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1  Wstęp i bezpieczeństwo
1.1  Wprowadzenie
Cel instrukcji

Celem niniejszej instrukcji jest przekazanie niezbędnych informacji na temat
obsługi urządzenia. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z
treścią niniejszej instrukcji.

Niniejszą instrukcję należy przeczytać i zachować
Niniejszą instrukcję należy zachować w celu korzystania w przyszłości i
przechowywać w lokalizacji montażu urządzenia, w łatwo dostępnym miejscu.

Przeznaczenie

OSTRZEŻENIE:
Eksploatowanie, prowadzenie prac instalacyjnych oraz konserwacyjnych i
remontowych urządzenia w sposób inny, niż to jest opisane w niniejszej
instrukcji, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała, a także
uszkodzenie urządzeń i ich otoczenia. Powyższe obejmuje wszelkie modyfikacje
urządzeń lub części bądź użycie części niedostarczonych przez firmę Grindex. W
przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących przeznaczenia urządzeń, przed
rozpoczęciem czynności należy skontaktować się z przedstawicielem firmy
Grindex.

Inne podręczniki użytkownika
Należy zapoznać się również z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa,
zamieszczonymi w oryginalnych instrukcjach dostarczonych przez producentów z
wszelkimi innymi elementami wyposażenia, przeznaczonymi do stosowania w
ramach tego systemu.

1.2  Terminologia i symbole z zakresu bezpieczeństwa
Informacje na temat komunikatów bezpieczeństwa

Niezwykle ważne jest, aby przed przystąpieniem do obsługi produktu dokładnie
przeczytać, zrozumieć i stosować się do komunikatów bezpieczeństwa oraz
obowiązujących przepisów. Komunikaty są ogłaszane w celu ułatwienia
zapobieżenia następującym zagrożeniom:
• wypadki i problemy zdrowotne,
• uszkodzenie produktu i jego otoczenia,
• uszkodzenie produktu

Poziomy zagrożenia

Poziom zagrożenia Sygnał

NIEBEZPIECZEŃSTWO
:
 

Niebezpieczna sytuacja, która
spowoduje śmierć lub poważne
obrażenia, jeśli nie podejmie się
działań zapobiegawczych.

OSTRZEŻENIE:
 

Niebezpieczna sytuacja, która może
spowodować śmierć lub poważne
obrażenia, jeśli nie podejmie się
działań zapobiegawczych.
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Poziom zagrożenia Sygnał

PRZESTROGA:
 

Niebezpieczna sytuacja, która może
spowodować drobne lub umiarkowane
obrażenia, jeśli nie podejmie się
działań zapobiegawczych.

UWAGA:
 

Powiadomień używa się, gdy występuje
zagrożenie uszkodzenia sprzętu lub
pogorszenia jego działania, ale nie ma
zagrożenia obrażeń ciała.

Symbole specjalne
Niektórym kategoriom zagrożeń przypisano określone symbole; patrz tabela
poniżej.

Niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym

Niebezpieczeństwo związane z
polem magnetycznym

Niebezpieczeństwo
porażenia prądem
elektrycznym:
 

PRZESTROGA:
 

1.3  Bezpieczeństwo użytkownika
Należy stosować się do wszelkich przepisów, kodeksów wytycznych w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Lokalizacja
• Przed rozpoczęciem takich prac przy produkcie, jak transport, instalacja,

konserwacja lub serwis, należy przestrzegać procedur oznakowania i
zabezpieczenia urządzeń przed uruchomieniem.

• Należy zwracać uwagę na zagrożenie stwarzane przez gazy i pary w obszarze
pracy.

• Należy zawsze zwracać uwagę na bezpośrednie otoczenie urządzeń oraz na
wszelkie zagrożenia stwarzane przez lokalizację lub pobliskie urządzenia.

Wykwalifikowany personel
Niniejszy produkt musi być zainstalowany, obsługiwany i konserwowany
wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Środki ochrony osobistej i urządzenia zabezpieczające
• Ze środków ochrony osobistej należy korzystać w razie potrzeby. Do środków

ochrony osobistej można zaliczyć między innymi kaski ochronne, okulary
ochronne, rękawice i obuwie ochronne oraz maski oddechowe.

• Podczas eksploatacji urządzenia należy zawsze upewnić się, że wszystkie
zabezpieczenia produktu działają prawidłowo i są używane.

1.4  Zagrożenia specjalne
1.4.1  Praca w instalacjach tymczasowych

Niektóre branże przemysłu, na przykład górniczy lub konstrukcyjny, mają
dynamiczny charakter i wymagają tymczasowych instalacji wyposażenia. Ze
względu na surowe warunki tych zastosowań, normalne wykorzystanie
wyposażenia elektrycznego powoduje zużycie i może skutkować uszkodzeniami
izolacji, zwarciami i odkrytymi przewodami. Aby zwiększyć poziom

1  Wstęp i bezpieczeństwo

4 8109.282 Salvador Podręcznik instalacji, eksploatacji i konserwacji



bezpieczeństwa podczas stosowania jednostki w surowych zastosowaniach,
konieczne jest spełnienie następujących warunków:
• Jeżeli kable elektryczne muszą być umieszczone w taki sposób, że występuje

ryzyko przejeżdżania po nich przez ciężki sprzęt, należy zapewnić ochronę
mechaniczną, zapobiegającą fizycznemu uszkodzeniu kabli.

• Przed użyciem przeprowadzić kontrolę wzrokową wyposażenia elektrycznego.
Przerwać eksploatację urządzeń z odkrytymi przewodami lub widocznymi
uszkodzeniami.

• Użyć przerywaczy doziemnych na wszystkich gniazdach lub zastosować
system przewodów uziemiających wyposażenie.

1.4.2  Zagrożenia biologiczne
Produkt jest przeznaczony do użytkowania z cieczami, które mogą być
niebezpieczne dla zdrowia. Podczas pracy z produktem należy przestrzegać
następujących zasad:
• Należy upewnić się, że wszyscy pracownicy, którzy mogą mieć styczność z

zagrożeniami biologicznymi, zostali zaszczepieni przeciwko chorobom, na
jakie mogą być narażeni.

• Należy ściśle przestrzegać zasad higieny osobistej.

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie biologiczne
Ryzyko zakażenia. Przed rozpoczęciem pracy z pompą, umyć ją dokładnie czystą
wodą.

1.4.3  Mycie skóry i oczu
Wykonać czynności poniższych procedur w przypadku zetknięcia się
chemikaliów bądź niebezpiecznych płynów z oczami lub skórą:

Warunek Działanie

Chemikalia lub płyny
niebezpieczne przedostały
się do oczu

1. Palcami utrzymać otwarte powieki.
2. Przemywać oczy płuczką do oczu lub bieżącą

wodą przynajmniej 15 minut.
3. Zgłosić się do lekarza.

Chemikalia lub płyny
niebezpieczne weszły w
kontakt ze skórą

1. Zdjąć zanieczyszczone ubranie.
2. Myć skórę wodą i mydłem przynajmniej przez

1 minutę.
3. W razie potrzeby zwrócić się o pomoc

medyczną.

1.5  Ochrona środowiska
Emisja zanieczyszczeń i utylizacja odpadów

Należy przestrzegać lokalnych przepisów i kodeksów regulujących:
• Tworzenie raportów dotyczących emisji zanieczyszczeń dla odpowiednich

władz;
• Sortowanie, recykling i utylizację odpadów stałych lub płynnych;
• Usuwanie rozlanych substancji;

Lokalizacji specjalnych.

PRZESTROGA: Niebezpieczeństwo napromieniowania
NIE WOLNO wysyłać do firmy Grindex produktów, które mogły być
napromieniowane, chyba że firma Grindex została o tym poinformowana i zostały
podjęte odpowiednie działania.
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1.6  Utylizacja produktu po zakończeniu eksploatacji
Odpadami należy gospodarować zgodnie z lokalnymi przepisami i zarządzeniami.

Tylko UE: poprawna utylizacja produktu zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie utylizacji
odpadów elektrycznych i elektronicznych

W
S0

09
97

3A

To oznaczenie na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji wskazuje, że
produktu nie należy utylizować wraz z innymi odpadami po zakończeniu okresu
eksploatacji.
W celu zapobieżenia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia
ludzkiego spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, elementy te
należy oddzielić od innych typów odpadów i poddać je odpowiedzialnej utylizacji,
aby promować zrównoważone korzystanie z surowców.
Odpady pochodzące z urządzeń elektrycznych i elektronicznych można zwrócić
do producenta lub dystrybutora.

1.7  Części zamienne
PRZESTROGA:
Zużyte lub uszkodzone elementy należy zastępować wyłącznie oryginalnymi
częściami zamiennymi dostarczonymi przez producenta. Użycie nieodpowiednich
części zamiennych może spowodować awarie, uszkodzenia i obrażenia ciała, a
także utratę gwarancji.

1.8  Gwarancja
Informacje dotyczące gwarancji, patrz umowa sprzedaży.
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2  transport i przechowywanie
2.1  Sprawdzić przesyłkę
2.1.1  Sprawdzić przesyłkę

1. Przy odbiorze sprawdzić przesyłkę pod kątem uszkodzeń lub brakujących
części.

2. Zanotować wszystkie uszkodzenia lub brakujące części na kwicie
potwierdzenia odbioru i na rachunku należności frachtowych.

3. Wysłać reklamację do firmy przewozowej, jeśli cokolwiek nie jest w porządku.
Jeśli produkt został odebrany od dystrybutora, należy zgłosić roszczenie
bezpośrednio dystrybutorowi.

2.1.2  Sprawdzić zespół
1. Usunąć z produktu wszystkie elementy opakowania.

Pozbyć się wszystkich elementów opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
2. Aby określić, czy doszło do uszkodzenia części lub niektórych z nich brakuje,

należy sprawdzić produkt.
3. Jeśli to konieczne, odczepić produkt, demontując wszystkie śruby, wkręty lub

taśmy.
Zachować ostrożność w przypadku gwoździ i pasów.

4. W razie stwierdzenia problemu skontaktować się z działem sprzedaży.

2.2  Wskazówki dotyczące transportu
2.2.1  Środki ostrożności

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo zgniecenia
Ruchome części mogą być przyczyną pochwycenia lub zgniecenia. Przed
rozpoczęciem czynności serwisowych należy zawsze odłączyć i odciąć zasilanie,
aby uniknąć nieoczekiwanego uruchomienia. Zlekceważenie powyższego
zalecenia może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
 

 

Położenie i mocowanie
Urządzenie można transportować w położeniu poziomym lub pionowym. Upewnić
się, że zespół został pewnie zamocowany na czas transportowania oraz że nie
może toczyć się ani przewrócić.

2.2.2  Podnoszenie
Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze sprawdzić sprzęt do podnoszenia oraz
liny/łączniki.
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OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo zgniecenia
Należy zawsze podnosić urządzenie przy użyciu wyznaczonych do tego celu
punktów podnoszenia.
Należy używać właściwego sprzętu do podnoszenia i upewnić się, że sprzęt
jest właściwie zapięty w uprzęży.
Nosić właściwe środki ochrony osobistej.
Nie zbliżać się do lin i podwieszonego ładunku.

UWAGA:
Nigdy nie podnosić urządzenia za jego przewody lub przewód elastyczny.

2.3  Zakresy dopuszczalnych temperatur podczas transportu,
przemieszczania oraz przechowywania
Przenoszenie w temperaturze zamarzania

W temperaturze niższej niż temperatura zamarzania produkt i całe wyposażenie
instalacyjne, łącznie z osprzętem podnoszącym, należy przenosić zachowując
najwyższą ostrożność.
Przed uruchomieniem należy upewnić się, że produkt jest ogrzany do
temperatury wyższej od temperatury zamarzania. Poniżej temperatury
zamarzania nie należy obracać ręcznie wirnika napędzanego/śmigła. Zalecany
sposób ogrzania urządzenia to zanurzenie w mieszanej lub pompowanej cieczy.

UWAGA:
Nie rozmrażać pompy za pomocą otwartego płomienia.

Urządzenie w stanie, w jakim zostało dostarczone
Jeżeli urządzenie nadal jest w stanie, w jakim opuściło fabrykę — opakowanie
nie zostało naruszone — wtedy zakres dopuszczalnych temperatur podczas
transportowania, przeładunku i przechowywania wynosi: -50°C (-58ºF) do
+60°C (+140ºF).
Jeżeli urządzenie zostało wystawione na działanie mrozu, przed uruchomieniem
należy odczekać, aż osiągnie temperaturę otoczenia.

Wyciąganie urządzenia z cieczy

Urządzenie jest odporne na zamarzanie podczas pracy lub zanurzenia w cieczy,
ale wirnik napędzany/śmigło i uszczelnienie wału mogą zamarznąć, jeśli
urządzenie jest wyciągnięte z cieczy do otoczenia o temperaturze niższej niż
temperatura zamarzania.
Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych zamarzaniem, należy stosować
następujące wytyczne:
1. Usunąć całą pompowaną ciecz, jeśli ma to zastosowanie.
2. Sprawdzić wszystkie ciecze smarujące lub chłodzące, zarówno oleje jak i

mieszaniny woda-glikol pod kątem obecności niedozwolonej ilości wody. W
razie potrzeby wymienić.

Mieszaniny woda-glikol: urządzenia wyposażone w wewnętrzny układ chłodzący
z pętlą zamkniętą są napełnione mieszaniną wody i 30% glikolu. Ta mieszanina
zachowuje płynność w temperaturach do –13°C (9°F). Poniżej –13°C (9°F)
lepkość wzrasta na tyle, że mieszanina glikolu traci swoje właściwości płynne.
Jednakże, mieszanina glikol-woda nie zamarza całkowicie i nie może
doprowadzić do uszkodzenia produktu.

2.4  Wytyczne dotyczące przechowywania
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Miejsce przechowywania
Produkt musi być przechowywany w zakrytym, suchym miejscu, wolnym od
ciepła, brudu i drgań.

UWAGA:
Chronić produkt przed wilgocią, źródłami ciepła i uszkodzeniami mechanicznymi.

UWAGA:
Nie kłaść ciężkich obiektów na zapakowanym produkcie.

Przechowywanie długoterminowe
Jeśli pompa ma być przechowywana dłużej niż sześć miesięcy, obowiązują
następujące wytyczne:
• Przed uruchomieniem pompy po zakończeniu przechowywania należy ją

sprawdzić, zwracając szczególną uwagę na uszczelnienia i wlot kablowy.
• Aby zapobiec zakleszczeniu uszczelnień, wirnik napędzany/śmigło należy

obracać raz w miesiącu.

2  transport i przechowywanie
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3  Opis produktu
3.1  Produkty dołączone

Model pompy Standard Ochrona
przeciww
ybuchow
a

MSHA Odprowa
dzanie
cieczy

Szlam

Salvador 8109.282 X X

3.2  Konstrukcja pompy
Pompa głębinowa, napędzana silnikiem elektrycznym.

Przeznaczenie
Produkt jest przeznaczony do pompowania ścieków, osadów, wody
nieoczyszczonej oraz czystej. Należy zawsze przestrzegać ograniczeń podanych
w Dane techniczne na stronie 46. W razie wątpliwości dotyczących
przeznaczenia urządzeń przed rozpoczęciem czynności należy skontaktować się
z przedstawicielem handlowym lub autoryzowanym serwisem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo wybuchu/pożaru
Specjalne przepisy dotyczą instalacji w atmosferach łatwopalnych lub
zagrożonych wybuchem. Nie wolno instalować produktu ani urządzeń
dodatkowych w miejscach, w których występuje zagrożenie wybuchem, chyba że
urządzenia te zostały do tego przygotowane lub były odpowiednio
zaprojektowane. Jeśli produkt jest oznaczony jako przeciwwybuchowy lub
iskrobezpieczny, przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań należy
sprawdzić konkretne informacje dotyczące zabezpieczenia przeciwwybuchowego
w rozdziale poświęconym bezpieczeństwu.

UWAGA:
NIE należy używać urządzenia w cieczach silnie korozyjnych.

Aby uzyskać informacje o pH, patrz Dane techniczne na stronie 46.

Wielkość cząsteczek
Pompa może pompować ciecz zawierającą cząsteczki o średnicy 50 mm
(1,97 cala).

Klasa ciśnieniowa

N Średnia wysokość podnoszenia

Typ wirnika
Szlam

3.3  Urządzenia monitorujące
Poniższe uwagi dotyczą urządzeń monitorujących pompy:
• W stojanie znajdują się połączone szeregowo styki termiczne włączające

alarm przy nadmiernej temperaturze.
• Styki termiczne otwierają się w temperaturze 125°C (257°F) i zamykają w

temperaturze 95°C (203°F).

3  Opis produktu
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3.3.1  Regulatory poziomu
Informacja o regulatorach poziomu

Pompa może być uruchamiana i zatrzymywana ręcznie lub automatycznie przy
różnych poziomach wody. Jeśli wymagane jest uruchamianie i zatrzymywanie
automatyczne, można zamówić regulator poziomu (jako wyposażenie
opcjonalne). Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku pomp standardowych.

Cechy
Poniżej podano niektóre cechy regulatorów poziomu:
• Regulator poziomu może być ustawiany na różnych poziomach roboczych

poprzez regulację długości kabla.
• Wspornik mocujący umieszczony na uchwycie do podnoszenia utrzymuje

kabel regulatora poziomu na właściwym miejscu.
• Jeśli konieczna jest stała praca pompy, regulator poziomu można umieścić na

złączu tłocznym w specjalnym gumowym wsporniku, w wyniku czego nie
będzie on funkcjonował.

Rysunek

1

2

W
S0

06
21

0B

1. Wł.
2. Wył.

Rysunek 1: Działanie regulatora poziomu

3.4  Tabliczka znamionowa
Wprowadzenie

Tabliczka znamionowa to metalowa etykieta, umieszczona na korpusie pompy.
Na tabliczce znamionowej podano główne dane techniczne produktu.

Tabliczka znamionowa

WS011380B

1 23

4

5
6

8791011121314

15
16

18

20

17
19

1. Numer typu pompy
2. Częstotliwość
3. Faza, typ prądu

3  Opis produktu
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4. Moc znamionowa wału
5. Klasa termiczna
6. WEEE – symbol dyrektywy
7. Litera kodowa zablokowanego wirnika
8. Kraj pochodzenia
9. Maksymalny pobór mocy
10.Waga produktu
11.Maksymalna głębokość zanurzenia
12.Stopień ochrony
13.Maksymalna wydajność
14.Prąd nominalny
15.Kierunek reakcji po uruchomieniu
16.Kierunek obrotów wirnika
17.Maksymalna wysokość podnoszenia
18.Nr seryjny
19.Napięcie znamionowe
20.Model pompy

3  Opis produktu
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4  Instalacja
4.1  Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym
Przed rozpoczęciem pracy przy jednostce należy sprawdzić, czy jednostka i panel
sterowania są odcięte od źródła zasilania i nie można dostarczać do nich mocy.
Dotyczy to również obwodu sterowania.
 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo inhalacji
Przed wejściem do przestrzeni roboczej należy upewnić się, że w atmosferze jest
dostateczna zawartość tlenu i nie są obecne trujące gazy.

4.1.1  Niebezpieczne atmosfery
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo wybuchu/pożaru
Specjalne przepisy dotyczą instalacji w atmosferach łatwopalnych lub
zagrożonych wybuchem. Nie wolno instalować produktu ani urządzeń
dodatkowych w miejscach, w których występuje zagrożenie wybuchem, chyba że
urządzenia te zostały do tego przygotowane lub były odpowiednio
zaprojektowane. Jeśli produkt jest oznaczony jako przeciwwybuchowy lub
iskrobezpieczny, przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań należy
sprawdzić konkretne informacje dotyczące zabezpieczenia przeciwwybuchowego
w rozdziale poświęconym bezpieczeństwu.

Zalecenie organów władzy
Należy wentylować zbiornik stacji ścieków zgodnie z lokalnymi przepisami
wodociągowymi.

4.2  Wymagania
Zapobieganie sedymentacji

W celu uniknięcia sedymentacji w przypadku, gdy pompowana ciecz zawiera
cząstki stałe, prędkość cieczy w rurociągu tłocznym musi przekraczać pewną
wartość. Należy wybrać z tabeli właściwą prędkość minimalną i odpowiednio
dobrać prawidłowy rozmiar rurociągu tłocznego.

Mieszanina Prędkość minimalna w metrach na
sekundę (ft/s)

Woda + gruboziarnisty żwir 4 (13)

Woda + żwir 3,5 (11)

4  Instalacja
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Mieszanina Prędkość minimalna w metrach na
sekundę (ft/s)

Woda + piasek, wielkość cząstek <
0,6 mm (0,024 cala)

2,5 (8,2)

Woda + piasek, wielkość cząstek <
0,1 mm (0,004 cala)

1,5 (4,9)

W przypadku instalacji, które mają być używane do pompowania mocno
zanieczyszczonych cieczy przez dłuższy czas, zalecane jest zbudowanie zbiornika
osadowego.

W
S0

01
38

0B

Rysunek 2: Zbiornik osadowy

Wymagania dotyczące rurociągu tłocznego

Rurociąg tłoczny może być prowadzony pionowo lub poziomo, jednak nie może
mieć ostrych załamań.

Prawidłowa instalacja pozioma i pionowa Nieprawidłowa
instalacja z ostrym
załamaniem

W
S0

01
37

9A

W
S0

01
34

6A

Elementy złączne
• Należy używać wyłącznie elementów mocujących o odpowiednich wymiarach i

wykonanych z właściwych materiałów.
• Wymienić wszystkie skorodowane lub uszkodzone elementy mocujące.
• Należy sprawdzić, czy wszystkie elementy mocujące są prawidłowo dokręcone

i czy żadnego nie brakuje.

4.3  Instaluj
Pompa jest przenośna i może pracować całkowicie lub częściowo zanurzona w
pompowanej cieczy. Pompa wyposażona jest w połączenie dla węża lub rury.
Podane wymagania i instrukcje mają zastosowanie jedynie wtedy, gdy instalacja
wykonywana jest zgodnie z rysunkiem wymiarowanym.
1. Należy poprowadzić kabel tak, aby nie miał ostrych zagięć, nie był ściśnięty

ani nie mógł zostać zassany do wlotu pompy.
2. Podłączyć linię wylotową.

4  Instalacja
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Rurociąg tłoczny może być prowadzony pionowo lub poziomo, jednak nie
może mieć ostrych załamań.

3. Opuścić pompę do studzienki.
Nie wolno wykorzystywać do tego celu kabla. W celu opuszczania i
podnoszenia pompy należy przymocować linę lub jej odpowiednik do uchwytu
lub śrub oczkowych.
Do podnoszenia i opuszczania cięższych pomp należy użyć dźwignicy.
Podwiesić pompę łańcuchami bądź linami stalowymi za uchwyt do
podnoszenia lub śruby oczkowe.

4. Umieścić pompę na podstawie i sprawdzić, czy nie może spaść lub utonąć.
Podstawę powinna stanowić deska, warstwy gruboziarnistego żwiru lub
obcięta i perforowana beczka po oleju.
Ewentualnie można podwiesić pompę na łańcuchu do podnoszenia tuż nad
dnem zbiornika ściekowego. Trzeba upewnić się, że pompa nie może obracać
się przy uruchomieniu ani podczas eksploatacji.

5. Należy podłączyć przewód silnika, rozrusznik i sprzęt monitorujący zgodnie
z osobnymi instrukcjami.
Należy się upewnić, czy kolejność faz jest prawidłowa. Więcej informacji
zawiera rozdział Sprawdzanie kolejności faz: pompy z wbudowanym
zabezpieczeniem silnika na stronie 23.

4.4  Wykonywanie połączeń elektrycznych
4.4.1  Ogólne środki ostrożności

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym
Przed rozpoczęciem pracy przy jednostce należy sprawdzić, czy jednostka i panel
sterowania są odcięte od źródła zasilania i nie można dostarczać do nich mocy.
Dotyczy to również obwodu sterowania.
 

 

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego lub oparzenia. Wszystkie prace
elektryczne muszą być nadzorowane przez elektryka mającego odpowiednie
uprawnienia. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i
regulacji.

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
W przypadku nieprawidłowego wykonania połączeń elektrycznych lub
uszkodzenia bądź usterki pompy istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym lub wybuchu. Należy wzrokiem sprawdzić, czy kable nie zostały
uszkodzone, czy obudowa nie jest pęknięta i czy nie występują inne oznaki
uszkodzenia. Upewnić się, że połączenia elektryczne zostały prawidłowo
wykonane.

4  Instalacja
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OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo zgniecenia
Zagrożenie automatycznym ponownym uruchomieniem.

PRZESTROGA: Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
Należy dołożyć starań, aby kable nie zostały nadmiernie wygięte lub uszkodzone.

UWAGA:
Przeciek do części elektrycznych może spowodować uszkodzenie urządzenia lub
stopienie bezpiecznika. Końcówki kabli muszą być zawsze suche.

Wymagania
Podane ogólne wymagania dotyczą montażu elektrycznego:
• Jeśli pompa ma być podłączona do sieci publicznej, przed jej zainstalowaniem

należy powiadomić władze jednostki zaopatrującej. Pompa podłączona do
komunalnej sieci zasilającej może po uruchomieniu spowodować migotanie
żarówek.

• Napięcie i częstotliwość sieci komunalnej muszą być zgodne z danymi na
tabliczce znamionowej. Jeśli pompę można podłączać do różnych napięć,
wtedy podłączone napięcie jest oznaczone przez żółtą naklejkę umieszczoną
obok wlotu kablowego.

• Jeśli praca pompy może być przerywana, jak na przykład okresowa praca,
pompa musi być wyposażona w sprzęt monitorujący, który obsługuje taką
pracę.

• Styki cieplne lub termistory muszą być używane.

Silnik i zabezpieczenie przed zwarciem
Wykwalifikowany elektryk musi dobrać rozmiar wyłączników i bezpieczników
zabezpieczających silnik, aby dopasować je do specyfikacji danego silnika, np.
prądu znamionowego oraz prądu rozruchowego.
Ważne jest, aby nie stosować przewymiarowanych zabezpieczeń przed
zwarciami. Przewymiarowane bezpieczniki i wyłączniki ochronne silnika redukują
zabezpieczenia silnika.
• Wartości znamionowe bezpieczników i parametry kabli muszą spełniać

wymagania lokalnych przepisów i zarządzeń.
• Bezpieczniki oraz wyłączniki obwodów muszą mieć poprawne wartości

znamionowe. Zabezpieczenie przeciążeniowe pompy musi być podłączone i
ustawione na prąd znamionowy. Aby uzyskać informacje o prądzie
znamionowym, należy sprawdzić tabliczkę znamionową i schemat
okablowania. Prąd rozruchowy w przypadku bezpośredniego uruchamiania
może być sześciokrotnie wyższy niż prąd znamionowy.

Kable
Poniżej przedstawiono wymagania, które należy spełnić podczas podłączania
przewodów.
• Przewody muszą być w dobrym stanie, nie mogą mieć ostrych zgięć, nie

mogą też być ściśnięte.
• Przewody nie mogą być uszkodzone, nie mogą na nich występować nacięcia

ani wgniecenia (przez oznaczenia itp.) przy wlocie kablowym.
• Tuleja uszczelnienia wlotu kablowego i podkładka muszą pasować do

zewnętrznej średnicy przewodu.
• Minimalny kąt zgięcia nie może być mniejszy niż zatwierdzona wartość.
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• Jeśli przewód był wcześniej używany, podczas ponownego montażu należy
odciąć jego krótki fragment, tak aby tuleja uszczelnienia wlotu kablowego nie
obejmowała przewodu w tym samym miejscu co wcześniej. Wymienić
przewód, jeśli jego płaszcz zewnętrzny jest uszkodzony.
Należy skontaktować się z przedstawicielem ds. sprzedaży lub
autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.

• Należy uwzględnić spadek napięcia w długich przewodach. Napięcie
znamionowe zespołu napędowego to napięcie zmierzone w punkcie połączenia
przewodu z pompą.

• W przypadku kabli SUBCAB® konieczne jest przycięcie folii miedzianej skrętki
dwużyłowej.

• Wszystkie nieużywane przewody muszą być zaizolowane.

4.4.2  Uziemienie (masa)
Uziemienie (masa) musi być wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami i
regulacjami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym
Cały sprzęt elektryczny musi być podłączony do masy (uziemiony). Przetestować
przewód masy (uziemienia), aby upewnić się, że jest on prawidłowo podłączony,
a ścieżka uziomu jest ciągła.

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
Jeśli kabel silnika zostanie szarpnięty i poluzowany, przewód masy (uziemienia)
powinien być ostatnim przewodem, który zostanie odłączony od zacisku. Należy
upewnić się, że przewód masy (uziemienia) jest dłuższy niż przewody fazy na
obu końcach kabla.

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego lub oparzenia. Jeśli prawdopodobny
jest kontakt ludzi z płynem mającym kontakt z pompą lub pompowaną cieczą,
należy przyłączyć do uziemionych (masa) styków dodatkowe urządzenie
zabezpieczające przed zwarciem doziemnym.

Długość przewodu uziemienia (masy)
Przewód uziemienia (masy) musi być dłuższy niż przewody fazowe w skrzynce
przyłączeniowej zespołu. Tabela pokazuje, o ile dłuższy od przewodów fazowych
musi być przewód uziemienia (masy).

Pompa Dodatkowa długość przewodu masy

mm cala

8109.282 270 10.6

4.4.3  Środki ostrożności specyficzne dla produktu
Przedstawione informacje dotyczą tylko produktów w wersji standardowej.
W przypadku pompy z regulatorem poziomu i przewodem z kontrolą masy
(uziemienia): należy zadbać o wykonanie połączenia kontroli masy (uziemienia)
w punkcie połączenia GC, za pomocą oczka i śruby. Przyłączyć przewód masowy
od czujnika poziomu do drugiej śruby w punkcie połączenia GC.

4.4.4  Przygotowanie SUBCAB™kabli
Ta sekcja dotyczy przewodów SUBCAB™ z rdzeniami ze skrętki dwużyłowej.

4  Instalacja

8109.282 Salvador Podręcznik instalacji, eksploatacji i konserwacji 17



Przygotowany kabel SUBCAB™ Przygotowany ekranowany przewód
SUBCAB™, bez końcówek

SUBCAB 1000V

T1

T2

1
2

3
4
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6
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1. Skrętki dwużyłowe T1+T2 w elemencie sterującym
2. Przewód drenażowy w elemencie sterowniczym

(miedziane, cynowane żyły) z przewodem kurczliwym
3. Warstwy aluminium i tekstylne
4. Osłona izolująca lub płaszcz plastikowy elementu

sterującego
5. Przewody zasilające
6. Przewód uziemienia z żółto-zielonym przewodem

kurczliwym
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Screened SUBCAB

1
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3 4

1. Skrętki dwużyłowe T1+T2 i T3+T4 w elemencie
sterującym

2. Przewód drenażowy w elemencie sterowniczym
(miedziane, cynowane żyły) z przewodem kurczliwym

3. Warstwy aluminium i tekstylne
4. Osłona izolująca lub płaszcz plastikowy elementu

sterującego
5. Przewody zasilające
6. Aluminiowa folia laminowana tworzywem sztucznym,

ekran
7. Przewód uziemienia z żółto-zielonym przewodem

kurczliwym
8. Nieosłonięty przewód ekranujący/pleciony
9. przewód kurczliwy

1. Ściągnąć zewnętrzną osłonę na końcu kabla.
2. Przygotować element sterujący:

a) Usunąć osłonę izolującą lub płaszcz plastikowy.
b) Usunąć warstwy aluminium i tekstylne.

Folia aluminiowa pełni funkcję przewodzącego ekranu. Nie ściągać
nadmiaru folii; ściągniętą folię usunąć.
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Screened SUBCAB

T1
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Rysunek 3: Folia aluminiowa na elemencie sterującym.
c) Założyć biały przewód kurczliwy na przewód spustowy.
d) Skręcić żyły T1+T2 i T3+T4.
e) Założyć przewód kurczliwy na element sterujący.

Upewnić się, że przewodząca folia aluminiowa i przewód spustowy są
pokryte.

3. Przygotować przewodnik masy uziemienia dla kabla SUBCAB™:
a) Ściągnąć żółto-zieloną izolację z przewodnika masy (uziemienia).
b) Sprawdzić, czy przewodnik masy (uziemienia) jest o co najmniej 10%

dłuższy niż przewodniki faz w szafce.
c) Założyć końcówkę na przewodnik masy (jeśli dotyczy).
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4. Przygotować przewodnik masy uziemienia dla kabla ekranowanego SUBCAB™:
a) Rozpleść ekrany wokół przewodników zasilania.
b) Skręcić ze sobą wszystkie ekrany przewodników zasilania, aby utworzyć

przewodnik masy (uziemienia).
c) Założyć żółto-zielony przewód kurczliwy na przewodnik masy (uziemienia).

Zostawić krótki fragment nieosłonięty.
d) Upewnić się, że połączony przewodnik masy (uziemienia) ma

wystarczający luz. Przewodnik musi pozostać podłączony nawet wtedy, gdy
przewodniki zasilania zostaną poluzowane.

5. Przygotować przewodniki zasilania:
a) Usunąć folię aluminiową z każdego przewodnika zasilania.
b) Ściągnąć izolację z każdego przewodnika zasilania.

6. Przygotować końcówki przewodnika masy (uziemienia), przewodniki zasilania
i przewód drenażowy:

Typ przyłącza Działanie

Śruba Zamocować końcówki kablowe na końcach.

Blok zaciskowy Zamocować tuleje końcowe lub zostawić końce w obecnym
stanie.

4.4.5  Podłączanie przewodu silnika do pompy

UWAGA:
Przeciek do części elektrycznych może spowodować uszkodzenie urządzenia lub
stopienie bezpiecznika. Kable silnika muszą być zawsze suche.

1. Sprawdzić na tabliczce znamionowej, jakie połączenia są wymagane do
zasilania.

2. Podłączyć przewody kabla silnika, łącznie z uziemiającym (do masy), do
zacisku lub zespołu rozruchowego.

3. Sprawdzić, czy pompa jest prawidłowo uziemiona (podłączona do masy).
4. Dokręcić wlot kablowy w jego najniższym położeniu.

Tuleja uszczelniająca i podkładki muszą odpowiadać zewnętrznej średnicy
kabli.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo wybuchu/pożaru
Specjalne przepisy dotyczą instalacji w atmosferach łatwopalnych lub
zagrożonych wybuchem. Nie wolno instalować produktu ani urządzeń
dodatkowych w miejscach, w których występuje zagrożenie wybuchem, chyba że
urządzenia te zostały do tego przygotowane lub były odpowiednio
zaprojektowane. Jeśli produkt jest oznaczony jako przeciwwybuchowy lub
iskrobezpieczny, przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań należy
sprawdzić konkretne informacje dotyczące zabezpieczenia przeciwwybuchowego
w rozdziale poświęconym bezpieczeństwu.
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4.4.6  Tabele przewodów
Rozmieszczenie połączeń

W
S0

01
02

1E

L1 L2 L3 T3 T4T1 T2

15

13

14

42 31

7

10

5

9

8

6

11

12

17

16

24

22

23

19
20

21

18

25

26

CT

1 Sprzęt rozruchowy i przewody
sieci elektr. (L1, L2, L3)

14 Transformator

2 Uziemienie (masa) 15 Kondensator

3 Uziemienie funkcjonalne 16 Urządzenie do płynnego rozruchu

4 Przewody sterowania (T1, T2, T3,
T4)

17 Regulator poziomu

5 Przesuwnik fazowy 18 Stycznik, przekaźnik rozruchowy
lub przekaźnik

6 Dioda 19 Detektor termiczny w stojanie

7 Przewód silnika 20 Detektor termiczny w głównym
łożysku

8 Ekran 21 Zworka

9 Pompa 22 Tabliczka zaciskowa, płytka
zaciskowa

10 Połączenie zagniatane 23 Czujnik wycieków

11 Izolacja zagniatana 24 Przewody stojana (U1, U2, U5,
U6, V1, V2, V5, V6, W1, W2, W5,
W6, Z1, Z5, Z6)

12 Ochronnik silnika elektr. 25 Przekładnik prądowy

13 Cewka 26 Blok zaciskowy

Standard kodowania barwnego

Kod Opis

BN Brązowy

BK Czarny
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Kod Opis

WH Biały

OG Pomarańczowy

GN Zielony

GNYE Zielony-żółty

RD Czerwony

GY Szary

BU Niebieski

YE Żółty

Oznaczenia tabliczki zaciskowej, inst. 1-fazowa

Oznaczenie Opis

A Uzwojenie pomocnicze

C Masa

M Uzwojenie główne

Przyłączenie przewodów stojana oraz zestyków cieplnych do płytki zaciskowej

WS004777D

77
3 

45
 0

3_
04

51 671 00

8101.160
8101.172
8102.172
8109.282

1 
- P

 H
 A

 S
 E

 (1
~)

V / C

T1
T2

Terminal
 plate

STATOR LEADS AND THERMAL CONTACTS  1-PHASE

4 leads

T1
T2

Z1 U2

serial
8 leads

T1
T2

Z1 U6

Z2   Z5
U2   U5

//
8 leads

T1
T2

U2 U6 Z1 Z5
U / M U1 U1 U1 U5

W / A Z2 Z6 Z2 Z6

U1,Z5 
U6
U2, Z6
U5
Z1 4 leads
Z1 8 leads
Z2
T1,T2

STATOR LEADS 1-ph
RD
GN  
BN
YE
YE
BU
BK
WH/YE

Terminal plate 
markings 1-phase:
A=Auxiliary winding
C=Common
M=Main winding

STATOR LEADS 3-ph
RD
GN  
BN  
BU  
YE  
BK  
WH/YE

U1,U5 
U2,U6  
V1,V5  
V2,V6  
W1,W5
W2,W6
T1,T2

U2V1 V1

U2
V2
W2

U5
V5
W5

6 leads
D

T1
T2

U2
V2
W2

T1
T2

9 leads
Y serial

9 leads
Y // 

V1

T1
T2

V1

T1
T2

V5

U2
V2
W2

V

3 leads
Y

T1
T2

12 leads
Y // 

12 leads
D //

12leads
D serial

V1

T1
T2

V5

U2
V2
W2

U6
V6
W6

T1
T2

V1 V5 U2 U6

U2
V2
W2

U5
V5
W5

V1 U6

T1
T2

W2U1 U1 U1 U1 U5U U1 U5 U1 U5 W2 W6U1 W6

V2W1 W1 W1 W1 W5W W1 W5 W1 W5 V2 V6W1 V6
V / C

T1
T2

Terminal
 plate

U / M

W / A

6 leads
Y

3 
- P

 H
 A

 S
 E

 (3
~)

STATOR LEADS AND THERMAL CONTACTS  3-PHASE

U/MV/C

W/A

T1
T2

Terminal plate
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Przyłączenie kabla silnika elektr. i zespołu rozruchowego do płytki zaciskowej

WS004778E

SYMBOLS AND DENOMINATIONS
BN=Brown
BK=Black
WH=White
OG=Orange
GN=Green
GNYE=Green-Yellow      
RD=Red 
GY=Grey 
BU=Blue
YE=Yellow

 *SUBCAB AWG/CSA
**GC= Ground check

U/M

V/C W/A

T1
T2

77
3 

45
 0

3_
04

51 671 00

Terminal plate

8101.160
8101.172
8102.172
8109.282

=Terminal plate 
=Screen 
=Ground 
=Functional ground 
=Crimp isolation for
  cable, if not in use 
=Socket - Plug
 
     =Inside pump

Pump

1 
- P

 H
 A

 S
 E

 (1
~)

22
21
20

GC**

BU/WH*
BN/BK*
GNYE/*

Motor cable
(3/4* 
conductors)

YE* 19
18

START RELAY, 1-PHASE

start run

17
16
15

V / C

T1
T2

Terminal
 plate

U / M

W / A

BU
BU

Pump

Capacitors

Relay

Thermal
contact

BN
GY
BK
WH

Float switch
BU/WH*
BN/BK*
GNYE/GN* GC**(Optional)

BU

3 
- P

 H
 A

 S
 E

 (3
~)

PHASE SHIFTER ON MOTOR CABLE

L3 GY/WH*
L2 L3 GY/WH*

L2 BK/BK*

L1 BN/RD*

W

V

U

L3

L1 L2 BK/BK*

L1 BN/RD*
GNYE

GNYE

Motor cable from grid
(4/4* conductors)

Motor cable to pump
(4/4* conductors)

1 - 0 - 1

min 20m

Pump

Phase shifter

BK

GY

BN

1   -   2
3   -   4
5   -   6

A1
A2GC**

L1 BN/RD*

L3 GY/WH*
L2 BK/BK*

GNYE/*
YE*

BU*
OG*

V / C

T1
T2

Terminal
 plate

U / M

W / A

Motor cable
(4/4*/7* 
conductors)

F
G
H

A2

15
16

14
13

SMART

CONTACTOR UNIT, 3-PHASE

BU
BU

Pump

Thermal
contact

Contactor
BK
GY
BN
WH

BK
GY
BN

Float switch

BU/WH* BN/BK*

GNYE/GN* GC**Optional

BU

FLOAT SWITCH OPTIONAL
EU: MAX 400V
US/CDN: MAX 250V

3 
- P

 H
 A

 S
 E

 (3
~)

SCREENED MOTOR CABLE

GNYE 
shrink hose

Screen as ground conductor

Subcab 
(S3+3/3+S4)

FGB
(3+S)

T1  WH
T2  WH
T3  WH
T4  WH

-
-
-
-

L3
L2
L1

BK
GY

BN

Motor cable

1
3
5

Pump

Contactor

(GC)

1   -   2
3   -   4
5   -   6

A1
A2GC**

L1 BN/RD*

L3 GY/WH*
L2 BK/BK*

GNYE/*
YE*

BU*
OG*

V / C

T1
T2

Terminal
 plate

U / M

W / A

Motor cable
(4/4*/7* 
conductors)

F
G
H

A2

15
16

14
13

CONTACTOR UNIT, 3-PHASE, FLOAT SWITCH. EU OVER 400V, US/CDN OVER 250V

Pump Contactor
BK
GY
BN

BK
GY
BN

BUW
H

G
YYEBKR
DBN

SUPERVISION RELAY
Float switch

BU/WH*
BN/BK*

BN=500-600V
RD=380-460VSMART

WH

GNYE/GN* GC**

BU
BU

Thermal
contact

EXTERNAL STARTER, 1-PHASE, INTERNAL CONTACTOR

Motor cable
(4/4*/7*
conductors)

GY/WH*
BK/BK*
BN/RD*
GNYE/*

YE*
OR*
BU*

Pump

GC** FGB Screened
motor cable. (3+S)
Screen as ground
conductor. Use
GNYE shrink hose

Float switch
(Optional)

BN

GY
BK

1   -   2
3   -   4
5   -   6

A2A1

Contactor

BU

BK
GY
BN

WH

BU/WH* BN/BK*

BU
BU

Thermal
contactGNYE/GN* GC**

V / C

T1
T2

Terminal
 plate

U / M

W / A

4.5  Sprawdzanie obrotów wirnika: pompy bez wbudowanej
ochrony silnika

Niniejszą procedurę należy stosować, jeśli produkt nie ma funkcji kontroli
obrotów SMART™.
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PRZESTROGA: Niebezpieczeństwo zgniecenia
Szarpnięcie podczas uruchamiania może być mocne. Podczas uruchamiania
zespołu należy sprawdzić, czy nikt nie znajduje się w pobliżu.

Należy sprawdzać kierunek obrotów wirnika po każdym ponownym podłączeniu
kabla oraz po utracie fazy lub całkowitej utracie zasilania.
1. Uruchomić silnik.
2. Zatrzymać silnik.
3. Należy sprawdzić, czy wirnik obraca się w prawidłowym kierunku.

L2

L1 L2 L3

L3L1

W
S0

01
39

7A

Rysunek 4: Reakcja początkowa
4. Jeśli wirnik obraca się w niewłaściwym kierunku, należy wykonać jedną z

następujących czynności:
– Jeśli silnik ma przyłącze 1-fazowe, należy skontaktować się

z przedstawicielem ds. sprzedaży lub autoryzowanym przedstawicielem
serwisowym.

– Jeśli silnik ma połączenie trójfazowe, należy przełożyć dwa przewody fazy,
a następnie powtórzyć tę procedurę od punktu 1.

4.6  Sprawdzanie kolejności faz: pompy z wbudowanym
zabezpieczeniem silnika

Jeśli produkt jest wyposażony w funkcję kontroli kierunku obrotów SMART™.

PRZESTROGA: Niebezpieczeństwo zgniecenia
Szarpnięcie podczas uruchamiania może być mocne. Podczas uruchamiania
zespołu należy sprawdzić, czy nikt nie znajduje się w pobliżu.

Prawidłowy kierunek obrotów wirnika jest zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek
zegara, patrząc na pompę z góry. Po uruchomieniu pompa zareaguje w kierunku
odwrotnym do kierunku obrotów wirnika.
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L2

L1 L2 L3

L3L1

W
S0

01
39

7A

Rysunek 5: Reakcja początkowa

1. Podłączyć pompę do zasilania w następujący sposób:

Warunek Działanie

Pompa jest wyposażona we wtyczkę
CEE z wewnętrznym przełącznikiem
faz.

Podłączyć wtyczkę.

W
S0

06
20

5A

Pompa jest wyposażona w przełącznik
faz z przełącznikiem wł./wył.

Przekręcić pokrętło na przełączniku
faz w dowolnym kierunku.

W
S0

06
20

7A

Pompa nie jest wyposażona we
wtyczkę CEE z wewnętrznym
przełącznikiem faz ani w przełącznik
faz z przełącznikiem wł./wył.

1. Podłączyć pompę do zasilania.
2. Włączyć zasilanie.

Pompa powinna zostać uruchomiona. Jeśli tak się nie dzieje, należy przejść do
następnego punktu.

2. Jeśli pompa nie jest uruchamiana i stan bezpieczników jest prawidłowy,
należy zamienić dwie fazy:
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Warunek Działanie

Pompa jest wyposażona we wtyczkę
CEE z wewnętrznym przełącznikiem
faz.

1. Wyciągnąć wtyczkę.
2. Zamienić dwie fazy.
3. Zaczekać, aż silnik się zatrzyma.
4. Podłączyć wtyczkę.

W
S0

06
20

6A

Pompa jest wyposażona w przełącznik
faz z przełącznikiem wł./wył.

1. Obrócić pokrętło na przełączniku
faz do położenia neutralnego.

2. Zaczekać, aż silnik się zatrzyma.
3. Obrócić pokrętło do położenia

przeciwnego do poprzedniego.

W
S0

06
20

8A

Pompa nie jest wyposażona we
wtyczkę CEE z wewnętrznym
przełącznikiem faz ani w przełącznik
faz z przełącznikiem wł./wył.

Zamienić miejscami dwa przewody
fazowe na zewnętrznym przyłączu
rozrusznika.

UWAGA:
Nie należy odwracać kolejności faz podczas pracy pompy. Chwilowo mogą
wystąpić nieprawidłowe obroty, powodując uszkodzenie układu
elektronicznego silnika, a także części obracających się.

Pompa powinna zostać uruchomiona. Jeśli tak się nie dzieje, należy zlecić
uprawnionemu elektrykowi sprawdzenie sieci zasilającej oraz połączeń.
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5  Eksploatacja
5.1  Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy sprawdzić następujące
elementy:
• Wszystkie zalecane urządzenia bezpieczeństwa zostały zainstalowane.
• Kabel i wlot kabla nie zostały uszkodzone.
• Wszystkie śmieci i odpady zostały usunięte.

UWAGA:
Nigdy nie używać pompy z zablokowanym przewodem spustowym lub
zamkniętym zaworem spustowym.

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo zgniecenia
Zagrożenie automatycznym ponownym uruchomieniem.

Odległość od obszarów mokrych

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego lub oparzenia. Jeśli prawdopodobny
jest kontakt ludzi z płynem mającym kontakt z pompą lub pompowaną cieczą,
należy przyłączyć do uziemionych (masa) styków dodatkowe urządzenie
zabezpieczające przed zwarciem doziemnym.

PRZESTROGA: Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego lub oparzenia. Producent sprzętu nie
sprawdzał możliwości zastosowania tej jednostki w basenach. W razie użycia w
basenach zastosowanie mają specjalne przepisy bezpieczeństwa.

Poziom hałasu

UWAGA:
Poziom mocy akustycznej produktu wynosi poniżej 70 dB(A). Jednak w
niektórych przypadkach wynikowy poziom mocy akustycznej może przekroczyć
70 dB(A) w niektórych miejscach charakterystyki działania urządzenia. Należy
zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi poziomu głośności w miejscu montażu
urządzenia. Nieprzestrzeganie ich może spowodować utratę słuchu lub
naruszenie przepisów lokalnych.

Nie zezwalać na zasysanie lub pracę pompy na sucho
Urządzenia nigdy nie wolno uruchamiać na sucho podczas działania. Podczas
eksploatacji spirala musi być napełniona cieczą.
Praca bez obciążenia jest dozwolona tylko przez krótki czas podczas
serwisowania i inspekcji.

Nie uruchamiać pompy bez filtra siatkowego
Jeśli filtr siatkowy nie jest zamocowany, nie należy uruchamiać pompy.
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Pompy jednofazowe

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo wybuchu/pożaru
Kondensatora uruchamiania nie zaprojektowano do wykonywania wielu
powtarzanych cykli uruchamiana w krótkim czasie. Przed kolejnym
uruchomieniem należy zawsze poczekać co najmniej 15 sekund. Maksymalna
dozwolona liczba: 30 uruchomień na godzinę.

5.2  Uruchamianie pompy
PRZESTROGA: Niebezpieczeństwo zgniecenia
Szarpnięcie podczas uruchamiania może być mocne. Podczas uruchamiania
zespołu należy sprawdzić, czy nikt nie znajduje się w pobliżu.

UWAGA:
Sprawdzić, czy kierunek obrotów wirnika napędzanego jest prawidłowy. Aby
uzyskać więcej informacji, patrz Sprawdzanie kierunku obrotów wirnika.

1. Skontrolować pompę. Sprawdzić, czy nie występuje fizyczne uszkodzenie
pompy lub kabli.

2. Sprawdzić poziom oleju w komorze olejowej.
3. Wyjąć bezpieczniki lub otworzyć przerywacz i sprawdzić, czy wirnik może

swobodnie się obracać.

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo zgniecenia
Nigdy nie wkładać dłoni do obudowy pompy.

4. Sprawdzić, czy sprzęt monitorujący (jeśli jest zamontowany) działa.
5. Sprawdzić, czy wirnik obraca się prawidłowo.
6. Uruchomić pompę.

5.3  Czyszczenie pompy
Jeśli pompa pracowała w bardzo brudnej wodzie, należy ją wyczyścić. Jeżeli w
pompie pozostaną resztki gliny, cementu lub podobnych zanieczyszczeń, może
zostać zatkany wirnik i uszczelnienie, co uniemożliwi pracę pompy.
Pozostawić na pewien czas pompę pracującą w czystej wodzie lub przepłukać
pompę przez króciec tłoczny.
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6  Konserwacja
6.1  Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo zgniecenia
Ruchome części mogą być przyczyną pochwycenia lub zgniecenia. Przed
rozpoczęciem czynności serwisowych należy zawsze odłączyć i odciąć zasilanie,
aby uniknąć nieoczekiwanego uruchomienia. Zlekceważenie powyższego
zalecenia może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo inhalacji
Przed wejściem do przestrzeni roboczej należy upewnić się, że w atmosferze jest
dostateczna zawartość tlenu i nie są obecne trujące gazy.

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie biologiczne
Ryzyko zakażenia. Przed rozpoczęciem pracy z pompą, umyć ją dokładnie czystą
wodą.

PRZESTROGA: Niebezpieczeństwo zgniecenia
Upewnić się, że pompa nie może przetoczyć się lub przewrócić i spowodować
obrażenia u ludzi lub straty mienia.

Należy przestrzegać poniższych wymogów:
• Przed spawaniem lub użyciem ręcznych narzędzi elektrycznych należy

sprawdzić zagrożenie wybuchem.
• Przed rozpoczęciem prac przy pompie należy doprowadzić do schłodzenia

całego układu i części składowych pompy.
• Sprawdzić, czy urządzenie i jego wszystkie elementy zostały dokładnie

wyczyszczone.
• Przed rozpoczęciem prac należy upewnić się, że obszar roboczy jest dobrze

wentylowany.
• Gdy system jest pod ciśnieniem, nie otwierać żadnych odpowietrzników ani

zaworów spustowych, ani też nie wyjmować żadnych korków. Przed
demontażem pompy, wyjęciem korków lub odłączeniem rur sprawdzić, czy
pompa jest odizolowana od układu i nie jest pod ciśnieniem.

Weryfikacja ciągłości obwodu uziemienia
Po serwisowaniu należy zawsze przeprowadzić test ciągłości obwodu masy
(uziemienia).
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Wskazówki dotyczące konserwacji
Podczas konserwacji i przed ponownym montażem należy zawsze wykonać
poniższe czynności:
• wyczyścić dokładnie wszystkie części, szczególnie żłobki pierścieni o-ring;
• wymienić wszystkie pierścienie o-ring, uszczelki i podkładki uszczelniające;
• nasmarować wszystkie sprężyny, śruby i pierścienie o-ring smarem.
Aby zapewnić optymalną ochronę przed korozją, wszystkie pierścienie o-ring i
sąsiadujące powierzchnie należy pokryć środkiem Exxon Mobil Unirex N3 lub
jego odpowiednikiem.
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Rysunek 6: Przykład sąsiadujących powierzchni pierścienia o-ring

W trakcie ponownego montażu należy zawsze upewnić się, że istniejące
wskaźniki nieruchome znajdują się w jednej linii.
Po ponownym zmontowaniu zespołu napędowego należy go poddać testom na
szczelność. Z kolei pompę po zmontowaniu należy najpierw uruchomić próbnie, a
dopiero w razie braku błędów normalnie eksploatować.

6.2  Wartości momentów dokręcania
Wszystkie śruby oraz nakrętki trzeba nasmarować, aby osiągnąć odpowiedni
moment dokręcania. Śruby wkręcane w elementy ze stali nierdzewnej muszą
mieć gwint pokryty odpowiednimi środkami smarnymi w celu uniknięcia
zakleszczenia.
W przypadku pytań dotyczących momentów dokręcania należy kontaktować się
z przedstawicielem ds. sprzedaży lub autoryzowanym przedstawicielem
serwisowym.

Śruby i nakrętki

Tabela 1: Stal nierdzewna, A2 i A4, moment dokręcenia Nm (ft-lbs)

K
la

sa
 w

yt
rz

ym
ał

oś
ci M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

50 1.0
(0.74)

2.0
(1.5)

3.0
(2.2)

8.0
(5.9)

15
(11)

27
(20)

65
(48)

127
(93.7)

220
(162)

434
(320)

70, 80 2.7
(2)

5.4
(4)

9.0
(6.6)

22
(16)

44
(32)

76
(56)

187
(138)

364
(268)

629
(464)

1240
(915)
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K
la

sa
 w

yt
rz

ym
ał

oś
ci M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

100 4.1
(3)

8.1
(6)

14
(10)

34
(25)

66
(49)

115
(84.8)

248
(183)

481
(355)

— —

Tabela 2: Stal, moment dokręcenia Nm (ft-lbs)

K
la

sa
 w

yt
rz

ym
ał

oś
ci M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

8,8 2.9
(2.1)

5.7
(4.2)

9.8
(7.2)

24
(18)

47
(35)

81
(60)

194
(143)

385
(285)

665
(490)

1310
(966.2)

10,9 4.0
(2.9)

8.1
(6)

14
(10)

33
(24)

65
(48)

114
(84)

277
(204)

541
(399)

935
(689)

1840
(1357)

12,9 4.9
(3.6)

9.7
(7.2)

17
(13)

40
(30)

79
(58)

136
(100)

333
(245)

649
(480)

1120
(825.1)

2210
(1630)

Tabela 3: Mosiądz, moment obrotowy w Nm (ft-lbs)

M5 M8 M10

2.7 (2.0) 11
(8.1)

22
(16.2)

Śruby z łbami stożkowymi płaskimi z gniazdem imbusowym
Maksymalny moment dokręcenia śrub z łbami stożkowymi płaskimi z gniazdem
imbusowym dla wszystkich klas właściwości mechanicznych musi wynosić 80%
wartości dla klasy właściwości 8.8 i wyższych.

6.3  Serwis
Regularne przeglądy i serwis pompy zapewniają zwiększenie niezawodności
pracy.
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Typ czynności
serwisowej

Przeznaczenie Odstęp między
przeglądami

Przegląd Zapobieganie przerwom w działaniu oraz
awariom maszyny. Pomiary
zapewniające bezpieczne działanie oraz
wydajność pompy są określone dla
każdego zastosowania z osobna. Mogą
one obejmować takie operacje, jak
wyważanie wirnika, sprawdzanie i
wymiana części ulegających zużyciu,
sprawdzanie anod cynkowych oraz
stojana.

Dwa razy w roku lub
co 2000 godzin

Przegląd
główny

Zapewnienie długiego czasu eksploatacji
produktu. Zawiera części wymienne
głównych podzespołów oraz pomiary
wykonane podczas kontroli.

Co rok, w
normalnych
warunkach pracy

UWAGA:
Krótsze okresy międzyprzeglądowe mogą być wymagane w przypadku
ekstremalnych warunków eksploatacji, np. pompowania bardzo ściernych lub
korozyjnych substancji lub cieczy o temperaturach przekraczających 40°C
(104°F).

6.3.1  Przegląd
Regularne przeglądy i serwis pompy zapewniają zwiększenie niezawodności
pracy.

Pozycja
serwisowa

Działanie

Widoczne części
pompy i
instalacji

1. Sprawdzić, czy wszystkie wkręty, śruby i nakrętki są
właściwie dokręcone.

2. Sprawdzić stan płaszcza chłodzącego, filtra siatkowego,
pokrywy, uchwytów do podnoszenia, śrub oczkowych,
lin, łańcuchów i przewodów.

3. Sprawdzić części pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
4. W razie potrzeby wyregulować i/lub wymienić.

Rury, zawory i
inne
wyposażenie
zewnętrzne

1. Sprawdzić części pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
2. W razie potrzeby wyregulować i/lub wymienić.

Wirnik 1. Sprawdzić części pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
2. W razie potrzeby wyregulować i/lub wymienić.
W przypadku wystąpienia objawów zużycia wirnika lub
otaczających części wymagana jest regulacja wirnika lub
wymiana zużytych części.

Olej Sprawdzić olej:
1. Pobrać próbkę oleju.
2. Jeżeli olej zawiera cząstki stałe, wymienić uszczelkę

mechaniczną. Należy skontaktować się z
autoryzowanym warsztatem serwisowym.

Upewnić się, że komora kontrolna jest napełniona do
odpowiedniego poziomu.
Mniejsza ilość wody nie jest szkodliwa dla uszczelki
mechanicznej.
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Pozycja
serwisowa

Działanie

Wlot kablowy 1. Sprawdzić, czy spełnione są następujące wymagania:
– Wersja z pompą standardową: wlot kablowy musi

być mocno dokręcony do najniższego położenia.
– Tuleja uszczelniająca i podkładki muszą odpowiadać

zewnętrznej średnicy kabli.
2. Obciąć kawałek kabla, tak by tuleja uszczelniająca

stykała się z kablem w nowym miejscu.
3. W razie potrzeby wymienić tuleję uszczelniającą.

Komora
kontrolna1

1. Wykręcić śrubę inspekcyjną.
2. Jeśli znajduje się w niej ciecz, spuścić ją.
3. Jeśli w komorze kontrolnej znajduje się olej, należy go

usunąć i sprawdzić ponownie po upływie tygodnia. Jeśli
w komorze kontrolnej ponownie znajduje się olej,
wymienić uszczelkę mechaniczną. Należy skontaktować
się z autoryzowanym warsztatem serwisowym.

4. Jeśli w komorze kontrolnej znajduje się woda, należy
sprawdzić, czy pierścień o-ring śruby kontrolnej nie jest
uszkodzony.

5. Sprawdzić, czy śruba kontrolna jest właściwie
dokręcona.

Przewód 1. Jeśli zewnętrzna koszulka jest uszkodzona, wymienić
przewód.

2. Sprawdzić, czy przewody nie mają ostrych zgięć i nie są
ściśnięte.

układ chłodzenia Jeżeli przepływ przez układ jest częściowo ograniczony,
należy wykonać płukanie i czyszczenie.

Czujniki poziomu
lub inny osprzęt
czujnikowy

1. Sprawdzić działanie.
2. Naprawić lub wymienić uszkodzony osprzęt.
3. Wyczyścić i wyregulować osprzęt.

Osprzęt
rozrusznika

1. Należy sprawdzić stan i działanie.
2. W razie potrzeby skontaktować się z elektrykiem.

Rezystancja
izolacji uzwojeń
stojana

1. Sprawdzić izolację pomiędzy:
– dwoma fazami stojana,
– Faza-ziemia (ziemia)
Rezystancja izolacji powinna wynosić > 1 megaom Do
sprawdzenia izolacji należy użyć miernika rezystancji
izolacji 1000 V prądu stałego.

2. Jeśli wartość rezystancji izolacji jest niższa niż 1
megaom, należy skontaktować się z autoryzowanym
warsztatem serwisowym.

6.3.2  Przegląd główny
Podstawowy zestaw naprawczy zawiera pierścienie O-ring, uszczelki i łożyska.

W ramach przeglądu głównego, oprócz działań podanych w części Przeglądy,
należy wykonać następujące czynności.

1 Niezależnie od indywidualnego zastosowania komora kontrolna nie powinna być sprawdzana rzadziej niż
wskazują odstępy między kontrolami w przypadku normalnych zastosowań oraz pracy z substancjami
(cieczami) o temperaturze < 40°C (104°F).
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Pozycja serwisowa Działanie

Łożysko podporowe i
główne

Wymienić łożyska na nowe.

Uszczelnienie
mechaniczne

Wymienić uszczelnienia na nowe.

6.4  Wymiana oleju
Zaleca się olej parafinowy o lepkości zbliżonej do ISO VG32. Z tego typu olejem
pompa jest dostarczana z fabryki. Poniżej podano przykłady odpowiednich typów
oleju:
• Statoil MedicWay 32™

• BP Enerpar M 004™

• Shell Ondina 927™

• Shell Ondina X430™

W zastosowaniach, w których toksyczne właściwości oleju są mniejszym
problemem, można użyć oleju mineralnego o lepkości do ISO VG32.
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1. Śruba inspekcyjna
2. Śruba olejowa

Rysunek 7: Symbole

Opróżnianie z oleju
1. Położyć pompę na boku.

Zablokować pompę podporami, aby nie dopuścić do obrócenia się pompy.
2. Wykręcić śrubę olejową.

PRZESTROGA: Zagrożenie spowodowane przez sprężony
gaz
Powietrze znajdujące się w komorze może spowodować
wyrzucenie elementów stałych lub płynów z dużą siłą. Zachowaj
ostrożność podczas otwierania komory. Przed usunięciem korka
odczekać na dekompresję komory.

3. Obrócić pompę, tak aby otwór olejowy był na dole, i poczekać, aż olej
wypłynie do zbiornika.
W komorze oleju pozostanie pewna ilość oleju.
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Napełnianie olejem
1. Wymienić pierścień o-ring śruby olejowej.
2. Obrócić pompę tak, aby otwór olejowy był na górze i wlać nowy olej.

Napełniać, aż poziom oleju osiągnie otwór wlotowy.
W
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Pompa Ilość oleju

Litry Kwarty

8109.282 0,44 0,46

3. Włożyć z powrotem śrubę olejową i dokręcić ją.

6.5  Wymiana wirnika napędzanego

6.5.1  Demontowanie wirnika
PRZESTROGA: Niebezpieczeństwo przecięcia
Zużyte elementy mogą mieć ostre krawędzie. Należy używać odzieży ochronnej.

1. Wymontować podstawę i dolny korpus pompy.

6  Konserwacja

34 8109.282 Salvador Podręcznik instalacji, eksploatacji i konserwacji



W
S0

04
78

3A

2. Poluzować wirnik:
a) Zablokować wirnik, aby się nie obracał.

Użyć szczypiec, wkrętaka lub podobnego narzędzia.
b) Wykręcić śrubę wirnika z podkładką.
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3. Zdemontować wirnik:
a) Zablokować wirnik, aby się nie obracał.

Użyć szczypiec, wkrętaka lub podobnego narzędzia.
b) Obracać śrubę regulacyjną w lewo, aż wirnik zostanie odłączony od wału.

Użyć nasadki z przedłużeniem 100 mm (4 cale) i z sześciokątnym
gniazdem, w którym jest osadzona sześciokątna końcówka 8 mm.
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c) Zdjąć wirnik.
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6.5.2  Montowanie wirnika
1. Przygotować wał:

a) Wypolerować wszystkie rysy drobnym płótnem szmerglowym.
Koniec wału musi być czysty i pozbawiony zadziorów.

b) Pokryć wewnętrzne powierzchnie stożkowe, zewnętrzne powierzchnie
cylindryczne i gwint tulei stożkowej cienką warstwą smaru.
Odpowiednim smarem jest smar stały do łożysk, np. Exxon Mobil Unirex
N3, Mobil Mobilith SHC 220 lub odpowiednik.

UWAGA:
Nadmiar smaru może spowodować poluzowanie śmigła. Trzeba usunąć
nadmiar smaru z powierzchni stożkowych oraz/lub cylindrycznych wałów
oraz/lub tulei.
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2. Złożyć śrubę regulacyjną z tuleją stożkową.
Upewnić się, czy występuje szczelina 1,5 mm (0,06 cala).
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3. Nasmarować gwint śruby i podkładkę.
Odpowiednim smarem do śruby i podkładki jest smar stały do montażu śrub
itp., np. Kluber ALTEMP Q NB 50 lub odpowiednik.

4. Sprawdzić, czy śruba wirnika jest czysta i łatwo daje się wkręcić w końcówkę
wału.
Zabezpieczy to wał przed obracaniem się razem ze śrubą wirnika.

5. Umieścić tuleję stożkową w pędniku.
Upewnić się, czy tuleja stożkowa osiągnęła najniższy poziom w pędniku.
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6. Założyć pędnik z tuleją stożkową na wał.
7. Przymocować wirnik.

a) Umieścić podkładkę na śrubie wirnika.
b) Zablokować wirnik, aby się nie obracał.

Użyć szczypiec, wkrętaka lub podobnego narzędzia.
c) Dokręcić śrubę wirnika.

Moment dokręcenia: 22 Nm (16.2 lbf•ft)
d) Dociągnąć jeszcze o 1/8 obrotu, 45°.

Śruba będzie obciążona do granicy plastyczności, co zapewni wyższą
obciążalność połączenia.

e) Sprawdzić, czy wirnik może się swobodnie obracać.
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8. Założyć pierścień uszczelniający o-ring, obudowę pompy i stojak.
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7  Rozwiązywanie problemów
7.1  Ogólne środki ostrożności

Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo inhalacji
Przed wejściem do przestrzeni roboczej należy upewnić się, że w atmosferze jest
dostateczna zawartość tlenu i nie są obecne trujące gazy.

7.2  Rozwiązywanie problemów elektrycznych
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym
Rozwiązywanie problemów z panelem sterowania znajdującym się pod napięciem
naraża pracowników na niebezpieczne napięcia. Naprawę podzespołów
elektrycznych może wykonywać jedynie wykwalifikowany elektryk.

Podczas wyszukiwania i usuwania usterek należy stosować poniższe wytyczne:
• Odłączyć i zablokować zasilanie, z wyjątkiem przypadków sprawdzania

przewodnictwa, gdy wymagana jest obecność napięcia.
• Przy ponownym przyłączaniu zasilania należy upewnić się, że w pobliżu

modułu nie ma ludzi.
• Podczas rozwiązywania problemów dotyczących sprzętu elektrycznego należy

używać następujących pomocy:
– multimetr uniwersalny
– lampka testowa (tester ciągłości obwodów,)
– Schemat przewodów instalacji elektrycznej

7.3  Pompa nie uruchamia się
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo zgniecenia
Ruchome części mogą być przyczyną pochwycenia lub zgniecenia. Przed
rozpoczęciem czynności serwisowych należy zawsze odłączyć i odciąć zasilanie,
aby uniknąć nieoczekiwanego uruchomienia. Zlekceważenie powyższego
zalecenia może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
 

 

UWAGA:
NIE należy ponawiać ręcznego uruchamiania silnika, jeśli został on wyłączony
wskutek działania zabezpieczeń automatycznych. Może to spowodować
uszkodzenie urządzeń.
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Przyczyna Środek zaradczy

Został uruchomiony
sygnał alarmowy na
panelu sterowania.

Sprawdzić, czy:
• Wirnik obraca się swobodnie.
• Wskaźniki czujnika nie sygnalizują sytuacji

alarmowej.
• Nie zostało wyzwolone zabezpieczenie

przeciążeniowe.

Pompa nie uruchamia się
automatycznie, ale można
ją uruchomić ręcznie.

Sprawdzić, czy:
• Regulator poziomu uruchamiania działa. W razie

potrzeby wyczyścić lub wymienić.
• Wszystkie połączenia są nieuszkodzone.
• Cewki przekaźnika i stycznika nie są uszkodzone.
• W przełączniku sterowania (tryb ręczny/

automatyczny) istnieje styk w obu położeniach.
Sprawdzić obwód sterowania i działanie funkcji.

W instalacji nie ma
napięcia.

Sprawdzić, czy:
• Główny przełącznik zasilania jest włączony.
• Sprzęt uruchamiający znajduje się pod napięciem.
• Bezpieczniki nie są uszkodzone.
• Wszystkie fazy linii zasilającej znajdują się pod

napięciem.
• Wszystkie bezpieczniki są zasilane i odpowiednio

przymocowane do uchwytów bezpiecznikowych.
• Nie zostało wyzwolone zabezpieczenie

przeciążeniowe.
• Przewód silnika nie jest uszkodzony.

Wirnik jest zakleszczony. Wyczyścić:
• Wirnik
• Misę, aby zapobiec ponownemu zatkaniu wirnika.

Jeśli problem wciąż będzie występował, należy skontaktować się
z przedstawicielem ds. sprzedaży lub autoryzowanym przedstawicielem
serwisowym.
Zawsze należy podawać numer produktu i numer seryjny pompy, zob. Opis
produktu na stronie 10.

7.3.1  Pompy z funkcją SMART™: pompa się nie uruchamia
Ta sekcja jest przeznaczona dla pomp z funkcją SMART™. Kroki te są dodatkiem
do środków zaradczych zawartych w Pompa nie uruchamia się na stronie 38.
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Przyczyna Środek zaradczy

Kolejność faz może być
nieprawidłowa.

1. Wyciągnąć wtyczkę.
2. Wykonać jedną z następujących czynności:

– Zamienić dwie fazy, obracając wkrętakiem dwa
wtyki.

UWAGA:
Nie rozbierać wtyczki.

WS002614A

Rysunek 8: Wtyczka CEE

– Obrócić pokrętło w przeciwne położenie 1 z 8-
sekundowym opóźnieniem.

UWAGA:
Nie odwracać kolejności faz podczas pracy
silnika. Może to spowodować nieprawidłowy
ruch obrotowy i w konsekwencji uszkodzenia
elementów elektronicznych oraz wirujących
części silnika. Należy stosować się do wymogu
8-sekundowego opóźnienia.

WS002616A
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Rysunek 9: Przełącznik wł./wył. przełącznika faz

– Jeśli nie jest używany styk wtykowy ani
przełącznik faz, należy zamienić dwa przewody
fazowe w szafce elektrycznej.

Jeśli problem wciąż będzie występował, należy skontaktować się
z przedstawicielem ds. sprzedaży lub autoryzowanym przedstawicielem
serwisowym.
Zawsze należy podawać numer produktu i numer seryjny pompy, zob. Opis
produktu na stronie 10.
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7.4  Pompa nie zatrzymuje się, gdy używany jest czujnik poziomu
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo zgniecenia
Ruchome części mogą być przyczyną pochwycenia lub zgniecenia. Przed
rozpoczęciem czynności serwisowych należy zawsze odłączyć i odciąć zasilanie,
aby uniknąć nieoczekiwanego uruchomienia. Zlekceważenie powyższego
zalecenia może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
 

 

Przyczyna Środek zaradczy

Pompa nie może opróżnić
misy do osiągnięcia
poziomu zatrzymania.

Sprawdzić, czy:
• Nie ma wycieków z przewodów rurowych i/lub

połączenia wylotowego.
• Wirnik nie jest zatkany.
• Zawory jednokierunkowe działają prawidłowo.
• Pompa ma odpowiednią wydajność. Aby uzyskać

więcej informacji:
Należy skontaktować się z przedstawicielem ds.
sprzedaży lub autoryzowanym przedstawicielem
serwisowym.

Wystąpiło nieprawidłowe
działanie sprzętu
wykrywającego poziom.

• Wyczyścić regulatory poziomu.
• Sprawdzić działanie regulatorów poziomu.
• Sprawdzić stycznik i obwód sterujący.
• Wymienić wszystkie uszkodzone elementy.

Poziom zatrzymania jest
zbyt niski.

Podnieść poziom zatrzymania.

Jeśli problem wciąż będzie występował, należy skontaktować się
z przedstawicielem ds. sprzedaży lub autoryzowanym przedstawicielem
serwisowym.
Zawsze należy podawać numer produktu i numer seryjny pompy, zob. Opis
produktu na stronie 10.

7.5  Pompa włącza się, wyłącza i włącza ponownie w szybkiej
sekwencji

Przyczyna Środek zaradczy

Pompa włącza się z
powodu przepływu
wstecznego, który
wypełnia misę do
ponownego osiągnięcia
poziomu uruchomienia.

Sprawdzić, czy:
• Odległość między poziomami uruchomienia i

zatrzymania jest wystarczająca.
• Czy zawory jednokierunkowe działają właściwie.
• Długość rury tłocznej od pompy do pierwszego

zaworu zwrotnego jest dostatecznie mała.
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Przyczyna Środek zaradczy

Wadliwe działanie funkcji
samopodtrzymania
stycznika.

Sprawdzić:
• Połączenia stycznika.
• Napięcie w obwodzie sterowania w stosunku do

napięcia znamionowego cewki.
• Działanie regulatora poziomu zatrzymania.
• Czy spadek napięcia w przewodzie podczas

przetężenia w czasie uruchamiania powoduje
nieprawidłowe działanie funkcji
samopodtrzymania stycznika.

Jeśli problem wciąż będzie występował, należy skontaktować się
z przedstawicielem ds. sprzedaży lub autoryzowanym przedstawicielem
serwisowym.
Zawsze należy podawać numer produktu i numer seryjny pompy, zob. Opis
produktu na stronie 10.

7.6  Pompa pracuje, ale włącza się zabezpieczenie silnika
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo zgniecenia
Ruchome części mogą być przyczyną pochwycenia lub zgniecenia. Przed
rozpoczęciem czynności serwisowych należy zawsze odłączyć i odciąć zasilanie,
aby uniknąć nieoczekiwanego uruchomienia. Zlekceważenie powyższego
zalecenia może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
 

 

UWAGA:
NIE należy ponawiać ręcznego uruchamiania silnika, jeśli został on wyłączony
wskutek działania zabezpieczeń automatycznych. Może to spowodować
uszkodzenie urządzeń.

Przyczyna Środek zaradczy

W zabezpieczeniu silnika
ustawiona jest zbyt niska
wartość.

Poziom ochrony silnika należy ustawić zgodnie z
informacjami podanymi na tabliczce znamionowej
oraz, w stosownych przypadkach, na schemacie
połączeń.

Ręczne obracanie wirnika
sprawia trudność.

• Wyczyścić wirnik.
• Wyczyścić misę.
• Sprawdzić, czy wirnik jest prawidłowo wyważony.

Do zespołu napędowego
nie jest dostarczane pełne
napięcie na wszystkich
trzech fazach.

• Należy sprawdzić bezpieczniki. Wymienić
bezpieczniki, które zostały stopione.

• Jeśli bezpieczniki nie są uszkodzone, powiadomić
elektryka mającego odpowiednie uprawnienia.

Prąd fazy jest zmienny
lub zbyt wysoki.

Należy skontaktować się z przedstawicielem ds.
sprzedaży lub autoryzowanym przedstawicielem
serwisowym.
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Przyczyna Środek zaradczy

Izolacja między fazami a
masą w stojanie jest
uszkodzona.

1. Użyć testera izolacji. Za pomocą próbnika izolacji
1000 V prądu stałego należy sprawdzić, czy
izolacja między fazami i między fazą a masą
przekracza 5 megaomów.

2. Jeśli rezystancja izolacji jest mniejsza, należy
wykonać następujące czynności:
Należy skontaktować się z przedstawicielem ds.
sprzedaży lub autoryzowanym przedstawicielem
serwisowym.

Gęstość pompowanej
cieczy jest zbyt wysoka.

Należy upewnić się, że maksymalna gęstość wynosi
1100 kg/m3 (9,2 funta/galon amerykański)
• Wymienić pompę na bardziej odpowiedni model.
• Należy skontaktować się z przedstawicielem ds.

sprzedaży lub autoryzowanym przedstawicielem
serwisowym.

Temperatura otoczenia
przekracza maksymalną
dopuszczalną wartość.

Nie wolno używać pompy do tego typu zastosowań.

układ chłodzenia jest
zapchany.

Jeżeli przepływ przez układ jest częściowo
ograniczony, należy wykonać płukanie i czyszczenie.

Występuje usterka
zabezpieczenia
przeciążeniowego.

Wymienić zabezpieczenie przeciążeniowe.

Dotyczy pomp z funkcją
SMART™: Funkcja ochrony
silnika SMART™ może
wymagać zresetowania.

Należy wykonać jedną z następujących czynności:
• W celu zresetowania funkcji zabezpieczenia silnika

SMART™ wyjąć i ponownie włożyć wtyczkę
zasilającą.

• Ewentualnie odłączyć i ponownie podłączyć
zasilanie.
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OSTRZEŻENIE:
Niebezpieczeństwo zgniecenia
Zagrożenie automatycznym
ponownym uruchomieniem.

Jeśli problem wciąż będzie występował, należy skontaktować się
z przedstawicielem ds. sprzedaży lub autoryzowanym przedstawicielem
serwisowym.
Zawsze należy podawać numer produktu i numer seryjny pompy, zob. Opis
produktu na stronie 10.
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7.7  Pompa dostarcza zbyt mało wody lub nie dostarcza jej wcale
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo zgniecenia
Ruchome części mogą być przyczyną pochwycenia lub zgniecenia. Przed
rozpoczęciem czynności serwisowych należy zawsze odłączyć i odciąć zasilanie,
aby uniknąć nieoczekiwanego uruchomienia. Zlekceważenie powyższego
zalecenia może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
 

 

UWAGA:
NIE należy ponawiać ręcznego uruchamiania silnika, jeśli został on wyłączony
wskutek działania zabezpieczeń automatycznych. Może to spowodować
uszkodzenie urządzeń.

Przyczyna Środek zaradczy

Wirnik obraca się w
nieprawidłowym kierunku.

• W przypadku pompy trójfazowej bez systemu
SMART™ należy zamienić dwa przewody fazowe.
W przypadku pompy z rozrusznikiem łagodnym
należy zamienić przewody fazowe T1, T2 i T3 na
rozruszniku.

• Nieprawidłowa kolejność faz uniemożliwia
uruchomienie pompy z rozrusznikiem SMART™.

• W przypadku pompy jednofazowej należy
wykonać następujące czynności:
Należy skontaktować się z przedstawicielem ds.
sprzedaży lub autoryzowanym przedstawicielem
serwisowym.

Jeden lub kilka zaworów
ustawiono w
nieprawidłowym
położeniu.

• Przestawić zawory ustawione w nieprawidłowym
położeniu.

• W razie potrzeby wymienić zawory.
• Sprawdzić, czy wszystkie zawory są zamontowane

prawidłowo dla przepływu cieczy.
• Sprawdzić, czy wszystkie zawory otwierają się

prawidłowo.

Ręczne obracanie wirnika
sprawia trudność.

• Wyczyścić wirnik.
• Wyczyścić misę.
• Sprawdzić, czy wirnik jest prawidłowo wyważony.

Rury są zablokowane. Aby zapewnić swobodny przepływ, należy wyczyścić
rury.

Występują przecieki w
rurach i połączeniach.

Zlokalizować wycieki i uszczelnić je.

Występują objawy zużycia
wirnika, pompy i
obudowy.

Wymienić zużyte części.

Poziom cieczy jest zbyt
niski.

• Sprawdzić, czy czujnik poziomu jest prawidłowo
ustawiony.

• W zależności od typu montażu dodać urządzenie
zalewające pompę, takie jak zawór stopowy.
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Jeśli problem wciąż będzie występował, należy skontaktować się
z przedstawicielem ds. sprzedaży lub autoryzowanym przedstawicielem
serwisowym.
Zawsze należy podawać numer produktu i numer seryjny pompy, zob. Opis
produktu na stronie 10.
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8  Dane techniczne
8.1  Ograniczenia stosowania

Dane Opis

Temperatura substancji (cieczy) maksymalna 40°C (104°F)

pH pompowanej substancji (cieczy) 5–8

Gęstość substancji (cieczy) maksymalnie 1100 kg/m³ (9,2 lb/gal)

Głębokość zanurzenia Maksymalnie 20 m (65 stóp)

Inne Informacje na temat masy, prądu,
napięcia, mocy znamionowej
i szybkości pompy, znajdują się na
tabliczce znamionowej pompy.
W sprawach innych zastosowań należy
kontaktować się z przedstawicielem ds.
sprzedaży lub autoryzowanym
przedstawicielem serwisowym.

8.2  Dane silnika
Parametr Opis

Typ silnika Indukcyjny silnik klatkowy

Częstotliwość Wersja standardowa: 50 lub 60 Hz

Zasilanie 1- lub 3-fazowe

Metoda
uruchamiania

Bezpośrednio z sieci
Gwiazda-trójkąt

Maksymalna liczba
uruchomień na
godzinę

30 równo rozłożonych rozruchów na godzinę

Zgodność
z normami

IEC 60034-1

Wahania napięcia,
jeśli nie występuje
przegrzanie

±10%, jeśli urządzenie nie działa nieprzerwanie przy pełnym
obciążeniu

Tolerancja różnicy
napięć między
fazami

2%

Maksymalna
fluktuacja
częstotliwości (dla
pomp
wyposażonych w
system SMART™)

±3 Hz

Klasa izolacji
stojana

F (155°C [311°F])

Obudowa silnika
Obudowa silnika zgodnie z normą IP68.
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8.3  Dane określonego silnika
1-fazowy, 50 Hz

Typ silnika:
• 2830 obr./min
• Znamionowa moc wyjściowa 1,5 kW (2,0 HP)
• Maksymalny pobór mocy 1,9 kW (2,5 HP)

Napięcie, V Prąd
znamionowy, A

Prąd
rozruchowy, A

Współczynnik
mocy, cos φ

220 8,7 31 0,99

230 8,4 32 0,98

240 8,3 34 0,96

3-fazowy, 50 Hz
Typ silnika:
• 2800 obr./min
• Znamionowa moc wyjściowa 2,2 kW (3,0 HP)
• Maksymalny pobór mocy 2,7 kW (3,6 HP)

Napięcie, V Prąd
znamionowy, A

Prąd
rozruchowy, A

Współczynnik
mocy, cos φ

220, połączenie w
trójkąt

8,1 44 0,88

230, połączenie w
trójkąt

8,1 47 0,85

240, połączenie w
trójkąt

8,1 48 0,81

380, połączenie w
gwiazdę

4,7 24 0,89

400, połączenie w
gwiazdę

4,5 25 0,88

415, połączenie w
gwiazdę

4,3 23 0,89

440, połączenie w
gwiazdę

4,2 25 0,85

500, połączenie w
gwiazdę

3,6 20 0,87

525, połączenie w
gwiazdę

3.7 22 0,82

550, połączenie w
gwiazdę

3.7 22 0,77

1-fazowy, 60 Hz
Typ silnika:
• 3405 obr./min
• Znamionowa moc wyjściowa 1,8 kW (2,4 HP)
• Maksymalny pobór mocy 2,2 kW (3,0 HP)
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Napięcie, V Prąd
znamionowy, A

Prąd
rozruchowy, A

Współczynnik
mocy, cos φ

220 10,0 35 0,98

230 9,9 37 0,97

240 9,8 39 0,95

3-fazowy, 60 Hz
Typ silnika:
• 3410 obr./min
• Znamionowa moc wyjściowa 2,6 kW (3,5 HP)
• Maksymalny pobór mocy 3,1 kW (4,2 HP)

Napięcie, V Prąd
znamionowy, A

Prąd
rozruchowy, A

Współczynnik
mocy, cos φ

200, połączenie w
gwiazdę

11,0 61 0,88

208, połączenie w
gwiazdę

10,0 71 0,84

220, połączenie w
trójkąt

9,6 65 0,85

220, połączenie w
trójkąt, równoległe

9,4 59 0.9

220, połączenie w
gwiazdę, równoległ
e

9,4 59 0,88

230, połączenie w
trójkąt

10,0 67 0,79

230, połączenie w
trójkąt, równoległe

9,2 62 0,87

230, połączenie w
gwiazdę, równoległ
e

9,5 65 0,83

240, połączenie w
trójkąt

9,8 67 0,78

240, połączenie w
gwiazdę,
równoległe

10,0 67 0,76

380, połączenie w
gwiazdę

5,6 37 0,86

380, połączenie w
gwiazdę,
równoległe

5,4 34 0.9

400, połączenie w
gwiazdę

5,5 37 0,83

400 połączenie
równoległe w
gwiazdę

5,4 36 0,85

440, połączenie w
trójkąt, szeregowe

4,7 29 0.9
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Napięcie, V Prąd
znamionowy, A

Prąd
rozruchowy, A

Współczynnik
mocy, cos φ

440, połączenie w
gwiazdę

4,6 26 0,91

440, połączenie w
gwiazdę, szeregow
e

4,7 29 0,88

460, połączenie w
trójkąt, szeregowe

4,6 31 0,87

460, połączenie w
gwiazdę

4,4 28 0.9

460, połączenie w
gwiazdę, szeregow
e

4,7 32 0,83

480, połączenie w
gwiazdę

4,4 29 0,86

480, połączenie w
gwiazdę,
szeregowe

4.9 34 0,78

575, połączenie w
gwiazdę

3,5 22 0.9

600, połączenie w
gwiazdę

3,5 23 0,88

8.4  Wymiary i masy
Jeśli nie określono inaczej, wszystkie wymiary na rysunku podano w milimetrach.
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Rysunek 10: Wersja standardowa

8.5  Charakterystyki działania
Standard testowania

Pompy są testowane zgodnie z normą ISO 9906:2012, HI 11.6:2012.
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Standardowa wersja pompy
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Rysunek 11: Zasilanie 50 Hz, 1- i 3-fazowe
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Rysunek 12: Zasilanie 60 Hz, 1- i 3-fazowe
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