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Pompa membranowa z napędem spalinowym w ramie 
 

Specyfikacja techniczna: 

Przeznaczenie      Obnizenie poziomu wodu gruntowej 

Producent / Typ     Caffini / Libellula 1/4’’ 

Max przepływ      30 m3 / h 

Max wysokość podnoszenia    15 mwc 

Przelot       Do 60mm 

Max wysokość podnoszenia na ssaniu pompy 8,5m 

Przyłącze ssawne     4’’ 

Przyłącze zrzutowe     4’’ 

Wymiary L x W x H     1100mm x 760mm x 900mm 

Waga       145kg 

Napęd       Silnik wysokoprężny 

Marka silnika / Typ     Hatz / 1B30 

Moc na kole zamachowym / Obroty silnika  4,6 kW / 3000 obrotów /min 

Zbiornik paliwa     5 litrów 

Max. zużycie paliwa     1,5 l/h 

GPS       Nie wyposażony 

 

 



 

Libellula 1-3" Diesel 

Libellula 1-4" Diesel 
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1 Opis i zasada działania 
 

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.  

 

Zasada działania: 

Pompy Libellula są pompami membranowymi z prętem sprzęgającym napędzanym przez reduktor 
prędkości skrzyni biegów. Przepływ generowany przez ruch membrany jest kontrolowany przez 
zawory zwrotne na ssaniu i tłoczeniu. Gdy membrana unosi się od dna obudowy, wytwarza 
podciśnienie, które zasysa ciecz do obudowy przez zawór ssący. Gdy membrana znajduje się w 
dolnym położeniu, ciecz jest wydalana przez zawór tłoczny. Pompy Libellula są tłokowymi pompami 
wyporowymi. Dlatego też przewód tłoczny musi mieć odpowiednią średnicę i umożliwiać swobodny 
wypływ pompowanej cieczy, aby uniknąć wzrostu ciśnienia, które może uszkodzić membranę lub 
mechanizm napędowy. Pompa powinna być podłączona do instalacji rurowej za pomocą odcinków 
elastycznego węża, aby uniknąć przenoszenia pulsacji pompy na resztę instalacji. 

 

 

  



2 Budowa 
 

 

Główne elementy pompy:  
1 - Skrzynia przekładni, 2 - Silnik, 3 - Kołnierz strony tłocznej, 4 - Opona, 5 - Obudowa pompy, 
6 - Kołnierz ssawny, 7 - Uchwyt, 8 - Rama, 9 - Komora powietrzna. 

 

  



 

3 Specyfikacja i wymiary 
 

Model Libellula 1-3" Libelulla 1-4" 

Średnica połączenia DN100 PN100 DN100 PN100 

Maksymalne natężenie 
przepływu 

19 m3/h 30 m3/h 

Całkowita wysokość 
podnoszenia 

15m 15m 

Czas zalewania 20 sek 20 sek 

Maks. wysokość zasysania 
wody 

7m 7m 

Typ silnika Silnik wysokoprężny 
HATZ 

Silnik wysokoprężny 
HATZ 

Model silnika 1B20-7 1B30-1D42C 

Rodzaj paliwa Diesel Diesel 

Pojemność zbiornika paliwa 5L 5L 

Prędkość obrotowa silnika 3000 rpm 3000 rpm 

Moc silnika 2,8 kW 3 kW 

Przemieszczenie 0.243 0.377 

Metoda uruchamiania Rozrusznik ręczny Rozrusznik ręczny 

Waga netto: 80 kg 145 kg 

Wymiary DxSxW (mm) 790x950x600 mm  1100x760x900mm 

Transport ciał stałych 50mm 60mm 

 

 

 



4 UŻYCIE 
 

4.1 Przeznaczenie 

Pompa nadaje się do pompowania cieczy lub błota z częściami stałymi w zawieszeniu. Pompa ma 
możliwość pracy na sucho w nieokreślonym czasie. Pompa Libellula może być również 
przystosowana do transportu płynów spożywczych; w tym przypadku użytkownik musi upewnić się, 
że materiały mające kontakt z produktem są zgodne z odpowiednimi dyrektywami. Maszyna jest 
zaprojektowana i wykonana w taki sposób, że części mające kontakt z pompowanym produktem 
mogą być czyszczone przed każdym użyciem; wszystkie elementy sprzęgające są gładkie, bez 
chropowatości i bez przestrzeni, w których mogą znajdować się materiały organiczne; powierzchnie 
mające kontakt z produktami spożywczymi mogą być łatwo czyszczone i dezynfekowane.  

4.2 Użycie niezgodne z przeznaczeniem 

Pompa nie jest przeznaczona do pompowania cieczy niebezpiecznych, łatwopalnych lub mogących 
wytworzyć atmosferę potencjalnie wybuchową, z wyjątkiem wersji z certyfikatem ATEX. Jeżeli pompa 
będzie używana do pompowania szczególnie niebezpiecznych produktów chemicznych 
przeznaczonych do kontaktu z osobami lub przedmiotami, konieczne będzie sprawdzenie u dostawcy 
właściwego doboru materiałów metalowych i elastomerów części pompy, które mają kontakt z cieczą. 
Będzie jednak konieczne, aby instalator utworzył odpowiedni zbiornik w obszarze roboczym do 
przechowywania płynu, który może wyciekać z powodu przypadkowego pęknięcia membrany 
pompującej i zainstalował zdejmowane elementy sterujące do uruchamiania maszyny i jej wyłączania 
oraz rury spustowe zbiornika do zbierania płynów, aby umożliwić czynności konserwacyjne.  

  



5 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 pompy bez pisemnej zgody firmy Caffini pump. 

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 

 

 

OSTRZEŻENIE 
W przypadku pożaru lub każdej innej sytuacji, w której otwarty ogień pojawia się 
wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia, należy używać wyłącznie odpowiednich środków 
gaśniczych (np. dwutlenku węgla). Surowo zabrania się używania wody do gaszenia 
płomieni  

 

Zakazy: 
 

1. Nie należy przeprowadzać czynności konserwacyjnych podczas pracy urządzenia. 



2. Nie należy uruchamiać silnika benzynowego lub wysokoprężnego w zamkniętym otoczeniu. 
Gazy spalinowe zawierają tlenek węgla, bezwonną i śmiertelną truciznę. 

3. Nie zbliżać rąk ani stóp do ruchomych lub obracających się części. 
4. Nie trzymać, nie przesypywać ani nie używać materiałów palnych w obecności otwartego 

ognia oraz urządzeń takich jak piece, kotły lub urządzenia mogące wytwarzać iskry.  
5. Nie uzupełniać paliwa w zamkniętych i słabo wentylowanych pomieszczeniach.  
6. Nie tankować paliwa podczas pracy. Przed rozpoczęciem tankowania pozostawić silnik do 

ostygnięcia. Materiały palne należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach, 
zatwierdzonych zgodnie z normami bezpieczeństwa.  

7. Nie wolno zdejmować korka zbiornika paliwa przy pracującym silniku.  
8. Nie należy uruchamiać silnika, jeśli czuć zapach benzyny lub istnieje inne ryzyko wybuchu. 
9. Nie uruchamiać silnika w przypadku wycieku paliwa. Nie transportować silnika z benzyną w 

zbiorniku.  
10. Nie należy sprawdzać zapłonu przy odłączonych świecach zapłonowych lub przewodzie 

świecy zapłonowej: należy użyć odpowiedniego testera. 
11. Nie wolno uruchamiać silnika z wymontowaną świecą zapłonową. 
12. Nie należy uderzać w koło zamachowe ostrymi lub metalowymi przedmiotami, ponieważ może 

to spowodować pęknięcie i rozłączenie części metalowych podczas ruchu.  
13. Nie dotykać rozgrzanych tłumików, cylindrów ani żeberek chłodzących, ponieważ kontakt z 

nimi może spowodować oparzenia.  
14. Aby uniknąć uderzenia niektórych części w osoby w przypadku upadku maszyny, należy 

upewnić się, że podczas podnoszenia w zasięgu działania maszyny nie znajdują się żadne 
osoby. Operacje podnoszenia, transportu i umieszczania muszą być wykonywane przez 
wykwalifikowany personel techniczny i przeszkolony w zakresie konkretnych dziedzin 
interwencji. 

15. Przed każdym przeładunkiem należy zawsze upewnić się, że urządzenia podnoszące wraz z 
odpowiednimi narzędziami (liny, haki, itp.) są odpowiednie do podnoszenia ładunku, który ma 
być przeładowany, oraz sprawdzić wymaganą stabilność tych narzędzi  

 
 

 

Niebezpieczeństwo związane z zawieszonymi 
ładunkami 

 

Zabronione jest przebywanie pod ładunkami 

 

Zabrania się usuwania zabezpieczeń 



 

UWAGA, nie otwierać przy pracującym silniku 

 

  



6 Transport i podnoszenie 

Maszyna może być obsługiwana tylko z odłączonym rurociągiem ssącym i tłocznym oraz z 
nieruchomym lub odłączonym silnikiem zasilającym. Maszyny zainstalowane na ramie mogą być 
obsługiwane za pomocą urządzeń podnoszących, które można podłączyć do haka przewidzianego 
na tej samej maszynie, z zastosowaniem odpowiednich systemów bezpieczeństwa.  

Maszyna musi być transportowana w pozycji poziomej i w optymalnych warunkach bezpieczeństwa. 
Podnieść urządzenie, korzystając wyłącznie z punktów podnoszenia. Przed przystąpieniem do 
obsługi maszyny należy sprawdzić wymiary i wagę na tabliczce. Podczas przesuwania maszyny nie 
wolno przebywać w jej torze. Podczas uruchamiania i konserwacji należy zapewnić bezpieczny 
transport wszystkich elementów za pomocą odpowiednich pasów. Obsługa musi być wykonywana 
przez wyspecjalizowany personel, aby uniknąć uszkodzenia maszyny i spowodowania wypadków 
wśród personelu. Punkty podnoszenia poszczególnych komponentów mogą być wykorzystywane 
wyłącznie do podnoszenia komponentów, dla których zostały dostarczone. Nie stój ani nie przechodź 
pod maszyną i w jej pobliżu, gdy jest podniesiona z ziemi. Aby zakotwić maszynę do powierzchni 
transportowej, należy ją zablokować za pomocą lin lub łańcuchów. 

UWAGA: Podczas podnoszenia lub przenoszenia do motopompy lub elektrycznego agregatu 
pompowego nie można podłączać żadnych dodatkowych akcesoriów.  

  



7 Przewody i instalacja 

W odniesieniu do stosowania silników sprzężonych z pompą, odsyła się i wyraźnie przywołuje normy 
podane przez producentów tych samych silników, załączone do niniejszej instrukcji użytkowania i 
konserwacji. Pompy elektryczne lub motopompy wyposażone w metalową ramę należy montować na 
stabilnych fundamentach i dobrze zakotwić do podłoża. Rurociąg przyłączeniowy do pompy musi być 
elastyczny lub wyposażony w elastyczną śrubę gumową w celu tłumienia drgań spowodowanych 
natężeniem przepływu przycisków. Dobrą zasadą jest zapobieganie przedostawaniu się dużych ciał 
stałych (maks. wymiar 50 mm dla 1-3" i 60 mm dla 1-4"), które mogłyby uszkodzić membranę lub 
drążek łączący, poprzez zamontowanie folii ochronnej na ssaniu, dostarczanej na życzenie. Przewód 
ssawny i tłoczny musi mieć średnicę równą lub większą od średnicy króćca ssawnego i tłocznego 
pompy. W miarę możliwości należy unikać zakrętów, kolan i wąskich gardeł, które mogą ograniczać 
dopływ lub natężenie przepływu cieczy do lub z pompy.  

Nie montować zaworów odcinających: pompa jest wyposażona w zawory klapowe, które działają jak 
zawory zwrotne. W niektórych przypadkach przydatna może być instalacja zaworu bezpieczeństwa. 
Nie montować zaworów dławiących przepływ na tłoczeniu; w celu zmniejszenia natężenia przepływu 
przewidzieć na tłoczeniu rurociąg obejściowy z powrotem do zbiornika ssawnego, regulowany 
zaworem kulowym lub odcinającym. 

Upewnić się, że wszystkie połączenia są doskonale uszczelnione: sprawdzić gwinty, uszczelki 
adapterów, portów i szybkozłączek. Zainstalować pompę jak najbliżej pompowanej cieczy, starając 
się jak najbardziej zmniejszyć długość rurociągu ssawnego (maksymalna wysokość ssania wynosi 7 
metrów); w ten sposób skraca się czas zalewania i uzyskuje się większe natężenie przepływu. 
Maksymalna wysokość podnoszenia pompy wynosi 15 metrów słupa wody; większe obciążenia 
hydrauliczne negatywnie wpływają na pracę pompy i ograniczają żywotność membrany. W 
przypadku zastosowań ciągłych całkowita wysokość słupa wody nie może przekraczać 10 metrów. 
Prawidłowy montaż przewodów ssawnych i tłocznych jest zapewniony poprzez obserwację kierunku 
przepływu, który w większości wersji jest określany za pomocą strzałek kierunkowych na dyszach 
ssawnych i tłocznych lub poprzez sprawdzenie, czy ssanie jest na dyszy z korkiem lub obudową 
powietrzną. W przypadku montażu agregatów z silnikiem endotermicznym należy upewnić się, że 
maksymalne nachylenie silnika nie przekracza 35° w kierunku poprzecznym lub wzdłużnym, aby 
zapewnić prawidłową wartość smarowania.  

 



 

  Uważaj na uderzenia wodne 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Nie pozwól, aby jakikolwiek pojazd przejeżdżał przez wąż tłoczny. 
Nie zamykaj gwałtownie zaworu tłocznego, ponieważ może wystąpić 
uderzenie wodne. 
Może to spowodować poważne uszkodzenie pompy. 

 

Nie zamykać gwałtownie zaworu tłocznego:  Zagięcie/zgniecenie rury tłocznej: 

 

  



8 Przygotowanie do uruchomienia  
 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Przed uruchomieniem pompy należy sprawdzić, czy wszystkie części systemu zostały 
prawidłowo zamontowane i czy wszystkie urządzenia zabezpieczające działają. 

 

8.1 Sprawdź paliwo w zbiorniku 
 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Zawsze sprawdzaj poziom paliwa w zbiorniku paliwa, otwierając korek 

zbiornika paliwa (1). Nie uruchamiaj pompy, gdy kończy się paliwo. W takim 

przypadku do układu paliwowego może dostać się powietrze. 

 

 
 

 

OSTRZEŻENIE 
Podczas uzupełniania paliwa silnik MUSI być wyłączony.  

 

 

8.2 Sprawdź poziom oleju w silniku 
 
Przed uruchomieniem silnika sprawdź, czy olej silnikowy jest napełniony do wymaganego poziomu. 
Brak oleju silnikowego lub niedobór oleju silnikowego może powodować problemy z silnikiem.  
 
 

 

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. Wyjmij bagnet z silnika (1). Poziom pleju musi znajdować się powyżej znaku MIN 
2. W razie potrzeby wlej trochę oleju przez otwór bagnetu (1). 

 

   

8.3 Kontrola poziomu oleju w reduktorze 
1. Otworzyć śrubę poziomu oleju w reduktorze (1) 

 
2. Sprawdzić wzrokowo poziom oleju, poziom musi być około 1-2 cm poniżej krawędzi 

otworu kontrolnego oleju (2) 

 



8.4 Sprawdzanie zagrożeń dla bezpieczeństwa i środowiska 
 

NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI SĄ SUROWO ZABRONIONE: 
 

• Używanie pomp w środowisku zagrożonym wybuchem. 

• Przeprowadzanie konserwacji przy pracującym silniku. 

• Wspinanie się na pompę z pracującym silnikiem w celu wykonywania wszelkich prac. 

• Używanie pompy napędzanej silnikiem w pomieszczeniach jest surowo wzbronione. 
 
 

8.5 Sprawdzenie wizualne 
 

• Sprawdź pompę pod kątem wycieków 

• Sprawdź, czy nie ma pęknięć 

• Sprawdź, czy niczego nie brakuje lub nie ma uszkodzonych części 

• Porty ssawne i tłoczne nie są uszkodzone 

• Upewnij się, że po stronie węża tłocznego nie ma przeszkód 

• Itp. 
 
  



9 Rodzaj rozruchu (1) 
Uwaga 
Z boku silnika znajduje się piktogram objaśniający procedurę uruchamiania. 

 

1. Sprawdź typ pompy (tabliczka znamionowa) i charakterystykę zespołu pompowego, jak na 
przykład: prędkość obrotowa, ciśnienie robocze, pobór mocy, temperatura robocza, NPSH 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. Sprawdzić czy zainstalowane są zabezpieczenia wymagane obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa. 

4. Podłączyć węże  

5. Upewnij się, że filtr siatkowy (filtr ssący) na końcu węża ssącego jest zanurzony w wodzie 

6. Wykonaj przygotowania do uruchomienia 

7. Pociągnąć dźwignię (1) z pozycji żółwia do pozycji królika 

 



 
8. Gdy dźwignia (1) jest w pozycji królika, powoli wyciągnij uchwyt (2) z linką, aż do napotkania 

lekkiego oporu 

 
9. Wpuść linkę z powrotem do środka, aby móc wykorzystać całą długość linki do rozpoczęcia 

procedury. 



 
10. Przytrzymać uchwyt obiema rękami (3), Pociągnąć za linkę rozruchową równomiernie i z coraz 

większą prędkością (nie szarpać), aż do uruchomienia silnika. 

 
 

11. Silnik nabiera nominalnej prędkości i zaczyna płynnie pracować. 
 

 

 

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

  



10 Zatrzymywanie typu 1 
 

1. Obrócić dźwignię (1) do pozycji żółwia. 

 

 

2. Wcisnąć przycisk stop (2). 

 

 
 

3. Silnik zatrzyma się. 

  



11 Rodzaj rozruchu (2) 
 

1. Sprawdź typ pompy (tabliczka znamionowa) i charakterystykę zespołu pompowego, jak na 
przykład: prędkość obrotowa, ciśnienie robocze, pobór mocy, temperatura robocza, wysokość 
ssania, 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. Sprawdzić czy zainstalowane są zabezpieczenia wymagane obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa. 

4. Podłączyć węże  

5. Upewnij się, że filtr siatkowy (filtr ssący) na końcu węża ssącego jest zanurzony w wodzie 

6. Wykonaj przygotowania do uruchomienia 

7. Kluczyk zapłonu musi znajdować się w pozycji 1 (1), dźwignia (2) musi znajdować się w 
położeniu środkowym. 

 

 
8. Przekręcić kluczyk w stacyjce do pozycji 2, kontrolki zapalają się (2) 

 



 
9. Przekręcić kluczyk zapłonu do pozycji 3 i przytrzymćj go (3), silnik musi się uruchomić. Po 

uruchomieniu silnika, po zwolnieniu kluczyka zapłonu, sprężyna spowoduje jego powrót do 

pozycji 2 

 

10. Przy pracującym silniku świeci się zielona kontrolka (4), przy pomocy dźwigni (5) ustawiamy 

pożądane obroty silnika. 



 

 

 

 

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

 

  



12 Zatrzymywanie typu 2 
 

1. Pociągnąć dźwignię (1) do pozycji środkowej,  

2. Przekręcić kluczyk rozrusznika (2) do pozycji 1.  

3. Wcisnąć czerwony przycisk STOP (3) i przytrzymać go do momentu zatrzymania silnika. 

 

  



13 Opróżnianie pompy, gdy istnieje niebezpieczeństwo 
zamarznięcia 

 

 

 

OSTRZEŻENIE 

W przypadku niebezpieczeństwa zamarznięcia należy opróżnić pompę służącą do 

pompowania cieczy, która może zamarznąć (podczas postoju). 

 

1. Wyłączyć silnik, odłączyć wszystkie przewody i podnieść pompę po stronie ssawnej o 
około 45 stopni, poczekać aż cała woda zostanie spuszczona. 
 

 
 

2. Podnieść pompę z powrotem do pozycji poziomej. 
  



 

14 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 Możliwa przyczyna Metody weryfikacji i 
rozwiązania 

Pompa pracuje, ale nie 
tłoczy  

Nadmierna wysokość ssania  Zmniejszyć wysokość zasysania  

Przewód ssawny nie jest szczelny  Przywrócić szczelność wszystkich 
uszczelek rurociągów  

Zablokowanie pompy  Usunąć wszelkie ciała blokujące 
wewnątrz pompy  

Przewód ssawny nie jest całkowicie 
zanurzony w pompowanej cieczy 

Całkowicie zanurzyć rurę ssącą, aby nie 
zasysała powietrza  

Filtr strony ssawnej jest zatkany  Wyczyścić filtr ssący  

Zawory ssawne i/lub tłoczne 
pozostały w pozycji otwartej w 
obecności ciała stałego  

Zdjąć korpus stały  

Niskie natężenie 
przepływu  

Prędkość obrotowa jest zbyt niska Zwiększyć obroty silnika, jeśli to możliwe  

Przewód tłoczny jest niewymiarowy 
lub zablokowany  

Wymienić rurę lub oczyścić ją  

Za dużo zakrętów lub za długa rura 
doprowadzająca  

Zmienić rurę doprowadzającą  

Zastosowaćniewzmocnionyrękaw 
składany  

Skrócić lub zamontować wzmocnioną 
rurę  

Uszkodzone rury  Wymienić  

Nadmierny hałas  Uszkodzenie reduktora prędkości 
obrotowej  

Naprawa reduktora przy udziale 
personelu autoryzowanego przez 
Producenta  

Pompa nie jest bezpiecznie 
zamocowana na stojaku  

Upewnić się, że wspornik postojowy jest 
zablokowany za pomocą sworznia 
mocującego z włożoną zawleczką 
zabezpieczającą  

Ssanie jest zablokowane  Czyszczenie rurociągów  

Woda znajduje się 
powyżej przepony  

Membrana jest pęknięta  Wymienić membranę  

Śruby mocujące membranę są 
poluzowane  

Dokręcić śruby  

 

 

 

OSTRZEŻENIE 

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

skontaktuj się z działem technicznym firmy Uprent. 

 


