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1 Wstęp i bezpieczeństwo   
1.1 Wprowadzenie 
Cel niniejszej instrukcji 

Niniejsza instrukcja ma dostarczyć niezbędnych informacji dotyczących następujących 
czynności: 

• Montaż 
• Eksploatacja 
• Konserwacja 

 PRZESTROGA: 

Przed zamontowaniem i rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać ten 
podręcznik. Niezgodne z przeznaczeniem użycie produktu może spowodować obrażenia i 
uszkodzenia ciała oraz skutkować utratą gwarancji. 

 

 

 UWAGA:

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

1.1.1 Kwalifikowany personel 

 

OSTRZEŻENIE: 

Produkt ten jest przeznaczony do obsługiwania wyłącznie przez wykwalifikowany personel. 

• W celu zapewnienia bezusterkowego i bezpiecznego funkcjonowania urządzeń 
wspomagających należy zapewnić poprawny transport, składowanie, działanie i konserwację. 
Urządzenie może instalować i obsługiwać tylko kwalifikowany personel. 

• Kwalifikowany personel to przeszkolona załoga upoważniona od instalacji, odbioru i 
konserwacji sprzętu, systemów i obwodów, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa. 
Personel taki musi być zaznajomiony z instrukcjami obsługi i bezpieczeństwa, opisanymi w 
niniejszym podręczniku. 

1.2 Bezpieczeństwo 

 

OSTRZEŻENIE: 

• Aby zapobiec obrażeniom ciała, personel musi być świadomy wszelkich ostrzeżeń 
bezpieczeństwa. 

• Niezamierzone ruchy silników tworzą napięcia, mogą tworzyć ładunki elektryczne, które mogą 
spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała oraz uszkodzenia sprzętu. Aby zapobiec 
niezamierzonym obrotom silników, należy zablokować ich wirniki. 

• Obsługa, instalacja lub konserwacja, niezgodna z niniejszym podręcznikiem, mogą 
powodować śmierć, poważne obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia. Dotyczy to również 
wszelkich modyfikacji sprzętu oraz użycia części innych, niż firmy Xylem. Jeśli są wątpliwości 
odnośnie zamierzonego użycia sprzętu, skontaktuj się wcześniej z reprezentantem firmy 
Xylem. 

• Nie należy zmieniać aplikacji obsługi urządzenia bez aprobaty upoważnionego przedstawiciela 
firmy Xylem. 
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PRZESTROGA: 

Instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku muszą być przestrzegane. Niezastosowanie się do 
instrukcji może spowodować fizyczne obrażenia, uszkodzenia i przestoje. 

1.2.1 Poziomy ostrzeżeń bezpieczeństwa 
O ostrzeżeniach bezpieczeństwa 

Jest bardzo istotne, aby przed podjęciem obsługi urządzenia, personel przeczytał, zrozumiał i 
stosował ostrzeżenia bezpieczeństwa, oraz odnośne przepisy. Są one publikowane, w celu 
zapobieżenia wszelkim zagrożeniom: 
• Wypadki przy pracy a problemy zdrowotne 
• Uszkodzenia produktu 
• Awaria produktu 

Definicje 

Poziom ostrzeżenia o zagrożeniach Znaczenie 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO:
 

 

Oznacza niebezpieczną sytuację, która w przypadku 
niepodjęcia odpowiednich działań zaradczych może 
doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała 

 

OSTRZEŻENIE:
 

 

Oznacza niebezpieczną sytuację, która w przypadku 
niepodjęcia odpowiednich działań zaradczych może 
doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała 

 

PRZESTROGA:
 

 

Oznacza niebezpieczną sytuację, która w przypadku 
niepodjęcia odpowiednich działań zaradczych może 
doprowadzić do niewielkich lub średnich obrażeń ciała 

 

Niebezpieczeństwo 
porażenia prądem 
elektrycznym: 
 

 

Możliwość porażenia prądem, w przypadku 
niezastosowania się do instrukcji. 

 UWAGA:
 

 

• Potencjalna sytuacja, która może skończyć się 
tragicznie, jeśli zabraknie środków zapobiegawczych 

• Praktyki niezwiązane z obrażeniami ciała 

Ryzyko oparzeń 

Ryzyko oparzeń symbolizuje specjalny znak, który wyklucza innego typu ryzyka: 

 

PRZESTROGA: 

 

Ryzyko pola magnetycznego 

 

OSTRZEŻENIE: 

Silne pole magnetyczne tworzy się, kiedy wirnik wyjmujemy lub wkładamy do stojana silnika. 
Takie pole magnetyczne może być szkodliwe dla osób z rozrusznikami serca i innych osób z 
implantami medycznymi. Dodatkowo, pole takie może przyciągać elementy metalowe do wirnika 
powodując obrażenia ciała oraz uszkodzenia komutatora silnika. 
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Opis symboli oznaczających użytkownika oraz instalatora 

 

Informacje przeznaczone specjalnie dla personelu kompetentnego w zakresie instalowania tego produktu w 
układzie (kwestie dotyczące orurowania i/lub układu elektrycznego) lub w zakresie konserwacji. 

 

Informacje przeznaczone specjalnie dla użytkowników produktu. 

1.3 Bezpieczeństwo użytkownika 
Ogólne zasady bezpieczeństwa 

Zawsze należy: 
• Utrzymywać stanowisko pracy w czystości. 
• Zwracać uwagę na ryzyko gazów i oparów na stanowisku pracy. 
• Unikać zagrożeń elektrycznych. Pamiętać o ryzyku porażenia prądem i ryzyku stosowania 

łuków elektrycznych. 
• Zawsze pamiętać o ryzyku utonięcia, wypadkach porażeń prądem i oparzeń. 

Sprzęt bezpieczeństwa 

Sprzęt bezpieczeństwa zgodny z przepisami firmy. Sprzęt bezpieczeństwa należy stosować na 
stanowiskach roboczych: 
• Kaski 
• Okulary ochronne, możliwie z osłoną boczną 
• Buty ochronne 
• Rękawice ochronne 
• Maska gazowa 
• Ochrona słuchu 
• Apteczka pierwszej pomocy 
• Urządzenia bezpieczeństwa 

 UWAGA:

Nigdy nie należy obsługiwać urządzeń bez zainstalowanych urządzeń bezpieczeństwa. Patrz 
również szczegółowe informacje bezpieczeństwa w innych rozdziałach tego podręcznika. 

Połączenia elektryczne 

Połączenia elektryczne muszą być wykonane przez certyfikowanych elektryków, zgodnie z 
międzynarodowymi, narodowymi, stanowymi i lokalnymi przepisami. Więcej informacji o 
wymaganiach patrz w rozdziałach opisujących połączenia elektryczne. 

Środki ostrożności przed rozpoczęciem pracy 

Środki te należy stosować przed podjęciem pracy z urządzeniem lub w powiązaniu z nim: 
• Wokół stanowiska pracy należy zainstalować stosowne bariery, np poręcze. 
• Upewnić się, że wszystkie osłony bezpieczeństwa są na miejscu i dobrze zamocowane. 
• Zapewnić sobie bezpieczną drogę ucieczki. 
• Upewnić się, że urządzenie się nie przewróci, nie przygniecie osób, ani nie zniszczy mienia. 
• Upewnić się, że sprzęt do podnoszenia jest w dobrym stanie. 
• Korzystać z uprzęży do podnoszenia, bezpiecznej liny oraz aparatu oddechowego, wg 

wymagań. 
• Przed obsługą komponentów systemu, upewnij się, że nie są gorące. 
• Upewnij się, że sprzęt został dokładnie oczyszczony. 
• Odłącz i zablokuj zasilanie, zanim rozpoczniesz serwisowanie pompy lub kompletnego 

urządzenia wspomagającego. 
• Przed rozpoczęciem spawania lub obsługi urządzeń elektrycznych, sprawdź czy istnieje 

ryzyko eksplozji. 

Środki ostrożności w trakcie pracy 

Środki te należy stosować podczas pracy z urządzeniem lub w powiązaniu z nim: 
• Nigdy nie pracuj sam. 
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• Zawsze noś ubranie ochronne i rękawice. 
• Trzymaj się z dala od zawieszonych ciężarów. 
• Zawsze mocuj produkt za pomocą jego uchwytów mocowania. 
• Pamiętaj o ryzyku nagłego uruchomienia, w przypadku produktów z automatycznym 

sterowaniem. 
• Przed rozpoczęciem pracy, sprawdź, czy urządzenie nie jest pod napięciem. 
• Po rozmontowaniu pompy lub jednostki wspomagającej umyj części w wodzie. 
• Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia pompy. 
• Nie otwieraj żadnych zaworów spustowych, ani zatyczek, kiedy system jest pod ciśnieniem. 

Upewnij się, że zespół pompy lub wspomagający został wymontowany z układu a ciśnienie 
uwolnione; zanim rozpoczniesz demontaż pompy lub zespołu wspomagającego, usuń 
zatyczki lub odłącz przewody ciśnienia. 

• Nigdy nie uruchamiaj pompy bez właściwie zainstalowanej osłony sprzęgła. 

Umyj skórę i oczy 

Korzystaj z tej procedury w przypadku kontaktu z chemikaliami: 

Warunki Działania 

Chemikalia lub groźne płyny w 
kontakcie z okiem 

1. Powiekę górną i dolną rozewrzyj palcami. 
2. Przemywaj gałkę oczną płynem do oczu lub bieżącą wodą przez 15 minut. 
3. Udaj się do lekarza. 

Chemikalia lub groźne płyny w 
kontakcie ze skórą 

1. Usuń zanieczyszczone ubranie. 
2. Przemywaj skórę wodą z mydłem przez przynajmniej 1 minutę. 
3. Jeśli to konieczne, udaj się do lekarza. 

1.4 Niedoświadczeni użytkownicy 

 

OSTRZEŻENIE: 

Produkt ten jest przeznaczony do obsługiwania wyłącznie przez wykwalifikowany personel. 

Należy być świadomym konieczności stosowania następujących środków ostrożności: 
• Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby niepełnosprawne fizycznie lub 

umysłowo ani osoby niedysponujące odpowiednim doświadczeniem lub wiedzą, chyba że 
osoby takie otrzymały instrukcje na temat korzystania z urządzenia oraz zostały 
poinformowane o powiązanych zagrożeniach i są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną. 

• Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się na produkcie lub obok niego. 

1.5 Ochrona środowiska 
Emisje i składowanie odpadów 

Przestrzegaj lokalnych przepisów i kodów dotyczących: 
• Zgłaszania emisji do odpowiednich władz. 
• Sortowania, recyclingu i składowania odpadów stałych i płynnych. 
• Sprzątania wycieków. 

Specjalnych obszarów 

 

PRZESTROGA: Ryzyko promieniowania

NIE odsyłaj produktu do firmy Xylem, jeśli został wystawiony na promieniowanie radioaktywne, 
chyba że Xylem została poinformowana i ustalono dokładne procedury. 

 

Wytyczne recyklingu 

Zawsze stosuj lokalne przepisy i zasady recyklingu. 
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Wytyczne emisji i odpadów 

 Nie wyrzucaj sprzętu elektrycznego do śmieci domowych. 
Oddawaj je oddzielnie, wg lokalnych i aktualnych przepisów. 

1.6 Gwarancja 
Informacje gwarancyjne w kontrakcie sprzedaży 

1.7 Części zamienne 

 

OSTRZEŻENIE: 

Do wymiany zużytych lub wadliwych komponentów należy używać wyłącznie oryginalnych części 
zamiennych. Użycie nieodpowiednich części zamiennych może spowodować awarie, 
uszkodzenia i obrażenia ciała, a także utratę gwarancji. 

Więcej informacji o częściach zamiennych w sklepach i serwisach firmowych. 

1.8 DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
1.8.1 Deklaracja zgodności EC (Tłumaczenie) 

Xylem Service Italia S.r.l., z biurem w Via Vittorio Lombardi 14 - 36075 Montecchio Maggiore VI - 
Włochy, Niniejszym deklarujemy, że produkt: 

Zestaw z pompami elektrycznymi wyposażonymi w zintegrowany napęd zmiennej szybkości 
(patrz etykieta na pierwszej stronie) 

spełnia odpowiednie wymogi następujących dyrektyw europejskich: 
• Dyrektywa w sprawie maszyn 2006/42/WE (ZAŁĄCZNIK II - osoba fizyczna lb prawna 

uprawniona do tworzenia dokumentacji technicznej: Xylem Service Italia S.r.l.) 

oraz następujących norm technicznych 
• EN 809:1998+A1:2009,  
• EN 60204-1:2006+A1:2009 

Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(dyrektor ds. inżynierii, badań i 
rozwoju) 

 

kor.00  

1.8.2 Deklaracja zgodności UE (nr EMCD23) 
1. Model urządzenia/produktu:  

patrz etykieta na pierwszej stronie 
2. Nazwa i adres producenta:  

Xylem Service Italia S.r.l. 
Via Vittorio Lombardi 14 
36075 Montecchio Maggiore VI 
Italy 

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. 
4. Przedmiot deklaracji: 

Zestaw z pompami elektrycznymi wyposażonymi w zintegrowany napęd zmiennej szybkości 
(patrz etykieta na pierwszej stronie) 

5. Przedmiot deklaracji opisany powyżej jest zgodny z odpowiednimi przepisami 
harmonizacyjnymi UE: 
Dyrektywa 2014/30/UE z 26 lutego 2014 r. (kompatybilność elektromagnetyczna) 

6. Odniesienia do odpowiednich zastosowanych norm sharmonizowanych oraz odniesienia do 
innych danych technicznych, względem których deklarowana jest zgodność: 
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EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-3:2007+A1:2011 
7. Jednostka notyfikowana: - 
8. Informacje dodatkowe: 

Podpisano w imieniu: Xylem Service Italia S.r.l.
Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(dyrektor ds. inżynierii, badań i 
rozwoju) 

 

kor.00  

Lowara jest znakiem towarowym firmy Xylem Inc. lub jednej z jej spółek zależnych. 

2 Składowanie i transport  
2.1 Zbadać opakowanie 

1. Należy zbadać opakowanie produktu pod względem uszkodzonych lub brakujących 
elementów. 

2. Zaznaczyć brakujące lub uszkodzone elementy w liście przewozowym lub na fakturze. 
3. Jeśli występują jakiekolwiek braki złożyć reklamację u przewoźnika. 
4. Jeśli produkt został zakupiony u dystrybutora, złożyć reklamację do dystrybutora. 

2.2 Wytyczne dotyczące przechowywania 
Miejsce przechowywania 

Produkt musi być przechowywany w zakrytym, suchym miejscu, wolnym od ciepła, brudu i drgań. 

 UWAGA:
Chronić produkt przed wilgocią, źródłami ciepła i uderzeniami. 

 

 UWAGA:
Nie umieszczać dużych ciężarów na zapakowanych produktach. 

 

 UWAGA:
Patrz również punkt 3.5 odnośnie limitów składowania. 

2.3 Sprawdzanie urządzenia 
1. Usunąć z produktu wszystkie elementy opakowania. 
2. Pozbyć się wszystkich elementów opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami. 
3. Sprawdzić produkt w celu stwierdzenia, czy jakieś części nie zostały uszkodzone i czy czegoś 

nie brakuje. 
4. Jeśli to konieczne, odczepić produkt, demontując wszystkie śruby, wkręty lub taśmy. Ze 

względu na osobiste bezpieczeństwo, należy zachować ostrożność podczas pracy z 
gwoźdźmi i pasami. 

5. W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z lokalnym reprezentantem firmy. 

2.4 Wytyczne transportu 
Środki zaradcze 

 

OSTRZEŻENIE: 

• Trzymaj się z dala od zawieszonych ciężarów. 
• Stosuj aktualne przepisy zapobiegania wypadkom. 
• Podczas transportu uważaj, aby nie uszkodzić przewodów; nie zgniataj, nie zginaj, ani nie 

ciągnij wlekących się przewodów. 
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• Końcówki przewodów powinny być zawsze suche. 
• Do czasu zamocowania na stanowisku docelowym, zabezpiecz urządzenie przed 

przewróceniem lub ześlizgnięciem. 
• Produkt należy podnosić ostrożnie korzystając ze stosownego sprzętu do podnoszenia 

(układarki, dźwigi, urządzenia dźwigowe, podnośniki, zawiesia, itp.). 
• Zawsze podnoś urządzenie za jego uchwyty. 

2.5 Podnoszenie systemowe 

 

OSTRZEŻENIE: 

Zmontowane urządzenia i ich komponenty są ciężkie. Niewłaściwe podnoszenie i zawieszenie 
mogą spowodować poważne obrażenia ciała oraz/lub zniszczenia mienia. Podnoś urządzenie za 
specyficznie oznaczone punkty zawieszenia. Urządzenia dźwigowe, takie jak śruby oczkowe, 
zawiesia i rozpory muszą być ocenione, wybrane i stosowane w zależności od natury 
podnoszonego ładunku. 
Wybierz punkty zawieszenia w zależności od modelu (patrz Rysunek 1). 

 

 

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo upadku

1. Zawsze podnoś urządzenie za punkty zawieszenia. 
2. Korzystaj ze stosownego sprzętu podnoszenia i upewnij się że urządzenie jest stosownie 

zawieszone. 
3. Używaj środków ochrony osobistej. 
4. Trzymaj się z dala od przewodów i zawieszonych ciężarów. 

2.5.1 Schemat podnoszenia 

Rysunek 1: Podnoszenie 
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3 Opis produktu   
3.1 Opis systemu 
Układ systemu 

Rysunek 2 oraz Rysunek 3 prezentują typowe systemy zastosowań pojedynczej i wielu pomp. 
Jeśli system jest podłączony bezpośrednio do ujęcia wody, korzystaj z niskociśnieniowego 
przełącznika ciśnienia po stronie ssania. 

 
Rysunek 2: System z pojedynczą pompą

 

Rysunek 3: System wielu pomp
 

1. Pompa z silnikiem e-SM 
2. Zbiornik z membraną ciśnieniową 
3. Panel dystrybucji 

4. Zawór odcinający 
5. Zawór bezzwrotny 
6. Czujnik niskiego poziomu wody 

7. Manometr 
8. Czujnik ciśnienia 
9. Spust 

Zbiornik ciśnieniowy 

Zbiornik z membraną ciśnienia po stronie wylotu umożliwia utrzymanie ciśnienia w rurach, w 
warunkach braku zapotrzebowania na wodę. Membrana zmniejsza pojemność zbiornika 
zasilania, aby pompa nie zapowietrzała się w warunkach małej podaży wody. 
Zbiornik musi być atestowany ciśnieniowo wg ciśnienia systemu. 
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Wybór zbiornika 

Zestawy do podnoszenia ciśnienia o zmiennej szybkości mogą działać w połączeniu 
z mniejszymi zbiornikami niż tradycyjne układy. Co do zasady wystarczy zbiornik o pojemności 
w litrach wynoszącej około 10% natężenia przepływu pojedynczej pompy wyrażonego w litrach 
na minutę. Wymagana objętość wody może być rozdzielona na kilka zbiorników. 

3.2 Funkcjonowanie i korzystanie z produktu 
Opis 

W wersji standardowej produkt stanowi zespół urządzeń wspomagających SMB, złożony 
z jednakowych pomp elektrycznych o zmiennej szybkości podłączonych równolegle. Pompy 
montowane są na wspólnej podstawie z przewodami ssawnymi i tłocznymi, zaworami 
odcinającymi, zaworami bezzwrotnymi, manometrem, przekaźnikami ciśnienia i jednofazowym 
lub trójfazowym panelem sterowania. 
Układ musi być wyposażony w zbiornik membranowy. Przewód tłoczny wyposażony jest 
w złączki do montażu zbiorników o pojemności 24 l z zaworem odcinającym. Oprócz zbiorników 
należy zapewnić odpowiednie podparcie przewodu. 
Możliwe jest zamontowanie dodatkowych zbiorników stojących i podłączenie ich do przewodu. 

Przeznaczenie 

Urządzenie może być używane do pompowania: 
• Zimnej wody 

Specyfikacje pompy w standardowym podręczniku instalacji, działania i konserwacji. 

Zestawy wspomagające o zmiennej szybkości zostały opracowane z myślą o następujących 
zastosowaniach:  
• Domyślnie, regulacja ciśnienia (systemy otwarte)  
• Regulacja poziomu i przepływu (systemy otwarte) 
• Wielopompowe systemy stosowane są do nawadniania. 

Niewłaściwe użycie 

Urządzenia nie można używać w systemach zamkniętych. 

Aprobaty i certyfikaty 

Patrz: tabliczka znamionowa urządzenia wspomagającego: 

•  

3.3 Zastosowania 
Alternatywne zastosowania: 

3.3.1 Siłownik (przy stałej szybkości) 
Przy określonej szybkości obrotów, pompa może zasilać siłownik; sterownie z poziomu interfejsu 
użytkownika, odpowiedniego wejścia analogowego lub magistrali komunikacyjnej. 

3.3.2 Sterownik (stałego ciśnienia) 
Ten tryb działania jest trybem domyślnym stosowanym w układach jednopompowych. 

3.3.3 Kaskady seryjne/ kaskady synchronizowane 
Urządzenie jest podłączone poprzez interfejs RS485 i komunikuje się wg dostarczonego 
protokołu. 
Kombinacje wielu pomp w układach rozbudowanych zależą od wymogów systemowych. 
Możliwe jest zastosowanie wielu pomp kaskadowo w trybie kaskadowym seryjnym oraz w trybie 
synchronizowanym. Jeśli następuje awaria jednej pompy, każda inna w systemie może przejąć 
sterowanie układem. 
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Ten tryb działania jest trybem domyślnym i stosowanym w układzie z kilkoma pompami. Tryb 
kaskadowy seryjny to konfiguracja standardowa. 

3.4 Tabliczki znamionowe 
Tabliczka znamionowa 

Rysunek 4: Tabliczka znamionowa 
 

1. Kod zespołu ciśnienia 
2. Kod identyfikacyjny zespołu ciśnienia 
3. Zespół elektrycznej pompy eksploatacyjnej 

4. Elektryczna pompa pilotująca 
5. Numer seryjny (data+kolejny numer) 

 

Kod identyfikacyjny zespołu ciśnienia 

Rysunek 5: Kod identyfikacyjny zespołu ciśnienia 

 

1. Serie SMB 
2. Liczba pomp [20] = 2 pompy 

[30] = 3 pompy 
3. Zawór bezzwrotny [__] = Strona tłoczna 

[RA] = Strona ssawna 
4. Certyfikat dla wody pitnej A = WRAS i ACS 

B = ACS 
Z = brak certyfikatu podmiotu zewnętrznego 

5. Napęd e-SM pompy 
elektrycznej 

SVE 
VME 
HME 

6. Zasilanie panelu sterowania [M2] = Jednofazowy, 1 x 230 V 
[T3] = Trójfazowy, 3 x 230 V 
[T4] = Trójfazowy, 3 x 400 V 

7. Wersja materiału [__] = Podzespół standard. 
[A304] = Specjalna wersja AISI 304 
[B304] = Specjalna wersja AISI 304 
[C304] = Specjalna wersja AISI 304 
[A316] = Specjalna wersja AISI 316 
[B316] = Specjalna wersja AISI 316 
[C316] = Specjalna wersja AISI 316 

8. Opcja [PA] = Przełącznik ciśnienia minimalnego na przewodzie ssawnym, chroniący 
przed pracą pompy na sucho  
[WM] = Panel sterowania montowany na ścianie; długość przewodów L = 5 m

UWAGA: Więcej szczegółów, patrz katalog B/W 
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3.5 Dane techniczne zespołu wspomagającego 
 UWAGA:

Dane odwołują się do produktów w wersji standardowej. 
 

Tabela 1: Specyfikacje elektryczne, środowiskowe i instalacyjne 

 Model zespołu wspomagającego SMB 

Zasilanie panelu sterowania 
(patrz kod identyfikacyjny) 

M2 T3 T4 

Wejście 

Częstotliwość wejścia [Hz] 50/60 ± 2 

Zasilanie główne LN L1 L2 L3 

Nominalne napięcie wejścia [V] 230 ± 10% 230 ± 10% 400 ± 10%

Maks. stałe natężenie prądu [A] Patrz tabliczka znamionowa panelu elektrycznego 

Maks. moc panelu sterowania 
[kW] 

Patrz tabliczka znamionowa panelu elektrycznego 

Wyjście 

Stosunek obudowy IP 55 – Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadami 
deszczu

Temperatura cieczy [°C] /[°F] 0÷80 / 32÷176 (SMB..SVE, SMB..VME) 
0÷60 / 32÷140 (SMB..HME..S) 

Wilgotność względna RH 
względem temperatury 
roboczej 
[°C] / [°F] 

min 5%, maks. 50% RH @ 40 / 104 
min 5%, maks. 90% RH @ 20 / 68 

Wilgotność względna w czasie 
składowania 

5% ÷ 95% RH 

Temperatura składowania [°C] 
/[°F] -25÷65 / -13÷149 

Temperatura operacyjna 
[°C] / [°F] 

-20÷50 / -4÷122 

Wysokość[m] / [ft] Maks. 1000/3280 nad poziomem morza 
Przy instalacjach 1000/3280 nad poziomem morza parametry mogą ulec zmianie 

Natężenie dźwięku LpA [dB(A)] <62 @3000 rpm 
<66 @3600 rpm 

 

Maksymalne ciśnienie robocze 
[bar] 

8, 10 lub 16 
w zależności od typu pompy, patrz Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji 

pompy 

Minimalne ciśnienie ssania Zgodnie z krzywą NPSH, z marginesem co najmniej 0,5 m dla wody wolnej 
od powietrza 

Maksymalne ciśnienie ssania Należy upewnić się, że ciśnienie po stronie wlotowej i ciśnienie po stronie tłocznej 
w układzie zamkniętym nie przekracza maksymalnej wartości ciśnienia roboczego 

Dane ogólne dot. pomp Patrz Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji pomp 

Zbiorniki z membraną 
ciśnieniową [bar] 

Patrz Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji zbiornika 
Zamontowane zbiorniki mogą ograniczać temperaturę roboczą i ciśnienie zespołu 

wspomagającego SMB 
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3.6 Wymiary I Masy 
Instrukcje odczytu 

• Zespół wspomagający: patrz dokumentacja techniczna. 
• Pompy elektryczne o inteligentnym napędzie: patrz Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji. 

3.7 Konstrukcja i układ 
3.7.1 Opis i części zespołu wspomagającego w konfiguracji standardowej 

Rysunek 6: Zespół wspomagający 

Numer 
pozycji 

Opis Ilość 

1. Panel sterowania  1 

2. Pompa elektryczna serii E (napęd e-SM) n 

3. Płyta podstawy  1 

4. Podłączenie do napełniania 1 

5. Stopka amortyzująca 2 x n 

6. Przewód ssawny 1 

7. Zawór odcinający po stronie ssawnej n 

8. Zawór bezzwrotny  n 

9. Zawór odcinający po stronie tłocznej n 

10. Przekaźnik ciśnienia n 

11. Manometr 1 

12. Złącze zbiornika 1/2/3 
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13. Przewód tłoczny 1 

14. Wspornik 1 

3.7.2 Opis i części przetwornika częstotliwości 
Patrz Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji pomp elektrycznych o inteligentnym napędzie. 

4 Instalacja mechaniczna  
4.1 Lista sprawdzająca instalacji w zakładzie 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO: 

Nigdy nie instaluj urządzenia w obszarach zagrożonych wybuchem lub pożarem. 

 

 

OSTRZEŻENIE: 

• W odniesieniu do wyboru miejsca instalacji oraz podłączeń wodnych i elektrycznych, zawsze 
należy stosować państwowe i lokalne przepisy oraz kodeksy. 

• Podręcznik, rysunki i schematy zawsze powinny być pod ręką. Podręcznik instrukcji powinien 
być zawsze dostępny dla operatorów urządzeń. 

• Należy zapewnić stosowną klasę ochrony urządzenia (IP 55, Typu 1) w środowisku instalacji. 
 

 

PRZESTROGA: 

• Stopień ochrony. IP55 (Typ 1) jest zagwarantowany, kiedy urządzenie jest stosownie 
zamknięte. 

• Przed otwarciem panelu sterowania i plastikowej pokrywy zespołu przetwornika częstotliwości 
należy upewnić się, że na zespole nie ma cieczy. 

• Upewnij się że otwory na wiązki kablowe i niewykorzystane otwory są stosownie uszczelnione.
• Upewnij się, że panel i plastikowa pokrywa zespołu przetwornika są prawidłowo zamknięte. 
• Uszkodzenia na skutek zanieczyszczeń. Nie opuszczaj urządzenia bez pokrywy skrzynki 

zaciskowej. 
• Usuń resztki, zabrudzenia i cząsteczki stałe z wnętrza panelu sterowania i zespołu 

przetwornika częstotliwości. 

4.2 Instalacja urządzenia 
Zainstaluj urządzenie wg systemu przepływów. 
• Zwykle, strzałki na pompie oznaczają kierunki przepływów i obrotów. 
• Standardowy kierunek obrotów pompy jest w prawo (patrząc od strony pokrywy wentylatora). 

Więcej informacji można uzyskać w serwisie. 
• Urządzenie należy zainstalować zgodnie ze schematem, Rysunek 7. 
• Po stronie ssania należy zawsze zainstalować urządzenie/zawór bezpowrotny. 
• Zamontuj zespół w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, pozostawiając wystarczający 

odstęp (0,5 m) ze wszystkich stron w celu ułatwienia konserwacji. Zapewnij 0,5 m wolnej 
przestrzeni nad najwyżej zamontowaną częścią. 

• Umieść zespół na równej i stabilnej powierzchni. 
• Zaleca się montaż zaworu zamykającego bezpośrednio za zespołem. 
• Zaleca się montaż zaworu spustowego do celów testowych, jeżeli w pobliżu zespołu nie ma 

spustu. 
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4.2.1 Instalacja rurowa 
• Instalacja rurowa podłączona do zestawu musi mieć odpowiedni wymiar (w miarę możliwości 

dopasowany do średnicy przewodów). Wykorzystać można dowolny koniec przewodu, należy 
jednak pamiętać, aby uszczelnić nieużywany koniec.  

• Rura ssawna i zawór stopowy muszą mieć wystarczającą wielkość, aby zapobiec wystąpieniu 
nadmiernego oporu przepływu, a w konsekwencji zjawisku kawitacji. 

 UWAGA:
Aby uniknąć nadmiernego naprężenia, należy zapewnić odpowiednie złącza kompensacyjne 
i podpory rurowe (Rysunek 7). Masa rur i zbiorników zwiększa się po napełnieniu ich wodą. 
Przed uruchomieniem zestawu upewnij się, że zabezpieczono i uszczelniono wszystkie 
nieużywane złączki. 

 

Rysunek 7: Instalacja urządzenia 

4.2.2 Zabezpieczenie przed pracą na sucho 
Standardowy panel elektryczny jest przygotowany do podłączenia wspólnego przełącznika 
pływakowego do otwartych zbiorników lub przełącznika ciśnienia minimalnego po stronie ssawnej 
(zalecana wartość 0,2÷0,4 bar). Po przywróceniu minimalnych warunków ciśnienia pompy 
uruchamiają się automatycznie. Jeżeli ochrona przed pracą na sucho uważana jest za zbędną, 
nie usuwaj zworki z zacisku w panelu sterowania. Prawidłowe numery zacisków zawiera schemat 
połączeń wewnątrz paneli. 

 UWAGA:
• Ustawienie fabryczne: napęd pompy elektrycznej e-SM jest fabrycznie wyposażony 

we włączone zabezpieczenie programowe.  
• Brak sterowania pracą na sucho: zespół wspomagający jest fabrycznie wyposażony w zworkę 

wyłączającą sterowanie. 

Sterowanie za pomocą sond elektrodowych jest możliwe dzięki opcjonalnemu sterującemu 
zestawowi elektronicznemu. 
Umieść trzy sondy dołączone do zestawu w zbiorniku magazynowym i podłącz je do zacisku w 
panelu elektrycznego. 
Prawidłowe numery zacisków zawiera schemat połączeń wewnątrz panelu: 
• Sonda Max (A) określa poziom, przy którym zespół jest aktywowany podczas napełniania 

zbiornika magazynowego. 
• Sonda Min (B) określa poziom, przy którym zespół jest dezaktywowany. 
• Sonda (C) musi być umieszczona poniżej sondy Min (B). 
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4.3 Instalacje zewnętrzne 
W przypadku instalacji zewnętrznych, należy zapewnić stosowne osłony. Patrz Rysunek 8. 
Osłona powinna być zwymiarowana tak, aby zespół wspomagający nie był narażony na działanie 
śniegu, deszczu ani promieni słonecznych. 

 
Rysunek 8: Instalacja zewnętrzna 

5 Instalacja elektryczna  
5.1 Środki zaradcze 

 

OSTRZEŻENIE: 

• ZAGROŻENIA ZE STRONY URZĄDZENIA. Wirujące wałki i elementy elektryczne stanowią 
zagrożenia. Podłączenia elektryczne muszą spełniać przepisy państwowe i lokalne. Instalacja, 
utrzymania i konserwacja muszą być przeprowadzane przez przeszkolony personel. 
Nieprzestrzeganie tych wymogów może skutkować śmiercią i poważnymi obrażeniami ciała. 

 

 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym:

• Wszelkie elektryczne okablowanie musi być wykonane przez autoryzowanego elektryka, 
zgodnie z obowiązującymi, aktualnymi przepisami. 

Połączenia elektryczne, patrz schemat połączeń wewnątrz panelu sterowania. 

5.2 Wymogi elektryczne 
Lokalnie obowiązujące przepisy mają moc nadrzędną w stosunku do poniższych instrukcji. 

Wykaz czynności kontrolnych układu elektrycznego 

Sprawdzić, czy zostały spełnione następujące wymogi: 
• Przewody elektryczne powinny być chronione przed wysokimi temperaturami, wibracjami i 

kolizją. 
• Typ natężenia i napięcia musi odpowiadać specyfikacjom tabliczki znamionowej panelu 

sterowania. 
• Upewnij się, że przewód zasilania odpowiada natężeniu znamionowemu zespołu 

wspomagającego; podłącz go do odpowiednich zacisków w panelu elektrycznym. Schemat 
połączeń i etykiety na panelu dostarczają niezbędnych informacji na temat połączenia 
i wymaganych wartości zasilania. 

• Podłącz przewód zasilania: 
- W wersji jednofazowej do zacisków L - N, PE do uziemienia; 
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- W wersji trójfazowej do zacisków L1, L2, L3, PE do uziemienia. 
• Odsłonięte przewody muszą być właściwie zabezpieczone 
• Linia zasilania energią elektryczna jest wyposażona w: 

- Wysokiej czułości wyłącznik różnicowy (30 mA) [ang. residual current device RCD] 
stosowny dla prądów doziemienia DC lub pulsujący DC (zalecany Typ B RCD). 

- wyłącznik sieciowy z przerwą stykową co najmniej 3 mm. 

Wykaz czynności kontrolnych tablicy połączeń elektrycznych 

 UWAGA:
W wersji standardowej zespół wspomagający jest dostarczany z panelem sterowania.  
Jeżeli zespół wspomagający sprzedawany jest bez panelu sterowania, należy upewnić się 
że wartości znamionowe wybranego panelu odpowiadają wartościom pompy elektrycznej. 
Niewłaściwe kombinacje połączeń mogą nie gwarantować bezpieczeństwa zespołu. 

Sprawdzić, czy zostały spełnione następujące wymogi: 
• Panel sterowania musi chronić pompę przed zwarciami. Do zabezpieczenia pompy można 

użyć bezpiecznika opóźnionej reakcji lub wyłącznika (zalecany Typu C). 
• Pompa posiada wbudowany system ochrony przed przeciążeniem oraz przed przegrzaniem, 

inny nie jest wymagany. 

 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym:

Przed uruchamianiem, upewnij się, że pompa i panel sterowania są odizolowane od zasilania. 

Uziemienie (masa) 

 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym:

Przed wykonaniem innych podłączeń, zawsze miej podłączone uziemienie. 
Wszelki sprzęt elektryczny musi być uziemiony. Również pompa i urządzenia powiązane. 
Sprawdź, czy uziemienie pompy jest podłączone. 

• Przewody uziemienia powinny być możliwie jak najkrótsze. 
• Użyj przewodu wysokiego pasma w celu zmniejszenia zakłóceń elektrycznych. 

5.3 Typ kabli a parametry 
W wersji standardowej zestaw wspomagający wyposażony jest w przewody zasilania 
i sterowania. 
W razie potrzeby wymiany przewodu zasilania lub sterowania (lub obu) silnika, patrz Instrukcja 
instalacji, obsługi i konserwacji pomp elektrycznych o inteligentnym napędzie. 

5.4 Podłączenia zasilania 

 

OSTRZEŻENIE: 

• Nie należy wykonywać żadnych połączeń w rozdzielni sterowania pompy przed upływem 
przynajmniej 4 minut od czasu wyłączenia zasilania. 

• W wersji standardowej zestaw wspomagający wyposażony jest w przewody zasilania silnika. 
W razie potrzeby wymiany lub dodania przewodu zasilania silnika, użyj nowego przewodu 
o przekroju poprzecznym odpowiadającym maksymalnemu zużyciu prądu przez silnik 
elektryczny. 

5.4.1 Podłączenie panelu sterowania 
Patrz schemat połączeń wewnątrz panelu sterowania. 

5.4.2 Podłączenie zespołu przetwornika częstotliwości 
Patrz Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji pomp elektrycznych o inteligentnym napędzie. 
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6 Eksploatacja  
W przypadku współwystępowania dwu lub więcej poniższych warunków: 
• wysoka temperatura otoczenia 
• wysoka temperatura pompowanego płynu 
• kilku czynników wymagających maksymalnej mocy 
• utrzymujące się wysokie napięcie z sieci, 
żywotność urządzenia może zostać ograniczona z równoczesnym pogorszeniem parametrów: 
skontaktuj się wtedy z działem sprzedaży lub serwisu. 

6.1 Czas rozładowania 

 

OSTRZEŻENIE: 

Należy odłączyć i zablokować zasilanie i odczekać czas minimalny podany poniżej. Niespełnienie 
tego wymogu i rozpoczęcie napraw lub konserwacji mogą skutkować obrażeniami ciała lub 
śmiercią. 

Kondensatory konwertorów częstotliwości DC-link mogą pozostać naładowane nawet przy braku 
zasilana. Aby uniknąć zagrożeń, odłącz: 
• Główne zasilanie AC 
• Wszelkie silniki magnetyczne 
• Wszelkie zasilania zdalne typu DC-link, włącznie z akumulatorami ups, ups oraz połączeniami 

DC-link do innych konwerterów częstotliwości. 
Przed rozpoczęciem pracy, naprawy lub konserwacji, poczekaj aż kondensatory zupełnie się 
rozładują. Patrz Tabela 2 odnośnie czasów oczekiwania. 

Tabela 2: Czasy oczekiwania 

Model napędu e-SM Minimalne czasy oczekiwania [min[ 

103, 105, 107, 111, 115 4 

303, 305, 307, 311, 315, 322  

6.2 Włączanie i wyłączanie zespołu 
Włączanie i wyłączanie pomp uzależnione jest od ustawień przetwornika częstotliwości danego 
zespołu (ciśnienie, poziom). Każdy przetwornik częstotliwości podłączony jest do czujnika. 
Przetworniki częstotliwości udostępniają wszystkie informacje i zapewniają cykliczne 
przełączanie. 

 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym:

Odłącz zasilanie przed przystąpieniem do jakiejkolwiek regulacji. 

Ustawienia, patrz Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji pomp elektrycznych o inteligentnym 
napędzie. 

Rysunek 9 przedstawia krzywe eksploatacji dla dwóch pomp w trybie regulacji ciśnienia. 
• Zbiornik dostarcza wodę na żądanie użytkownika końcowego. 
• Jeżeli ciśnienie spadnie poniżej wartości PS, włącza się pierwsza pompa; szybkość 

dostosowywana jest tak, aby utrzymać stałe ciśnienie wraz ze wzrostem zapotrzebowania. 
• Gdy zapotrzebowanie spadnie, szybkość jest zmniejszana do osiągnięcia szybkości 

minimalnej; po jej osiągnięciu jedna z pomp jest wyłączana. 
• Jeżeli zapotrzebowanie stale wzrasta i pompa osiągnie maksymalną szybkość, uruchamia się 

druga pompa i szybkość dostosowywana jest tak, aby utrzymać stałe ciśnienie. 
• Jeżeli zapotrzebowanie spada, szybkość pompy zmniejsza się, a następnie pompa wyłącza 

się po osiągnięciu wartości PS. 
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Rysunek 9: Sposób eksploatacji 

 

H 
Głowica Pmaks

.
Ciśnienie maks. 

Q Przepływ PS Wartość nastawy ciśnienia 

Regulacja przetwornika częstotliwości 

Zmiana ustawień, patrz Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji pomp elektrycznych 
o inteligentnym napędzie. Użyj przycisków przetwornika częstotliwości, aby ustawić nową 
wartość regulacji ciśnienia, wybrać czas ramp, sprawdzić ostatnie alarmy lub uzyskać dostęp do 
wszystkich ustawień. 
Upewnij się, że nowo wybrana wartość odpowiada zakresowi wysokości podnoszenia podanemu 
na tabliczce znamionowej pompy. 

Wstępne napełnianie zbiornika 

Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie, zbiornik z membraną ciśnieniową należy wstępnie 
napełnić do 0,9 x wartości regulacji ciśnienia. Wstępne napełnianie musi odbywać się 
przy pustym zbiorniku. 

6.3 Rozruch 
Aby włączyć zestaw, postępuj według następujących instrukcji: 
1. Podłącz zaopatrzenie w wodę. 
2. Podłącz zasilanie. 
3. Sprawdź wartość wstępnego napełnienia zbiornika. 
4. Zamknij zawory po stronie tłocznej. 
5. Zalej zestaw (patrz Instrukcja obsługi pompy) i przewód ssawny. 
6. Włącz zasilanie włącznikiem na panelu i ustaw tryb ręczny przetwornika. 
7. Włącz pierwszą pompę. 
8. Powoli otwórz zawór po stronie tłocznej i przeprowadź odpowietrzanie. 
9. Powtórz poprzednie czynności dla pozostałych pomp. 
10. Ustaw przetworniki częstotliwości w tryb automatyczny. 

Zmiana ustawień 

Po włączeniu zestawu postępuj w następujący sposób, aby zmodyfikować ustawienia 
w granicach maksymalnego ciśnienia pomp lub układu (lub obu): 
1. Ustal wymaganą wartość ciśnienia. 
2. Ustaw nową wartość, korzystając z przycisków na jednym z przetworników częstotliwości; 

ustawienie jest modyfikowane automatycznie na drugim przetworniku. 
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7 Konserwacja  
7.1 Uwagi ogólne 

 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym:

Przed jakimkolwiek serwisem lub konserwacją, należy wyłączyć zasilanie i odczekać 
przynajmniej 4 minuty przed podjęciem prac (kondensatory obwodu pośredniego rozładowują się 
przez wewnętrzne oporniki rozładowania). 

Zespół wspomagający nie wymaga szczególnej konserwacji. 

Lista sprawdzająca 

1. Upewnij się, że wentylator i jego otwory są wolne od kurzu. 
2. Upewnij się, że temperatura otoczenia jest poprawna i zgodna z limitem zespołu 

wspomagającego. 
3. Upewnij się, że wszelkie modyfikacje zespołu wspomagającego są wykonywane przez 

kwalifikowany personel. 
4. Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania, zanim podejmiesz jakiekolwiek prace. 

Zawsze stosuj instrukcje dot. pompy i silnika. 
5. Panel elektryczny i przetworniki częstotliwości nie wymagają konserwacji. 
6. Konserwacja zbiornika z membraną ciśnieniową, patrz Instrukcja instalacji, obsługi 

i konserwacji. Sprawdź wstępne napełnienie co najmniej raz w roku. 

7.2 Sprawdź funkcje i parametry 
Jeśli zmieni się system hydrauliczny, wykonaj poniższe procedury: 
1. Upewnij się, że funkcje i parametry są poprawne. 
2. Wyreguluj funkcje i parametry, jeśli to konieczne. 

8 Wykrywanie i usuwanie usterek  
Wprowadzenie 

 

OSTRZEŻENIE: 

Czynności konserwacyjne i naprawcze muszą być wykonywane przez wykwalifikowane osoby. 
Przed rozpoczęciem prac serwisowych odłącz zasilanie i upewnij się, że w podzespołach 
hydraulicznych nie ma ciśnienia. 
Odczekaj przynajmniej 4 minuty przed podjęciem pracy na/w zespole. Kondensatory obwodu 
pośredniego rozładowują się przez wewnętrzne oporniki rozładowania. 

Przetwornik ciśnienia zapamiętuje ostatnio wyzwolone alarmy. Informacje na temat typów awarii 
i sprawdzania ostatnio wyzwolonych alarmów można znaleźć w Instrukcji obsługi przetwornika 
częstotliwości. 

8.1 Zestaw jest wyłączony 
Przyczyna Rozwiązanie 

Zasilanie jest odłączone Podłącz zasilanie 

Przełącznik jest w położeniu 
wyłączenia (OFF) 

Przestaw przełącznik do położenia włączenia (ON) 
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8.2 Silnik nie włącza się 
Przyczyna Rozwiązanie 

Zasilanie jest odłączone Podłącz zasilanie 

Wyzwolenie zabezpieczenia 
termicznego silnika 

Wyeliminuj usterkę i wyzeruj przełącznik 

Uszkodzony silnik Napraw lub wymień silnik 

8.3 Częste włączanie i wyłączanie 
Przyczyna Rozwiązanie 

Uszkodzony zbiornik Napraw lub wymień zbiornik 

Nieprawidłowe wstępne 
napełnienie zbiornika 

Ustaw nową wartość ciśnienia wstępnego dostosowaną do pompy i wartości 
zadanej   

Wartość ciśnienia wstępnego 
w zbiorniku wynosi zero 

Należy wstępnie napełnić zbiornik 

8.4 Szybkość pompy zwiększa i zmniejsza się bez zatrzymania i bez 
pobierania wody (dopływ zamknięty) 

Przyczyna Rozwiązanie 

Wyciek wody z zaworu 
bezzwrotnego 

Sprawdź układ hydrauliczny i zawór 

Uszkodzony lub zbyt mały zbiornik  Napraw lub wymień zbiornik 

8.5 Silnik pracuje, ale woda nie jest dostarczana 
Przyczyna Rozwiązanie 

Brak wody po stronie ssawnej lub 
wewnątrz pompy 

1. Napełnij (zalej) pompę lub przewody rurowe po stronie ssawnej 
2. Otwórz zawory odcinające 

Powietrze w pompie lub 
przewodach rurowych po stronie 
ssawnej 

Odpowietrz pompę, sprawdź połączenia po stronie ssawnej 

Utrata ciśnienia po stronie ssawnej Sprawdź NPSH i w razie potrzeby zmodyfikuj układ 

Zablokowany zawór zwrotny Oczyść zawór

Zatkana rura Oczyść rurę 

8.6 Wyciek wody z pompy 
Przyczyna Rozwiązanie 

Uszkodzone uszczelnienie 
mechaniczne 

Wymień uszczelnienie mechaniczne 

Nadmierne naprężenie mechaniczne 
pompy 

Podeprzyj rury 
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8.7 Zbyt duży hałas 
Przyczyna Rozwiązanie 

Powrót wody przy zatrzymanej 
pompie 

Sprawdź zawór bezzwrotny 

Kawitacja Sprawdź ssanie 

Wstrzymanie ruchu obrotowego 
pompy 

Sprawdź, czy nie występuje nadmierne naprężenie mechaniczne pompy 

8.8 Zespół nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia 
Przyczyna Rozwiązanie 

Pompy obracają się w niewłaściwym 
kierunku 

Sprawdź podłączenie do silnika, zamieniając dwa przewody 

Zamknięte zawory odcinające Otwórz zawory 

Powietrze w rurze ssawnej  1. Odprowadź powietrze 
2. Zalej pompy 

Nadmierna wysokość ssania Zmniejsz wysokość ssania 

Nadmierny opór przepływu 
po stronie ssawnej 

Zwiększ średnicę rur 

Uszkodzony zawór stopowy Wymień zawór stopowy 

Nadmierny opór przepływu 
w rurach lub zaworze po stronie 
tłocznej (lub w obu miejscach) 

Zmniejsz wycieki wody 

8.9 Wyzwolenie ogólnego zabezpieczenia układów (bezpieczniki) 
Przyczyna Rozwiązanie 

Zwarcie 1. Sprawdź przewód przyłączeniowy 
2. Sprawdź silnik 

8.10 Wyzwolenie zabezpieczenia różnicowego 
Przyczyna Rozwiązanie 

Silnik jest uszkodzony Wymień silnik 

Przewód zasilający silnika jest 
uszkodzony lub uległ zużyciu 

Wymień przewód 

Wyłącznik różnicowoprądowy nie 
odpowiada specyfikacji 

Wymień wyłącznik różnicowoprądowy 

Zbyt wysoki prąd resztkowy Skontaktuj się z wykwalifikowanymi technikami w celu zmodyfikowania 
instalacji elektrycznej 

8.11 Pompa pracuje z maksymalną szybkością bez zatrzymania 
Przyczyna Rozwiązanie 

Wartość zadana ciśnienia nie jest 
odpowiednia dla systemu (wartość 
jest wyższa niż możliwa do 

Ustaw nową wartość zadaną w oparciu o wydajność pompy 
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zapewnienia przez pompę) 

Czujnik jest niepodłączony lub 
uszkodzony

Sprawdź połączenie hydrauliczne i elektryczne czujnika 

8.12 Działa tylko jedna pompa 
Przyczyna Rozwiązanie 

Pompy mają różne ustawienia Sprawdź ustawienie przetwornika częstotliwości 

8.13 Występuje zapotrzebowanie na wodę, ale pompa nie włącza się 
Przyczyna Rozwiązanie 

Wartość zadana wynosi zero  1. Sprawdź ustawienie przetwornika częstotliwości 
2. Ustaw wartość zadaną 
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