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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 elektrycznym w ramie 
 

Specyfikacja techniczna: 

Przeznaczenie      Obnizenie poziomu wodu gruntowej 

Producent / Typ     BBA / PT250 

Max przepływ      190 m3 / h 

Max. wysokość podnoszenia    20 mwc 

Max wysokość podnoszenia na ssaniu pompy 9,5m 

Przyłącze ssawne     2 x 6’’ 

Przyłącze zrzutowe     2 x 6’’ 

Wymiary L x W x H     2550mm x 1040mm x 1480mm 

Waga       1840kg 

Napęd       Silnik elektryczny 

Silnika typ      HMC2 160L – 4 

Moc na kole zamachowym / Obroty silnika  15 kW / 1480 obrotów /min 

Napięcie znamionowe / Fazy / Częstotliwość  400V / 3 fazy / 50Hz 

Natężenie      28A 

Gnizado zasilające     32A z możliwością zamiany kierunku faz 

GPS       Wyposażnona w GPS 
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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. Strona ssąca 
2. Strona tłoczna 
3. Punkty podnoszenia 
4. Łapacz kamieni 
5. Rama 
6. Wskaźniki podciśnienia 
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7. Skrzynka sterowania 
8. Silnik 
9. Strona napędu pompy 

 
 

1.3 Przeznaczenie 

Pompa tłokowa serii PT jest przeznaczona wyłącznie do pompowania wody z filtrów lub węży 
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 



5  

została pierwotnie przewidziana i zainstalowana bez pisemnej zgody Pompy BBA. 
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1.5 Specyfikacja i wymiary  
 

 Specyfikacje pompy:  
 
TYP ........................ PT250E 
Konstrukcja ..................... Podwójna pompa tłokowa podwójnego działania 
Maks. przepływ ................ 190 m3/h 
Ciśnienie maksymalne ............... 20 mwc 
Maks. wysokość zasysania ....... 9,6 mwc 
Połączenia ............ 2 x 6"  
Silnik elektryczny.......... 15 kW (20Hp)  
Napięcie.......... 400/690V – 50Hz  
Waga (netto) ............ 1840 kg 
Prędkość (standard fabryczny) ..... 62 uderzenia / min  
Korpus pompy ........................ St 37  
Tuleje cylindrowe ...................... Stal nierdzewna 1.4301 
Miski tłoków .......................... Skóra  
Tłoczyska ........................... Stal nierdzewna 304  
Uszczelnienie wału ............................. Uszczelnienie dławnicowe  
Gumy zaworów ....................... NBR   
Osprzęt pomiarowy ............. 2 wskaźniki podciśnienia 
 
Silnik elektryczny  
 
Typ silnika ............................ HMA2  
Moc ........................ 15 kW (20 KM)  
Prędkość .................................. 1480 obr. / min.  
Napięcie.......... 400/690 V  
Częstotliwość.......... 50 Hz  
Bieguny ................. 4  
Ochrona ............................. IP55  
Wydajność ............................. IE2 
Gwiazda-trójkąt ............................. Manualnie  
Wtyczka ...................................... 5 pinów - 32 Amp. 
 
Rama BBA z możliwością układania w stosy  
 
Ramka SF10-21 ................... Stal ocynkowana ogniowo  
Wymiary Dł. x Szer. x Wys. ......... 2550 x 1040 x 1480 mm  
Punkt podnoszenia .......................... Wyposażony w pojedynczy punkt podnoszenia  
Osłona przeciwdeszczowa silnika ................... Stal ocynkowana ogniowo  
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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) zespołu pompowego 
. 

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. 
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 
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1.6 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 

H 

 

 

Niebezpieczeństwo: wysokie napięcie 

I 

 

 

Niebezpieczeństwo: pole magnetyczne 

J 

 

 

Nosić ochronę słuchu 

K 

 

 

Instrukcja użycia 
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L 

 

 

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

2 Instrukcje podnoszenia zespołu pompowego PT250 
 

 

 

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 zainstalowany na bagnistej lub błotnistej 

powierzchni, instalacja 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 zagrożenia życia. 

3 Instalacja zespołu pompowego 
 

3.1 Ustawienie - 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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4 Pompa - ogólne 
 

4.1 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. 

 

4.2 Aby napełnić korpus pompy wodą: 

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

 
3. Zamknij pokrywę. 

 

4.3 Panel sterowania 
 

− Pompa PT250 jest dostarczana z wyłącznikiem gwiazda-trójkąt (4). Przełącznik ma trzy pozycje: 
Neutralna (1), Gwiazda (2) i Trójkąt (3).  

− Gniazdo połączeniowe 32A (5) 
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4.4 Sprawdzenie kierunku obrotów 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Ten test może być wykonywany tylko przez upoważniony personel po 

odpowiednim przeszkoleniu. 
 

Sprawdź, czy kierunek obrotów silnika jest zgodny z kierunkiem pracy pompy. 

 

 
Aby sprawdzić kierunek obrotów, należy na chwilę włączyć silnik. Nie wolno dopuścić, aby silnik osiągnął 
pełną prędkość roboczą. 
Jeśli kierunek obrotów jest nieprawidłowy, należy zmienić połączenie na listwie zaciskowej lub, jeśli 
występuje wtyczka zmiany fazy, należy zamienić pozycję wtyków. 
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5 Codzienna konserwacja pompy 

− Sprawdź poziom oleju w 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. 

− Wyczyść łapacz kamieni wykonując następujące kroki: 
1. Otwórz górną pokrywę łapacza kamieni odkręcając dwie nakrętki 24mm, ostrożnie 

zdejmij pokrywę (1). 
2. Zajrzyj do środka i jeśli jest tam dużo zanieczyszczeń, usuń je wszystkie. 
3. Załóż pokrywę na miejsce i dokręć ją. 
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6 Przygotowanie do uruchomienia 
 

1. Podejmij wszelkie niezbędne środki, aby upewnić się, że żadne kable ani połączenia elektryczne nie zostaną 
uszkodzone. 

2. Należy wcześniej sprawdzić napięcie oraz częstotliwość i muszą one odpowiadać specyfikacji silnika. Dane 
te są podane na tabliczce znamionowej silnika. 

3. Używanie silnika bez wyłącznika przeciążeniowego jest niedozwolone 
4. Sprawdź, czy podłączenie silnika jest zgodne z napięciem sieciowym. Patrz tabliczka znamionowa silnika. 

Sprawdź połączenia w skrzynce zaciskowej za panelem sterowania 
5. Sprawdź kierunek obrotów pompy 
6. Sprawdź poziom oleju w jednostce napędowej (1).  
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7 Uruchamianie i zatrzymywanie 
 

1. Aby uruchomić pompę, należy ustawić główny wyłącznik w pozycji „0” (1), przełącznik należy najpierw 
ustawić w pozycji gwiazdy (2), a następnie w pozycję trójkąt (3) w ciągu jednej sekundy. 

 

   
 

2. przełącznik należy najpierw ustawić w pozycji gwiazdy (2) na około 1 sekundę. 

   

 

3. A następnie w ciągu jednej sekundy przekręcić go do pozycji trójkąt (3). 

   
 

 

 
 

 

OSTRZEŻENIE 

Zbyt wolne obrócenie przełącznika spowoduje zadziałanie zabezpieczenia termicznego 

silnika. Ustaw przełącznik w położeniu neutralnym i włącz go ponownie. 

 
 



20  

 
 
Zatrzymywanie 

 

Aby zatrzymać silnik, należy najpierw przestawić przełącznik z położenia Trójkąt (3) do położenia 
gwiazdy (2), a następnie w ciągu jednej sekundy do położenia neutralnego (1). 

            
 

− Jeśli podejrzewasz, że ciecz zaczyna zamarzać, opróżnij pompę, gdy medium jest nadal w stanie ciekłym. 
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8 Regulacja podciśnienia na przewodzie ssawnym 
 
Jeśli konieczne jest pewne zmniejszenie podciśnienia na rurze zbiorczej, można to osiągnąć przez nieznaczną 
regulację zaworu upustowego (1) 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. 
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9 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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10 Opróżnianie pompy, gdy istnieje niebezpieczeństwo 
zamarznięcia 

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

1. Wyłącz silnik. 
2. Otwórz zawory (osłony / korki) (1, 2, 3, 4, 5, 6), upewnij się, że nie są zatkane, 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. Włącz pompę na około 5 minut, aby wypłukać wodę w zaworze ssawnym i tłocznym. 
4. Wyłącz silnik i zamknij wszystkie zawory (porty / pokrywy / korki) po całkowitym spuszczeniu wody. 
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11 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 (normalnie silnik nie 
uruchamia się). 

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). 

Nieprawidłowy kierunek obrotów 
(tylko pompy z napędem 

Odwróć kierunek obrotów 
(tylko pompy z napędem 
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elektrycznym). 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 

Jednostka napędowa jest 
przeciążona 

Nieprawidłowy kierunek obrotów Odwróć kierunek obrotów 

Prędkość robocza jest zbyt duża Zmniejsz prędkość roboczą 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Pompa nie obraca się Wadliwy bezpiecznik. Sprawdź bezpiecznik i wymień w 
razie potrzeby 

Brak zasilania ). Sprawdź połączenia elektryczne 

 

Uszkodzone sprzęgło między 
silnikiem a pompą 

Wymień sprzęgło 

 

Wyłącznik termiczny wyłącznika 
gwiazda / trójkąt wyłącza się. 

Szybciej przełączaj przełącznik z 
gwiazdy na trójkąt 

 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Jeśli pojawi się jakaś usterka pompy i nie można jej szybko zdiagnozować, 

skontaktuj się z działem technicznym firmy Uprent. 

 


