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

INSTRUKCJA 
OBSŁUGI



Pompa tłokowa z napędem elektrycznym w ramie 
 

Specyfikacja techniczna: 

Przeznaczenie      Obnizenie poziomu wodu gruntowej 

Producent / Typ     Impulse / Mumbai IP – 175 

Max przepływ      95 m3 / h 

Max. wysokość podnoszenia    20 mwc 

Max wysokość podnoszenia na ssaniu pompy 9,5m 

Przyłącze ssawne     4’’ 

Przyłącze zrzutowe     4’’ 

Wymiary L x W x H     2000mm x 800mm x 1000mm 

Waga       1325kg 

Napęd       Silnik elektryczny 

Silnika typ      SME 132M 

Moc na kole zamachowym / Obroty silnika  7,5 kW / 1440 obrotów /min 

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

Natężenie      14,6A 

Gnizado zasilające     32A z możliwością zamiany kierunku faz 

GPS       Wyposażnona w GPS 
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1 Opis, zastosowanie i zasada działania 

 
1.1 Opis 

OSTRZEŻENIE: 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.  

 

1.2 Konstrukcja zespołu pompowego 

 

1. Strona tłoczna 

2. Korpus pompy 

3. Silnik elektryczny 

4. Osłona paska napędowego 

5. Strona ssąca 

6. Przekładnia 

7. Łapacz kamieni 

 

1.3 Przeznaczenie 

Pompy tłokowe są przeznaczone wyłącznie do pompowania wody z filtrów 
lub węży spustowych, a NIE do pompowania brudnej wody pobieranej 
bezpośrednio z węża ssącego, z lub bez filtra siatkowego. 
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Długie włókna spowodują natychmiastowe usterki. Maksymalna dopuszczalna wielkość 
cząstek wynosi 5 mm. 

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

 

1.4 Użycie niezgodne z przeznaczeniem 

− Zabrania się używać pompy do tłoczenia słonej wody 

− Zabrania się używać pompy do tłoczenia cieczy z większymi ciałami stałymi 

− Zabrania się używać pompy do tłoczenia substancji łatwopalnych i/lub wybuchowych. 

− Zabrania się umieszczania standardowej pompy lub zespołu pompowego w środowisku, w 
którym istnieje niebezpieczeństwo pożaru i/lub wybuchu. 

− Zabrania się rozmieszczania standardowej pompy lub zespołu pompowego w środowisku 

ATEX. 

− Pompę należy używać tylko do zastosowań wymienionych w specyfikacji zespołu 

pompowego. 

− Zabrania się używania pompy do jakichkolwiek zastosowań i/lub dziedzin działalności innych 
niż te, do których pompa została pierwotnie przeznaczona i zainstalowana bez pisemnej 
zgody firmy Impulse. 
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1.5 Specyfikacja i wymiary  
 

Specyfikacja pompy:  
 

Typ ................ .................. Mumbai IP - 175 
Maks. przepływ ................ 95 m3/h 
Maks. wys słupa wody ................ 20 mwc  
Maks. wysokość ssania ................. 9.5 mwc  
Połączenia ...................... 4  
Sucha masa ......................... 1325 kg 
Wymiary Dł. x Szer. x Wys. ......... 2000 x 800 x 1000 mm  
Rama podstawowa .......................... Cynkowana ogniowo  
Punkt podnoszenia .......................... Wyposażony w 
pojedynczy punkt podnoszenia  
Możliwość układania piętrowego ............................. 
Rama pozwala na układanie piętrowe  
 

 
Silnik elektryczny  
 
Typ silnika ............................ SME132M  
Zasilanie ................... 7.5 kW (10 Hp)  
Prędość ................... 1440 rpm  
Napięcie ................... 400/690 V.  
Częstotliwość ................... 50 Hz  
Bieguny .................................... 4  
Montaż .............................. B3  
Ochrona ............................. IP65  
Wydajność ............................. IE3  
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2 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 tych informacji może spowodować obrażenia (prawdopodobnie 
poważne) lub nawet śmierć. 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Kiedy pojawia się symbol ostrzegawczy z tekstem OSTRZEŻENIE, towarzyszą 

mu informacje, które mają ogromne znaczenie dla wszystkich osób związanych 

z zespołem pompowym. Ignorowanie tych informacji może spowodować 

obrażenia lub uszkodzenie jednostki pompowej (prawdopodobnie poważne). 

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

wszelkiej odpowiedzialności. Jeżeli poziom emisji hałasu przekracza 85 dB (A), należy nosić 

ochronniki słuchu. 

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

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

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

 
Nigdy nie dopuszczaj do pracy zespołu pompowego z zablokowanym przewodem 

spustowym. Nagromadzenie ciepła może doprowadzić do wybuchu 

 

2.1 Naklejki ostrzegawcze 

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

 

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

 
B 

 

 

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

C 

 

 

UWAGA: gorąca powierzchnia 

D 

 

 

UWAGA: niebezpieczeństwo zgniecenia 

E 

 

 

Olej 

F 

 

 

Substancje niebezpieczne lub drażniące 

G 

 

 

Ogólne zagrożenie 

H 

 

 

Niebezpieczeństwo: wysokie napięcie 

I 

 

 

Niebezpieczeństwo: pole magnetyczne 

J 

 

 

Należy nosić ochronę słuchu 

K 

 

 

Instrukcja użytkowania 

L 

 

 

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy go zutylizować w sposób 
przyjazny dla środowiska. 
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3 Instrukcja podnoszenia zespołu pompowego Mumbai 
IP - 175 

 

 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

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

 

 

OSTRZEŻENIE 

Przed przeniesieniem zespołu pompowego należy zawsze odłączyć wszystkie 
połączenia zewnętrzne. 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Do transportu zespołu pompowego nie wolno używać ucha do podnoszenia na 

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

 

 

OSTRZEŻENIE 

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

 

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

 

 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Jeśli zespół pompowy jest zainstalowany na bagnistej lub błotnistej powierzchni, 

instalacja może utknąć w ziemi. 

 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

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

górze obudowy lub ramy. 
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NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Standardowe ucha do podnoszenia w zespołach pomp impulsowych, zarówno w 

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

podnoszenia dodatkowego ciężaru przyczep lub innych elementów. Surowo zabrania 

się używania standardowego wyposażenia do podnoszenia w celu podnoszenia lub 

przemieszczania zespołów pompowych o masie całkowitej większej niż podana w 

arkuszach specyfikacji. Może to spowodować sytuację zagrożenia życia. 

 

3.1 Przemieszczanie zespołu pompowego za pomocą wózka 
widłowego 

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

 

 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Używaj certyfikowanego sprzętu do podnoszenia o odpowiednim udźwigu i zawsze 

podnoś bezpośrednio od góry. Podnoszenie pod kątem może prowadzić do 

niebezpiecznych sytuacji. 

Podnoszenie może być wykonywane tylko przez odpowiednio upoważniony personel. 

Ponieważ dostępnych jest wiele różnych wersji zespołu pompowego, podano tylko 

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

konkretnego zespołu pompowego. 
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4 Instalacja zespołu pompowego 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących umieszczenia i instalacji zespołu 

pompowego może spowodować zagrożenie dla użytkownika i/lub poważne 

uszkodzenie zespołu pompowego. 
 

Uwaga 
Firma Impulse nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikające z 
nieprzestrzegania wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji. Takie użycie skutkuje 
utratą prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń gwarancyjnych lub roszczeń 
odszkodowawczych 

 
− Ustaw pompę na płaskiej powierzchni zdolnej do utrzymania obciążenia. 

− Upewnij się, że wokół zespołu pompowego jest wystarczająco dużo miejsca na czynności obsługowe 
i konserwacyjne. 
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4.1 Jak napełnić korpus pompy wodą: 

1. Upewnij się, że wszystkie zawory spustowe są zamknięte. 

2.  Całkowicie wypełnij wodą łapacz kamieni przez złącze po stronie ssącej – dla ułatwienia można w 
tym celu podłączyć złącze D100 F/M 90 stopni (1) 

   
 

4.2 Panel sterowania 
 

Pompa Impulse Mumbai jest dostarczana z przełącznikiem 
gwiazda-trójkąt, posiada trzy pozycje: Neutralna (1), Gwiazda (2) i 
Delta (3). 

   
 

  

 

 

OSTRZEŻENIE 

Zbyt wolne obrócenie przełącznika spowoduje zadziałanie zabezpieczenia 

termicznego silnika. Ustaw przełącznik w położeniu neutralnym i włącz go 

ponownie. 
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4.3 Sprawdzenie kierunku obrotów i jak je zmienić 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Ten test może być wykonywany tylko przez upoważniony personel po odpowiednim 

przeszkoleniu. 

 
Aby sprawdzić kierunek obrotów, należy na chwilę włączyć silnik. Nie można pozwolić, aby silnik 
osiągnął normalną prędkość roboczą. Kierunek obrotów jest pokazany czerwoną strzałką na silniku 
elektrycznym (1) i osłonie pasa napędowego (2). 

 
 
Uwaga 
Jeśli kierunek obrotów jest nieprawidłowy, należy zmienić połączenie na listwie zaciskowej 
lub, jeśli urządzenie posiada wtyk zmiany fazy, należy zamienić styki wtyczki. 
 

 
 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Przed jakąkolwiek czynnością MUSI zostać odłączone zasilanie elektryczne. 

Okablowanie powinno być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowany 

personel. 
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5 Codzienna konserwacja pompy 

− Sprawdź poziom oleju w jednostce napędowej (1) 

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

− Sprawdź kapanie uszczelnienia dławika na tłoczysku; nie powinno przekraczać jednej kropli na pięć 

sekund. Przy większych wysokościach podnoszenia może być konieczna ponowna regulacja 

uszczelnienia dławika. 

   

− Sprawdź, czy kapiąca woda może odpłynąć z uszczelnienia dławika. Kanał nie może być zatkany od 

zewnątrz brudem i piaskiem, który dostał się na obudowę. 

− Sprawdź, czy maszyna jest nadal prawidłowo ustawiona na podłożu, na którym stoi, zgodnie z 
instrukcją. Jest to ważne, ponieważ sytuacja może się zmienić w wyniku nagromadzenia się piasku 
lub ziemi wokół zespołu pompowego. 

− Sprawdź podciśnienie nad filtrem w łapaczu kamieni za pomocą wakuometru (1) na łapaczu 
kamieni. Jeśli odczyt wskazuje na niskie podciśnienie, filtr w łapaczu kamieni może być 
zablokowany. Otwórz osłony łapaczy kamieni (2) i (3), wyczyść filtr (4). 
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6 Przygotowanie do uruchomienia 
 

1. Podejmij wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że połączenia elektryczne i kable nie 
zostaną uszkodzone 

2. Napięcie i częstotliwość należy wcześniej sprawdzić i muszą one odpowiadać specyfikacji 
silnika. Te dane są podane na tabliczce znamionowej silnika. 

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

znamionowa silnika. Sprawdź połączenia w skrzynce zaciskowej za panelem sterowania 
5. Sprawdź kierunek obrotów pompy. 
6. Sprawdź poziom oleju w jednostce napędowej (1).  

 

7. Napełnij korpus pompy wodą. 

8. Sprawdź, czy rury ssawne i tłoczne są prawidłowo i bezpiecznie zainstalowane. 
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7 Uruchomienie 
 

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

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

 
3. A następnie w ciągu jednej sekundy przełączono do pozycji delta (3). 

 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Zbyt wolne obrócenie przełącznika spowoduje zadziałanie zabezpieczenia termicznego 

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

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

 

         

 

Uwaga 
Jeśli podejrzewasz, że ciecz zaczyna zamarzać, opróżnij pompę gdy medium jest nadal w stanie ciekłym. 
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9 Monitorowanie pracy 
 

1. Podczas pracy regularnie sprawdzaj, czy pompa działa prawidłowo, płynnie i bez wibracji 
pracuje, nietypowe odgłosy i nieszczelności. 

2. Jeśli pompa pracowała przez długi czas bez kontaktu z wodą, korpus pompy należy napełnić 
wodą, ponieważ miseczki wysychają po dłuższym czasie pracy na sucho. 

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

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

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

 

 

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

 
 

 

OSTRZEŻENIE 
W przypadku niebezpieczeństwa zamarznięcia pompowanej cieczy wewnątrz pompy 
podczas jej postoju, należy opróżnić pompę. 

1. Wyłącz silnik przed opróżnieniem. 
2. Otwórz zawory (osłony / korki) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), upewnij się, że nie są zatkane i wyczyść je, 

jeśli są.  
3. Włącz pompę na około 5 minut, aby usunąć wodę z zaworów ssawnego i ciśnieniowego. 
4. Wyłącz silnik i zamknij wszystkie zawory (porty/pokrywy/korki) po całkowitym spuszczeniu wody. 

 

 
 

 

OSTRZEŻENIE 
Upewnić się, że cała spuszczona ciecz jest przechowywana w odpowiedni sposób i 
usunięta zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie pozwól, aby woda spłynęła na ziemię, 
ponieważ może to spowodować jej śliskość. 
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11  Tabela rozwiązywania problemów 

OSTRZEŻENIE 

W przypadku nieprawidłowego działania lub nienormalnej pracy, natychmiast 

wyłącz pompę, aby zapobiec niebezpiecznej sytuacji i/lub uszkodzeniu urządzenia. 

 

Awaria Prawdopodobna 
przyczyna 

Diagnoza Możliwe 
rozwiązanie 

Niewystarczająca 
wydajność  

Suchy korpus pompy Wycie przy każdym 
ruchu pompy 

Napełnij korpus pompy 
co najmniej 10 litrami 
wody (1 wiadro) 

Zużyte kołnierze Sprawdź stan kołnierzy 
za pomocą otworów 
rewizyjnych 4 i 7 

Wymień kołnierze 

Uszkodzone zawory 
ssące 

Zdejmij pokrywy 
rewizyjne 2 i 5 i 
sprawdź, czy nie ma 
uszkodzeń 

Usuń wszelkie blokady 
lub zużyte/uszkodzone 
części 

Niewystarczająca 
wydajność ssania 
podczas rozruchu 

Zbiornik kamieni jest 
zanieczyszczony 

Sprawdź łapacz kamieni 
przez pokrywę 6 

Wyczyść łapacz kamieni 

Wyciek przez uszczelki 
pokrywy rewizyjnej 

Syczenie podczas / 
zaraz po uruchomieniu 
w pobliżu punktu 1, 2, 
4, 5, 6 lub 7 

Dokręcić lub wymienić 
przeciekającą uszczelkę 

Przeciekająca dławica Syczenie w pobliżu 
dławnicy (3) 

Wyreguluj płytę 
dławnicową 

Uszkodzone zawory 
wylotowe 

Usuń pokrywy 
rewizyjne 1 i 2 i 
sprawdź, czy nie ma 
uszkodzeń 

Usuń wszelkie blokady 
lub zużyte/uszkodzone 
części 

Zużyte kołnierze Sprawdź stan kołnierzy 
za pomocą otworów 
rewizyjych 4 i 7 

Wymień kołnierze 

 
 
 

 
1. Pokrywa rewizyjna zaworów 

tłocznych  

2. Pokrywa rewizyjna zaworów 
ssawnych, jak i tłocznych 

3. Płytka dławikowa 

4. Pokrywa rewizyjna kołnierza 

5. Pokrywy rewizyjne zaworów 
ssawnych 

6. Otwór do czyszczenia 
zbiornika kamieni 

7. Przednia pokrywa rewizyjna 
kołnierza 
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Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

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

Brak zasilania Sprawdź połączenia elektryczne 

Pasek napędowy między 
silnikiem a pompą jest 
uszkodzony lub luźny. 

Wymień pasek napędowy lub 
napnij go. 

Wyłącznik termiczny 
przełącznika start/delta wyłącza 
się. 

Szybciej przełączaj przełącznik 
z gwiazdy na deltę 

Jednostka napędowa jest 
przeciążona 

Nieprawidłowy kierunek obrotów Odwróć kierunek obrotów 

 

 
 

OSTRZEŻENIE 

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

skontaktuj się z działem technicznym firmy Uprent. 

 


