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2 Загальна інформація 

2.1 Важливі вказівки

Експлуатаційна
гарантія

Використання за 
призначенням

 Вказівка

Введення в 
експлуатацію 

Технічне 
обслуговування 
Монтаж 

Утилізація 

 Вказівка 

Попередження 

Дотримання вказівок цього посібника з експлуатації є необхідною умовою 
для безперебійної роботи встановлення та виконання гарантійних 
зобов'язань. Тому необхідно спочатку вивчити цей посібник, перш ніж 
приступити до роботи з пристроєм протитечії.. 

Турбінне встановлення протитечії призначена для використання в приватних 
басейнах згідно стандарту DIN EN 16582. У громадських басейнах вона 
може використовуватися тільки у вигляді
спеціальної конструкції.

Даний посібник з експлуатації є інструкцією зі зберігання, монтажу, 
експлуатації та технічного обслуговування турбінної установки протитечії 
HydroStar BGA 160, BGA 275, BGA 320 та BGA 550.

Персонал, відповідальний за експлуатацію, зберігання, монтаж, 
налагодження, контроль та техобслуговування установки повинен мати 
необхідну кваліфікацію для роботи з промисловим, механічним та 
електричним обладнанням.

Необхідно дотримуватися чинних та регіональних приписів щодо утилізації. 
Утилізація мастильних матеріалів повинна проводитись згідно з правилами 
охорони навколишнього середовища.
Це встановлення не призначене для використання особами (включаючи 
дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями 
або людьми, які не володіють необхідними для цього досвідом та знаннями, 
якщо вони не перебувають під наглядом відповідальної за їх безпеку особи 
або не отримують від неї вказівок щодо звернення із встановленням. 
Слідкуйте за дітьми та не допускайте, щоб вони грали з установкою.
Щоб уникнути нещасних випадків та пошкоджень, ремонт несправного 
кабелю живлення повинні виконувати лише виробник, авторизована служба 
сервісного обслуговування або кваліфікований спеціаліст.
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2.1.1 Технічні характеристики 
BGA 160 BGA 320 

Напруга живлення 230 В змінного струму 230 В змінного струму 
Діапазон частот 47–63 Гц 47–63 Гц 
Номінальний струм 6 А 12 A 
Пусковий струм 
(стандартне значення)

60 A 60 A 

Номінальна потужність 1350 В·А 2700 В·А 
Двигун 
Тип двигуна Безщітковий двигун 

постійного струму (BLDC), 1 
шт. 

Безщітковий двигун 
постійного струму (BLDC), 2 

шт. 
Номінальна напруга 24 В пост. струму 24 В пост. струму 
Номінальний струм 40A 2 x 40 А 
Номінальна кількість оборотів 2400 хв-1 2400 хв-1 
Турбіна
Продуктивність 50–160 м³/год 100–320 м³/год 
Швидкість (на виході з турбіни) 1,0–3,2 м/с 1,0–3,2 м/с 
Температура води от +5° C до +40° C от +5° C до +40° C 
Глибина занурення 0,20–1,00 м 0,20–1,00 м 

BGA 275 BGA 550 
Напруга живлення 230 В змінного струму 230 В змінного струму 
Діапазон частот 47–63 Гц 47–63 Гц 
Номінальний струм 8 A 16 A 
Пусковий струм 
(стандартне значення)

60 A 60 A 

Номінальна потужність 1700 В·А 3400 В·А 
Двигун 
Тип двигуна Безщітковий двигун 

постійного струму (BLDC), 1 
шт. 

Безщітковий двигун 
постійного струму (BLDC), 2 

шт. 
Номінальна напруга 24 В пост. струму 24 В пост. струму 
Номінальний струм 55A 2 x 55 A 
Номінальна кількість оборотів 2400 хв-1 2400 хв-1 
Турбіна 
Продуктивність 80–275 м³/год 160–550 м³/год 
Швидкість (на виході з турбіни) 1,0–3,2 м/с 1,0–3,2 м/с 
Температура води от +5° C до +40° C от +5° C до +40° C 
Глибина занурення 0,20–1,00 м 0,20–1,00 м 

2.1.2 Вказівки для користувачів та цільової групи
Цей посібник містить необхідну інформацію про належне використання продуктів, описаних у 
цьому документі. Він призначений для кваліфікованого технічного персоналу. 
Кваліфікованим персоналом вважаються особи, які на підставі своєї освіти, досвіду та 
інструктажу, а також знань відповідних норм, правил, приписів з техніки безпеки та умов 
експлуатації, були допущені відповідальною за безпеку встановлення особою до виконання 
необхідних робіт та здатні при цьому розпізнавати та запобігати можливим ризики (визначення 
згідно з IEC 364).
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2.1.3 Попередження про ризики
Наведені нижче інструкції призначені для забезпечення особистої безпеки обслуговуючого 
персоналу, так і безпеки описаних тут продуктів та підключеного до них обладнання.

Попередження! Компоненти що обертаються.
Недотримання вимог може призвести до смерті, тяжких травм або пошкодження майна.

• Переконайтеся, що перед пуском у робочій зоні турбінної установки протитечії немає
людей!

• Слідкуйте за тим, щоб у отвори (впускні або випускні отвори) не потрапили предмети
(наприклад, іграшки), частини тіла або одягнені на тіло аксесуари!

• Ні перед запуском, ні під час роботи турбінного протитечії!

Попередження! Небезпечна електрична напруга.
Недотримання вимог може призвести до смерті, тяжких травм або пошкодження майна. 

• Вимикайте електроживлення перед початком монтажу або демонтажу при заміні
запобіжників або зміні конструкції.

• Дотримуйтесь чинних приписів щодо запобігання нещасним випадкам та правилам
техніки безпеки, які відповідають умовам застосування.

• Перед введенням в експлуатацію слід переконатися, що номінальна напруга
обладнання відповідає напругі у місцевій електромережі.

• Пристрої аварійного зупинки повинні перебувати в робочому стані за всіх режимів
роботи. Розблокування пристрою аварійного зупинки не повинно викликати подальше
неконтрольоване включення.

• Після встановлення необхідно перевірити справність захисної проводки!
• Необхідно дотримуватись стандартів DIN VDE 0100-702:2003-11.

2.1.4 Область дії
Ця документація відноситься до турбінної установки протитечії HydroStar типової серії BGA.


Дотримання цих вказівок є необхідною умовою для безперебійної роботи встановлення та 
виконання гарантійних зобов'язань.

2.1.5 Використання за призначенням 
Указание. Пристрої, описані в цьому документі, є електричним
обладнанням для використання в басейнах та інших басейнах тільки при
нижченаведених умовах.
Винятки: виробник спеціально розробив продукт для інших цілей та умов застосування.
Турбінна установка протитечії.

• … призначена тільки для цілей, зазначених при замовленні та підтверджених у товарно-
накладних документах;

• … повинна експлуатуватися лише в умовах, зазначених у посібнику з експлуатації та у
допустимих граничних діапазонах;

• … є обладнання для використання у приватних басейнах із вмістом солі ≤0,4% (див. 
вказівку нижче);

• … відповідає чинним приписам та нормам.
Використання не за призначенням

• Використання у вибухонебезпечних зонах
• Використання в їдких середовищах (гази, кислоти, пари, олії та

ін.)
• Використання в зоні стічних вод
• Використання турбіни над поверхнею води



BA-UA-HydroStar V3.1 Стр.  5 

Неналежне довкілля
• Зважайте на зовнішній матеріал (наповнювач) монтажної шахти
• Необхідно забезпечити захист монтажної шахти залежно від наповнювача
• При використанні наповнювача з високим вмістом хлоридів та сульфатів

(наприклад, thermotec) необхідно захистити монтажну шахту з нержавіючої сталі від
цих шкідливих речовин, натягнувши із заднього боку поліетиленову плівку
(будівельну захисну плівку)

Вказівка
HydroStar є обладнанням для використання в басейнах із вмістом солі ≤0,4%. Забороняється 
засипати сіль у басейн у радіусі 2 м від установки HydroStar. Якщо вміст солі становить >0,4%, 
зверніться за консультацією до фірми Binder.
Див. також додаток «Показники якості води»!

2.1.6 Умови експлуатації 

від 0° C до +50 °C 
до 1000 м над рівнем моря

від +5° C до +40° C 

Пульт управління: 
Температура повітря: 
Монтажна висота: 
Турбіна: 
Температура води: 
Глибина занурення: 0,30–1,00 м під поверхнею води 
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2.1.7 Загальні правила техніки безпеки та вказівки щодо 
застосування

На момент поставки турбінна установка протитечії та її компоненти відповідають сучасному 
рівню техніки та є абсолютно безпечними для застосування.
Усі роботи з транспортування, зберігання, встановлення/монтажу, підключення, 
введення в експлуатацію, техобслуговування та ремонту повинні виконуватись тільки 
кваліфікованими фахівцями.
При виконанні будь-яких робіт кваліфікований персонал повинен дотримуватись:

• додаткові вказівки щодо безпеки, наведені в окремих розділах цієї документації;
• вказівки щодо безпеки у додатках та інших документах постачальників;
• розпорядження цієї документації та схеми підключення в блоці управління;
• вимоги попереджувальних та захисних знаків на пристроях;
• характерні для обладнання правила та вимоги;
• національні та регіональні приписи щодо безпеки та запобігання нещасним випадкам.

Турбінна установка протитечії може становити небезпеку для людей, самої 
установки та іншого майна користувача: 

• ... якщо роботу із приводною системою виконує некваліфікований персонал;
• ... якщо приводна система використовується не за призначенням;
• ... якщо монтаж та експлуатація приводної системи здійснюються неправильно;
• ... якщо не дотримуються наведених нижче вказівок

o Турбінне встановлення протитечії повинна використовуватися тільки в справному стані.
o Переобладнання, зміни чи модифікації приводної системи суворо заборонені. Для цього

обов'язково потрібна консультація з виробником.
o Під час роботи, а також через тривалий час після роботи компоненти установки можуть

перебувати під напругою, рухатися та мати гарячу поверхню.
o Введення в експлуатацію (використання за призначенням) забороняється доти, доки не

буде встановлено, що установка відповідає вимогам Директиви з електромагнітної
сумісності 2004/108/EC і що система відповідає вимогам Директиви з машинного
обладнання 2006/42/EC.

o Необхідно дотримуватися стандарту EN 60204.

У разі виникнення питань або проблем звертайтеся до відповідних представників 
виробника.

2.1.8 Утилізація
При утилізації приводного пристрою необхідно дотримуватись чинних положень відповідної 
країни. Утилізація мастильних матеріалів, що містяться, повинна проводитися згідно з 
правилами охорони навколишнього середовища. Утилізація електронних деталей та 
компонентів повинна виконуватись спеціалізованим підприємством, що має спеціальний 
допуск.

2.1.9 Комплект поставки
• Готовий до підключення блок керування із вбудованими опціями згідно

специфікації.
• Турбіна з 10-метровим кабелем.
• Інші аксесуари відповідно до супровідної документації.

При отриманні товару необхідно перевірити комплектність поставки на відповідність
супровідних документів.
Виробник несе відповідальності за невчасно заявлені недоліки. Про очевидні пошкодження під 
час транспортування необхідно негайно повідомляти експедитора. 
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3 Комбінована монтажна шахта HydroStar 
Стандартна монтажна шахта HydroStar підходить для всіх типових басейнів.

3.1 Комплект поставки 
Монтажна шахта HydroStar поставляється в комплекті з усім необхідним 
приладдям.

• Монтажна шахта
• Прес-фланець з прокладкою та гвинтами
• Захисна кришка з кріпильними гвинтами
• Інші аксесуари відповідно до супровідної документації.

При отриманні товару необхідно перевірити комплектність поставки на відповідність 
супровідних документів.

3.2 BGA 160/275, Встановлення в басейнах зі скіммером 
або водозливом
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3.3 BGA 320/550, Встановлення в басейнах зі скіммером або 
водозливом 
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3.4 Монтаж прес-фланцю 

1 
2 

Внутрішньостінний канал 
Прес-фланець із розпірними 

деталями 5 
4 
6 
7 
7 

M6 
M5 

Прокладка 
Кришка 
Плівкове покриття басейну 
Стінка збірного басейну

Гвинти для прес-фланцю 
Гвинти для кришки

• Видаліть залишки піску та бетону з установочної поверхні внутрішньостінного каналу (1).
• Очистіть установку від мастил за допомогою відповідного миючого засобу.
• Зніміть з прокладки захисний папір (4).
• Прикріпіть прокладку клейкою стороною по контуру внутрішньостінного каналу. Слідкуйте за

тим, щоб всі отвори кріплення були закриті.
• Натягніть плівкове покриття для басейну (7) поверх прокладки та проткніть отвори для гвинтів.
• Встановіть прес-фланець та закріпіть гвинтами M6.
• Дотримуйтесь необхідного моменту затягування (7–10 Нм)!
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3.5 Вирівнювання турбіни 
• Турбіна монтується на

установочному куті зверху у
висячому положенні.

• Прикріпіть кут до турбіни за
допомогою анкерного болта.

• Верхні гайки визначають
положення турбіни, отже, і
потік.

• Кут подачі струменя
встановлений заводом-
виробником прим. на 4°. У
більшості випадків зміна кута не
потрібна.

• Залежно від розміру басейну,
монтажної глибини та вимог
користувача можна змінити кут за
допомогою болта.

• На завершення відрегулюйте
висоту турбіни.

• Міцно затягніть та зафіксуйте
всі гайки.

• Випускний канал із допоміжним
пристроєм можна встановити
лише на правильно
відрегульовану турбіну.

3.6 Монтаж захисної кришки 
• Налаштуйте положення турбіни та виконайте пробний запуск.
• Встановіть кришку захисту (6) тільки після вирівнювання турбіни.
• На внутрішній стороні захисної кришки встановлено допоміжний випускний пристрій.
• Монтаж захисної кришки може бути виконаний лише тоді, коли турбіна правильно

відрегульована та входить у допоміжний пристрій.
• Помістіть захисну кришку на прес-фланець (2) і закріпіть за допомогою гвинтів із потайною

головкою M5, при цьому підтримуючи та злегка піднімаючи кришку однією рукою, щоб
запобігти пошкодженню різьблення гвинтів.

• Дотримуйтесь необхідного моменту затягування (4–6 Нм) гвинтів!
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4 Турбіна без монтажної шахти HydroStar 
• Турбіна призначена для роботи під водою.
• Її слід встановлювати у відповідному місці басейну під поверхнею води. (Центр турбіни

повинен знаходитись на відстані 300 мм під рівнем води.)
• За потреби може знадобитися встановлення захисних пристроїв, щоб відвідувачі басейну

не торкалися турбіни.
• Переконайтеся, що вода подається в достатній кількості.
• Кабель двигуна слід прокласти так, щоб він не всмоктувався потоком води.

4.1 Приклад монтажу турбіни BGA 

ВКАЗІВКА
Дане зображення наведено лише як приклад. Виробник обладнання несе відповідальність за 
планування та належний монтаж, а також встановлення захисних пристроїв!устройств! 

4.2 Габаритне креслення турбіни BGA 160/215/320/430 з монтажним 
фланцем. 

 ВКАЗІВКА Кріплення турбіни допускається лише на монтажному фланці! 
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4.3 Габаритне креслення турбіни BGA 275/550 з монтажним фланцем. 

 ВКАЗІВКА Кріплення турбіни допускається лише на монтажному фланці! 

5 Монтаж HydroStar BGA 160/275/320/550 C як додаткове 
оснащення 

• Устаткування виготовляється у повністю готовому для монтажу стані відповідно до
специфікації замовлення.

• Надійно встановіть раму або підвісний пристрій на борту басейну.
• Кріплення на дні басейну не потрібне.
• Відрегулюйте кріпильні ніжки та забезпечте стабільність опори.
• Кабель двигуна слід прокласти так, щоб уникнути його пошкодження.
• Монтажна шахта має бути повністю під водою.
• Вода надходить знизу з переднього боку. Переконайтеся, що всмоктувальні щілинні

отвори не закриті та забезпечена безперебійна подача води.

 ВКАЗІВКА 
• Не виконуйте гімнастичні вправи на рамі або на підвісному пристрої, а також не

спускайтеся в монтажну шахту.
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• Не використовуйте інсталяційну шахту як стартову тумбу.
• Не відштовхуйтеся ногами від кришки турбіни.

6 Монтаж PIEZO Tri / PIEZO Tri Square 

Монтаж PIEZO Tri у стінці басейну, захисна панель Ø130 мм 

Монтажна шахта PIEZO Tri, Ø120 мм 
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Монтажна шахта PIEZO Tri Square із захисною панеллю.

PIEZO Tri Square, 
монтажна шахта 150 x 70 мм, захисна панель 158 x 79 мм 
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7 Блок керування 
• Дотримуйтесь вимог DIN EN 0100-702 (Встановлення низьковольтного

електроустаткування, частина 702: басейни для плавання та інші водойми).
• Блок управления устанавливается в зоне 2 согласно DIN VDE 0100-702. Система
электропитания должна быть оснащена устройством дифференциального тока (RCD) c
расчетным значением дифференциального тока ≤ 30 мA.

• Установка має бути оснащена інерційним запобіжником на 16 A.
• Монтаж повинен проводитися в сухому приміщенні, де також є інші технічні пристрої для

експлуатації басейну. Приміщення має бути на відстані не більше 10 м від басейну.
• Блок керування призначений для настінного монтажу. Кріплення здійснюється за допомогою

4 гвинтів Ø 8 мм (не входять до комплекту постачання). Кріплення повинне забезпечувати
підключення кабелів знизу.

Кріплення BGA 160/215/275 Кріплення BGA 320/430/550 

HydroStar BGA 160/215/275 HydroStar BGA 320/430/550 

 ВКАЗІВКА Дотримуйтесь також схеми підключень, що додаються! 
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7.1 Блок-схема підключень 

В установці HydroStar BGA 320/BGA 550 Twin передбачений подвійний 
комплект сполучних клем для двигуна. 

7.2 Сполучні клеми

• Підключення здійснюється за
допомогою безгвинтових клем
WAGO.

• Обов'язково дотримуйтесь вказівок.

 УВАГА

Жили кабелю двигуна мають прозору 
плівкову обмотку!

Зніміть плівкову обмотку повністю!
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7.3 Підключення двигуна 
• Введіть кабель двигуна в кабельну втулку M25, щоб обмотка виступала приблизно

на 50 мм.
• Міцно затягніть кабельну втулку.
• Підключіть провід двигуна відповідно до кольорового маркування на сполучних

клемах.

7.4 Подовження кабелю двигуна 
 ВКАЗІВКА. Дотримуйтесь мінімального перетину 16 мм²! 

За потреби подовження кабелю слідкуйте за правильним з'єднанням обох кабелів. Для 
подовження обидва кабелі повинні з'єднуватися з дотриманням кольорового маркування, 
щоб уникнути неправильного підключення жил. Крапки з'єднань повинні забезпечувати 
максимально можливу електропровідність.

• Використовувати оригінальний кабель двигуна (3 x 6 мм²) можна на ≤ 5 м (мин. 2 м).
• Можливе подовження до загальної довжини 30 м при перерізі кабелю 16 мм²!

7.5 Підключення HydroStar PIEZO Tri 
• З'єднувальний кабель є 14-дротяним тонкошкірним кабелем з поперечним перерізом 0,5
мм².

• Кабель можна подовжити за допомогою аналогічного кабелю до 30 м-коду.
• Слідкуйте за відповідністю нумерації проводів, що підключаються.
• Розподільча коробка для подовження кабелю, розташована в землі, має бути повністю

герметичною.
• Підключення здійснюється на клемній колодці X2.
• Кількість проводів повинна відповідати кількості клем.
• Дотримуйтесь також схеми підключень, що додаються!

 ВКАЗІВКА. Дотримуйтесь також схеми підключень, що додаються!
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7.6 Підключення зовнішнього керування 

За допомогою клавішного вимикача, підключеного до клемної колодки Х2, може 
здійснюватися керування такими функціями:
• Увімкнення/вимкнення установки шляхом замикання клем 1-2
• Прискорення турбіни шляхом замикання клем 1-8
• Уповільнення турбіни шляхом замикання клем 1-11
• Потужність перемикання: 24 В пост. струму/20 мA, при макс. довжиною кабелю

30 м
• Дотримуйтесь також схеми підключень, що додаються!

7.6.1 Вказівки з управління за допомогою смартфона
Як інтерфейс з головним блоком управління (наприклад, Loxone) може бути використана 
клемна колодка X2. Призначення клем наведено на схемі підключень, що додається.
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8 Введення в експлуатацію 
Увімкніть установку за допомогою поворотного вимикача на передній панелі блоку 
управління!

НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
Перед введенням в експлуатацію слід перевірити справність диференціального захисного 
пристрою (RCD), розташованого на установці!
Перевірте всі кабелі на наявність пошкоджень та електричні з'єднання на надійність
кріплення.

ВКАЗІВКА
Забороняється виконувати пробний запуск, якщо турбіна занурена у воду не повністю! 
Увімкнення над водою або часткове занурення у воду може призвести до відмови двигуна!

8.1 Робота за допомогою дистанційного керування 
 НЕБЕЗПЕКА
Передавальні та приймальні пристрої були взаємно відрегульовані заводом-виробником та
запрограмовані на керування функціями турбінної установки HydroStar. Перепрограмування
або використання другого або іншого передавача може завдати шкоди встановленню чи
здоров'ю людей!

Перед пуском турбіни слід переконатися, що у робочій зоні турбіни немає людей. Раптовий 
потік води може спричинити непередбачену реакцію.

P1   вкл/вимк LED (опція)
P2   зміна кольору LED (опція)
P3   СІД темніший (опція)
P4   світлодіодний індикатор (опція) 

� швидше

� повільніше

Турбіна вкл/викл

☼ Підсвічування клавіатури (10 років)

 ВКАЗІВКА
При включенні турбіни вона завжди 
починає працювати з мінімальною
швидкістю!

Портативний пульт керування
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8.1.1 Увімкнення та вимкнення турбіни 
• Увімкнення здійснюється натисканням кнопки 1. Після короткочасної затримки

близько 7 секунд турбіна починає працювати з мінімальною швидкістю обертання.
• Вимкнення здійснюється натисканням кнопки 2. Швидкість турбіни знижується, та

встановлення вимикається приблизно через 5-6 сек.
Увімкнення кнопкою на пульті дистанційного керування позначається зеленим світлодіодом над 
кнопкою 1!

 ВКАЗІВКА
Робочий діапазон передавального пристрою становить 50 м-код в ідеальних умовах. Залежно 
від місцевих умов, робочий діапазон може бути значно обмежений. При недостатньому 
діапазоні радіоприймач можна встановити в найбільш зручній
частини будівлі.
 ВКАЗІВКА
Передавальний пристрій має пилозахисний та водонепроникний корпус. Проте 
використання передавача під водою може призвести до перебоїв у роботі!

8.1.2 Регулювання водного потоку
Натисканням кнопок 3 або 4 можна змінити об'єм подачі води з мінімального до 
максимального рівня.
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9 Додаткове керування за допомогою PIEZO Tri 

PIEZO Tri 

Якщо турбінна установка HydroStar оснащена перемикачем PIEZO Tri, то нею можна 
керувати як дистанційно, так і за допомогою PIEZO Tri.

Якщо установка готова до роботи, світлодіодне кільце на перемикачі  загоряється

червоне світло. Натисканням кнопки Увімк./Вимк.встановлення вмикається, та колір індикаторного 
кільця змінюється. Натисканням кнопки � або � можна налаштувати об'єм води, що подається.
Коротким миготінням червоного кольору кнопки � та � показують, з якою потужністю працює 
турбінне встановлення. Якщо встановлення HydroStar працює на мінімальному рівні, то кнопка
� світиться постійно червоним світлом. Якщо встановлення HydroStar працює на

максимальному рівні, то кнопка � постійно горить червоним.
При повторному натисканні кнопки Увімк./Вимк. установка вимикається, та індикаторне 
світлодіодне кільце знову спалахує червоним.

 ВКАЗІВКА
Установку можна увімкнути за допомогою дистанційного керування, а вимкнути за допомогою 
PIEZO Tri. Натискання кнопок на пульті дистанційного керування також відображається на 
PIEZO Tri. Обидва блоки керування працюють паралельно.

10 Завершення роботи
Після закінчення роботи, а також на ніч слід відключати мережевий вимикач установки на 
блоці керування.
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11 Виведення з експлуатації / відключення на зимовий період 

 НЕБЕЗПЕКА ПОШКОДЖЕННЯ
Необхідно уникати замерзання турбіни. Дотримуйтесь наступних вказівок.
У разі відключення турбінної установки HydroStar на зимовий період розглядаються дві 
можливості.
У першому випадку вода спускається з басейну і турбіна виявляється повністю над водою; 
У другому випадку вода не спускається з басейну і турбіна знаходиться повністю під водою.

Випадок 1: 
• Вимкніть перемикач на блоці керування.
• Закріпіть вказівну табличку.
• Спустіть воду з басейну настільки, щоб турбіна повністю опинилася над водою.
• Захистіть турбіну відповідним матеріалом від утворення льоду.
• Необхідно запобігти замерзанню турбіни.

Після періоду заморозків:
• Повністю звільніть турбіну від ізоляційного матеріалу.
• Слідкуйте за тим, щоб на крильчатці та випрямлячі потоку не залишилося залишків

матеріалу.
• Знову повністю заповніть басейн водою.
• Запустіть, як описано в розділі Введення в експлуатацію.

Випадок 2: 
• Турбіна залишається у встановленому положенні.
• Турбина повинна бути повністю під водою.
• Необхідно запобігти замерзанню води до турбіни (300 мм під рівнем води).
• Турбіну можна включати в зимовий період, щоб уникнути замерзання води.
• Турбіну слід включати на певний час на низькій швидкості.
• Після закінчення зимового періоду басейн слід очистити.
• Слідкуйте за тим, щоб на крильчатці та випрямлячі потоку не було надмірного бруду або

сторонніх предметів.
• Запустіть, як описано в розділі Введення в експлуатацію.

12 Технічне обслуговування та ремонт 

12.1 Загальна інформація
Всі роботи з турбінною установкою протитечії HydroStar повинні виконуватися лише 
навченими фахівцями. Перед початком роботи слід переконатися у відсутності напруги 
у блоці керування та забезпечити захист від повторного включення.

12.1.1 Технічне обслуговування
• Турбінна установка протитечії HydroStar не потребує технічного

обслуговування.
• Підводний двигун не має прокладок, які потребують технічного обслуговування або

заміни.
• Слідкуйте за тим, щоб предмети або частини одягу не потрапили до захисних

пристроїв, які є в зоні всмоктування. Видаліть предмети, попередньо вимкнувши
турбіну.

• Блок керування можна очистити вологою тканиною. Чи не обприскувати водою.
12.1.2 Ремонт 

• Ремонтні роботи повинні проводитися лише кваліфікованим персоналом або на
заводі-виробнику.

• Для ремонту слід використовувати лише оригінальні запчастини BINDER.
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12.1.3 Усунення несправностей
 НЕБЕЗПЕКА
Відповідно до приписів щодо запобігання нещасним випадкам технічне обслуговування та
ремонт установки повинні проводитися лише кваліфікованим персоналом. В іншому випадку
виникає небезпека для людей та обладнання!

Функціональна 
несправність

Можливі причини Усунення 

Турбіна підключена
неправильно.

Перевірте ізоляцію та 
підключення окремих 
проводів турбіни до 
клем

Диференційний 
захисний пристрій 
вимкнено

Увімкніть 
диференціальний 
захисний пристрій

Спрацював 
запобіжний пристрій 
у будівлі

Замініть запобіжник 
Увімкніть автоматичний 
запобіжний вимикач

Піднесіть передавач 
ближче до блоку керування

Турбіна не включається

Недостатній робочий 
діапазон 
передавального 
пристрою Встановіть приймач за 

межами будівлі

Неправильний напрямок 
подачі турбіни

Двигун неправильно 
підключений

Перевірте та виправте 
підключення двигуна в 
блоці керування
(«Підключення двигуна») 

При включенні спрацьовує 
запобіжний пристрій у 
розподільчому блоці усередині 
будівлі

Неправильний або 
швидкодіючий 
запобіжник

Використовуйте 
інерційний запобіжник на 
16 A

Розрядилася батарейка 
в передавальному 
пристрої

Перевірте батарейку 
згідно з посібником з
експлуатації, при
необхідності замініть 

Турбіна не реагує на 
дистанційне керування

Передавач упав у воду та 
довго перебував під водою

Вийміть акумулятор та 
висушіть передавальний 
пристрій протягом 48 годин 
при кімнатній температурі, 
відкривши відсік для 
батарей. Якщо несправність 
не усунена, слід замінити 
передавальний пристрій.

Двигун не вмикається
Мотор заблокований 
матеріалом у турбіні

Зніміть кришку і видаліть 
весь матеріал з турбіни.

Перервано живлення двигуна Перевірте кабель двигуна та 
відремонтуйте у разі 
несправності

На блоці керування 
двигуном блимає червоний 
світлодіод.

Корозія у точках контакту Перевірте всі гвинтові та 
паяні з'єднання на кабелі 
двигуна. Очистіть контактні 
точки та з'єднайте
наново. 
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 ВКАЗІВКА Мідні дроти мають тонку, 

Слідкуйте за тим, щоб оболонка була видалена повністю! 
(Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ) 

13 Зміни 
Січень 2015 Повне оновлення
Квітень 2015 
Червень 2015 
Липень 2016 

Спеціальна модель для басейнів із морською водою
Додані або оновлені положення під час монтажу
Нові монтажні шахти, комплексна перевірка та переробка, усунення

несправностей. 
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Додаток «Показники якості 
води» 

Рекомендовані показники якості води: 

� Значення pH:  7,0–7,2  

� Пов'язаний хлор: ≤ 0,5 мг/л (бажано ближче до 0,0 мг/л) 

� Вільний хлор: 0,3–2,0 мг/л (3000–20000 ppm) 

� Цианурова кислота: ≤ 100 мг/л 

� Концентрація солі: ≤ 0,4% (4000 ppm) (4 г/л) 

� Метали: ≈ 0 мг/л 

� Карбонатна жорсткість: ≥ 2°dH (°dH = ммоль/л x 2,8);(°eH = ммоль/л x 3,5);(°fH = 

ммоль/л x 5,0) 

� Озон: 0 мг/л 

� ∑ Хлорит + хлорат: ≤ 30 мг/л 

� Редокс-напруга: ≥ 700 мВ 

• В ідеальному випадку рекомендується підготувати воду згідно з DIN (19643 – 1)
або UBA (санітарно-гігієнічним вимогам для ванн)!

• Слідкуйте за тим, щоб у басейн надходила достатня кількість свіжої води,
щоб уникнути підвищення солоності. Найкращого результату можна досягти
шляхом регулярного та достатнього очищення фільтра зворотного
промивання.

• Спеціальний дилер для басейнів надасть вам консультації з підготовки
води та догляду.

• Ми використовуємо тільки високоякісні матеріали, які ідеально підходять для
використання у басейні за вказаних вище умов. Однак якщо протягом тривалого часу
один або кілька вищезгаданих параметрів не дотримуються або подання свіжої води в
басейн відсутнє або подається в недостатній кількості, то за можливі пошкодження ми
відповідальності не несемо!




