Traducere din limba rusă
Pompa electrică de uz casnic centrifugă cu ejector exterior seria Aqua Technica:
Combi 100, Combi 120, Combi 150
Staţie automată de alimentare cu apă cu ejector exterior seria Aqua Technica:
Combi 100-24, Combi 120-24, Combi 150-24
Prospectul utilizării
Prospectul utilizării constituie indicaţiile de bază care sunt obligatorii de efectuat la montare, exploatare şi
deservire tehnică.
În scopul evitării accidentelor şi excluderii deteriorărilor este necesară studierea minuţioasă a acestui
prospect.
În construcţia produsului, în seria de livrare, pot fi introduse modificări care nu ştirbesc calitatea lui
neincluse în prezentul prospect.
Domeniul de utilizare a produsului
Pompa electrică de uz casnic centrifugă seria „Combi” cu ejector exterior este destinată epurarii apei în
sistemele de alimentare cu apă, de udare şi de irigare din puţurile cu diametrul nu mai mic de 4” (100 mm) sau din
fântânile adânci, sau sursele de apă deschise.
Staţia automată de alimentare cu apă având la baza ei pompa de suprafaţă cu ejectorul exterior „Combi”
(denumit în continuare CAB) este predestinată pentru crearea la vile, case, etc. a reţelei de apă în care presiunea
apei se menţine cu ajutorul regimului automat. Astfel, în afară de consumatorii tradiţionali (bucătăria, baia, WC-ul)
pot fi conectate la această reţea centralele termice, şi de gaze, maşinile de spălat, maşinile de spălat vase, sistemele
de irigaţie şi de udare. Utilizarea ejectorului exterior permite ridicarea nivelului maximal de absorbţie pentru
pompele de suprafaţă.
Duritatea apei nu trebuie să depăşească 8 mval/l (milival pe litru). Nivelul pH al apei trebuie să fie 6-9
unităţi relative. Numărul impurităţilor mecanice nu trebuie să depăşească limita de 100 g/m 3.
Pompa/CAB este predestinată pentru a fi instalată în clădirile de uz social cu ventilaţie obişnuită.
Produsul este certificat.
Caracteristicile tehnice
1. Alimentarea cu energie elelectrica
2. Temperatura apei de lucru
3. Diametrul orificiilor de admisie
4. Diametrul orificiilor de evacuare
5. Volumul hidroacumulatorului CAB – (20 - 100) l
6. Presiunea aerului în hidroacumulatorul CAB
7. Mărimea presiunii stabilită la con./decon. CAB
Parametrii
Modelul
Capacitatea*,
Vt (nu mai
mult)
Alimentarea
maximală*,
l/min.
Presiunea
maximală*, m
Nivelul
maximal de
absorbţie**,
m
Masa, kg (un
mai mult)
Gabaritele
mm (nu mai
mult)

100

Pompele electrice «Combi »
120
150

220V+10% ~ 50 Hz (herţ).
(1-40)0C.
1”; 1 1/4”.
1”.
(completarea standardă – 24 l).
0,15Mpa.
(0,18 / 0,3) MPa.
100-24

CAB «Combi »
120-24

150-24

970

1160

1450

970

1160

1450

40

120

140

40

120

140

40

50

60

40

50

60

20

25

30

20

25

30

17

25

27

21

30

32

390x190x210

400x215x260

400x215x260

510x320x540

400x215x260
490x280x290

400x215x260
490x280x290
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Remarcă: 1. *, ** - Caracteristicile sunt indicate pentru reţele electrice de – 220V + 1%; * - caracteristicile sunt
indicate cu nivelul înălţimii de 0m, trecerile nominale condiţionale ale armaturii pentru conductele de apă şi pentru
robinetele de închidere a conductelor din reţea ale magistralelor conectate. 2. Dimensiunile de gabarit şi masa CAB
sunt expuse pentru staţiunile cu hidroacumulator cu volumul capacităţii de 24 l. 3. CAB „Combi” 120-24 şi 150-24
se livrează neasamblate.
Caracteristicile de presiune şi consum ale pompelor centrifuge cu ejector exterior sunt în dependenţă de
nivelul înălţimii de absorbţie, de nivelul apei, de calitatea efectuării lucrărilor de montaj şi de diametrul ţevilor
folosite.
In Desenul 1 sunt expuse caracteristicile de presiune şi consum ale pompelor „Combi” cu intensitatea
curentului reţelelor electrice de 220V+1%; cu mărimea nivelului înălţimii de absorbţiei de 0m, cu trecerile nominale
condiţionale ale armaturii pentru conductele de apă şi pentru robinetele de închidere a conductelor din reţeaua
magistralelor conectate.
Presiunea, m

Des. 1

Combi 150
Combi 120
Combi 100

Productivitatea l/min
Aspectul exterior al pompelor este expus în Des. 2, Des. 3; aspectul exterior al CAB – în Des. 4.

Des. 2. Aspectul exterior al pompei
„Combi 100”

Des. 3. Aspectul exterior al pompei
„Combi 150”

Des. 4. Aspectul exterior al CAB „Combi 100-24”
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Construcţia şi principiile funcţionării
Pompa este constituită din cele patru noduri de bază (Des. 2): pompă centrifugă (1), electromotor (2) bloc
de racordare (3) şi ejector exterior (4). Carcasa pompei are două orificii ale magistralei de admisie (5), orificiu de
evacuare (6), orificii de alimentare iniţială (7).
CAB (Des. 4) în afară de nodurile indicate include în sine hidroacumulatorul (8), releul presiunii (9),
manometrul (10), furtunul de conexiune (11).
Apa sub presiunea pompei vine pe două direcţii: în ţeava de presiune spre ejectorul exterior şi prin orificiul
de evacuare al pompei pentru folosinţa consumatorului. Ejectorul exterior este necesar pentru ridicarea nivelului de
absorbţie.
CAB constituie baza sistemului de alimentare cu apă, baza elementelor selectate în dependenţă de cerinţele
consumatorului. Principiul de funcţionare al CAB-ului constă în faptul, că reţeaua conductei de apă este mereu sub
presiunea creată de hidroacumulator. Dacă dvs veţi deschide robinetul sau alt dispozitiv, atunci jetul de apă va curge
sub influenţa aerului comprimat aflat în hidroacumulator, astfel în sistem presiunea se va diminua. Când scade
presiunea mai jos de limita de conectare (~0,18 MPa), atunci, în mod automat, releul de presiune conectează pompa
şi ea compensează apa consumată. Când veţi închide robinetul pompa va mai funcţiona un anumit timp. Ea va
umplea hidroacumulatorul cu apă la nivelul iniţial. Când va creşte presiunea în sistem la nivelul iniţial ((~0,3 MPa),
releul de presiune va pune în funcţiune pompa. Procesele de punere şi de deconectare automată se vor alterna în
măsura consumului de apă de către consumator.
Produsele pot fi dotate cu disjunctoare termice care protejează motoarele electrice de la supraîncălzire.
Măsurile de protecţie
1. Este interzisă exploatarea pompei / CAB fără legătura cu pământul.
2. Este interzisă pomparea lichidelor inflamabile şi explozibile.
3. Nu se admite funcţionarea pompei / CAB fără apă sau cu apă murdară.
4. Nu se admite exploatarea şi aflarea pompei / CAB cu apă la temperarurile
dăunătoare ale mediului înconjurător în scopul evitării deteriorării în cazul îngheţurilor.
5. La pomparea apei dintr-un rezervor deschis trebuie pusă pompa / CAB în
funcţiune cu ajutorul instalaţiei de protecţie de deconectare cu curentul electric nu mai mult de 30 mA
(megaamperi).
6. Conexiunea electrică a pompei la reţeaua electrică trebuie efectuată numai în conformitate cu schema
indicată sub capacul blocului de conexiune a pompei. Conexiunea la reţeaua electrică trebuie efectuată în
conformitate strictă cu regulile lucrărilor de electromontaj.
Montajul pompei electrice şi punerea ei în funcţiune
Montajul pompei / CAB şi punerea ei în funcţiune trebuie efectuate de către organizaţia specializată de
montaj. Realizarea lucrărilor se exercită prin întocmirea unui act.
Înainte de punerea în funcţiune verificaţi, în mod obligatoriu, corespunderea datelor electrice şi de presiune
a produsului cu parametrii reţelelor dvs electrice şi de presiune a apei.
Pompa / CAB trebuie consolidată pe o temelie solidă. Pentru diminuarea zgomotului şi a vibraţiei în timpul
funcţionării pompei / CAB consolodarea ei pe temelie trebuie efectuată cu ajutorul şaibelor de cauciuc şi a
garniturilor.
Magistrala de absorbţie se efectuează cu ajutorul a două furtunuri incompresibile sau cu ajutorul ţevilor
(Des. 5). Diametrul furtunurilor sau al ţevilor trebuie să corespundă cu diametrele orificiilor pompei (unul dintre ele
1”, altul 1.1/4”). La capătul magistralei ambele ţevi se unesc cu ejectorul exterior dotat cu clapeta reversibilă
(clapeta nu este inclusă în complet).
Evitaţi cuplările care îngustează sau lărgesc brusc secţiunea de trecere a ţevilor. Porţiunea orizontală se
recomandă de a fi scurtă sub limita unghiului de înclinaţie mai mare de 100 în direcţia sursei de apă.
La montarea magistralei de admisie trebuie de preîntâmpinat scurgerea apei din pompă / CAB şi din
întregul sistem de alimentare cu apă.
Pentru mărirea termenului de funcţionare a pompei / CAB se recomandă la intrarea în magistrala de
admisie (ţeavă 1.1/4”) de a instala în partea de dinainte a pompei filtrul de purificare prealabilă a apei (100 - 500)
mcm, luându-se în consideraţie, că indicii nivelului de absorbţie, de alimentare şi de presiune în acest caz se pot
diminua.
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Orificiul de alimentare

Condiţia obligatorie de funcţionare
a pompei o constituie prezenţa clapetei
reversibile (supapei de reţinere)
la intrarea ejectorului exterior (vezi Des.
5).
Conexiunea pompei la reţeaua
electrică trebuie efectuată cu ajutorul
cablului rezistent la umezeală, cu trei
conductori cu dublă izolaţie,
cu secţiunea (pentru aramă) nu mai mică
de 1,5 mm2.
La prima punere în funcţiune
trebuie în prealabil de umplut cu apă pompa
şi magistrala de absorbţie prin orificiul de
alimentare. Pentru aceasta trebuie de scos
dopul şi de turnat apă pînă se varsă
prin orificiul de alimentare, fără bule de aer
apoi de sucit dopul în orificiul de
alimentare. Astfel, pompa este gata pentru
funcţionare. La conectarea pompei
la reţeaua electrică pompa va începe

Orificiul de evacuare
Motor electric

Corp pompa
Teava absorbtie
98 mm
Teava de presiune
Ejector
Clapeta de retinere cu
filtrul de sita

Des. 5. Schema de montaj a magistralei de admisie
Înainte de punerea în funcţiune CAB este necesar de a verifica presiunea aerului în hidroacumulatorul gol
cu ajutorul manometrului pentru automobile conexându-l cu clapeta pneumatică. Presiunea trebuie să fie 0,15 Mpa.
După necesitate trebuie scos aerul din hidroacumulator, chiar şi cu ajutorul unei pompe pentru automobile. În caz
contrar diafragma poate plesni. Înainte de conectarea CAB în reţeaua electrică trebuie deschise toate robinetele
pentru scoaterea aerului din magistrala de presiune. La nevoie pragurile de sus şi de jos de declanşare a releului ale
presiunii pot fi schimbate cu ajutorul şurubului de reglare. Efectuarea acestei operaţii de reglare trebuie să fie
exercitată de către specialistul organizaţiei de reglare. Aceste schimbări de reglare a releului trebuie înregistrate în
actul efectuării lucrărilor corespunzătoare.
Volumul de alimentare al pompei / CAB poate fi optimizat prin reglarea robinetului montat în ţeava de
presiune a magistralei de admisie.
Deservirea tehnică
1. Nu admiteţi funcţionarea pompei la oscilaţia tensiunii curentului electric în reţea peste limita de 10% de
la cea nominală de 220V.
2. În timpul pompării apei cu conţinutul sporit de impurităţi mecanice necesită curăţarea periodică a
clapetei reversibile şi a ejectorului exterior de aceste impurităţi. Conţinutul sporit al apei de impurităţi mecanice
contribuie la deteriorarea caracteristicilor tehnice ale pompei, la micşorarea termenului de funcţionare: necesită
curăţarea periodică a camerei de lucru în condiţiile serviciului de service.
Nu admiteţi depunerile impurităţilor mecanice în spaţiile pompei!
3. Nu admiteţi îngheţarea apei în pompa / CAB. În perioada de iarnă în lipsa încălzirii termice trebuie în
mod strict de vărsat apa din pompa / CAB şi din întregul sistem de aprovizionare cu apă. La punerea din nou în
funcţiune de turnat iarăşi apă (vezi capitolul „Montarea pompei şi punerea ei în funcţiune”).
4. Nu mai rar decât odată în lună trebuie verificată presiunea aerului în hidroacumulatorul CAB. Pentru
exercitarea acestei acţiuni trebuie deconectat CAB-ul din reţeaua electrică şi de deschis robinetele pentru scurgerea
apei din magistrala de presiune. Cu manometrul de măsurat presiunea aerului. La devierea presiunii de la cea
nominală (0,15 MPa) trebuie de pompat aer.
5. Demontarea şi reparaţia pompei trebuie efectuate numai de către specialiştii autorizaţi.
Transportarea şi păstrarea
Transportarea produsului se admite cu orice mijloc de transport, respectând regulile de transportare a
încărcăturilor fragile.
De păstrat produsul într-un loc curat şi uscat, protejându-l de razele solare directe.
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Pompa

Defectele posibile şi metodele lor de lichidare
Înainte de a vă adresa serviciului de service, informaţi-vă vă rog cu acest capitol.
Defectul
Pompa / CAB
funcţionează dar nu
pompează apa

Cauze posibile
Nu este în întregime sustras aerul
din interiorul magistralei şi al
pompei.

Defectul

Cauze posibile

Pompa / CAB nu are
presiunea necesară
(nu se deconectează)

Pompa / CAB nu
prinde contact la
reţeaua electrică

CAB se conectează
şi se deconectează
foarte des.

Metodele de lichidare
De deconectat pompa de la reţeaua electrică
şi de scos dopul din orificiul de alimentare.
De turnat din nou apă, de închis dopul şi de
conectat pompa la reţeaua electrică.
Metodele de lichidare

Tensiunea curentului electric este
redusă în reţeua electrică.

De montat stabilizatorul de tensiune.

S-a îmbâcşit cu impurităţi clapeta
reversibilă, ejectorul exterior.
Pătrunderea aerului în magistrala
de absorbţie.
Tensiunea curentului electric este
redusă în reţeua electrică.
Defectul contactelor în reţeaua
electrică.
Defectul condensatorului.
Blocajul rotorului.
S-a uzat întrerupătorul termic.
S-a deteriorat membrana
hidroacumulatorului .
Presiunea joasă a aerului în
hidroacumulator.

De lichidat îmbâchirea cu impurităţi.
De lichidat cauza dezermetizării magistralei
De montat stabilizatorul de tensiune.
De lichidat defectul contactelor
De schimbat condensatorul.
De lichidat cauza blocajului rotorului.
De adresat la serviciul de service.
De schimbat membrana.
De pompat aer în hidroacumulator până la
nivelul presiunii de 0,15 Mpa

Completul de livrare al pompei / CAB
Specificarea completului de livrare / CAB este expusă în tabel.
* - completul de livrare CAB seria „Combi” 120-24 şi „Combi” 150-24
Denumirea produsului
Pompa / CAB (+ hidroacumulatorul GA-24*)
Placa de închidere de transportare.
Ejectorul exterior asamblat cu ţeava Venturi.
Prospectul utilizării
Ambalajul

Cantitatea, buc.
1 (complet*)
3
1
1
1 (2*)

De luat în consideraţie! La achiziţionarea produsului solicitaţi verificarea lui completă în prezenţa Dumneavoastră şi
completarea talonului de garanţie. Fără prezentarea talonului de garanţie sau evidenţierea falsului în completarea lui,
nu se admit pretenţiile cu privire la calitatea produsului şi reparaţia de garanţie nu se efectuează.

Pag 5 din 5

