени Отворете крановете за засмукване и оттичане. Износена помпа Проверете и поправете. Ротора на помпата е препречен Проверете и поправете. Цедката/филтрите за запушени Проверете и поправете. Съединение между помпа и износен двигател Проверете и поправете. 
Двигателя не достига номинална ско-рост или има вибрации Проверете скоростта,вижте по-гореЛагерите на помпата са износени или не са смазани Лубрикирайте с лубрикатори.

Двигателя не достига номинална скорост Прекалено ниско напрежение на изводите на двигателя Проверете напрежението на електро-захранването, свръзките и напреч-ното сечение на кабелите в захранва-щата линия. Неверни контакти в захранващия кон-тактор или проблем със стартира-щото устройство 
Проверете и поправете. 

Фазова неизправност Проверете линията, свръзките и предпазителите. Неверни контакти на кабелите за електрозахранване 
Проверете фиксирането на изводите. 

Заземена намотка или късо съедине-ние Разглобете двигателя, поправете го или го заменете.
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Неработещи помпи след включване Неправилни размери на захранващата линия Проверете и заменете.
Недостатъчно напрежение Проверете електрозахранването. Оразмеряване на помпата Махнете въртящите части и прове-рете. Наличие на напрежение на картера на двигателя Контакт между кабели от линията и заземяването Поправете свръзките. 
Влажна или стара изолация Избършете двигателя или го прена-вийте. Късо съединение между изводи и външен корпус Проверете изолацията между изво-дите и картера. 

Необичайно прегряване на външ-ността на двигателя Претоварване на помпата Разглобете и проверете. Съединението не е центровано Подравнете правилно. Околната температура е по-висока от 40 °C Проветрете помещението.
Напрежението е по-високо/ниско от номиналната стойност Проверете напред по електрозахран-ването.Фазова неизправност Проверете електрозахранването и предпазителите. Недостатъчна вентилация Проверете цедките и тръбите. Пре-оразмерете Плъзгане между статора и ротора Поправете или заменете двигателя. Небалансирано напрежение по трите фази Проверете електрозахранването. 

Главната помпа се включва преди помощната Пресостатът на главната помпа е калиброван на по-висока стойност от помощната 
Проверете настройките на пресос-тата. 

Главната помпа се включва незабавно и индикаторът за задържане е в позиция 1 
Пресостатът е калиброван на по-ниска стойност от системното наля-гане

Проверете настройките на пресос-тата. Повишете налягането в инсталацията.Нивото на водата в резервоара за зареждане е прекалено ниско Проверете нивото на резервоара за зареждане. Рязък спад в скоростта Моментално претоварване/чуждо тяло в помпата Разглобете помпата. 
Работа с една фаза Проверете захранването и предпази-телите. Спад в напрежението Проверете захранването. Магнитен шумРязко подсвирване Намотка на двигателя или късо съе-динение Разглобете двигателя, след това го поправете или заменете.Триене между статора и ротора Разглобете двигателя, след това го поправете или заменете.Механичен шум Разхлабени болтове Проверете и затегнете. Разхлабени винтове в капака на вен-тилатора/капака на съединението Проверете и затегнете. 
Плъзгане между вентилатор и двига-тел; между съединение и капак на съединението и т.н. 

Гарантирайте правилното разстояние и сглобете отново. 
Чужди тела в двигателя или помпата Разглобете и премахнете. Неподравнено съединение Подравнете отново. Лагерите са слабо смазани/износени/счупени Лубрикирайте или заменете. 

Лагерите на помпата/двигателя пре-гряват Лагерите са повредени Заменете. Недостатъчна лубрикация Лубрикирайте отново. Помпата и двигателя не са подрав-нени Подравнете отново 

Повреди Причини Решения
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Необичайни вибрации Няма маншони за неутрализиране на вибрациите, монтирани на уреда  Монтирайте или поправете. 
Помпа в кавитация Прегледайте оразмеряването на инсталацията.Прекалено много въздух във водата Уверете се, че няма течове по линията на засмукване. Проверете разстояни-ето между точките на засмукване, ако са инсталирани няколко помпи. Поставете антивихрови плочи.Вала на лагерите, помпата/двигателя е износен Заменете. 
Съединенията за двигател/помпа са износени Заменете. 
Помпата и двигателя не са подрав-нени Подравнете отново. 

Двигателя не се изключва след използването на стоп-бутона Това е нормално, ако налягането на станцията не е възстановено Спрете автоматичния режим, след това спрете помпата.Неизправност на модула за управле-ние Изключете модула за управление, след това проверете. Неизправност в модула за управление на електромагнита за изключване на дизеловата помпа
Използвайте ръчно лоста за горивото, където работи електромагнита.

Двигателя не достига номинална ско-рост или се колебае Лостът за ускорение е в грешна пози-ция Проверете и настройте оборотите за минута и подсигурете лоста. Замърсена горивна цедка  Почистете или заменете. Неизправен инжектор/помпа Обадете се в центъра за обслужване на клиенти. 
Бендиксът не се освобождава след като е стартиран двигателя Неизправност на брояча за скорост Проверете разстоянието от колелото. Заменете.Неизправност на модула за управле-ние върху контролната кутия Обадете се в центъра за обслужване на клиенти.Двигателят не се стартира или се опитва да се стартира и след това спира

Разредени акумулатори Проверете акумулаторите и заряд-ното устройство. Заредете акумулаторите и заменете, ако е нужноЛипса на гориво Ако не е индикирано с индикираща лампа на модула за управление, про-верете резервоара за гориво и алар-мения поплавък. Заменете.Заменете резервоара.Въздух в горивната верига Премахнете въздуха от веригата, като изпразните инжекторите и цедките за дизелово гориво.Замърсена горивна цедка Заменете.Замърсена въздушна цедка Заменете.Неизправност в горивната верига: блокирани инжектори, неизправност на помпата за впръскване
Обадете се в центъра за обслужване на клиенти.

Прекалено ниска температура Проверете дали околната темпера-тура не е по-ниска от 10 °C. След това проверете правилната работа на нагревателя на масло/вода.Заменете.Разхлабени или ръждясали свръзки между акумулатори/стартер/реле Проверете захранването и изводите.Свържете отново. Стегнете правилноЗаменете.Неизправност на панела за управле-ние на дизеловата помпа Проверете и заменете, ако е нужно
Неизправност на стартера Обадете се в центъра за обслужване на клиенти.

Повреди Причини Решения
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Черен дим Замърсена/блокирана въздушна цедка Заменете. 
Прекалено високо ниво на маслото Премахнете излишъка на масло. Проблем с инжектор, горивна помпа и т.н. Обадете се в центъра за обслужване на клиенти.Необичайно нагряване – прекалено висока температура на вода/масло Претоварване на помпата (триене) Разглобете и проверете. Съединението не е центровано Подравнете правилно. Околната температура е по-висока от 40 °C Проветрете помещението. 
Недостатъчна вентилация Проверете филтрите и скарата за вентилация. Почистете или преораз-мерете. Замърсен или блокиран радиатор/охладителна течност Разглобете и почистете. 
Липса на вода в радиатор/топлооб-менник След охлаждане напълнете с вода и проверете дали има течове.Затворен или недостатъчно отворен клапан на веригата на топлообмен-ника 

Проверете дали помпата има воден поток, след това отворете клапата „Бътерфлай“.Неизправност на помпата за водна циркулация Обадете се в центъра за обслужване на клиенти.Неизправност на ремъка на вентила-тора (са двигатели с въздушно охлаждане) 
Проверете напрежението и заменете, ако е нужно. 

Неизправност на съответна аларма Проверете сензорите, свръзките и устройството за управление на модула за управление. Заменете, ако е нужно. Помощната помпа не се включва Няма захранване Проверете свръзките и електриче-ския панел.Пресостатът е калиброван на по-ниска стойност от главната помпа. Проверете настройките на пресос-тата.Късо съединение в намотката Проверете намотката.Интервенция на термалната защита Проверете размерите на захранва-щата линия. Уверете се, че помпата не е блокирана, след това проверете настройката на пресостата и кориги-райте налягането на диафрагмения разширителен съд.Неизправност на контролната кутия и грешни свръзки Проверете.

Повреди Причини Решения
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11 Извеждане от експлоатация и премахванеАко има нужда системата да се изведе от екс-плоатация, първо откачете уреда от електро-захранването и водната верига, след това раз-делете различните материали на уреда, за да го отстраните поотделно.Направете това съвместно с фирмата, отго-ворна за премахването на индустриална тех-ника.Уверете се, че няма остатъци от каквито и да е замърсяващи течности в помпата и тръбите.Уреда, оборудван с дизелов двигател може да има акумулатори, които съдържат олово и електролитни течности включително кисе-лини, водни разтвори и течност против зам-ръзване, масло и гориво. Обърнете специално внимание на елиминира-нето на акумулаторите и вземете всякакви мерки за предотвратяване на разливането на течности по земята, които биха могли да замърсят околната среда.Ако материали от уреда се разпространят в околната среда, те могат да я увредят сери-озно. Всички материали и компоненти трябва да бъдат събрани и елиминирани в съответствие с наредбите в сила. Дори при монтажа, екс-плоатацията и манипулирането следните материали трябва да бъдат изпратени в цен-трове, специализирани в събирането и пре-махването на отпадъци:• Електромеханични и електрически компо-ненти• Електрически кабели• Акумулатори• Цедки• Дренаж на масло• Смесица от вода и антифриз• Парцали и меки материали, използвани за раз-лични операции или почистване• Опаковъчни материалиТечности и замърсяващи материали трябва да се елиминират съгласно специфичните стан-дарти в сила.Освен това разделното отстраняване позво-лява да се възвърне оборудване и да се намали замърсяването. 
11.1 Информация относно събирането на употребявани електрически и електронни продуктиПравилното изхвърлянБългарские и регла-ментираноторециклиране на този продукт предотвратявавредни влияния върху околната среда и опас-ности за личното здраве.

ЗАБЕЛЕЖКАЗабранено за изхвърляне с битовиотпадъци!В Европейския съюз този символ може за бъде

изобразен върху продукта, опаковката илисъпътстващата документация. Той указва, чесъответните електрически и електроннипродукти не трябва да се изхвърлят заедно сбитови отпадъци.За правилното третиране, рециклиране иизхвърляне на съответните отпадъци спаз-вайте следните изисквания:• Предавайте тези продукти само в предвиде-ните сертифицирани пунктове за събиране на отпадъци.• Спазвайте приложимата национална норма-тивна уредба!Изискайте информация относно правилнотоизхвърляне от местната община, най-близ-кото депо за отпадъци или търговеца, от който е закупен продукта. Допълнителна информа-ция относно тема Рециклиране вижте на www.wilo-recycling.com.
12 Резервни частиЗа бърза интервенция и възстановяване на пожарогасителната система и в съгласие с типа условия за изпомпване, се препоръчва наличието на минимален брой резервни части на склад, както следва: 

Главна електрическа помпа Цяло механично уплътнение, предпазители, стартиращ пресостат, бобина на стъпково реле. 
Главна дизелова помпаЦяло механично уплътнение, предпазители, стартиращ комплект, нагревател за масло, стартиращ пресостат, две горивни цедки, две цедки за масло, два комплекта ремъци, две инжекторни дюзи за дизеловия двигател, пълен комплект от свръзки, зъбна предавка и маркучи за веригите за масло и гориво, инструменти, препоръчани от производителя на дизеловия двигател. 
Електрическа помощна помпаЦяло механично уплътнение, предпазители и стартиращ пресостат.
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(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 

und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked 

on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of 

the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit 

en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l’annexe I de la Directive 

Machines.)

SiFire…

Division Clean and Waste Water
Quality Manager - PBU Systems
WILO SALMSON FRANCE SAS
80 Bd de l'Industrie - CS 90527
F-53005 Laval Cedex

and with the relevant national legislation,

EN 61000-6-2:2005

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

EN 61000-6-1:2007

et aux législations nationales les transposant,

EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, da  die Druckerhöhungsanlagen der Baureihe,
We, the manufacturer, declare under our sole responsability that these booster set types of the series,

Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de surpresseurs de la série,

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:
In their delivered state comply with the following relevant directives: 

dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

EN ISO 12100

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:
comply also with the following relevant harmonised European standards:

sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 61000-6-3+A1:2011
EN 61000-6-4+A1:2011

EN 60204-1

Zusätzlich dazu sind diese Druckerhöhungsanlagen mit den geltenden Anforderungen an die 
Pumpenaggregate entwickelt nach
In addition, these booster types are designed in accordance with the applicable requirements  to 

the pump units according to

En complément, ces types de surpresseurs sont construits en conformité aux exigences 
applicables  aux unités de pompage suivant

N°2117904.03 (CE-A-S n°4187797)

H. HERCHENHEIN

Person authorized to compile the technical file is:

Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Senior Vice President - Group ITQ

_ Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2014/30/EU
_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE

_ Machinery 2006/42/EC
_ Machines 2006/42/CE
und gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten
and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU

et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE

Digital 

unterschrieben von 

Holger Herchenhein 

Datum: 2017.03.27 

07:53:49 +02'00'
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(BG) - (CS) - eština
 EC/EO EU/ES PROHLÁŠENÍ O SHOD

,
.

a rovn ž spl ují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na p edcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - 
EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING  EE/EK

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side. .

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE/CE EL/EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli (GA) - Gaeilge
EU/EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS AE/EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen yhdenmukaistettujen 
eurooppalaisten normien mukaisia.

Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na hEorpa 
dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski (HU) - Magyar
EU/EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EU/EK-MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT

i uskla enim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az el z  oldalon szerepl , harmonizált európai szabványoknak.

(IT) - Italiano (LT) - Lietuvi  kalba
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE/CE ES/EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate 
a pagina precedente.

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos ankstesniame 
puslapyje.

(LV) - Latviešu valoda (MT) - Malti
ES/EK ATBILST BAS DEKLAR CIJU DIKJARAZZJONI TA’ KONFORMITÀ UE/KE

un saska otajiem Eiropas standartiem, kas min ti iepriekš j  lappus .
kif ukoll man-normi Ewropej armoni ati li jsegwu imsemmija fil-pa na
pre edenti.

F_GQ_013-22

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE Mašinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/ES

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2014/30/EU

Gépek 2006/42/EK ; Elektromágneses összeférhet ségre 2014/30/EU

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljede im prihva enim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelel ségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következ  európai irányelvek el írásainak, valamint 
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin sovellettavien 
kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i 
gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus leis 
na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka ši
Europos direktyv  ir jas perkelian i  nacionalini statym  nuostatus:

WILO SE ,

:

Koneet 2006/42/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2014/30/EU Innealra 2006/42/EC ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/AE

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU  2006/42/  ;  2014/30/ E

 2006/42/  ;  2014/30/ C

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
ustanovením níže uvedených evropských sm rnic a národním právním 
p edpis m, které je p ejímají:

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2014/30/EU

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE Masinad 2006/42/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2014/30/EL

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE 

:

WILO SEdeklar , ka izstr d jumi, kas ir nosaukti šaj  deklar cij , atbilst šeit 
uzskait to Eiropas direkt vu nosac jumiem, k  ar  atseviš u valstu likumiem, 
kuros tie ir ietverti:

WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe ifikati f’din id-dikjarazzjoni huma konformi 
mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le islazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom:

Maš nas 2006/42/EK ; Elektromagn tisk s Sader bas 2014/30/ES Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/UE



(NL) - Nederlands (PL) - Polski
EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING DEKLARACJA ZGODNO CI UE/WE

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.

oraz z nastepuj cymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi na 
poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Român
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE/CE DECLARA IE DE CONFORMITATE UE/CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

i, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedent .

(SK) - Sloven ina (SL) - Slovenš ina
EÚ/ES VYHLÁSENIE O ZHODE EU/ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani.

(SV) - Svenska (TR) - Türkçe
EU/EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE AB/CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

ve önceki sayfada belirtilen uyumla t r lm  Avrupa standartlar na.

(IS) - Íslenska (NO) - Norsk
ESB/EB LEYFISYFIRLÝSING EU/EG-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu. og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

(RU) - 

,
.

F_GQ_013-22

 2006/42/  ; 
 2014/30/

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar med 
følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2014/30/ESB
EG–Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 
2014/30/EU

Makine Yönetmeli i  2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeli i
2014/30/AB

Ma ini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetic  2014/30/UE

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg överensstämmer 
med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och nationella 
lagstiftningar som inför dem:

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin a a daki Avrupa yönetmeliklerine ve 
ulusal kanunlara uygun oldu unu beyan etmektedir:

WILO SE estne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto deklarácie, 
sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z dolo ili
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo:

Strojových zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2014/30/EÚ

Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2014/30/EU

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilno ci Elektromagnetycznej 2014/30/UE

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan 
de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale 
wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

WILO SE o wiadcza, e produkty wymienione w niniejszej deklaracji s
zgodne z postanowieniami nast puj cych dyrektyw europejskich i 
transponuj cymi je przepisami prawa krajowego:

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :

WILO SE declar  c  produsele citate în prezenta declara ie sunt conforme cu 
dispozi iile directivelor europene urm toare i cu legisla iile na ionale care le 
transpun :

Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EU

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/UE

WILO SE  lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í 
samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:

WILO SE , ,
,

:

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU





Български

28 WILO SE 01/2013


