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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 wirnikowa z napędem spalinowym w obudowie dzwiękochłonnej 
 

Specyfikacja techniczna: 

Przeznaczenie      Kanalizacja i woda ściekowa 

Producent / Typ     Pioneer / 200SL 

Max przepływ      1025 m3 / h, zobacz krzywą wydajności 

Max. wysokość podnoszenia    45 mwc, zobacz krzywą wydajności 

Max wysokość podnoszenia na ssaniu pompy 8,5m 

Przyłącze ssawne     8’’ 

Przyłącze zrzutowe     8’’ 

Przelot       Do 76mm 

Wymiary L x W x H     2945mm x 1485mm x 2110mm 

Waga       2235kg 

Napęd       Silnik wysokoprężny 

Marka silnika / Typ     JCB / 444TA 

Moc na kole zamachowym / obroty silnika  85 kW / 800 – 2000 obrotów /min 

Zbiornik paliwa     430 litrów 

Max. Zużycie paliwa     13,5 – 16  l/h 

Kontrola poziomu     2x wyłączniki pływakowe 

Wydajność pompy próżniowej - zasysania  50 m3/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.  

 
Pompy odśrodkowe są zaprojektowane do specyficznej pracy i mogą, ale nie muszą, nadawać się do 
każdej innej pracy bez utraty wydajności lub potencjalnego uszkodzenia sprzętu/personelu. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości co do przydatności do określonego celu, należy skontaktować się z 
przedstawicielem Pioneer Pump, Ltd przedstawicielem lub fabryką w celu uzyskania pomocy. 

 

1.2 Kolejność montażu i eksploatacji 
 

 
1. Pompa rozpoczyna pracę z rurą ssącą w wodzie i zamkniętym zaworem zwrotnym tłocznym. 

2.  Pompa zalewowa zaczyna usuwać powietrze z rury ssącej i końca pompy.  

3. Powstające podciśnienie w rurze ssącej powoduje, że woda podnosi się w rurze aż do zalania 
końcówki pompy. 

4.  Następnie pompa się zalewa. 

5.  Przeniesienie (transfer wody do pompy zalewowej) jest uniemożliwione, gdy kula pływakowa w 
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komorze zalewowej podnosi się wraz z poziomem wody, zamykając zawór. 
 

1.3 Przeznaczenie 
 

Zespół pompowy przeznaczony jest do pompowania:  
 

• Woda powierzchniowa 

• Woda drenażowa 

• Ścieki rozcieńczone 

• Ścieki nierozcieńczone 

• Woda deszczowa  

• Woda obciążona ciałami stałymi  

• Szlam i lepkie ciecze  

Uwaga 

Pompa nie jest przeznaczona do produktów spożywczych, ale może być używana do takich zastosowań, 

jeśli nie podlegają one specjalnym standardom higienicznym. 

Materiały użyte w wybranej wersji pompy należy we wszystkich przypadkach wcześniej sprawdzić pod 

kątem ich przydatności do danego środka spożywczego. 

 

 

1.4 Użycie niezgodne z przeznaczeniem 

– Nie wolno 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 pompy. 

– Zabrania się używania pompy do jakichkolwiek zastosowań czy dziedzin działalności innych 

niż te, do których pompa została pierwotnie przeznaczona i zainstalowana bez pisemnej zgody 

firmy producenta. 

 

OSTRZEŻENIE 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie bądź zastosowanie 

pompy. 

 

  



5 
 

2 Specyfikacja i wymiary  
 

Pioneer 200SL 

 
Standardowa specyfikacja techniczna 
 
Typ pompy............................Pioneer 200SL 
Maks. przepływ..............................1025 m3/h  
Maks. wysokość głowicy............................45 m 
Wymiary Dł. x Szer. x Wys. ......... 2945 x 1485 x 2110 mm 
Ciężar w stanie suchym.......................2235 kg 
Zbiornik paliwa .............................. 430 l.  
Transport materiałów stałych ....................76 mm 
 
 
 
Silnik 
Marka silnika ....................... JCB 
Typ silnika .......................... 444TA 
Moc koła zamachowego .................... 85 kW (116 Hp) 
Maks. prędkość silnika ....................... 2000 rpm 
Zużycie paliwa ................ 13,5-16 l/h  
Przemieszczenie ....................... 4,4l 
Liczba cylindrów ............. 4 
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3 Krzywa wydajności 
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4 Instrukcja bezpieczeństwa 
 

Niniejsza instrukcja zawiera symbole ostrzegawcze i symbole bezpieczeństwa. Nie ignoruj zaleceń 
niniejszej instrukcji. Mają one na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa oraz zapobieganie szkodom 
dla środowiska i zespołu pompowego. 

 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Kiedy pojawia się symbol niebezpieczeństwa z tekstem NIEBEZPIECZEŃSTWO, 

towarzyszy mu informacja, która ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa 

wszystkich zaangażowanych osób. 

Ignorowanie tycj informacji może spowodować obrażenia (prawdopodobnie poważne) 
lub nawet śmierć. 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Kiedy pojawia się symbol ostrzegawczy z tekstem OSTRZEŻENIE, towarzyszą mu 

informacje, które mają ogromne znaczenie dla wszystkich osób związanych z 

zespołem pompowym. Ignorowanie tych informacji może spowodować obrażenia 

lub uszkodzenie jednostki pompowej (prawdopodobnie poważne). 

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

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

ochronniki słuchu. 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 
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 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Nigdy nie dopuszczaj do pracy zespołu pompowego z zablokowanym przewodem spustowym. 

Nagromadzenie ciepła może doprowadzić do wybuchu 
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4.1 Środki bezpieczeństwa 
 
Aby zapobiec wypadkom i uszkodzeniom zestawu pompowego lub środowiska, należy 
podjąć następujące środki bezpieczeństwa: 
 

• Podczas załadunku, rozładunku, transportu i instalacji zestawu pompowego należy stosować 
środki ochrony osobistej. 

• Załadunek, rozładunek, transport i montaż zestawu pompowego mogą być wykonywane 
wyłącznie przez kompetentne osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

• Należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca wokół zestawu pompowego, aby umożliwić 
swobodny, nieograniczony dostęp. 

• Podczas pracy drzwi zadaszenia powinny być zawsze zamknięte. 

• Przed przystąpieniem do napraw i konserwacji należy zawsze najpierw zatrzymać zestaw 
pompowy i upewnić się, że wszystkie elementy sterujące są ustawione w pozycji wyłączonej 
na panelu. 

• Nigdy nie należy tankować zestawu pompowego przy pracującym silniku. 

• Zestawy pompowe należy podnosić WYŁĄCZNIE przy użyciu uchwytu do podnoszenia, który 
znajduje się w środkowej części zestawu pompowego na górze dźwiękoszczelnego 
zadaszenia lub przy użyciu podnośnika widłowego z wykorzystaniem kanałów znajdujących 
się w podstawie zestawu pompowego. Przed podniesieniem zestawu pompowego wszystkie 
węże ssawne i tłoczne MUSZĄ być odłączone. Zestawu pompowego NIGDY nie wolno 
podnosić przy pracującym silniku. 

• Składowane zestawy pomp nie mogą być ustawiane w stosy wyższe niż trzy sztuki. 

 

Uwaga 
Aby uniemożliwić osobom nieupoważnionym obsługę lub kontakt z zestawem pompowym, 
zaleca się zainstalowanie bariery lub ogrodzenia. 
 
 

4.2 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 
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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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5 Instrukcja podnoszenia agregatu pompowego Pionier 
 

 

 

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°. 

 

Zespół pompowy w obudowie 

 
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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5.1 Przemieszczanie zespołu pompowego za pomocą wózka 

widłowego 

Kieszenie do 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. 

Prace podnośnikowe mogą być wykonywane wyłącznie 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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6 Instalacja zespołu pompowego 
 

Umiejscowienie - ogólne 

 

OSTRZEŻENIE 
Nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących umieszczenia i instalacji zespołu pompowego 

może spowodować zagrożenie dla użytkownika i/lub poważne uszkodzenie pompy lub 

zespołu pompowego. 

 
Pioneer nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania 

zaleceń 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 zespół pompowy jest umieszczony w taki sposób, aby nie był narażony na żadne siły 
odkształcające. 

– Upewnij się, że wokół zespołu pompowego jest wystarczająco dużo miejsca na czynności obsługowe i 
konserwacyjne. 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Upewnij się, że przód i boki zespołu pompowego nie są zakryte. Jest to ważne, 

ponieważ zespół pompy napędzany silnikiem wysokoprężnym odprowadza ciepło w 

tych miejscach. Patrz rysunki. 
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- Zainstaluj osłony, aby zapobiec kontaktowi z gorącymi powierzchniami > 70°C (158°F). W razie 
potrzeby umieść symbole ostrzegawcze. 

- Jeśli pompa i silnik są dostarczane osobno, po instalacji należy sprawdzić ich wyrównanie. 
- Podczas pompowania gorących cieczy należy zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza, aby 

zapobiec przegrzaniu łożysk i smarów. 
- Zainstaluj zalecane zabezpieczenie(a) we właściwy sposób. 

 
Zespół pompowy można wyposażyć w zabezpieczenia następujących parametrów: 
• temperatura 
• za wysokie ciśnienie 
• za niskie ciśnienie 
• kierunek obrotów 
• poziom oleju 
• przeciążenie 

 

6.1 Do użytku na zewnątrz 

Agregat pompowy jest przystosowany do pracy 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 
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zasysać tyle powietrza, ile potrzebuje. 

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

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

 
 
 
 

6.2 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 
zasysać 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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7 Codzienna konserwacja pompy 
 

1. Sprawdzić poziom oleju w próżniowym zbiorniku oleju (1) i w razie potrzeby dolać. 

2. Sprawdzić stan oleju w łożyskach pompy (2). 

3. Sprawdzić poziom oleju w silniku (5) i w razie potrzeby dolać (4). 

4. Sprawdzić poziom paliwa w zbiorniku paliwa i w razie potrzeby dolać. 

5. Sprawdzić poziom chłodzenia silnika (6). 

6. Sprawdzić poziom i czystość oleju w komorze uszczelnienia pompy(3). Jeśli olej nie jest 
przezroczysty, ale biały, oznacza to, że zawiera wodę. Opróżnij tę mieszaninę, sprawdź 
uszczelkę i napełnij komorę uszczelnienia świeżym olejem. 

7. Sprawdzić stan i napięcie paska dzielonego, który napędza pompę próżniową 

8. Sprawdź, czy wszystkie panele obudowy zostały zamontowane. 

9. Sprawdź, czy zestaw jest bezpiecznie skonfigurowany. 

10. Sprawdź, czy zawór spustowy pod obudową pompy jest zamknięty. 

11. Sprawdź, czy wszystkie połączenia przewodu ssawnego i tłocznego są dobrze dokręcone. 
 

 

   

 

 

OSTRZEŻENIE 
Gorący olej i komponenty mogą spowodować obrażenia ciała. Nie dopuszczaj do 
kontaktu gorącego oleju lub gorących elementów ze skórą. 
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8 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. 

 

Zalej układ paliwowy przed pierwszym uruchomieniem silnika, po całkowitym opróżnieniu zbiornika 

paliwa lub po wymianie filtra (-ów) paliwa. 

 
W instalacji silnikowej znajduje się elektrycznie sterowana pompa podnosząca paliwo (1). System jest 
zaprojektowany tak, aby odpowietrzał się automatycznie po uruchomieniu pompy podnoszącej. Przed 
uruchomieniem silnika należy upewnić się, że z paliwa usunięto jak najwięcej powietrza. Odpowietrzyć 
układ w następujący sposób: 
 
1. Włączyć przełącznik rozrusznika maszyny, aby uruchomić pompę podnoszącą paliwo (1) NIE 

uruchamiać silnika. Pozostawić pompę na 30 sekund do uruchomienia. 
2. Wyłączyć wyłącznik rozrusznika maszyny, aby zatrzymać pompę podnoszącą paliwo (1). 

Odczekać 10 sekund, a następnie włączyć rozrusznik, aby uruchomić pompę. NIE WOLNO 
uruchamiać silnika. Pozostawić pompę na 30 sekund do uruchomienia. 

3. Powtórzyć krok 2 jeszcze dwukrotnie przed uruchomieniem silnika 

4. Uruchomić silnik i upewnić się, że pracuje on płynnie 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 
NIE WOLNO otwierać wysokociśnieniowego układu paliwowego przy pracującym 

silniku. Praca silnika powoduje wysokie ciśnienie paliwa. Wysokie ciśnienie paliwa 

może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. 

NIE WOLNO próbować odpowietrzać wysokociśnieniowego układu paliwowego 

poprzez poluzowanie połączeń przewodów wysokociśnieniowych, nawet gdy silnik nie 

pracuje. Aby odpowietrzyć układ paliwowy należy postępować zgodnie z odpowiednią 

procedurą. 
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9 Jak sprawdzić i uzupełnić paliwo 
 

 
 

 

OSTRZEŻENIE 
Zawsze przy tankowaniu paliwa do pompy silnik musi być wyłączony. 

 

 
1. Sprawdzić wskaźnik paliwa (2) w obudowie pompy. Jeśli odczyt jest niski, należy uzupełnić paliwo 

otwierając kielich zbiornika paliwa (1). 
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10 Panel sterowania Pioneer 200SL 
 

 

 

1. Przycisk zatrzymania 

awaryjnego 

2. Przycisk regulacji prędkości 

3. Kontrolka Automatycznego 

stanu oczekiwania 

4. Kontrolka podgrzewania 

wstępnego 

5. Kontrolka zatrzymania silnika 

6. Kontrolka ostrzegawcza 

7. Manometr 

8. Próżniomierz 

9. Wyłącznik zapłonu 

10. Ekran CAN 750 

11. Głośnik alarmowy 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 Przełączniki pływające 
 

Wyłączniki pływakowe mogą być używane do monitorowania poziomu cieczy w celu automatycznego 
uruchomienia lub zatrzymania zestawu pompowego. Na prawej stronie skrzynki sterowniczej można 
zamontować pojedyncze lub podwójne pływaki (gniazda śrubowe).  
Aby używać pompy w trybie automatycznym, przełącznik kluczykowy musi być ustawiony w pozycji "A". 
Jeden pływak może być użyty, gdy poziom przełączania w studzience jest minimalny. Jeśli poziom 
przełączania jest szeroki, można użyć dwóch pływaków 

 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Układ chłodzenia jest pod ciśnieniem, gdy płyn chłodzący jest gorący. Po odkręceniu 
korka gorący płyn chłodzący może wypłynąć i poparzyć. Przed przystąpieniem do 
prac przy układzie chłodzenia należy upewnić się, że silnik jest zimny 
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W przypadku stosowania tylko jednego wyłącznika pływakowego: Użyj górnego gniazda. Gdy 
pływak znajduje się w dolnym położeniu, pompa nie uruchomi się. Gdy studzienka zacznie się napełniać, 
pływak podniesie się do punktu przełączenia. Spowoduje to automatyczne uruchomienie pompy.  
Po przepompowaniu cieczy i obniżeniu się jej poziomu w studzience, pływak opadnie i wyłącznik 
zatrzyma pompę na ustawionym poziomie. Proces ten może być powtarzany bez ograniczeń. Zalecamy 
nie więcej niż 5 cykli startowych na godzinę. 
 
W przypadku stosowania obu wyłączników pływakowych: Dwa pływaki mogą być użyte do 
utrzymania poziomu płynu pomiędzy dwoma punktami, jeden pływak będzie umieszczony na 
maksymalnym pożądanym poziomie, a drugi na poziomie minimalnym.  
W miarę podnoszenia się cieczy, dolny pływak będzie się podnosił, ale sygnał ten zostanie zignorowany 
przez panel sterowania. Gdy poziom podniesie się do górnego pływaka, pompa zostanie uruchomiona. 
Gdy poziom spadnie z powrotem do górnego pływaka, panel kontrolny zignoruje ten sygnał. Jeśli poziom 
w studzience nadal spada poniżej dolnego poziomu pływaka, pompa zostanie zatrzymana. Proces ten 
może być powtarzany bez ograniczeń. Zalecamy nie więcej niż 5 cykli startowych na godzinę. 

 

Przykład z dwoma przełącznikami 

pływającymi 

 

Odwadnianie w celu obniżenia poziomu wody z 6m. do 1m.  
 

 

 

 

• Pompa znajduje się w trybie Oczekiwania na automatyczne uruchomienie (Autostart 
Stand By Mode) czekając na podniesienie się wody do wysokiego poziomu pływaka.  
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• Zdarzenie automatycznego 
uruchomienia wywołane przez wysoki 
pływak, pompa uruchamia się 
automatycznie.  

• Pompa pracuje początkowo z 
prędkością ustawioną na IDLE.  
 

 
  

 

• Pompa będzie postępować zgodnie z 
profilem dławienia Rozgrzewanie 
(Warm-up) i Przyspieszanie (Ramp-
up) ustawionym na wyświetlaczu.  

• Pompa pracuje z pełną prędkością 
(wartość RUN) ustawioną na 
wyświetlaczu, aż poziom wody 
spadnie do niskiego poziomu 
pływaka.  
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• Pompa obniża poziom wody 
umożliwiając opadnięcie pływaka 
niskiego (zdarzenie Stop) 
rozpoczynając cykl Zwalnianie (Ramp 
Down) i Chłodzenie (Cool Down).  

• Silnik zatrzymuje się, a 2 minuty 
później wyświetlacz wygasza się, aby 
oszczędzać baterię.  

• Panel czeka na ponowne uniesienie się 
obu pływaków, powtarzając cykl 
odwadniania  

  
 

 

 

 

Uwaga 
W przypadku stosowania wyłączników pływakowych ważne jest, aby agregat pompowy włączał 

się i wyłączał nie częściej niż pięć razy na godzinę. 

Należy o tym pamiętać podczas ustawiania przełączników pływakowych. Ponieważ system został 

zaprojektowany z myślą o opóźnionym rozruchu, może upłynąć trochę czasu, zanim pompa 

zacznie pracować. 

 

 
 

 

OSTRZEŻENIE 
W przypadku zastosowania automatycznej kontroli poziomu agregat pompowy może 
uruchomić się automatycznie. Dlatego zawsze wyłączaj zasilanie podczas prac przy 
zespole pompowym 
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11 Przygotowanie zespołu pompowego do uruchomienia 
 

1. Sprawdzić poziom oleju w pompie próżniowej (1). 
2. Sprawdzić poziom łożyskowania pompy (2). 
3. Sprawdzić poziom oleju i czystość oleju w komorze uszczelnienia pompy (3). Jeśli olej nie 

jest przezroczysty, lecz biały, oznacza to, że zawiera wodę. Opróżnij tę mieszaninę, 
sprawdź uszczelkę i napełnij komorę uszczelnienia świeżym olejem. 

4. Sprawdzić poziom oleju w silniku (5), w razie potrzeby dolać przez wlew (4). 
5. Sprawdzić poziom paliwa w zbiorniku paliwa i w razie potrzeby dolać. 
6. Sprawdzić poziom chłodzenia silnika (5) 
7. Sprawdzić stan i napięcie paska dzielonego, który napędza pompę próżniową  
8. sprawdzić, czy wszystkie panele obudowy zostały zamontowane. 
9. Sprawdzić, czy zawór spustowy pod obudową pompy jest zamknięty. 

10. Sprawdź, czy wszystkie połączenia przewodu ssawnego i tłocznego są dobrze 
dokręcone.  
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12 Uruchamianie (ręcznie) 
 

1. Sprawdź typ pompy (tabliczka znamionowa) i charakterystykę zespołu pompowego, takie jak: 
prędkość obrotowa, 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 miałą dostęp do odpowiedniej ilości 

świeżego powietrza. 

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

4. Podłącz węże  

5. Wykonaj codzienną konserwację 
6. Upewnij się, że w zbiorniku jest wystarczająca 

ilość paliwa. 

7. Sprawdzić poziom płynu chłodzącego silnik. 

8. W razie potrzeby odpowietrz układ paliwowy 

9. Wykonaj ogólne czynności związane z 

uruchomieniem pompy 

10. Zamknij przełącznik uziemnika (1) 

 

 
 

11. Obrócenie klucza układu sterowania (2) do pozycji pracy powoduje włączenie Jednostki sterowania, 

wszystkie kontrolki zapalają się jednokrotnie i wyświetlany jest ekran rozruchowy podczas 

wykonywania autotestu.  
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12. Jeśli Jednostka sterowania jest w trakcie wstępnego nagrzewania, gdy przełącznik kluczyka jest 

ustawiony w pozycji pracy, dioda Kontrolka podgrzewania świeci się. Czas nagrzewania zmienia 

się w zależności od warunków atmosferycznych i warunków pracy silnika. Po odczekaniu na 

zgaśnięcie kontrolki podgrzewania, silnik zostaje uruchomiony poprzez przekręcenie i 

przytrzymanie przełącznika kluczyka (2) w pozycji startowej, aż do uruchomienia silnika. Przełącznik 

kluczykowy (2) jest obciążony sprężyną i po zwolnieniu automatycznie powraca do pozycji pracy. 

13. Sprawdzić, czy wszystkie kontrolki ostrzegawcze zgasły 

14. Jeżeli po 10 sekundach kontrolki ostrzegawcze nadal się świecą, należy natychmiast zatrzymać 

pompę i zbadać usterkę 

15. Pozostawić pompę na 1 minutę na biegu jałowym, sprawdzić, czy nie ma wycieków z węży itp.  

16. Po 1 minucie wyregulować przepustnicę, aż do uzyskania wymaganego przepływu na wężu 
tłocznym  
 

Przepustnica regulacji prędkości  
Standardowa Przepustnica regulacji prędkości wykorzystuje chwilowy przełącznik kołyskowy do 
regulacji żądanej prędkości obrotowej silnika. Przy pierwszym uruchomieniu żądana prędkość obrotowa 
silnika wynosi Obroty biegu jałowego. Naciśnięcie i zwolnienie ikony królika (3) zwiększa żądaną 
prędkość o 25 obr/min. Naciśnięcie i przytrzymanie ikony królika (3) powoduje przyspieszenie prędkości 
do pełnej prędkości w ciągu kilku sekund. Analogicznie, naciśnięcie ikony żółwia (4) zmniejsza żądaną 
prędkość.  
 

Przepustnica dwustanowa  
Opcjonalna Przepustnica dwustanowa wykorzystuje dwupozycyjny przełącznik kołyskowy do regulacji 
żądanej prędkości obrotowej silnika. Naciśnięcie ikony królika (3) powoduje przejście silnika do Obrotów 
Roboczych (Run RPM) Naciśnięcie ikony żółwia (4) powoduje przejście silnika do Obrotów Biegu 
Jałowego (Idle RPM.)  
 

Przepustnica trójstanowa  
Opcjonalna Przepustnica trójstanowa wykorzystuje trójpozycyjny przełącznik kołyskowy do regulacji 

żądanej prędkości obrotowej silnika. Naciśnięcie ikony królika (3) powoduje przejście silnika do Obrotów 

Roboczych (Run RPM) W pozycji pośredniej silnik przechodzi na Obroty pośrednie (Intermediate RPM) 

Naciśnięcie ikony żółwia (4) powoduje przejście silnika do Obrotów biegu Jałowego (Idle RPM.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Nie należy dopuszczać do pracy zestawu pompowego przez dłuższy czas bez pompowania cieczy 
lub w stanie "chrapania", ponieważ może dojść do przegrzania pompy i łożysk. 

 

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

 

OSTRZEŻENIE 
Jeśli wartość podciśnienia pompy jest ustawiona zbyt wysoko, możliwe jest wystąpienie kawitacji w 

agregacie pompowym, co można rozpoznać po wysokim poziomie wibracji, trzaskaniu pompy, zmniejszonej 

wydajności i ciśnieniu. Długotrwałe utrzymywanie się takiego stanu spowoduje uszkodzenie agregatu 

pompowego. Kontynuacja pracy agregatu pompowego w takim stanie spowoduje unieważnienie gwarancji 
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13 Uruchamianie (automatyczne) 
 

1. Sprawdź typ pompy (tabliczka znamionowa) i właściwości zespołu pompowego, takie jak: prędkość 
obrotowa, 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 miałą dostęp do odpowiedniej ilości 

świeżego powietrza. 

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

4. Podłączyć węże  

5. Wykonać codzienną konserwację 
6. Upewnić się, że w zbiorniku jest wystarczająca 

ilość paliwa. 

7. Sprawdzić poziom płynu chłodzenia silnika 

8. W razie potrzeby odpowietrzyć układ paliwowy 

9. Wykonać ogólne czynności związane z 

uruchomieniem pompy 

10. Podłączyć i zainstalować przełączniki poziomu. Miejsce podłączenia (2) znajduje się za panelem 

sterowania 

 

 
 

11. Zamknij przełącznik uziemnika (1) 
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12. Obrócenie klucza układu sterowania do pozycji Autostart powoduje jednokrotne zapalenie się 
wszystkich kontrolek, świeci się kontrolka Automatyczny tryb oczekiwania (Auto Standby) i 
wyświetlany jest ekran startowy, a następnie przeprowadzany jest autotest. Po usunięciu ekranu 
startowego, na wyświetlaczu pojawi się  odczyt przetwornika i stan przełącznika na 
przyrządzie pomiarowym Przetwornik/przełącznik miernika. Wszystkie inne wartości CANbus będą 
wyświetlane, ponieważ Jednostka sterowania nie jest w tym czasie zasilana. Po upływie jednej 
minuty wyświetlacz jest wyłączany, aby zmniejszyć zużycie akumulatora. Automatyczny system 
start/stop nadal działa, co sygnalizuje kontrolka Automatyczny tryb oczekiwania (Auto Standby).  

Po wystąpieniu skonfigurowanego warunku automatycznego startu, wyświetlacz włącza się, panel 
uruchamia silnik i postępuje zgodnie ze skonfigurowanym profilem sterowania przepustnicą (patrz 
diagram). Elastyczny profil przepustnicy obejmuje różne prędkości i czasy dla różnych scenariuszy.  

 

 

 
 

 

 

   

 

 

OSTRZEŻENIE 
W trybie pracy automatycznej silnik zatrzymuje się i uruchamia bez ostrzeżenia. 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Jeśli wartość podciśnienia pompy jest ustawiona zbyt wysoko, możliwe jest 
wystąpienie kawitacji w agregacie pompowym, co można rozpoznać po wysokim 
poziomie wibracji, trzaskaniu pompy, zmniejszonej wydajności i ciśnieniu. Jeśli ten 
stan będzie się utrzymywał przez dłuższy czas, spowoduje to szkody. 
zestawu pompowego. Kontynuacja pracy agregatu pompowego w takim stanie 
spowoduje unieważnienie gwarancji 

 

 

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

1. W ciągu 1 minuty zmniejszyć prędkość pompy z powrotem do pozycji biegu jałowego. Pomoże to 
zapobiec ewentualnym uderzeniom wodnym w wężach. 

2. Pozostawić pompę na 1 minutę na biegu jałowym. 
3. Obrócić kluczyk do pozycji "0", aby zatrzymać pompę. 

4. Obserwuj, czy system zatrzymuje się stopniowo i płynnie. 

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

6. Wyłącz uziemnik (1) 

 

 
 

15 Zatrzymanie awaryjne 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE 
W sytuacji awaryjnej: - natychmiast wcisnąć przycisk 
zatrzymania awaryjnego (1). 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 
NIE WOLNO używać wyłącznika awaryjnego do normalnego 
zatrzymywania silnika. 
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OSTRZEŻENIE 
Po zatrzymaniu awaryjnym NIE WOLNO uruchamiać silnika, 
dopóki nie zostanie usunięty problem, który spowodował 
zatrzymanie awaryjne. 
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16 Opróżnianie pompy, gdy istnieje niebezpieczeństwo 
zamarznięcia 

 

 

 

OSTRZEŻENIE 

W przypadku niebezpieczeństwa zamarznięcia należy opróżnić pompę służącą do 

pompowania cieczy, która może zamarznąć (podczas postoju). 

Pioneer 200SL 

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. Otworzyć zawory (2), upewnić się, że nie są zatkane, oczyścić je, jeśli są zatkane i spuścić 
wodę. 

4. Zdemontować śruby pokrywy (3) zaworu zwrotnego kulowego i podnieść nieco kulę. W ten 
sposób spada ilość wody i zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w pompie. 

5. Umieścić z powrotem pokrywę zaworu zwrotnego kulowego i dokręcić wszystkie śruby. 

6. Po całkowitym spuszczeniu wody, ponownie zamknąć zawór (2). 
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17 Rozwiązywanie problemów 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 
W przypadku awarii lub nieprawidłowego działania, należy natychmiast wyłączyć pompę 

lub zespół pompowy, aby zapobiec niebezpiecznej sytuacji i/lub uszkodzeniu 

(prawdopodobnie poważnemu) pompy lub zespołu pompowego. 

Poinformuj osoby odpowiedzialne. Określ przyczynę awarii. Rozwiąż problem przed 

ponownym uruchomieniem pompy 
 

Symptom Możliwe przyczyny 
Pompa nie pompuje 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 37 

Zmniejszona wydajność 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 38, 39, 40, 47 

Redukuje ciśnienie 5, 7, 8, 11, 13, 18, 19, 38, 39, 40,47 

Utrata zalewania 2, 3, 4, 7, 10, 11, 20, 21, 22, 23 

Nadmierny pobór mocy, sterownik 
się nagrzewa 

6, 12, 13, 17,18,19, 24, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44 

Wibracje i hałas 2, 4, 9, 10, 14, 15, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 48 

Uszczelka: Nadmierny wyciek, 
skrócona żywotność,  
przegrzanie obudowy uszczelki 

22, 23, 25, 33, 34, 35, 36, 41, 44, 
45, 46 

Łożyska: przegrzewanie się, 
krótka żywotność, hałas 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44 

Przegrzanie pompy, zatarcie 1, 8, 9, 14, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44 

Korozja, erozja, wżery, utlenianie 
lub inna utrata materiału 

7, 8, 11, 14, 15, 16 

 
 

Objaśnienie numerów błędów 
 

1 Pompa nie jest zalana 26 Obudowa łożyska zbyt zimna 

2 Przewód ssawny nie jest napełniony 27 Niskie ciśnienie oleju (łożyska smarowane 
olejem) 

3 Kieszeń powietrzna w przewodzie ssawnym 28 Niewłaściwe lub słabe smarowanie 

4 Wlot ssawny lub zawór stopowy zatkany, 
niedostatecznie zanurzony lub zbyt mały 

29 Uszkodzone smarowanie 

5 Wysokość podnoszenia systemu wyższa 
niż wysokość podnoszenia pompy 

30 Zanieczyszczenia w smarowaniu/łożyskach 

6 Wysokość podnoszenia systemu niższa niż 
wysokość podnoszenia pompy 

31 Wilgoć w smarze/łożysku 

7 Niewystarczająca zdolność ssania 32 Nadmiar smaru 

8 Aplikacja pompy równoległej jest 
nieprawidłowa 

33 Odkształcenie rury 

9 Ciśnienie ssania do ciśnienia pary poniżej 
minimum 

34 Wzrost temperatury 

10 Zbyt duża wysokość ssania 35 Niewspółosiowość 

11 Nadmiar oparów podczas pompowania 36 Nieprawidłowo zamontowane sprzęgło 

12 Ciężar właściwy pompowanego medium 
różny od projektowanego 

37 Wirnik zamontowany odwrotnie 

13 Lepkość pompowanego medium inna niż 
zaprojektowana 

38 Zużyte pierścienie 

14 Praca poniżej wydajności znamionowej 39 Uszkodzenie wirnika 
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15 Kawitacja 40 Niewłaściwe wyważenie (po naprawie) 

16 Elektroliza 41 Wygięty wał 

17 Wirnik zatkany obcym materiałem 42 Nadmierny ciąg 

18 Nieprawidłowy kierunek obrotu 43 Przeciąganie elementów obrotowych 

19 Niska prędkość 44 Zużyte lub nieprawidłowo zamontowane 
łożyska 

20 Nieszczelność w przewodzie ssawnym 45 Uszczelnienie mechaniczne nie jest 
prawidłowo ustawione O-ringi uszkodzone 
lub stwardniałe 

21 Przeciek powietrza przez uszczelnienie 
mechaniczne 

46 Wałek zarysowany przy uszczelce 

22 Ciecz uszczelniająca zanieczyszczona, 
gorąca lub niewystarczająca 

47 O-ring spiralny 

23 Nieodpowietrzony układ cieczy 
uszczelniającej 

48 Podłoże nie jest sztywne lub osiadłe 

24 Wysoka prędkość   

25 Niewystarczające uszczelnienie 
mechaniczne 

  

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE 

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

skontaktuj się z działem technicznym firmy Uprent. 

 

Problem Przyczyna Wykrywanie Rozwiązanie 

Silnik 

wysokoprężny 

nie uruchamia 

się lub 

zgaśnie 

podczas 

pracy 

systemu 

Brak paliwa Sprawdzić poziom paliwa Uzupełnić paliwo 

Powietrze w paliwie Zalewanie silnika przez 
uruchomienie 

Silnik wyposażony jest w 
samozasysający układ paliwowy 

Brak lub zbyt niskie 
napięcie akumulatora 

Sprawdzić napięcie 

akumulatora 

Naładować lub wymienić akumulator 

Brak lub zły kontakt 
pomiędzy akumulatorem a 
rozrusznikiem 

Sprawdzić połączenie 

między akumulatorem a 

silnikiem 

Oczyścić i zabezpieczyć przyłącze 

Filtr paliwa zatkany Sprawdzić filtr paliwa Wymienić filtr paliwa 

Niskie ciśnienie oleju. Sprawdzić poziom oleju Uzupełnić olej 

Zbyt wysoka temperatura 

oleju 

Sprawdzić poziom oleju Uzupełnić olej 


