
 
 

POMPA DOZUJĄCA PERISTALTIC  
z czujnikiem substancji chemicznych 

 
  



 
 Deklaracja zgodności 
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkty wymienione w tej deklaracji, i do których ona się odnosi, są zgodne z wymogami 
ochrony Dyrektywy Rady 2006/42/EG. 

Producent Pentair Water Belgium BVBA ma prawo do wprowadzenia zmian w produktach bez uprzedzenia.  
Wszystkie prawa zastrzeżone.  Dokument może ulece zmianie bez powiadomienia. 
 
Znaki towarowe i zastrzeżenia:  IntelliPool® and Pentair® są znakami towarowymi  zastrzeżonymi przez firme 
Pentair i/lub firmy zależne w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. 

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje na temat bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej pracy 
tego urządzenia w basenie. Ścisłe przestrzeganie instrukcji obsługi pomoże uniknąć zagrożeń, zmniejszyć koszty 
napraw, czasy zamykania i zwiększyć niezawodność i żywotność produktu. Podręcznik ten należy dołączyć do 
właściciela i/lub operatora tego urządzenia. Ponieważ pompy tego typu są użytkowane w zespole z innymi 

urządzeniami, takimi jak sprzęgła, przekładnie i silniki, należy również  ściśle przestrzegać instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji tych 
urządzeń oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. 
NIEBEZPIECZEŃSTWO – jeśli produkt nie jest zainstalowany i używany zgodnie z przeznaczeniem może prowadzic do poważnych obrażeń 
ciała lub śmierci. 
OSTRZEŻENIE – RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM - przed przystąpieniem do pracy na pompie, należy odłączyć ją od zasilania. 
Niezastosowanie się do tego może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń przez porażeniem prądem osoby obsługującej lub innych 
użytkowników basenu. 
OSTRZEŻENIE – ten produkt musi być zainstalowany przez licencjonowanego elektryka albo uprawnionego instalatora basenowego. 
Wszystkie obowiązujące lokalne przepisy instalacyjne i rozporządzenia muszą być również przestrzegane. Niewłaściwa instalacja stworzy 
zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, które może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń dla użytkowników basenu, 
instalatorów lub innych z powodu porażenia prądem elektrycznym, a także może spowodować uszkodzenie mienia. 
NIEBEZPIECZEŃSTWO – nie zezwalać na obsługę tego urządzenia przez dzieci. 
OSTRZEŻENIE – sprawdzic pH i poziom dezynfekcji wody przed użyciem w basenie i upewnij się, że filtracja nie jest zablokowana. 
OSTRZEŻENIE – po zmieszaniu się wody z kwasem, ZAWSZE DODAWAĆ KWAS DO WODY, NIGDY WODĘ DO KAWSU. Podczas dodawania 
środków chemicznych do basenu, należy postępować zgodnie z instrukcjami od producenta. 
NIEBEZPIECZEŃSTWO – nie mieszczać podchloru sodu i kwasu solnego.  
OSTRZEŻENIE – OPARZENIA CHEMICZNE – upewnij się, że wszystkie pompy są wyłączone, głównie wyłączniki w domu przed wierceniem w 
jakichkolwiek rurach. Prawidłowo przymocować wszystkie instalacje elektryczne, wodne i chemiczne. Umieścić chemiczne pompy dozujące i 
pojemniki ze środkami chemicznymi w bezpiecznym miejscu.  
OSTRZEŻENIE – ściśle przestrzegać  protokołów bezpieczeństwa i obsługi producenta, chronić ręce, ciało i oczy podczas przesyłania i 
przenoszenia kwasu. Przy kontrolowaniu pH wody, środki bezpieczeństwo powinny być zachowane podczas pracy z kwasem solnym. Kwas 
solny może spowodować poważne szkody w basenie i obrażenia ciała. Dodatkowo należy zwrócić uwagę podczas instalacji, utrzymania i 
eksploatacji systemów zasilania pompy kwasowej. Kwas jest niebezpieczny w użyciu i powinien być odpowiednio zabezpieczony, 
transpotowany, zalewany, przechowywany i usuwany.  
OSTRZEŻENIE – okresowo używać niezależnego pH i chloru zestawu testowego, aby sprawdzić czy pH i chlor jest na bezpiecznym poziomie. 
Jeśli czujnik pH, możliwości redukcyjne utleniania lub czujniki przewodności są uszkodzone, wyczerpane lub zabrudzone olejami, płynami lub 
innymi zanieczyszczeniami mogą podawać nieprawidłowe dane do systemów chemii wodnej, które mogą szkodzi ludziom i sprzętom.  
Aby uniknąć ewentualnych problemów, należy w chwili odbioru dostawy sprawdzić dostarczony wyrób na podstawie dowodu dostawy pod 
względem kompletności i prawidłowości. 
Podczas rozpakowywania pompy należy postępować ostrożnie, wykonując poniższe kroki: 
• Sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. 
• Ostrożnie wyjąć pompę z opakowania. 
• Sprawdzić pompę pod kątem widocznych uszkodzeń. 
• Zdjąć wszystkie zaślepki z przyłączy pompy. 
Jeśli pompa nie jest instalowana bezpośrednio po dostawie, należy ponownie ją zapakować i przechowywać w odpowiednim miejscu, 
przestrzegając poniższych zaleceń: 
• Wszystkie przyłącza pompy powinny być zamknięte odpowiednimi zaślepkami. 
• Pompy z zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym muszą być zapakowane ponownie i przechowywane w oryginalnym opakowaniu. 
• Pompę należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, wolnym od drgań. Jeżeli należy liczyć się z dużym zapyleniem bądź wysoką 
wilgotnością powietrza, pompę aż do jej ostatecznego montażu należy przykryć materiałem, zapewniającym wystarczającą ochronę przed 
wilgocią. 
 

 
 
 

  



 
 
 

 
 

Instrukcja montażu pompy perystaltycznej o stałym przepływie

Maks. wysokość ssania: 1,5 m 

Po zamontowaniu pompy należy przeczytać tabliczkę i sprawdzić następujące elementy: 

• czy materiał rur jest właściwy dla cieczy; 

• czy dostępne napięcie zasilania odpowiada wskazanemu; 

• czy ciśnienie w punkcie wtryskowym jest niższe lub równe nominalnemu ciśnieniu dla pompy; 

• czy rura ssąca wsunięta jest do zbiornika z płynem, podłączona do przyłącza ssącego pompy (pokrywa oznaczona A) i 

dokręcona za pomocą właściwej nakrętki. 

• czy rura tłoczna podłączona jest do przyłącza tłocznego pompy (pokrywa oznaczona V), dokręcona za pomocą właściwej 

nakrętki i podłączona do przyłącza wtryskowego zbiornika;  

• czy pokrywa zabezpieczająca dla końca cieczowego jest właściwie umieszczona w swoim gnieździe; 

• czy pompa podłączona jest do układu elektrycznego, posiadającego na wszystkich biegunach układ rozłączający, w którym w 

stanie otwartym odległość pomiędzy stykami wynosi co najmniej 3 mm. 

Jeśli którykolwiek z elementów nie jest spełniony może to skutkować zranieniem osób, i/lub niewłaściwą pracą lub zniszczeniem 

aparatu 

! WAŻNE! 
Przed dokonywaniem jakichkolwiek prac przy pompie należy  odłączyć zasilanie I! 

INSTRUKCJE MONTAŻOWE 

Montaż pompy z dostarczonym uchwytem 

• zamocować uchwyt za pomocą dostarczonych śrub. 

• w przypadku ścian wykafelkowanych lub śliskich należy wykorzystać dostarczoną taśmę klejącą: 

o odkleić od taśmy jedną z dwu folii ochronnych, przykleić taśmę do uchwytu, odkleić od taśmy drugą  z folii ochronnych i 

zamontować uchwyt śrubami; 

o zamocować pompę w uchwycie wsuwając w niego wypusty umieszczone w tylnej części pompy. 
Górny widok pokrywki gwintowanej 

Montaż filtra po stronie ssącej 

1. Wyciąć gniazdo 25 mm w środku pokrywy w kanistrze z 

kwasem i gniazdo 8 mm z boku pokrywy zamykającej 

kanister. 

2. Skantować krawędź uszczelki stożkowej na tłoku ssącym 

w celu dopasowania do otworu w kanistrze i wsunąć tłok w kanister. 

3. Wsunąć pokrywę zamykającą na rurę plastykową w górnej części uszczelki 

stożkowej i dokręcić nakrętkę 

4. Podłączyć rurę ssącą do wlotu pompy oznaczonego na pokrywie 

symbolem A 

Podczas pracy z systemem automatyki Pentair IntelliPool® 

wykonać niżej opisane czynności związane z podłączeniem 

kabla elektrycznego do układu IntelliPool®. 

w celu zamocowania w 

cylindrze krawędzie muszą 

zostać okrojone 

! OSTRZEŻENIE! 

Środki chemiczne są niebezpieczne ! 

Przenosić zachowując szczególną ostrożność. 
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Podłączenie elektryczne do systemu automatyki IntelliPool® 

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące programowania pompy dozującej należy odwołać się do instrukcji IntelliPool® 

podłączanie pompy pH w centrum sterowania 

Podłączyć pompę pH i czujnik korekcji poziomu pH tak jak opisano to poniżej. 

Podłączanie pompy chloryny wewnątrz centrum sterowania

Podłączyć pompę chloryny i czujnik poziomu chloryny tak jak opisano to poniżej. W ustawieniach menu/install/other wybrać «other».

Zmiana rury 

• Odłączyć pompę od zasilania i usunąć przeźroczystą pokrywę na grupie hydraulicznej 

• W celu demontażu pompy: 

o obrócić uchwyt rolkowy tak aby rolki znajdowały się w linii pionowej 

o wyjąć z gniazda przyłącze po lewej stronie pompy, ewentualnie wyciągnąć rurę z jej gniazda i 

ręcznie obrócić uchwyt rolkowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż możliwe będzie przyłącza po prawej stronie zjego 

gniazda; 

• W celu montażu pompy: 

o obrócić uchwyt rolkowy tak aby rolki znajdowały się w linii poziomej; 

o włożyć przyłącze w jego gniazdo po lewej stronie pompy z zakrzywionym bokiem skierowanym ku podłodze; 

o alternatywnie wcisnąć rurę w jej gniazdo i ręcznie obrócić uchwyt rolkowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do chwili 

gdy możliwe będzie włożenie przyłącza po prawej stronie w jego gniazdo; 

o     włożyć pokrywę zabezpieczającą rozpoczynając od góry, ze ścięciem umieszczonym na przeciw pompy wcisnąć delikatnie 

po bokach aż do chwili usłyszenia kliknięcia. 
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Wtrysk korygujący pH pojawi się po filtrowaniu, odkażaniu, grzaniu i 

po module Sonda 

Wyłącznik poziomu cieczy musi być typem normalnie otwartym 

(wyłącznik zamknięty = zbiornik pusty)  

Neutralny 

Uziemienie 

Faza 

Neutralny 

Uziemienie 

Faza 

Wtrysk chloryny pojawi się po filtrowaniu, odkażaniu, grzaniu i w położeniu Sonda. 

Wyłącznik poziomu cieczy musi być typem normalnie otwartym 

(wyłącznik zamknięty = zbiornik pusty) 


