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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     Hidrostal / Superhawk 100 

Max przepływ      120 m3 / h, zobacz krzywą wydajności 

Max. wysokość podnoszenia    15 mwc, zobacz krzywą wydajności 

Max wysokość podnoszenia na ssaniu pompy 8,5m 

Przyłącze ssawne     4’’ 

Przyłącze zrzutowe     4’’ 

Przelot       Do 75mm 

Wymiary L x W x H     2480mm x 1050mm x 1440mm 

Waga       1365kg 

Napęd       Silnik wysokoprężny 

Marka silnika / Typ     Hatz / 1D81Z 

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

Zbiornik paliwa     225 litrów 

Max. Zużycie paliwa     1,5 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.  

 
Pompa Hidrostal Superhawk jest uniwersalną pompą ściekową, która jest wyposażona w system próżniowy i 

pompę próżniową do automatycznego i bardzo szybkiego zalewania. W związku z tym nie jest konieczne 

wcześniejsze zalewanie w celu zapewnienia właściwego zasysania. Silne ssanie do wysokości 8-9 metrów lub 

długości ssania 70-100 metrów. Wszystkie pompy dostarczane są w wersji dźwiękochłonnej. 

Pompy te są idealne do przenoszenia wody ściekowej i brudnych cieczy zawierających duże cząstki stałe. 

Zestawy te wyposażone są w śrubową pompę odśrodkową. Dzięki unikalnemu, nie zatykającemu się wirnikowi 

z wyjątkowo dużym otworem na ciała stałe, te zestawy pomp mogą obsługiwać ciecze, które przekraczają 

możliwości innych pomp. Od innych marek odróżnia je także niskie zużycie energii i wynikające z tego 

oszczędności kosztów paliwa. 

Zestaw pompowy został zaprojektowany dla zakresu temperatur od -5° C do +300 C i w tych warunkach silnik 
wysokoprężny powinien być napełniony olejem napędowym 15W40. 
W przypadku pracy w temperaturach poniżej -15° C, olej w Pompie Próżniowej powinien zostać wymieniony 
na olej o innej lepkości (SAE), aby zapobiec łuszczeniu się oleju. Należy również wymienić olej w silniku 
wysokoprężnym, a szczegóły należy sprawdzić w instrukcji obsługi i konserwacji producenta silnika. W 
temperaturze poniżej -10°C należy stosować również paliwo zimowe, przy czym należy przestrzegać zaleceń 
producenta silnika dotyczących eksploatacji i bezpieczeństwa - 

szczegóły w podręczniku konserwacji 

 

1.2 Kolejność montażu i eksploatacji 
 
Zestaw pompowy Hidrostal SuperHawk jest wyposażony w pompę próżniową oprócz śrubowej pompy 

odśrodkowej, dzięki czemu zestaw pompowy jest zdolny do samozasysania na sucho. W przypadku, 

gdy zestaw pompowy znajduje się nad źródłem cieczy nie ma konieczności ręcznego napełniania 

śrubowej pompy odśrodkowej cieczą przed uruchomieniem zestawu. W przypadku zastosowania 

dodatniej głowicy ssącej system gruntowania jest zbędny, jednak nie ma potrzeby dokonywania 

jakichkolwiek zmian lub regulacji. 

 

 

Główne elementy pompy: 

 

1. Wlot ssania 

2. Komora próżniowa 

3. Pływak 
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4. Pompa próżniowa 

5. Wylot tłoczny 

6. Zawór kulowy lub klapowy 

7. Pompa 
 

1. Po uruchomieniu silnika obracają się zarówno pompa próżniowa, jak i pompa odśrodkowa. Zawór 
zwrotny na tłoczeniu pompy zamyka przewód tłoczny. Ponieważ w komorze próżniowej nie ma cieczy, 
zawór pływakowy jest otwarty, dzięki czemu pompa próżniowa może zasysać powietrze z komory 
próżniowej. 

2. Pompa próżniowa odessie powietrze z komory próżniowej i przewodu ssącego. 

3. Ze względu na podciśnienie wytworzone w przewodzie ssącym, woda jest zasysana w górę węża 
ssącego aż do pompy. 

4. Jak tylko woda dostanie się do pompy Hidrostal, zacznie się tłoczyć, a prędkość przepływu w linii 
ssawnej wzrośnie. 

5. Komora próżniowa zacznie wypełniać się wodą, powodując unoszenie się zaworu pływakowego, aż do 
osiągnięcia poziomu, przy którym zawór pływakowy zostanie zamknięty i nie będzie możliwe dalsze 
zasysanie powietrza z komory próżniowej. 

6. W momencie, gdy pompa zostaje pozbawiona cieczy, do przewodu ssącego, a następnie do komory 
próżniowej dostaje się powietrze, powodując obniżenie poziomu wody. 

7. Gdy poziom wody w komorze próżniowej obniża się, zawór pływakowy otwiera się ponownie, 
umożliwiając pompie próżniowej ponowne zalanie pompy. 

 

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 
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których pompa została pierwotnie przeznaczona i zainstalowana bez pisemnej zgody firmy 

producenta. 

 
OSTRZEŻENIE 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie bądź zastosowanie 

pompy. 
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2 Wydajność i krzywa 
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3 Specyfikacja i wymiary 
 

Superhawk 100 

 
Standardowa specyfikacja techniczna 
 
Typ pompy............................Superhawk 100 
Maks. przepływ..............................140 m3/godz  
Maks. wysokość podnoszenia............................24 mwc  
Wymiary Dł. x Szer. x Wys. ......... 2480 x 1050 x 1440 mm 
Ciężar w stanie suchym.......................1365 kg 
Zbiornik paliwa .............................. 225 l.  
Transport materiałów stałych ....................75 mm  
Zużycie paliwa..............1,5 l/h 
 
 
Silnik 
Marka silnika ....................... Hatz 
Typ silnika .......................... 1D81 
Moc koła zamachowego .................... 5,5 kW  
Maks. prędkość silnika ....................... 1500 RPM 
Przemieszczenie ....................... 0.667 l 
Liczba cylindrów ............. 1 
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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. Dokonywanie zmian w agregacie pompowym bez 
pisemnej zgody firmy Hidrostal jest zabronione. 
Jeśli jakiekolwiek zmiany zostaną wprowadzone do pompy bez pisemnej zgody Hidrostal 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. 
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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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5 Instrukcja podnoszenia zespołu pompowego Superhawk 
 

 

 

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. 
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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. 

 
 

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. 

 
Firma Hidrostal nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody, które wynikają 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 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 poniżej. 



14 
 

 
 

- 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 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 Instalacja zespołu pompowego 

7.1 Przygotowanie do uruchomienia 
1. Sprawdzić poziom oleju i czystość oleju w komorze uszczelnienia pompy (1). Jeśli olej nie 

jest przezroczysty, lecz biały, oznacza to, że zawiera wodę. Opróżnij tę mieszaninę, sprawdź 

uszczelkę i napełnij komorę uszczelnienia świeżym olejem. 

 

2. Sprawdzić poziom oleju w pompie próżniowej (2). 

 

3. Sprawdzić poziom oleju w silniku (3), poziom oleju musi być powyżej znaku poziomu MIN, w 

razie potrzeby uzupełnić. 
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4. Sprawdzić poziom paliwa. Wskaźnik poziomu paliwa (3) pokazuje, ile paliwa pozostało w 

zbiorniku paliwa. W razie potrzeby uzupełnić paliwo. 

  

5. Sprawdzić stan i napięcie paska dzielonego, który napędza pompę próżniową (4)  

 

6. Sprawdzić, czy wszystkie zawory spustowe (5), (6) są zamknięte. 
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7. sprawdzić, czy wszystkie panele obudowy zostały zamontowane. 

8. Sprawdzić, czy wszystkie połączenia przewodu ssawnego i tłocznego są dobrze dokręcone.  
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7.2 Panel sterowania Superhawk 100 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Uwaga 
Licznik godzin wskazuje, jak długo pompa była w eksploatacji. Odczyt godzinowy jest również 

ważny przy ustalaniu wymaganych konserwacji zespołu pompowego. 

 

 

Ładowanie 

akumulatora 

Procedura 

rozruchowa 

Ciśnienie oleju 

silnikowego 

Manualny/Wyłącz/

Auto 

Selektor 

Opróżnianie 

/napełnianie 

Selektor 

Prędkość silnika 

Poziom paliwa w 

zbiorniku 

Licznik godzin 

Gniazdo sondy 

niskiego 

poziomu  

Gniazdo sondy 

wysokiego 

poziomu  
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7.3 Przełączniki pływające 
 

– Przyłącza łączników pływakowych służą do podłączania łączników pływakowych do 

określania poziomu cieczy. 

 
Używane pływaki są identyczne. Przyłącze (10) 

włącza agregat pompowy, gdy maksymalny 

poziom 

(2) zostaje osiągnięty. Przyłącze (9) wyłącza 

agregat pompowy po osiągnięciu poziomu 

minimalnego (1). 

 

Uwaga 
Gdy używane są łączniki pływakowe, ważne jest, 

aby liczba cykli włączania i wyłączania pompy nie 

przekraczała czterech 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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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. 

 

Aby zalać układ paliwowy, wykonaj następującą procedurę: 

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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9 Codzienna konserwacja pompy 
 

• Sprawdzić poziom oleju w podciśnieniowym zbiorniku oleju za pomocą bagnetu lub 
szklanki pomiarowej w bocznej ściance zbiornika oleju i w razie potrzeby uzupełnić. 

• Sprawdź poziom oleju w silniku i uzupełnij w razie potrzeby. 

• Sprawdź poziom paliwa w zbiorniku i uzupełnij w razie potrzeby. 

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

• Sprawdzić stan i napięcie paska dzielonego, który napędza pompę próżniową 

• Sprawdź, czy wszystkie panele obudowy zostały zamontowane. 

• Sprawdź, czy zestaw jest bezpiecznie skonfigurowany. 

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

• 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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10 Uruchamianie (ręcznie) 

1. Sprawdź typ pompy (tabliczka znamionowa) i charakterystykę zespołu pompowego, jak na 
przykład: prędkość obrotowa, ciśnienie robocze, pobór mocy, temperatura robocza, kierunek 
obrotów 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. W razie potrzeby odpowietrz układ paliwowy 

8. Wykonaj ogólne czynności związane z uruchomieniem pompy 

9. Zamknij przełącznik uziemnika (1) 

 
 

10. Ustawić przełącznik "MAN - 0 - AUTO" (2) w pozycji MAN, silnik musi się uruchomić. Gdy 

przełącznik jest ustawiony na pozycję MAN (tryb manualny), zestaw pompowy będzie 

pracował w sposób ciągły. Przełączniki Level Control, podłączone lub nie, nie mają żadnego 

wpływu na działanie urządzenia. 
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OSTRZEŻENIE 
Nie należy dopuszczać do dłuższej pracy zestawu pompowego bez pompowania 

cieczy lub w stanie niepełnego zasysania „chlapania”, 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. Jeśli ten 
stan będzie się utrzymywał przez dłuższy czas, spowoduje to uszkodzenie  
zestawu pompowego. Kontynuacja pracy agregatu pompowego w takim stanie 
spowoduje unieważnienie gwarancji 
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11 Uruchamianie (automatyczne) 
 

1. Sprawdź typ pompy (tabliczka znamionowa) i charakterystykę zespołu pompowego, jak na 
przykład: prędkość obrotowa, ciśnienie robocze, pobór mocy, temperatura robocza, kierunek 
obrotów 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. W razie potrzeby odpowietrz układ paliwowy 

8. Wykonaj ogólne czynności związane z uruchomieniem pompy 

9. Podłączyć i zainstalować przełączniki poziomu (4 i 5) 

 

 
 

10. Zamknij przełącznik uziemnika (1) 

 



25 
 

 

11. Ustawić przełącznik "MAN - 0 - AUTO" (2) w pozycji AUTO. Działanie "SuperHawk" jest w 

pełni automatyczne i kontrolowane przez poziom cieczy wykrywany przez przełączniki Low i 

High Level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przełącznik (3) ustawiony na napełnianie 
Zestaw pompowy zostanie uruchomiony, gdy poziom cieczy spadnie poniżej przełącznika Low i 
zatrzyma się, gdy poziom cieczy pokryje przełącznik High. 
 

Przełącznik (3) ustawiony na EMPTYING (OPRÓŻNIANIE) 
Zestaw pompowy zostanie uruchomiony, gdy poziom cieczy osiągnie poziom przełącznika High i 
zatrzyma się, gdy poziom cieczy spadnie poniżej przełącznika Low 

 
Po otrzymaniu sygnału startu z przełącznika poziomu, Panel Sterowania Pompą Oleju 
Napędowego rozpocznie procedurę rozruchu, sygnalizowaną przez zieloną lampkę 
"PROCEDURA ROZRUCHU". Zapalą się kontrolki "DYNAMO" i "CIŚNIENIE OLEJU". Po kilku 
sekundach silnik zatoczy się, a po uruchomieniu lampki DYNAMO i OIL powinny zgasnąć. 
Lampka PROCEDURA STARTOWA będzie się świecić do momentu zakończenia 
zaprogramowanego czasu rozruchu. 

 

 

 

 

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 

 

 

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

 

 

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

1. Przełącznik "MAN - 0 - AUTO" (2) ustawić w pozycji "0" 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

4. Wyłącz uziemnik (1) 

 

 

 

 

 
 

  



27 
 

13 Opróżnianie pompy, gdy istnieje niebezpieczeństwo 
zamarznięcia 

 

 

 

OSTRZEŻENIE 

W przypadku niebezpieczeństwa zamarznięcia należy opróżnić pompę służącą do 

pompowania cieczy, która może zamarznąć (podczas postoju). 

Superhawk 100 

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 i 4), upewnić się, że nie są zatkane, oczyścić je, jeśli są zatkane 
i spuścić wodę. 

4. Zdemontować pokrywę zaworu zwrotnego kulowego (3) i lekko unieść kulę. W ten 
sposób spada ilość wody i zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w pompie. 

5. Umieścić z powrotempokrywę zaworu zwrotnego. 

6. Po całkowitym spuszczeniu wody zamknąć zawory (2 i 4). 
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14 Rozwiązywanie problemów 
 

 

 

OSTRZEŻENIE 
W przypadku awarii lub nieprawidłowego działania, należy natychmiast wyłączyć 

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

(prawdopodobnie poważnemu) pompy lub zespołu pompowego. 

Poinformuj osoby odpowiedzialne. Określ przyczynę awarii. Rozwiąż problem przed 

ponownym uruchomieniem pompy 

Problem Przyczyna Wykrywanie Rozwiązanie 

Niewystarczaj

ące 

podciśnienie 

Nieszczelność 
przewodów/węży 
ssawnych 

Zmierzyć podciśnienie za 
pomocą wakuometru i 
zaślepki po stronie 
ssawnej. Powinno to być 
8 lub 9 metrów. Jeśli nie, 
to za przewodem ssącym 
znajduje się uszkodzenie 
(patrz przyczyny poniżej)   

Sprawdzić szczelność całego 
przewodu ssącego, może to być 
spowodowane m.in. gorszymi 
zaciskami węża lub brakiem 
uszczelek. Wąż może być również 
porowaty lub popękany. 

Uszkodzona pompa 
próżniowa 

Obrócić ręką pompę 
próżniową i sprawdzić, 
czy dostarczana jest 
wystarczająca ilość 
powietrza. 

Wymienić pompę próżniową 

Niewystarczające napięcie 
na pasku pompy 
próżniowej 

Sprawdzić napięcie na 

pasku pompy próżniowej 

Napiąć pasek dzielony, za pomocą 

prowadnic napinających pompy 

próżniowej 

Otwarty zawór spustowy w 
dolnym korpusie pompy 
lub komorze pływakowej 

Sprawdzić, czy zawór 

spustowy jest zamknięty 

Zamknąć zawór odcinający 

Otwarty kulowy zawór 

zwrotny z powodu 

zabrudzenia lub 

podobnego 

Sprawdzić zawór zwrotny 
kulowy przez właz 
rewizyjny 

Czysty zawór zwrotny kulowy 

Brak wydajności 

lub 

niewystarczająca 

wydajność 

Zablokowany kosz 

filtracyjny, przewody i/lub 

pompa 

Sprawdzić kosz sitowy, 
przewody i pompę 

Oczyścić kosz sitowy, przewody lub 
korpus pompy. 

Zablokowany zawór 

kulowy przez 

zanieczyszczenia lub 

podobne 

Sprawdzić zawór zwrotny 
kulowy przez właz 
rewizyjny 

Czysty zawór zwrotny kulowy 

Nieprawidłowo ustawiony 

luz wirnika 

Sprawdzić luz wirnika, 
przy nieaktywnej pompie 

Ustawić luz wirnika 

Za mała średnica 

przewodu ssącego bądź 

tłocznego 

Sprawdzić średnicę 
przewodu ssawnego 
bądź tłocznego 

Zamocować przewód ssawny i/lub 
tłoczny o prawidłowej średnicy 
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Zbyt duża wysokość lub 

długość ssania 

Sprawdzić wysokość lub 
długość ssania 

Obniżyć wysokość lub zmniejszyć 
długość zasysania 

Pompa próżniowa 

nie działa 

Niski poziom oleju Sprawdzić poziom oleju Uzupełnić olej 

Niewystarczające napięcie 

na pasku dzielonym 

Sprawdzić napięcie pasa 
dzielącego 

Rozciągnąć pas dzielony 
rozciągający szyny ślizgowe pompy 
próżniowej 
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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 Odgazować silnik przez 
uruchomienie 

Silnik wyposażony jest w 
samoczynnie odpowietrzający się 
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 Uzupełnij olej 

Zbyt wysoka temperatura 

oleju 

Sprawdzić poziom oleju Uzupełnij olej 


