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Перед встановленням і використанням продукту, будь ласка, уважно 

прочитайте інструкцію! 

Продукт не може використовуватися в медичній промисловості та інших 

областях, які можуть призвести до травм, а також для інших 

перевантажень, крім керуючого насоса.
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1. Безпека та увага 

1.1. Зауваження щодо використання 
     1. Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед встановленням і 

використанням. 

 

     2. Будь ласка, зверніть увагу на попередження з безпеки та інструкції в Посібнику. 

   
   Небезпека ураження електричним струмом, якщо порушити, насос буде зламаний і люди 

постраждають. 

    Небезпека ураження електричним струмом, якщо порушити, насос буде зламаний і люди 
постраждають. 

  

3. Всі пошкодження продукту, особисті травми та інша втрата майна, спричинена тими, 

хто не дотримується усіх застережень та інструкцій з техніки безпеки, що містяться в 

керівництві, наша компанія не несе будь-якої відповідальності, солідарної 

відповідальності, а також не виплачує ніякої компенсації. 

 

  4. Зміст маркувань безпеки 

 

 

 

 

 

 
Небезпека 

1. Будь ласка, переконайтеся, що ви вибрали вірне джерело живлення, 

переконайтеся, що потужність відповідає вимогам продукту. 

1. Будь ласка, переконайтеся, що ви вибрали вірний джерело живлення, 

переконайтеся, що потужність відповідає вимогам продукту. 

2. Вимкніть перед установкою та обслуговуванням, забезпечте надійне 

заземлення. 

3. Якщо насос не використовується протягом тривалого часу, закрийте клапан 

впускної труби і відключіть електроживлення. 

4. Не вдається встановити продукт у вологому середовищі або в місці, в якому 

бризки води. 

5. Якщо продукт зберігається більше двох років. Підвищуйте тиск через 

регулятор напруги поступово, коли живлення увімкнено. в іншому випадку існує 

ризик ураження електричним струмом та вибуху. 

6. Не торкайтеся до клеми контролера при включеному живленні, в іншому 

випадку не потрібне електроживлення. 

7. Будь ласка, підтримуйте роботу через п'ять хвилин після відключення 

живлення, в цей час усі світлові індикатори повністю вимкнені. в іншому випадку 

існує ризик ураження електричним струмом. 

8. Не використовуйте мокрі руки для роботи з панеллю управління, в іншому 

випадку існує ризик ураження електричним струмом. 

9. Якщо провід старіє або пошкоджений, його повинен замінити професіонал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Безпека та увага 

 

 
 

 

 

 

 

 
УВАГА 

1. Установка і оператор повинні відповідати місцевим правилам безпеки 

2. Цей виріб має встановлюватися і обслуговуватися професіоналом 

3. Користувач повинен підтвердити, що установка і обслуговування повинні 

виконуватися професіоналами, знайомими з даними керівництвом 

4. Якщо двигун гарячий або не оптимальної температури, слід негайно закрити 

впускний клапан, відключити електроживлення і зв'язатися з дилером або сервісним 

центром. Продовжувати використовувати після того як неполадки будуть усунені. 

5. Якщо ви не знайдете несправність таким чином, щоб слід негайно закрити впускний 

клапан, відключивши живлення поставте і зверніться до дилера або в сервісний центр. 

продовжувати використовувати після того як неполадки будуть усунені. 

6. Цей продукт повинен бути поміщений в недоступне для дітей місце, після 

завершення установки необхідно вжити заходів щодо ізоляції, щоб діти не могли 

доторкнутися до нього 

7. Цей товар повинен розміщувати в сухому і добре провітрюваному, тінистому і 

прохолодному місці, зберігати при кімнатній температурі 

8. Влітку або при високій температурі навколишнього середовища, зверніть увагу на 

вентиляцію, уникайте утворення конденсату або роси, що може привести до 

електричної відмови. 

 

1.2 Перевірка продукту 

1.2 Перевірка продукту 
 

Перед тим, як покинути завод, необхідно перевірити всі функціональні елементи. Після 

отримання товарів клієнти повинні перевірити наступне 

  1. Переконайтеся, що модель і тип відповідають вашим замовленням. 

  2. Якщо пошкодження продукту викликано неправильним транспортуванням, 

звертайтеся до перевізника. 

 

1.3 Использование экологических норм.  
 

Навколишнє середовище установки системи подачі насосів з регульованою частотою 

безпосередньо впливає на функціонування і термін служби, тому середовище установки 

відповідає таким умовам:  

- вироби можуть використовуватися в приміщеннях  

- температура навколишнього середовища: -10C- + 40C  

- навколишнє середовище не може бути вологою, хороша вентиляція  

- триматися подалі від радіоактивних матеріалів і палива  

- уникати електромагнітних завад  

- для запобігання пилу.   

- ворс і металеві дрібниці в насосі  
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2. Зовнішній вигляд виробу, установчі розміри і технічні параметри 

 

2.1. Зовнішній вигляд виробу, установчі розміри 

 
 

 

 
 

 

2.1. АРМ203 АРМ203 Крива продуктивності  

 

           
 



 

3. Інструкція по монтажу та експлуатації 

 

3.1. Креслення конструкції виробу 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Інструкція по монтажу та експлуатації 

3.2. Експлуатація та інструкція 

3.2.1. Перевірка перед початком роботи 

1. Перевірте, чи відповідають вхідна потужність і умови навколишнього 

середовища умовам використання продукту.   

2. Перевірте, чи надійно встановлено продукт.  

3. Будь ласка, звільніть гвинт упорскування води перед подачею живлення, 

заповніть водою, а після заповнення поверніть гвинт за годинниковою 

стрілкою. 
 

3.2.2 Операційні кроки  

1.Підключіть живлення, в області відображення поточного тиску 

відображається «0. 0 »бар. налаштування області відображення тиску для 

відображення встановленого значення тиску індикатор живлення.   

2. Відкрийте випускний клапан, натисніть кнопку « », запустіть насос.   

3. При будь-яких умовах роботи натисніть кнопку , , зупиніть насос 

4. Натисніть  або  , щоб збільшити встановлене значення тиску, 

одночасно збільште значення 0,1 бар, і натисніть  тиск, швидко збільшуйте 

/ зменшуйте, натискаючи тривалий час. Кнопка « для зменшення 

встановленої кнопки, може відрегулювати встановлене значення робочого 

тиску. 

5 Відкрийте кран після встановлення тиску, система контролера перейде до 

управління частотою обертання насоса або води, використовуючи статус. 

Спостерігаючи, чи працює насос нормально, тиск показано на дисплеї, чи є 

він постійним. Якщо це станеться, встановлення і налагодження будуть 

завершені, щоб видалити помилки і знову виконати налагодження. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Інструкція по монтажу та експлуатації 

3.3.3. Кнопки і функціональний опис 

 

 Функція ключа і стан двигуна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
  

1. 

Н азва Опис 

кнопка Стоп 
Насос можна зупинити вручну, 

натисніть цю кнопку для виходу зі 

стану води. 

2. 
кнопка 

управління 

Насос можна зупинити вручну, 

натисніть цю кнопку, щоб вийти зі 
стану води. 

3. 
Робочий 

стан 
Вказує, що двигун знаходиться в 

робочому стані. 

4. 
фактичне 

тиск 
Відображення фактичного значення 

тиску в поточній мережі труб 

5. 
Вхідна 

потужність 
Відображення поточного фактичного 

значення вхідної потужності 

6. 
швидкість 

двигуна 
Відображення поточного фактичного 

значення швидкості двигуна 

7. 
встановити 

тиск 

Відображає поточний набір значень 

тиску, одиниця виміру: бар Вказує, що 

двигател ь знаходиться в стані зупинки . 

Заводські налаштування - 3 бари 

8. 
Завершення 

роботи 
Вказує, що двигун знаходиться в стані 

відключення. 

9. 
кнопка 

збільшення 

Однократне натискання кнопки може 

збільшити 0,1 бар, тривале натискання 

може швидко збільшити натискання 

10. 
кнопка 

зменшення 

Однократне натискання кнопки може 

зменшити 0,1 бар, тривалість 

натискання може бути швидко 

зменшено Опис коду несправності. 

Опис коду несправності 

№ Код Причина несправності 

1. LU Напруга нижче 120В 
2. OU Напруга в мережі перевищує 260В 

3. OLP 
Двигун з короткими замиканнями або 

проблемами 

4. OLD 
через перевантаження по струму перевищує 
встановлений ток або потужність 

навантаження 
5. EH двигун заблокований 
6. EP відкрита фаза 
7. LP Нестача води 

8. OS Датчик несправний або датчик не виявлено 

9. OC 
температура вище, ніж встановлена 

температура захисту. 

10. OCP 
тиск в системі перевищує максимальний 

діапазон датчика 

11. EAA 
Код, що відображається при збої зв'язку між 

платою управління приводу 

12. LL 
Код, що відображається, коли система 

продовжує працювати до 4 годин (або більше, 

ніж встановлений робочий час) 
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4. Технічне обслуговування 

4.1 Повідомлення про технічне обслуговування продукту  

  1. Технічне обслуговування повинно бути професійним.   

  2. Без дозволу клієнти не можуть змінювати структуру насоса, 

продуктивність і т.д.   В іншому випадку наша компанія не буде нести 

відповідальність за всі наслідки.   

  3. Вжити заходів щодо вентиляції влітку, але не зберігати при прямих 

сонячних променях або дощу. Вжити заходів щодо заморожування взимку, 

але не за допомогою горючих матеріалів.   

  4. Якщо насос довго не використовується, вимкніть живлення, відкрийте 

болт і залиште насос сухим 

 


