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

INSTRUKCJA 
OBSŁUGI



Pompa tłokowa z napędem spalinowym w obudowie dziękochłonnej 
 

Specyfikacja techniczna: 

Przeznaczenie      Obnizenie poziomu wodu gruntowej 

Producent / Typ     Impulse / Yamuna IP – 175 

Max przepływ      90 m3 / h 

Max. wysokość podnoszenia    20 mwc 

Max wysokość podnoszenia na ssaniu pompy 9,5m 

Przyłącze ssawne     4’’ 

Przyłącze zrzutowe     4’’ 

Wymiary L x W x H     2250mm x 1050mm x 1400mm 

Waga       1985kg 

Napęd       Silnik wysokoprężny 

Marka silnika / Typ     Hatz / 1D81Z 

Moc na kole zamachowym / Obroty silnika  5,5 kW / 1500 obrotów /min 

Zbiornik paliwa     230 litrów 

Max. Zużycie paliwa     1,6 l/h 

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.  
 
Pompa Impulse Yamuna została opracowana do pompowania czystej do lekko zanieczyszczonej wody 
o maksymalnej gęstości 1,05g/cm³ i temperaturze od 0 do 45 stopni Celsjusza. Do typowych 
zastosowań należą:  
- Odwodnienie poziome  
- Odwadnianie pionowe lub podciśnieniowe z filtrami odwadniającymi.  
- Działania zaradcze  
- Wykonanie kanalizacji  
- Wykopy  
- Montaż rurociągów  

 

 

1.2 Konstrukcja zespołu pompowego 

 

 
 

1. Koło napędowe 

2. Spust 

3. Strona ssąca 

4. Łapacz kamieni 
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5. Skrzynia biegów  

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. 

  

 

Długie włókna spowodują natychmiastowe usterki. Maksymalna dopuszczalna wielkość 
cząstek wynosi 5 mm. 

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

 

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 .................................. Yamuna 
Maks. przepływ ................ 90 m3/h 
Maks. wys. słupa wody ................ 20 mwc  
Maks. wysokość ssania ................. 9.5 mwc  
Silnik wysokoprężny ................ Hatz 1D81Z 
Zużycie paliwa ................ Maks. 0,8 l/godz  
Połączenia ...................... 4  
Poziom głośności ............. Około 46 dB(A) na 10 m  
Sucha masa ......................... 1985 kg 
Wymiary Dł. x Szer. x Wys. ......... 2250 x 1050 x 1400 mm  
Rama podstawowa .......................... Cynkowana ogniowo 
Drzwi ................................... 4 łatwo dostępne zamykane drzwi  
Zbiornik paliwa .............................. 230 l. 
Punkty podnoszenia .......................... Wyposażony w pojedynczy punkt podnoszenia i kanały dostosowane 
do transportu przy pomocy wózków widłowych 
Możliwość układania piętrowego ............................. Obudowy można układać piętrowo  
System wydechowy ................... W pełni zintegrowany z obudową 
 
 

 
Silnik  
 
Marka silnika ....................... Hatz  
Typ silnika .......................... 1D81Z  
Zasilanie ................... 5,5 kW 
Maks. prędkość silnika ....................... 1500 RPM  
Zużycie paliwa ................ 245 g/kWh  
Przemieszczenie ....................... 0.667 l   
Liczba cylindrów ............. 1  
System chłodzenia .................... Chłodzenie powietrzem  
Metoda uruchamiania ................... Rozrusznik elektryczny 
Miska olejowa ............................... 4,5 l. 
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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 
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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  

 

 

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 YAMUNA 
 

 

 

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 może wynosić 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 
w sytuacji 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 
 

4.1 Umiejscowienie - ogólne 
 

 
 

 

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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OSTRZEŻENIE 

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

boki zespołów pompowych służą do rozpraszania ciepła. Zespół pompowy 

napędzany silnikiem wysokoprężnym wykorzystuje również ściany boczne do 

zasysania powietrza do spalania i odprowadzania spalin. 

 

 

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

− -Zainstaluj zalecane zabezpieczenie(a) we właściwy sposób. 

 
4.2 Do użytku na zewnątrz 

Zespół pompowy Yamuna nadaje się do użytku na zewnątrz. 
Oprócz ogólnych instrukcji muszą zostać spełnione następujące dodatkowe wymagania: 

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

− Upewnij się, że wokół wylotu gorącego powietrza jest wystarczająco dużo wolnego miejsca. 
Zachowaj co najmniej 2 m (6.6 stóp) wolnej przestrzeni. 

− Unikaj miejsc zapylonych i takich, w których może wystąpić korozja lub erozja. 

. 

4.3 Do użytku w pomieszczeniach 

Oprócz ogólnych instrukcji muszą zostać spełnione następujące dodatkowe wymagania: 

− Upewnij się, że teren pracy pompy ma odpowiednią wentylację. 

− Upewnij się, że spaliny są odprowadzane na zewnątrz. 

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

− Zapobiegaj wysokiej temperaturze i wilgotności otoczenia. 

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

− Sprawdź poziom oleju w silniku i pompie. 

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

 

− Sprawdź, czy nie ma wycieków oleju i węży 
paliwowych. 

 

− 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 ziemią 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 
piasek/ziemia wokół zespołu pompowego. 

 

Sprawdzanie syfonu 
 
Odstępy czasu, w których należy sprawdzać oddzielacz wody, zależą całkowicie od ilości wody w 
paliwie i ostrożności, jaką należy zachować podczas tankowania. 

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

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

- Gdy tylko olej napędowy zacznie wypływać z otworu, śrubę separatora wody można ponownie 
dokręcić. 
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6 Pompa - ogólnie 
 

6.1 Przygotowanie do uruchomienia zespołu pompowego 

Pompy z serii Yamuna to samozasysające pompy tłokowe z gumowymi przyssawkami. Przed 
uruchomieniem pompy należy napełnić obudowę pompy wodą. 

 

6.2 Aby napełnić korpus pompy wodą: 

1. Wypełnij całkowicie łapacz kamieni wodą, przez złącze po stronie ssącej; łatwiej jest w tym celu 
podłączyć złącze D100 F/M 90 stopni (1) 

 

 

 

 
2. Uruchom silnik i kontynuuj napełnianie łapacza kamieni wodą, aż zacznie wypływać przez 

stronę tłoczną. Po uruchomieniu korpus pompy jest całkowicie wypełniony wodą. 
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6.3 Pompa - ogólnie 
 
Typ 1 

 
Odkręć korek zbiornika paliwa i wizualnie sprawdź poziom paliwa, jeśli to konieczne, uzupełnij 
je. 

 

Typ 2 
 
Włącz uziemienie (1) i wyłącznik (2) w pozycji „ON”, odczytaj odczyt ze wskaźnika poziomu 
paliwa i jeśli jest niski, uzupełnij paliwo. 
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6.4 Przygotowania do uruchomienia 

 
1. Sprawdź poziom oleju w przekładni (1) i silniku (2).  

 

    
 

 
 
 

2. Sprawdź poziom paliwa, odkręć korek zbiornika paliwa i wizualnie sprawdź, czy paliwo jest w 
zbiorniku, w razie potrzeby uzupełnij je. 
 



18  

3. Sprawdź przewody paliwowe pod kątem wycieków. 
4. Jeśli ma to zastosowanie, pompa jest teraz wstępnie podgrzewana do odpowiedniej 

temperatury (to, czy konieczne jest wstępne podgrzanie pompy zależy od pompowanej cieczy 
i warunków otoczenia). 

5. Całkowicie otworzyć ssawne i ciśnieniowe zawory odcinające. 
6. W przypadku obejścia otworzyć zawór odcinający na obejściu. 
7. W przypadku zestawu pompowego bez obudowy sprawdzić, czy kratki ochronne są założone 

na tłoczyskach. 
8. Sprawdź, czy wszystkie korki spustowe i osłony są na swoich miejscach. 

 
 

6.5 Zalewanie układu paliwowego 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 

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

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

powietrze. 

 

 
Jeśli do układu paliwowego dostanie się powietrze, należy je usunąć przed uruchomieniem 
silnika. 
 
Powietrze może dostać się do układu paliwowego w następujących przypadkach: 
• Zbiornik paliwa jest pusty lub został częściowo opróżniony. 
• Przewody paliwowe niskiego ciśnienia są odłączone. 
• W układzie paliwowym niskiego ciśnienia występuje wyciek. 
• Filtr paliwa został wymieniony. 
 
Jeśli do układu paliwowego dostanie się powietrze, można go zalać w kolejnych krokach. 
 

1. Pchnij i przytrzymaj dźwignię (1). 
2. Pompuj dźwignię pompy zasilającej (2), aż układ będzie pełny, może to zająć 1-2 minuty. 
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6.6 Czyszczenie łapacza kamieni 
 
Aby wyczyścić łapacz kamieni, należy wykonać następujące czynności: 
 

1.  Otwórz pokrywę (1), usuń wszystkie kamienie i zanieczyszczenia. 
 

 
 

2. Sprawdź ciągłość gumowej uszczelki. Jeśli jest w złym stanie, wymień ją.  
3. Zamknij pokrywę (1) 
4. Otwórz panel (2)  

 
5. Otwórz pokrywę (3) 
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6. Usuń wszystkie zanieczyszczenia z łapacza kamieni. 
 

7. Zamknij pokrywę (3) i panel (2). 
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7 Panel sterowania (typ 1) 
 
 

1. Licznik godzin 
2. Przełącznik wyboru 
3. Kontrolka ciśnienia oleju 
4. Kontrolka ładowania 

baterii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga 
Licznik godzin wskazuje, jak długo pompa była w eksploatacji. Odczyt godzinowy jest również 
ważny przy ustalaniu wymaganych konserwacji zespołu pompowego. 

 
 

Przełącznik wyboru (typ 1) 
 
Przełącznik wyboru ma trzy pozycje: 
Zespół pompowy jest wyłączony (1). 
Zespół pompowy jest włączony (2) 
Uruchamianie zespołu pompowego (3). 
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7.1 Rodzaj rozruchu (1) 
 
Przed uruchomieniem pompa musi być zatrzymana. 
 

1. Sprawdź typ pompy (tabliczka znamionowa) i właściwości zespołu pompowego, takie jak: 
prędkość, ciśnienie robocze, pobór mocy, temperatura robocza itp. 

2. Sprawdź czy zespół pompowy jest umieszczony zgodnie z instrukcją. Zwróć szczególną 
uwagę na obszar wokół zespołu pompowego. Zadbaj aby pompa miała dostęp do 
odpowiedniej ilości świeżego powietrza. 

3. Sprawdź czy zainstalowane są zabezpieczenia wymagane obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa. 

4. Podłącz węże. 
5. Jeśli pompa jest sucha, korpus pompy należy najpierw napełnić wodą. 
6. Wykonaj codzienną konserwację 
7. Sprawdź czy w zbiorniku jest wystarczająca ilość paliwa. 
8. Włącz przełącznik uziemnika (1) 

 

 
 

9. Ustaw przełącznik na panelu sterowania w pozycji (2) Kontrolka ciśnienia oleju i ładowania 
akumulatora musi się zapalić.  

 
 

10. Przekręć przełącznik na panelu sterowania w pozycję START (3) Silnik musi się uruchomić.  
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OSTRZEŻENIE 
Jeśli podczas uruchamiania wystąpią wibracje, natychmiast zatrzymaj pompę i 
usuń przyczynę przed ponownym uruchomieniem. 

11. Pozwól silnikowi pracować przez pięć minut, zanim pompa zostanie podłączona do układu 
odwadniania. 

12. Jeśli silnik nie uruchomi się, naciśnij i przytrzymaj czerwony uchwyt na zabezpieczeniu 
ciśnienia oleju. Uruchom silnik i zwolnij uchwyt po uruchomieniu silnika. 

 
 

 

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

 
 

 

OSTRZEŻENIE 

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

7.2  Zatrzymywanie (typ1) 
 
1. Ustaw przełącznik na panelu sterowania w pozycji wyłączonej (1). 

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

ciekłym. 
3. Przed wyłączeniem pompy sprawdź, czy ma to wpływ na system odwadniania. 
4. Zamknij zawór odcinający (jeśli jest). 
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5. Zamknij zawór odcinający ssanie (jeśli występuje). 
6. Wyłącz uziemnik (1) 
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8. Panel sterowania (typ 2) 
 

1. Kontrolka ciśnienia oleju  
2. Kontrolka ładowania baterii 
3. Przełącznik wyboru 
4. Licznik godzin 
5. Wskaźnik poziomu paliwa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga 
Licznik godzin wskazuje, jak długo pompa była w eksploatacji. Odczyt godzinowy jest również 
ważny przy ustalaniu wymaganych konserwacji zespołu pompowego. 

 
 

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

   
 

8.1 Rodzaj rozruchu (2) 
 
Przed uruchomieniem pompa musi być zatrzymana. 
 
 

1. Sprawdź typ pompy (tabliczka znamionowa) i właściwości zespołu pompowego, takie jak: 
prędkość, ciśnienie robocze, pobór mocy, temperatura robocza itp. 

2. Sprawdź czy zespół pompowy jest umieszczony zgodnie z instrukcją. Zwróć szczególną 
uwagę na obszar wokół zespołu pompowego. Zadbaj aby pompa miała dostęp do 
odpowiedniej ilości świeżego powietrza. 
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3. Sprawdź czy zainstalowane są zabezpieczenia wymagane obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa. 

4. Podłącz węże. 
5. Jeśli pompa jest sucha, korpus pompy należy najpierw napełnić wodą. 
6. Wykonaj codzienną konserwację 
7. Sprawdź czy w zbiorniku jest wystarczająca ilość paliwa. 
8. Włącz przełącznik uziemnika (1) 

 

 
 

 

9. Ustaw przełącznik na panelu sterowania w pozycji (2) Kontrolka ciśnienia oleju i ładowania 
akumulatora musi się zapalić. 

 
 

10. Przekręć przełącznik na panelu sterowania w pozycję START (3) Silnik musi się uruchomić. 
 

 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Jeśli podczas uruchamiania wystąpią wibracje, natychmiast zatrzymaj pompę i 
usuń przyczynę przed ponownym uruchomieniem. 
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11. Pozwól silnikowi pracować przez pięć minut, zanim pompa zostanie podłączona do układu 
odwadniania. 

12. Jeśli silnik nie uruchomi się, naciśnij i przytrzymaj czerwony uchwyt na zabezpieczeniu 
ciśnienia oleju. Uruchom silnik i zwolnij uchwyt po uruchomieniu silnika. 

 

 

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

 
 

 

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

8.2  Zatrzymywanie (typ2) 
 

1. Ustaw przełącznik na panelu sterowania w pozycji wyłączonej (1). 

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

ciekłym. 
3. Przed wyłączeniem pompy sprawdź, czy ma to wpływ na system odwadniania. 
4. Zamknij zawór odcinający (jeśli jest). 
5. Zamknij zawór odcinający ssanie. 
6. Wyłącz uziemnik (1) 

 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Jeśli istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia, całkowicie opróżnij pompę. 
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9. ECOMIZER-PRO (typ3) 
 

Sterownik ECOMIZER-PRO znajduje się na środkowym panelu. Jest połączony z pompą 
i silnikiem za pomocą 2 wtyczek na dole skrzynki sterowniczej. Pozwala to 
użytkownikowi na łatwe usunięcie środkowego panelu podczas konserwacji 

 
 
 

 
 

 
• Aby uruchomić ECOMIZER-PRO: ustaw przełącznik trójpozycyjny „Off-On-Start” na skrzynce 

sterowniczej w pozycji „Start”.  

• Zwolnij przełącznik i poczekaj, aż pojawi się ekran startowy. Gdy żadne dalsze działania nie 
są podejmowane podczas wyłączania przekaźników (domyślnie 2 minuty) ECOMIZER-PRO 
przełączy się w tryb gotowości. Aby ponownie aktywować ECOMIZER-PRO, użytkownik musi 
ponownie ustawić przełącznik w pozycji „start” lub po jego włączeniu (opcjonalnie), pompa 
może zostać uruchomiona za pomocą Zdalnego Sterowania.  

• Pozycja „Wył.” [OFF] całkowicie wyłączy pompę. To położenie może służyć jako zatrzymanie 
awaryjne. Upewnij się, że ECOMIZER-PRO jest wyłączony podczas konserwacji, naprawy, 
transportu lub przechowywania.  

 

Ekran startowy 
 

Rys 2 Przełącznik w pozycji “Off” 
jest także pozycją zatrzymania 
awaryjnego 



31  

 
• Aby zmienić język ekranu dotykowego, naciśnij przycisk „Język” [Language]. 

• Wybierz język, naciskając flagę w wyskakującym okienku. 

• Jasność ekranu można regulować w lewym górnym rogu ekranu. 
 

 
 
 

Sterowanie ręczne 
 

1. Aby uruchomić pompę w trybie ręcznym, naciśnij przycisk „Uruchom tryb ręczny” [Start Manual 
mode]. Pompa automatycznie rozpocznie procedurę uruchamiania. Po opóźnieniu rozruchu 
(ustawionym przez użytkownika) silnik uruchomi się i pojawi się menu sterowania. 
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2. Silnik lub cykl rozruchu można zatrzymać w dowolnym momencie, naciskając przycisk [stop] 

 
 

 

Menu sterowania 
 
Menu sterowania pojawia się zaraz po uruchomieniu silnika 
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• Pasek informacyjny nad przyciskiem [stop] pokazuje wszystkie alarmy i ostatnie powiadomienia. 

• Wizualizacja po prawej stronie przedstawia aktualny poziom w zależności od mierzonego poziomu 
lub próżni. 

• Poziom paliwa, obroty, napięcie akumulatora i temperatura zadaszenia są wyświetlane po lewej 
stronie. 

 
1. Naciskając przyciski „Zwiększ obroty” [Rev up] i „Zmniejsz obroty” [Rev down], użytkownik może 

regulować obroty. 
2. Jeśli jest zainstalowany czujnik ciśnienia hydrostatycznego, wybierz opcję „Użyj czujnika poziomów”. 
3.  Wprowadź głębokość czujnika, aby dostosować skalowanie wizualizacji. Więcej informacji na temat 

korzystania z hydrostatycznego czujnika poziomu można znaleźć w rozdziale 4 „Kontrola poziomu” 
4.  Naciśnij przycisk „Dalej” [Next], aby przejść do menu monitora 
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1. Po naciśnięciu jednego z mierników pojawia się wyskakujące okienko. To wyskakujące 

okienko można zamknąć, naciskając [X] w rogu. Wyskakujące okienka można przesuwać, 
przeciągając znajdujący się nad nimi pasek. 

2. Wyskakujące okienka można zamknąć, naciskając krzyżyk w prawym górnym rogu ekranu. 
 
 
 
 

 
 

1. Naciśnij przycisk [stop], aby zatrzymać pompę i powrócić do ekranu startowego. 
2. Naciśnij przycisk „Wstecz” [Back], aby wrócić do menu sterowania 
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Kontrola podciśnienia 
 

 
 

1. Aby uruchomić pompę w trybie sterowania podciśnieniem, naciśnij przycisk „uruchom 
sterowanie podciśnieniem” [start vacuum control]. 

Uwaga 
Zastosowanie hydrostatycznego czujnika ciśnienia zapewnia dokładniejszą regulację poziomu, a także 
lepszą wizualizację. Czujnik można podłączyć pod zadaszeniem i należy go umieścić w rurce 
wskazującej poziom, który należy regulować. Każde czerwone oznaczenie na kablu czujnika 
reprezentuje jeden metr i jest używane do określenia wysokości czujnika na następnych stronach 
 
 
Jeśli wybrane jest sterowanie podciśnieniem, ECOMIZER-PRO automatycznie dostosuje prędkość 
obrotową, aby wyregulować wodę gruntową do żądanego poziomu. Jeśli nie używasz 
hydrostatycznego czujnika ciśnienia, wizualizacja zostanie przeskalowana od 0M do 10M. 
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1. Zaznacz „użyj czujnika poziomu” [use level sensor], jeśli podłączyłeś i zainstalowałeś czujnik 
ciśnienia hydrostatycznego.  

2. Dotknij wizualizacji, aby dostosować żądany poziom.  
3. Lub wprowadź liczbę w polu [wymagane podciśnienie]. 
4. Naciśnij przycisk „rozpocznij kontrolę podciśnienia” [start vacuum control], aby uruchomić 

pompę i pozwól aby ECOMIZER-PRO sterował poziomem wody zgodnie z własnymi 
preferencjami. 

 

 
 

1. Zaznacz „Użyj czujnika poziomu” [Use level sensor], jeśli podłączyłeś i zainstalowałeś 
hydrostatyczny czujnik ciśnienia. 

2.  Wprowadź głębokość czujnika względem powierzchni gruntu. Każdy czerwony znak na kablu 
czujnika to 1 metr.  

3. Naciśnij przycisk „rozpocznij kontrolę podciśnienia” [Start vacuum control], aby uruchomić 
pompę z kontrolą podciśnienia 

 
 



37  

Jeśli jakiekolwiek pola zostaną wypełnione 
nieprawidłowo, wystąpi jeden z następujących błędów:  

1. Zbyt mała głębokość czujnika: Aktualny 
poziom mierzony przez czujniki przekracza 
głębokość czujnika. 
- Ustawić głębokość czujnika na wyższą 
wartość.  

2. Ustaw żądany poziom: Wymagany poziom 
przekracza głębokość czujnika.  
- Ustaw wymagany poziom na mniejszą wartość 
niż głębokość czujnika.  
- Ustaw głębokość czujnika na wyższą wartość 
niż wymagana 
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10. 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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11. Opróżnianie pompy, gdy istnieje niebezpieczeństwo 
zamarznięcia 

 
 

 

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

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

są - udrożnij je. 
3. Otwórz zawory (pokrywy/zatyczki) (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), upewnij się, że nie są zatkane, wyczyść je, 

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

 

Typ 1 

 
 

Typ 2 
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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 śliskość. 
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12. 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 
rewizyjnych 4 i 7 

Wymień kołnierze 

 
 
 

 
1. Pokrywy inspekcyjne 

zaworów wylotowych  

2. Pokrywy inspekcyjne 
zaworów ssawnych i 
tłocznych 

3. Płyta dławikowa 

4. Osłona rewizyjna tylny 
kołnierz 

5. Pokrywa kontrolna zaworów 
linii ssawnej 

6. Otwór do czyszczenia 
zbiornika kamieni 

7. Pokrywa rewizyjna przedni kołnierz 
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Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Silnik wysokoprężny nie 
uruchamia się. 

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

Samozasysająca pompa 
paliwa nie działa. 

Sprawdź bezpiecznik na 
przewodzie lub wymień pompę 
paliwa. 

Mechaniczna ochrona 
ciśnienia oleju silnikowego jest 
wyłączona (z powodu 
wyczerpania się paliwa lub 
niskiego ciśnienia oleju 
silnikowego). 

Uruchomić mechaniczne 
urządzenie odcinające 
ciśnienie oleju (czerwona 
dźwignia) i uruchomić silnik. 

Niedostatecznie naładowany 
akumulator. 

Sprawdź akumulator lub w razie 
potrzeby skontaktuj się z 
serwisem. 

 Silnik wysokoprężny zatrzymuje 
się natychmiast po uruchomieniu 
(zimny rozruch). 

Przeciwciśnienie w przewodzie 
tłocznym. 

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

 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Jeśli pojawi się jakaś usterka pompy i nie można jej łatwo zlokalizować, 

natychmiast skontaktuj się z działem technicznym firmy Uprent. 

 


