
Norsup Pompa basenowa, typ EVO+ VSTD 



 
 

Strona 16 Zmian związanych z postępem technologicznym nie należy traktować jako błąd! www.megagrouptrade.com 
 

 

Spis treści: Strona
Glosariusz 18 
1. Informacje ogólne 18-19 

1.1 Miejsce pracy pompy 18 
1.2 Informacje dotyczące instrukcji obsługi 18 
1.3 Użytkowanie 18 
1.3.1 Przeznaczenie 18 
1.3.2 Błędne zastosowanie 18 
1.4 Docelowy użytkownik instrukcji obsługi 18 
1.5 Symbole 19 
1.6 Informacje dodatkowe 19 
1.6.1 Kontakt z producentem 19 

2. Bezpieczeństwo 19-20 
2.1 Informacje ogólne 19 
2.2 Opis uwag dotyczących bezpieczeństwa i 

ostrzeżeń w niniejszej instrukcji 19 
2.3 Przeznaczenie 19 
2.4 Niewłaściwa obsługa 19 
2.5 Kwalifikacje / szkolenie personelu 19-20 
2.6 Bezpieczna i profesjonalna praca 20 
2.7 Wskazówki dot. środków ochronny 20 
2.8 Wskazówki dot. bezpieczeństwa 

operatora 
20 

2.9 Wskazówki dotyczące bezpiecznego 
przeprowadzania montażu, kontroli i 
przeglądu technicznego 

20 

2.10 Pozostałe ryzyko 20 
2.11 Skutki i zagrożenia spowodowane 

niestosowaniem się do niniejszej 
instrukcji obsługi 

20 

3. Transport, przeglądy techniczne, 
przechowywanie, zwroty i usuwanie 

 20-22 

3.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
podczas transportu i przechowywania 

20 

3.2 Transport / Odpakowanie 20 
3.2.1 Transport 20-21 
3.2.2 Odpakowanie 21 
3.3 Przeglądy techniczne/Przechowywanie 21 
3.4 Zwroty 21 
3.5 Utylizacja 21-22 

4. Opis produktu 22-23 
4.1 Opis ogólny 22 
4.2 Informacje dotyczące produktu 22 
4.3 Konfiguracja produktu 22 
4.4 Szczegółowe informacje dot. miejsca 

instalacji produktu 
22 

4.4.1 Przestrzeń wymagana do obsługi i 
przeglądów technicznych 

22 

4.4.2 Dopuszczalne wpływy środowiskowe 22 
 
 
 
 

4.4.3 Podłączenia do zasilania 22-23
4.4.4 Instalacja podziemna, podstawa, ściana 23
4.5 Ocena poziomu emisji 23
4.6 Wymiary i waga 23

5. Instrukcja instalacji i montażu 23-24
5.1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 23
5.2 Kontrola przed konfiguracją, instalacją i 

montażem 
23

5.3 Wskazówki dotyczące konfiguracji, instalacji 
i montażu 

23

5.4 Rurociągi 23-24
5.5 Zasady instalacji i montażu dotyczące 

redukcji emisji 
24

5.6 Sprzęt bezpieczeństwa 24
5.6.1 Mechaniczny 24
5.6.2 Elektryczny 24
5.6.3 Termiczny 24
5.7 Podłączenie do zasilania 24
5.7.1 Podłączenie do instalacji elektrycznej 24

6. Uruchamianie i wyłączanie 24-26
6.1 Uwagi dotyczące uruchamiania 24
6.2 Przygotowanie do pracy 25
6.2.1 Instalacje do ochrony zdrowia 25
6.2.1.1 Zabezpieczenia mechaniczne 25
6.2.1.2 Ochrona przeciwporażeniowa 25
6.3 Uruchamianie 25
6.3.1 Rozruch 25
6.4 Uwagi dotyczące działania 25
6.4.1 Informacje o obciążeniach 25
6.5 Wyłączanie 25
6.5.1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 25
6.5.2 Wyłączanie 25
6.5.3 Spust 25-26
6.5.4 Przeglądy techniczne/Przechowywanie 26
6.6 Ponowny rozruch 26

7. Pielęgnacja i przeglądy techniczne 26-27
7.1 Informacje ogólne i uwagi dotyczące 

bezpieczeństwa 
26

7.2 Zalecenia producenta dotyczące części 
zamiennych 

26

7.3 Przeglądy techniczne i kontrole 26
7.4 Demontaż i montaż 26-27

8. Błędy  27
9. Powiązana dokumentacja 27

9.1 Dodatkowy arkusz dotyczący transportu, 
przechowywania pośredniego i instalacji 

27

 
 
 
 
 
 
 



 
 

www.megagrouptrade.com Zmian związanych z postępem technologicznym nie należy traktować jako błąd! Strona 17 
 

Glosariusz 
 

• Przewód spustowy 
Przewód, która zostanie połączony do spustu pompy. 
 

• Układ hydrauliczny 
Układ hydrauliczny opisuje część pompy, która przekształca 
energię powstałą podczas przepływu w energię ciśnienia. 

 
• Przewód ssący 

Linia, która zostanie podłączona do strony ssącej pompy. 
 

1. Informacje ogólne 
 
Aby zapewnić długą żywotność zakupionego produktu, zadbaj o jego 
prawidłową instalację. Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego 
użycia mogą prowadzić do utraty gwarancji. 
 
!!! DLATEGO PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ 
SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI 
ZAWARTYMI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI 
OBSŁUGI!!! 
 
1.1 Miejsce pracy pompy 
Baseny i stawy 
 
1.2 Informacje dotyczące instrukcji obsługi 
Pompy wspomnianych serii są przeznaczone do cyrkulacji wody w 
basenach i stawach (wg typu filtracji wstępnej). 
 
Pompa musi być zamontowana poziomo. Potencjalnie zintegrowany filtr 
zapobiega uszkodzeniu pompy przez duże cząstki. 
 
Niniejsza instrukcja opisuje prawidłową obsługę i stosowanie w dowolnej 
fazie cyklu życia produktu. Ponadto niniejsza instrukcja obsługi zawiera 
ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 
 
Z uwagi na powyższe zaleca się uważne przeczytanie niniejszej instrukcji 
przez upoważniony i przeszkolony personel przed przeprowadzeniem 
instalacji, uruchomieniem lub innymi pracami związanymi z produktem. 
Przechowuj instrukcję obsługi w pobliżu produktu, tak aby była zawsze 
dostępna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UWAGA ! 
 

• Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie 
niniejszej instrukcji. 

• Instalacje są mogą być przeprowadzane tylko przez przeszkolony i 
wykwalifikowany personel. 

• Roszczenia gwarancyjne związane z pracą / instalacją produktu 
mogą być zaakceptowane tylko wtedy, gdy były prowadzone przez 
personel serwisowy lub autoryzowanego partnera producenta. 

• Samodzielnie dokonane zmiany lub prace związane z produktem w 
okresie obowiązywania gwarancji powodują jej utratę. 

• Modyfikacja lub zmiany produktu są dozwolone tylko za zgodą 
producenta. Oryginalne części zamienne i akcesoria autoryzowane 
przez producenta służą bezpieczeństwu użytkownika. 
Zastosowanie innych części może prowadzić do utraty roszczeń 
gwarancyjnych w przypadku doznania szkód. Ponadto producent 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultat działania takich 
produktów. 

 
1.3 Użytkowanie 
 
1.3.1 Przeznaczenie 
Zadaniem Twojego produktu jest zapewnienie ciągłego obiegu wody 
(zgodnego z typem filtracji wstępnej) w basenach lub stawach. W kwestii 
innych zastosowań, prosimy zapoznać się ze specjalnym arkuszem 
danych technicznych dla pompy lub skontaktować się bezpośrednio z 
producentem. 
 
Dozwolone jest używanie produktu tylko w ramach określonego i 
ograniczonego zastosowania (dotyczy to również pompowanego medium / 
charakterystyki pracy pompy). Pompy basenowe będą testowane zgodnie 
z naszym wewnętrznym referencyjnym planem kontroli. 
 
1.3.2 Błędne zastosowanie 
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie 
(niewłaściwe użycie) inne niż wymienione w niniejszej instrukcji. 
 
1.4 Docelowy użytkownik instrukcji obsługi 
Niniejsza instrukcja obsługi skierowana jest do wykwalifikowanego lub 
przeszkolonego personelu. 
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1.5 Symbole 
 

Symbol Znaczenie 
  

Wymóg 
Określa wymóg dla opisanego działania. 
 
 

Działanie 
Informacje ogólne i uwagi dot. bezpieczeństwa 
 
Wynik 
 
 
Odsyłacz 

 
UWAGA 
Określa ogólne i ważne informacje i zalecenia 
dotyczące bezpiecznego postępowania z 
zakupionym produktem. 

 
Struktura procesu krok po kroku 
 

 
 
1.6 Informacje dodatkowe 
 

 patrz Stopka 
 
 

 UWAGA ! 
 

Do zamówienia części zamiennych, zadania pytania 
technicznego lub zgłoszenia serwisowe, należy zachować 
numer pompy / numer seryjny  
           patrz 4.2 Informacje dotyczące produktu 
 
Kontakt: 
           patrz Stopka 

 
 
2. Bezpieczeństwo 
 
2.1 Informacje ogólne 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na produkcie lub z nim, 
niniejsza instrukcja musi zostać dokładnie przeczytana przez technika / 
operatora odpowiedzialnego za ten produkt. Musi być również 
przechowywany w pobliżu produktu. 
Należy uwzględnić uwagi dotyczące bezpieczeństwa i postępować 
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w 
• Lokalnych przepisach dotyczących zapobiegania wypadkom 
• Uwagach dot. produktu (oznaczeniach ostrzegawczych i 

informacyjnych) 
• Instrukcji obsługi 
• Regulaminie pracy operatora 
• Innych dokumentach mających zastosowanie 
• Regulacjach dostarczania mediów i energii elektrycznej 
 
 

 
2.2 Opis uwag dotyczących bezpieczeństwa i 

ostrzeżeń w niniejszej instrukcji 
 
Symbole bezpieczeństwa i ostrzegawcze użyte w niniejszej instrukcji, 
które mogą prowadzić do incydentu z powodu ich nieprzestrzegania, 
przedstawiono w poniższej tabeli: 
 

Symbol Znaczenie 

 

Niebezpieczeństwo 
Ten symbol / słowo oznacza zagrożenie o 
wysokim stopniu ryzyka. Jeśli nie uniknie się 
tego zagrożenia, konsekwencją mogą być 
poważne obrażenia lub śmierć. 

 

Ostrzeżenie 
Ten symbol / słowo oznacza zagrożenie o 
wysokim stopniu ryzyka. Jeśli nie uniknie się 
tego zagrożenia, konsekwencją mogą być 
poważne obrażenia lub śmierć. 

 

Zachowaj ostrożność 
Ten symbol / słowo w połączeniu z hasłem 
ostrzegawczym opisuje ogólny obszar 
zagrożenia; w przypadku zignorowania może 
dojść do poważnych obrażeń 

 

Strefa ogólnego zagrożenia 
Ten symbol w połączeniu z hasłem 
ostrzegawczym opisuje ogólny obszar 
zagrożenia; w przypadku zignorowania może 
dojść do poważnych obrażeń 

 

Niebezpieczne napięcie 
Ten symbol w połączeniu z hasłem 
ostrzegawczym opisuje ogólny obszar 
zagrożenia, wynikający z niebezpiecznego 
napięcia. Zawiera również Informacje 
dodatkowe dotyczące ochrony przed 
napięciem elektrycznym. 

 
 
Znaki umieszczone bezpośrednio na produkcie (takie jak obracająca się 
strzałka, opis połączeń, tabliczka znamionowa, itp.) muszą być 
bezwzględnie przestrzegane i zachowane w czytelnym stanie. 
 
2.3 Przeznaczenie 

 Patrz 1.3.1 Przeznaczenie 
 
2.4 Niewłaściwa obsługa 
Bezpieczeństwo użytkowania może być zapewnione tylko dzięki 
użytkowaniu, które jest zgodne z  patrz 1.3 Użytkowanie 
 
2.5 Kwalifikacje / szkolenie personelu 
Personel odpowiedzialny za obsługę, instalację, przeglądy techniczne i 
kontrole musi posiadać kwalifikacje odpowiednie do przeprowadzania tych 
zadań. Jeśli szczegółowa wiedza fachowa nie jest wystarczająca, 
personel musi być przeszkolony i dokształcony. Osoby bez 
specjalistycznej wiedzy lub przeszkolenia nie mogą pracować z tym 
produktem lub na nim. 
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Upewnij się, że produkt znajduje się poza zasięgiem dzieci. 
Ważne jest, aby przed rozpoczęciem pracy z tym produktem 
wykwalifikowany personel i operator przeczytali niniejszą obsługi!  
 
2.6 Bezpieczna i profesjonalna praca 
Należy przestrzegać wszystkich zasad dotyczących bezpieczeństwa 
podanych w niniejszej instrukcji obsługi, lokalnych / krajowych 
przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom, a także 
wewnętrznych procedur roboczych i bezpieczeństwa. 
 
2.7 Wskazówki dot. środków ochronny 
Przez cały cykl życia produktu należy podejmować następujące środki 
ochronne: 
• Personel musi być wyposażony w środki ochrony osobistej 
• Personel musi znać instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji 

obsługi i przepisy bezpieczeństwa 
 
2.8 Wskazówki dot. bezpieczeństwa operatora 
• Jeśli istnieje niebezpieczeństwo związane z dotknięciem gorących 

lub zimnych części, należy je zabezpieczyć przed przypadkowym 
kontaktem ze strony klientów. 

• Jeśli istnieje zabezpieczenie przed przypadkowym kontaktem, nie 
wolno używać produktu tego zabezpieczenia. 

• Usunięte zabezpieczenia przed przypadkowym kontaktem, np. w 
celu przeprowadzenia przeglądu technicznego, należy ponownie 
zamontować przed ponownym uruchomieniem. 

• Należy wyeliminować zagrożenia spowodowane energią elektryczną. 
(Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z przykładowymi 
przepisami EVU/VDE i lokalnej firmy elektrycznej). 

 
2.9 Wskazówki dotyczące bezpiecznego przeprowadzania montażu, 

kontroli i przeglądu technicznego 
Operator musi zadbać o to, aby wszystkie prace montażowe, kontrolne 
i serwisowe były wykonywane przez upoważniony i wykwalifikowany 
personel zaznajomiony z produktem, i po dokładnym przestudiowaniu 
niniejszej instrukcji obsługi. 
Ogólnie rzecz biorąc, wszelkie prace przy produkcie są dozwolone 
tylko wtedy, gdy nie jest on w trakcie pracy i jest zabezpieczony przed 
przypadkowym uruchomieniem. 
 
Należy uwzględnić procedurę wyłączania przedstawioną w niniejszej 
instrukcji obsługi  patrz 6.5 Wyłączanie 
 
Bezpośrednio po zakończeniu pracy wszystkie środki bezpieczeństwa i 
ochrony muszą zostać ponownie wprowadzone do użytku. Praca bez 
tych środków jest niedozwolona. 
 
Przed ponownym uruchomieniem  patrz 6. Uruchamianie i 
wyłączanie 
 
2.10 Pozostałe ryzyko 
Pomimo podjętych środków bezpieczeństwa, zagrożeń nie można 
całkowicie wyeliminować. Zgodnie z projektem, pozostałe ryzyko 
zostało zredukowane do minimum, aby zapewnić najwyższe możliwe 
bezpieczeństwo. Pracując zgodnie ze poznanymi zasadami i 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, będziesz w stanie uniknąć 
dalszego ryzyka. 
 
 

2.11 Skutki i zagrożenia spowodowane nieprzestrzeganiem 
niniejszej instrukcji 

  

 
 

Pozostałe ryzyka 
• Niebezpieczeństwo porażenia prądem 

podczas podłączania urządzenia do zasilania. 
• Niebezpieczeństwo porażenia prądem 

podczas odłączania urządzenia od zasilania. 
• Gorąca powierzchnia silnika – ryzyko 

poparzenia! 
 
Praca na instalacji elektrycznej jest 
dozwolona tylko wtedy, gdy ta jest odłączona 
i zabezpieczona przed przypadkowym 
włączeniem. 

Przed uruchomieniem lub wyłączeniem, 
sprawdzić czy nie ma wycieków. 

 
Nieprzestrzeganie podanych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa 
stanowi zagrożenie dla osób, jak również środowiska i samej maszyny. 
 
Z powodu nieprzestrzegania instrukcji może dojść do: 
• Uszkodzenia ważnych funkcji produktu 
• Niemożności przeprowadzenia określonych czynności serwisowych 
• Narażenia osób na ryzyko ze strony instalacji elektrycznej, 

mechanicznej lub przez środki chemiczne 
• Zagrożenia środowiska przez wyciek i materiały użyte w pompie 
 
 

UWAGA ! 
 
 

 
 
 

 
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń dotyczących 
bezpieczeństwa i specyfikacji może prowadzić do 
odrzucenia wszelkich roszczeń odszkodowawczych i 
utraty gwarancji. 

 
3. Transport, przeglądy techniczne, przechowywanie, zwroty i 

usuwanie 
 
3.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu i 

przechowywania 
Podczas transportu i przechowywania należy przestrzegać wszystkich 
obowiązujących lokalnych przepisów dotyczących prowadzenia 
działalności i, w stosownych przypadkach, zasad obsługi dźwigów, 
wózków widłowych lub powiązanych maszyn. 
 
3.2 Transport / Odpakowanie 
 
3.2.1 Transport 
Towary zostały zapakowane zgodnie ze standardem producenta lub 
zgodnie z umową. 
Podczas transportu należy unikać wysokich wibracji, ponieważ mogą mieć 
wpływ na długość cyklu życia produktu. Należy przestrzegać zasad i 
przepisów bezpieczeństwa podczas transportu. 
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Zagrożenie spadającymi częściami 
Transport i podnoszenie towarów musi odbywać się 
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
zapobiegania wypadkom i innymi przepisami, jeśli 
mają zastosowanie. 

patrz 9.1 Dodatkowy arkusz 
dotyczący transportu, przechowywania 
pośredniego i instalacji 

 
 

 

 
  

Podczas transportu produkty nie powinny 
kolidować z innymi towarami, może to 
spowodować ich uszkodzenie. 

 
3.2.2 Odpakowanie 
Po odpakowaniu porównaj numer seryjny produktu z dowodem dostawy 
i tabliczką znamionową. Sprawdź również kompletność dostarczonych 
towarów. 
Aby uniknąć zanieczyszczenia produktu, zaleca się rozpakowanie w 
miejscu instalacji. 
Podczas rozpakowywania należy uważać, aby nie uszkodzić produktu i 
upewnić się, że na produkcie nie pozostały elementy opakowania. 
Materiał opakowaniowy należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami 
dotyczącymi utylizacji, aby nie stanowiły zagrożenia dla personelu (np. 
przez potknięciem oraz innych zagrożeń). 
 

UWAGA ! 
 

 

 patrz 9.1 Dodatkowy arkusz dotyczący transportu, 
przechowywania pośredniego i instalacji 
 

 

 
UWAGA ! 

 
Podczas przeglądów technicznych / przechowywania nie tylko należy 
przestrzegać zasad opisanych w niniejszej instrukcji, ale także, jeśli ma 
to zastosowanie, zasad opisanych w ogólnej dokumentacji. 

 
3.3 Przeglądy techniczne/Przechowywanie 
Ogólnie rzecz biorąc dostarczony produkt jest gotowy do 
natychmiastowego użycia. Jeśli produkt nie zostanie użyty natychmiast 
lub będzie przechowywany przez dłuższy okres, należy podjąć 
odpowiednie, niezbędne środki. 
Ponadto należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: 
•  Opróżnij pompę (wobec pomp żeliwnych zastosuj przegląd 

techniczny) 
• Wielokrotnie przepłucz zimną, czystą wodą  Całkowicie opróżnić 

pompę 
• Otwory przyłączeniowe muszą być zamknięte rurami, przewodami 

ssącymi i tłoczącymi, itp.) 

• Należy bezwzględnie unikać przechowywania na zewnątrz 
pomp z tworzywa sztucznego przy bezpośrednim 
promieniowaniu ultrafioletowym  

• Skroplona woda może korodować metalowe części i zmieniać 
właściwości zużytego smaru. 
 

UWAGA                                                              ! 
 

Nieprzestrzeganie tych przepisów spowoduje utratę gwarancji. 
 

 
Co do pomp z żeliwa, wszystkie obracające się części muszą być 
chronione przed korozją, aby uniknąć ich zakleszczenia. Wszelkie 
odchylenia należy wyjaśnić u producenta. W razie pytań, skontaktuj się z 
producentem. 
Informacje dotyczące ponownego uruchamiania  patrz 6. 
Uruchamianie i wyłączanie 
 
3.4 Zwroty 
Przed odesłaniem produktu należy go opróżnić. 
 

 
  

Zagrożenie przez środek szkodliwy dla zdrowia i 
środowiska 
Prosimy o zapoznanie się z uwagami dotyczącymi 
bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji, 
ewentualnie zasadami i regulacjami operatora oraz 
obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami. 
Należy używać osobistego wyposażenia 
ochronnego. 
W przypadku obchodzenia się ze środkiem 
szkodliwym dla zdrowia i środowiska, należy podjąć 
odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ich 
zebrania i prawidłowej utylizacji. 

 
 
Przed zwrotem towaru należy skontaktować się z producentem w celu 
przeprowadzenia koniecznych przeglądów technicznych  i / lub w sprawie 
opakowania. 
 
 

UWAGA ! 
 

Nieprzestrzeganie podanych zasad dotyczących odsyłania w przypadku 
reklamacji może doprowadzić do utraty gwarancji. 
 

3.5 Utylizacja 
Utylizacja należy do obowiązków właściciela tego produktu. 
W celu prawidłowej utylizacji pomocne mogą być następujące wskazówki: 
• Usuń medium, które ma być pompowane, a jeśli to konieczne, zbierz 

je w celu specjalistycznej utylizacji. W razie potrzeby odkazić pompę. 
• Jeśli tłoczone medium jest szkodliwe dla zdrowia i środowiska, 

oczyść zanieczyszczone części. 
• Oddziel różne rodzaje materiałów 
• Przeprowadź prawidłową utylizację różnych komponentów zgodnie z 

lokalnymi przepisami i regulaminami 
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Niebezpieczeństwo ze strony medium, które jest 
szkodliwe dla zdrowia i środowiska 
 

Prosimy o zapoznanie się z uwagami dotyczącymi 
bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji, 
ewentualnymi zasadami i regulacjami operatora 
oraz obowiązującymi lokalnymi przepisami i 
regulacjami. Należy używać osobistego 
wyposażenia ochronnego. W przypadku 
obchodzenia się z medium, które jest szkodliwe dla 
zdrowia i środowiska, należy podjąć odpowiednie 
środki bezpieczeństwa w celu ich zebrania i 
prawidłowej utylizacji. 

 
 
4. Opis produktu  
 
4.1   Opis ogólny 
 
Basenowa pompa cyrkulacyjna 
 
Pompy wspomnianej serii są przeznaczone do cyrkulacji (w zależności 
od typu filtracji wstępnej) wody w basenach i stawach. 
 
Pompa musi być zamontowana poziomo. Zintegrowany filtr wstępny 
zapobiega ewentualnemu uszkodzeniu pompy przez duże cząstki. 
 
4.2 Informacje dotyczące produktu 
Szczegółowe informacje techniczne i dane są dostępne na tabliczce 
znamionowej produktu. 
 

 
 

Ilustracja 1: Przykładowa tabliczka znamionowa 
 

Informacje dodatkowe są dostępne w arkuszu danych technicznych 
dotyczących zakupionego produktu. 
 
 

UWAGA ! 
 
W razie potrzeby należy uwzględnić tabliczki znamionowe innych 
elementów! 

 
 
 
 
 

4.3 Konfiguracja produktu 
 

Pompy z klejoną armaturą 
 
W celu przeprowadzenia udanego połączenia klejonego należy pamiętać 
o funkcjach połączeń klejonych. Najczęstszą przyczyną słabego / 
nieudanego połączenia klejonego nie jest wytrzymałość kleju, ale 
niewystarczające przygotowanie powierzchni, które należy skleić lub 
niewłaściwy dobór kleju do danego zastosowania. 
 
• Smarowanie klejonej powierzchni 
Jednym z warunków udanego połączenia klejonego jest całkowite 
usunięcie pozostałości oleju, smaru, kurzu i innych zanieczyszczeń z 
powierzchni klejonych. Odpowiednie do tego celu są wszystkie 
rozpuszczalniki całkowicie odparowujące z oczyszczanej powierzchni 
przeznaczonej do klejenia. (np. „Henkel“ tangit cleaner do PCV i ABS). 
 
• Klejenie części 
Do klejenia części z PCV i ABS stosuje się specjalny klej (np. klej „Henkel” 
tangit glue lub klej „Würth” FSK). W celu uzyskania właściwego 
zastosowania i informacji o ilości nakładanego kleju należy zapoznać się 
ze szczegółową instrukcją kleju i uwagami dotyczących bezpieczeństwa 
podanymi przez producenta. Ostateczna wytrzymałość osiągana jest po 
upływie 24 h. 
 
Pompy z armaturą łączoną śrubami 
W przypadku pomp ze złączami śrubowym zaleca się stosowanie taśmy 
teflonowej do uszczelnienia połączeń, ponieważ inne materiały 
uszczelniające mogą spowodować uszkodzenia uzwojeń. 
 
4.4 Szczegółowe informacje dot. miejsca instalacji produktu 
 
4.4.1 Przestrzeń wymagana do obsługi i przeglądów technicznych 
 
Agregat pompowy musi być zainstalowany w taki sposób, aby możliwa 
była wymiana części lub całego urządzenia. W przypadku ciężkich 
agregatów należy zapewnić miejsce na inne ewentualności, w zależności 
od ciężaru, aby bezpiecznie korzystać z urządzeń podnoszących i innych 
dodatkowych opcji. 
Do transportu i ewakuacji muszą być przygotowane podjazdy. 
 
4.4.2 Dopuszczalne wpływy środowiskowe 
 
Bardzo ważne jest, aby pompa i agregaty były instalowane w miejscu 
suchym, mrozoodpornym i wolnym od wibracji. 
 
Temperatura nie powinna spadać poniżej  + 4 °C i nie może być wyższa 
niż + 40 °C. Aberracje możliwe na żądanie. Na ogół konieczna jest dobra 
wentylacja. 
 
DZIAŁANIE 
Maksymalna dopuszczalna temperatura pompowanego medium wynosi 
+40 °C. 
 
4.4.3 Podłączenia do zasilania 
 
Opróżnianie pompy 
Korek spustowy pompy znajduje się w obudowie pompy. W przypadku 
wytwarzania cieczy zagrażających środowisku wodnemu należy upewnić 
się, że nie trafią do kanalizacji! 
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Zagrożenie zdrowia przez obracające się części 
Spust a odpowietrzenie pompy musi nastąpić po 
zatrzymaniu jej pracy. 

 
 

 

 

 

Zagrożenie dla zdrowia spowodowane przez 
wyciekające media 
Instalacja urządzenia i części urządzenia musi być 
przeprowadzana przez wykwalifikowany personel 
techniczny zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji. 
 

Należy używać osobistego wyposażenia 
ochronnego. 

 
 
4.4.4 Instalacja podziemna, podstawa, ściana 
 
Podstawa musi zapewniać, że cała pompa może być zainstalowana 
bezpiecznie i bez obciążenia. Naprężenia mogą prowadzić do 
wczesnego zużycia pompy i / lub jej elementów lub silnika. 
 
Należy uważać, aby wibracje zewnętrzne nie przenosiły się z wykopu 
na pompę. Prace instalacyjne muszą być zgodne z zasadami 
zmniejszania transmisji dźwięku między korpusem a powietrzem. 
Zaleca się stosowanie do instalacji materiałów tłumiących lub 
pochłaniających dźwięki. 
 

 patrz 5.3 Wskazówki dotyczące konfiguracji, 
instalacji i montażu oraz 5.4 Rurociągi 
 
4.5 Ocena poziomu emisji 
W przypadku, gdy poziom natężenia dźwięku generowanego przez 
produkt, stanowisko pracy, silnik, rurociąg, typ ... przekracza 85 dB. 
 

 
 

 

Niebezpieczeństwo związane z emisją dźwięku 

Niezbędna ochrona słuchu (środki ochrony 
indywidualnej) 

 
 
4.6 Wymiary i waga 
Wymiary i wagę dostarczonego produktu znajdziesz na rysunku 
wymiarowym w dokumentacji technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Instrukcja instalacji i montażu  
 
5.1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 
 

UWAGA ! 
 

Instalacja urządzenia i części urządzenia musi być przeprowadzana 
przez wykwalifikowany personel techniczny zgodnie z obowiązującymi 
przepisami bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji obsługi. 

 
 
5.2 Kontrola przed konfiguracją, instalacją i montażem 
Przed rozpoczęciem instalacji, natychmiast po dostarczeniu, prosimy 
sprawdzić, czy numer seryjny i typ pompy na produkcie są takie same jak 
w dowodzie dostawy. Dostarczony sprzęt należy sprawdzić pod kątem 
kompletności. Wizualnie sprawdzić dostarczone produkty pod kątem 
uszkodzeń. 
W przypadku uszkodzeń podczas transportu, prosimy o bezpośredni 
kontakt z producentem lub autoryzowanym partnerem. 
 

 
  

Uważaj, aby w produkcie lub na nim nie 
pozostały żadne materiały opakowaniowe. 
 

 

  patrz 3.2.2 Odpakowanie 
 
5.3  Wskazówki dotyczące konfiguracji, instalacji i montażu 
 

 UWAGA ! 
 

Instalacja urządzenia i części urządzenia musi być przeprowadzana 
przez wykwalifikowany personel techniczny zgodnie z obowiązującymi 
przepisami bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji obsługi. 

 
 
5.4 Rurociągi 
 

 

 
  

• Pompa musi być zamontowana poziomo 
• Przewód ssawny powinien być jak najkrótszy, 

aby zmniejszyć straty ciśnienia, które mogą 
prowadzić do utraty wydajności i złego działania 
podczas ssania 

• Zainstaluj rury eliminując naprężenia 
• Przed użyciem napełnij przewód ssawny i 

pompę medium  
 

 
 

Pompy mogą być montowane powyżej lub poniżej poziomu wody. W 
kwestii wysokości - patrz poniższa tabela. 
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• Rurociągi i zasilanie wodą muszą być 
zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, aby uniknąć ryzyka zasysania 
powietrza przez pompę. 

 
Praca pompy na sucho powoduje poważne uszkodzenia pompy i 
uszczelek.  
 
Przewód ciśnieniowy 
Pomiędzy stroną tłoczną pompy a przewodem ciśnieniowym musi 
znajdować się suwak odcinający i zawór zwrotny. Dodatkowo można użyć 
suwaka do regulacji natężenia i wysokości przepływu, podczas gdy zawór 
zwrotny zapobiega wstrząsom linii podczas wyłączania pompy. 
 
Zainstalowana pompa zostanie poddana próbie ciśnieniowej u producenta. 
 

 
  

Rurociągi należy poddać próbie ciśnieniowej 
bez pomp;, w przeciwnym razie może dojść 
do uszkodzenia pompy. 

 
 
5.5   Zasady instalacji i montażu dotyczące redukcji emisji  
 
Podczas instalacji sprawdź każde z gwintowanych połączeń. 
 

 
  

Zagrożenie przez wibracje i poziom hałasu 

Należy sprawdzić, czy śruby i połączenia są 
dokręcone. 
 

Przestrzegać obowiązujących momentów 
obrotowych podczas dokręcania! 
 

Nieprzestrzeganie może prowadzić do zwiększenia poziomu wibracji i 
hałasu, co może powodować uszkodzenia fizyczne i psychiczne. 
 
5.6 Sprzęt bezpieczeństwa 
 
5.6.1 Mechaniczny 
Zainstalowana sprzęt bezpieczeństwa nie może być w normalnych 
warunkach usuwany. 
Demontaż jest dozwolony tylko po zatrzymaniu produktu w razie 
konieczności przeprowadzenia przeglądu technicznego. 
 

 
  

Niebezpieczeństwo chwycenia przez 
przypadkowe uruchomianie wału 

Odłącz źródło zasilania! 
Zabezpiecz przed przypadkowym 
uruchomieniem! 
 

patrz 5.7 Podłączenie do zasilania 
 

Po zakończeniu pracy wszystkie usunięte zabezpieczenia muszą zostać 
ponownie zamontowane przed ponownym uruchomieniem. 
 
5.6.2 Elektryczny 
W przypadku pomp bez zabezpieczenia silnika należy uważać, aby 
zabezpieczenia termiczne silnika zostały nieprawidłowo wyregulowane. W 
razie zagrożenia zaleca się instalację przycisku zatrzymania awaryjnego 
(DIN EN 809). W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się 
z producentem lub autoryzowanym partnerem. 
 
5.6.3 Termiczny 
Zainstalowany sprzęt bezpieczeństwa nie może być w normalnych 
warunkach usuwany. Demontaż jest dozwolony tylko po zatrzymaniu 
pompy i schłodzeniu jej w razie konieczności przeprowadzenia przeglądu 
technicznego. 
 
!!! Podczas pracy powierzchnia silnika może nagrzewać się do + 70 °C  
Niebezpieczeństwo poparzenia !!! 
 
5.7 Podłączenie do zasilania 
 
5.7.1 Elektryczna 
 

 
 

Podłączanie zasilania może być przeprowadzane 
wyłącznie przez wykwalifikowany personel 
techniczny zgodnie z obowiązującymi przepisami 
krajowymi dotyczącymi urządzeń elektrycznych, 
takimi jak normy VDE, DIN lub EN, przepisy EVU. 
 

 
Instalacja naszej pompy jest dozwolona tylko wtedy, gdy basen lub staw 
są zgodne z wymogami DIN /VDE 0100 część 702. Praca pompy wymaga 
zainstalowania wyłącznika różnicowo-prądowego (maks. 30 mA). 
Zadbaj o to, aby w instalacji elektrycznej umieszczono separator 
elektryczny. Odłączenie produktu od zasilania należy wykonać na każdym 
pojedynczym biegunie przy minimalnej odległości 3 mm między stykami. 
Zgodnie ze standardami należy stosować następujące typy kabli: 
H05RN-F lub H07RN-F. 
 

 patrz 5.2 Kontrola przed instalacją oraz 2. Bezpieczeństwo 
 

• Przestrzegać instrukcji obsługi silnika 
• Sprawdź prawidłowy kierunek obrotów 
• Sprawdź przełącznik gwiazda-trójkąt (ustawienie Timera) 
• Przed sprawdzeniem kierunku obrotów przed uruchomieniem 

agregatu, należy napełnić przewód ssawny i pompę cieczą. W 
przypadku obchodzenia się z niebezpiecznymi cieczami należy 
używać wody. 

 patrz 5.8 Kontrola po instalacji! 
 
6. Uruchamianie i wyłączanie 
 
6.1 Uwagi dotyczące uruchamiania 
 
Należy przestrzegać wszystkich instrukcji w instrukcjach obsługi 
związanych z produktem i sprzętem. 
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6.2 Przygotowanie do pracy 
 
6.2.1   Instalacje do ochrony zdrowia 
 
6.2.1.1  Zabezpieczenia mechaniczne 

(na przykład osłony chroniące przed kontaktami ze złączem, 
wałem) 

Przed uruchomieniem należy zainstalować osłony zabezpieczające przed 
obracającymi się elementami. 
Sprzęt zabezpieczający przed kontaktem z gorącymi lub zimnymi 
powierzchniami i cieczami oraz osłona przeciwbryzgowa chroniąca przed 
substancjami chemicznymi lub szkodliwymi dla zdrowia musi być na 
swoim miejscu przed rozpoczęciem pracy. 
Praca bez sprzętu/urządzeń zabezpieczających  jest niedozwolona. 
 
Podczas pracy nie wolno demontować osłon bezpieczeństwa. 
Jeśli konieczne jest zdjęcie jakichkolwiek osłon ochronnych, upewnij się, 
że zostały ponownie zamontowane przed uruchomieniem. 
 
6.2.1.2 Ochrona przeciwporażeniowa 
 

 
  

Instalacje zabezpieczające na częściach 
elektrycznych muszą być zgodne z aktualnymi 
obowiązującymi przepisami elektrycznymi, takimi jak 
DIN i VDE. Muszą być zainstalowane przed każdą 
operacją i nie wolno ich usuwać podczas pracy. 

  patrz 2. Bezpieczeństwo 
 
 
6.3 Uruchamianie 
 
 

UWAGA  ! 
 

Przed pierwszym uruchomieniem należy przestrzegać instrukcji 
i odnośnych dokumentów, aby uniknąć wypadku lub awarii. 
 

Nie pozwól pompie pracować z zamkniętymi zaworami 
blokowymi. 
Przed uruchomieniem / po długich okresach przestoju lub 
przechowywania: 
• Sprawdź swobodny ruch obracających się części 

 
 

 
 Instalacja zabezpieczająca na częściach 

elektrycznych musi być zgodna z aktualnie 
obowiązującymi przepisami elektrycznymi, takimi jak 
DIN i VDE. Musi być zainstalowane przed każdą 
operacją i nie wolno jej usuwać podczas pracy. 
 

          patrz 2. Bezpieczeństwo 
 

 
6.3.1 Rozruch 
Aby uniknąć szkód lub wypadków, przed rozruchem przeczytaj uważnie 
instrukcję obsługi i upewnij się, że jest zrozumiała. 

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami dot. rozruchu: 
• Zasuwa odcinająca ssania musi być całkowicie otwarta. 
• Zasuwa ciśnieniowa musi być lekko otwarta. 
• Zdejmij pokrywę z filtra siatkowego / kosza filtra razem z nakrętką 

mocującą filtra wstępnego (użyj specjalnego klucza, jeśli jest 
dołączony) 

• Napełnij pompę wodą przez filtr wstępny, aż wpłynie do rury ssącej. 
Ważne! Nigdy nie uruchamiaj pompy na sucho. 

• Jeśli klatka filtra została zdjęta, włóż ją ponownie, aby uniknąć 
zabrudzenia i uszkodzenia. 

• Porównaj napięcie i częstotliwość linii z oznaczeniem typu. 
• Zamontuj i zamocuj pokrywę za pomocą nakrętki mocującej. 

Sprawdzić zastosowanie uszczelki 
• Po ponownym uruchomieniu pompa reguluj prędkość tłoczenia za 

pośrednictwem zasuwy ciśnieniowej. To dzieje się tak przy zasuwie 
ssącej. 

 
6.4 Uwagi dotyczące działania 
 
6.4.1 Informacje o obciążeniach 
 
Prosimy zapoznać się z dokumentacją techniczną i danymi dot. obciążeń. 
 
6.5 Wyłączanie 
 
6.5.1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 
 

   UWAGA                                                                ! 
 

Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych przepisów i 
regulacji, np. przepisów VDE / EVU i wszystkich zasad bezpieczeństwa. 

 patrz 2. Bezpieczeństwo 
 
 
6.5.2 Wyłączanie 
 

  
  

Wyłącz i odłącz źródło zasilania. 
Zabezpiecz przed przypadkowym zresetowaniem! 

 

6.5.3  Spust  
 
Medium do pompowania 
Opróżnić pompę i przewody rurowe, przestrzegając zagrożeń związanych 
z pompowaniem medium na najniższym przyłączu spustowym. Zadbaj o 
bezpieczeństwo osób i środowiska. 
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• Opróżnianie i odpowietrzanie jest dozwolone 
tylko wtedy, gdy produkt jest wyłączony. 

• Pompa nie może znajdować się pod ciśnieniem 
spowodowanym przez sam system. 

 
 
 
6.5.4 Przeglądy techniczne/Przechowywanie 

 patrz 3.3 Przeglądy techniczne/Przechowywanie 
 
6.6 Ponowny rozruch 
Ponowny rozruch powinien być przeprowadzony zgodnie z opisem w 

 6. Uruchamianie i wyłączanie 
 
7. Pielęgnacja i przeglądy techniczne 

 
7.1 Informacje ogólne i uwagi dotyczące bezpieczeństwa 
 
Należy przestrzegać odstępów czasu między przeglądami technicznymi 
dla każdego komponentu. 
 
Co do przeglądów serwisowych należy przestrzegać wytycznych 
podanych w instrukcji obsługi oraz w dokumentacji, uwagach, przepisach i 
regulacjach operatora oraz lokalnych przepisach i regulacjach, w tym 
obowiązujących norm. 

 
UWAGA ! 

 
Aby uniknąć szkód lub błędów, zalecamy skontaktować się z 
producentem lub autoryzowanym partnerem. Nasi kompetentni technicy 
serwisowi zapewniają profesjonalne i dokładne wsparcie dla Twojego 
produktu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem 
lub autoryzowanym partnerem..  patrz 1.6.1 Dane kontaktowe 

 
7.2   Zalecenia producenta dotyczące części zamiennych 
Szczegółowa rekomendacja części zamiennych na życzenie. 
 
7.3 Przeglądy techniczne i kontrole 
 

 
  

Filtr ssący musi być od czasu do czasu czyszczony. 
Gdy filtr ssący jest zanieczyszczony lub napełniony, 
szybkość dostarczania zmniejsza się i nie zapewnia 
odpowiedniej filtracji.  

 
Czyszczenie filtra 
• Wyłącz pompę • Zamknij zawory blokowe 
• Otwórz zaślepkę śruby za pomocą dołączonego sprzętu (jeśli ma to 
zastosowanie) 
• Wyjmij filtr, wyczyść go i włóż ponownie 
• Napełnij pompę przynajmniej do linii ssawnej 
• Ponownie zamknij zaślepkę • Otwórz wszystkie zamknięte zawory 
blokowe 
• Uruchom ponownie pompę 

Kontrola podczas pracy 
Pompa musi zawsze pracować bez wibracji. Zwróć uwagę na dźwięki z 
instalacji mechanicznej. Podczas okresu docierania należy w regularnych 
odstępach czasu sprawdzać szczelność. W przypadku zwiększonego 
przecieku uszczelnienie mechaniczne musi zostać wymieniony przez 
wykwalifikowanego specjalistę.  
Otwór wyciekowy uszczelnienia mechanicznego poniżej, między silnikiem 
a pokrywą obudowy, nie może być zatkany lub uszczelniony; w 
przeciwnym razie poziom wody wewnątrz wzrośnie i silnik zostanie 
uszkodzony. Uważaj, aby nie nastąpiły żadne dalsze uszkodzenia 
spowodowane wyciekiem. W razie potrzeby zapewnij urządzenie 
podtrzymujące lub kontrolę wycieku. Jeśli pompa zostanie zatrzymana 
przez zabezpieczenie silnika lub ochronę termiczną, należy odłączyć i 
zabezpieczyć zasilanie, aby nie było możliwe jego przypadkowe ponowne 
uruchomienie. Spróbuj obrócić wał silnika za pomocą śrubokrętu z boku 
wentylatora. 

 
Jeśli można to łatwo zrobić, zasilanie elektryczne może zostać ponownie 
podłączone, a przycisk wyłącznika przeciążeniowego i silnika może być 
wciśnięty. Gdy konieczne jest ponowne uruchomienie pompy lub gdy 
działa ona ciężko, zakłóceni musi zdiagnozować specjalista. Należy 
również sprawdzić zasilanie i bezpieczniki. 
 
Środki zapobiegawcze 
 
Materiały eksploatacyjne: 
Wymiana materiałów eksploatacyjnych jest dozwolona wyłącznie przez 
przeszkolony i wykwalifikowany personel. 
 
Demontaż i ponowny montaż: 
 
 

UWAGA ! 
 
Ponowne uruchomienie odbywa się analogowo  patrz 6. 
Uruchamianie i wyłączanie 

 
Części zamienne  patrz 7.2 Zalecenia producenta dotyczące 
części zamiennych 
 
 

UWAGA ! 
 

Prace konserwacyjne mogą przeprowadzać wyłącznie przeszkoleni i 
wykwalifikowani pracownicy. 
Roszczenia gwarancyjne mogą być zaakceptowane tylko wtedy, gdy 
prace nad produktem zostały wykonane przez dział serwisowy 
producenta lub autoryzowanych partnerów producenta. 

 patrz 6.5 Wyłączanie 
 
 
7.4 Demontaż i montaż 
 

  
  

Wyłącz i odłącz źródło zasilania. 
Zabezpiecz przed przypadkowym zresetowaniem! 
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W celu demontażu lub montażu należy skontaktować się z 
producentem i postępować zgodnie z zasadami podanymi we 
wszystkich stosownych instrukcjach. Ponowne uruchomienie odbywa 
się analogowo.  patrz 6. Uruchamianie i wyłączanie 
 
W przypadku pomp należy przestrzegać okresów smarowania. 
 
8. Błędy 
 

Błąd 
Prawdopodobna 

przyczyna 
Działanie 

Wyciek z pompy Uszkodzona 
uszczelka 
mechaniczna 

Wymiana uszczelki 
mechanicznej 
 

Pompa zablokowana Klejona mechaniczna 
uszczelka 
 

Oczyść pompę i 
obróć wał silnika 

Głośno pracujący 
silnik 

Uszkodzone łożyska 
 

Wymiana łożysk 
przez specjalistę 
 

Pompa wyłącza się 
automatycznie 
 

Przeciążenie i 
wyłączanie przez 
urządzenie 
zabezpieczające 
 

Sprawdź jałowy bieg 
silnika. Jeśli zaciął 
się, skontaktuj się z 
producentem. 
Jeśli pracuje płynnie, 
schłodzić silnik i 
ponownie uruchomić. 
W przypadku 
dalszych problemów 
skontaktuj się z 
producentem. 
 

 
9. Powiązana dokumentacja 

 
9.1 Dodatkowy arkusz dotyczący transportu, 

przechowywania pośredniego i instalacji  

 
 

Transport i instalacja muszą być przeprowadzone 
w sposób profesjonalny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UWAGA !   
Dostępne śruby oczkowe na silniku elektrycznym pozwalają podnosić 
silnik bez innego zainstalowanego sprzętu. W tym celu dokręć śruby 
oczkowe. 

 

  
  

Nie wolno używać śrub oczkowych silnika do 
podnoszenia lub montażu całej zamontowanej pompy! 

 
 

UWAGA ! 
 

Do tego celu należy użyć pasów z włókien chemicznych lub innego 
odpowiedniego sprzętu do podnoszenia w odpowiednich pozycjach 
pompy. Mocowanie produktu jest dozwolone tylko na stabilnych 
elementach konstrukcyjnych, takich jak obudowa, dysza, rama lub 
specjalnie zainstalowane uchwyty do podnoszenia na ramie!  

 

 

 

 
 

Należy upewnić się, że podczas transportu produkt 
nie może wyślizgnąć się z zawieszenia 
transportowego. 
Zagrożenie życia przez spadające części! 

 
Transportuj produkt tylko w pozycji poziomej. 
Nie używaj wolnych końców wałów do 
transportu lub podnoszenia. 
 
Przestrzegaj lokalnych przepisów 
dotyczących zapobiegania wypadkom! 
Używaj tylko odpowiednich i 
licencjonowanych urządzeń dźwigowych! 
 
W razie potrzeby użyć dłuższego widelca do 
wózka widłowego i / lub podnieść rękoma. 

 
 
Informacje dotyczące wagi produktu jest podane są  w dokumentacji 
technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i uruchamiania maszyn 
niskonapięciowych  
(zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE) 
 
1. Informacje ogólne 
Urządzenia niskonapięciowe posiadają niebezpieczne części pod napięciem, obracające się elementy 
oraz ewentualnie gorące powierzchnie. Wszystkie czynności związane z transportem, podłączeniem, 
uruchomieniem i konserwacją powinny być wykonywane przez wykwalifikowany, odpowiedzialny 
personel techniczny (zgodnie z EN 50110-1 / VDE 0105; IEC 60364). Niewłaściwe postępowanie może 
spowodować poważne obrażenia ciała i uszkodzenie mienia. 
 
2. Przeznaczenie 
Te niskonapięciowe urządzenia są przeznaczone do instalacji przemysłowych i komercyjnych. Są 
zgodne ze zharmonizowaną serią norm EN 60034-1. Korzystanie z nich w obszarach niebezpiecznych 
jest zabronione. Stopnie ochrony ≤ IP 54 nie są w żadnym wypadku przeznaczone do użytku na 
zewnątrz. Modele chłodzone powietrzem są przystosowane do temperatur otoczenia od -15 °C do + 
40 °C i wysokości ≤ 1000 m nad poziomem morza. Należy ściśle przestrzegać różnych instrukcji 
podanych na tabliczce znamionowej. Warunki na miejscu muszą być zgodne ze wszystkimi 
oznaczeniami na tabliczce znamionowej. 
 
Urządzenia niskonapięciowe są komponentami stosowanymi do instalacji w maszynach określonych 
w dyrektywie maszynowej 2006/42 / WE. Uruchamianie jest zabronione do czasu ustalenia zgodności 
produktu końcowego z niniejszą dyrektywą. (Należy przestrzegać m.in. normy EN 60204-1). 
 
3. Transport, przechowywanie 
Natychmiast zgłoś szkody stwierdzone po dostarczeniu przez firmę transportową. Jeśli to konieczne, 
przerwij uruchamianie. Dokręć wkręcone śruby pierścieniowe przed transportem. Są zaprojektowane z 
uwzględnieniem ciężaru maszyny niskonapięciowej, nie należy więc stosować dodatkowych obciążeń. 
W razie potrzeby należy użyć odpowiednich, odpowiednio zwymiarowanych środków transportu (np. 
prowadnic linowych). Przed uruchomieniem zdejmij klamrę transportową. Użyj jej ponownie do 
późniejszego transportu. W przypadku przechowywania maszyn niskonapięciowych należy upewnić się, 
że środowisko jest suche, wolne od kurzu i wibracji (Vrms ≤ 0,2 mm / s) (niebezpieczeństwo 
uszkodzenia łożyska w spoczynku). Przed uruchomieniem zmierzyć rezystancję izolacji. W przypadku 
wartości ≤ 1 kΩ na wolt napięcia znamionowego, osusz uzwojenie. 
 
4. Instalacja 
Upewnij się, czy powierzchnia podparcia jest równa, czy stopka lub kołnierz montażowy są stabilne, i 
czy ustawienie jest dokładne w przypadku bezpośredniego łączenia. Unikaj rezonansów generowanych 
z częstotliwością obrotową i podwójną częstotliwością sieci zasilającej, które mogą być spowodowane 
przez zespół. Obróć ręcznie silnik, nasłuchuj odgłosów poślizgu. Sprawdź kierunek obrotów w stanie 
niepołączonym (patrz rozdział 5.) Zamontuj lub zdemontuj koła pasowe i sprzęgła tylko przy użyciu 
odpowiednich środków (ciepło!) i zakryj je osłoną chroniącą przed dotknięciem. Unikaj nadmiernych 
napięć pasa (lista techniczna). Wyważenie maszyny niskonapięciowej jest wskazana na powierzchni 
czołowej wału lub na tabliczce znamionowej (H = 1/2, F = cały klin). W przypadku konstrukcji z ½ klina 
również sprzęgło musi być wyważone w połowie. 
 
Usuń wystającą, widoczną część klina. Modele z końcówkami wału 
skierowanymi do góry powinny być zaopatrzone przez klienta w 
osłonę, aby zapobiec wpadaniu ciał obcych do wentylatora. 
Wentylacja nie może być zasłonięta, a powietrze wywiewane, 
również z sąsiednich zestawów, nie może być ponownie zasysane 
bezpośrednio do środka. 
 
5. Połączenia elektryczne 
Wszystkie operacje mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny na 
maszynie niskiego napięcia w spoczynku, odłączonej od zasilania i wyposażonej w zabezpieczenie 
zapobiegające niezamierzonemu ponownemu załączeniu. Dotyczy to również obwodów pomocniczych 
(np. ogrzewania przeciwkondensacyjnego). W przypadku silników z połączeniem kablowym / linkowym 
i bez skrzynki zaciskowej nie ciągnąć za połączenia; w razie potrzeby zainstalować zabezpieczenie 
przed odkształceniami. 
 
Sprawdź bezpieczną izolację z zasilania! 
Przekroczenie tolerancji określonych w EN 60034-1, tj. dla napięcia ± 5%, częstotliwości ± 2%, kształtu 
fali, symetrii, prowadzi do wzrostu temperatury i wpływa na kompatybilność elektromagnetyczną. 
Należy wziąć pod uwagę oznaczenia na tabliczce znamionowej i schemat połączeń w skrzynce 
zaciskowej. Połączenie musi być wykonane w taki sposób, aby utrzymać stałe bezpieczne połączenie 
elektryczne (brak luźnych końcówek przewodów). Użyj odpowiednich zacisków kablowych. Ustal 
bezpieczne połączenie przewodu ochronnego. Minimalne odstępy między nieizolowanymi częściami 
pod napięciem i między takimi częściami a ziemią nie mogą być niższe od następujących wartości: 8 
mm przy UN ≤ 550 V, 10 mm przy UN ≤ 725 V, 14 mm przy UN ≤ 1000 V. W skrzynce zaciskowej nie 
może być ciał obcych, brudu lub wilgoci. Zamknij nieużywane otwory wejściowe kabli i skrzynkę w 
sposób wodoszczelny. Dla przebiegu próbnego bez elementów wyjściowych, zablokuj klin. W 
przypadku maszyn niskonapięciowych z hamulcami, przed uruchomieniem sprawdzić zadowalające 
działanie hamulca. 
 
6. Działanie 
W trybie sprzężonym dopuszczalne są wibracje Vrms ≤ 3,5 mm / s. W przypadku odchyleń od 
normalnej pracy - np. podwyższonej temperatury, hałasu, wibracji - w razie potrzeby znajdź przyczynę 
lub skonsultuj się z producentem. Nie odłączaj urządzeń ochronnych, nawet podczas próbnego 
przebiegu. W razie wątpliwości wyłącz maszynę niskonapięciową. W przypadku silnych osadów brudu 
należy okresowo czyścić kanały powietrza. Wymieniaj fabrycznie nasmarowane łożyska (łożyska 2-Z) 
co ok. 10 000 godzin (2 bieguny) lub co 20 000 godzin (biegun wyższy), ale nie rzadziej niż co trzy-
cztery lata, lub zgodnie z instrukcjami producenta. 
 
Przechowuj instrukcje bezpieczeństwa i uruchamiania w bezpiecznym miejscu. 
Specyfikacje stanowią informację przeznaczoną dla użytkownika i nie dają prawa do roszczeń w 
ramach gwarancji. 



 
 

Instrukcja obsługi Norsup EVO+ VSTD  
 

 
V1: Przycisk prędkości 1 (regulowany) 

 
V2: Przycisk prędkości 2 (regulowany) 

 
V3: Przycisk prędkości 3 (regulowany) 

 
SET: Przycisk Menu/przycisk informacyjny 

 
AUTO/MAN: Przycisk przełączania dla trybu timera lub trybu ręcznego 

 
 : Klawisz Enter zmniejsza wartość 

 
 : Klawisz Enter zwiększa wartość 

 
 : Przycisk włączania / wyłączania zasilania  

 
 
 
 
 

Ustawienia fabryczne: 
 

V1  V2  V3  Timer 1  Timer 2  Timer 3  Timer 4  Timer 5  Primer  Funkcja 
odpieniacza  Sterowanie zewnętrzne          

“1500”  “2500”  “3000”  “t1off”  “t2off”  “t3off”  “t4off”  “t5off”  “Proff”  “SFoff”  “E off” 

rpm  rpm  rpm          
 

Jeśli pompa zostanie odłączona od zasilania, a następnie zasilona, pompa uruchomi się ponownie jak 
poprzednio. 

 
Tryb ręczny - tryb timera:  
W trybie ręcznym prędkość obrotowa jest pokazywana na wyświetlaczu w obr./min. Jednak podczas pracy w 
trybie timera prędkość obrotowa jest pokazywana w obr./min z „t” z przodu. (np. „t1500”). Jeśli wszystkie timery są 
wyłączone w menu, pompa będzie w stanie „t 0” w trybie timera i odpowiednio będzie unieruchomiona. Jeśli 
jednak w menu aktywowany jest jeden lub więcej timerów, pompa pracuje z prędkością obrotową ustawioną dla 
aktualnego czasu w menu. 
 
Wyświetlacz wyłącza wyświetlanie prędkości obrotowej, gdy nic nie zostanie wprowadzone w ciągu pięciu minut. 
Można go ponownie włączyć, naciskając dowolny przycisk. 

 
Regulacja za pomocą obrotowych przycisków prędkości V1; V2; V3:  
Prędkość obrotową można zmienić, naciskając  i w krokach co sto. Ustawiona wartość jest następnie 
automatycznie pobierana i zapisywana przez odpowiedni przycisk. (Nie ma już potrzeby ponownego naciskania 
przycisku, aby zapisać)  

 
 

Przycisk KONFIGURACJI: 
 

Menu informacyjne:  
Krótkie naciśnięcie przycisku „SET” spowoduje wyświetlenie „Info” na wyświetlaczu przez dwie sekundy. Jeśli krótko 
naciśniesz przycisk „SET” po raz drugi, wyświetlony zostanie aktualnie ustawiony czas. Jeśli krótko naciśniesz 
przycisk „SET” po raz trzeci, wyświetli się aktualne zużycie energii w watach. Jeśli krótko naciśniesz przycisk po raz 
czwarty, spowoduje to powrót do stanu wyjściowego, pokazując aktualną prędkość obrotową. Jeśli nic nie zostanie 
wprowadzone w menu informacyjnym w ciągu 10 sekund, spowoduje to powrót do stanu wyjściowego. 
 
Naciśnięcie przycisku spowoduje również powrót do stanu wyjściowego. 

 
Menu ustawień:  
Przytrzymaj przycisk „SET” przez 3 sekundy, aby wyświetlić menu ustawień. Wyświetlacz pokaże „setup” przez 2 
sekundy, a trzy diody statusu LED dla obrotowych przycisków prędkości będą teraz ciągle migać, aż ponownie 
opuścisz menu ustawień. Możesz zrezygnować z ustawień i zapisać nowe ustawienia, naciskając krótko przycisk 
„SET”, aby przełączyć menu ustawień. Po ostatnio ustawionych parametrach na wyświetlaczu miga „zapisz”, co 
powoduje powrót do stanu wyjściowego, wyświetlając aktualną prędkość obrotową. Trzy diody LED statusu 
przestaną migać i nowe ustawienia zostaną zapisane. Jeśli nic nie zostanie wprowadzone w ciągu dwóch minut, 
menu zamknie się ponownie bez zapisywania, co spowoduje powrót do początku. Naciśnięcie przycisku  

powoduje powrót do stanu wyjściowego bez zapisywania. 



 

www.megagrouptrade.com Zmian związanych z postępem technologicznym nie należy traktować jako błąd! Strona 29 
 

W menu ustawień można regulować kolejno następujące parametry: 
 

Czas 
 

 

„hr“ Oznacza godziny 
„00-00” Ustawianie aktualnego czasu w formacie 24-godzinnym 00-00 do 23-59. Godzinę można zmienić za pomocą przycisku . 

Minuty można zmienić za pomocą przycisku . 
  
Timer 1  
“t1xxx” Włączanie i wyłączanie timera 1. Ustaw „t1on” lub „t1off” odpowiednio za pomocą przycisków  &  i „t1on”, a następnie 

podmenu 
 

“00-00” Ustawianie aktualnego czasu w formacie 24-godzinnym 00-00 do 23-59. Godzinę można zmienić za pomocą przycisku . 
Minuty można zmienić za pomocą przycisku  

“0” Ustawianie żądanej prędkości obrotowej dla wybranego timera. Przyrosty o sto między 500 obr/min a 3000 obr/min i 0 (wył.) 
do wyboru. 

  
Timer 2  
“t2xxx” Włączanie i wyłączanie timera 2. Ustaw „t2on” lub „t2off” odpowiednio za pomocą przycisków  &  i „t2on”, a następnie 

podmenu 
 

“00-00” Ustawianie aktualnego czasu w formacie 24-godzinnym 00-00 do 23-59. Godzinę można zmienić za pomocą przycisku . 
Minuty można zmienić za pomocą przycisku  

“0” Ustawianie żądanej prędkości obrotowej dla wybranego timera. Przyrosty o sto między 500 obr/min a 3000 obr/min i 0 (wył.) 
do wyboru. 

  
Timer 3  
„t3xxx“ Włączanie i wyłączanie timera 3. Ustaw „t3on” lub „t3off” odpowiednio za pomocą przycisków  &  i „t3on”, a następnie 

podmenu 
 

“00-00” Ustawianie aktualnego czasu w formacie 24-godzinnym 00-00 do 23-59. Godzinę można zmienić za pomocą przycisku . 
Minuty można zmienić za pomocą przycisku  

“0” Ustawianie żądanej prędkości obrotowej dla wybranego timera. Przyrosty o sto między 500 obr/min a 3000 obr/min i 0 (wył.) 
do wyboru. 

  
Timer 4  
“t4xxx” Włączanie i wyłączanie timera 4. Ustaw „t4on” lub „t4off” odpowiednio za pomocą przycisków  &  i „t4on”, a następnie 

podmenu 
 

“00-00” Ustawianie aktualnego czasu w formacie 24-godzinnym 00-00 do 23-59. Godzinę można zmienić za pomocą przycisku . 
Minuty można zmienić za pomocą przycisku  

“0” Ustawianie żądanej prędkości obrotowej dla wybranego timera. Przyrosty o sto między 500 obr/min a 3000 obr/min i 0 (wył.) 
do wyboru. 

  
Timer 5  
“t5xxx” Włączanie i wyłączanie timera 5. Ustaw „t5on” lub „t5off” odpowiednio za pomocą przycisków  &  i „t5on”, a następnie 

podmenu 
 

“00-00” Ustawianie aktualnego czasu w formacie 24-godzinnym 00-00 do 23-59. Godzinę można zmienić za pomocą przycisku . 
Minuty można zmienić za pomocą przycisku  

“0” Ustawianie żądanej prędkości obrotowej dla wybranego timera. Przyrosty o sto między 500 obr/min a 3000 obr/min i 0 (wył.) 
do wyboru. 

 



 
 

Primer   

“Prxxx” Ustawienie primera z „Proff” i „Pr 1” na „Pr 10”. Primer można wyłączyć lub czas trwania można ustawić od 
jednej do dziesięciu minut w odstępach jednej minuty za pomocą przycisków  &  . 
Funkcja primera sprawia, że pompa pracuje ze zwiększoną prędkością obrotową przez określony czas za 
każdym razem, gdy uruchamia się, aby zapewnić optymalny obieg wody. 
  

jeśli “Pr 1” na “Pr 10” wówczas podmenu  

„o3000“ Ustawienie żądanej prędkości obrotowej dla wlotu primera. Przyrosty o sto między 2000 rpm a 3000 rpm do 
wyboru.  

Funkcja odpieniacza (skimmera)  
„SFxxx“ Ustawianie funkcji skimmer. Możesz wybrać „SFoff” i „SF 5” na „SF 30” w pięciominutowych odstępach za 

pomocą przycisków  & . Wartość wskazuje czas w minutach, dla którego pompa powinna pracować ze 
zwiększoną prędkością obrotową. 
 

 

 

jeśli “SF 5” na “SF 30” wówczas podmenu 

“SF xh” Ustawianie odstępu czasu w godzinach, gdy pompa powinna zawsze przełączać się na funkcję skimmera. 
Do wyboru między „SF 1h”, „SF 2h” i „SF 3h” (odstęp 1, 2 lub 3 godziny) za pomocą przycisków  i  .   
  

 

“S3000” Ustaw żądaną prędkość obrotową dla procesu funkcji skimmer za pomocą przycisków  i . 
Odstępy wynoszące sto między 2000 rpm a 3000 rpm do wyboru. 
 

 
 
 
 

Aktywacja i przełączanie z zewnątrz  
„E xxx“ Ustawianie aktywacji za pomocą styków bezpotencjałowych. Za pomocą przycisków  &  można 

wybrać „E off” i „E on”. Zewnętrzny przewód sterujący jest dezaktywowany za pomocą „E off” i 
odpowiednio aktywowany „E on”.  

jeśli “E on” wówczas podmenu  
“- on” Ustawianie schematu przełączania styku stop. Tu można ustawić, czy pompa ma się uruchamiać, czy zatrzymywać, 

gdy styk jest zamknięty (czerwony i czarny). Za pomocą przycisków  &   można dokonać następujących ustawień: 
przy „- on” pompa uruchamia się, gdy styk jest zamknięty, a przy „- off” pompa zatrzymuje się, gdy styk jest zamknięty. 
(standardowo jest to opcja „- on”, jeśli aktywacja zewnętrzna jest włączona („E on”) 

 
 

Ustawienia fabryczne: 
 

„reset“ Ten punkt menu może służyć do przywrócenia ustawień fabrycznych. W tym celu należy nacisnąć przycisk  przez 3 
sekundy w tym punkcie menu. Po wykonaniu tej czynności, „clear” będzie dwukrotnie migać na wyświetlaczu, a 
ustawienia fabryczne zostaną przywrócone. 
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 Błędy i powiadomienia  

  

W przypadku błędu wyświetlany jest 
tekst „Err” i numer błędu. 

 

1 = Spadek napięcia obwodu 
pośredniego 
4 = Zbyt wysoka temperatura 
modułu 
5 = Zbyt wysoka temperatura silnika 
7 = Za wysoka moc silnika  
2 = Przepięcie w obwodzie 
pośrednim 
10 = Błąd pomiaru prądu 
20 = Przeciążenie przy starcie 
64 = Zwarcie prądowe  
97 = Wiele błędów 
98 = Błąd komunikacji  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Jeśli błąd jest spowodowany 
przeciążeniem lub przegrzaniem 

silnika, zostanie wyświetlony 
komunikat „OLOAD”. 

  
  
  

Resetowanie błędu 
 Naciśnięcie przycisku „Standby” przez 

3 sekundy powoduje zresetowanie 
błędu i wyzwala ponowne 

uruchomienie 

W przypadku błędu silnik nie 
uruchomi się automatycznie. 

 

 
 Błąd można również zresetować 

przez odłączenie od zasilania na 20 
sekund. 

 
  
  

Resetowanie ustawień fabrycznych 
 Naciśnięcie przycisku „Standby”, a 

następnie podłączenie wtyczki 
sieciowej powoduje powiadomienie 

„RESET”. Wszystkie ustawienia 
zostaną przywrócone do ustawień 

fabrycznych. 

 
  
  
  

  
 
 
 


