
I.
Кратко въведение
PD серия на винтова пясъкоустойчива потопяема помпа е патентован продукт на Блаукрафт -Германия
Технологията  е основана на  технически характеристики достигнали по високо ниво от един и същ вид продукти на
напредналите страни, като по този начин запълни празното у дома. В сравнение с нормалната потопяема помпа,
PD серия на винтова пясъкоустойчива потопяема помпа има следните силни страни, като:
1 не по-ниска граница в разстояние на лифт. Задоволително работа в рамките на допустимия диапазон на макс.
височина. потреблението на енергия на помпата е приблизително в пряко съотношение с височината
2 Висок капацитет на изтласкване и висока ефективност, в рамките на номиналната височина на изтласкване.
Помпата е по-ефективна от нормалното потопяемите помпи с над 50%, по този начин е очевидно, енергоспестяващ
ефект и намалява значително разходите за енергия.
3 Компактна, по-малък диаметър и икономична.Червячният винт потопяема помпа има широк диапазон на
употреба като е използвана не само за дълги разстояния на пренос на вода. Напояване и водоснабдяване. Но
също така и за зона с ниска степен на нивото на водата, високи сгради, предприятия и мини. Това е идеален
инструмент за пренос на вода от висок клас.Когато бъде снадена с контролер за налягане, тя може да послужи като
инструмент за автоматично напояване.
II. Структура и описание
PD серия на винтова пясъкоустойчива потопяема винтова помпа се състои от три големи части, като електрически
мотор, винт помпа и уплътнения. Електрически мотор: едно или трифазни асинхронни моторни. Сглобени в
долната страна на помпата. Това е вид сух тип вертикална помпа с въздушно капселован здрав мотор.Когато е



потопена във водата  мотора активно се охлажда като радиатор и изстива вътрешната температура: винтова помпа,
сглобени в долната страна на помпата. Това е един вид херметична винтова помпа, принадлежащи към ротор тип
помпа обем. Когато двигателят работи, дори скоростта на ротора, който е свързан универсално с моторния вал и в
същото време се е занимавал, с главно за закрепване на статора прави кръгообразни ексцентричени револвиращи
движения около оста с диаметър на статора, двойни, уплътнения: окачването и вала на двигателя са капселовани
иизолирани от вода и влага със двоен клас на сигурност.
III.Символи на помпата

IV. Модел и обща информация.

MODEL дебит дълбочина ел.мощност честота обороти ток напреж. изход габарити мах.точка

m3/h m Kw Hz r/min A V mm mm M

PD-M-0,8-70-0,25 0.8 70 0.25 50 2850 2 220 25 ф102х560 0-52

PD-M-1,2-70-0,37 1.2 70 0.37 50 2850 2.87 220 25 ф102х570 0-72

PD-M-1,8-100-0,50 1.8 100 0.5 50 2850 3.79 220 25 ф102х570 0-105

PD-M-1,8-140-0,75 1.8 140 0.75 50 2850 5,,24 220 25 ф127х635 0-145



V.Структурна диаграма

VI. Бележки и предпазни мерки
1. Блаукрафт –Германия гарантира че посочените спецификации и характеристики могат да отговорят на реалните условия на труд
2. Дебита на водоисточника за потопяемата помпа трябва да бъдепо голям от дебита на помпата , така че да се избегне изгаряне
на гумени гарнитури и статор поради липса на вода
3.Изтегляне и преместване на PD серия на винтова пясъкоустойчива потопяема  винтова помпа, пряко  от кабела е абсолютно
забранено. (Да НЕ се използва захранващият кабел за изтегляне)
4. Преди включване в експоатация, моля, проверете съпротивлението на изолацията на бобината на мотора, която никога не
трябва да е по-долу от 2MΩ. В противен случай, трябва да се опитате да разберете причината и да премахнете влажността, преди
включване на помпата.
5. Преди неговото функциониране, трябва да проверите кабела изцяло ако e наранен или прекъснат, следва да се замени
незабавно.
6. Трижилният проводник , с надпис "Земя" Символ с "Жълт и Зелен" и "Черно" трябва да бъде правилно свързан. Електрически
защитно зануляване трябва да бъдат инсталирано.



7. Работното напрежение за монофазни помпа е на 220 V / 50 Hz. В случай, че помпата е далеч от източника на захранване, моля
инсталирайте кабела, в съответствие с инструкция на таблицата по-долу. Свързващи точки трябва да бъдат възможно най-малко.

Дължина на кабела (м) Кабелна секция размер (мм 2)

<100 1.5
> 100 2.5

9. Преди първоначалното му използване (включително ротационен посока тест), помпата трябва да бъде изцяло потопена във
водата.
10.Дълбочина на водата SSP не по-малко от 0,5 m. По време на работа- внимание не по-ниско - от нивото на водата .
Никога не оставяйте помпата да излезе от водата, помпа от 2.2 кВт трябва да бъде завързана и потопена по време на работа чрез
спускане във водата.
11. Абсолютно е забранено да работи помпата без вода,.
12. Да не се потопя във водата кабелната връзка, за да се избегне токов удар, ако добре е твърде дълбоко, вие трябва да
направите специална поръчка за кабел, много по-дълго-цяло жило.
13. Докато работи, без измиване, плуване на хора и животни в диаметър на работна площ (2 м), за да се избегне евентуален шок -
произшествие.
14. Не стартирайте помпата от номиналното разстоянието, така че да се избегне претоварване на мотора "и издръжливост дължи
на претоварване.
15. Когато се работи във водата, пълна с кал пясък (г = 1mm), да се  прави редовна проверка чрез разглобяване на помпата.
Проверката -честота трябва да бъде в съответствие с количеството на кал или пясък е водата. Демонтажа: На първо място,
отстраняване и освобождаване на корпуса от замърсители, след това измийте кал или пясък от външната страна за - доказателство,
измийте с чиста вода.
16. Дон `т хлабав screew тест на натиск да се избегне изтичане на вода или повреда на снимачната площадка.
17. Температурата на околната среда и средна смукателна температура никога не трябва да надмине 40 0C
VII. Поддържане и ремонт

1. Когато необичайни случаи, като странен шум, малко изхода на водата. Постоянно и т.н., се случва по време на нейното
функциониране, моля, изключете помпата веднага. Опитайте се да разберете причината и да се отървете от неприятности.

2. Когато помпата се използва при прехвърляне на носител, пълни с примеси, като например течни химически и др., Моля,
почистване на вътрешните части на помпата с чиста вода след всяка операция.

3. След доставя чиста вода за 2000 часа, моля, проверете умора на мотора и статора каучук. Ако ние бъркотия се случва, моля да
направите презареждане. Горепосочения период за проверка ще бъдат съкратени за прехвърляне на примеси среда. След 3000
часа работа, моля да се замени подмяна на механични уплътнители. Трябва да се направи за плътност на въздуха тест, за да се
проверява достоверността на запечатване изпълнение на всяка част на помпата.

4. А не - специализирано лице е забранено да се отвори мотора на помпата. Това е един вид сух тип моторни. Няма масло или
вода, трябва да бъдат добавени в нея. Противен случай, ще бъдат изгорени.

5. Когато помпата се намира на празен за дълго време, не е добре да бъдат потопени във водата, моля да го измъкне от водата, и
да освободи всички водата вътре в помпата. Демонтирате горната страна на помпата, изготвя гумената на статора и добавете
растително масло носилка върху винт-болт. (Не се използва бензин керосин и т.н.), за да се избегне трудни рестартиране на
помпата следващия път, поради корозия.

6. Дръжте го правилно съхранение на хладно и пробвай място. Да се съхранява далече от пряка слънчева светлина или при - 20 0C
температури, ако SSP не трябва да се използва за продължителен период от време.



VIII. Повреда причини и решение

Проблем Възможни проблеми Решение

Ако спре внезапно 1. Прекъсване апарат за топлинна
защита на двигателя.
2. Нямат електрозахранване
3. Напрежението е твърде ниска
4. Прекалено стегнат мач или корозия
среща между гуменото статора.
5. Изпускането корпус на винт помпа
е пълен с пясък или кал на imputity.
6. Двигателите масла са щети.

1.Когато двигателят се охлажда до нормална температура, тя
автоматично ще се рестартира.
2. Проверете бушона ключове и т.н., ако щети се случва, да ги
замества и да го включите отново.
3. Регулиране на налягането в рамките на 0.9 - 1.1 на номинална
стойност.
4. Отворете корпуса за освобождаване от отговорност във връзка с
изпълнението на бюджета и презареждане на винт и гумени
статора, или премахване на накип.
5. Отворете освобождаване от отговорност броня и примеси извън
пясък доказателство покритие.

Необичаен шум 1. Някои големи - размер примеси,
блокирани между винт и статора
каучук.
2. Помпата статора от правилната му
позиция.
3. Помпата потъна твърде дълбоко
във водата.
4. Умора на лагера.
5. Пробив на гумената статора или
карданния.
6. Двигателят работи в 2 фази.

1. Отворете корпуса за освобождаване от отговорност във връзка с
изпълнението на бюджета и издърпайте на статора каучук и да се
отървем от примес.
2. Проверете и затегнете болта за закрепване.
3. Помпата трябва да бъдат потопени на дълбочина от 10,5 - 1,5
мин.. водата.
4. Сменете лагерите.
5. Поставете гумена статора или карданния.
6. Проверете съединение и правилно свързване

Изход за вода /муфа/

1. Електрическото налягане е твърде
ниско.
2. Умора на винт - болт и статора
каучук или корпусът му за
освобождаване от отговорност е
блокиран с примеси.
3. Гумените статора е изгорял
поради работи без вода.
4. Изтичане на вода на изхода става
или прекъсване на тръбата.

1. Нагласете електрическата налягане.
2. Отворете корпуса за освобождаване от отговорност във връзка
с изпълнението на бюджета и да замени износения винт и статора
каучук или чиста примес при изпълнение корпус.
3. Сменете изгорялата винт и статора каучук.
4. Поставете контакта става или вода тръба.



IX. Забележки:
1. Обикновено, ние доставяме винтова помпа, която е направена от общ материал, подходящ само за приложение в чиста вода (рН
6,5 - 8,5) или не-корозивни течности.
2. Тъй като ние сме специализиран производител на винтова помпа, ние сме напълно способни на проектиране и производство на
специални помпи, за да отговарят на вашите специални необходимости.
3. Трябва да се купуват гумени гарнитури ,статор и винт -заедно, когато ви е повреден или износен само в комплект, не се допуска
замени само на една от тях, като частите да са от същия тип помпа.
4. Това ръководство е само за горепосоченият тип PD серия на винтова пясъкоустойчива потопяема  винтова помпа.



Диаграма на дебита спрямо височината и мощноста



Инсталация и монтаж


