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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 tłokowa z napędem spalinowym w obudowie dziękochłonnej 
 

Specyfikacja techniczna: 

Przeznaczenie      Obnizenie poziomu wodu gruntowej 

Producent / Typ     BBA / PT150 

Max przepływ      90 m3 / h 

Max. wysokość podnoszenia    20 mwc 

Max wysokość podnoszenia na ssaniu pompy 9,5m 

Przyłącze ssawne     4’’ 

Przyłącze zrzutowe     4’’ 

Wymiary L x W x H     2300mm x 1050mm x 1425mm 

Waga       1575kg 

Napęd       Silnik wysokoprężny 

Marka silnika / Typ     Hatz / 1D90V 

Moc na kole zamachowym / Obroty silnika  56,1 kW / 1500 obrotów /min 

Zbiornik paliwa     200 litrów 

Max. Zużycie paliwa     1,4 l/h 

GPS       Wyposażnona w GPS 
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Instrukcja użytkowania 
Seria PT150 DIESEL 
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1 Opis, zastosowanie i zasada działania 

 
1.1 Opis 

 
OSTRZEŻENIE Celem niniejszej instrukcji jest przekazanie ważnych informacji, których należy 
przestrzegać podczas przechowywania, transportu, instalacji, obsługi i konserwacji zespołu 
pompowego. Dlatego zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed uruchomieniem 
zespołu pompowego. Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym niewłaściwym lub 
nieprawidłowym użytkowaniem lub użytkowaniem poza normalnymi parametrami pracy 
zestawu pompowego, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej 
instrukcji. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia lub 
przedwczesnej awarii zestawu pompy oraz spowodować obrażenia. Wszelkie takie działania 

spowodują unieważnienie gwarancji.  

 

Pompy tłokowe serii PT zostały zaprojektowane do odwadniania pionowego i poziomego. Te 
wysokosprawne pompy wyporowe są samozasysające i nadają się do pompowania mieszanki wody i 
powietrza w każdych warunkach. Ponadto pompy te mogą pracować na sucho bez uszkodzenia lub 
nadmiernego zużycia jakiejkolwiek części jednostki. Arkusz danych dołączony do pompy zawiera wszystkie 
dane zespołu pompowego. Przed podłączeniem zespołu pompowego należy zawsze przeprowadzić ocenę 
czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania. 

 

1.2 Budowa zespołu pompowego 
 
 
 

 

1. Spust  
2. Ssanie  
3. Łapacz kamieni 
4. Korpus pompy 
5. Ekran ochronny (w zależności od wersji pompy) 
6. Przekładnia 
7. Silnik 

 

1.3 Przeznaczenie 

Pompa tłokowa serii PT jest przeznaczona wyłącznie do pompowania wody z filtrów lub węży 
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spustowych, NIE do pompowania brudnej wody czerpanej bezpośrednio z węża ssącego, z filtrem 
siatkowym lub bez. 

 

 

  

 

Długie włókna spowodują natychmiastowe usterki. Maksymalny dopuszczalny rozmiar cząstek wynosi 5 mm. 

Zanieczyszczenie powoduje przyspieszone zużycie uszczelnienia dławnicy, uszczelnień, uszczelek 
zaworów, tulei cylindrowych i miseczek tłoka. 

Pompy tłokowe serii PT są odpowiednie do wody o neutralnym pH (wartość pH 7) w maksymalnej 
temperaturze 30°C (86°F), a nie do wody zanieczyszczonej chemicznie lub wody o wartości pH powyżej 7. 

 

1.4 Użycie niezgodne z przeznaczeniem 

− Nie dopuszcza się stosowania pompy do przepompowywania wody słonej. 

− Nie dopuszcza się stosowania pompy do pompowania płynów zawierających większe zawieszone cząstki 

stałe. 

− Nie wolno używać zespołu pompy do pompowania substancji łatwopalnych bądź wybuchowych. 

− Niedopuszczalne jest, aby użytkować standardową jednostkę pompową w środowisku, w którym 
istnieje ryzyko pożaru bądź wybuchu. 

− Niedopuszczalne jest, aby użytkować standardową jednostkę pompową w środowisku ATEX 

− Zespół pompowy należy używać tylko do zastosowań wymienionych w karcie specyfikacji zespołu 

pompowego. 

− Nie wolno używać urządzenia pompy dla zastosowań spoza zakresu, dla którego jednostka pompa 
została pierwotnie przewidziana i zainstalowana bez pisemnej zgody Pompy BBA. 

 

 

1.5 Specyfikacja i wymiary  
 

 
Specyfikacje pompy:  
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TYP ........................ PT150 D185  
Budowa ..................... Konstrukcja z napędem bezpośrednim®  
Maks. przepływ ................ 90 m3 / godz 
Ciśnienie maksymalne ............... 20 mwc  
Maks. wysokość zasysania ....... 9,6 mwc  
Silnik wysokoprężny .................... Hatz 1D90V DriveOn®  
Norma emisji ............ Stage V  
Zużycie paliwa ............. Maks. 1,4 l / godz  
Zadaszenie ............................. L10-23  
Połączenia ............ 4 lub 6 cali  
Poziom głośności ....................... Około. 48 dB (A) w odległości 10 m  
Waga suchego urządzenia................... 1575 kg 

 
 

Super ciche zadaszenie BBA  
 
Typ Zadaszenia ............................ L10-23  
Wymiary Dł. x Szer. x Wys. ......... 2300 x 1050 x 1425 mm  
Rama podstawowa .......................... Ocynkowana ogniowo  
Panel dachowy ........................... Kompozytowy ABS / ASA  
Drzwi ................................... 4 zamykane drzwi gwarantujące łatwy dostęp  
Kraty i panele drzwiowe ........... Kompozytowy ABS / ASA  
Zbiornik paliwa .............................. PE 200 l netto 
Czas pracy na jednym zbiorniku ............. 140-250 godzin (w zależności od obciążenia)  
Korek wlewu paliwa ....................... 100 mm 
Punkt podnoszenia .......................... Wyposażony w pojedynczy punkt podnoszenia  
Możliwość układania w stosy ............................. Zadaszenie można układać w stosy  
Połączenia ............ Proszę zapoznać się z „artykułami pomocniczymi”  
System wydechowy ................... W pełni zintegrowany z zadaszeniem  

 
Silnik  
Marka silnika ....................... Hatz  
Typ silnika .......................... 1D90V  
Zasilanie ........................ 6.1 kW (8.3 KM)  
Maks. prędkość silnika .............. 1500 obr / min  
Funkcja ................................ DriveOn®  

Okres wymiany oleju ............... 1500 godzin pracy  
Zużycie paliwa ................ 233 g / kWh  
Objętość skokowa ....................... 0,722 l   
Liczba cylindrów ............. 1  
System chłodzenia .................... Chłodzony powietrzem  
Metoda uruchamiania ................... Elektryczny start & stop  
Miska olejowa ............................... 10 l 
Poziom emisji ...................... Stage V  
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2 Instrukcja bezpieczeństwa 
 

Niniejsza instrukcja zawiera symbole ostrzegawcze i symbole bezpieczeństwa. Nie ignoruj 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 przebywających w pobliżu zespołu pompowego. 

Ignorowanie 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 przebywających w 

pobliżu zespołu pompowego. Ignorowanie tych informacji może spowodować 

obrażenia lub uszkodzenie (prawdopodobnie poważne) pompy 
. 

Zespół pompowy jest zgodny z Europejską Dyrektywą Maszynową. Nie wyklucza to jednak możliwości 
wypadków w przypadku nieprawidłowego użytkowania. 
Używanie pompy do innych zastosowań bądź umieszczanie pompy w środowisku innym niż określone w 
momencie zakupu jest surowo zabronione i może spowodować niebezpieczną sytuację. 
Dotyczy to zwłaszcza cieczy korozyjnych, toksycznych lub innych niebezpiecznych. Zespół pompowy 
może być instalowany, obsługiwany i konserwowany wyłącznie 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 w bezpieczny sposób. Zabrania się dokonywania zmian w zespole pompowym 
bez pisemnej zgody BBA Pumps. 
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W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w pompie bez pisemnej zgody BBA Pumps, BBA Pumps 

zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności. Jeśli poziom emisji hałasu przekracza 85 dB (A), należy nosić 

ochronę słuchu. 

Należy upewnić się, że gorące bądź 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. 
W odpowiedzialny sposób utylizuj wszelkie wyciekające płyny. Przestrzegaj lokalnych przepisów 

Nigdy nie dopuszczaj do pracy zespołu pompowego z zablokowaną linią tłoczną. Gromadzenie się ciepła 

może doprowadzić do wybuchu 

 

2.1 Naklejki ostrzegawcze 

Na zespole pompowym znajdują się naklejki ostrzegawcze, które dotyczą określonej wersji. Upewnij się, że 
te symbole są i pozostają 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 lub lekkiego oleju 
opałowego. 

 
B 

 

 

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

C 

 

 

Uwaga gorąca powierzchnia 

D 

 

 

Uwaga: niebezpieczeństwo zmiażdżenia 

E 

 

 

Olej 

F 

 

 

Substancje niebezpieczne lub drażniące 

G 

 

 

Ogólne zagrożenie 
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H 

 

 

Niebezpieczeństwo: wysokie napięcie 

I 

 

 

Niebezpieczeństwo: pole magnetyczne 

J 

 

 

Nosić ochronę słuchu 

K 

 

 

Instrukcja użycia 

L 

 

 

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu utylizować w sposób przyjazny dla 
środowiska. 

 
  



9  

3 Instrukcje podnoszenia zespołu pompowego PT150 
 

 

 

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 

Ani ucho do podnoszenia na silniku, ani ucho do podnoszenia pompy (z gołym 

wałem) nie mogą być używane do transportu zespołu pompowego. 

 

 

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. Urządzenie należy podnosić tylko za to ucho do 
podnoszenia. 

 

  
 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Jeśli zespół pompowy jest ustawiony na bagnistej lub błotnistej powierzchni, 

może utknąć w ziemi. 

 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

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

górze obudowy lub ramy. 
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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 do podnoszenia lub przemieszczania 

zespołów pompowych o ciężarze całkowitym wyższym niż podano w arkuszach 

specyfikacji. Może to spowodować sytuację zagrażającą życiu. 

 

3.1 Przemieszczanie zespołu pompowego za pomocą wózka widłowego 

Otwory do wózków widłowych (jeśli są obecne) mogą być używane do przemieszczania zespołu 
pompowego za pomocą wózka widłowego. Aby unieść zespół pompowy, widły wózka widłowego muszą 
być włożone do tych otworów. 

 

 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Używaj certyfikowanego sprzętu do podnoszenia o odpowiednim udźwigu i zawsze 

podnoś bezpośrednio z góry. Podnoszenie pod kątem może prowadzić do 

niebezpiecznych sytuacji. 

Prace związane z podnoszeniem mogą być wykonywane tylko przez odpowiednio 
upoważniony personel. 

Ponieważ dostępnych jest wiele różnych wersji zespołu pompowego, podano tylko 

ogólne instrukcje. Informacje o masie i wymiarach znajdują się w specyfikacji 

konkretnego zespołu pompowego. 
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4 Instalacja zespołu pompowego 
 

4.1 Umieszczenie - ogólne 
 

 
 

 

OSTRZEŻENIE 

Nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących umieszczenia i instalacji pompy może 

spowodować zagrożenie dla użytkownika bądź poważne uszkodzenie zespołu 

pompowego. 
 

Uwaga 
Firma 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. 

 
− Zespół pompowy należy umieścić na płaskiej powierzchni zdolnej do utrzymania jego ciężaru. 

− Należy upewnić się, że wokół zespołu pompowego jest wystarczająco dużo miejsca na czynności obsługowe i 
konserwacyjne. 
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OSTRZEŻENIE 

Upewnij się, że nic nie zakrywa żadnego z boków zespołu pompowego, ponieważ 

boki zespołów pompowych służą do rozpraszania ciepła. Zespół pompowy 

napędzany silnikiem wysokoprężnym również wykorzystuje 
otwory w ścianach bocznych do zasysania powietrza do spalania i 
odprowadzania spalin. 

 

 

− Podczas pompowania gorących cieczy należy zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza, aby 
zapobiec przegrzaniu łożysk i smarów. 

− Zainstaluj zalecane zabezpieczeni) we właściwy sposób. 

 
4.2 Do użytku na zewnątrz 

Zespół pompowy PT nadaje się do użytku na zewnątrz. 
Oprócz ogólnych instrukcji należy spełnić 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 zapylonych miejsc i miejsc, w których może wystąpić korozja lub erozja. 

. 

4.3 Używanie w pomieszczeniach 

Oprócz ogólnych instrukcji należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

− Upewnij się, że obszar ma odpowiednią wentylację. 

− Upewnij się, że spaliny są odprowadzane na zewnątrz. 

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

− Zapobiegaj pracy zespołu wysokiej temperaturze otoczenia i wilgoci. 

− Unikaj zapylonych miejsc i miejsc, w których może wystąpić korozja lub erozja. 
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5 Codzienna konserwacja pompy 

− Sprawdź poziom oleju w silniku i pompie. 

 
Uwaga 
Jeśli olej w napędzie pompy przybrał białawy kolor, należy go wymienić. Białawy kolor może 
wskazywać na obecność w oleju nadmiernej kondensacji wody. 

 

− Sprawdź, czy nie ma wycieków oleju bądź z węży 
paliwowych. 

 

− Sprawdź kapanie uszczelnienia dławika na 
tłoczysku; nie powinno ono przekraczać jednej 
kropli na pięć sekund. Przy większych 
wysokościach podnoszenia może być konieczna 
ponowna regulacja uszczelnienia dławika. 

 

− Sprawdź, czy kapiąca woda ma odpływ z uszczelnienia dławika. Kanał nie może być zaślepiony 
od zewnątrz brudem i piaskiem, który dostał się na obudowę. 

 
− Sprawdź, czy maszyna jest nadal prawidłowo ustawiona na podłożu, na którym stoi, zgodnie z 

instrukcjami. Jest to ważne, ponieważ sytuacja może się zmienić w wyniku narastania 
piasku bądź ziemi wokół zespołu pompowego. 

− Sprawdź podciśnienie nad i pod filtrem w łapaczu 
kamieni za pomocą dwóch wakuometrów na łapaczu 
kamieni. Różnica między dwoma odczytami wskazuje na 
zatkanie filtra, w takim przypadku należy go wyczyścić. 

 

− Jeśli jest zainstalowany filtr cząstek stałych, sprawdź, czy świeci się lampka kontrolna na 
panelu sterowania. Jeśli lampka się świeci, wyczyść filtr. 

 

5.1 Sprawdzenie syfonu 

 
Okresy, w których należy sprawdzać separator wody, zależą całkowicie od ilości wody w paliwie i ostrożności, 
jaką należy zachować podczas tankowania. 

- Odkręć dno syfonu o 2-3 obroty. 
- Przechwyć spuszczaną wodę i paliwo do przezroczystego (szklanego) naczynia. Ponieważ woda ma 

większy ciężar właściwy niż olej napędowy, woda wypływa przed olejem napędowym. Obie substancje 
rozdzielają się wyraźnie widoczną linią. 

- Gdy tylko olej napędowy zacznie wypływać z otworu, dno separatora wody można ponownie dokręcić. 
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5.2 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 
Wykonaj tę konserwację, silnik musi zostać zatrzymany. 

 

1. Silnik musi znajdować się w pozycji poziomej przed dolaniem oleju lub sprawdzeniem poziomu oleju. 
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2. Wyciągnij bagnet do sprawdzania poziomu (2) i dolej oleju silnikowego o odpowiedniej specyfikacji i lepkości 

do oznaczenia „max” na bagnecie. 

5.3 Zalewanie układu paliwowego 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Zawsze sprawdzaj poziom paliwa w zbiorniku paliwa. Nie uruchamiaj pompy, gdy 

kończy się paliwo. W takim przypadku do układu paliwowego może dostać się 

powietrze. 

 

Aby zalać układ paliwowy, wykonaj następującą procedurę: 
Jeśli powietrze dostanie się do układu paliwowego, przed uruchomieniem silnika należy je z niego usunąć. 
 
Powietrze może dostać się do układu paliwowego w następujących okolicznościach: 
• Zbiornik paliwa jest pusty lub został częściowo opróżniony. 
• Przewody paliwowe niskiego ciśnienia są odłączone. 
• W układzie paliwowym niskiego ciśnienia występuje wyciek. 
• Filtr paliwa został wymieniony 
 
Jeśli powietrze dostanie się do układu paliwowego, możliwe jest jego zalanie w następujących krokach: 
 

Typ 1 
1. Pchnij dźwignię (1) i przytrzymaj w tej pozycji. 
2. Pompuj dźwignią pompy zasilającej (2), aż system będzie pełny, może to zająć 1-2 minuty. 
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Typ 2 
 

1. Wciśnij przycisk (1) na elektrycznej 
samozasysającej pompie paliwowej, aż 
pompa przestanie tykać. Gdy 
samozasysająca pompa paliwowa już nie 
tyka, układ paliwowy jest w pełni pod 
ciśnieniem. 
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6 Pompa - ogólne 

 
6.1 Przygotowanie do uruchomienia zespołu pompowego 

Pompy z serii PT to samozasysające pompy tłokowe ze skórzanymi miskami tłoków. Gdy miseczki tłoków 
są mokre, rozszerzają się na tulei cylindra, dzięki czemu pompa może wytworzyć podciśnienie. Dlatego 
korpus pompy musi zostać wypełniony wodą. 

 

6.2 Aby napełnić korpus pompy wodą: 

1. Zdejmij górną pokrywę z łapacza kamieni (1). 
2. Napełnij wodą łapacz kamieni. 

 
3. Zamknij pokrywę. 

 

6.3 Przygotowania do uruchomienia 

 
1. Sprawdź poziom oleju w jednostce napędowej (1).  
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2. Sprawdź poziom w silniku (2), poziom musi znajdować się powyżej znaku poziomu MIN. 
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3. Sprawdź poziom paliwa, otwórz miskę zbiornika paliwa i wizualnie sprawdź, czy paliwo jest w zbiorniku, w 
razie potrzeby uzupełnij. 

 
4. Sprawdź przewody paliwowe pod kątem wycieków. 
5. Sprawdź, czy działa samozasysająca pompa paliwa. 
6. Jeśli ma to zastosowanie, pompa jest teraz rozgrzana do odpowiedniej temperatury (to, czy konieczne 

jest nagrzanie pompy, zależy od pompowanej cieczy i warunków otoczenia). 
7. Całkowicie otworzyć ssawne i ciśnieniowe zawory odcinające. 
8. W przypadku obejścia otwórz zawór odcinający na obejściu. 
9. W przypadku zestawu pompowego bez obudowy sprawdzić, czy kratki ochronne znajdują się na 

tłoczyskach. 
10. Sprawdź, czy kierunek obrotów pompy jest zgodny z kierunkiem silnika. 
11. Sprawdź, czy wszystkie korki spustowe i osłony są na swoich miejscach. 

 
 
 
 

6.4 Panel sterowania 
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Zespół pompowy jest wyposażony w panel sterowania LC10. 
1. Kontrolka LED automatycznego czuwania (zielona) 
2. Kontrolka świec żarowych (żółta) 
3. Kontrolka LED ciśnienia oleju (czerwona) 
4. Kontrolka LED temperatury (żółta) 
5. Przełącznik wyboru 
6. Licznik godzin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga 
Licznik godzin wskazuje, jak długo pompa była w eksploatacji. Odczyt godzin jest również 
ważny przy określaniu, kiedy zespół pompowy wymaga konserwacji 

 
 
 

Przełącznik wyboru 
 
Przełącznik wyboru ma trzy pozycje: 
Zespół pompowy jest wyłączony (1) 
Zespół pompowy jest włączony (2) 
Uruchomienie zespołu pompowego (3) 
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7 Uruchamianie 
 

Przed uruchomieniem pompa musi być w pełni zatrzymana. 
 
 

1. Sprawdzić typ pompy (tabliczka znamionowa) i charakterystykę zespołu pompowego, takie jak: 
prędkość, ciśnienie robocze, pobór mocy, temperaturę roboczą, kierunek obrotów itp. 

2. Sprawdź, czy zespół pompowy jest ustawiony zgodnie z instrukcją. Zwróć szczególną uwagę na obszar 
wokół zespołu pompowego. Upewnij się, że pompa może zasysać odpowiednią ilość świeżego 
powietrza. 

3. Sprawdź, czy zastosowane są środki bezpieczeństwa wymagane przez obowiązujące przepisy. 
4. Połącz przewody. 
5. Jeśli pompa jest sucha, obudowę pompy należy najpierw napełnić wodą. 
6. Wykonuj codzienną konserwację. 
7. Sprawdź, czy w zbiorniku jest wystarczająca ilość paliwa. 
8. W przypadku przewodu obejściowego zamknąć zawór odcinający na rurociągu obejściowym, gdy 

pompa wytworzy ciśnienie 
9. Włącz uziemnik (1) 

 
10. W przypadku jednostki napędzanej silnikiem wysokoprężnym najpierw należy odpowietrzyć układ 

paliwowy. Z boku samozasysającej pompy paliwa znajduje się przycisk. Naciśnięcie powoduje 
zwiększenie ciśnienia w układzie paliwowym. 
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Teraz naciśnij czerwony uchwyt zabezpieczenia przed ciśnieniem oleju, aby paliwo przepłynęło do 
mechanicznej pompy wtryskowej. Teraz można uruchomić silnik wysokoprężny. 

 
 

11. Ustaw przełącznik na panelu sterowania w położeniu 2. Kontrolka ciśnienia oleju i ładowania 
akumulatora musi się zaświecić. 
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12. Ustaw przełącznik w pozycji START (3). Silnik musi się uruchomić.  
 

 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 

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

 
13. Jeśli konieczne jest pewne zmniejszenie podciśnienia na rurze zbiorczej, można to osiągnąć przez 

nieznaczną regulację zaworu upustowego na pompie. Powoduje to niewielki wyciek powietrza w pompie 
przy łapaczu kamieni, co nieznacznie zmniejszy całkowite podciśnienie w rurze kolektora. 

 

   
 
 
 

Odkręcenie złączki zwiększa upuszczanie powietrza z zaworu regulatora podciśnienia. 
 

14. Sprawdź, czy oba wskaźniki podciśnienia (1 i 2) na łapaczu kamieni pokazują ten sam odczyt. Jeśli 
odczyty się różnią, należy wyczyścić kratkę w łapaczu kamieni.  

15. Otwórz pokrywę (3) i wyczyść wnętrze łapacza kamieni. 
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16. Pozwól silnikowi pracować przez pięć minut, zanim pompa zostanie podłączona do układu odwadniania. 
17. Jeśli silnik nie uruchamia się, naciśnij i przytrzymaj czerwony uchwyt na zabezpieczeniu ciśnienia oleju. 

Uruchom silnik i zwolnij uchwyt po uruchomieniu silnika. 
 

 
 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Pompa nie może nigdy pompować przy zamkniętym zaworze odcinającym! W 
przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pompy lub instalacji 
hydraulicznej. 

 
 

 

OSTRZEŻENIE 

Działania odwadniające będą miały wpływ na otoczenie, w którym woda jest 
wydobywana z ziemi. 
Podczas wydobywania wód gruntowych dochodzi do osiadania gruntu. Może to 
spowodować zagęszczenie gruntu, co będzie miało wpływ na podłoże. 
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Może to spowodować pęknięcia budynków i rur. Może również powodować gnicie 
drewnianych pali fundamentowych, jeśli woda gruntowa jest utrzymywana na 
niskim poziomie przez dłuższy czas. 
Przed uruchomieniem systemu odwadniania upewnij się, że został przygotowany 
rozsądny plan odwadniania i że znany jest jego wpływ na otaczający obszar. 

 
 

7.1 Zatrzymanie 
 

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

 
 

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

3. Przed wyłączeniem pompy sprawdź, czy ma to wpływ na system odwadniania. 
4. Zamknij zawór odcinający (jeśli jest). 
5. Zamknij zawór odcinający stronę ssawną. 
6. Wyłączyć uziemnik (2). 
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OSTRZEŻENIE 
W przypadku niebezpieczeństwa zamarznięcia należy całkowicie opróżnić pompę. 
Spuść płyn z dolnej tacy, jeśli jest. 
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8 Nadzór pracy 
 

1. Podczas pracy regularnie sprawdzaj, czy pompa działa prawidłowo, pracuje płynnie i bez wibracji oraz 
nietypowych odgłosów bądź wycieków. 

2. Jeśli pompa pracowała przez długi czas bez kontaktu z wodą, korpus pompy należy napełnić wodą, 
ponieważ miseczki kurczą się po dłuższym czasie pracy na sucho. Gdy obudowa pompy zostanie 
napełniona wodą, miseczki będą ponownie powoli pęcznieć, aż zaczną przylegać do cylindrów. 

3. Sprawdź, czy uszczelnienie dławika przecieka; należy go wyregulować tak, aby jedna kropla wody 
kapała co pięć sekund. Poluzuj nieco uszczelnienie dławika jeśli woda kapie wolniej, i lekko dokręć, jeśli 
kapie szybciej. 

4. Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia wynosi 40°C. Temperatura łożysk nie może 
przekraczać 110°C. 
 

Uwaga 
Stosowanie w wyższych temperaturach jest dozwolone tylko po konsultacji z dostawcą. 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 
W przypadku problemu lub nieprawidłowego działania, zatrzymaj pompę. Ustal i  
skoryguj przyczynę problemu przed ponownym uruchomieniem pompy. 
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9 Opróżnianie pompy, gdy istnieje niebezpieczeństwo 
zamarznięcia 

 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 
W przypadku niebezpieczeństwa zamarznięcia należy opróżnić pompę służącą do 
pompowania cieczy, która może zamarznąć (podczas przestoju). 

 
 

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

wyczyść je. 
 

 
 

 
 

 

OSTRZEŻENIE 
Upewnij się, że cała spuszczona ciecz jest odpowiednio przechowywana i utylizowana 
zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie pozwól, aby woda spłynęła na ziemię, ponieważ 
może to spowodować niebezpieczeństwo związane ze śliskością. 

 
3. Otwórz zawory (osłony / korki) (3,4,5,6,7,8,9, 10), upewnij się, że nie są zatkane, wyczyść je, jeśli są 

zatkane.  
4. Włącz pompę na około 5 minut, aby wypłukać wodę w zaworze ssawnym i tłocznym. 
5. Wyłącz silnik i zamknij wszystkie zawory (porty / pokrywy / korki) po całkowitym spuszczeniu wody. 
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10 Tabela rozwiązywania problemów 

OSTRZEŻENIE 

W przypadku nieprawidłowego działania lub nienormalnej pracy, natychmiast wyłącz 

pompę, aby zapobiec niebezpiecznej sytuacji bądź uszkodzeniu urządzenia. 

 
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Brak przepływu podczas pracy 
pompy i napędu. 

System igłofiltrowy nie jest 
prawidłowo zainstalowany lub 
przecieka. 

Sprawdź system igłofiltrowy i 
usuń nieszczelności. 

Skórzane miseczki tłoków są 
suche i skurczyły się. 

Napełnij korpus pompy 
wodą. 

Skórzane miseczki tłoków 
są całkowicie zużyte. 

Wymień skórzane miseczki 
tłoków. 

Zbyt dużo osadu żelaza lub 
wapna w korpusie pompy / w 
łapaczu kamieni. 

Wyczyść pompę i łapacz 
kamieni. 

Nagromadzenie się lodu wokół 
obudowy pompy bądź łapacza 
kamieni (silnik nie uruchamia się 
normalnie). 

Rozmrozić pompę. 

Zawór regulatora podciśnienia 
na łapaczu kamieni nie jest 
ustawiony lub działa 
nieprawidłowo. 

Ustaw zawór na maks. 8,5 metra 
na wakuometrze. Lub wymień 
zawór. 

 
 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Niewystarczający przepływ 
podczas pracy pompy i 
napędu. 

System igłofiltrowy nie jest 
prawidłowo zainstalowany lub 
przecieka. 

Sprawdź system igłofiltrowy i 
usuń nieszczelności. 

Zużyte skórzane miseczki 
tłokowe. 

Wymień skórzane miseczki 
tłoków. 

Za dużo powietrza ucieka 
wzdłuż uszczelnienia dławnicy. 

Dokręć popychacz dławika tak, 
aby jedna (1) kropla wody 
wyciekała co pięć (5) sekund. 

Zbyt dużo osadu żelaza lub 
wapna w korpusie pompy / w 
łapaczu kamieni. 

Należycie wyczyść pompę 
i łapacz kamieni. 

Zawór regulatora podciśnienia 
na łapaczu kamieni nie jest 
ustawiony. 

Ustaw zawór na maks. 8,5 metra 
na wakuometrze. 

Prędkość pompy jest za niska. Zwiększyć obroty silnika 
wysokoprężnego lub prędkość 
silnika (VFD). 
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Nieprawidłowy kierunek obrotów 
(tylko pompy z napędem 
elektrycznym). 

Odwróć kierunek obrotów 
(tylko pompy z napędem 
elektrycznym). 
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Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Stukanie w pompie. Przyrost podciśnienia jest 
bardzo duży (blisko pełnej 
próżni). 

Ustaw zawór regulatora 
podciśnienia na łapaczu 
kamieni na maks. 8,5 metra 
na wakuometrze. 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Pompa pobiera nadmierną 
ilość mocy (napęd jest 
przeciążony). 

Prędkość pompy jest za wysoka. Zmniejsz obroty silnika 
wysokoprężnego lub prędkość 
silnika (VFD). 

Nieprawidłowy kierunek obrotów 
(tylko pompy z napędem 
elektrycznym). 

Odwróć kierunek obrotów 
(tylko pompy z napędem 
elektrycznym). 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Silnik wysokoprężny wyłącza się 
natychmiast po uruchomieniu 
(zimny start). 

Przeciwciśnienie w przewodzie 
tłocznym. 

Odłącz przewód ssawny i 
tłoczny. Uruchom silnik 
wysokoprężny i pozwól mu się 
rozgrzać przez pięć 
(5) minut. Następnie spróbuj 
ponownie. 

 
 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Silnik wysokoprężny nie 
uruchamia się. 

Paliwo nie dociera do silnika. Najpierw sprawdź poziom 
paliwa w zbiorniku. Dodatkowo 
sprawdź połączenia / filtry 
paliwa. 

Samozasysająca pompa 
paliwa nie działa. 

Sprawdź bezpiecznik na 
przewodzie lub wymień pompę 
paliwa. 

Mechaniczna ochrona 
ciśnienia oleju silnikowego 
spowodowała wyłączenie (z 
powodu wyczerpania paliwa 
lub niskiego ciśnienia oleju 
silnikowego). 

Aktywuj mechaniczne 
urządzenie odcinające 
ciśnienie oleju (czerwona 
dźwignia) i uruchom silnik. 

Niedostatecznie naładowany 
akumulator. 

Sprawdź akumulator lub w razie 
potrzeby skontaktuj się z 
serwisem. 

 
 

 

OSTRZEŻENIE 

Jeśli pojawi się jakaś usterka pompy i nie można jej szybko 

zdiagnozować, skontaktuj się z działem technicznym firmy Uprent. 
 

 

 


