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P U M P I N G  A N D  E N E R G Y  S O L U T I O N S

INSTRUKCJA 
OBSŁUGI



Pompa wirnikowa z napędem spalinowym w obudowie dzwiękochłonnej 
 

Specyfikacja techniczna: 

Przeznaczenie      Woda czysta 

Producent / Typ     BBA / BA80H  

Max przepływ      130 m3 / h, zobacz krzywą wydajności 

Max. wysokość podnoszenia    90 mwc, zobacz krzywą wydajności 

Max wysokość podnoszenia na ssaniu pompy 8,5m 

Przyłącze ssawne     6’’ 

Przyłącze zrzutowe     3’’ 

Przelot       Do 25mm 

Wymiary L x W x H     2270mm x 1050mm x 1533mm 

Waga       1600kg 

Napęd       Silnik wysokoprężny 

Marka silnika / Typ     Perkins / 404D – 22T 

Moc na kole zamachowym / obroty silnika  44kW / 800 - 2800 obrotów /min 

Zbiornik paliwa     300 litrów 

Max. Zużycie paliwa     13,7 l/h 

Kontrola poziomu     2x wyłączniki pływakowe 

Wydajność pompy próżniowej - zasysania  50 m3/h 

GPS       Wyposażnona w GPS 
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1 Opis, zastosowanie i zasada działania 
 

1.1 Opis 
 

OSTRZEŻENIE: Niniejsza instrukcja ma na celu przekazanie ważnych informacji, których 
należy przestrzegać podczas przechowywania, transportu, instalacji, obsługi i konserwacji 
zestawu pompy. Dlatego zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed 
uruchomieniem zestawu pompy. Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym 
niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem lub użytkowaniem poza normalnymi 
parametrami pracy zestawu pompowego, należy przestrzegać wszystkich zaleceń niniejszej 
instrukcji. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia lub 
przedwczesnej awarii zestawu pompowego i spowodować obrażenia. Wszelkie takie 

działania spowodują unieważnienie gwarancji.  
 

 

Pompy z serii BA, charakteryzujące się dużą wydajnością tłoczenia ciał stałych i dobrą odpornością na 

zużycie, doskonale nadają się do pompowania zarówno czystych, jak i częściowo zanieczyszczonych 

cieczy. 

Wydajność tłoczenia ciał stałych jest podana w arkuszu danych dołączonym do zespołu pompowego. 
Pompy są wyposażone w półotwarty lub zamknięty wirnik i płytkę lub pierścień ślizgowy, które można 

szybko wymienić. Ponieważ niewiele części ruchomych styka się z cieczą, pompa podlega 

minimalnemu zużyciu. 

Konstrukcja obejmuje duże pokrywy rewizyjne, dzięki czemu pompę można czyścić od wewnątrz. 

Konstrukcja uszczelnienia wału pompy zależy od jej przewidzianego zastosowania. Standardowa 

konfiguracja obejmuje chłodzenie olejowe uszczelnienia wału pompy. Ta cecha jest wskazywana kodem 

w oznaczeniu typu. 

Arkusz danych dołączony do pompy zawiera wszystkie dane pompy lub zespołu pompowego. 

Przed podłączeniem pompy lub zespołu pompowego należy zawsze dokonać oceny, aby określić, 

czy jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania. 

 

1.2 Budowa 

Pompa składa się z następujących głównych elementów: 

 

1. Skrzynia pływakowa 6" 
2. Próżniomierz 

3. Strona ssąca 

4. Strona ciśnieniowa 

5. Wąż podciśnieniowy 

6. Pompa membranowa 

7. Odpowietrznik 

8. Wskaźnik poziomu oleju 
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9. Korek spustowy 

10. Spirala 

11. Płyta tylna 

12. Wspornik 

13. Wtyczka 

14. Rama 

15. Wtyczka 

16. Mocowanie 

17. Zawór zwrotny 

18. Część ciśnieniowa 

19. Płyta przepustnicy 3" 

20. Część ciśnieniowa 3" 

21. Wspornik części ciśnieniowej 

22. Część ciśnieniowa - pokrywa 

 

1.3 Zasada działania systemu próżniowego 

Pompa odśrodkowa z zalewaniem na sucho BA różni się od zwykłej pompy odśrodkowej zasysającej dzięki 

zastosowaniu oddzielnej pompy próżniowej. Pompa próżniowa jest zwykle napędzana przez wał napędowy 

za pośrednictwem paska. W szczególnych przypadkach pompa próżniowa jest napędzana przez oddzielny 

układ napędowy, taki jak napęd elektryczny lub hydrauliczny. 
Pompa próżniowa zasysa powietrze z przewodu ssawnego i korpusu pompy przez komorę pływakową. 

Aby zapewnić powstawanie podciśnienia w przewodzie ssawnym i korpusie pompy, po stronie tłocznej 

pompy znajduje się zawór zwrotny. 

Po wytworzeniu wystarczającej próżni obudowa pompy napełnia się cieczą, a pompa zaczyna 

przemieszczać ciecz. 

 
OSTRZEŻENIE 

Aby zapobiec uszkodzeniu pompy, ważne jest, aby pompa mogła zasysać wystarczającą 

ilość cieczy. 

 
Oznaczenie „samozasysająca pompa odśrodkowa” wskazuje, że korpus pompy nie musi być napełniany 

przed uruchomieniem pompy, co jest dużą zaletą. 

Poniższy rysunek to widok rozstrzelony zespołu pompy odśrodkowej zalewanej na sucho BA. Strzałki 

wskazują przepływ cieczy i powietrza przez obudowę pompy. 

 
 
 
 
 
 
 
Powietrze: pęcherzyki powietrza 
Płyn: ciemna strzałka 
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1.4 Przeznaczenie 
 

– Pompa z serii BA nadaje się do pompowania lepkich cieczy do 50 mm²/s (cSt). 

– Maksymalna temperatura cieczy wynosi 70°C (158°F), co częściowo zależy od materiałów 

zastosowanych w pompie, a także cieczy, ciśnienia roboczego i położenia pompy. 

 

  

 
Zespół pompowy przeznaczony jest do pompowania:  
 

• Woda powierzchniowa 

• Woda drenażowa 

• Ścieki rozcieńczone 

• Ścieki nierozcieńczone 

• Woda deszczowa  

• Woda obciążona ciałami stałymi  

• Szlam i lepkie ciecze 

Uwaga 

Seria BA nie jest przeznaczona do przetwórstwa żywności, ale może być używana do takich zastosowań, 

jeśli nie podlegają żadnym specjalnym normom higienicznym. 

Materiały użyte w wybranej wersji pompy należy we wszystkich przypadkach wcześniej sprawdzić pod 

kątem ich przydatności do danego środka spożywczego. 

 

 

1.5 Użycie niezgodne z przeznaczeniem 

– Nie wolno używać pompy do tłoczenia substancji łatwopalnych i/lub wybuchowych. 

– Zabrania się umieszczania standardowej pompy lub zespołu pompowego w środowisku, w 

którym istnieje niebezpieczeństwo pożaru i/lub wybuchu. 

– Zabrania się rozmieszczania standardowej pompy lub zespołu pompowego w środowisku ATEX. 

– Pompę należy używać tylko do zastosowań wymienionych w specyfikacji pompy. 

– Zabrania się używania pompy do jakichkolwiek zastosowań i/lub dziedzin działalności innych niż 

te, do których pompa została pierwotnie przeznaczona i zainstalowana bez pisemnej zgody BBA 

Pumps. 
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OSTRZEŻENIE 

Firma BBA Pumps nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie i/lub 

zastosowanie pompy.  



7 
 

2 Specyfikacja i wymiary  
 

 
Standardowa specyfikacja techniczna 
Pompa samozasysająca BBA 
Rodzaj ........................ BA80H D275 
Maks. przepływ ................ 130 m3/h max 
Maks. ciśnienie ......... 90 mwc 
Połączenia ............ Spust DN 80 (3ʺ) 
Połączenia ............ Ssanie DN 150 (6ʺ) 
Transport ciał stałych ........ 25 mm (1ʺ)  
Typ wirnika ........................ Zamknięty wirnik 
System zalewowy ....... BBA MP50 
Waga (netto) ............ 1600 kg 
Poziom głośności ............. 73 dB (A) w odległości 10 m 
Korpus pompy ........................ Żeliwo GG20 
Wirnik ........................ Żeliwo sferoidalne GGG40 
Pierścień ślizgowy ............................. Żeliwo GG20 
Wał pompy........................... Stal nierdzewna 316 
Uszczelnienie wału ............................. Uszczelnienie mechaniczne 
40 mm  
Powierzchnie uszczelniające ............................ Tung/Sic 
Gumy uszczelniające ........................ Viton 
Typ pompy ............................ Pompa membranowa BBA MP50 
Możliwość przemieszczania powietrza ........... 50 m3/h (30 CFM) 
Maks. podciśnienie ....................... 8.5 m (29 inHg) 
Napęd .................................... Pasek zębaty (ciągły napęd) 
Pływak.............................. St 37 ocynk ogniowy. 
Zawór zwrotny .................. Żeliwo GG25 
Dysk zaworu zwrotnego .................. Buna-N 
Wymiary Dł. x Szer. x Wys. ......... 2270 x 1050 x 1533 mm 
Zbiornik paliwa .............................. PE net 300l 
Autonomia zbiornika paliwa ............. 20 godzin (przy 2800 obr/min BEP) 
Korek wlewu paliwa ....................... 100 mm (4 cale) 
 
Silnik 
Marka silnika ....................... Perkins 
Typ silnika .......................... 404D-22T 
Moc koła zamachowego .................... 44 kW (60 Hp) 
Maks. prędkość silnika ....................... 800 – 2800 RPM 
Zużycie paliwa ................ 265 g/kWh 
Przemieszczenie ....................... 2.2 l 
Liczba cylindrów ............. 4 
System chłodzenia .................... Chłodzenie wodne 
Emisja spalin UE .......... Etap IIIA 
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Emisja spalin USA .......... Tier 4i
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3 Krzywa i wydajność 
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4 Instrukcja bezpieczeństwa 
 

Niniejsza instrukcja zawiera symbole ostrzegawcze i symbole bezpieczeństwa. Nie ignoruj 
zaleceń niniejszej instrukcji. Mają one na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
zapobieganie szkodom dla środowiska i zespołu pompowego. 

 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Kiedy pojawia się symbol niebezpieczeństwa z tekstem NIEBEZPIECZEŃSTWO, 

towarzyszy mu informacja, która ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa 

wszystkich zaangażowanych osób. 

Ignorowanie tycj informacji może spowodować obrażenia (prawdopodobnie 
poważne) lub nawet śmierć. 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Kiedy pojawia się symbol ostrzegawczy z tekstem OSTRZEŻENIE, towarzyszą 

mu informacje, które mają ogromne znaczenie dla wszystkich osób związanych 

z zespołem pompowym. Ignorowanie tych informacji może spowodować 

obrażenia lub uszkodzenie jednostki pompowej (prawdopodobnie poważne) 
. 

Zespół pompowy jest zgodny z europejską dyrektywą maszynową. Nie wyklucza to jednak możliwości 
wypadków w przypadku nieprawidłowego użytkowania. 
Używanie pompy do innego zastosowania i/lub umieszczenie pompy w środowisku innym niż te 
określone w momencie zakupu jest surowo zabronione i może spowodować niebezpieczną sytuację. 
Dotyczy to szczególnie cieczy korozyjnych, toksycznych lub innych niebezpiecznych. Zespół pompowy 
może być instalowany, obsługiwany i konserwowany tylko przez osoby, które przeszły odpowiednie 
szkolenie i są świadome związanych z tym zagrożeń. 
Instalator, operator i personel konserwacyjny muszą przestrzegać lokalnych przepisów 
bezpieczeństwa. Kierownictwo firmy jest odpowiedzialne za zapewnienie, że wszystkie prace są 
wykonywane przez wykwalifikowany personel oraz w sposób bezpieczny. Zabrania się dokonywania 
zmian w zespole pompowym bez pisemnej zgody BBA Pumps. 
W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w pompie bez pisemnej zgody BBA Pumps BBA 

Pumps zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności. Jeżeli poziom emisji hałasu przekracza 85 dB (A), 

należy nosić ochronniki słuchu. 

Upewnij się, że gorące/zimne i wirujące części pompy są odpowiednio osłonięte, aby zapobiec 
niezamierzonemu kontaktowi. 

Niedopuszczalne jest uruchamianie pompy w przypadku braku lub uszkodzenia takich osłon. 

Kierownictwo firmy musi upewnić się, że każdy, kto pracuje przy zespole pompowym jest świadomy 
rodzaju pompowanej cieczy. Osoby te muszą wiedzieć, jakie środki należy podjąć w przypadku 
wycieku. 
Utylizuj w odpowiedzialny sposób wszelkie wyciekające płyny. Przestrzegaj lokalnych przepisów 

Nigdy nie dopuszczaj do pracy zespołu pompowego z zablokowanym przewodem spustowym. 

Nagromadzenie ciepła może doprowadzić do wybuchu 

 

4.1 Naklejki ostrzegawcze 

Na zespole pompowym umieszczone są naklejki ostrzegawcze, które dotyczą określonej wersji maszyny. 
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Upewnij się, że te symbole są i pozostają wyraźnie czytelne  

A 

 

Etykieta do przewozu materiałów niebezpiecznych (towarów niebezpiecznych) zgodnie 
z normą bezpieczeństwa dotyczącą transportu towarów niebezpiecznych. 
Tabliczka UN 1202 klasa 3 wskazuje na obecność oleju napędowego, ropy lub lekkiego 
oleju opałowego. 

 
B 

 

 

 
Olej napędowy jest niebezpieczny dla środowiska i wiąże się ze znacznymi kosztami 
rekultywacji, jeśli wycieka do kanalizacji, cieków wodnych lub gruntu. 

C 

 

 

UWAGA: gorąca powierzchnia 

D 

 

 

UWAGA: niebezpieczeństwo zgniecenia 

E 

 

 

Olej 

F 

 

 

Substancje niebezpieczne lub drażniące 

G 

 

 

Ogólne zagrożenie 

H 

 

 

Niebezpieczeństwo: wysokie napięcie 

I 

 

 

Niebezpieczeństwo: pole magnetyczne 

J 

 

 

Należy nosić ochronę słuchu 

K 

 

 

Instrukcja użytkowania 

L 

 

 

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy go zutylizować w sposób 
przyjazny dla środowiska. 
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5 Instrukcja podnoszenia agregatu pompowego BA 80H 
 

 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Nigdy nie przechodź pod podniesionym ładunkiem. Może to spowodować sytuację 
zagrażającą życiu. 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Przed przeniesieniem zespołu pompowego należy zawsze odłączyć wszystkie 
połączenia zewnętrzne. 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Do transportu zespołu pompowego nie wolno używać ucha do podnoszenia na 

silniku ani ucha do podnoszenia pompy (z odsłoniętym wałem). 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Siły podnoszące muszą być możliwie jak najbardziej pionowe; maksymalny kąt 
podnoszenia wynosi 15°. 

 

Zespół pompowy w obudowie 

 
W górnej części obudowy znajduje się ucho do podnoszenia. Podnoś urządzenie tylko za to ucho do 
podnoszenia. 
 

 

 
 

 

OSTRZEŻENIE 

Jeśli zespół pompowy jest zainstalowany na bagnistej lub błotnistej 

powierzchni, instalacja może utknąć w ziemi. 
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NIEBEZPIECZEŃSTWO 

NIGDY nie przesuwaj ani nie podnoś zespołu pompowego za profile kątowe na 

górze obudowy lub ramy. 

 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Standardowe ucha do podnoszenia w zespołach pomp BBA, zarówno w obudowie o 

niskim poziomie hałasu, jak i otwartej ramie, NIE są przeznaczone do podnoszenia 

dodatkowego ciężaru przyczep lub innych elementów. Surowo zabrania się 

używania standardowego wyposażenia do podnoszenia w celu podnoszenia lub 

przemieszczania zespołów pompowych o masie całkowitej większej niż podana w 

arkuszach specyfikacji. Może to spowodować 
w sytuacji zagrożenia życia. 

 

5.1 Przemieszczanie zespołu pompowego za pomocą wózka widłowego 

Kieszenie do wózków widłowych (jeśli występują) mogą być używane do przemieszczania zespołu 
pompowego za pomocą wózka widłowego. Widły wózka widłowego muszą być włożone do tych 
kieszeni, aby podnieść zespół pompowy. 
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OSTRZEŻENIE 

Używaj certyfikowanego sprzętu do podnoszenia o odpowiednim udźwigu i zawsze 

podnoś bezpośrednio od góry. Podnoszenie pod kątem może prowadzić do 

niebezpiecznych sytuacji. 

Podnoszenie może być wykonywane tylko przez odpowiednio upoważniony personel. 

Ponieważ dostępnych jest wiele różnych wersji zespołu pompowego, podano tylko 

ogólne instrukcje. Informacje o masie i wymiarach można znaleźć w specyfikacji 

konkretnego zespołu pompowego. 
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6 Instalacja zespołu pompowego 
 

Umiejscowienie - ogólne 

 
OSTRZEŻENIE 

Nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących umieszczenia i instalacji zespołu pompowego 

może spowodować zagrożenie dla użytkownika i/lub poważne uszkodzenie pompy lub 

zespołu pompowego. 

 
BBA Pumps nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikające z nieprzestrzegania wytycznych 

zawartych w niniejszej instrukcji. Takie użycie skutkuje utratą prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń 

gwarancyjnych lub roszczeń odszkodowawczych 

 
– Ustaw pompę na płaskiej powierzchni zdolnej do utrzymania obciążenia. 

 

 

– Upewnij się, że zespół pompowy jest umieszczony w taki sposób, aby nie był narażony na żadne siły 
odkształcające. 

– Upewnij się, że wokół zespołu pompowego jest wystarczająco dużo miejsca na czynności obsługowe i 
konserwacyjne. 

 
OSTRZEŻENIE 

Upewnij się, że górna część zespołu pompowego nie jest zakryta. Jest to ważne, 

ponieważ zespół pompy napędzany silnikiem wysokoprężnym zasysa świeże powietrze 

od góry. 

 

OSTRZEŻENIE 
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Upewnij się, że przód i boki zespołu pompowego nie są zakryte. Jest to ważne, ponieważ 

zespół pompy napędzany silnikiem wysokoprężnym odprowadza ciepło w tych 

miejscach. 

 

   
- Zainstaluj osłony, aby zapobiec kontaktowi z gorącymi powierzchniami > 70°C (158°F). W razie 

potrzeby umieść symbole ostrzegawcze. 
- Podczas pompowania gorących cieczy należy zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza, aby 

zapobiec przegrzaniu łożysk i smarów. 
- Zainstaluj zalecane zabezpieczenie(a) we właściwy sposób. 

 
Zespół pompowy można wyposażyć w zabezpieczenia następujących parametrów: 
• temperatura 
• za wysokie ciśnienie 
• za niskie ciśnienie 
• kierunek obrotów 
• poziom oleju 
• przeciążenie 

 

6.1 Do użytku na zewnątrz 

Zespół pompowy BA nadaje się do użytku na zewnątrz. Oprócz ogólnych instrukcji muszą zostać 
spełnione następujące dodatkowe wymagania: 

− Upewnij się, że wokół wlotu powietrza jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, aby silnik mógł 
zasysać tyle powietrza, ile potrzebuje. 

− Upewnij się, że wokół wylotu gorącego powietrza jest wystarczająco dużo wolnego miejsca. Zachowaj 
co najmniej 2 m wolnej przestrzeni. 

− Unikaj miejsc zapylonych i takich, w których może wystąpić korozja lub erozja. 
 

6.2 Do użytku w pomieszczeniach 

Oprócz ogólnych instrukcji muszą zostać spełnione następujące dodatkowe wymagania: 

− Upewnij się, że teren pracy pompy ma odpowiednią wentylację. 

− Upewnij się, że spaliny są odprowadzane na zewnątrz. 
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− Upewnij się, że wokół wlotu powietrza jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, aby silnik mógł 
zasysać tyle powietrza, ile potrzebuje. 

− Zapobiegaj wysokiej temperaturze i wilgotności otoczenia. Unikaj miejsc zapylonych i takich, w których 

może wystąpić korozja lub erozja.  
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7 Codzienna konserwacja pompy 
 

Uwaga 
Podczas przeprowadzania codziennej konserwacji pompa musi być wyłączona. Wzierniki 
muszą być wypełnione przynajmniej do połowy i olej nie może być odbarwiony 

 

• Sprawdź poziom oleju w pompie próżniowej (1) i uzupełnij w razie potrzeby. 

• Sprawdź poziom oleju i klarowność oleju w komorze uszczelnienia pompy (2). Jeśli olej nie jest 
przezroczysty, ale biały, oznacza to, że zawiera wodę. Opróżnij tę mieszaninę, sprawdź uszczelkę i 
napełnij komorę uszczelnienia świeżym olejem. 

• Sprawdź poziom oleju w łożyskach pompy (3) i uzupełnij w razie potrzeby. 

• Sprawdź poziom oleju w silniku i uzupełnij w razie potrzeby. 

• Sprawdź poziom chłodziwa silnika. 

• Sprawdź poziom paliwa w zbiorniku i uzupełnij w razie potrzeby. 
• Sprawdź, czy wszystkie panele obudowy zostały zamontowane. 

• Sprawdź, czy zestaw jest bezpiecznie skonfigurowany. 

• Sprawdź, czy zawór spustowy pod obudową pompy jest zamknięty. 

• Sprawdź, czy wszystkie połączenia przewodu ssawnego i tłocznego są dobrze dokręcone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Gorący olej i komponenty mogą spowodować obrażenia ciała. Nie dopuszczaj do 
kontaktu gorącego oleju lub gorących elementów ze skórą. 
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7.2 Sprawdzenie poziomu oleju silnikowego 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Gorący olej i komponenty mogą spowodować obrażenia ciała. Nie dopuszczaj do kontaktu 
gorącego oleju lub gorących elementów ze skórą. 

 

 

Uwaga 
Aby wykonać tę konserwację, silnik musi zostać zatrzymany. 

 

1. Utrzymywać poziom oleju pomiędzy oznaczeniem 
"ADD" (Y) a oznaczeniem "FULL" (X) na wskaźniku 
poziomu oleju (4). Nie należy napełniać skrzyni 
korbowej powyżej znaku "FULL" (X). 

 
 

2. Zdejmij korek wlewu oleju (5) i w razie potrzeby 
uzupełnij olej. Oczyść korek wlewu oleju. Załóż korek 
wlewu oleju na miejsce. 

 

 

7.3 Oddzielacz wody 
 

Przed napełnieniem filtra paliwa (6) należy upewnić się, że powietrze 

zostało usunięte z separatora wody (3). Można go odpowietrzyć za 

pomocą śruby odpowietrzającej (4). 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Zalewanie układu paliwowego 

Zalej układ paliwowy przed pierwszym uruchomieniem silnika, po całkowitym opróżnieniu zbiornika paliwa 

lub po wymianie filtra (-ów) paliwa. 

 
1. Upewnij się, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość paliwa. 

2. Wzrokowo sprawdź przewody paliwowe pod kątem ich poprawnego ułożenia i ew. wycieków. 

3. Odkręć śrubę odpowietrzającą (3). 
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4. Ścisnąć pompkę ręczną (4), jeśli jest obecna, aby przepompować paliwo. Silnik napędowy może 
być również wyposażony w pompę zalewową. W takim przypadku należy użyć pompy 
zalewowej.Powtarzaj tę czynność, aż paliwo zacznie wypływać ze śruby odpowietrzającej (3). 

5. Zamknij śrubę odpowietrzającą (3). 
6. Zutylizuj spuszczone paliwo. 
 

   

 

7.5 Wskaźnik poziomu paliwa 
 
Sprawdź wskaźnik poziomu paliwa (1), jeśli odczyt paliwa jest niski, uzupełnij paliwo. Otwórz korek 
zbiornika paliwa (2) i wlej paliwo. 
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7.6 Sprawdzenie poziomu chłodzenia 
1. O

twórz 
górną 
pokryw
ę (1) 

 

  

2. Odkręć korek chłodnicy (2) 

 

  
 

3. Wzrokowo sprawdź poziom płynu chłodzącego, poziom płynu chłodzącego musi znajdować się około 4 
cm od górnej krawędzi korka (3) 

  

. 

 

OSTRZEŻENIE 
Aby wykonać tę czynność, silnik musi być wyłączony i ostudzony. Gorąca para płynu 
chłodzącego może spowodować szkodliwe oparzenia skóry. 
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8 Panel sterowania LC20 
 
1. Kontrolka automatycznego czuwania (zielona) 

2. Kontrolka świec żarowych (żółta) 

3. Kontrolka ciśnienia oleju (czerwona) 

4. Kontrolka temperatury (żółta) 

5. Przełącznik wyboru 

6. Licznik godzin 

7. Miernik obrotów 

8. Połączenie łącznika pływakowego „niski poziom cieczy” 

9. Połączenie łącznika pływakowego „wysoki poziom cieczy” 

 

 
Uwaga 
Licznik godzin(6) wskazuje, jak długo pompa była w eksploatacji. 

Odczyt godzinowy jest również ważny przy ustalaniu wymaganych 

konserwacji zespołu pompowego. 

Miernik obrotów(7) wskazuje prędkość silnika spalinowego. 

Prędkość tę można dowolnie regulować za pomocą regulatora 

prędkości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Przełącznik wyboru 
 

Przełącznik wyboru ma cztery pozycje: 
 
(1) Zespół pompowy jest wyłączony (1). 

(2) Zespół pompowy jest włączany ręcznie (2) 

Oznacza to, że zespół pompowy będzie pracował w sposób ciągły. Aby 
zapobiec uszkodzeniu pompy, ważne jest, aby pompa mogła zasysać 
wystarczającą ilość cieczy 

(3) Uruchamianie zespołu pompowego (3). 
(4) Zespół pompowy jest ustawiony na „automatyczny start” (4).* 

Oznacza to, że zespół pompowy będzie się włączał w określonych momentach. Użytkownik może ustawić 

parametry aktywacji za pomocą dwóch łączników pływakowych. 

Jeśli pompa pracuje w trybie „autostart”, łączniki pływakowe muszą być podłączone do panelu sterowania. 

* Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania jest dostępny jako opcja. Jeśli dostarczono pilota 

bezprzewodowego, pozycja (4) jest używana dla pilota bezprzewodowego. Instrukcja do pilota jest 

dostarczana oddzielnie. 
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8.2 Przełączniki pływające 
 

– Przyłącza łączników pływakowych służą do podłączania łączników pływakowych do określania poziomu 

cieczy. 

Gdy używane są łączniki pływakowe, ważne jest, aby liczba cykli włączania i wyłączania pompy nie 

przekraczała czterech razy na godzinę. Pamiętaj o tym podczas ustawiania przełączników pływakowych 

 

. 

 

OSTRZEŻENIE 
Gdy używane są łączniki pływakowe, zespół pompowy może uruchomić się 
automatycznie. Dlatego zawsze wyłączaj zasilanie podczas prac przy zespole 
pompowym 

 

 

 

  



24 
 

 

9 Przygotowanie zespołu pompowego do rozruchu 
 

1. Sprawdź poziom oleju w łożyskach pompy próżniowej, uszczelnieniu pompy i łożyskach pompy. 

2. Jeśli ma to zastosowanie, pompa jest teraz wstępnie podgrzewana do odpowiedniej temperatury (to, czy 

konieczne jest wstępne podgrzanie pompy zależy od pompowanej cieczy i warunków otoczenia). 

3. W przypadku stosowania płynu barierowego sprawdź: czy jest obecny płyn barierowy, czy ma prawidłowe 

ciśnienie i czy może swobodnie krążyć. 

4. Całkowicie otworzyć ssawne i ciśnieniowe zawory odcinające. 

5. W przypadku obejścia otworzyć zawór odcinający na obejściu. 

6. Jeśli występuje: sprawdź, czy zawór zwrotny jest zamknięty. 

7. Sprawdź poziom oleju silnikowego. 

8. Sprawdź poziom chłodziwa silnika. 
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10 Uruchamianie (ręcznie) 
 

1. Sprawdź typ pompy (tabliczka znamionowa) i charakterystykę zespołu pompowego, jak na przykład: 
prędkość obrotowa, ciśnienie robocze, pobór mocy, temperatura robocza, kierunek obrotów itp. 

2. Sprawdź czy zespół pompowy jest umieszczony zgodnie z instrukcją. Zwróć szczególną uwagę na obszar 

wokół zespołu pompowego. Zadbaj aby pompa miałą dostęp do odpowiedniej ilości świeżego powietrza. 

3. Sprawdź czy zainstalowane są zabezpieczenia wymagane obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. 

4. Podłącz węże  

5. Wykonaj codzienną konserwację 
6. Upewnij się, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość 

paliwa. 

7. W razie potrzeby odpowietrz układ paliwowy 

8. Wykonaj ogólne czynności związane z uruchomieniem 

pompy 

9. Zamknij przełącznik uziemnika (2) 

 
10. Przekręć przełącznik na panelu sterowania w prawo (2). Kontrolka ciśnienia oleju i ładowania 

akumulatora musi się zapalić. Jeśli dioda świec żarowych (żółta) świeci się, system jest wstępnie 

podgrzewany. Gdy dioda zgaśnie, można uruchomić silnik. 

 
 

11. Przekręć przełącznik na panelu sterowania w pozycję START (3) Silnik musi się uruchomić. 
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OSTRZEŻENIE 
Jeśli podczas uruchamiania wystąpią wibracje, natychmiast zatrzymaj pompę i usuń 
przyczynę przed ponownym uruchomieniem. 

12. Zmiana obrotów silnika pompy jest możliwa za pomocą dźwigni 4, patrz rysunek. 
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10.1 Zatrzymywanie (ręczne) 

 
1. Ustaw przełącznik na panelu sterowania w pozycji (1). 

 
2. Obserwuj, czy system zatrzymuje się stopniowo i płynnie. 

3. Jeśli podejrzewasz, że ciecz zaczyna zamarzać, opróżnij pompę gdy medium jest nadal w stanie ciekłym. 

4. Wyłącz uziemnik (2) 

 

11 Uruchamianie (automatyczne) 
 

1. Sprawdź typ pompy (tabliczka znamionowa) i charakterystykę zespołu pompowego, jak na przykład: 
prędkość obrotowa, ciśnienie robocze, pobór mocy, temperatura robocza, kierunek obrotów itp. 

2. Sprawdź czy zespół pompowy jest umieszczony zgodnie z instrukcją. Zwróć szczególną uwagę na obszar 

wokół zespołu pompowego. Zadbaj aby pompa miałą dostęp do odpowiedniej ilości świeżego powietrza. 

3. Sprawdź czy zainstalowane są zabezpieczenia wymagane obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. 

4. Podłącz węże  

5. Wykonaj codzienną konserwację 
6. Upewnij się, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość 

paliwa. 

7. W razie potrzeby odpowietrz układ paliwowy 

8. Wykonaj ogólne czynności związane z uruchomieniem 

pompy 

9. Podłącz i zainstaluj oba łączniki pływakowe przez otwory w osłonie (1 i 2) 
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10. Ustaw łącznik pływakowy niskiego poziomu na minimalnym poziomie, a łącznik pływakowy wysokiego 

poziomu na maksymalny poziom. 

 
11. Zamknij przełącznik uziemnika (2) 

 



29 
 

12. Przekręć przełącznik na panelu sterowania w lewo (4). Świeci się kontrolka automatycznego czuwania 

(zielona). Pompa jest gotowa. 

 

 
 

 

13. Zmiana obrotów silnika pompy jest możliwa za pomocą dźwigni 4, patrz rysunek. 

 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Jeśli podczas uruchamiania wystąpią wibracje, natychmiast zatrzymaj pompę i usuń 
przyczynę przed ponownym uruchomieniem. 

Uwaga 
Gdy używane są łączniki pływakowe, ważne jest, aby liczba cykli włączania i wyłączania pompy nie 

przekraczała czterech razy na godzinę. 

 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Gdy używane są łączniki pływakowe, zespół pompowy może uruchomić się 

automatycznie. Dlatego zawsze wyłączaj zasilanie podczas prac przy zespole 

pompowym 
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11.1 Zatrzymanie (automatyczne) 
 

1. Ustaw przełącznik na panelu sterowania w pozycji (1). Obserwuj, czy zespół pompowy zatrzymuje się 
stopniowo i płynnie. 

 
2. Obserwuj, czy system zatrzymuje się stopniowo i płynnie. 

3. Jeśli podejrzewasz, że ciecz zaczyna zamarzać, opróżnij pompę gdy medium jest nadal w stanie ciekłym. 

4. Wyłącz uziemnik (2) 
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12 Opróżnianie pompy, gdy istnieje niebezpieczeństwo 
zamarznięcia 

 

 

 

OSTRZEŻENIE 

W przypadku niebezpieczeństwa zamarznięcia należy opróżnić pompę służącą do 

pompowania cieczy, która może zamarznąć (podczas postoju). 

 

1. Wyłącz silnik i otwórz osłonę otworów spustowych (osłony / korki) (1). 
2. Upewnij się, że otwory spustowe czaszy (pokrywy / korki) (1) nie są zatkane ciałami stałymi, a jeśli są - 

udrożnij je. 

3. Otwórz zawory (pokrywy/korki) (2, 3, 4), upewnij się, że nie są zatkane,  wyczyść je jeśli są zatkane i 
spuść wodę. 

4. Po całkowitym spuszczeniu wody zamknij wszystkie zawory (porty/pokrywy/korki). 
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13 Rozwiązywanie problemów 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 
W przypadku awarii lub nieprawidłowego działania, należy natychmiast 

wyłączyć pompę lub zespół pompowy, aby zapobiec niebezpiecznej sytuacji 

i/lub uszkodzeniu (prawdopodobnie poważnemu) pompy lub zespołu 

pompowego. 

Poinformuj osoby odpowiedzialne. Określ przyczynę awarii. Rozwiąż problem 

przed ponownym uruchomieniem pompy 
 

 

Problem Przyczyna Możliwe rozwiązanie 

Pompa nie 

dostarcza cieczy 

Nieprawidłowy kierunek obrotów Odwróć kierunek obrotów 

Pompa próżniowa nie wytwarza podciśnienia Sprawdź pompę próżniową 

Z cieczy wydostaje się gaz lub powietrze Upewnij się, że ciecz przepływa bardziej 

płynnie i powoli 

W przewodzie ssącym tworzą się kieszenie 
powietrzne 

W miarę możliwości wyeliminuj problem 

uwięzionego powietrza 

Wlot rury ssącej jest niewystarczająco 

zanurzony 

Zanurz głębiej przewód ssący 

Ciało obce w wirniku Oczyścić wirnik 

Niedoszacowana manometryczna wysokość 
ssania 

Jeśli to możliwe, umieść pompę wyżej. 

W przeciwnym razie: użyj innego typu 

pompy 

Wysokość zasysania jest zbyt duża lub 

różnica między wysokością geometryczną 

a prężnością pary cieczy jest zbyt mała 

(zbyt niska wartość wysokości ssania) 

Umieść pompę na niższej wysokości. 

W przeciwnym razie: użyj innego typu 

pompy 

Rura ssąca jest zatkana Oczyść 

Rura ciśnieniowa jest zatkana Oczyść 

W rurze ssącej występuje nieszczelność Usuń nieszczelność 

 

Problem Przyczyna Możliwe rozwiązanie 

Pompa ma 

niewystarczają

cą wydajność 

Prędkość robocza jest zbyt niska Zwiększ prędkość 
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Problem Przyczyna Możliwe rozwiązanie 

Pompa ma 

niewystarczają

cą wydajność 

Z cieczy wydostaje się gaz lub powietrze Upewnij się, że ciecz przepływa bardziej 

płynnie i powoli 

W przewodzie ssącym tworzą się kieszenie 
powietrzne 

W miarę możliwości wyeliminuj problem 

uwięzionego powietrza 

Wlot rury ssącej jest niewystarczająco 

zanurzony 

Zanurz głębiej przewód ssący 

Nieprawidłowy kierunek obrotów Odwróć kierunek obrotów 

Zużyte płyty/pierścień lub wirnik Wyreguluj lub wymień części zużywające 
się 

Wirnik jest uszkodzony Napraw lub wymień 

Niedoszacowana manometryczna wysokość 
ssania 

Jeśli to możliwe, umieść pompę wyżej. 

W przeciwnym razie: użyj innego typu 

pompy 

Wysokość zasysania jest zbyt duża lub 

różnica między wysokością geometryczną 

a prężnością pary cieczy jest zbyt mała 

(zbyt niska wartość wysokości ssania) 

Umieść pompę na niższej wysokości. 

W przeciwnym razie: użyj innego typu 

pompy 

Prędkość robocza jest zbyt niska Zwiększ prędkość 

Rura ssąca jest zatkana Oczyść 

Ciecz ma wyższą wartość S.G. lub lepkość 

niż ta, do której przeznaczona jest pompa 

użyj innego typu pompy 

W rurze ssącej występuje nieszczelność Usuń nieszczelność 

Zawór zwrotny nie otwiera się całkowicie Upewnij się, że zawór ma wystarczającą 

przepustowość 

 

Problem Przyczyna Możliwe rozwiązanie 

Pompa zatrzymuje 

się natychmiast po 

uruchomieniu 

Pompa próżniowa nie wytwarza podciśnienia Sprawdź pompę próżniową 

Z cieczy wydostaje się gaz lub powietrze Upewnij się, że ciecz przepływa bardziej 

płynnie i powoli 

W przewodzie ssącym tworzą się kieszenie 
powietrzne 

W miarę możliwości wyeliminuj problem 

uwięzionego powietrza 

Wlot rury ssącej jest niewystarczająco 

zanurzony 

Zanurz głębiej przewód ssący 

Wysokość zasysania jest zbyt duża lub 

różnica między wysokością geometryczną 

a prężnością pary cieczy jest zbyt mała 

(zbyt niska wartość wysokości ssania) 

Umieść pompę na niższej wysokości. W 

przeciwnym razie: użyj innego typu pompy 

Rura ssąca jest zatkana Oczyść 

W rurze ssącej występuje nieszczelność Usuń nieszczelność 
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Problem Przyczyna Możliwe rozwiązanie 

Pompa pobiera 

nadmierne ilości 

mocy 

Nieprawidłowy kierunek obrotów Odwróć kierunek obrotów 

Ciało obce w wirniku Oczyścić wirnik 

Wały nie są ustawione w jednej linii Wyrównaj jednostkę 

Wał jest wygięty Wymień wał 

Obracające się części ocierają się o części 

nieruchome 

Dostosuj wszystko i wyrównaj, jeśli to 
konieczne 

Zużyte płyty/pierścień lub wirnik Wyreguluj lub wymień części zużywające 
się 

Wirnik jest uszkodzony Napraw lub wymień 

Uszczelka nie jest prawidłowo zainstalowana Zainstaluj poprawnie; w razie potrzeby 
wymień uszczelkę. 

Niewystarczające smarowanie lub 

niewystarczająca ilość smaru w obudowie 

łożyska, prawdopodobnie z powodu 

wycieku; można rozpoznać po wyższej niż 

normalna temperaturze 

Postępuj zgodnie z właściwym planem 
serwisowym 

W tym zastosowaniu pompa nie działa w 

przewidzianym zakresie 

Jeśli to możliwe, dokonaj zmian w 

systemie rur 

W przeciwnym razie: użyj innego typu 
pompy 

Ciecz ma wyższą wartość S.G. lub lepkość 

niż ta, do której przeznaczona jest pompa 

Jeśli to możliwe, zmień temperaturę 

cieczy. W przeciwnym razie: użyj innego 

typu pompy 

 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Jeśli pojawi się jakaś usterka pompy i nie można jej znaleźć, natychmiast 

skontaktuj się z działem technicznym firmy Uprent. 

 


