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Технически характеристики

7. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Потопяема дренажна помпа Помпа за мръсна вода
Мярка Стойност 21000 inox  

(Арт. 1787)
Стойност 20000 inox  
(Арт. 1802)

Номинална мощност W 1.000 1.050

Макс. дебит л/ч 21.000 20.000

Макс. налягане бар 1,1 1,1

Макс. напорна височина м 11 11

Мкас. дълбочина на потапяне м 7 7

Височина на остатъчната вода мм 3 43

Мръсна вода с макс. размер  
на частиците мм 5 38

Захранващ кабел м 10 H07RN-F 10 H07RN-F

Помпена връзка мм (") 50 (2)- / 38 (1 ¹⁄₂)-стъпаловиден 
нипел

50 (2)- / 38 (1 ¹⁄₂)-стъпаловиден 
нипел

6. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

Проблем Възможна причина Отстраняване

Помпата работи, но не изпомпва Въздухът не може да излезе, 
 защото напорния тръбопровод  
е затворен.

v  Отворете напорния тръбопровод 
(напр. пречупен напорен маркуч).

Въздушна възглавница  
в смукателната пета.

v  Изчакайте макс. 60 сек., докато 
помпата се обезвъздуши сама 
през клапана за обезвъздушава-
не. При необходимост изключе-
те / включете.

Задръстено работно колело. v  Извадете щепсела и почистете 
работното колело (виж  
5. ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ).

Нивото на водата при  
въвеждане в експлоатация  
е под минималното ниво.

v  Потопете помпата подълбоко на 
водата.

Помпата не тръгва или спира 
 внезапно по време на работа

Защитният термо-прекъсвач  
е изключил помпата поради 
прегряване.

v  Извадете щепсела и почистете 
работното колело (виж  
5. ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ).

Внимавайте за макс. температура 
на течността (35 °C).

Прекъснато ел. захранване. v  Проверете предпазителите  
и връзките.

В смукателната пета са  
заседнали мръсни частици.

v  Извадете щепсела и почистете 
смукателната пета (виж  
5. ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ).

Помпата работи, но дебита 
 внезапно пада

Задръстена смукателна пета. v  Извадете щепсела и почистете 
смукателната пета (виж  
5. ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ).

 УКАЗАНИЕ: Моля, при други повреди се обръщайте към Вашия сервизен център на 
GARDENA. Ремонти трябва да бъдат изпълнявани само от сервизният център на  
GARDENA, както и от специализираните търговци, които са оторизирани от GARDENA.
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Височина на включване и изключване:

Височината на включване и изключване има 
 толеранс.

Само за 21000 inox:
Височината на остатъчната вода (изпомпване при 
равна основа до ок. 3 мм) се достига само в ръчен 
режим със завити на 1 мм въртящи се крачета 8 
(виж 3. ОБСЛУЖВАНЕ).

Сервиз:
Моля, свържете се чрез адреса на обратната страна.

Гаранция:
В случай на гаранционен иск Вие не дължите запла-
щане за оказаните услуги.
За този продукт GARDENA Manufacturing GmbH пред-
лага двугодишна гаранция (която влиза в сила  
в деня на покупката). Тази гаранция се отнася за 
всички значителни дефекти на уреда, които може  
да се докаже, че са материални или производствени 
грешки. Тази гаранция се изпълнява чрез предоста-
вяне на напълно функционален продукт за подмяна 
или чрез ремонт на повредения продукт, изпратен 
до нас безплатно; ние си запазваме правото да 
избираме между тези възможности. Тази услуга под-
лежи на следните разпоредби:
•  Продуктът е използван по предназначение 

 съгласно препоръките в инструкциите за работа.
•  Купувачът или други лица не са правили опити  

за ремонтиране на продукта.

Настоящата гаранция на производителя не  
влияе върху гаранционните права срещу дилъра /  
продавача.

Ако с този продукт възникнат проблеми, моля, 
свържете се с нашия отдел за обслужване или 
изпратете дефектния продукт  заедно с кратко опи-
сание на повредата до GARDENA Manufacturing 
GmbH, като се уверите, че са покрити всички раз-
ходи за доставка и са следвани съответните 
 указания за изпращане по пощата и опаковането. 
Гаранционен иск трябва да е придружен от копие 
на доказателство за покупката.

Бързоизносващи се части:
Бързо износващите се части, турбина и пета на 
 помпата са изключени от гаранцията.

8. СЕРВИЗ / ГАРАНЦИЯ

Потопяема дренажна помпа Помпа за мръсна вода
Мярка Стойност 21000 inox  

(Арт. 1787)
Стойност 20000 inox  
(Арт. 1802)

Минимално ниво на водата при 
въвеждане в експлоатация мм 30 55

Тегло без кабел (около) кг 8,3 8,3

Макс. температура на водата °C 35 35

Напрежение на мрежата /  
Честота на мрежата V / Hz 230 / 50 230 / 50

Мин./макс. височина на   
включване мм 335 / 800 355 / 810

Мин./Макс. Височина на 
 изключване мм 50 / 220 50 / 230

Ниво на шум при работа LWA
1) dB (A) 48 55

Метод на измерване съгласно:    1) EN 60335-1
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