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ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ.
БУДЬ ЛАСКА, ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДАНОГО ПРИСТРОЮ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ 

З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЗВЕРНЕННЯ.
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РОЗШИФРОВКА УМОВНОГО ПОЗНАЧЕННЯ МОДЕЛІ НАСОСА:
GRS - Типовий ряд                                                                  
25 - Розмір вихідних отворів                                                 
4 - Максимальний напір.

1.ОПИС ПРИЛАДУ
1) Корпус з різьбовим з’єднанням
2) Клемна коробка з перемикачем швидкостей  
3) Пробка ротора
4) Гвинт

2.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
2.1 Область застосування
Призначені для швидкої циркуляції води в кругових
трубопроводах гарячого і холодного водопостачання
та в системах перекачування промислових вод
(системах кондиціонування, охолодження) 

Насос не призначений для перекачування займистих рідин.

2.2 Робочий діапазон 
Вміст гліколю у воді: макс. 50% (відносно іншої рідини проконсультуйтеся) 
Температура середовища, що перекачується при тривалій експлуатації: мін.  -10°С макс.  +110°C 
Температура навколишнього середовища: макс.  + 40°C 
Робочий тиск: макс. 10 Бар

3

14

2
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3.ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мотор з мокрим ротором і самозмащувальними вкладишами

Підшипники насоса змащуються водою, тому його не допускається включати без води.УВАГА!

Живлення: 220 В / 50Гц 
Клас ізоляції: F (+ 155°C ) 
Ступінь захисту: IP 54 
Корпус насоса: чавун 
Крильчатка: пластик 
Вал: кераміка

4. ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
4.1 Загальні відомості з техніки безпеки 
Це керівництво по монтажу та експлуатації містить принципові вказівки, які повинні виконуватися при мон-
тажі, експлуатації і технічному обслуговуванні.  Тому перед монтажем та введенням в експлуатацію вони 
обов’язково повинні бути вивчені слюсарем-складальником, а також відповідним персоналом або спожи-
вачем.  Керівництво повинно постійно перебувати на місці експлуатації обладнання.  Необхідно дотримува-
ти не тільки загальні вимоги з техніки безпеки, наведені в розділі «Вказівки з техніки безпеки», а й спеціаль-
ні вказівки, наведені в інших розділах.
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4.2 Позначення символів, застосовуваних у даній інструкції.

Вказівки з техніки безпеки, що містяться в даній інструкції з експлуатації, невиконання яких 
може спричинити небезпечні для життя і здоров’я людей наслідки, спеціально відзначені 
загальним знаком небезпеки за стандартом DIN №4844-W9.

Символ, що позначає високу електричну напругу.

Вказівки, невиконання яких може призвести до пошкодження приладу і  порушити його
нормальне функціонування.

4.3 Кваліфікація і навчання обслуговуючого персоналу.
Персонал, що виконує експлуатацію, технічне обслуговування та контрольні огляди, а також монтаж облад-
нання повинен мати відповідну виконуваній роботі кваліфікацію.

4.4 Небезпечні наслідки недотримання вказівок з техніки безпеки.
Недотримання вказівок з техніки безпеки може спричинити за собою як небезпечні наслідки для здоров’я 
і життя людини, так і створити небезпеку для навколишнього середовища і обладнання.  Недотримання 
вказівок з техніки безпеки може також зробити недійсними будь-які вимоги щодо відшкодування збитків та 
гарантійного ремонту обладнання.
Зокрема, недотримання вимог техніки безпеки може, наприклад, викликати:
• Відмова найважливіших функцій обладнання;
• Недієвість зазначених методів по догляду і технічному обслуговуванню;
• Небезпечну ситуацію для здоров’я і життя персоналу внаслідок впливу електричних або механічних чин-
ників.

При виконанні робіт повинні дотримуватися наведені в цій інструкції експлуатації та монтажу 
вказівки з техніки безпеки, існуючі приписи з техніки безпеки, а також всілякі приписи щодо
виконання робіт, експлуатації обладнання та техніки безпеки, що діють у споживача.

УВАГА!
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ках, повинні обов’язково дотримуватися у всіх випадках.
повідно з функціональним призначенням. Гранично допустимі значення, вказані в технічних характеристи- 

  Експлуатаційна надійність обладнання, що постачається гарантується тільки в разі застосування його від- 
4.7 Неприпустимі режими експлуатації

кати відмову виробника нести відповідальність за виниклі в результаті цього наслідки.
покликані забезпечити надійність експлуатації. Застосування вузлів і деталей інших виробників може викли- 
ником. Фірмові запасні вузли і деталі, а також дозволені до використання фірмою виробником комплектуючі 

  Переобладнання або модифікацію пристроїв дозволяється виконувати тільки за домовленістю з вироб- 
4.6 Самостійне переобладнання і виготовлення запасних вузлів і деталей

розділі «Експлуатація та технічне обслуговування».
запобіжні  пристрої.  Перед  повторним  введенням  в  експлуатацію  необхідно  виконати  вказівки,  наведені  в 
• Відразу ж після закінчення робіт повинні бути знову встановлені або включені всі демонтовані захисні та 
муватися порядок дій відключення обладнання, описаний в інструкції по експлуатації і монтажу.
• Всі роботи повинні проводитися обов’язково при непрацюючому обладнанні. Повинен обов’язково дотри- 
з ними в ході докладного вивчення керівництва по експлуатації та монтажу.
монтажу кваліфікованими фахівцями, допущеними до виконання цих робіт і в достатній мірі ознайомленими 
• Споживач повинен забезпечити виконання всіх робіт з технічного обслуговування, контрольним оглядам і 
• Необхідно виключити можливість виникнення небезпеки, пов’язаної з електроенергією.
персоналу від рухомих частин обладнання.
• Не демонтувати на працюючому обладнанні встановлене огородження, що блокує і ін. пристрої для захисту 

4.5 Вказівки з техніки безпеки для споживача або обслуговуючого персоналу
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5. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ
При отриманні обладнання переконайтеся, що при транспортуванні воно не було пошкоджено. У разі

виявлення будь-яких механічних пошкоджень з усіма претензіями звертатися до перевізника.

Якщо негайний монтаж обладнання не передбачений, необхідно складувати обладнання в 
сухому місці і захистити від можливого механічного (удари, падіння тощо) і зовнішнього 
(вогкість, замерзання тощо) впливу.

Забороняється експлуатування насосного обладнання, принісши його з морозу в приміщення, 
на протязі 30 хв.

На період тривалого простою, якщо ризик замерзання не виключений, злийте воду, відкру-
тивши всмоктуючий трубопровід.

УВАГА!

УВАГА!

6. МОНТАЖ
Установка повинна бути змонтована і приєднана відповідно до СНіП 2.04.01.-85, під навісом в легко доступному 
місці, захищеному від ризику замерзання. 

УВАГА!

Монтаж насоса може виконуватися тільки кваліфікованим персоналом.

При теплоізоляції насоса ми рекомендуємо не ізолювати місця кріплення фланця мотора. 

УВАГА!

УВАГА!
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Мал. 2

Мал. 1
1) Насос повинен бути встановлений в легко доступному міс-
ці. Монтаж здійснюється безпосередньо на горизонтальний 
або вертикальний трубопровід.  
На зворотний трубопровід після точок відбору води.  (Мал.1)

2) Розташування мотора має бути строго як на малюнку. 
(Мал. 2)                          
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Мал. 3
3) Стрілка на корпусі насоса вказує правильний напрямок
обертання мотора.  (Мал.3)

Встановіть зворотний клапан на виході, засувки на вході і виході, щоб без проблем демонтувати насос в 
разі потреби.

Мал. 4
Розташування клемної коробки                                                               
При необхідності можна змінити розташування мотора, а                                                        
значить і клемної коробки.                                                                                                     
Від’єднайте гвинти (див. опис приладу п.4), що закріплюють                                                    
мотор, і поверніть мотор в потрібному вам напрямку.  (Мал.4)

12 год

6 год

9 год 3 год
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6.1 Підключення до електромережі
Необхідно простежити, щоб зазначені на табличці електричні дані відповідали наявним енергопостачання.

Підключення до електромережі повинно проводитися кваліфікованим фахівцем і відповідно 
до місцевих, діючих правил. Кабель електроживлення не повинен торкатися насоса і трубо-
проводу.  Переконайтеся що він захищений від вологи.

Перед кожним розкриттям клемної коробки насоса і реле тиску, напруга живлення повинна 
бути обов’язково відключена на всіх полюсах.

Насос повинен бути підключений до мережі через вимикач, міжполюсна відстань, між контактами якого ста-
новить мін.  З мм.  Штепсельне з’єднання повинно містити заземлювальну клему.

7. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
7.1 Введення в експлуатацію

Експлуатація насоса без води категорично заборонена навіть протягом декількох хвилин.
Рекомендується встановити захист від сухого ходу.УВАГА!

Перед введенням в експлуатацію необхідно наповнити насос 
і трубопровід рідиною яка подається: 

1) Відкрийте засувки на вході і виході насоса і повністю за-
повніть рідиною весь круговий трубопровід.  
2) Видаліть повітря з верхньої точки трубопроводу.
3) Видаліть повітря з насоса послабивши заглушку, але не 
відгвинчуючи її до кінця (Мал. 6)

Мал. 6
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4)Після того як вода стече, а бульбашки повітря зникнуть, потрібно загвинтити заглушку.  
5)Подайте напругу на мотор, щоб включити насос.
6) Змінюючи швидкість обертання мотора за допомогою комутатора (див. Опис приладу -3), відрегулюйте 
подачу насоса.

7.2 Технічне обслуговування 
Під час експлуатації ніякого спеціального технічного обслуговування мотора не потрібно, вкладиші мотора 
самозмазуючі.
• При тривалому простої періодично провертайте вал, щоб уникнути його блокування:

При вигвинчуванні заглушки з отвору може вийти дуже гаряча робоча рідина під тиском.
Треба стежити за тим, щоб рідина яка витікає не  заподіяла шкоди обслуговуючому персона-
лу, особливо треба уникати небезпеки опіку.

Будьте обережні при контакті з насосом.  Температура мотора в робочому стані може
досягати 120°С

Відкрутіть заглушку на задній стінці насоса, за допомогою 
плоскої викрутки проверніть вал мотора, потім загвинтіть за-
глушку.  (Мал.7)

Мал. 7
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Мал. 5
• Заміна конденсатора:
Характеристики вказані на етикетці, ззаду насоса (uFV) 
Для заміни конденсатора, зніміть затиск, що закріплює дро-
ти конденсатора (Мал.5); витягніть їх і введіть дроти нового 
конденсатора.  
Натисніть на затискач, щоб їх зафіксувати.

На період тривалого простою, якщо ризик замерзання не виключений, злийте воду. Не 
забудьте заповнити насос водою перед черговим включенням.

Фірма виробник залишає за собою право вносити конструктивні зміни без повідомлення.

УВАГА!

УВАГА!
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8. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Перш ніж оглянути насос, не забутьте відключити електроживлення.

Несправність Причина Способи усунення

Насос 
не вмикається

На насос не подається електрика Перевірити підключення мотора і плавких 
запобіжників

Блокування вала після тривалого простою Розблокуйте вал (див.тех.обслуговування)

Несправний конденсатор Замінити конденсатор (див.тех.обслуговування)
Сторонні предмети в робочому колесі Демонтувати мотор і прочистити колесо

Насос вмикається, 
але не качає

Відсутній тиск в системі

Упевнитися, що запірні крани відкриті

Упевнитися, що все повітря з системи видалене

Упевнитися, що насос налаштований на пра-
вильну швидкість

Шум в системі

Занадто велика швидкість Вибрати потрібну швидкість обертання двигуна

Занадто низький тиск на вході в систему
Змінити тиск в допустимих межах 
(поява шуму на протязі перших двох діб вва-
жається нормальним)

Повітря в системі або насосі Видалити повітря
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РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДЕЛИ НАСОСА:
GRS - Типовой ряд                                                                  
25 - Размер выходных отверстий                                                 
4 - Максимальный напор.

1.ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1) Корпус с резьбовым соединением
2) Клеммная коробка с переключателем скоростей  
3) Пробка ротора
4) Винт

2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
2.1 Область  применения
Предназначены для быстрой циркуляции воды в круговых
трубопроводах горячего и холодного водоснабжения
и в системах перекачки промышленных вод
(Системах кондиционирования, охлаждения)

Насос не предназначен для перекачивания воспламеняющихся жидкостей.

2.2 Рабочий диапазон
Содержание гликоля в воде: макс. 50% (относительно другой жидкости проконсультируйтесь)
Температура перекачиваемой среды при длительной эксплуатации: мин. -10°С макс. +110°C
Температура окружающей среды: макс. + 40°C
Рабочее давление: макс. 10 Бар

3

14

2
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3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мотор с мокрым ротором и самосмазывающимися вкладышами.

Подшипники насоса смазываются водой, поэтому его не допускается включать без воды.

Питание: 220 В / 50Гц 
Класс изоляции: F (+ 155°C ) 
Степень защиты: IP 54 
Корпус насоса: чугун 
Крыльчатка: пластик 
Вал: керамика

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1 Общие сведения по технике безопасности 
Это руководство по монтажу и эксплуатации содержит принципиальные указания, которые должны вы-
полняться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Поэтому перед монтажом и вводом 
в эксплуатацию они обязательно должны быть изучены слесарем-сборщиком, а также соответствующим 
персоналом или потребителем. Руководство должно постоянно находиться на месте эксплуатации обо-
рудования. Необходимо соблюдать не только общие требования по технике безопасности, приведенные в 
разделе «Указания по технике безопасности», но и специальные указания, приведенные в других разделах.

ВНИМАНИЕ!
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4.2 Обозначения символов, применяемых в данной инструкции.

Указания по технике безопасности, содержащиеся в руководстве по эксплуатации, невыпол-
нение которых может повлечь опасные для жизни и здоровья людей последствия, специаль-
но отмечены общим знаком опасности по стандарту DIN №4844-W9.

Символ, обозначающий высокую электрическое напряжение.

Указания, невыполнение которых может привести к повреждению прибора и нарушить его
нормальное функционирование.

4.3 Квалификация и обучение обслуживающего персонала.

ВНИМАНИЕ!

эксплуатации оборудования  и  техники  безопасности, действующие у потребителя.
        

эксплуатации и монтажу указания  по технике  безопасности,  существующие  предписания  
При выполнении работ должны соблюдаться приведенные в данном руководстве по 

ческих факторов.
• Опасную ситуацию для здоровья и жизни персонала вследствии воздействия электрических или механи- 
• Недейственность указанных методов по уходу и техническому обслуживанию;
• Отказ важнейших функций оборудования;
В частности, несоблюдение требований техники безопасности может, например, вызвать:
возмещении убытков и гарантийного ремонта оборудования.
дение  указаний  по  технике  безопасности  может  также  сделать  недействительными  любые  требования  о 
здоровья  и  жизни  человека,  так  и  создать  опасность  для  окружающей  среды  и  оборудования.  Несоблю- 
Несоблюдение  указаний  по  технике  безопасности  может  повлечь  за  собой  как  опасные  последствия  для 

4.4 Опасные последствия несоблюдения указаний по технике безопасности.

таж оборудования должен иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию.
Персонал, выполняющий эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные осмотры, а также мон- 

по технике безопасности, а  также все  возможные предписания по выполнению работ,
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4.5 Указания по технике безопасности для потребителя или обслуживающего персонала
• Не демонтировать на работающем оборудовании установленное ограждение, блокирующие и прочие 
устройства для защиты персонала от подвижных частей оборудования.
• Необходимо исключить возможность возникновения опасности, связанной с электроэнергией.
• Потребитель должен обеспечить выполнение всех работ по техническому обслуживанию, контрольным ос-
мотрам и монтажу квалифицированными специалистами, допущенными к выполнению этих работ и в доста-
точной мере ознакомленными с ними в ходе подробного изучения руководства по эксплуатации и монтажу.
• Все работы должны проводиться обязательно при неработающем оборудовании. Должен обязательно со-
блюдаться порядок действий отключения оборудования, описанный в инструкции по эксплуатации и монтажу.
• Сразу же по окончании работ должны быть снова установлены или включены все демонтированные за-
щитные и предохранительные устройства. Перед повторным вводом в эксплуатацию необходимо выпол-
нить указания, приведенные в разделе «Эксплуатация и техническое обслуживание».

4.6 Самостоятельное переоборудование и изготовление запасных узлов и деталей
Переоборудование или модификацию устройств разрешается выполнять только по договоренности с 

изготовителем. Фирменные запасные узлы и детали, а также разрешенные к использованию фирмой изго-
товителем  комплектующие призваны обеспечить надежность эксплуатации. Применение узлов и деталей 
других производителей может вызвать отказ изготовителя нести ответственность за возникшие в резуль-
тате этого последствия.

4.7 Недопустимые режимы эксплуатации
Эксплуатационная надежность поставляемого оборудования гарантируется только в случае применения 

их в соответствии с функциональным  назначением. Предельно допустимые значения, указанные в техни-
ческих характеристиках, должны обязательно соблюдаться во всех случаях.
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5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
При получении оборудования убедитесь, что при транспортировке оно не было повреждено. В случае выяв-
ления любых механических повреждений со всеми претензиями обращаться к перевозчику.

Если немедленный монтаж оборудования не предусмотрен, необходимо складировать обо-
рудование в сухом месте и защитить от возможного механического (удары, падения и т.п.) и 
внешнего (сырость, замерзания и т.д.) воздействия.

Запрещается эксплуатации насосного оборудования, принеся его с мороза в помещение, в 
течение 30 мин.

На период длительного простоя, если риск замерзания не исключен, слейте воду, открутив 
всасывающий трубопровод.

6. МОНТАЖ
Установка должна быть смонтирована и подключена в соответствии со СНиП 2.04.01.-85, под навесом в легко 
доступном месте, защищенном от риска замерзания.

Монтаж насоса может выполняться только квалифицированным персоналом.

При теплоизоляции насоса мы рекомендуем не изолировать места крепления фланца мотора.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
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Рис. 2

Рис. 1
1) Насос должен быть установлен в легко доступном месте. 
Монтаж осуществляется непосредственно на горизонталь-
ный или вертикальный трубопровод.
На обратный трубопровод после точек отбора воды.  (Рис.1)

2) Расположение двигателя должно быть строго как на рисунке. 
(Рис. 2)                          
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Рис. 3
3) Стрелка на корпусе насоса указывает правильное направ-
ление вращения мотора.  (Рис.3)

Установите обратный клапан на выходе, задвижки на входе и выходе, чтобы без проблем демонтировать 
насос в случае необходимости

Рис. 4
Расположение клеммной коробки                                                               
При необходимости можно изменить расположение мотора, а 
значит и клеммной коробки.
Отсоедините винты (см. Описание прибора п.4), закрепляю-
щие мотор, и поверните мотор в нужном вам направлении.
(Рис.4)

12 ч

6 ч

9 ч 3 ч
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Перед каждым раскрытием клеммной коробки насоса и реле давления, напряжение питания 
должно быть обязательно отключено на всех полюсах.

Насос должен быть подключен к сети через выключатель, межполюсное расстояние между контактами ко -
торого составляет мин. 3 мм. Штепсельное соединение должно содержать заземляющую клемму.

7. ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
7.1 Введение в эксплуатацию

Эксплуатация насоса без воды категорически запрещена даже в течение нескольких минут.
Рекомендуется установить защиту от сухого хода.

Перед вводом в эксплуатацию необходимо наполнить насос 
и трубопровод подаваемой жидкостью: 

1) Откройте задвижки на входе и выходе насоса и полностью 
заполните жидкостью весь круговой трубопровод.  
2) Удалите воздух из верхней точки трубопровода.
3) Удалите воздух из насоса ослабив заглушку, но не отвин-
чивая ее до конца (Рис. 6)

Рис. 6

ВНИМАНИЕ!

касаться  насоса и трубопровода. Убедитесь что он защищен от влаги.
соответствии с местными, действующими правилами. Кабель электропитания не должен 
Подключение к электросети должно проводиться квалифицированным специалистом и в 

энергоснабжению.
Необходимо проследить, чтобы указанные на шильдике электрические данные соответствовали имеющемуся 

6.1 Подключение к электросети
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4)После того как вода стечет, а пузырьки воздуха исчезнут, нужно завинтить заглушку.  
5)Подайте напряжение на мотор, чтобы включить насос.
6)Изменяя скорость вращения мотора с помощью коммутатора (см. Описание прибора -3), отрегулируйте 
подачу насоса.

7.2 Техническое обслуживание 
Во время эксплуатации никакого специального технического обслуживания двигателя не требуется, вкла-
дыши двигателя самосмазывающиеся.
• При длительном простое периодически проворачивайте вал, чтобы избежать его блокировки:

Будьте осторожны при контакте с насосом. Температура мотора в рабочем состоянии может
достигать 120°С

Открутите заглушку на задней стенке насоса, с помощью 
плоской отвертки поверните вал мотора, затем завинтите 
заглушку.  (Рис.7)

Рис. 7

обслуживающему персоналу, особенно следует избегать опасности ожога.
под давлением. Надо следить за тем, чтобы вытекающая жидкость не причинила вреда 
При вывинчивании заглушки из отверстия может выйти очень горячая рабочая жидкость
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Рис. 5
• Замена конденсатора:
Характеристики указаны на этикетке, сзади насоса (uFV) 
Для замены конденсатора, снимите зажим, закрепляющий 
провода конденсатора (Рис. 5) вытяните их и введите прово-
да нового конденсатора.
Нажмите на зажим, чтобы их зафиксировать.

На период длительного простоя, если риск замерзания не исключен, слейте воду. Не за-
будьте заполнить насос водой перед очередным включением.

Фирма производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без 
уведомления.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
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8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Прежде чем осмотреть насос, не забудьте отключить электропитание.

Неисправность Причина Способы устранения

Насос
не включается

На насос не подается электричество Проверить подключение мотора и плавких 
предохранителей

Блокировка вала после продолжительного 
простоя 

Деблокируйте вал (см.тех.обслуживание)

Неисправный конденсатор Заменить конденсатор (см.тех.обслуживание)
Посторонние предметы в рабочем колесе Демонтировать мотор и прочистить колесо

Насос включается, 
но не качает

Отсутствует давление в системе

Удостовериться, что запорные краны открыты

Удостовериться, что весь воздух из системы 
удален
Удостовериться, что насос настроен на пра-
вильную скорость

Шум в системе

Слишком высокая скорость Выбрать нужную скорость вращения двигателя

Слишком низкое давление на входе в систему
Изменение давления в допустимых пределах
(появление шума в течение первых двух суток 
считается нормальным)

Воздух в системе или насосе Удалить воздух
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Дякуємо за вибір нашої продукції!

ZHEJIANG TAIFU PUMP CO., LTD

Телефони горячої лінії 
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+380 (97) 917-94-94
+380 (95) 917-94-94
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