
 

 

 

 

 

 
 

Ел. Обзавеждане и управление на помпен агрегат за 

битови нужди 
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Изходни данни: 

 

Помпата има следните технически данни: 

 



- производителност Q = 50 m3 /h 

- общ напор Н = 40 m 

- честота на въртене n = 2900 min-1   

- к.п.д на помпата ηп = 0,7 

- к.п.д на предавката ηпр = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По задание на Професионалната гимназия е изпълнен 

проект на тема “Електрообзавеждане и управление на 

помпен агрегат за битови нужди”.Възоснова на 

изходните данни е избран АД , който ще захранва ПА , 

двигателят е тип АО2-51/2.Захранването на АД се 



извършва с кабел тип ЦААВТ – 4х4 mm2 , положен в 

тръби.ЗА избрания двигател са построени 3 

характеристики. 

1.Естествена характерискика. 

2.Динамична характеристика. 

3.Механична характеристика. 

 

След което се определя времето на пусковия 

процес,като се изчислява всяка ∆ ti , сумират се и се 

получава търсеното време на пусковия процес. 

 

Към проекта са дадени 2 чертежа: 

Чертеж №1 е Принципна схема на управление на 

помпен агрегат 

      - Силова верига.Двигателят се захранва от мрежа 

НН (380 V).Пускането се извършва с въздушен 

контактор.Защитата от токове на късо съединение се 

осъществява със стопяеми предпазители , а от 

претоварването – с биметално реле.Предвиден е и 

ножов пекъсвач , който изпълнява ролята ан 

разединител. 

      - Оперативна верига.Захранва се от силовата верига 

и се защитава със стопяем предпазител. 

 Предвиден е универсален превклучвател за 

избиране режима на работа – автоматично или ръчно 

управление. 

Автоматичното управление се осуществява с 

поплавъковото реле 1 РП и помощно реле ПМж.При 

спадането на нивото на водата в резервоара до 0,5 m се 

включва контактът 1РП – 1 на поплавковото реле , а 

при напълване на резервоара до ниво 2,5 m се отваря 



контактът 1РП – 2 на същото реле.Ръчното управление 

се осъществава с бутоните П и С. 

 Посредством релето за авария (РА) помпения 

агрегат се изключва от работа при задействуване на 

топлинното биметално реле(РТ) вследствие на 

претоварването на двигателя или при включване на 

поплавковото реле(2РП) при препълване на 

резервоара.Осъществява се сигнализация със 

сигналните лампи 1ЛС – (зелена светлина) и 2ЛС 

(червена светлина).Сигналната лампа 1ЛС свети при 

работещ агрегат , а лампата 2ЛС – при спиране на 

агрегата вследствие на неизправност в уреда.За да се 

пусне ПА , трябва да се вклучи ножовия прекъсвач 

ПН.Чрез ПУ се избира режим на работа.При 

автоматично управление , когато водата спадне до  

0,5m , се затваря  н.о. контакт 1РП – 2 на същото реле 

получава захранване бобината на РМж.Едновременно с 

включването на РМж през н.о. контакт 1РП-1 и н.з. 

контакт РА получава захранване и бобината 

К.Контакторът К затваря контактите си К в силовата 

верига и включва двигателя Д към захранващата 

мрежа.Чрез н.о. блокконтакт К-2 се включва лампата 

1ЛС , която сигнализира , че ПА работи.С повишаване 

нивото на водата 1 РП- 1 може да е отвори , но 

контакторът К и релето РМж остават включени , като 

получват захранване през н.о. контакт РМж.Когато 

водата достигне 2,5 m се отваря 1 РП-2 на 

поплавковото реле и ПА се изключва.В този случай ПУ 

се поставя ръчно управление и контакторът К се 

включва  и изключва с бутоните П и С. 
  



 


