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НАСОС ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ
Циркуляційний насос з мокрим ротором і різьбовими з’єднаннями.

ЗАСТОСУВАННЯ
Циркуляційний насос використовується для циркуляції води в системах опалення та 
гарячого водопостачання, а також в системах обігріву підлоги.

ОПИС
Являє собою малогабаритний циркуляційний насос з практично безшумною робо-
тою і економним споживанням електроенергії. У насосах з мокрим ротором від-
сутній сальник і торцеве ущільнення, які застосовуються в звичайних насосах для 
ущільнення вала.  Змазування підшипників вала і охолодження  частин мотора здій-
снюється рідиною, яка перекачується.     
Робоче колесо, яке виготовлено з термостійкого композитного матеріалу, дає агре-
гату антикорозійну стійкість.  Для зручності технічного обслуговування електродви-
гун можна зняти, не проводячи демонтаж насоса з системи. 
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ПЕРЕВАГИ
• Підходить для монтажу з горизонтальним розташуванням валу.
• Простий і надійний монтаж.     
• Спрощений електромонтаж завдяки зйомному кабельному вводу клемної  

коробки з можливістю двостороннього підключення. 
• Швидке з’єднання за допомогою пружинних клем.
• Широкий діапазон параметрів.     
• Висока економічність.     
• Низький рівень шуму.     
• Просте електричне підключення.     
• Високоякісні матеріали.     
• Тривалий термін служби. 

За допомогою зручного перемикача на клемній коробці насоса можна встановити 
необхідну частоту обертання валу двигуна (3 фіксовані швидкості).  
Система підшипників забезпечує довговічність і безшумність насоса завдяки ви-
сокій твердості і низькому коефіцієнту лінійного розширення металографіта. 
    
ПЕРЕКАЧУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА
Насос перекачує чисті, не в’язкі і неагресивні рідини, що не містять твердих частинок 
або волокон.     
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РЕЖИМИ РОБОТИ
• Перемикання ступенів частоти обертання (ручне управління).   
•  Налаштування ступеня частоти обертання (3 ступеня) 

ОСНАЩЕННЯ
•  Відлив під ключ на корпусі насоса.     
•  Можливість двостороннього підведення кабелю.
•  Швидке підключення за допомогою пружинних клем. 
•  Стійкий до струмів блокування двигун.  

МАТЕРІАЛИ
•  Корпус насоса: чавун.   
•  Робоче колесо: технополімер.   
•  Вал: кераміка.   
•  Підшипники: керамографіт.  
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КОМПЛЕКТАЦІЯ
•  Насос   
•  Різьбові з’єднання   
•  Кабель (1.2 м.)   
•  Інструкція по експлуатації і гарантія 

ДАНІ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
 Номінальна напруга: 200-240 V   
 Частота мережі: 50 Hz   
 Ємність конденсатора: 2,5 мкФ   
 Тепловий захист: внутр.   
 Захист електродвигуна: CONTACT   
 Клас захисту (IEC 34-5): IР44   
 Клас ізоляції (IEC 85): F   

УВАГА!
Монтаж і введення в експлуатацію здійснюється тільки кваліфікова-
ним персоналом.

• Монтаж слід виконувати після закінчення всіх зварювальних, паяльних, слюсар-
них робіт і промивання трубопроводів.  Забруднення можуть пошкодити насос. 
    

• Насос повинен бути змонтований в легкодоступних місцях, щоб в подальшому 
можна було легко зробити його перевірку або заміну.     

• Монтаж слід проводити таким чином, щоб вал насоса був розташований гори-
зонтально і на насос не передавався механічний тиск від трубопроводів.  
   

•  Стрілка на корпусі насоса показує напрямок потоку.
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
Цим гарантійним талоном виробник підтверджує повну працездатність товару, від-
сутність у виробі будь-яких дефектів і зобов’язується забезпечити безкоштовний 
ремонт протягом усього гарантійного терміну.  Виробник залишає за собою право 
відмовити в безкоштовному ремонті в разі порушення умов гарантії, які наведені 
далі.  Всі умови гарантії та сервісу діють в рамках закону про захист прав споживачів 
і регулюються законодавством України.     

УМОВИ
1. Гарантія на товар дійсна тільки при наявності цього гарантійного талона, який 

повинен бути заповнений належним чином, із зазначенням дати продажу, га-
рантійного терміну і печаткою або підписом компанії-продавця.  Наявність пе-
чатки компанії-продавця або підписи продавця у всіх відповідних місцях талона 
є обов’язковою умовою.  Не допускається наявність виправлень і слідів коригу-
вання інформації в гарантійному талоні.     

2. Безкоштовний гарантійний ремонт надається тільки протягом терміну даної га-
рантії, починаючи з дати продажу виробу.     

3. Товар знімається з гарантії в разі порушення правил експлуатації, а також в ви-
падках:
• якщо товар має сліди стороннього несанкціонованого втручання або оче-

видна спроба самостійного ремонту;     
• якщо були виявлені самостійні зміни конструкції або схем виробу, або, 

коли товар або його частина експлуатуються не за призначенням, а також 
в непередбачуваних умовах (самостійна заміна будь-якій частині товару 
або його пошкодження);     

• якщо товар використовувався в професійних або виробничих цілях.
4. Гарантія не поширюється на наступні несправності:

• механічні пошкодження і пошкодження від умов застосування, які не від-
повідають вимогам обмежень даного паспорта; 

• пошкодження від попадання всередину товару сторонніх предметів і ре-
човин, крім чистої води;     

• пошкодження в результаті стихійного лиха (вогонь, механічне пошкод-
ження і т.д.);     

• пошкодження, викликані невідповідністю державним стандартам систем 
електроживлення, кабельних мереж та інших пристроїв, які працюють   
при підключенні до виробу;     

• пошкодження від аварій в електромережі; пошкодження від використан-
ня спільно з нестандартними і саморобними пристроями;

•  пошкодження від природного зносу товару або його частин і аксесуарів.



8

МОДЕЛь: 

Дата продажу

Гарантія до

ПІБ покупця

Телефон, адреса

Підпис покупця

Підпис продавця

М.П.Телефони горячої лінії 
0 -800-212-008 
+380 (97) 917-94-94
+380 (95) 917-94-94
+380 (93) 917-94-94

WM 25/40/130
WM 25/60/130

WM 25/40/180
WM 25/60/180
WM 25/80/180

WM 32/60/180
WM 32/80/180


