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КЕРIВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇUA

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!
Дякуємо Вам за перевагу, що Ви віддаєте нашій продукції. Електронасоси вихрові 

свердловинні серії SKm, як і вся продукція торговельної марки «SPRUT», вироблені з ви-
користанням передових технологій та якісних матеріалів і комплектуючих, що забезпе-
чують високу надійність виробів.

Перед монтажем і введенням в експлуатацію вихрових свердловинних електронасо-
сів серії SKm уважно ознайомтеся з цим керівництвом.

УВАГА! Монтаж і введення в експлуатацію вихрових свердловинних електронасосів серії 
SKm має виконувати кваліфікований персонал.

У зв’язку з постійним вдосконаленням продукції, що випускається, в конструкції окре-
мих деталей та електронасоса в цілому можуть бути внесені незначні зміни, не відобра-
жені у цьому керівництві з експлуатації.

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
1.1. Електронасоси вихрові свердловинні серії SKm (надалі – «електронасоси») призна-

чені для подачі чистої води без довговолокнистих домішок з свердловин, колодя-
зів та цистерн. Найкраще підходять для використання в системах водопостачання 
приватних будинків, поливу садів та городів, системах крапельного зрошення, під-
вищення тиску з використанням автоматичних систем підтримки тиску.

1.2. Рідина, що перекачується: вода або інша рідина, схожа з водою за щільністю та хі-
мічною активністю.

 • Загальна мінералізація води, не більше 1500 г/м3.
 • Показник рН 6,5-9,5.
 • Вміст механічних домішок, не більше 20 г/м3.
 • Максимальний розмір часток, не більше 0,05 мм.
 • Максимальна температура навколишнього середовища +35ºС.

1.3. Максимальна кількість включень протягом години: не більше 20.
1.4. За ступенем захисту від враження електричним струмом електронасоси належать 

до класу 1 ДСТУ 3135.0-95.

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
 • перекачування рідини, що містить абразивні речовини, такі як: пісок, іржа та 

інші, оскільки це призводить до інтенсивного зношування робочих органів 
і знижує об’ємну подачу й напір.
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3. КОМПЛЕКТНІСТЬ
3.1. Електронасос, шт.  1
3.2. Керівництво з експлуатації, прим.  1
3.3. Пакування, шт.  1

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
4.1. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ монтаж, обслуговування, демонтаж електронасоса під напругою.
4.2. Електромонтажні роботи, установку розетки, запобіжників, їхнє підключення 

до електромережі та заземлення повинен виконувати кваліфікований елек-
трик у суворій відповідності до «Правил технічної експлуатації електроустано-
вок споживачів», «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок 
споживачів» і вказівок цього керівництва.

4.3. КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатація електронасоса без заземлення.
4.4. Рекомендується в електричне коло розетки для підключення електронасоса вмон-

тувати пристрій захисного відключення (ПЗВ), що спрацьовує на струм витоку не 
вище 30 мА.

4.5. КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатація електронасоса у відкритих водо-
ймах при знаходженні в них людей або тварин.

6. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ
Монтаж і налагодження електронасоса виконувати у відповідності до цього керівни-

цтва з експлуатації.
6.1. Підготовка до монтажу:

 • Після доставки електронасоса на місце встановлення, необхідно зняти з нього 
упаковку, перевірити наявність експлуатаційної документації.

 • Перед використанням електронасоса рекомендовано зробити його зовнішній, 
візуальний огляд (а саме, кабель живлення та штепсельне з’єднання). Якщо 
електронасос пошкоджено, його експлуатація заборонена. В разі виявлення 
зовнішніх пошкоджень, зверніться до сервісної служби продавця.

6.2. Монтаж:
 • Схема встановлення електронасоса наведена на мал. 2а.

УВАГА! Монтаж електронасоса має виконуватися при від’єднаній мережі електроживлення.

 • Розмір свердловини має бути спроектованим таким чином, щоб завадити занад-
то частим увімкненням електронасоса та забезпечувати рух рідини, що перека-
чується, уздовж електронасоса зі швидкістю не менше 0,8-1,2 м/с. У випадках, 
коли не можливо забезпечити необхідну швидкість руху середовища, що пере-
качується (електронасос встановлений у колодязі), на електронасос необхідно 
встановити кожух для охолодження двигуна електронасоса. Забірна частина 
охолоджуючого кожуха повинна бути розташована біля нижньої частини корпу-
су електродвигуна, а закріплений кожух повинен бути на насосній частині вище 
сітчастого фільтра електронасоса (мал. 2б).

 • Перевірте паспортну табличку та переконайтеся, що фактичні умови викори-
стання електронасоса відповідають вказаним на табличці характеристикам.

 • Перед монтажем електронасоса необхідно перевірити чи не виникнуть труднощі 
під час опускання його в свердловину через нерівності, місцеві звуження та ви-
кривлення обсадної труби.

 • Опускати електронасос у свердловину слід за допомогою сталевого троса або 
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міцної мотузки, закріпленої над свердловиною. Ніколи не використовуйте для 
цієї цілі кабель живлення електронасосу. Уважно слідкуйте за тим, аби не пошко-
дити кабель під час опускання електронасоса.

 • Кабель живлення електронасоса необхідно кріпити до напірної труби (шланга) 
спеціальними хомутами з інтервалом не більше 2 м.

 • Щоб уникнути гідравлічних ударів на виході електронасоса рекомендовано 
встановити зворотний клапан на відстані 10 м від активного рівня свердловини.

 • Глибина занурення електронасоса відносно динамічного рівня води h1 має бути 
не менше 1 м.

 • Відстань від електронасоса до дна свердловини (h2) має бути не менше 1 м.
 • Не приєднуйте до напірного патрубка електронасоса шланг або трубу, внутрішній діа-

метр яких менше за діаметр напірного патрубка електронасоса (знижується подача).
 • Необхідно запобігти замерзанню труб, арматури та електронасоса.

Мал. 2. Схема встановлення електронасоса
а) – у свердловину; б) – у колодязь

1 – електронасос; 2 – хомут трубопроводу; 3 – трубопровід; 4 – шнур мережевого живлення; 5 – трос;  
6 – місце кріплення підвіски; 7 – пульт керування; 8 – кожух.

6.3. Електричне підключення:
 • Підключення до електромережі та заземлення повинен виконувати 

кваліфікований електрик у суворій відповідності до «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил техніки безпеки при 
експлуатації електроустановок споживачів» та розділу 4 цього керівництва.

 • Підключення до мережі живлення виконувати через вилку й розетку із заземлюю-
чим контактом. У разі необхідності контакт вилка-розетка можна замінити двопо-
люсним вимикачем з відстанню між розімкнутими контактами не менше 3 мм і до-
зволеним навантаженням за струмом, що відповідає споживанню електродвигуна.

 • Схема електрична принципова наведена на мал. 3.
 • Для захисту електронасоса від перевантаження слід використовувати плавкий 

запобіжник або автоматичний вимикач захисту від струму короткого замикання 
на відповідний струм спрацьовування.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. Підключати електронасос до електромережі без пускозахисної апа-
ратури, підібраної у відповідності до ПУЕ.
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 • Переконайтеся, що наруга та частота струму, вказані на інформаційній табличці 
електронасоса, відповідають значенням електричної мережі, до якої він буде 
підключений.

 • У разі використання автоматичних приладів управління необхідно дотримувати-
ся вказівок керівництва з монтажу та експлуатації відповідних приладів.

УВАГА! Будь-які збої напруги в електромережі можуть спричинити ушкодження електродвигуна.

7. ПОРЯДОК РОБОТИ
7.1. Під’єднайте електронасос до електромережі, вставивши вилку у розетку.
7.2. Увімкніть електронасос, перевівши положення перемикача на пульті керування в 

положення «УВІМК.» (для електронасосів 4SKm).
7.3. Після завершення роботи вимкніть електронасос, перевівши положення переми-

кача на пульті керування в положення «ВИМК.».
7.4. Електронасос 3SKm100 запускається в роботу при приєднанні до електромережі.

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ
8.1. Для забезпечення довготривалої нормальної експлуатації електронасоса необхідно 

повністю дотримуватися вимог, викладених в цьому керівництві.
8.2. В разі зупинки працюючого електронасоса 3SKm100 через спрацьовування реле, а 

також при випадковому зникненні напруги у електромережі, включення електро-
насоса за відсутності перевантажень та появи напруги в мережі відбувається авто-
матично. При зникненні напруги в електромережі рекомендується електронасос 
відключити та виконати повторний запуск після появи напруги в електромережі.

8.3. Щоб запобігти підвищеному зносу ущільнення, слід уникати роботи електронасоса 
без води.
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8.4. У випадку тривалої бездіяльності, а також у зимовий період електронасос необхідно 
зняти з установки, промити, просушити та зберігати в сухому приміщенні за темпе-
ратури від –10 °С... +50 °С.
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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за предпочтение, которое Вы отдаете нашей продукции. 

Электронасосы вихревые скважинные серии SKm, как и вся продукция торговой марки 
«SPRUT», выполнены с использованием передовых технологий и качественных матери-
алов и комплектующих, которые обеспечивают высокую надежность изделий.

Перед монтажом и вводом в эксплуатацию вихревых скважинных электронасосов 
серии SKm внимательно изучите данное руководство.

ВНИМАНИЕ! Монтаж и ввод в эксплуатацию вихревых скважинных электронасосов се-
рии SKm должен выполнять квалифицированный персонал.

В связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции в конструкции 
отдельных деталей и электронасоса в целом могут быть внесены незначительные изме-
нения, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Электронасосы вихревые скважинные серии SKm (далее «электронасосы») 

предназначены для подачи чистой воды без длинноволокнистых примесей из 
скважин, колодцев и цистерн. Идеально подходят для использования в системах 
водоснабжения частных домов, полива садов и огородов, системах капельного 
орошения, повышения давления с использованием автоматических систем по-
ддержания давления.

1.2. Перекачиваемая жидкость: вода или другие жидкости, сходные с водой по плот-
ности и химической активности.

 • Общая минерализация воды, не более 1500 г/м3.
 • Показатель pH 6,5 – 9,5.
 • Содержание механических примесей, не более 20 г/м3.
 • Максимальный размер частиц, не более 0,05 мм.
 • Максимальная температура окружающей среды +35ºС.

1.3.  Максимальное количество включений в час: не более 20.
1.4.  По степени защиты от поражения электрическим током электронасосы относятся 

к классу 1 ДСТУ3135.0-95. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 • перекачивание жидкости, содержащей абразивные вещества, такие как: песок, 

ржавчину и прочие, так как это причиняет интенсивный износ рабочих органов 
и снижает объемную подачу и напор.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИRU
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Электронасос, шт.  1
3.2. Руководство по эксплуатации, экз.  1
3.3. Упаковка, шт.  1

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ монтаж, обслуживание, демонтаж электронасоса под напряжением.
4.2. Электромонтажные работы, установку розетки, предохранителей, их подключение 

к электросети и заземление должен выполнять квалифицированный электрик в 
строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроуста-
новок потребителей» и указаниями настоящего руководства.

4.3. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация электронасоса без заземления.
4.4. Рекомендуется в электрическую цепь розетки для подключения электронасоса 

вмонтировать устройство защитного отключения (УЗО), срабатывающее на ток 
утечки не более 30мА.

4.5. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация электронасоса в открытых водо-
емах при нахождении в них людей или животных.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Монтаж и наладку электронасоса производить в соответствии с настоящим руковод-

ством по эксплуатации.
6.1. Подготовка к монтажу:

 • После доставки электронасоса на место установки, необходимо освободить его 
от упаковки, проверить наличие эксплуатационной документации. 

 • Перед использованием электронасоса рекомендуется произвести его внешний, 
визуальный осмотр (в частности, кабель питания и штепсельное соединение). 
Если электронасос поврежден, его эксплуатация запрещена. В случае обнару-
жения внешних повреждений, обратитесь в сервисную службу продавца.

6.2. Монтаж:
 • Схема установки электронасоса приведена на рис.2а.

ВНИМАНИЕ! Монтаж электронасоса должен выполняться при отсоединённой сети элек-
тропитания.

 • Размер скважины должен быть спроектирован таким образом, чтобы предотвратить 
слишком частые включения электронасоса и обеспечивать движение перекачива-
емой жидкости вдоль электронасоса со скоростью не менее 0,8-1,2 м/с. В  случаях, 
когда не возможно обеспечить требуемую скорость движения перекачиваемой сре-
ды (электронасос установлен в колодце), на электронасос необходимо установить 
кожух для охлаждения двигателя электронасоса. Заборная часть охлаждающего ко-
жуха должна быть расположена у основания электродвигателя, а закреплен кожух 
должен быть на насосной части выше сетчатого фильтра электронасоса (рис.2б).

 • Проверьте паспортную табличку и убедитесь, что фактические условия использо-
вания электронасоса соответствуют указанным в табличке характеристикам. 

 • Перед монтажом электронасоса необходимо проверить не возникнут ли трудно-
сти при опускании его в скважину в связи с неровностями, местными заужениями 
и искривлениями обсадной трубы. 

 • Опускать электронасос в скважину следует при помощи стального троса или 
прочной веревки, закреплённой над скважиной. Никогда не используйте для этой 
цели кабель питания электронасоса. Внимательно следите за тем, чтобы не по-
вредить кабель во время опускания электронасоса.
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 • Кабель питания электронасоса необходимо крепить к напорной трубе (шлангу) 
специальными хомутами с интервалом не более 2м.

 • Во избежание гидравлических ударов на выходе электронасоса рекомендуется 
установить обратный клапан на расстоянии 10 м от активного уровня скважины.

 • Глубина погружения электронасоса относительно динамического уровня воды 
(h1) должно быть не менее 1м.

 • Расстояние от электронасоса до дна скважины (h2) должно быть не менее 1 м.
 • Не подсоединяйте к напорному патрубку электронасоса шланг или трубу, вну-

тренний диаметр которых меньше, чем диаметр напорного патрубка электрона-
соса (снижается подача). 

 • Необходимо предохранить трубы, арматуру и электронасос от замерзания. 

Рис. 2. Схема установки электронасоса
а) – в скважину; б) – в колодец

1 – электронасос; 2 – хомут трубопровода; 3 – трубопровод; 4 – шнур сетевого питания; 5 – трос;  
6 – место крепления подвески; 7 – пульт управления; 8 – кожух. 

6.3. Электрическое подключение:
 • Подключение к электросети и заземление должен выполнять квалифицирован-

ный электрик в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при экс-
плуатации электроустановок потребителей» и раздела 4 настоящего руковод-
ства. 

 • Подключение к электросети выполнять через вилку и розетку с заземляющим кон-
тактом. При необходимости допускается заменить контакт вилка-розетка на двухпо-
люсный выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм 
и допустимой нагрузкой по току, соответствующей потреблению электродвигателя.

 • Схема электрическая принципиальная приведена на рис.3
 • Для защиты электронасоса от перегрузки следует использовать плавкий предо-

хранитель или автоматический выключатель защиты от токов короткого замы-
кания на соответствующие токи срабатывания.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Подключать электронасос к электросети без пускозащитной аппарату-
ры, подобранной в соответствии с ПУЭ.
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 • Удостоверьтесь, что напряжение и частота тока, указанные в информационной 
табличке электронасоса, соответствуют значениям электрической сети, к кото-
рой он подключается.

 • При использовании автоматических приборов управления соблюдайте руко-
водство по монтажу и эксплуатации соответствующих приборов. 

ВНИМАНИЕ! Сбои напряжения в электросети могут вызвать повреждения электродвигателя.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ
7.1. Включите электронасос в электросеть, воткнув вилку в розетку.
7.2. Включите электронасос, переведя положение переключателя на пульте управле-

ния в положение «ВКЛ»  (для электронасосов  4SKm).
7.3. По завершению работы выключите электронасос, переведя положение переклю-

чателя на пульте управления в положение «ВЫКЛ».
7.4.  Электронасос 3SKm100 запускается  в работу при включении  в  электросеть

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
8.1. Для обеспечения длительной нормальной эксплуатации электронасоса необходи-

мо строго соблюдать требования, изложенные в настоящем руководстве.
8.2. В случае остановки работающего электронасоса из-за срабатывания реле, а также при 

исчезновении напряжения в электросети, включение электронасоса 3SKm100 при от-
сутствии перегрузок и появлении напряжения в сети происходит автоматически. При 
исчезновении напряжения в питающей сети рекомендуется электронасос отключить 
и осуществить повторный запуск после появления напряжения в электросети.

8.3. Для предотвращения повышенного износа уплотнения, необходимо избегать ра-
боты электронасоса без воды. 

8.4. В случае продолжительного бездействия, а также в зимний период, электронасос 
необходимо снять с установки, промыть, просушить и хранить в сухом помещении 
при температуре от –10 °С... +50 °С.
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