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Declaration of Conformity
We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product 
Fire NKF - diesel, to which this declaration relates, is in conformity with 
these Council Directives on the approximation of the laws of the EC 
Member States:
— Machinery Directive (98/37/EC)

Standards used: EN 12100-1: 2003, EN 12100-2: 2003 and 
EN 809: 1998.

— Low Voltage Directive (2006/95/EC)
Standards used: EN 60204-1: 2006 and EN 60439-1: 1999.

— EMC Directive (2004/108/EC)
Standards used: EN 61000-6-2: 2005 and EN 61000-6-3: 2007.

Konformitätserklärung
Wir, Grundfos erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt 
Fire NKF - diesel, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden 
Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mit-
gliedsstaaten übereinstimmt: 
— Maschinenrichtlinie (98/37/EG).

Verwendete Normen: EN 12100-1: 2003, EN 12100-2: 2003 und 
EN 809: 1998.

— Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG).
Verwendete Normen: EN 60204-1: 2006 und EN 60439-1: 1999.

— EMV-Richtlinie (2004/108/EG).
Verwendete Normen: EN 61000-6-2: 2005 und EN 61000-6-3: 2007.

Deklaracja zgodności
My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby 
Fire NKF - diesel, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne 
z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych 
krajów członkowskich WE:
— Dyrektywa Maszynowa (98/37/WE).

Zastosowane normy: EN 12100-1: 2003, EN 12100-2: 2003 oraz 
EN 809: 1998.

— Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) (2006/95/WE).
Zastosowane normy: EN 60204-1: 2006 oraz EN 60439-1: 1999.

— Dyrektywa EMC (2004/108/WE).
Zastosowane normy: EN 61000-6-2: 2005 oraz EN 61000-6-3: 2007.

Декларация за съответствие
Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продукта 
Fire NKF - diesel, за който се отнася настоящата декларация, отговаря 
на следните указания на Съвета за уеднаквяване на правните 
разпоредби на държавите членки на ЕС:
— Директива за машините (98/37/EC).

Приложени стандарти: EN 12100-1: 2003, EN 12100-2: 2003 и 
EN 809: 1998.

— Директива за нисковолтови системи (2006/95/EC).
Приложени стандарти: EN 60204-1: 2006 и EN 60439-1: 1999.

— Директива за електромагнитна съвместимост (2004/108/EC).
Приложени стандарти: EN 61000-6-2: 2005 и EN 61000-6-3: 2007.

Prohlášení o shodě
My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobek 
Fire NKF - diesel, na nějž se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s 
ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských 
států Evropského společenství v oblastech:
— Směrnice pro strojní zařízení (98/37/ES).

Použité normy: EN 12100-1: 2003, EN 12100-2: 2003 a EN 809: 1998.
— Směrnice pro nízkonapět’ové aplikace (2006/95/ES).

Použité normy: EN 60204-1: 2006 a EN 60439-1: 1999.
— Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (2004/108/ES).

Použité normy: EN 61000-6-2: 2005 a EN 61000-6-3: 2007.

Prehlásenie o konformite
My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednost’, že výrobok 
Fire NKF - diesel, na ktorý sa toto prehlásenie vzt’ahuje, je v súlade s 
ustanovením smernice Rady pre zblíženie právnych predpisov členských 
štátov Európskeho spoločenstva v oblastiach:
— Smernica pre strojové zariadenie (98/37/EC).

Použitá norma: EN 12100-1: 2003, EN 12100-2: 2003 a EN 809: 1998.
— Smernica pre nízkonapät’ové aplikácie (2006/95/EC).

Použité normy: EN 60204-1: 2006 a EN 60439-1: 1999.
— Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu (2004/108/EC).

Použité normy: EN 61000-6-2: 2005 a EN 61000-6-3: 2007.

Atitikties deklaracija
Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminys Fire NKF - 
diesel, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka šias Tarybos Direktyvas dėl 
Europos Ekonominės Bendrijos šalių narių įstatymų suderinimo:
— Mašinų direktyva (98/37/EB).

Taikomi standartai: EN 12100-1: 2003, EN 12100-2: 2003 ir 
EN 809: 1998.

— Žemų įtampų direktyva (2006/95/EB).
Taikomi standartai: EN 60204-1: 2006 ir EN 60439-1: 1999.

— EMS direktyva (2004/108/EB).
Taikomi standartai: EN 61000-6-2: 2005 ir EN 61000-6-3: 2007.

Paziņojums par atbilstību prasībām
Sabiedrība GRUNDFOS ar pilnu atbildību dara zināmu, ka produkts 
Fire NKF - diesel, uz kuru attiecas šis paziņojums, atbilst šādām Padomes 
direktīvām par tuvināšanos EK dalībvalstu likumdošanas normām:
— Mašīnbūves direktīva (98/37/EK).

Piemērotie standarti: EN 12100-1: 2003, EN 12100-2: 2003 un 
EN 809: 1998.

— Zema sprieguma direktīva (2006/95/EK).
Piemērotie standarti: EN 60204-1: 2006 un EN 60439-1: 1999.

Elektromagnētiskās saderības direktīva (2004/108/EK).
Piemērotie standarti: EN 61000-6-2: 2005 un EN 61000-6-3: 2007.

Wahlstedt, 15th September 2009

Stephan Göttsche
General Manager
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1. Symbole stosowane w tej instrukcji

Wskazówki bezpieczeństwa umieszczone bezpośrednio na 
pompie:

Ostrzeżenie
Przed przystąpieniem do montażu należy 
przeczytać niniejszą instrukcję. Montaż 
i eksploatacja muszą być zgodne z lokalnymi 
przepisami i zasadami sztuki inżynierskiej.

Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa 
może stwarzać zagrożenie dla ludzi!

UWAGA
Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa 
może spowodować zagrożenia dla sprzętu i jego 
działania!

RADA
Rady lub wskazówki ułatwiające pracę 
i zwiększające bezpieczeństwo eksploatacji.

Ostrzeżenie:
Silnik może uruchomić się 
automatycznie!
Ochrona słuchu!

Ostrzeżenie:
Nie demontować urządzeń 
ochronnych!

Ostrzeżenie:
Przed uruchomieniem zalać silnik 
cieczą chłodzącą zawierającą 50 % 
czynnika chłodzącego i 50 % wody.

Ostrzeżenie:
Ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym 
nie może przekraczać 60 psi lub 
4.1 bar.

Ostrzeżenie:
W celu uniknięcia zniszczenia, obwód 
chłodzenia musi być podłączony przed 
wykonaniem podłączenia 
elektrycznego wymiennika wody 
chłodzącej.

Ostrzeżenie:
Silnik nie może pracować bez filtra 
powietrza.
Może to być przyczyną uszkodzeń 
ciała lub zniszczenia silnika.

Ostrzeżenie:
Te punkty do podnoszenia mogą być 
tylko wykorzystane do podnoszenia 
silnika a nie całego agregatu 
pompowego.

WARNING
THIS EQUIPMENT STARTS

AUTOMATICALLY

USE EAR PROTECTION

C13187

WARNING
KEEP

GUARDS

IN PLACE

C13190

WARNING
PREMIXING 50%

TREATED WATER

AND 50% ANTI/FREEZE

COOLANT SOLUTION

PRIOR TO INSTALLING

IS REGUIRED
C13185

WARNING

60 P.S.I. MAX.

C13182

WARNING

C13187

TO PREVENT HEATER DAMAGE.

INSTALL ENGINE COOLANT BEFORE

HEATHER IS ENERGIZED

120 VAC

+5% -10% SINGLE PHASE
1500 W

P/N: C124091
12.6 AMPS

CAUTION
DO NOT RUN ENGINE WITHOUT

AIR FILTER INSTALLED.

PERSONAL INJURY OR

ENGINE DAMAGE MAY

RESULT.

C13191

!

WARNING

LIFTING BRACKET

IS FOR ENGINE ONLY

C13186
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1.1 Systemy zgodne z VdS
W systemach zgodnych z VdS, montaż, działanie i eksploatacja 
muszą być przeprowadzone zgodnie z zasadami Vds.
Montaż, eksploatacja i naprawy zestawów ppoż. Grundfos NKF 
powinny być wykonywane przez osoby przeszkolone 
i dopuszczone przez VdS Schadenverhütung GmbH, Niemcy.

2. Zastosowania
Zestawy ppoż. Grundfos NKF są przeznaczone do instalacji 
ppoż. hydrantowych lub tryskaczowych.

3. Dostawa, transport, składowanie

3.1 Dostawa
Agregat pompowy jest dostarczany z fabryki w otwartych, 
drewnianych skrzyniach lub pudle kartonowym/drewnianym, 
specjalnie przystosowanych do przewożenia wózkiem widłowym 
lub podobnym pojazdem.

3.2 Transport
Do podnoszenia całego agregatu pompowego należy 
wykorzystywać cztery specjalne otwory na płycie podstawy. 
Przy podnoszeniu punkt podwieszenia musi zawsze znajdować 
się nad punktem ciężkości agregatu pompowego. Patrz rys. 1.

Rys. 1 Poprawne podnoszenie agregatu pompowego np. przy 
pomocy dźwigu

3.3 Składowanie
3.3.1 Pompa
Stosować odpowiednie środki antykorozyjne dla wszystkich 
obrobionych i nie zabezpieczonych powierzchni. Jeżeli pompa 
jest składowana dłużej niż 6 miesięcy, wszystkie wewnętrzne 
elementy muszą być zabezpieczone odpowiednim środkiem 
antykorozyjnym.
Środek antykorozyjny muszi odpowiadać następującym 
wymaganiom:
• Nie może reagować z elementami gumowymi.
• Musi być łatwy do usunięcia.
• Należy je stosować zgodnie z instrukcją producenta.
Aby zapobiec przedostaniu się wody, pyłu itp. do pompy, 
wszystkie otwory powinny być zamknięte aż do momentu 
podłączenia do instalacji.

3.3.2 Silnik
Silnik może być składowany w suchym pomieszczeniu po 
dostawie przez maksymalnie 12 miesięcy. Zalecane jest 
zabezpieczenie silnika pokrowcem przepuszczającym powietrze. 
Przynajmniej raz w miesiącu silnik powinień być sprawdzony pod 
względem nagromadzonego kurzu lub wody. Nagromadzony kurz 
lub wodę należy natychmiast usunąć.
Jeżeli silnik będzie składowany dłużej niż 12 miesięcy lub 
wyłączony na dłużej niż sześć miesięcy, musi być zabezpieczony 
przed korozją i zniszczeniem w następujący sposób:
1. Spuścić olej z silnika i wymienić filtr oleju. 

Patrz pkt 9.4 Wymiana oleju z filtrem.
2. Zalać korpus silnika olejem MIL-L-21260. 

Patrz pkt 9.4 Wymiana oleju z filtrem.
3. Wymienić filtr paliwa. Patrz pkt 9.5 Wymiana filtra oleju.
4. Odłączyć silnik od pompy.
5. Załączyć silnik. Patrz pkt 7.2 Praca ręczna. Pozwolić aby silnik 

był uruchomiony przez jedną lub dwie minuty.
6. Spuścić olej i ciecz chłodzącą. Patrz punkty 9.4 Wymiana 

oleju z filtrem i 9.6 Wymiana cieczy chłodzącej.
7. Spuścić paliwo. Aby to wykonać należy poluzować śruby 

spustowe w zbiorniku dolnym (rys. 29, poz. 9) i spuścić paliwo 
do odpowiedniego pojemnika. Po spuszczeniu paliwa dokręcić 
śrubę spustową w zbiorniku dolnym.

8. Umieścić nalepkę ostrzegawczą na silniku: Silnik bez oleju. 
Nie uruchamiać silnika.

Powtórzyć te czynności co każde sześć miesięcy.

Punkty do podnoszenia dla całego agregatu 
pompowego.

Ostrzeżenie
Agregat pompowy może być wykorzystany tylko 
dla opisanych zastosowań. Inne zastosowane 
będzie uważane jako niewłaściwe. Grundfos nie 
ponosi odpowiedzialności za zniszczenia 
spowodowane niewłaściwym zastosowaniem. 
Odpowiedzialność pozostaje wyłącznie po 
stronie użytkownika.

RADA
Sprawdzić dokładnie agregat pompowy po 
dostawie oraz odpowiednio go przetrasportować 
i składować przed montażem.

Ostrzeżenie
Do podnoszenia całego agregatu nigdy nie 
używać uchwytów do podnoszenia pojedynczych 
elementów.
Stosować tylko odpowiednie wyposażenie do 
podnoszenia. Patrz również specyfikacja 
techniczna w rozdziale 4.4 Dane techniczne.
Podczas transportu agregatu pompowego drzwi 
szafki sterowniczej muszą być zamknięte 
i zablokowane.

TM
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4. Opis produktu

4.1 Opis ogólny
Kompletny agregat składa się z pompy, silnika spalinowego 
i szafki sterowniczej. Pompa i silnik są połączone sprzęgłem 
elastycznym. Wszystkie elementy są do siebie dopasowane 
i zamontowane na wspólnej ramie podstawy oraz gotowe do 
montażu.
Dostarczony agregat pompowy jest gotowy do pracy. Silnik jest 
wypełniony wodą chłodzącą, olejem silnikowym itp. Akumulatory 
są wypełnione kwasem i naładowane. Układ paliwowy jest 
odpowietrzony, zbiornik paliwa posiada niewielką ilość paliwa. 
Prawidłowa prędkość obrotowa silnika została ustawiona 
w fabryce.
Wszystkie ważne dane techniczne agregatu pompowego 
znajdują się na tabliczce znamionowej pompy (rys. 2), 
silnika (rys. 3) i szafki sterowniczej (rys. 4).

Rys. 2 Przykład tabliczki znamionowej zestawu ppoż. NKF

Rys. 3 Przykład tabliczki znamionowej silnika

Rys. 4 Przykład tabliczki znamionowej szafki sterowniczej

Większość ważnych elementów agregatu pompowego pokazano 
na rys. 5 i 6 oraz rys. 7 i 8.
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Rys. 5 Agregat pompowy z silnikiem JU4H i JU6H, widok z przodu

Rys. 6 Agregat pompowy z silnikiem JU4H i JU6H, widok z tyłu
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Poz. Element

1 Pompa
2 Sprzęgło z osłoną
3 Zbiornik paliwa
4 Wskaźnik poziomu napełnienia, zbiornik paliwa

5 Ręczna pompa zalewowa zbiornika paliwa 
(ukryta; patrz rys. 29)

6 Pokrywa silnika (ukryta; patrz rys. 29)
7 Zawór paliwowy
8 Filtr paliwa
9 Śruba spustowa paliwa (ukryta; patrz rys. 30)

10 Filtr powietrza
11 Turbosprężarka (nie dotyczy wszystkich modeli)

12 Chłodnica sprężonego powietrza (nie dotyczy 
wszystkich modeli)

13 Elastyczny przewód spalinowy
14 Urządrzenie odpowietrzające wał korbowy (opcja)
15 Wymiennik ciepła

16 Zbiornik wyrównawczy
17 Pas klinowy z pokrywą ochronną
18 Rozrusznik
19 Pompa wtryskowa
20 Pompa paliwowa ssąca
21 Układ wody chłodzącej
22 Wymiennik wody chłodzącej
23 Zawór upustowy wody chłodzącej
24 Przekaźnik rozruchowy
25 Akumulatory rozruchowe
26 Szafa sterownicza
27 Pompa spustowa oleju
28 Filtr oleju
29 Wskaźnik poziomu oleju
30 Nakrywka wlewu oleju
31 Pompa oleju (ukryta)

Poz. Element
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Rys. 7 Agregat pompowy z silnikiem JW6H, widok z przodu

Rys. 8 Agregat pompowy z silnikiem JW6H, widok z tyłu
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Poz. Element

1 Pompa
2 Sprzęgło z osłoną
3 Zbiornik paliwa
4 Wskaźnik poziomu napełnienia, zbiornik paliwa

5 Ręczna pompa zalewowa zbiornika paliwa 
(ukryta; patrz rys. 29)

6 Pokrywa zbiornika
7 Zawór paliwowy

8.1 Filtr wstępny paliwa
8.2 Filtr paliwa
9 Śruba spustowa paliwa (ukryta; patrz rys. 30)

10 Filtr powietrza
11 Turbosprężarka (nie dotyczy wszystkich modeli)

12 Chłodnica sprężonego powietrza (nie dotyczy 
wszystkich modeli)

13 Przewód spalinowy
14 Urządrzenie odpowietrzające wał korbowy (opcja)

15 Wymiennik ciepła
16 Zbiornik wyrównawczy
17 Pas klinowy z pokrywą ochronną
18 Rozrusznik
19 Pompa wtryskowa
21 Układ wody chłodzącej
22 Wymiennik wody chłodzącej
23 Wylot wody chłodzącej (ukryty)
24 Przekaźnik rozruchowy
25 Akumulatory rozruchowe
26 Szafa sterownicza
27 Pompa spustowa oleju
28 Filtr oleju
29 Wskaźnik poziomu oleju
30 Nakrywka wlewu oleju (ukryta)
31 Pompa oleju (ukryta)

Poz. Element
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4.1.1 Pompa
Normalnie ssąca jednostopniowa pompa Grundfos NKF 
z korpusem spiralnym. Pompa posiada osiowy króciec ssawny 
i promieniowy króciec tłoczny z kołnierzami PN 10 lub PN 16 
zgodnie z EN 1092-2.
Dostępne są następujące modele pomp NKF:

Model A
NKF 200-500.

Model B
NKF 50-200, NKF 65-200, NKF 80-200, NKF 80-250,
NKF 150-400, NKF 150-500.
Średnica wirnika może być zredukowana w celu dopasowania 
osiągów pompy do danego punktu pracy. Rzeczywista średnica 
wirnika może się różnić od standardowych średnic podanych 
w katalogach, kartach katalogowych itp. Rzeczywista średnica 
wirnika podana jest na tabliczce znamionowej.
Pompa NKF posiada uszczelnienie mieszkiem gumowym BAQE, 
pierścienie węgiel impregnowany metalem/węglik krzemu. 
Elementy gumowe wykonane są z EPDM.

4.1.2 Silnik
Pompy są napędzane przez 4-suwowy silnik spalinowy John 
Deere specjalnie przeznaczony do współpracy z pompami ppoż.
Moc nominalna silnika jest dopasowana do zapotrzebowania na 
moc na wale pompy. Moc dopasowano przez ustawienie obrotów 
silnika, których nie można zmieniać. Poniższa tabela przedstawia 
związek pomiędzy silnikiem spalinowym a indywidualną pompą. 
W zależności od mocy wyjściowej silnik posiada turbosprężarkę i, 
jeżeli jest to konieczne, również chłodnicę sprężonego powietrza.

Silnik jest chłodzony poprzez wymiennik ciepła. Ciecz chłodząca 
jest doprowadzana do wymiennika poprzez rurę połączoną do 
króćca tłocznego pompy. Wylot z wymiennika ciepła jest 
doprowadzony do wylotu otwartego zgodnie z przepisami VdS.

4.1.3 Szafa sterownicza
Agregat pompowy jest sterowany poprzez szafę sterowniczą 
Minimax przeznaczoną do pomp pożarowych napędzanych 
silnikami diesla. Zadaniem szafy sterowniczej PLC jest 
automatyczne uruchomienie pompy i kontrola silnika 
spalinowego.
Tak długo jak tryskacze są aktywne z powodu alarmu i występuje 
zużycie wody, ciśnienie w rurze tłocznej jest zredukowane. 
Jeżeli wartość ciśnienia stanie się mniejsza od ustawionego 
ciśnienia uruchomienia na łączniku ciśnienia pompy załączą się 
automatycznie.
Pompa jest wyłączana ręcznie na szafie sterowniczej.

Opis ogólny
Szafa sterownicza jest zamontowana na ramie podstawy. 
Szafa sterownicza jest obsługiwana poprzez panel sterowania 
umieszczony w jej drzwiach. Patrz rys. 9. Szafa sterownicza 
zasila elektrycznie silnik odpowiednio dla jego uruchomienia 
i pracy. W przypadku awarii zasilania elektrycznego, dwa 
rezerwowe układy rozruchowe  przejmą to zadanie.

Rys. 9 Panel sterowania

RADA
Pompy NKF są dopuszczone przez VdS do 
stosowania w instalacjach ppoż.

Typ pompy Typ silnika

Fire NKF 50-200 JU4H-NL14
Fire NKF 65-200 JU4H-NL14

Fire NKF 80-200 JU4H-NL14
JU4H-NL24

Fire NKF 80-250 JU4H-NL24
JU4H-NL34

Fire NKF 150-400

JU4H-NL50
JU6H-NL30
JU6H-NL50
JU6H-NL60
JW6H-NL30

Fire NKF 150-500
JU6H-NL60
JW6H-NL30
JW6H-NL40

UWAGA
Pompa wtryskowa została ustawiona fabrycznie 
i ustawień tych nie można zmieniać.

RADA Silniki spełniają wymagania VdS.

RADA
Szafy sterownicze są dopuszczone przez VdS do 
stosowania w instalacjach ppoż.
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Lampki sygnalizacyjne na panelu sterowania
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H1 Zielona Pompa ppoż. pracuje
H2 Biała Pompa pożarowa wyłączona

H3 Żółta Zakłócenie ogólne
H4 Zielona Procesor zał.
H5 Zielona Zasłony, wlot powietrza, otwarte
H6 Zielona Zasłony, wylot powietrza, otwarte
H7 Zielona Łącznik ciśnienia 1 załączony

H8 Żółta Łącznik ciśnienia 1 zakłócenie
H9 Zielona Łącznik ciśnienia 2 załączony

H10 Żółta Łącznik ciśnienia 2 zakłócenie
H11 Zielona Uruchomiony/gotowy

H12 Czerwona Błąd uruchomienia

H13 Czerwona Automatyczne uruchomienie silnika 
zablokowane

H14 Żółta Zestaw akumulatorów 1 zakłócenie
H15 Żółta Zestaw akumulatorów 2 zakłócenie

H16 Zielona Kontrola silnika zał
H17 Czerwona Niskie ciśnienie oleju
H18 Czerwona Zbyt wysoka temperatura
H19 Czerwona Bezpiecznik wyzwolił
H20 Żółta Awaria generatora elektrycznego
H21 Czerwona Zawór paliwowy zamknięty
H22 Żółta Ścieżka transmisji zakłócenie
H23 Czerwona Brak paliwa
H24 Żółta Ścieżka transmisji zakłócenie

H1

H2

H3

H7

H8

H11

H12

H13

H14

H15

H21

H22

BS1

H4

H5

H6

H9

H10

H16

S1

S2

S3

S4 S6

S5

P1

P2

H0

Dis.

S7H17

H18

H19

H20

H23

H24

BS2

P8

xxxxx

P4 P5 P6 P7

P3

XXXXXXX

V A V A
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4.2 Opis funkcji
Sterowanie odbywa się przy pomocy następujących funkcji.

Praca automatyczna
Jeżeli łącznik ciśnienia zarejestruje spadek ciśnienia w rurach 
pompy ppoż., nastąpi aktywacja rozrusznika silnika 
z opóźnieniem ok 2,5 sekundy. Rozrusznik będzie aktywny 
w czasie uruchomienia przez siedem sekund. Jeżeli silnik się nie 
uruchomi, nastąpi dodatkowych pięć siedmio sekundowych prób 
uruchomienia z przerwą co trzy sekundy. Przed każdą nową 
próbą uruchomienia, nastąpi zamiania jednostek rozruchowych.
Po sześciu nieudanych próbach uruchomienia, szafa sterownicza 
następuje blokada szafy sterowniczej i sygnalizacja 
H12 "Zakłócenie uruchomienia". W celu skasowania sygnalizacji 
i powrotu do pracy automatycznej należy nacisnąć przycisk 
S4 "Błąd uruchomienia/zwolnienie". Jeżeli polecenie 
uruchomienia z łącznika ciśnienia jest ciągle aktywne, 
procedura uruchomienia będzie przeprowadzona ponownie.
Po udanym uruchomienie, kontrola silnika (H4) będzie załączona 
z opóźnieniem około siedmiu sekund. Zakłócenia, takie jak 
H17 "Niskie ciśnienie oleju", H18 "Zbyt wysoka temperatura" 
i H20 "Awaria generatora elektrycznego" doprowadzą tylko do 
sygnalizacji alarmu a nie do wyłączenia silnika.
Silnik można wyłączyć tylko ręcznie przez naciśnięcie przycisku 
S3 "Pompa ppoż. wył.".
Jeżeli polecenie automatycznego uruchomienia jest ciągle 
aktywne, podczas gdy silnik został wyłączony, nastąpi 
sygnalizacja H2 "Pompa ppoż. wyłączona". Sygnalizacja ta 
zniknie tylko, jeżeli polecenie uruchomienia z łącznika ciśnienia 
nie będzie już aktywne.

Praca ręczna
Przyciskami S1 "Pompa ppoż. zał, jednostka rozruchowa 1" lub 
S2 "Pompa ppoż. zał, jednostka rozruchowa 2" pompa zostanie 
uruchomiona przez jednostkę rozruchową 1 lub 2.
Program automatyczny jest nieaktywny w czasie pracy ręcznej.
Kiedy dwa przyciski zostaną naciśnięte, nastąpi bezpośrednie 
załączenie przekaźników rozrusznika oraz łącznika 
elektromagnetycznego rozrusznika z opóźnieniem czasowym, 
tj. kiedy silnik został uruchomiony przycisk należy zwolnić.
Silnik jest wyłączany przyciskiem S3 "Pompa ppoż. wył.", 
szafa sterownicza wraca do pracy automatycznej.

Kontrola napięcia zasilania
Napięcie zasilania jest kontrolowane w celu rejestracji zakłócenia 
faz. W przypadku zakłócenia zasilania elektrycznego, 
akumulatory rozrusznika utrzymują napięcie sterujące.

Kontrola łączników ciśnienia
Łączniki ciśnienia są kontrolowane przez sprawdzanie prądu 
spoczynkowego (rezystancja prądu spoczynkowego 470 Ohm, 
rezystancja prądu obciążenia 470 Ohm) w celu rejestracji 
zerwania przewodu i zwarcia.
Linie poleceń uruchomienia są projektowane z rezerwą. Każdy 
łącznik ciśnienia jest podłączony do lini kontrolnej i wywołania 
polecenia uruchomienia. Istniejące polecenia uruchomienia 
pokazane są wskazaniem H7 "Łącznik ciśnienia 1 załączony" lub 
H9 "Łącznik ciśnienia 2 załączony".
Zakłócenia takie, jak awaria kontroli zasilania, przerwane 
przewody lub zwarcie, pokazane są dla danego łącznika ciśnienia 
(żółta lampka sygnalizacyjna H8 "Łącznik ciśnienia 1 zakłócenie", 
H10 "Łącznik ciśnienia 2 zakłócenie").

Kontrola układu paliwowego
Położenie zaworu paliwowego i poziom paliwa są kontrolowane 
w ten sam sposób jak łączniki ciśnienia.
Brak paliwa jest tylko sygnalizowany jeżeli występuje dłużej niż 
5 sekund (H23 "Brak paliwa").

Kontrola ciśnienia oleju
Jeżeli ciśnienie oleju jest niskie nastąpi sygnalizacja ostrzeżenia 
(H17 " Niskie ciśnienie oleju"). Ciśnienie oleju jest kontrolowane 
przez czujnik ciśnienia w silniku, który jest aktywowany po 
załączeniu silnika. Zakłócenie jest sygnalizowane kiedy 
utrzymuje się dłużej niż pięć sekund.

Kontrola temperatury
Sygnalizacja ostrzeżenia występuje w przypadku przekroczenia 
dopuszczalnej temperatury silnika (H18 "Zbyt wysoka 
temperatura"). Temperatura jest kontrolowana przez przetwornik 
temperatury w silniku, który jest aktywowany po załączeniu 
silnika. Zakłócenie jest sygnalizowane kiedy utrzymuje się dłużej 
niż pięć sekund.

Kontrola generatora elektrycznego
Sygnalizacja ostrzeżenia występuje w przypadku awarii 
generatora elektrycznego (H20 "Awaria generatora 
elektrycznego"). Kontrola generatora elektrycznego jest 
aktywowana po uruchomieniu silnika i po załączeniu kontroli 
silnika (H4). Szafa sterownicza kontroluje czy generator 
elektryczny wytwarza napięcie 24 V po uruchomieniu silnika.

Blokada automatycznego uruchomienia po kilku nieudanych 
próbach
Po sześciu nieudanych próbach uruchomienia następuje 
sygnalizacja ostrzeżenia (H12 "Zakłócenie uruchomienia") 
i blokada automatycznego uruchomienia (H13 "Uruchomienia 
automatyczne silnika zablokowane"). Blokada można skasować 
przyciskiem S4 "Błąd uruchomienia/zwolnienie".
Jeżeli blokada uruchomienia automatycznego jest aktywna silnik 
można uruchomić ręcznie.

Kontrola akumulatorów
Jeżeli napięcie akumulatorów spadnie poniżej określonej 
wartości lub akumulatory nie będą podłączone nastąpi 
sygnalizacja ostrzeżenia (H14 "Zestaw akumulatorów 1 
zakłócenie", H15 "Zestaw akumulatorów 2 zakłócenie"). 
Obydwa zestawy akumulatorów są kontrolowane.

Kontrola pracy silnika
Wszystkie zakłócenia są sygnalizowane akustycznie przy 
pomocy sygnałem dźwiękowym. Sygnalizację można skasować 
przyciskiem S6 "Sygnalizacja dźwiękowa wył/kasowanie".
Wszystkie zakłócenia sygnalizowane są również lampką 
sygnalizacyjną.
Zakłócenie jest sygnalizowane miganiem lampki sygnalizacyjnej. 
Lampka sygnalizacyjna zacznie świecić po naciśnięciu przycisku 
S6 "Sygnał dźwiękowy wył/kasowanie".
Każde nowe zakłócenie jest sygnalizowane miganiem lampki 
sygnalizacyjnej i musi być kasowane przyciskiem S6 "Sygnał 
dźwiękowy wył/kasowanie".
Po usunięciu zakłócenia należy nacisnąć przycisk S6 "Sygnał 
dźwiękowy wył/kasowanie" w celu skasowania sygnalizacji 
zakłócenia.

Przyciski kontrolne i mierniki
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Dis. Wyświetlacz

S1 Zielona Pompa ppoż. zał, 
jednostka rozruchowa 1

S2 Zielona Pompa ppoż. zał, 
jednostka rozruchowa 2

S3 Czerwona Pompa pożarowa wył.
S4 Żółta Błąd uruchomienia/zwolnienie
S5 - Test lampki sygnalizacyjnej
S6 - Sygnalizacja dźwiękowa wył/kasowanie
S7 - Przewijanie menu

H0 Klakson (akustyczny)
P1 Obrotomierz [min-1 x 1000]
P2 Ciśnienie oleju [bar]
P3 Temperatura wody chłodzącej
P4 Amperomierz, zestaw akumulatorów 1
P5 Woltomierz, zestaw akumulatorów 1
P6 Amperomierz, zestaw akumulatorów 2
P7 Woltomierz, zestaw akumulatorów 2
P8 Licznik godzin
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Odcięcie zasilania paliwa
Przy pomocy zaworu elektromagnetycznego szafa sterownicza 
automatycznie odcina zasilanie paliwa kiedy agregat pompowy 
jest wyłączony.

Sterowanie żaluzji wentylacyjnych
W celu zapewnienia dostarczenia odpowiedniej ilości świeżego 
powietrza i odprowadzenie wynikowego ciepła, może być 
konieczne zamontowanie żaluzji wentylacyjnych. 
Żaluzje wentylacyjne mogą być sterowane przez szafę 
sterowniczą. Akumulatory rozruchowe zasilają silniki żaluzji 
wentylacyjnych, które są otwarte podczas sygnalizacji H1 
"Pompa ppoż. pracuje" lub są zamknięte kiedy silnik jest 
wyłączony.

Wymiennik wody chłodzącej
Niektóre agregaty pompowe są wyposażone w wymiennik wody 
chłodzącej silnika. W tym celu szafa sterownicza posiada 
wyłącznik automatyczny 10 A. Wymiennik reguluje się 
samodzielnie przy pomocy zewnętrznego termostatu wody 
chłodzącej.
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4.3 Identyfikacja
4.3.1 Klucz oznaczeń typu agregatu pompowego

Przykład opisuje zestaw ppoż. NKF 80-250 z dopuszczeniem 
VdS z następującymi elementami:
• wirnik 270 mm
• uszczelnienie wału BAQE
• napęd silnikiem Diesla
• sprzęgło elastyczne.

4.3.2 Uszczelnienie wału
Uszczelnienie wału jest opisane kodem zawierającym cztery 
litery. Patrz tabela poniżej.

4.3.3 Klucz oznaczeń typu silnika

Przykład przedstawia nie umieszczony w spisie silnik 
standardowy John Deere o pojemności 4,5 litra. 
Chłodzenie odbywa się w wymienniku ciepła.

Przykład: Fire NK F 80 -250 /270 D F X D B A F

Zestawy ppoż.

Typ pompy

F: Pompa dopuszczona do instalacji ppoż.

Nominalna średnica króćca tłocznego [mm]

Wielkość korpusu pompy [mm]

Rzeczywista średnica wirnika [mm]

Napęd
D: Silnik Diesla

Dopuszczenia pompy
F: VdS

Dopuszczenia agregatu pompowego
X: Brak określonych dopuszczeń

Przyłącza rurowe
D: Kołnierz DIN

Szafa sterownicza z panelem sterowania
B: Do montażu na ramie podstawy

Mechaniczne uszczelnienie wału
A: BAQE

Sprzęgło
F: Sprzęgło elastyczne, typ Centaflex

Pozycja Kod Opis

1 B Uszczelnienie mieszkiem gumowym

Pozycja Kod Materiał

2 i 3
A Węgiel impregnowany metalem
Q Węglik krzemu

Pozycja Kod Materiał

4 E EPDM

Przykład: J U 4 H -NL 24

Typ silnika
J: Silnik John Deere

Seria silnika
U: Typoszereg standardowy

Silnik 4-cylindrowy = 4,5 litra
Silnik 6-cylindrowy = 6,8 litra

W: Typoszereg specjalny
Silnik 6-cylindrowy = 8,1 litra

X: Silnik 6-cylindrowy = 12,5 litra

Liczba cylindrów
4: 4 cylindry
6: 6 cylindrów

Chłodzenie
H: przez wymiennik ciepła

Dopuszczenia silnika
NL: nie umieszczony w spisie

Moc nominalna
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4.4 Dane techniczne
4.4.1 Kompletny agregat pompowy
Wymiary: Patrz pkt 15.1.
Masa: Patrz pkt 15.1.

Poziom ciśnienia akustycznego

Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego odbył się bez tłumika 
w odległości 1 metra od agregatu.

4.4.2 Pompa

Dopuszczalne siły i momenty

Rys. 10 Dopuszczalne siły i momenty

* ΣF i ΣM to sumy wektorowe sił i momentów.

Jeżeli wszystkie obciążenia nie przekraczają wartości 
dopuszczalnych, jedna z tych wartości może być większa od 
wartości granicznej. W celu uzyskania informacji szczegółowych 
prosimy o kontakt z firmą Grundfos.

4.4.3 Silnik
Typ: 4-suwowy silnik diesla.
Osiągi: Patrz pkt 15.2.
Obroty: Patrz pkt 15.2.
Masa: Patrz pkt 15.1.
Średnica przewodu spalinowego: Patrz pkt 15.2.
Wymiennik ciepła na wylocie:
Ilość oleju: Patrz pkt 15.2.
Typ oleju: API-klasyfikacja CF4.

Lepkość: 15 W-40.

Ciśnienie oleju: Patrz pkt 15.2.
Ilość cieczy chłodzącej: Patrz pkt 15.2.
Ciecz chłodzona: Mieszanka 50 % czynnika 

chłodzącego i 50 % wody.
Czynnik chłodzący: Etylene/glikol - czynnik 

chłodzący zgodny z ASTM 
D4985.

Temperatura wody chłodzącej: 71 do 93 °C.
Ilość paliwa: Patrz pkt 15.2.
Typ paliwa: olej napędowy.

Dopuszczalne przeciwciśnienie gazów spalinowych: 0,075 bar.

Typ pompy Typ silnika Poziom ciśnienia 
akustycznego

Fire NKF 50-200 JU4H-NL14 97,2 dB(A)
Fire NKF 65-200 JU4H-NL14 97,2 dB(A)

Fire NKF 80-200
JU4H-NL14 97,2 dB(A)
JU4H-NL24 97,2 dB(A)

Fire NKF 80-250
JU4H-NL24 97,2 dB(A)
JU4H-NL34 98,1 dB(A)

Fire NKF 150-400

JU4H-NL50 98,6 dB(A)
JU6H-NL30 99,2 dB(A)
JU6H-NL50 99,2 dB(A)
JU6H-NL60 99,4 dB(A)
JW6H-NL30 100,3 dB(A)

Fire NKF 150-500
JU6H-NL60 99,4 dB(A)
JW6H-NL30 100,3 dB(A)
JW6H-NL40 101,4 dB(A)

RADA

Wielkość tłumika dostarczonego z fabryki została 
dobrana na podstawie wymaganego poziomu 
ciśnienia akustycznego danej instalacji. 
Miejsce lub wymagany poziom ciśnienia 
akustycznego musi być podany w momencie 
złożenia zamówienia.

Ostrzeżenie
Poziom hałasu w czasie pracy silnika jest 
>70 dB(A). W czasie wykonywania 
jakiejkichkolwiek prac w pobliżu silnika należy 
nosić ochronniki słuchu.
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Żeliwo szare Średnica
DN

Siły
[N]

Fy Fz Fx ΣF*

Pompy poziome
oś-z, króciec tłoczny

50 525 473 578 910
65 648 595 735 1155
80 788 718 875 1383

150 1575 1418 1750 2748
200 2095 2600 2100 4055

Pompy poziome
oś-x, króciec 

ssawny

65 735 648 595 1155
80 875 788 718 1383

100 1173 1050 945 1838
200 2345 2100 1890 3658
250 2980 2700 3340 5220

Żeliwo szare Średnica
DN

Momenty
[Nm]

My Mz Mx ΣM*

Pompy poziome
oś-z, króciec tłoczny

50 350 403 490 718
65 385 420 525 770
80 403 455 560 823

150 613 718 875 1278
200 805 928 1138 1680

Pompy poziome
oś-x, króciec 

ssawny

65 385 420 525 770
80 403 455 560 823

100 438 508 613 910
200 805 928 1138 1680
250 1260 1460 1780 1680

UWAGA
Podczas pierwszego uruchomienia stosować olej 
"John Deere Break-in" (TY22041) do 
uzupełnienia.

UWAGA

Nigdy nie używać tradycyjnych czynników 
chłodniczych do silników samochodowych. 
Mogą one zniszczyć silnik z powodu wysokiej 
zawartości krzemianów!

RADA
Wielkość zbiornika paliwa pozwala na ciągłą 
pracę agregatu pompowego przez sześć godzin.
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4.4.4 Akumulator

Silnik 4-cylindrowy
4 x CLT120-12 z 12 V - 120 Ah.
Wymiary akumulatora L x W x H: 410 x 177 x 225 mm.
Masa: 38 kg.
Akumulatory są bezobsługowe.

Silnik 6-cylindrowy
4 x CLT200-12 z 12 V - 200 Ah.
Wymiary akumulatora L x W x H: 520 x 240 x 220 mm.
Masa: 66 kg.
Akumulatory są bezobsługowe.

4.4.5 Sterownik
Szafka sterownicza: Blacha stalowa, czerwona.
Stopień ochrony: IP54.
Wymiary W x H x D: 800 x 1000 x 300 mm.
Masa: 80 kg.
Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz / N / PE.
Tolerancja napięcia: ±10 %.
Maks. pobór prądu
(włączając wymiennik 
wody chłodzącej): 13 A.
Zbyt wysokie napięcie: III.
Znamionowe napięcie udarowe: 4 kV.
Emisja halasu-EMC: Zgodnie z EN 61000-6-3.
Odporność na zakłócenia-EMC: Zgodnie z EN 61000-6-2.
Stopień zanieczyszczenia: 2.
Napięcie sterujące: 230 V/24 V.
Napięcie nominalne: 230 VAC.
Napięcie zasilania urządzenia 
do ładowania akumulatora: 24 V.
Stałe napięcie ładowania: 26.7 V.
Sygnalizacja zbyt niskiego 
napięcia: 24 V.
Napięcie akumulatora: 24 V.
Maks. pojemność akumulatora: 400 Ah/200 Ah.
Typ akumulatora: CLT (Pb).

Wyjścia
Wspólne zakłócenie (sygnalizacja jest odwrócona)
Kontrola paliwa
Pompa tryskaczowa pracuje
Łącznik ciśnienia załączony
Pompa tryskaczowa wyłączona
Wiadomość IF (wiadomość jest odwrócona)

Wszystkie wyjścia są podwójnie bezpotencjałowe.

4.5 Warunki pracy
4.5.1 Minimalne ciśnienie wlotowe
Minimalne ciśnienie wlotowe musi być zgodne z krzywą NPSH 
przy maksymalnej dopuszczalnej wydajności plus margines 
bezpieczeństwa przynajmniej 1 m. Margines bezpieczeństwa jest 
podany w VdS CEA 4001: 2005-09 (02).

4.5.2 Maksymalne ciśnienie wlotowe
Aktualne ciśnienie wlotowe + ciśnienie pompy przy wydajności 
zerowej musi być zawsze mniejsze od maksymalnego 
dopuszczalnego ciśnienia pracy.
Maksymalne ciśnienie wlotowe dla pomp NKF wynosi 9 bar. 
Dla pomp o nominalnej średnicy wirnika 400 mm dopuszczalne 
maksymalne ciśnienie wlotowe wynosi 7 bar.

4.5.3 Wydajność minimalna

System musi być wyposażony w przewód obejściowy 
zapewniający wydajność minimalną równą 2 % wydajności przy 
najwyższej sprawności. Przepływ pomaga odprowadzić nadmiar 
ciepła i zabezpiecza pompę przed przegrzaniem.

4.5.4 Przyłącze przewodu obejściowego

4.5.5 Ciecze tłoczone
Pompy są przeznaczone do tłoczenia cieczy czystych i nie 
agresywnych bez cząstek stałych i włóknistych.

4.5.6 Temperatura cieczy
Maksymalna temperatura cieczy zgodnie z wytycznymi VdS 
CEA 4001 wynosi 40 °C (maksymalny zakres temperatury dla 
pomp: 0 °C do +120 °C).

4.5.7 Prędkość obrotowa pompy
Maksymalna prędkość obrotowa pompy jest podana na 
Certyfikacie VdS i tabliczce znamionowej.

4.5.8 Maksymalne ciśnienie pracy
NKF, model A: 10 bar.
NKF, model B: 16 bar.
Jednakże, zgodnie z wymaganiami VdS wysokość podnoszenia 
pomp NKF nie może przekraczać 110 m (11 bar).

4.5.9 Temperatura otoczenia

Minimalna temperatura otoczenia
• +4 °C jeżeli silnik posiada układ podgrzewania wstępnego.
• +10 °C jeżli silnik nie posiada układu podgrzewania 

wstępnego.

Maksymalna temperatura otoczenia
Maksymalna temperatura otoczenia w filtrze powietrza wlotowego 
wynosi 40 °C.

4.5.10 Wilgotność względna powietrza
Wilgotność względna powietrza nie może być za wysoka z uwagi 
na ryzyko skraplania wilgoci w powietrzu, co może doprowadzić 
do uszkodzenia sterownika silnika. Jeżeli wilogtność jest wysoka 
należy zamontować podgrzewacz powietrza z regulatorem 
wilgotności.

UWAGA

Zabrania się pracy pompy przy zamkniętym 
zaworze po stronie tłocznej, gdyż może to być 
przyczyną wzrostu temperatury/tworzenia się 
pary w pompie. Może to spowodować 
uszkodzenie pompy.

Typ pompy Przyłącze przewodu obejściowego

NKF 50-200 Rp 3/8
NKF 65-200

Rp 1/2
NKF 80-200
NKF 80-250
NKF 150-400
NKF 150-500
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4.5.11 Wpływ temperatury otoczenia i wysokości na moc 
wyjściową silnika

Jeżeli temperatura otoczenia przekracza +25 °C (rys. 11) lub 
jeżeli silnik jest zamontowany powyżej 90 m npm (rys. 12), 
silnik nie może pracować pod pełnym obciążeniem. W takich 
przypadkach może być konieczne zastosowanie silnika 
o większej mocy.

Rys. 11 Zależność pomiędzy mocą silnika a temperaturą 
otoczenia

Rys. 12 Zależność pomiędzy mocą wyjściową silnika 
i wysokością

5. Montaż

5.1 Mocowanie
5.1.1 Miejsce montażu
Agregat pomowy powinien być zamontowany w suchym, dobrze 
wentylowanym miejscu zabezpieczonym przed mrozem.

Należy zapewnić odpowiednią ilość miejsca dookoła pompy 
i silnika dla umożliwienia wykonania inspekcji, napraw lub prac 
montażowych.

5.1.2 Fundament

Agregat pompowy należy zamontować na betonowym 
fundamencie, na tyle masywnym aby stanowił sztywną podstawę 
dla całego agregatu. Fundament musi być zdolny do 
zaabsorbowania wszelkich drgań, normalnych obciążeń lub 
wstrząsów. Przyjmuje się zasadę, że masa fundamentu 
betonowego powinna być 1,5 razy większa niż masa agregatu. 
Fundament powinien mieć równą i gładką powierzchnię. 
W fundamencie należy zamontować odpowiednie śruby kotwiące 
do zamocowania agregatu pompowego.
Zalecana długość i szerokość fundamentu patrz rys. 13. 
Długość i szerokość fundamentu musi być większa o 200 mm od 
wymiarów płyty podstawy.
Minimalną wysokość fundamentu (hf) należy obliczyć 
w następujący sposób, jeżeli zakładamy, że masa fundamentu 
powinna wynosić 1,5 x masa całkowita pompy.

Przeważnie stosuje się beton o gęstości (ρ) 2.200 kg/m3.
W instalacjach wymagających cichej pracy zalecane jest 
zastosowanie fundamentu o masie do 5 x masa pompy. 
Minimalną wysokość fundamentu (hf) można obliczyć:

Rys. 13 Fundament
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Ostrzeżenie
Należy postępować zgodnie z instrukcjami VdS.

Ostrzeżenie
Należy zapewnić dostęp do odpowiedniej ilości 
powietrza do spalania oraz odprowadzenie ciepła 
i spalin.
Nieiodpowiedni lub niesprawny system 
wentylacji i odprowadzania spalin może być 
przyczyną uduszenia się.
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UWAGA

Fundament/montaż należy wykonać zgodnie 
z następującymi instrukcjami. Niezgodność może 
doprowadzić do nieprawidłowego działania 
i zniszczenia elementów pompy.
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Montaż agregatu pompowego
Umieścić agregat pompowy na fundamencie i zamocować przy 
pomocy odpowiednio dobranych śrub. Rama podstawy musi być 
podparta na całej powierzchni. Patrz rys. 14 i 15. 
Dodatkowo zalecamy zamontowanie amortyzatorów drgań pod 
agregatem pompowym. Patrz pkt 5.1.3 Tłumienie drgań.

Rys. 14 Prawidłowy montaż

Rys. 15 Nieprawidłowy montaż

5.1.3 Tłumienie drgań
Aby uniknąć przenoszenia się drgań na konstrukcję budynku 
i rurociągi zalecane jest zastosowanie kompensatorów 
i amortyzatorów drgań. Patrz rys. 16. 

Rys. 16 Tłumienie drgań

Kompensatory
Kompensatory pełnią następujące funkcje:
• Absorbują termiczną rozszerzalność i kurczenie się 

rurociągów spowodowaną zmianami temperatury cieczy.
• Zmniejszają przenoszenie odkształceń mechanicznych 

związanych z nagłymi wzrostami ciśnienia w rurociągach.
• Izolują urządzenia powodujące hałas w rurociągu (tylko 

kompensatory mieszkowe, gumowe).

Kompensatory należy zamontować po stronie ssawnej i tłocznej. 
Odległość od pompy powinna wynosić przynajmniej 1 - 1½ x 
średnica DN. Zapewnia to kompensacje turbulencji 
w kompensatorze a w rezultacie lepsze warunki po stronie 
ssawnej i minimalne straty ciśnienia po stronie tłocznej.
Przy dużych prędkościach przepływu wody (>5 m/s), zaleca się 
zamontowanie większych kompensatorów odpowiednich dla 
rurociągu.

Amortyzatory drgań
W celu uniemożliwienia przenoszenia się drgań na budynek, 
wskazane jest odizolowanie fundamentu pompy od podłoża przy 
pomocy amortyzatorów drgań.
Dobór odpowiednich amortyzatorów drgań wymaga ustalenia:
• Sił przenoszonych przez amortyzator.
• Prędkości obrotowej silnika.
• Wymaganego tłumienia w % (zalecana wartość: 70 %).
Dobór odpowiedniego amortyzotora drgań jest zależny od 
instalacji. Niepoprawny dobór może spowodować zwiększenie 
poziomu drgań. Dlatego też amortyzatory drgań powinny być 
dobierane przez dostawcę.
Jeżeli pompa jest zamontowana na fundamencie 
z amortyzatorami drgań, kompensatory muszą być zamontowane 
po obu stronach pompy. Zabezpiecza to pompę przed 
"wieszaniem" na kołnierzach.

5.1.4 Rurociąg

Rurociągi po stronie ssawnej i tłocznej powinny mieć 
odpowiednie średnice i uwzględniać ciśnienie wlotowe pompy.
Rurociągi ułożyć w taki sposób aby uniknąć gromadzenia się 
w nich powietrza, szczególnie po stronie ssawnej pompy. 
Patrz rys. 17.

Rys. 17 Montaż rurociągów
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UWAGA
Kompensatory nie mogą być montowane w celu 
poprawienia błędów w połączeniach rurociągów 
np. przesunięć i niewspółosiowości kołnierzy.

UWAGA

Rurociągi nie mogą obciążać korpusu pompy lub 
powodować przenoszenia jakichkolwiek 
naprężeń na korpus pompy. Może to 
spowodować uszkodzenie pompy. Dopuszczalne 
siły i momenty. Patrz pkt 4.4.2 Pompa.
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Rury powinny być odpowiednio zamocowane do budynku (do 
ścian, podłóg, sufitów) możliwie jak najbliżej pompy, po stronie 
ssawnej i tłocznej. Patrz rys. 18.
Rury powinny być położone dokładnie naprzeciwko kołnierzy 
pompy bez naprężeń. W przeciwnym razie pompa może ulec 
zniszczeniu.

Rys. 18 Punkty mocowania rurociągów

Zawory odcinające muszą być zamontowane po stronie ssawnej 
i tłocznej pompy.

5.1.5 Dopływ świeżego powietrza

Rys. 19 Istniejący układ wentylacji

Jeżeli jest to konieczne należy zamontować żaluzje wentylacyjne, 
które otwierają się w monencie uruchomienia silnika. Zapewni to 
dopływ odpowiedniej ilości świeżego powietrza i odprowadzenie 
ciepła z silnika.

5.1.6 Układ odprowadzenia spalin

Przewód odporowadzania spalin powinień być moźliwie prosty 
i posiadać jak najmniej kolan. Zamontować dostarczony tłumik 
poziomo i w odpowiedniej odległości od silnika. 
Układ odprowadzenia spalin powinień być zamontowany 
w sposób uniemożliwiający przedostanie się wody do silnika. 
Układ odprowadzenia spalin musi być przymocowany do 
budynku. Połączenia elastyczne nie mogą być wykorzystane 
w celu kompensacji niewspółosiowości rurociągów. Minimalna 
średnica przewodów spalinowych musi być mniejsza od wylotu 
paliwa silnika.

5.1.7 Podłączenie układu chłodzenia
Przepływ przez przewód obejściowy jest wykorzystywany do 
chłodzenia silnika. Przewód obejściowy jest podłączony do 
wymiennika ciepła poprzez obwód chłodzenia. Zamontować rurkę 
po stronie wylotowej wymiennika ciepła. Drugi koniec rurki musi 
mieć widoczny wolny wylot zgodnie z przepisami VdS. Średnica 
nominalna rurki musi być mniejsza od wylotu wymiennika ciepła.
Obwód chłodzenia składa się z układu rur, kurka odcinającego 
(A), zaworu przeponowego (B) i manometru ciśnienia (C). 
Patrz rys. 20. 

Rys. 20 Układ chłodzenia

Dodatkowo do przewodu ssawnego pompy należy zamontować 
dodatkową rurę. Rura ta zabezpiecza przed wyciekiem wody ze 
zbiornika zasobnikowego przez pompę i wymiennik ciepła, kiedy 
poziom wody w zbiorniku jest wyższy od otwartego wylotu 
wymiennika ciepła. Ciśnienie po stronie ssawnej zapewnia 
zamknięcie zaworu przeponowego (rys. 20, poz. B). Kurek 
odcinający (rys. 20, poz. A) jest zamknięty podczas normalnej 
pracy. Powinień on być otwarty tylko jeżeli zawór przeponowy 
jest uszkodzony i pozostaje w pozycji zamkniętej. Zawór 
przeponowy zablokowany w pozycji zamkniętej sygnalizowany 
jest brakiem ciśnienia na manometrze (rys. 20, poz. C).

5.1.8 Odpowietrzenie zbiornika i przewodu testowego
Jeżeli agregat pompowy jest zasilany ze zbiornika 
zasobnikowego, po stronie ssawnej należy zamontować zbiornik 
zalewowy, zgodnie z lokalnymi przepisami, patrz wytyczne VdS 
CEA dla instalacji tryskaczowych.
Należy zamontować przewód testowy po stronie tłocznej pompy 
i podłączyć go do zbiornika zasobnikowego. Na przewodzie 
ciśnieniowym i testowym muszą być zamontowane zawory 
izolacyjne. Jeżeli agregat pompowy jest zasilany bezpośrednio 
z sieci wodociągowej, przewód testowy musi mieć wolny wylot, 
patrz wytyczne VdS dla instalacji tryskaczowych.

5.1.9 Osiowanie pompy i silnika
Sprzęgło elastyczne łączy silnik i pompę. Patrz rys. 21.

Rys. 21 Sprzęgło elastyczne pomiędzy pompą a silnikiem
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Ostrzeżenie
Układ odporwadzenia spalin musi być 
zamontowany prawidłowo zgodnie z lokalnymi 
przepisami i musi być całkowicie szczelny. 
Praca bez układu odprowadzenia spalin jest 
niedozwolona.
Gazy spalinowe są bezpośrednio odprowadzane 
na zewnątrz przez układ odprowadzania spalin. 
Gazy spalinowe nie mogą ulatniać się wewnątrz 
budynku. Niebezpieczeństwo uduszenia!
Gorący przewód spalinowy musi być 
zabezpieczony przed przypadkowym 
dotknięciem. Niebezpieczeństwo oparzenia!
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Sprzęgło jest przymocowane osiowo do koła zamachowego. 
Wał pompy jest wciśnięty osiowo i przymocowany promieniowo 
przy pomocy czterech śrub. Patrz rys. 22.

Rys. 22 Połączenie i osiowanie pompy i silnika

W przypadku, kiedy dostarczony agregat jest zmontowany 
fabrycznie, połówki sprzęgła są dokładnie wyosiowane przy 
użyciu podkładek pod pompę lub silnik, jeżeli jest to konieczne.
Transport i montaż może mieć wpływ na osiowanie pompy-
silnika. Dlatego też osiowanie musi być zawsze sprawdzone po 
montażu agregatu pompowego.
Sprawdzić końcowe osiowanie, kiedy pompa pracuje już przy 
temperaturze i normalnych warunkach pracy.

Sprawdzenie osiowania

1. Odłączyć akumulator (biegun ujemny).
2. Zdemontować osłonę sprzęgła.
3. Zmierzyć odległość "Z" na gumowym elemencie wszystkich 

osiowych punktów mocowania. Patrz rys. 22. Odległość musi 
wynosić 50 mm. Jeżeli osiowanie jest poprawne, przejdź do 
kroku 4; w innym przypadku należy wyosiować pompę i silnik. 
Patrz następny punkt.

4. Zamontować ponownie osłonę sprzęgła.
5. Podłączyć ponownie akumulator.

Osiowanie pompy i silnika
1. Wykręcić osiowe i promieniowe śruby z osłony i wcisnąć tuleję 

ochronną wału na wał w kierunku do pompy.
2. Poluzować śruby w podstawie pompy.
3. Podłożyć podkładki lub cieńkie blaszki pod podstawę pompy.
4. Dokręcić śruby w podstawie pompy.
5. Wcisnąć tuleję ochronną wału na wał w kierunku do silnika 

i zamocować ponownie śruby osiowe i promieniowe. 
Zawsze mocować śruby osiowe jako pierwsze. Śruby mogą 
być wykorzystane maksymalnie 3 razy. Potem należy 
zastosować nowe śruby samozabezpieczające. Śruby nie 
mogą być zamocowane z blokadą gwintu ponieważ może to 
doprowadzićdo zniszczenia elementó gumowych.

6. Sprawdzić ponownie osiowanie.

Rys. 23 Osiowe i promieniowe mocowanie tuleji ochronnej 
wału

5.2 Podłączenie elektryczne

• Podłączenie do zasilania elektrycznego musi posiadać 
bezpieczeniki odpowiedniej wielkości, zgodnie z lokalnymi 
przepisami i być podłączone do zespołu listw zaciskowych X1, 
zaciski 1, 2 i 3 w szafie sterowniczej. Patrz schemat 
elektryczny.

• Podłączyć dwa zewnętrzne łączniki ciśnienia do zespołu listw 
zaciskowych X11, zaciski 3 i 4 oraz 5 i 6 (patrz schemat 
elektryczny w szafie sterowniczej.

• Dwa silniki żaluzji wentylacyjnych można podłączyć do 
zespołu listw zaciskowych X4, zaciski 5 do 7 oraz 8 do 9 
w szafie sterowniczej. (Patrz schemat elektryczny).

• Dla zdalnego sterowania, określony sygnał może być 
przesłany przez zespół listw zaciskowych X16.

6. Uruchomienie

Procedura:
1. Sprawdzić poziom oleju. Patrz 9.3.1 Poziom oleju.
2. Sprawdzić poziom cieczy chłodzącej. Patrz 9.3.2 Ukad 

chłodzenia.

3. Sprawdzić napięcie napędu pasowego. 
Patrz pkt 9.3.6 Napęd pasowy.

4. Napełnić zbiornik paliwa. Patrz pkt 9.3.3 Układ paliwowy.
5. Nastawić wartości ciśnienia na łącznikach ciśnieniowych. 

Patrz instrukcje na łącznikach ciśnieniowych. 
"Ciśnienie instalacji - 0,5 bar" może być wykorzystane jako 
wartość standardowa ustawień.
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UWAGA

Dokładne osiowanie jest ważne dla długiego 
okresu użytkowania łożyska. Jest to bardzo 
ważne przy zwiększaniu prędkości silnika. 
Należy postępować zgodnie z instrukcją 
producenta sprzęgła.

Ostrzeżenie
Przed demontażem osłon sprzęgła należy 
odłączyć kable akumulatora.

A
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Ostrzeżenie
Przed uruchomieniem należy sprawdzić czy 
napięcie podane na tabliczce znamionowej szafy 
sterowniczej jest odpowiednie do dostępnej sieci 
elektrycznej.
Podłączenie elektryczne powinien wykonać 
uprawniony elektryk zgodnie z lokalnymi 
przepisami.

Ostrzeżenie
Uruchomienie może by przeprowadzone tylko 
przez autoryzowany i wykwalifikowany personel 
techniczny.
Szafa sterownicza sterownika musi być 
zamknięta podczas uruchomienia. 
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego!

UWAGA

W celu uniemożliwienia zniszczenia silnika ważne 
jest sprawdzenie poziomu oleju i cieczy 
chłodzącej w silniku przed uruchomieniem. 
Jeżeli poziom oleju jest zbyt niski, należy go 
uzupełnić. Jeżeli poziom cieczy chłodzącej jest 
zbyt niski, należy go uzupełnić. Patrz pkt 
9.3 Rutynowe kontrole silnika.
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6. Włączyć agregat pompowy przełączając bezpieczniki F1, F4, 
F5, F8, F9, F6 i F7 w szafie sterowniczej (rys. 5 lub rys. 7, 
poz. 26) (położenie ON). Poczekać do momentu uruchomienia 
PLC a lampka sygnalizacyjna H4 "Procesor zał." miga.

7. Otworzyć zawór paliwa (rys. 5 lub rys. 7, poz. 7).
8. Otworzyć zawór odcinający po stronie ssawnej pompy. 

Zamknąć zawór odcinający po stronie tłocznej pompy. 
Otworzyć zawór odcinający przewodu testowego.

9. Uruchomić pompę ręcznie. Patrz pkt 7.2 Praca ręczna.

10.Powoli otworzyć zawór odcinający po stronie tłocznej pompy.
11.Jeżeli pompa wytwarza ciśnienie pracy otworzyć zawór po 

stronie tłocznej odpowiednio do punktu pracy.
12.Sprawdzić ciśnienie oleju, temperaturę i prędkość obrotową 

w wartościami nominalnymi. Patrz pkt 4.4.3 Silnik.
13.Wyłączyć pompę ręcznie. Patrz pkt 7.2 Praca ręczna.
Agregat pompowy jest teraz gotowy do pracy w trybie 
automatycznym.
Razem z uruchomieniem należy przeprowadzić próbę końcową 
zgodnie z VdS. Aby to wykonać należy uaktywnić polecenie 
automatycznego uruchomienia przez obniżenie ciśnienia 
w rurociagu po stronie tłocznej przy zamkniętym zaworze 
paliwowym. Każdy cykl uruchomienia składa się z 15 sekundowej 
fazy uruchomienia i następującej po niej 15 sekundowej przerwy. 
Po sześciu nieudanych próbach uruchomienia zostanie 
uaktywniony ostrzeżenie o zakłóceniu uruchomienia. Po otwarciu 
zaworu paliwowego i usunięciu sygnalizacji zakłócenia przez 
naciśnięcie przycisku S4, pompa powinna się uruchomić.

7. Praca

7.1 Praca automatyczna
Jeżeli agregat pompowy został zamontowany i uruchomiony 
zgodnie z instrukcją, dalsze przygotowania nie są konieczne. 
Agregat pompowy pracuje automatycznie i załącza się 
samodzielnie wg. zapotrzebowania, tak szybko jak tryskacze 
zaczną pracować a łącznik ciśnienia zarejestruje spadek 
ciśnienia.
Agregat może być wyłączony przez naciśnięcie przycisku S3. 
Wyłączenie awaryjne jest możliwe przez pociągnięcie dźwigni-
STOP na pompie wtryskowej. Patrz rys. 24. Alternatywnie można 
zamknąć zawór paliwowy na zbiorniku. Patrz rys. 5 lub rys. 7, 
poz. 7.

Rys. 24 Wyłączenie awaryjne

Jeżeli wyjścia sterownika agregatu pompowego są podłączone 
do systemu automatyki budynku, praca może być kotrolowana 
zdalnie.
W przypadku uruchomienia spowodowanego fałszywym 
alarmem, pompa nie powinna pracować dłużej niż 48 godzin. 
Jeżeli pompa pracowała dłużej niż 48 godzin po fałszywym 
alarmie, zawsze należy zdemontować pompę i sprawdzić ją pod 
kątem żużycia i uszkodzeń. Jeżeli jest to konieczne wymienić 
uszkodzone elementy.

7.2 Praca ręczna
W celu tymczasowego załączenia lub wyłączenia silnika podczas 
uruchomienia, przeprowadzenia załączenia testowego czy prac 
serwisowych, agregat pompowy można uruchamiać ręcznie przy 
pomocy przycisków S1 "Pompa ppoż. zał, jednostka rozruchowa 
1" lub S2 "Pompa ppoż. zał, jednostka rozruchowa 2". 
Silnik zostanie wyłączony po naciśnięciu przycisku S3 "Pompa 
ppoż. wył".
Wyłączenie awaryjne jest możliwe przez pociągnięcie dźwigni-
STOP na pompie wtryskowej. Patrz rys. 24. Alternatywnie można 
zamknąć zawór paliwowy na zbiorniku. Patrz rys. 5 lub rys. 7, 
poz. 7.

8. Wyłączenie pompy z eksploatacji
Procedura
1. Zamknąć zawór odcinający po stronie tłocznej.
2. Zamknąć zawór odcinający po stronie ssawnej.
3. Zamknąć zawór paliwa (rys. 5 lub rys. 7, poz. 7).
4. Wyłączyć bezpieczniki F1, F4, F5, F8, F6 i F7 z szafie 

sterowniczej (rys. 5 lub rys. 7, poz. 26).
5. Odłączyć akumulator.
Jeżeli pompa ma być opróżniona na dłuższy czas wyłączenia, 
należy wstrzyknąć kilka kropli oleju silikonowego na wał. 
Zapobiega to sklejeniu się powierzchni uszczelnienia wału. 
Obrócić wał ręcznie raz w miesiącu. Aby to wykonać należy 
poluzować sprzęgło jak opisano w punkcie 5.1.9 Osiowanie 
pompy i silnika.
W czasie wydłużonych okresów wyłączenia należy postępować 
zgodnie z punktem 3.3 Składowanie.
W celu ponownego uruchomienia agregatu pompowego 
ponownie napełnić silnik olejem i cieczą chłodzącą i wyosiować 
sprzęgło. Następnie postępować zgodnie z punktem 
6. Uruchomienie.

9. Konserwacja

9.1 Sprawdzenie działania agregatu pompowego
Uruchomienie testowe powinno być przeprowadzane raz 
w tygodniu. Procedura, patrz punkt 6. Uruchomienie.

RADA

Jeżeli silnik się nie uruchomi, sprawdzić 
wiadomości o zakłóceniach i instrukcje na 
wyświetlaczu. Inne przyczyny, patrz pkt 
10. Przegląd zakłóceń.
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RADA
Regularne przeprowadzanie uruchomień 
testowych powinno być ograniczone do 
maksymalnie 30 minut na tydzień.

RADA

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, 
że wszystkie prace konserwacyjne, serwisowe i 
montażowe przeprowadzone będą przez 
wykwalifikowany personel. Ustalony plan prac 
konserwacyjnych pomoże uniknąć kosztownych 
napraw i zapewni niezawodną i bezawaryjną 
pracę.

Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem prac przy pompie, należy 
sprawdzić czy agregat pompowy został 
wyłączony i upewnić się, że nie zostanie 
przypadkowo ponownie załączony. 
Prace konserwacyjne mogą być tylko 
wykonywane prze wykwalifikowany personel 
uprawniony przez VdS.

UWAGA

Dodatkowo do tutaj opisanych kontroli i 
ograniczeń czasowych, dla instalacji 
wykonanych zgodnie z VdS obowiązują przepisy 
podane w VdS 2092 dla konserwacji instalacji 
tryskaczowych.
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9.2 Rutynowe kontrole pompy
9.2.1 Uszczelnienie wału
Mechaniczne uszczelnienia wału są bezobsługowe i pracują 
prawie bez żadnych przecieków. W przypadku wystąpienia 
znacznych i zwiększonych przecieków należy natychmiast 
sprawdzić mechaniczne uszczelnienie wału. Jeżeli powierzchnie 
ślizgowe są zniszczone, należy wymienić całe uszczelnienie.

9.2.2 Smarowanie łożysk pompy
Typy łożysk i smarów podane są w poniższej tabeli:

Do smarowania łożysk należy stosować smary łożyskowe na 
bazie litu zgodne ze specyfikacją:
• NLGI klasa 2 lub 3.
• Lepkość podstawowego oleju: 70 do 150 cSt przy +40 °C.

9.3 Rutynowe kontrole silnika
Następujące poziomy zalania i elementy muszą być sprawdzane 
regularnie:
Poziom oleju Raz na tydzień.
Układ chłodzenia: Raz na tydzień.
Układ paliwowy: Raz na tydzień.
Układ odprowadzenia spalin: Raz na tydzień.
Filtr powietrza: Raz na tydzień.
Napęd pasowy: Raz na miesiąc.

9.3.1 Poziom oleju

Rys. 25 Układ wskaźnika poziomu oleju

W celu odczytania poziomu oleju, wyciągnąć wskaźnik poziomu 
oleju (JU4H i JU6H) lub odkręcić (JW6H) (rys. 25, poz. 29). 
Sprawdzenie poziomu oleju należy wykonać przy zimnym silniku. 
Poziom oleju musi znajdować się pomiędzy minimum a 
maksimum na wskaźniku. Patrz rys. 26 i 27.

Rys. 26 Prawidłowy poziom oleju, JU4H i JU6H

Rys. 27 Prawidłowy poziom oleju, JW6H

Napełnianie olejem
Odkręcić nakrywkę wlewu oleju (rys. 31, poz. 30) i wlać olej do 
odpowiedniego oznaczenia na wskaźniku oleju.

9.3.2 Ukad chłodzenia
1. Sprawdzić szczelność wszystkich rur w układzie chłodzenia. 

Wymienić uszkodzone rury.
2. Sprawdzić poziom cieczy chłodzącej w wymienniku ciepła. 

Kiedy silnik jest zimny, ciecz chłodząca musi sięgać dolnej 
krawędzi króćca napełniającego (JU4H i JU6H), lub 
oznaczenia poziomu maksymalnego (JW6H), odpowiednio. 
Jeżeli poziom cieczy chłodzącej jest zbyt niski, należy go 
uzupełnić.

3. Sprawdzić poziom cieczy chłodzącej w zbiorniku 
wyrównawczym. Kiedy silnik jest zimny, poziom napełnienia 
musi sięgać oznaczenia "Full Cold". Jeżeli poziom cieczy 
chłodzącej jest zbyt niski, należy go uzupełnić.

4. Sprawdzić czy manometr ciśnienia układu chłodzącego 
pokazuje wartość ciśnienia kiedy silnik pracuje.

Ponowne napełnienie cieczą chłodzącą

Rys. 28 Wymiennik ciepła ze zbiornikiem wyrównawczym

Jeżeli w wymienniku ciepła jest zbyt mało cieczy chłodzącej, 
otworzyć pokrywę wymiennika ciepła (rys. 28, poz. A) i wlać ciecz 
chłodzącą do dolnej krawędzi króćca zalewowego (JU4H i JU6H) 
lub do oznaczenia maksymalnego (JW6H). Zamknąć pokrywę 
wymiennika ciepła.
Jeżeli w zbiorniku wyrównawczym jest zbyt mało cieczy 
chłodzącej, otworzyć pokrywę (rys. 28, poz. B) zbiornika 
wyrównawczego. Kiedy silnik jest zimny, wlać ciecz chłodzącą do 
oznaczenia "Full Cold" (JU4H i JU6H) lub do 100 mm powyżej 
dna zbiornika (JW6H). Zamknąć pokrywę zbiornika 
wyrównawczego.

Rysunek 28 przedstawia wymiennik ciepła i zbiornik 
wyrównawczy silnika z typoszeregu JU4H i JU6H. Układ silników 
typoszeregu JW6H można zobaczyć na rys. 7 i rys. 8.

Pompa Łożysko Smarowanie

NKF 50-200
NKF 65-200
NKF 80-200
NKF 80-250
NKF 150-400
NKF 150-500

6306.2ZR.C3 Bezobsługowe, trwale 
nasmarowane łożyska.

JU4H JW6H
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Prawidłowy poziom oleju

ADD FULL

Prawidłowy poziom oleju

UWAGA

Poziom oleju nie może przekraczać poziomu 
maksymalnego. Przekroczenie poziomu 
maksymalnego może być przyczyną uszkodzenia 
silnika.
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Ostrzeżenie
Nie otwierać pokrywy zbiornika wyrównawczego 
lub wymiennika ciepła kiedy silnik jest gorący. 
Zbiornik jest pod ciśnieniem! Niebezpieczeństwo 
oparzenia wyciekającą cieczą!

UWAGA
Stosować tylko podane ciecze chłodzące. 
Patrz pkt 4.4.3 Silnik.

16

15

A B
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9.3.3 Układ paliwowy
1. Sprawdzić szczelność przewodów paliwowych. 

Wymienić uszkodzone przewody paliwowe. Do zamocowania 
przewodów paliwowych należy zastosować wsporniki 
skręcane typu Norma.

2. Odczytać poziom paliwa na wskaźniku poziomu paliwa 
(rys. 29, poz. 4). W celu zabezpieczenia przed kondensacją 
i utrzymania systemu w gotowości do pracy zbiornik paliwa 
zawsze musi być pełny.

3. Odprowadzić skropliny z filtra i zbiornika paliwa.

Tankowanie paliwa

Rys. 29 Zbiornik paliwa z armaturą

Zbiornik paliwa może być napełniany od góry z kanistra lub przy 
pomocy ręcznej pompy do napełnienia (rys. 29, poz. 5). 
Ilość paliwa, patrz punkt 4.4.3 Silnik.
W celu napełnienia przy pomocy kanistra, otwórz pokrywę 
zbiornika (rys. 29, poz. 6) i wlać paliwo. Po napełnieniu zamknąć 
pokrywę.
W celu napełnienia przy pomocy pompy ręcznej, podłączyć 
przewód z beczki z dolnym króćcem pompy ręcznej (rys. 29, 
poz. A) oraz drugi przewód do górnego króćca pompy ręcznej 
(rys. 29, poz. B). 
Następnie otworzyć pokrywę zbiornika i włożyć do zbiornika 
przewód z górnego króćca pompy ręcznej. Napełnić zbiornik przy 
pomocy pompy ręcznej. Po napełnieniu zbiornika wyciągnąć 
przewód i zmaknąć pokrywę zbiornika. Odłączyć obydwa 
przewody od pompy ręcznej.

Odprowadzanie skroplin:
Odprowadzić skropliny z filtra i zbiornika paliwa.
Zbiornik skroplin znajduje się pod filtrem paliwa (rys. 32, poz. A). 
Poluzować nakrętki radełkowe zbiornika skroplin i dokręcić je 
w momencie kiedy olej napędowy jest czysty, tj. bez wody. 
Zebrać paliwo zawierające wodę do odpowiedniego pojemnika 
i usunąć je w sposób zgodny z ochroną środowiska.
Na spodzie zbiornika znajduje się śruba spustowa, (rys. 30, 
poz. 9). Poluzować śrubę spustową i usunąć zebraną wodę 
i brud. Zebrać olej napędowy do odpowiedniego pojemnika 
i usunąć je w sposób zgodny z ochroną środowiska. 
Dokręcić śrubę spustową  w momencie kiedy olej napędowy jest 
czysty, tj. bez wody.

Rys. 30 Śruba spustowa zbiornika paliwa

9.3.4 Układ odprowadzenia spalin
Sprawdzić szczelność wszystkich przewodów układu podczas 
pracy silnika. Dokręcić poluzowane przyłącza przewodów. 
Wymienić natychmiast uszkodzone przewody.

9.3.5 Filtr powietrza
Sprawdzić stan zabrudzenia filtra powietrza. Wymienić brudne 
filtry powietrza. W celu wymiany filtra powietrza należy 
poluzować klamry i wyciągnąć elementy filtra. Filtr złożyć 
w odwrotnej kolejności do demontażu. Zalecamy wymienę filtra 
powietrza co każde 6 miesięcy.

9.3.6 Napęd pasowy
Sprawdzać zużycie pasa napędowego i koła pasowego. 
Dodatkowo należy sprawdzić napięcie pasa napędowego.

Sprężystość pasa napędowego pomiędzy dwoma kołami 
pasowymi musi wynosić 1 do 1,5 cm. Patrz strzałka na rys. 37. 
Sprężystość pasa napędowego można zwiększać przez 
poluzowanie obydwóch śrub mocujących generatora (rys. 37, 
poz. A) i wypchnięcie generatora na zewnątrz. Następnie należy 
ponownie dokręcić śruby.
Zużyty pas napędowy należy wymienić. Patrz pkt 9.7 Wymiana 
pasa napędowego.

9.4 Wymiana oleju z filtrem
Olej musi być wymieniany raz w roku. Ilość oleju, patrz punkt 
4.4.3 Silnik.
1. Uruchomić silnik i pozwolić mu pracować do osiągnięcia 

temperatury pracy. Patrz pkt 7.2 Praca ręczna.
2. Nacisnąć przycisk S3 w celu wyłączenia silnika.
3. Podłączyć przewód spustowy oleju do pompy spustowej oleju 

(rys. 31, poz. 27). Koniec przewodu spustowego umieścić 
w odpowiednim pojemniku. Spuścić olej przy pomocy pompy 
ręcznej. Usunąć zużyty olej zgodnie z przepisami.

4. Umieścić pojemnik pod filtrem oleju i poluzować filtr 
(rys. 31, poz. 28 przy pomocy np. klucza z tasmą stalową. 
Usunąć zużyty filtr oleju zgodnie z przepisami.

5. Wyczyścić pojemnik filtra oleju.
6. Napełnić nowy filtr olejem silnikowym.
7. Zamocować nowy filtr oleju i dokręcić ręcznie. Nie używać 

narzędzi!
8. Odkręcić nakrywkę wlewu oleju (rys. 31, poz. 30) i wlać olej 

silnikowy do odpowiedniego oznaczenia na wskaźniku oleju.
9. Uruchomić silnik i pozwolić mu pracować tak, jak opisano 

w pkt 7.2 Praca ręczna. Po wyłączeniu silnika i schłodzeniu, 
zmierzyć poziom oleju i uzupełnić jeżeli jest to konieczne.
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UWAGA Stosować tylko olej napędowy.
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UWAGA
Pas napędowy musi być naciągnięty zgodnie 
z przepisami w celu zapewnienia optymalnego 
działania pompy i generatora elektrycznego.
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Rys. 31 Pompa spustowa oleju, filtr oleju i otwór do 
nalewania oleju silnikowego.  

Rysunek 31  przedstawia silniki typoszeregu JU4H i JU6H. 
Układ silników typoszeregu JW6H można zobaczyć na rys. 7 i 
rys. 8.

9.5 Wymiana filtra oleju
Filtr paliwa powinień być wymieniany raz w roku.

9.5.1 Wymiana filtra oleju, JU4H i JU6H

Rys. 32 Filtr paliwa, JU4H i JU6H

1. Zamknąć zawór paliwa (rys. 5, poz. 7).
2. Poluzować śrubę spustową w kolektorze wody 

(rys. 32, poz. A) i zebrać paliwo w odpowiednim pojemniku. 
Usunąć paliwo w sposób zgodny z ochroną środowiska.

3. Obrócić pierścień mocujący obudowę filtra (rys. 32, poz. B) 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o ćwierć 
obrotu i zdemontować. Przytrzymać pierścień mocujący u góry 
podczas obracania w celu odblokowania mechanizmu 
blokującego. Następnie wyciągnąć filtr paliwa skierowany 
w dół.

4. Sprawdzić stan czystości obudowy filtra i wyczyścić jeżeli jest 
to konieczne.

5. Włożyć nowy filtr paliwa w obudowę filtra. Upewnić się, że 
mechanizm blokujący pasuje dokładnie do wyżłobień 
w obudowie filtra. W razie konieczności, przesuwać delikatnie 
elementy filtra do ustalenia poprawnego położenia.

6. Wkręcić pierścień mocujący ponownie w obudowę filtra 
i upewnić się, że uszczelnienie przeciwpyłowe jest 
odpowiednio umieszczone w obudowie. Dokręcić pierścień 
mocujący ręcznie do monentu zatrzaśnięcia w odpowiednim 
położeniu (ok. 1/3 obrotu). Nie należy za mocno przekręcić 
pierścienia mocującego!

7. Otworzyć zawór paliwa (rys. 5, poz. 7) i odpowietrzyć układ 
paliwowy. Patrz następny punkt.

Odpowietrzenie układu paliwowego

1. Poluzować króciec wentylacyjny (rys. 32, poz. C) w obudowie 
filtra i ręcznie przekręcić dwa razy.

2. Przy pomocy dźwigni uruchom ręczną pompę paliwa (rys. 32, 
poz. 20) do momentu kiedy olej napędowy w króćcu 
wentylacyjnym nie będzie zawierał bąbelków powietrza. 
Zebrać olej napędowy do odpowiedniego pojemnika i usunąć 
go w sposób zgodny z ochroną środowiska.

3. Ostrożnie dokręcić króciec wentylacyjny. Ręczna pompa 
paliwowa musi pracować do momentu, kiedy nie będzie 
wyczuwalny żaden opór. Następnie popchnąć uchwyt tak 
daleko jak tylko możliwe w kierunku bloku cylindrów.

4. Uruchomić silnik naciskając przycisk S1 na szafie sterowniczej 
i sprawdzić szczelność. Następnie wcisnąć przycisk S3 w celu 
ponownego wyłączenia silnika.

Jeżeli silnik się nie uruchamia, może być rónież konieczne 
odpowietrzenie układu paliwowego poprzez pompę wtryskową. 
Procedura jest następująca:
1. Poluzować łącznik (rys. 33, poz. A) na przewodzie powrotnym 

paliwa.
2. Przy pomocy dźwigni uruchom ręczną pompę paliwa (rys. 32, 

poz. 20) do momentu kiedy olej napędowy, który pojawi się 
w łączniku nie będzie zawierał bąbelków powietrza. Zebrać 
paliwo do odpowiedniego pojemnika i usunąć je w sposób 
zgodny z ochroną środowiska.

3. Dokręcić łącznik momentem 16 Nm.
4. Następnie wcisnąć uchwyt tak daleko jak tylko możliwe 

w kierunku bloku cylindrów.
5. Uruchomić silnik naciskając przycisk S1 na szafie sterowniczej 

i sprawdzić szczelność. Następnie wcisnąć przycisk S3 w celu 
ponownego wyłączenia silnika.

Rys. 33 Pompa wtryskowa silników JU4H i JU6H
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UWAGA
Stosować tylko opisane oleje silnikowe. 
Patrz pkt 4.4.3 Silnik.
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Ostrzeżenie
Paliwo wyciekające pod ciśnieniem może wnikać 
w skórę i być przyczyną poważnych obrażeń. 
Ciśnienie musi być zawsze zredukowane przed 
rozłączeniem przewodów paliwowych. 
Tylko przewody nie będące pod ciśnieniem 
zostały dokręcone odpowiednio.
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9.5.2 Wymiana filtra paliwa, JW6H

Rys. 34 Filtr paliwa, JW6H

Silnik JW6H posiada dwa filtry - okrągły filtr główny ze 
zbiornikiem wodnym (rys. 34, poz. 8.1) i prostokątny filtr wtórny 
(rys. 34, poz. 8.2).

Wymiana filtra głównego
1. Zamknąć zawór paliwa (rys. 7, poz. 7).
2. Poluzować śrubę spustową w kolektorze wody 

(rys. 34, poz. A) i zebrać paliwo w odpowiednim pojemniku. 
Usunąć paliwo w sposób zgodny z ochroną środowiska.

3. Obrócić pierścień mocujący obudowę filtra (rys. 34, poz. B) 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o ćwierć 
obrotu i zdemontować. Wcisnąć pierścień mocujący podczas 
obracania w celu odblokowania mechanizmu blokującego. 
Następnie wyciągnąć filtr paliwa skierowany w dół.

4. Sprawdzić stan czystości mocowania filtra i wyczyścić jeżeli 
jest to konieczne.

5. Usunąć kolektor wody ze starego elementu filtra. 
Opróżnić i wyczyścić pojemnik. Usunąć paliwo w sposób 
zgodny z ochroną środowiska.

6. Zamontować kolektor wody w nowym elemencie filtra 
i dokręcić.

7. Włożyć nowy filtr paliwa w obudowę filtra. Upewnić się, 
że mechanizm blokujący pasuje dokładnie do wyżłobień 
w obudowie filtra. W razie konieczności, przesuwać delikatnie 
elementy filtra do ustalenia poprawnego położenia.

8. Wkręcić pierścień mocujący ponownie w obudowę filtra 
i upewnić się, że uszczelnienie przeciwpyłowe jest 
odpowiednio umieszczone w obudowie. Dokręcić pierścień 
mocujący ręcznie do monentu zatrzaśnięcia w odpowiednim 
położeniu (ok. 1/3 obrotu). Nie należy za mocno przekręcić 
pierścienia mocującego!

9. Otworzyć zawór paliwa (rys. 7, poz. 7) i odpowietrzyć układ 
paliwowy. Patrz następny punkt.

Wymiana filtra wtórnego
1. Zamknąć zawór paliwa (rys. 7, poz. 7).
2. Odkręcić króciec odpowietrzający (rys. 34, poz. C) po stronie 

obudowy filtra i usunąć korek (rys. 34, poz. D) w celu 
opróżnienia filtra. Zebrać paliwo do odpowiedniego pojemnika 
i usunąć je w sposób zgodny z ochroną środowiska.

3. Wcisnąć filtr paliwa (rys. 34, poz. 8.2) do obudowy i usunąć 
górny i dolny zacisk mocujący. Następnie usunąć filtr paliwa 
z drążków prowadzących obudowy filtra.

4. Zamocować nowy filtr na drążkach prowadzących i wcisnąć do 
obudowy. Następnie zamocować pierścienie ustalające, 
najpierw dolny a potem górny.

5. Nakręcić nowy korek spustowy. Dokręcić krócieć 
odpowietrzający i korek spustowy. Nie dokręcać zbyt mocno!

6. Otworzyć zawór paliwa (rys. 7, poz. 7) i odpowietrzyć układ 
paliwowy. Patrz następny punkt.

Odpowietrzenie układu paliwowego

W pierwszej kolejności należy odpowietrzyć filtr główny:
1. Poluzować króciec odpowietrzający (rys. 34, poz. E) na 

zbiorniku filtra paliwa.
2. Uruchomić ręczny system odpowietrzający (rys. 34, poz. F) 

zbiornika filtra paliwa do momentu kiedy olej napędowy 
w króćcu odpowietrzającym nie będzie zawierał bąbelków 
powietrza. Zebrać paliwo do odpowiedniego pojemnika 
i usunąć je w sposób zgodny z ochroną środowiska.

3. Ostrożnie dokręcić ponownie króciec odpowietrzający. 
Ręczny układ odpowietrzający musi być skierowany w dół.

Następnie należy odpowietrzyć filtr wtórny:
1. Poluzować króciec odpowietrzający (rys. 34, poz. C) na 

zbiorniku filtra paliwa.
2. Uruchomić ręczny system odpowietrzający (rys. 35, poz. A) na 

pompie paliwa do momentu kiedy olej napędowy w króćcu 
odpowietrzającym nie będzie zawierał bąbelków powietrza. 
Zebrać olej napędowy do odpowiedniego pojemnika i usunąć 
go w sposób zgodny z ochroną środowiska.

3. Ostrożnie dokręcić ponownie króciec odpowietrzający. 
Ręczny układ odpowietrzający musi być skierowany w dół.

4. Uruchomić silnik naciskając przycisk S1 na szafie sterowniczej 
i sprawdzić szczelność. Następnie wcisnąć przycisk S3 w celu 
ponownego wyłączenia silnika.

Rys. 35 Pompa wtryskowa JW6H

Jeżeli silnik się nie uruchamia, może być również konieczne 
odpowietrzenie układu paliwowego poprzez pompę wtryskową. 
Procedura jest następująca:
1. Poluzować łącznik (rys. 35, poz. B) przewodu paliwa na 

pierwszej dyszy wtryskowej.
2. Pokręcić korbą na rozruszniku do momentu pojawienia się 

paliwa bez bąbelków powietrza w łączniku. Zebrać olej 
napędowy do odpowiedniego pojemnika i usunąć go w sposób 
zgodny z ochroną środowiska.

3. Dokręcić łącznik.
4. Powtórzyć kroki 1 do 3 dla wszystkich dysz wtryskowych.
5. Uruchomić silnik naciskając przycisk S1 na szafie sterowniczej 

i sprawdzić szczelność. Następnie wcisnąć przycisk S3 w celu 
ponownego wyłączenia silnika.
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CD E F Ostrzeżenie
Paliwo wyciekające pod ciśnieniem może wnikać 
w skórę i być przyczyną poważnych obrażeń. 
Ciśnienie musi być zawsze zredukowane przed 
rozłączeniem przewodów paliwowych. Tylko 
przewody nie będące pod ciśnieniem zostały 
dokręcone odpowiednio.
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9.6 Wymiana cieczy chłodzącej
W czasie eksploatacji chłodziwo w cieczy chłodzącej traci swoje 
właściwości. Ciecz chłodząca musi być wymieniana każdego 
roku. Nalezy używać gotowych cieczy chłodzących zawierajych 
50 % czynnika chłodzącego i 50 % wody. Ilość cieczy, patrz punkt 
4.4.3 Silnik.

1. W celu spuszczenia cieczy chłodzącej należy otworzyć kurek 
spustowy (rys. 36, poz. 23). Zebrać ciecz chłodzącą do 
odpowiedniego pojemnika i usunąć w sposób zgodny 
z ochroną środowiska.

2. Zamknąć kurek spustowy.
3. Odkręcić pokrywę wymiennika ciepła (rys. 28, poz. A) i wlać 

ciecz chłodzącą do poziomu dolnej krawędzi krócca 
zalewowego. Zamknąć pokrywę wymiennika ciepła. 
Następnie zdjąć pokrywę zbiornika wyrównawczego 
(rys. 28, poz. B) i wlać ciecz chłodzącą do poziomu 100 mm 
powyżej dna. Zamknąć pokrywę zbiornika wyrównawczego.

4. Nacisnąć przycisk S1 w szafie sterowniczej w celu 
uruchomienia silnika i pozwolić na pracę przy zerowym 
obciążeniu do momentu osiągnięcia temperatury 71 do 93 °C. 
Następnie wcisnąć przycisk S3 w celu ponownego wyłączenia 
silnika.

5. Kiedy silnik ostygnie, sprawdzić poziom cieczy chłodzącej 
i jeżeli jest to konieczne wlać ciecz chłodzącą do wymiennika 
ciepła do poziomu dolnej krawędzi króćca zalewowego (JU4H 
i JU6H) lub oznaczenia poziomu maksymalnego (JW6H).

 

Rys. 36 Kurek spustowy cieczy chłodzącej

9.7 Wymiana pasa napędowego
Pas napędowy musi być wymieniany raz w roku.

Rys. 37 Pas napędowy

1. Zdjąć pokrywę ochronną (rys. 6 lub rys. 8, poz. 17).
2. Poluzować nakrętki regulujące na generatorze 

(rys. 37, poz. A).
3. Wcisnąć generator do środka (rys. 37, poz. B) i zdemontować 

pas napędowy.
4. Zamocować nowy pas napędowy. Ustalić położenie 

generatora tak, aby uzyskać poprawne naprężenie pasa 
napędowego. Sprężystość przy strzałce musi wynosić 1 
i 1,5 cm.

5. Ponownie dokręcić nakrętki regulujące na generatorze.
6. Ponownie zamocować pokrywę ochronną.

9.8 Sterownik
Następujące prace konserwacyjne należy przeprowadzać 
regularnie:
Sprawdzanie lampek sygnalizacyjnych: Raz na tydzień.
Sprawdzanie połączeń kablowych: Raz na rok.
W celu sprawdzenia działania lampek sygnalizacyjnych, nacisnąć 
przycisk S5 "Test lampek sygnalizacyjnych". Jeżeli lampki nie 
działają prosimy o kontakt z firmą Grundfos.
Wszystkie połączenia skręcane na konsolach i wszystkie 
połączenia na ramie muszą być sprawdzane raz na rok. 
Wszystkie poluzowane połączenia należy dokręcić. 
Sprawdzić stan kabli i w razie konieczności wymienić.

Ostrzeżenie
Nie otwierać pokrywy zbiornika wyrównawczego 
lub wymiennika ciepła kiedy silnik jest gorący. 
Zbiornik jest pod ciśnieniem! Niebezpieczeństwo 
oparzenia wyciekającą cieczą!

UWAGA
Stosować tylko podane ciecze chłodzące. 
Patrz pkt 4.4.3 Silnik.
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10. Przegląd zakłóceń

Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem prac przy pompie, należy sprawdzić czy agregat pompowy nie zostanie przypadkowo załączony.

Zakłócenie Przyczyna Sposób usunięcia

1. Pompa nie tłoczy lub 
tłoczy zbyt mało 
wody.

a) Powietrze w rurociągu ssawnym. Napełnić zbiornik pośredni wodą. Odpowietrzyć pompę. 
Upewnić się, że rurociąg ssawny został zamontowany 
zgodnie z punktem 5.1.4 Rurociąg.

b) Pompa zasysa powietrze z powodu 
uszkodzonej uszczelki.

Sprawdzić szczelność rurociągu, uszczelki korpusu 
pompy i w razie konieczności wymienić.

c) Zbyt wysokie przeciwciśnienie. Sprawdzić czy instalacja nie jest zanieczyszczona 
i zablokowana.

d) Zbyt niskie ciśnienie wlotowe. Upewnić się, że w zbiorniku pośrednim znajduje się 
odpowiednia ilość wody oraz spełnione są warunki 
opisane w punkcie 4.5.1 Minimalne ciśnienie wlotowe.

e) Rurociąg ssawny lub wirnik zablokowany. Wyczyścić rurociąg i pompę.
2. Praca pompy jest 

nierównomierna 
i bardzo głośna.

a) Zbyt niskie ciśnienie wlotowe (kawitacja). Upewnić się, że w zbiorniku pośrednim znajduje się 
odpowiednia ilość wody oraz spełnione są warunki 
opisane w punkcie 4.5.1 Minimalne ciśnienie wlotowe.

b) Powietrze w rurociągu ssawnym. Napełnić zbiornik pośredni wodą. Odpowietrzyć pompę. 
Upewnić się, że rurociąg ssawny został zamontowany 
zgodnie z punktem 5.1.4 Rurociąg.

c) Wirnik nie wyważony. Wyczyścić wirnik i usunąć ciała obce.
d) Zużyte elementy wewnętrzne. Wymienić uszkodzone elementy.
e) Na pompę przenoszą się naprężenia 

z rurociągów.
Zamontować poprawnie pompę. Podeprzeć rurociągi.

f) Uszkodzone łożyska. Wymienić łożyska.
g) Uszkodzone sprzęgło. Wymienić sprzęgło.
h) Ciała obce w pompie. Wyczyścić pompę i usunąć ciała obce.

3. Nieszczelność 
w pompie.

a) Na pompę przenoszą się naprężenia 
z rurociągów.

Zamontować poprawnie pompę. Podeprzeć rurociągi.

b) Uszczelka korpusu pompy lub przyłączy 
uszkodzona.

Wymienić uszkodzone uszczelki.

4. Przeciek 
w uszczelnieniu 
wału.

a) Zabrudzone lub sklejone uszczelnienie wału. Sprawdzić i wyczyścić mechaniczne uszczelnienie wału.
b) Uszkodzone uszczelnienie wału. Wymienić mechaniczne uszczelnienie wału.
c) Powierzchnia wału lub tulejka ochronna wału 

uszkodzone.
Wymienić wał lub tulejkę ochronną wału.

5. Zbyt wysoka 
temperatura pompy. 

a) Powietrze w pompie. Napełnić zbiornik pośredni wodą. Odpowietrzyć pompę.
b) Zbyt niskie ciśnienie wlotowe. Upewnić się, że w zbiorniku pośrednim znajduje się 

odpowiednia ilość wody oraz spełnione są warunki 
opisane w punkcie 4.5.1 Minimalne ciśnienie wlotowe.

c) Zbyt małe smarowanie łożysk, za dużo lub 
nieodpowiedni smar.

Wymienić, zmniejszyć lub dodać smaru.

d) Na pompę i łożyska przenoszą się naprężenia 
z rurociągów.

Zamontować poprawnie pompę. Podeprzeć rurociągi. 
Sprawdzić osiowanie pompy i w razie konieczności 
poprawić. Patrz pkt 5.1.9 Osiowanie pompy i silnika.

e) Ciśnienie osiowe zbyt wysokie. Sprawdzić otwory upustowe wirnika i pierścienie 
mocujące po stronie ssawnej.

6. Silnik nie uruchamia 
się.

a) Zawór paliwowy zamknięty. Otworzyć zawór paliwa na zbiorniku paliwa.
b) Brak paliwa w zbiorniku. Napełnić ponownie zbiornik paliwa. Odpowietrzyć układ 

paliwowy. Patrz punkty 9.3.3 Układ paliwowy i 
9.5 Wymiana filtra oleju.

c) Filtr paliwa zablokowany. Wymienić filtr paliwa. Patrz pkt 9.5 Wymiana filtra oleju.
d) Powietrze w układzie paliwowym. Odpowietrzyć układ paliwowy.
e) Woda w paliwie. Spuścić paliwo ze zbiornika paliwa. Ponownie napełnić 

zbiornik nowym paliwem. Odpowietrzyć układ paliwowy.
f) Przekaźnik rozruchowy uszkodzony. Wymienić przekaźnik rozruchowy.
g) Nieodpowiednie zasilanie elektryczne. Sprawdzić zasilanie szafy sterowniczej, akumulatory 

i kable agregatu pompowego.
h) Rury wydechowe zablokowane. Usunąć ciała obce z rur wydechowych.
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11. Serwis, części zamienne, osprzęt

Montaż i/lub stosowanie takich produktów może negatywnie 
wpłynąć na pracę i pogorszyć określone właściwości agregatu 
pompowego.
Odpowiedzialność firmy GRUNDFOS za szkody spowodowane 
przez zastosowanie części zamiennych i/lub wyposażenia innych 
niż oryginalne jest wykluczona.
Zakłócenia, których użytkownik nie może usunąć we własnym 
zakresie, mogą być usuwane tylko przez serwis Grundfos lub 
serwisy autoryzowane.
W przypadku zgłaszania zakłócenia prosimy o jego dokładny 
opis, aby nasz pracownik serwisowy mógł się odpowiednio 
przygotować i zaopatrzyć w części zamienne.
Propsimy utrzymywać dane techniczne systemu podane na 
tabliczce znamionowej.

12. Gwarancja
Warunki gwarancji regulują nasze Ogólne Warunki Dostaw. 
Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez błędy przy 
montażu lub wykonywaniu połączeń elektrycznych lub przez 
zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem oraz szkód 
pośrednich (wynikowych). Początek okresu gwarancyjnego musi 
być udokumentowany.

13. Dokumentacja powiązana
Instrukcje obługi powinny być stosowane z razem z następującą 
dokumentacją:
• Schemat elektryczny sterownika
• Instrukcja obłsugi pomp NKF
• Instrukcja obługi silnika
• Instrukcja obsługi sterownika
• Instrukcja obsługi przetwornika ciśnienia
• Instrukcja obsługi producenta sprzęgła.

14. Utylizacja
Niniejszy produkt i jego części należy utylizować zgodnie 
z zasadami ochrony środowiska:
1. Należy skorzystać z publicznych lub prywatnych zakładów 

utylizacyjnych.
2. Jeśli jest to niemożliwe, należy skontaktować się 

z najbliższym oddziałem Grundfos lub punktem serwisowym.

7. Ciśnienie oleju jest 
zbyt wysokie lub 
niskie podczas 
pracy silnika.

a) Filtr oleju zablokowany. Wymienić filtr oleju. Patrz pkt 9.4 Wymiana oleju z filtrem.
b) Woda lub paliwo w oleju. Wymienić olej. Patrz pkt 9.4 Wymiana oleju z filtrem.
c) Zbyt niski/wysoki poziom oleju. Uzupełnić olej. Patrz pkt 9.3.1 Poziom oleju. Spuścić olej. 

Patrz pkt 9.4 Wymiana oleju z filtrem.
d) Olej pompy zużyty. Wymienić olej pompy.

8. Zbyt wysoka 
temperatura silnika.

a) Niewystarczająca ilość cieczy chłodzącej. Uzupełnić ciecz chłodzącą. 
Patrz pkt 9.3.2 Ukad chłodzenia.

b) Uszkodzony lub zapchany zawór przeponowy. Wyczyścić lub wymienić zawór przeponowy. 
Otworzyć armaturę odcinającą przewodu obejściowego 
jako środek zaradczy.

c) Uszkodzony wymiennik ciepła. Wymienić wymiennik ciepła.
9. Silnik nie osiąga 

obrotów 
nominalnych.

a) Nieprawidłowo ustawiona prędkość obrotowa. Prosimy o kontakt z firmą Grundfos.
b) Filtr paliwa częściowo zablokowany. Wymienić filtr paliwa. Patrz pkt 9.5 Wymiana filtra oleju.
c) Powietrze w układzie paliwowym. Odpowietrzyć układ paliwowy.
d) Ślady wody w paliwie. Spuścić skropliny z filtra paliwa. 

Patrz pkt 9.3.3 Układ paliwowy.
e) Turbosprężarka lub chłodnica sprężonego 

powietrza uszkodzona (nie dotyczy 
wszystkich modeli).

Wymienić turbosprężarkę i chłodnicę sprężonego 
powietrza.

10. Zbyt niskie napięcie 
akumalatora.

a) Zwarcie ogniwa w rozruszniku akumulatora. Wymienić rozrusznik akumulatora.
b) Uzwojenia obwodu ładowania akumulatora 

uszkodzone lub niewystarczający styk na 
zacisku.

Sprawdzić uzwojenia i wymienić w razie konieczności. 
Sprawdzić połączenia na zaciskach i dokręcić jeżeli jest 
to konieczne.

c) Niewystarczające zasilanie szafy 
sterowniczej.

Sprawdzić zasilanie szafy.

d) Naprężenie pasa napędowego za małe. Sprawdzić naprężenie pasa napędowego i poprawić 
jeżeli jest to konieczne.

e) Jednostka ładująca akumulatory uszkodzona. Wymienić jednostkę ładującą akumulatory.
11. Gazy spalinowe 

o intensywnym 
zabarwieniu.

a) Brudny filtr powietrza. Wymienić filtr powietrza.

Zakłócenie Przyczyna Sposób usunięcia

RADA
Wyraźnie oświadczamy, że części zamienne 
i osprzęt nie dostarczony przez firmę Grundfos 
nie będzie sprawdzany lub zatwierdzany.
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15. Dodatek

15.1 Wymiary i masa

15.2 Dane silnika

Typ pompy Typ silnika

Agregat pompowy Pompa Silnik

Wymiary
L x W x H

[mm]

Masa
[kg]

Króciec 
ssawny

Króciec 
tłoczny

Masa
[kg]

Przewód 
wydechowy

[mm]

Masa
[kg]

Fire NKF 50-200 JU4H-NL14 2600 x 1156 x 1600 1222 DN 65 DN 50 56 76 413
Fire NKF 65-200 JU4H-NL14 2600 x 1156 x 1600 1255 DN 80 DN 65 55 76 413

Fire NKF 80-200
JU4H-NL14 2600 x 1156 x 1600 1330

DN 100 DN 80 73
76 413

JU4H-NL24 2600 x 1156 x 1600 1330 76 413

Fire NKF 80-250
JU4H-NL24 2600 x 1156 x 1600 1360

DN 100 DN 80 93
76 413

JU4H-NL34 2600 x 1156 x 1600 1360 102 424

Fire NKF 150-400

JU4H-NL50 2600 x 1156 x 1600 1420

DN 200 DN 150 286

102 424
JU6H-NL30 2800 x 1156 x 1630 1475 127 750
JU6H-NL50 2800 x 1156 x 1630 1475 127 750
JU6H-NL60 2800 x 1156 x 1630 1475 127 766
JW6H-NL30 2800 x 1156 x 1630 1475 127 910

Fire NKF 150-500
JU6H-NL60 3000 x 1156 x 1700 1530

DN 200 DN 150 522
127 766

JW6H-NL30 3000 x 1156 x 1700 1530 127 910
JW6H-NL40 3000 x 1156 x 1700 1530 127 906

Typ pompy Typ silnika

Moc 
wyjściowa 

silnika

Prędkość 
obrotowa 

silnika

Zapotrze-
bowanie 

powietrza

Ilość 
spalin

Ilość 
oleju

Cśnienie 
oleju

Ilość 
cieczy 

chłodzącej

Pojemność 
zbiornika 

paliwa

[kW] [U/min] [m3/min] [m3/min] [Litr] [bar] [Litr] [Litr]

Fire NKF 50-200 JU4H-NL14 48 2960 6,2 18 8,5 (13,5) 2,5 - 3,4 14,2 300
Fire NKF 65-200 JU4H-NL14 48 2960 6,2 18 8,5 (13,5) 2,5 - 3,4 14,2 300

Fire NKF 80-200
JU4H-NL14 48 2960 6,2 18 8,5 (13,5) 2,5 - 3,4 14,2 300
JU4H-NL24 64 2960 6,2 18 8,5 (13,5) 2,5 - 3,4 14,2 300

Fire NKF 80-250
JU4H-NL24 64 2960 6,2 18 8,5 (13,5) 2,5 - 3,4 14,2 300
JU4H-NL34 96 2960 10,0 26 13,5 2,4 - 3,4 14,2 300

Fire NKF 150-400

JU4H-NL50 65 - 92 1480 - 1800 5,4 16 9 (13,5) 2,5 - 3,4 14,2 300
JU6H-NL30 115 1800 7,8 21 19,5 2,8 - 4,1 14 (19) 300
JU6H-NL50 113 - 152 1480 - 1800 8,9 26 19,5 2,8 - 4,1 14 (19) 300
JU6H-NL60 143, 152 1480, 1600 10 27 19,5 2,8 - 4,1 14 (19) 300
JW6H-NL30 209, 218 1700, 1800 16 40 (32) 28,5 2,1 - 3,7 21 400

Fire NKF 150-500
JU6H-NL60 143, 152 1480, 1600 10 27 19,5 2,8 - 4,1 (14) 19 300
JW6H-NL30 209, 218 1700, 1800 16 40 32 (28,5) 2,1 - 3,7 21 400
JW6H-NL40 238 1800 17 43 32 (28,5) 2,1 - 3,7 22 400

Zmiany techniczne zastrzeżone.
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Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Lote 
34A
1619 - Garin
Pcia. de Buenos Aires
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 411 111

Australia
GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. 
P.O. Box 2040 
Regency Park 
South Australia 5942 
Phone: +61-8-8461-4611 
Telefax: +61-8-8340 0155 

Austria
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb 
Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2 
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Tel.: +43-6246-883-0 
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GRUNDFOS Canada Inc. 
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GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
51 Floor, Raffles City
No. 268 Xi Zang Road. (M)
Shanghai 200001
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Phone: +86-021-612 252 22
Telefax: +86-021-612 253 33
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GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
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Phone: +385 1 6595 400 
Telefax: +385 1 6595 499
www.grundfos.hr
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GRUNDFOS s.r.o.
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Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299
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GRUNDFOS DK A/S 
Martin Bachs Vej 3 
DK-8850 Bjerringbro 
Tlf.: +45-87 50 50 50 
Telefax: +45-87 50 51 51 
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK
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GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
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Hong Kong
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Telefax: +852-27858664 
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GRUNDFOS Hungária Kft.
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Phone: +36-23 511 110
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India
GRUNDFOS Pumps India Private Lim-
ited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
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Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia
PT GRUNDFOS Pompa 
Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 
Kawasan Industri, Pulogadung 
Jakarta 13930 
Phone: +62-21-460 6909 
Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901 

Ireland
GRUNDFOS (Ireland) Ltd. 
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12 
Phone: +353-1-4089 800 
Telefax: +353-1-4089 830 

Italy
GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. 
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112 
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461 

Japan
GRUNDFOS Pumps K.K.
Gotanda Metalion Bldg., 5F, 
5-21-15, Higashi-gotanda
Shiagawa-ku, Tokyo
141-0022 Japan
Phone: +81 35 448 1391
Telefax: +81 35 448 9619

Korea
GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Latvia
SIA GRUNDFOS Pumps Latvia 
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga,
Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania
GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia
GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor 
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

México
Bombas GRUNDFOS de México S.A. de 
C.V. 
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000 
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands
GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE 
Tel.: +31-88-478 6336 
Telefax: +31-88-478 6332
e-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand
GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway
GRUNDFOS Pumper A/S 
Strømsveien 344 
Postboks 235, Leirdal 
N-1011 Oslo 
Tlf.: +47-22 90 47 00 
Telefax: +47-22 32 21 50 

Poland
GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal
Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. 
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

România
GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103 
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia
ООО Грундфос
Россия, 109544 Москва, ул. Школьная 
39
Тел. (+7) 495 737 30 00, 564 88 00
Факс (+7) 495 737 75 36, 564 88 11
E-mail 
grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia 
GRUNDFOS Predstavništvo Beograd
Dr. Milutina Ivkovića 2a/29
YU-11000 Beograd 
Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47 
496
Telefax: +381 11 26 48 340

Singapore
GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 
24 Tuas West Road 
Jurong Town 
Singapore 638381 
Phone: +65-6865 1222 
Telefax: +65-6861 8402

Slovenia
GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB 
Ges.m.b.H.,
Podružnica Ljubljana
Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Phone: +386 1 568 0610
Telefax: +386 1 568 0619
E-mail: slovenia@grundfos.si

Spain
Bombas GRUNDFOS España S.A. 
Camino de la Fuentecilla, s/n 
E-28110 Algete (Madrid) 
Tel.: +34-91-848 8800 
Telefax: +34-91-628 0465 

Sweden
GRUNDFOS AB 
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) 
431 24 Mölndal 
Tel.: +46(0)771-32 23 00 
Telefax: +46(0)31-331 94 60 

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG 
Bruggacherstrasse 10 
CH-8117 Fällanden/ZH 
Tel.: +41-1-806 8111 
Telefax: +41-1-806 8115 

Taiwan
GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 
7 Floor, 219 Min-Chuan Road 
Taichung, Taiwan, R.O.C. 
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand
GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998

Turkey
GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. 
Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 
Ihsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine
ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА 
01010 Київ, Вул. Московська 8б, 
Тел.:(+38 044) 390 40 50 
Фах.: (+38 044) 390 40 59
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971-4- 8815 166
Telefax: +971-4-8815 136

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd. 
Grovebury Road 
Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL 
Phone: +44-1525-850000 
Telefax: +44-1525-850011 

U.S.A.
GRUNDFOS Pumps Corporation 
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400 
Telefax: +1-913-227-3500 

Usbekistan
Представительство ГРУНДФОС в 
Ташкенте
700000 Ташкент ул.Усмана Носира 1-й 
тупик 5
Телефон: (3712) 55-68-15
Факс: (3712) 53-36-35
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