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Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji

Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego.
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Ostrzeżenie

Przed montażem należy przeczytać niniejszą 
instrukcję montażu i eksploatacji. Montaż i 
eksploatacja muszą być zgodne z przepisami 
lokalnymi i przyjętymi zasadami dobrej praktyki.

Ostrzeżenie

Użycie tego produktu wymaga doświadczenia 
i wiedzy o produkcie.
Osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych nie mogą używać 
tego produktu, chyba że są pod nadzorem lub 
zostały poinstruowane o zasadach użytkowania 
produktu przez osoby odpowiedzialne za ich 
bezpieczeństwo.
Dzieciom nie wolno używać tego produktu 
lub się nim bawić.
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2. Symbole stosowane w tej instrukcji

Wymienione poniżej wskazówki umieszczone bezpośrednio na 
agregacie pompowym ppoż. muszą być przestrzegane i zawsze 
czytelne:

• strzałka kierunku obrotów,

• opisy przyłączy rurowych,

• naklejki ze wskazówkami bezpieczeństwa.

3. Informacje ogólne
Niniejsze instrukcje montażu i eksploatacji dotyczą pomp HSEF 
zatwierdzonych przez FM i są zgodne z następującą normą:

• FM, klasa 1311.

Ponadto niniejsze instrukcje montażu i eksploatacji dotyczą 
agregatów pompowych ppoż. i są zgodne z następującą normą:

• NFPA 20.

• FM, arkusz danych 3-7.

Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje 
umożliwiające obsługę całego agregatu pompowego i silnika 
Diesla.

Należy również zapoznać się z instrukcjami montażu 
i eksploatacji sterownika, silnika i sprzęgła.

3.1 Dokumentacja dodatkowa

Z niniejszego dokumentu należy korzystać w połączeniu 
z następującymi dokumentami:

• instrukcje montażu i eksploatacji sterownika,

• instrukcje montażu i eksploatacji silnika,

• instrukcje montażu i eksploatacji sprzęgła,

• schemat elektryczny sterownika,

• instrukcje montażu i eksploatacji przetwornika ciśnienia,

• instrukcje serwisowania poszczególnych elementów,

• zestawienie danych na temat agregatów pompowych,

• zestawienie danych na temat silnika.

3.2 Gwarancja

Gwarancji udzielamy w ramach naszych ogólnych warunków 
dostaw. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez 
błędy przy montażu lub wykonywaniu połączeń elektrycznych lub 
przez zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem. 
Odpowiedzialność za szkody pośrednie jest wykluczona. 
Początek okresu gwarancyjnego musi być udokumentowany.

3.2.1 Gwarancja na silnik

Aby zapewnić prawidłową obsługę roszczeń gwarancyjnych, 
każdy silnik musi być zarejestrowany na stronie internetowej 
producenta.

1. Wejść na stronę http://www.clarkefire.com/.

2. Wybrać kategorię "SERVICE, PARTS & WARRANTY" (serwis, 
części i gwarancja).

3. Wybrać opcję "Warranty" (gwarancja).

4. Wybrać jedną z dwóch kategorii: "Clarke/John Deere Online 
Warranty Registration" (rejestracja gwarancji online - Clarke/
John Deere) lub "Other Engine Manufacturers Online 
Warranty Registration" (rejestracja gwarancji online - inni 
producenci silników) w zależności od producenta silnika. 
Nazwę producenta można znaleźć na tabliczce znamionowej 
silnika.

5. Wypełnić formularz.

6. Potwierdzić rejestrację (nacisnąć przycisk Submit). 
Po ukończeniu rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie.

3.3 Dostawa produktu

Agregat pompowy jest dostarczany z zakładu producenta 
w przystosowanej do transportu wózkami widłowymi lub 
paletowymi otwartej lub zamkniętej skrzyni z drewna/sklejki.

Ostrzeżenie

Nieprzestrzeganie tych wskazówek bezpieczeństwa 
może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia.

Ostrzeżenie

Zlekceważenie ostrzeżenia może prowadzić do 
porażenia elektrycznego, które w konsekwencji może 
powodować poważne obrażenia ciała lub śmierć 
personelu obsługującego.

Ostrzeżenie

Zbyt gorąca powierzchnia urządzenia może być 
przyczyną opażeń lub obrażeń.

Ostrzeżenie

Poziom hałasu jest tak wysoki, że należy używać 
zabezpieczenia ochronne do uszu.

UWAGA
Nieprzestrzeganie tych wskazówek bezpieczeństwa 
może być przyczyną wadliwego działania lub 
uszkodzenia urządzenia.

RADA
Tu podawane są rady i wskazówki ułatwiające pracę 
lub zwiększające pewność eksploatacji.

RADA

Po dostarczeniu dokładnie sprawdzić agregat 
pompowy pod kątem uszkodzeń transportowych 
i brakujących części. Przed montażem zalecamy 
odpowiednie składowanie i transportowanie 
urządzenia.
3
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3.3.1 Podnoszenie agregatu pompowego

Rys. 1 Podnoszenie całego agregatu pompowego

3.3.2 Magazynowanie

3.3.3 Pompa

Zabezpieczyć wszystkie obrobione mechanicznie powierzchnie 
bez powłok lakierniczych odpowiednimi środkami 
antykorozyjnymi. Jeśli przed uruchomieniem pompa ma być 
magazynowana przez ponad sześć miesięcy, należy 
zabezpieczyć wszystkie wewnętrzne elementy odpowiednim 
środkiem antykorozyjnym.

Środek antykorozyjny musi odpowiadać następującym 
wymaganiom:

• nie może reagować z częściami gumowymi,

• musi być łatwy do usunięcia,

• musi być stosowany zgodnie ze wskazówkami producenta.

Aby zapobiec przenikaniu wody, pyłu itp. do wnętrza pompy, do 
czasu montażu wszystkie otwory powinny być zakryte 
w odpowiedni sposób. Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia 
wiąże się z koniecznością usunięcia ciał obcych z wnętrza pompy 
po przekazaniu jej do eksploatacji, co jest bardzo kosztowne.

Obracać wał pompy ręcznie raz w miesiącu, aby zapobiec 
zatarciu uszczelnienia mechanicznego. W tym celu należy 
odłączyć silnik Diesla od pompy.

3.3.4 Silnik

Zob. instrukcje montażu i eksploatacji silnika.

3.3.5 Sprzęgło

Zob. instrukcje montażu i eksploatacji sprzęgła.

3.3.6 Sterownik

Zob. instrukcje montażu i eksploatacji sterownika.

4. Opis produktu

4.1 Ciecze tłoczone

Pompa jest przeznaczona do tłoczenia czystej i nieagresywnej 
wody niezawierającej dodatków i cząstek stałych.

4.2 Obszary zastosowań

Pompy Grundfos HSEF i agregaty pompowe Fire HSEF są 
przeznaczone do doprowadzania wody do hydrantowych 
i tryskaczowych instalacji przeciwpożarowych oraz węży 
pożarniczych. Nie używać agregatów pompowych w zwykłych 
instalacjach wymagających pompowania cieczy lub zwiększania 
ciśnienia.

Wykorzystywanie szafki sterowniczej do zasilania napięciem 
innych urządzeń jest niedozwolone.

4.3 Agregat pompowy

Kompletny agregat składa się z pompy, silnika wysokoprężnego 
i szafki sterowniczej. Sprzęgło elastyczne łączy silnik i pompę. 
Wszystkie elementy są do siebie dopasowane i zamontowane na 
gotowej do montażu ramie podstawowej. W ramie podstawy 
znajdują się otwory do mocowania wyposażenia podnoszącego 
i otwory do mocowania ramy do posadzki. Agregat pompowy jest 
dostarczany w stanie gotowym do eksploatacji.

Przy niektórych opcjach zbiornik paliwa może być dostarczany 
oddzielnie. Informacje na temat montażu i podłączania 
przewodów paliwa znajdują się w rozdziale 6.9 Oddzielny 
zbiornik paliwa.

Wszystkie najważniejsze części składowe agregatu pompowego 
są przedstawione na rys. 2 i 3.

Ostrzeżenie

Do podnoszenia całego agregatu pompowego należy 
wykorzystywać specjalne uchwyty na ramie 
podstawowej. Do podnoszenia całego agregatu 
pompowego nie wolno używać uchwytów do 
podnoszenia jego poszczególnych elementów.

Punkt podwieszenia musi zawsze znajdować się nad 
środkiem ciężkości agregatu pompowego. Zob. rys. 
1. Można również użyć wózka widłowego 
o odpowiednim udźwigu.

Stosować posiadające odpowiednie certyfikaty 
wyposażenie do podnoszenia w dobrym stanie 
technicznym. Zob. specyfikacje dotyczące masy 
podane na tabliczce znamionowej systemu 
znajdującej się na ramie podstawy w pobliżu pompy.

Podczas transportu agregatu pompowego drzwi 
szafki sterowniczej muszą być zamknięte na zamek. 
W przeciwnym wypadku występuje ryzyko 
zakleszczenia drzwi.

Podczas podnoszenia nie należy stać pod lub 
w pobliżu pompy ppoż. Do skierowania agregatu 
pompowego w odpowiednie miejsce należy użyć 
przewodów - nie dotykać agregatu.
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RADA
Aby uniknąć korozji i uszkodzeń, agregat pompowy 
należy magazynować w miejscu wolnym od szronu.

Ostrzeżenie

Pomp i agregatów pompowych należy używać 
wyłącznie w instalacjach wymienionych powyżej. 
Wszelkie inne zastosowania są nieprawidłowe. 
Grundfos nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
spowodowane przez nieprawidłowe stosowanie 
agregatów. Odpowiedzialność za skutki 
nieprawidłowego stosowania agregatów ponosi 
wyłącznie użytkownik/operator.
4
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Rys. 2 Przykładowy agregat pompowy Fire HSEF z silnikiem Diesla, widok z prawej strony

Rys. 3 Przykładowy agregat pompowy Fire HSEF z silnikiem Diesla, widok z lewej strony
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Poz. Element Poz. Element

1 Rama podstawy 15 Prądnica z paskiem klinowym i osłoną

2 Pompa 16 Rozrusznik

3 Sprzęgło z osłoną 17 Przekaźnik rozruchowy

4 Silnik, kompletny 18 Akumulatory rozruchowe

5 Sterownik 19 Pompa wtryskowa

6 Zbiornik paliwa 20 Filtr paliwa

7 Pokrywa zbiornika 21 Pompa paliwowa

8 Ręczna pompa napełniająca 22 Regulator prędkości

9 Zawór paliwa (niewidoczny) 23 Dźwignia zatrzymania

10 Śruba spustowa w zbiorniku paliwa (niewidoczna) 24 Prętowy wskaźnik poziomu oleju

11 Króciec spalinowy 25 Filtr oleju

12 Wymiennik ciepła 26 Filtr powietrza

13 Zbiornik wyrównawczy 27 Automatyczny zawór odpowietrzający

14 Układ chłodzenia
5
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4.4 Pompa

Grundfos HSEF to jednostopniowa pompa normalnie ssąca 
z korpusem spiralnym. Pompa ma osiowy króciec ssawny 
i promieniowy króciec tłoczny z kołnierzami zgodnymi z ANSI B 
16,5. Dane techniczne znajdują się na stronie 24 w rozdziale 
15.3.1 Dopuszczalne siły i momenty na kołnierzach.

Średnica wirnika może być zredukowana w celu dopasowania 
osiągów pompy do danego punktu pracy. Oznacza to, że 
rzeczywista średnica wirnika może się różnić od standardowych 
średnic podanych w katalogach, kartach katalogowych itp. 
Rzeczywista średnica wirnika podana jest na tabliczce 
znamionowej.

Pompa HSEF jest wyposażona w uszczelnienie dławnicowe.

4.5 Silnik

Pompy są napędzane przez 4-suwowy silnik spalinowy John 
Deere lub Doosan opracowany specjalnie z myślą o zgodności 
z wymaganiami Clarke UK Ltd. dotyczącymi napędów pomp.

Moc nominalna silnika jest dopasowana do zapotrzebowania 
pomp na moc. To dostosowanie uzyskano przez nastawienie 
prędkości obrotowej silnika i tego nastawienia nie wolno 
zmieniać. Informacje na temat silników Diesla przypisanych do 
poszczególnych typów pomp znajdują się w załączniku na 
stronie 27 i w rozdziale 1. Wymiary i masa. W zależności od 
mocy wyjściowej silnik posiada turbosprężarkę i - jeżeli jest to 
konieczne - chłodnicę powietrza doładowania.

Układ chłodzenia chłodzonych wodą silników John Deere 
i Doosan jest wyposażony w wymiennik ciepła. Środek chłodzący 
jest doprowadzany do wymiennika poprzez rurę przyłączoną do 
króćca tłocznego pompy.

5. Identyfikacja

5.1 Pompa

5.1.1 Tabliczka znamionowa

Wszystkie ważne dane pompy znajdują się na tabliczce 
znamionowej. Tabliczka zamocowana jest na górnej części 
pompy.

Rys. 4 Tabliczka znamionowa pompy HSEF z aprobatą FM

5.2 Agregat pompowy

5.2.1 Tabliczka znamionowa

Wszystkie ważne dane agregatu pompowego znajdują się na 
tabliczce znamionowej. Tabliczka jest przymocowana do ramy 
podstawy.

Rys. 5 Tabliczka znamionowa agregatu pompowego 
zgodnego z normami FM

UWAGA Pompa wtryskowa została ustawiona fabrycznie 
i ustawień tych nie wolno zmieniać.
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Poz. Opis

1 Typ i model pompy

2 Liczba stopni

3 Rzeczywista średnica wirnika [mm]

4 Numer seryjny

5 Przepływ nominalny Q [l/min]

6 Nominalna wysokość podnoszenia H [m]

7 Prędkość nominalna n [obr./min]

8 Wysokość podnoszenia przy przepływie 150 % [m]

9 Maksymalne ciśnienie robocze [bar]

10 Maksymalna moc pompy [kW]

11 Maksymalne ciśnienie wlotowe [bar]

12 Producent

13 Aprobata

CENTRIFUGAL FIRE PUMP
HORIZONTAL SPLIT - CASE

IMP.DIA SERIALMODEL STAGE

RATED CAPACITY RATED PRESSURE RATED APM

MAX. POWER MAX. SUCTION
PRESSURE

150% PRESSURE MAX. PRESSURE

4
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Poz. Opis

1 Oznaczenie typu

2 Numer katalogowy

3 Numer seryjny

4 Typ silnika

5 Średnica wirnika [mm]

6 Wydajność nominalna Q [m3/h]

7 Wysokość podnoszenia H [m]

8 Nominalna moc silnika P2 [kW]

9 Prędkość nominalna n [min-1]

10 Masa [kg]

11 Kraj pochodzenia

12 Data produkcji (rok i tydzień)

13 Znak CE

14 Producent

FIRE FIGHTING SYSTEM
Description:
Product number:
Main supply:
Impeller diameter:

Made in Germany - P1

Q:
P2: kW

Week(yy.ww):

H:
n:

W:

m

kg

Serial number:

m /h
mm

Barcode:

min-1

3
PN

Grundfos Pumpenfabrik GmbH  Willy - Pelz - StraBe 1.5  23812 Wahlstedt  GERMANY

1

2

4
5
6
8

11

13

3
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9

10

12
14
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5.3 Klucz oznaczenia typu

Przykład dotyczy zatwierdzonego przez FM agregatu 
pompowego Fire HSEF 4-12 o następujących właściwościach:

• Średnica nominalna króćca tłocznego: 4 cale.

• Wielkość korpusu pompy: 12 cali.

• Rzeczywista średnica wirnika: 265 mm.

• Agregat jest napędzany silnikiem Diesla.

• Używany jest silnik Clarke JU4H.

• Zatwierdzony przez FM i zgodny z NFPA 20.

• Klasa: niskie wymagania.

• Uszczelnienie wału: dławnica.

• Przyłącze rurowe: przyłącze kołnierzowe ANSI zgodne 
z ANSI B 16,5.

• Konstrukcja: kompaktowa.

• Sprzęgło: kompaktowe.

Przykład Fire HSE F 4 -12 /265 D C A L S A C C

Systemy ppoż. Grundfos

Typ pompy

Pompa ppoż.

Średnica nominalna króćca tłocznego [cal]

Wielkość korpusu pompy [cal]

Rzeczywista średnica wirnika [mm]

Typ napędu
D: Silnik Diesla
E: Silnik elektryczny, 50 Hz
F: Silnik elektryczny, 60 Hz

Marka silnika Diesla
C: Clarke JU4H
D: Clarke JU6H
E: Clarke DP6H
F: Clarke DQ6H
G: Clarke DR8H
L: Clarke LC2A
M: Clarke LC3A
N: Clarke JW6H
O: Inne

Marka silnika elektrycznego
H: Hoyer
S: Siemens
O: Inne

Aprobata/norma
A: Zatwierdzony przez FM i zgodny z NFPA-20
B: Dopuszczony przez FM/UL i zgodny z NFPA-20
C: Dopuszczony przez LPCB i zgodny z BS EN 12845
D: Zatwierdzony przez CNBOP i zgodny z VdS CEA 4001
E: Niewymieniony w żadnym spisie i zgodny z VdS CEA 4001
F: Niewymieniony w żadnym spisie i zgodny z NFPA-20
G: Niewymieniony w żadnym spisie i zgodny z CEA 4001
H: Niewymieniony w żadnym spisie i zgodny z EN 12845
I: Sprawdzony przez APSAD i zgodny z NEF 12845
J: Niewymieniony w żadnym spisie i zgodny z DBI 251 4001
K: Niewymieniony w żadnym spisie i niezgodny z żadną normą
S: Systemy niestandardowe

Klasa
H: Wysokie wymagania
L: Niskie wymagania
N: Brak

Uszczelnienie wału
A: BAQE
S: Dławnica

Przyłącze rurowe
A: Kołnierz ANSI zgodny z ANSI B 16,5
D: Kołnierz DIN zgodny z EN 1092-2

Konstrukcja
Agregat pompowy z silnikiem Diesla
C: Kompaktowy (wszystkie elementy na wspólnej ramie podstawy)
F: Flex (sterownik i zbiornik paliwa dostarczane oddzielnie)
B: Flex B (zbiornik paliwa dostarczany oddzielnie)
V: VdS DACH (zgodnie z niemiecką normą dotyczącą ochrony środowiska)

Agregat pompowy z silnikiem elektrycznym
B: Podstawowy (bez sterownika)
C: Kompaktowy (wszystkie elementy na wspólnej ramie podstawy)
F: Flex (sterownik dostarczany oddzielnie)

Sprzęgło
C: Sprzęgło kompaktowe
S: Sprzęgło demontowane
7
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6. Montaż mechaniczny
Niniejszy rozdział dotyczy montażu pełnego agregatu 
pompowego.

6.1 Położenie agregatu pompowego

Agregat pompowy należy zamontować w suchym 
i zabezpieczonym przed mrozem miejscu z dobrą wentylacją 
i odpowiednim oświetleniem. Należy zabezpieczyć agregat 
pompowy, w szczególności szafkę sterowniczą, przed 
bezpośrednim kontaktem ze światłem słonecznym.

Należy zapewnić przestrzeń wokół pompy i silnika umożliwiającą 
obsługę i konserwację.

6.1.1 Wentylacja

Aby zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia, wentylator 
dostarczający powietrze oraz wylot powietrza muszą znajdować 
się na przeciwległych ścianach. Temperatura w pompowni musi 
wynosić minimum 10 °C.

Wentylację należy zapewnić z następujących powodów:

1. W celu niedopuszczenia do przekroczenia maksymalnej 
temperatury 25 °C na wlocie filtra powietrza silnika, gdy silnik 
pracuje z nominalnym obciążeniem.

2. W celu dostarczenia powietrza potrzebnego do spalania 
w silniku.

3. W celu zapewnienia odpowiedniego chłodzenia w przypadku 
silników chłodzonych powietrzem.

4. W celu usunięcia pary, która może stwarzać zagrożenie.

5. W celu zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu w powietrzu.

Silnik chłodzony wodą

Podczas usuwania ciepła z silnika należy wziąć pod uwagę 
następujące kwestie.

Minimalny przepływ powietrza przez pompownię:

– 0,1 m3/min na kW mocy silnika brutto

Dalsze informacje znajdują się w instrukcji montażu i eksploatacji 
silnika.

Rys. 6 Wentylacja pompowni

Zamontować żaluzje wentylacyjne, które otwierają się 
w momencie uruchomienia silnika. Wymiary żaluzji muszą być 
zgodne z normą NFPA 20. Zapewni to dopływ odpowiedniej ilości 
świeżego powietrza i odprowadzenie ciepła i spalin z silnika na 
zewnątrz.

Ostrzeżenie

Nie odłączać żadnych części kompletnego agregatu 
pompowego bez konsultacji z serwisem Grundfos.

Ostrzeżenie

Aby zapobiec lub zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała 
podczas uruchomienia, konserwacji i testowania, 
w przypadku gdy nie można podjąć żadnych innych 
środków, należy stosować środki ochrony osobistej.

Sprzęt musi być zgodny z wymogami określonymi 
przez głównego wykonawcę lub operatora danego 
miejsca.

Minimalne wymagania to noszenie dobrze 
dopasowanej odzieży, rękawic ochronnych, 
ochronników słuchu, okularów ochronnych i obuwia 
ochronnego.

UWAGA
Montaż musi zostać przeprowadzony przez 
wykwalifikowany personel zgodnie z poniższymi 
wytycznymi.

RADA
Należy również przestrzegać wytycznych zawartych 
w normach dotyczących produktu.

Ostrzeżenie

Agregat pompowy z silnikiem Diesla:

Należy zapewnić dopływ odpowiedniej ilości 
powietrza umożliwiającej spalanie oraz 
odprowadzanie ciepła i spalin.

Uszkodzenie układu wentylacyjnego lub 
odprowadzania spalin albo jego niezgodność 
z wytycznymi może skutkować uduszeniem.

W pobliżu silnika wysokoprężnego nie wolno 
przechowywać materiałów smarnych, paliw i innych 
materiałów lotnych lub palnych. Takie materiały 
należy przechowywać w odpowiednim oddzielnym 
pomieszczeniu.

Ostrzeżenie

Obszar wokół pompy należy wyczyścić i usunąć 
z niego niepotrzebne przedmioty, aby zapobiec 
obrażeniom w wyniku poślizgnięcia lub upadku.
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6.2 Fundament

Zaleca się, aby agregat pompowy został zamontowany na 
betonowym fundamencie, którego masa zapewni trwałe i sztywne 
podparcie całej pompy.

Rys. 7 Przykładowa instalacja

Fundament musi być zdolny do zaabsorbowania wszelkich drgań, 
normalnych obciążeń lub wstrząsów.

Przyjmuje się, że masa betonowego fundamentu powinna być 
1,5 raza większa niż masa agregatu pompowego. 
Fundament betonowy musi mieć całkowicie równą i gładką 
powierzchnię. Aby zamontować agregat pompowy, należy 
umieścić w fundamencie odpowiednie kołki kotwiące.

Sposób zamocowania agregatu pompowego na fundamencie 
przedstawiono na rys. 8. Przy wykonywaniu fundamentu należy 
zwrócić uwagę na to, że jego długość i szerokość muszą być 
o 100 mm (wymiar x) większe od wymiarów ramy podstawy.

Rys. 8 Wymiary fundamentu

Przy założeniu, że masa fundamentu jest 1,5 raza większa od 
masy agregatu pompowego, minimalną wysokość fundamentu 
(hf) można obliczyć według następującego wzoru:

Przeważnie stosuje się beton o gęstości (ρ) 2200 kg/m3.

Przy instalacjach wymagających cichej pracy zalecane jest 
zastosowanie fundamentu o masie równej 5-krotności masy 
agregatu pompowego. W takim przypadku minimalną wysokość 
fundamentu (hf) można obliczyć według następującego wzoru:

Ponieważ standardowy beton kurczy się podczas zastygania, aby 
zapewnić odpowiednie połączenie między ramą podstawową 
a fundamentem, należy nałożyć odpowiednią niekurczącą się lub 
wytrzymałą zaprawę (np. Pagel V1 lub Eurogrout Premium). 
Przed nałożeniem zaprawy należy odpowiednio ustawić agregat 
pompowy za pomocą śrub regulacyjnych ramy podstawowej. 
Zob. rys. 9.

Rys. 9 Ustawianie agregatu pompowego

Podczas nakładania zaprawy na pierwotnym fundamencie należy 
umieścić deskowanie. Zmieszać zaprawę zgodnie z zaleceniami 
producenta, a następnie wylać ją na fundament. 
Przed zamontowaniem agregatu pompowego za pomocą śrub 
kotwowych należy pozostawić zaprawę do zastygnięcia na czas 
określony przez producenta. Śruby kotwowe są dostępne jako 
akcesoria (P/N 97947677).

RADA
Niniejszy rozdział zawiera zalecenia. Za prawidłowe 
przygotowanie podłoża odpowiada osoba zajmująca 
się montażem urządzeń.
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UWAGA

Podczas nakładania dodatkowej warstwy betonu nie 
należy korzystać z kołków gwintowanych. Beton 
kurczy się, co powoduje powstanie szczeliny między 
ramą podstawową i betonem. Szczeliny nie da się 
zniwelować nawet poprzez późniejsze 
przymocowanie agregatu pompowego za pomocą 
śrub dwustronnych. W takim przypadku podczas 
pracy generowanych jest więcej drgań.

Zaprawa. Wysokość
wymagana lub

określona przez
producenta

Śruba kotwowa

Pierwotny fundament.

Określić wysokość w zakładzie.

Podkładka

Śruba regulacyjna
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0

Min. 100

Rama podstawy
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6.3 Montaż agregatu pompowego

Umieścić agregat pompowy na fundamencie i przymocować go 
za pomocą śrub kotwowych. Rama podstawy musi być podparta 
na całej powierzchni. Zob. rys. 10 i rys. 11.

Rys. 10 Prawidłowy montaż

Rys. 11 Nieprawidłowy montaż

6.4 Osiowanie

W przypadku dostawy fabrycznie zmontowanego kompletnego 
agregatu sprzęgło jest dokładnie wyosiowane przy użyciu 
podkładek pod pompą i silnikiem.

Transport i montaż może mieć wpływ na osiowanie pompy/
napędu. W związku z tym zawsze po zamontowaniu agregatu 
pompowego należy sprawdzić osiowanie.

Przeprowadzić końcową kontrolę osiowania w normalnych 
warunkach pracy, kiedy pompa osiągnie już normalną 
temperaturę roboczą.

6.4.1 Pompa z silnikiem Diesla

Sprzęgło elastyczne łączy silnik i pompę. Zob. rys. 12.

Rys. 12 Sprzęgło elastyczne między pompą a silnikiem.

Sprzęgło jest przymocowane osiowo do koła zamachowego. 
Wał pompy jest wciśnięty osiowo i zamocowany promieniowo za 
pomocą czterech śrub. Zob. rys. 13. Dalsze informacje znajdują 
się w instrukcjach montażu i eksploatacji sprzęgła.

Rys. 13 Sprzęgło pompy/silnika

Ostrzeżenie

Podnieść agregat pompowy, korzystając z uchwytów 
w ramie podstawowej. Do podnoszenia całego 
agregatu pompowego nie wolno używać uchwytów 
do podnoszenia jego poszczególnych elementów.

Stosować tylko odpowiednie wyposażenie do 
podnoszenia w prawidłowym stanie. Zob. również 
wartości masy na tabliczce znamionowej.

Podczas transportu agregatu pompowego drzwi 
szafki sterowniczej muszą być zamknięte na zamek.

Ostrzeżenie

Dopuszczalne obciążenie podłoża nie może być 
przekraczane. Masa agregatu pompowego jest 
podana na tabliczce znamionowej.
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UWAGA

Dokładne osiowanie pozwala zapewnić długi okres 
eksploatacji sprzęgła. Jest to szczególnie ważne 
przy wyższych prędkościach silnika. Należy 
postępować zgodnie z instrukcją producenta 
sprzęgła.

RADA

Osiowanie należy przeprowadzić przed 
podłączeniem rur. W przeciwnym wypadku 
przesunięcie pompy może być niemożliwe, 
a przesunięcie napędu - utrudnione.
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Sprawdzenie osiowania

1. Odłączyć przewód od bieguna ujemnego akumulatora 
rozruchowego.

2. Zdemontować osłonę sprzęgła.

3. Sprawdzić osiowanie zgodnie z instrukcjami montażu 
i eksploatacji sprzęgła.

4. Zamontować ponownie osłonę sprzęgła.

5. Przyłączyć przewód do bieguna ujemnego akumulatora 
rozruchowego.

Osiowanie pompy i silnika

Rys. 14 Mocowanie piasty zaciskowej sprzęgła w kierunku 
osiowym i promieniowym

6. Wyosiować sprzęgło zgodnie z instrukcjami montażu 
i eksploatacji sprzęgła.

6.5 Przyłącze rurowe

Rurociągi muszą przebiegać możliwie najbardziej prostoliniowo 
i mieć wystarczające średnice. Należy przy tym także uwzględnić 
ciśnienie wlotowe pompy.

Rurociągi należy montować w sposób uniemożliwiający 
gromadzenie się powietrza w rurach. Dotyczy to w szczególności 
strony ssawnej pompy. Zob. rys. 15.

Rys. 15 Montaż rurociągów

Zabezpieczyć rury znajdujące się blisko pompy po stronie 
ssawnej i tłocznej za pomocą wsporników przymocowanych do 
budynku (do ścian, sufitu lub podłogi). Zob. rys. 16.

Rury muszą dokładnie przylegać do kołnierzy pompy bez 
naprężeń. W przeciwnym razie pompa może ulec zniszczeniu.

Rys. 16 Punkty mocowania rurociągów

Zamontować zawory odcinające po obu stronach pompy.

Podłączyć rurociąg ssawny do króćca ssawnego, zaś rurę tłoczną 
do króćca tłocznego pompy.

6.6 Zbiornik zalewowy i przewód testowy

Jeśli agregat pompowy jest zasilany ze zbiornika zasobnikowego, 
a wysokość zasysania jest ujemna, po stronie ssawnej należy 
zamontować zgodnie z miejscowymi przepisami zbiornik 
zalewowy. Należy również zapoznać się z normą dotyczącą 
agregatu pompowego.

Zamontować przewód testowy od rury tłocznej w kierunku 
zbiornika zasobnikowego. Rura tłoczna i przewód testowy muszą 
być wyposażone w zawory odcinające.

Jeśli agregat pompowy jest zasilany bezpośrednio z sieci 
wodociągowej, zgodnie z normą dotyczącą agregatów przewód 
testowy musi mieć wolny wylot.

Ostrzeżenie

Przed demontażem osłony sprzęgła należy odłączyć 
kable akumulatora.

Uważać na ostre krawędzie osłony sprzęgła. Założyć 
rękawice ochronne. 

UWAGA

Śrub montowanych osiowo i promieniowo można 
użyć ponownie maksymalnie trzy razy.

Nie używać środka zabezpieczającego do gwintów, 
ponieważ może on uszkodzić gumowe elementy.
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Ostrzeżenie

Osłonę sprzęgła zamontować po sprawdzeniu lub 
regulacji osiowania.

1 4 2 5 3

UWAGA

Rury nie mogą obciążać korpusu pompy i przenosić 
na niego żadnych sił.

Dopuszczalne siły i momenty na kołnierzach podano 
w rozdziale 15.3 Pompa.

RADA
Rura tłoczna musi posiadać otwory umożliwiające 
wentylację i zalewanie pompy. Zob. rozdział 
8.2 Przygotowanie do uruchomienia.
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6.7 Podłączenie układu chłodzenia

Takie silniki są chłodzone wodą przepływającą przez rurę 
podłączoną za pośrednictwem obiegu chłodzącego do 
wymiennika ciepła.

Obieg chłodzenia składa się z rurociągu zawierającego rury 
główną i obejściową, zawory odcinające, zawory redukcji 
ciśnienia, filtry, manometr oraz zawór elektromagnetyczny.

Zob. rys. 17 i 18.

Rys. 17 Obieg chłodzenia z obejściem

Zamontować rurę po stronie wylotowej wymiennika ciepła. Zob. 
rys. 18. Średnica nominalna rury nie może być mniejsza niż 
średnica wylotu wymiennika ciepła (1 1/4" lub 1 1/2").

Rys. 18 Wymiennik ciepła z przełącznikiem przepływu

6.7.1 Ciśnienie minimalne

Aby zapewnić prawidłowe chłodzenie silnika, za osadnikiem musi 
występować określone poniżej ciśnienie.

6.7.2 Filtr obwodu chłodzenia

Podczas normalnej pracy zawory odcinające rurociągu 
obejściowego są zamknięte. Zawory należy otworzyć wyłącznie, 
jeśli główna rura jest zanieczyszczona, co uniemożliwia 
chłodzenie silnika za pomocą wody chłodzącej. 
Zanieczyszczenie filtra skutkuje brakiem ciśnienia przy 
manometrze.

6.8 Układ wydechowy

Rury układu odprowadzania spalin powinny być prowadzone 
możliwie najbardziej prostoliniowo i posiadać jak najmniej kolan. 
Dołączony tłumik należy zamontować w położeniu poziomym za 
pierwszym kolanem (patrząc od wylotu spalin).

Układ odprowadzania spalin musi przebiegać tak, aby skroplona 
woda nie mogła przedostać się do wnętrza silnika. 
Przymocować układ odprowadzania spalin do budynku. 
Podłączyć rurę układu odprowadzania spalin do elastycznego 
króćca spalinowego silnika. Na czas transportu króciec spalinowy 
jest zamknięty nakładką z tworzywa sztucznego, którą należy 
usunąć przed przyłączaniem rury układu odprowadzania spalin. 
Zob. strzałka na rys. 19. Elastyczny króciec spalinowy silnika nie 
może być wykorzystywany do kompensacji niewspółosiowości 
przewodu spalinowego.

Minimalna średnica przewodów spalinowych nie może być 
mniejsza od średnicy króćca spalinowego silnika.

Rys. 19 Króciec spalinowy silnika

T
M

0
6

 2
4

9
6

 4
3

1
3

T
M

0
6

 2
4

9
0

 4
3

1
3

Typ
Ciśnienie

[bar]

Woda chłodząca zwracana do zbiornika 
zasobnikowego

2,0

RADA
Niniejszy rozdział dotyczy agregatów pompowych 
z silnikiem Diesla.

Ostrzeżenie

Spaliny muszą być bezpiecznie odprowadzane do 
atmosfery przez układ odprowadzania spalin.

Spaliny nie mogą ulatniać się wewnątrz budynku. 
Praca bez układu odprowadzania spalin jest 
niebezpieczna.

Ostrzeżenie

Upewnić się, że przypadkowe dotknięcie gorących 
rur układu odprowadzania spalin jest niemożliwe.

Ostrzeżenie

Podczas spawania rury układu odprowadzania spalin 
z silnika do głównej rury układu odprowadzania 
spalin należy nosić rękawice ochronne, odzież 
ochronną odpowiednią do tego rodzaju pracy, kask 
ochronny odpowiedni do spawania oraz obuwie 
ochronne.

Ostrzeżenie

Należy zamontować uszczelnienie kołnierza króćca 
spalinowego, a kołnierz należy dokręcić momentem 
220 Nm.

Po pierwszym uruchomieniu i ochłodzeniu silnika 
należy dokręcić wszystkie połączenia kołnierzowe

RADA

Średnica przewodów spalinowych zależy od ich 
długości, typu oraz liczby tłumików i kolan, ponieważ 
wszystkie te czynniki wpływają na opór hydrauliczny. 
Aby nie przekroczyć wartości przeciwciśnienia spalin 
określonej przez producenta silnika Diesla, 
w niektórych przypadkach konieczne może być 
użycie rur o średnicy nominalnej o jeden lub dwa 
rozmiary większej niż króciec spalinowy silnika.
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RADA
Do montażu króćca spalinowego używany jest 
kołnierz ANSI B 16,5.
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6.9 Oddzielny zbiornik paliwa

Przy niektórych wykonaniach zbiornik paliwa może być także 
zamontowany oddzielnie. W takich przypadkach należy umieścić 
zbiornik w suchym miejscu z dobrą wentylacją możliwie najbliżej 
agregatu pompowego.

6.9.1 Montaż zbiornika paliwa

Wylot zbiornika paliwa musi znajdować się powyżej linii 
środkowej wysokociśnieniowej pompy paliwa w silniku. 
Dwa oddzielne betonowe fundamenty muszą znajdować się na 
tym samym poziomie h1 = h2.

Umieszczenie agregatu pompowego (1) i zbiornika paliwa (2) na 
tym samym poziomie umożliwia grawitacyjne wspomaganie 
doprowadzania paliwa do wysokociśnieniowej pompy paliwa 
w silniku. Zob. rys. 20.

Zbiornik paliwa należy zamocować do fundamentu za pomocą 
wsporników montażowych.

Rys. 20 Przykład prawidłowego montażu zbiornika paliwa

RADA
Dobierając i montując oddzielny zbiornik paliwa, 
należy zapewnić zgodność z odpowiednimi normami.

UWAGA

Ostrzeżenie

Należy upewnić się, że podstawa zbiornika paliwa 
jest zamontowana na tym samym poziomie co 
pompa i rama podstawy silnika.
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6.9.2 Podłączanie zbiornika paliwa

W przypadku braku złącza przewody paliwa należy połączyć 
z przewodem zasilającym (poz. A, przewód ręcznej pompy 
doprowadzania paliwa) i przewodem zwrotnym (poz. B, przewód 
pompy wtryskowej) w sposób przedstawiony na rys. 21.

Rys. 21 Podłączanie przewodów paliwa bez złącza

W przypadku korzystania ze złącza (zob. rys. 21, poz. A) należy 
podłączyć do niego oba przewody paliwa. Złącze z oznaczeniem 
"SUPPLY" jest przeznaczone dla przewodu wejściowego, 
a z oznaczeniem "RETURN" dla przewodu zwrotnego.

Rys. 22 Podłączanie przewodów paliwa do złącza

6.10 Oddzielna szafka sterownicza

6.10.1 Wersja Flex

W przypadku wersji Flex szafka sterownicza jest montowana na 
oddzielnym zbiorniku paliwa. W takim przypadku sterownik musi 
być umieszczony jak najbliżej pompy, tak aby agregat ppoż. był 
widoczny. Szafka sterownicza musi też być łatwo dostępna.

6.10.2 Wersja Flex B

W przypadku wersji Flex B szafka sterownicza jest dostarczana 
na oddzielnym stojaku. W takim przypadku sterownik musi być 
umieszczony jak najbliżej pompy, tak aby agregat ppoż. był 
widoczny. Szafka sterownicza musi też być łatwo dostępna.

6.11 Mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa

Mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa agregatu 
przeciwpożarowego nie jest montowany fabrycznie. 
Wskaźnik poziomu paliwa jest umieszczony w ramie 
podstawowej.

Rys. 23 Wskaźnik poziomu paliwa

Montaż wskaźnika poziomu paliwa

1. Zdjąć plastikową zaślepkę z przyłącza na górnej powierzchni 
zbiornika paliwa.

2. Jeśli większość masy znajduje się w górnej części 
urządzenia, wyregulować wskaźnik tak, aby wskazywał 100.

3. Zamontować mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa. 
Tarcza wskaźnika powinna być zwrócona w tę samą stronę co 
sterownik.

6.12 Ręczna pompka paliwa

Agregat pompowy wyposażony jest w ręczną pompkę paliwa. 
Zob. rys. 2. Ręczna pompka paliwa służy do ręcznego 
pompowania oleju napędowego ze zbiorników transportowych do 
zbiornika paliwa. Ręczna pompka paliwa służy wyłącznie do tego 
celu. W plastikowych przewodach nie może pozostać paliwo. 
Plastikowe przewody są dostarczane razem z ręczną pompką 
paliwa.

6.13 Przewody odpływowe

Pompa Fire HSEF wyposażona jest w przewody odpływowe. 
Przewody te odprowadzają nadmiar wody z dławnicy. 
Przewody odpływowe należy podłączyć do spustu. Zob. rys. 24.

Rys. 24 Przewód odpływowy
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RADA Zob. instrukcje montażu i eksploatacji sterownika.

UWAGA

Ostrzeżenie

Upewnić się, że woda wyciekająca z pompy lub 
rurociągu nie może uszkodzić szafki sterowniczej.

Szafka sterownicza jest przeznaczona do montażu 
w pomieszczeniach. Nie narażać jej na bezpośredni 
kontakt ze światłem słonecznym. Należy zapewnić 
odpowiednią wentylację wnętrza szafki sterowniczej.

UWAGA Wskaźnik poziomu paliwa należy zamontować przed 
napełnieniem zbiornika.
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Przewód odpływowy
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7. Podłączenie elektryczne

7.1 Sieć

Należy zwrócić uwagę, aby napięcie i częstotliwość sieci 
zasilającej były zgodne z wartościami podanymi na tabliczce 
znamionowej szafki sterowniczej.

• Podłączyć szafkę sterowniczą do źródła zasilania 
spełniającego wymagania dla przeciwpożarowego agregatu 
pompowego.

• Podłączyć przewód PE (przewód ochronny) zgodnie 
z instrukcjami montażu i eksploatacji sterownika.

7.2 Podłączenie uziemienia

Agregat pompowy musi być podłączony do głównego przewodu 
uziemiającego w instalacji elektrycznej. Punkt połączenia 
znajduje się w prawym dolnym rogu ramy podstawy. Zob. rys. 25, 
poz. 1.

• Odkręcić i zdjąć nakrętkę i podkładkę sprężynową.

• Zamontować przewód uziemiający pomiędzy prętem 
uziemiającym w pompowni a agregatem pompowym.

• Zamocować podkładkę sprężynową i nakrętkę.

• Dokręcić momentem 25 Nm.

Rys. 25 Podłączenie uziemienia

7.3 Podłączenie akumulatora

Wersja 12 V

1. Podłączyć biegun dodatni akumulatora 1.

2. Podłączyć biegun ujemny akumulatora 1.

Biegun dodatni oznaczony jest na czerwono, a biegun ujemny 
kolorem czarnym. Należy postępować w taki sam sposób 
z akumulatorem 2. Zob. rys. 26.

Rys. 26 Podłączanie akumulatorów (wersja 12 V)

Wersja 24 V

Jeden zestaw akumulatora zawiera dwa szeregowe połączenia 
akumulatorów wykonane fabrycznie.

1. Podłączyć biegun dodatni zestawu akumulatora 1.

2. Podłączyć biegun ujemny zestawu akumulatora 1.

Biegun dodatni oznaczony jest na czerwono, a biegun ujemny 
kolorem czarnym. Należy postępować w taki sam sposób 
z zestawem akumulatora 2. Zob. rys. 27.

Rys. 27 Podłączanie zestawów akumulatorów (wersja 24 V)

Ostrzeżenie

Podłączenie elektryczne powinno być wykonane 
przez upoważniony personel zgodnie z przepisami 
lokalnymi i schematem elektrycznym szafki 
sterowniczej.

Ostrzeżenie

Odłączyć napięcie zasilania przed wykonywaniem 
połączeń.

RADA Zob. instrukcje montażu i eksploatacji sterownika.
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UWAGA
Przed podłączeniem akumulatora/zestawów 
akumulatorowych wyłączyć źródło zasilania poprzez 
ustawienie wyłącznika głównego w pozycji "O".
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8. Pierwsze uruchomienie
Schemat na rysunku 28 służy jako schemat referencyjny.

8.1 Przegląd instalacji ppoż

Rys. 28 Przegląd instalacji ppoż.
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Wylot do instalacji ppoż.

Wlot wody ze
zbiornika lub

instalacji
wodociągowej

Powrót 
przewodów 
testowych 

i upustowyc
h do 

zbiornika

Poz. Opis Poz. Opis Poz. Opis

1
Zawór zasuwowy (zawór 
sterujący zasysaniem) OS&Y 
(z trzpieniem wznoszącym)

10 Kolektor testowy 19
Zawór odcinający 
(zasilanie pompy jockey)

2 Zwężka mimośrodowa 11
Zawór zasuwowy ze wskaźnikiem 
lub zawór motylkowy 
(zawór sterujący wypływem)

20
Zawór zwrotny (wylot pompy 
jockey), niepokazany na rysunku

3 Manometr na wlocie 12 Przepływomierz 21
Zawór odcinający 
(wylot pompy jockey)

4 Manometr na wylocie 13
Zawór zasuwowy ze wskaźnikiem 
lub zawór motylkowy 
(przepływomierz)

22 Zawór zwrotny (FDC)

5 Automatyczny odpowietrznik 14 Sterownik pompy 23 Przyłącze dla straży pożarnej

6 Zawór ciśnieniowy-upustowy 15
Sterownik pompy utrzymującej 
ciśnienie (pompy jockey)

24 Zbiornik oleju napędowego

7 Stożek nadmiarowy 16
Przewód pomiaru ciśnienia 
(pompa ppoż.)

25 Tłumik silnika Diesla

8 Zawór zwrotny (wylot pompy) 17
Przewód pomiaru ciśnienia 
(pompa jockey)

26 Akumulatory

9
Zawór zasuwowy ze wskaźnikiem 
lub zawór motylkowy 
(kolektor testowy)

18
Pompa utrzymująca ciśnienie 
(pompy jockey)
16
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8.2 Przygotowanie do uruchomienia

Przedstawione poniżej działania przygotowawcze dotyczą 
instalacji, w których występuje ssanie zalane.

1. Sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokładnie dokręcone.

2. Sprawdzić, czy wszystkie rury i węże są prawidłowo 
zamontowane.

3. Sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne.

4. Sprawdzić, czy wszystkie bezpieczniki w szafce sterowniczej 
są załączone.

5. Sprawdzić osiowanie sprzęgła. Zob. rozdział 6.4 Osiowanie.

6. Sprawdzić, czy osłona sprzęgła jest prawidłowo 
zamontowana i czy wszystkie śruby są dokręcone 
odpowiednim momentem (10 Nm dla M6 i 25 Nm dla M8).

7. Sprawdzić, czy wszystkie urządzenia bezpieczeństwa są 
zamontowane.

8. Sprawdzić, czy zbiorniki zasobnikowe i zbiorniki zalewowe są 
wypełnione wodą.

9. Ustawić łączniki ciśnieniowe zgodnie z instrukcjami. 
Jako wartość odniesienia można ustawić ciśnienie instalacji 
wynoszące -0,5 bar.

10. Otworzyć zawory odcinające po stronie ssawnej i tłocznej.
Ciśnienie statyczne w głównym zbiorniku wody spowoduje 
napełnienie rurociągów ssawnego i tłocznego oraz pompy.

11. Odpowietrzyć korpus pompy i rurociąg ssawny, otwierając 
automatyczny zawór odpowietrzający w górnej części pompy. 
Jeśli to możliwe, obrócić wał kilka razy, aby usunąć powietrze 
uwięzione pomiędzy łopatkami wirnika.

12. Zamknąć zawory odcinające po stronie ssawnej i tłocznej.

Rys. 29 Zawór odpowietrzający

8.2.1 Agregat pompowy z silnikiem Diesla

1. Sprawdzić napięcie paska klinowego.

2. Sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić poziom oleju.

3. Sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić poziom cieczy 
chłodzącej.

4. Sprawdzić, czy wszystkie węże układu chłodzenia są 
prawidłowo przyłączone i szczelne.

5. Napełnić zbiornik paliwem do silników Diesla i odpowietrzyć 
przewody paliwa.

Ostrzeżenie

Pierwsze uruchomienie musi być przeprowadzone 
przez uprawniony personel.

Ostrzeżenie

Szafka sterownicza sterownika musi być zamknięta 
podczas uruchamiania.

UWAGA Nie należy uruchamiać pompy, dopóki nie zostanie 
napełniona cieczą i odpowietrzona.

UWAGA

Pompa nie może pracować przy zamkniętym 
zaworze po stronie tłocznej, ponieważ może to 
doprowadzić do wzrostu temperatury lub powstania 
pary w pompie.

RADA Zob. instrukcje montażu i eksploatacji sterownika.

UWAGA Nie zmieniać nastawy prędkości silnika 
(obr./min).

RADA

Agregat pompowy z silnikiem Diesla firmy Clarke:

Zalecamy rejestrację silnika Diesla przed 
uruchomieniem. W przeciwnym wypadku firma 
Clarke nie udziela żadnych gwarancji w związku 
z wadami silnika. Należy odwiedzić stronę 
www.clarkefire.com: SERVICE, PARTS & 
WARRANTY.
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UWAGA Przed uruchomieniem sprawdzić poziom oleju 
i cieczy chłodzącej w silniku.

RADA Zob. instrukcje montażu i eksploatacji silnika Diesla.
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8.3 Uruchamianie agregatu pompowego

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa dla 
agregatów pompowych z silnikiem Diesla

Procedura ogólna

1. Otworzyć zawór odcinający po stronie ssawnej pompy (1).

2. Sprawdzić, czy zawór odcinający po stronie tłocznej jest 
zamknięty (11).

3. Otworzyć zawór odcinający przewodu testowego (9).

4. Włączyć sterownik (14), a następnie uruchomić pompę.
Zob. instrukcje montażu i eksploatacji sterownika.

5. Powoli otworzyć zawór odcinający (11) po stronie tłocznej 
pompy.

6. Kiedy pompa osiągnie ciśnienie robocze, otworzyć całkowicie 
zawór odcinający, aby umożliwić osiągnięcie punktu pracy.

7. Zmierzyć i odczytać odpowiednie parametry pracy, 
a następnie porównać je z wartościami nominalnymi.

8. Zatrzymać pompę za pomocą sterownika, a następnie ustawić 
pompę w trybie pracy automatycznej. Zob. instrukcje montażu 
i eksploatacji sterownika.

9. Zamknąć zawór odcinający przewodu testowego (9).

10. Sprawdzić, czy zawór odcinający po stronie tłocznej (11) jest 
całkowicie otwarty.

Agregat pompowy jest teraz gotowy do pracy w trybie 
automatycznym.

8.4 Kontrola funkcjonowania

Podczas pierwszego uruchamiania należy przeprowadzić 
ostateczny test działania zgodnie z normą dotyczącą agregatu 
pompowego:

1. Aktywować rozruch automatyczny przez obniżenie ciśnienia 
w rurze tłocznej, podczas gdy zawór paliwa jest zamknięty.

2. Obniżyć ciśnienie poprzez otwarcie zaworu odcinającego 
przewodu testowego.

Każdy cykl uruchomienia składa się z fazy uruchomienia 
i następującej po niej przerwy. Po sześciu nieudanych próbach 
uruchomienia zostanie aktywowane ostrzeżenie o zakłóceniu 
uruchomienia. Po otwarciu zaworu paliwa i skasowaniu 
komunikatu alarmowego pompa powinna prawidłowo rozpocząć 
pracę.

9. Obsługa sterownika
Zob. instrukcje montażu i eksploatacji sterownika.

9.1 Uszczelnienie wału (dławnica)

Powierzchnie uszczelnienia są smarowane tłoczoną cieczą, co 
oznacza, że może pojawić się niewielki wyciek cieczy z dławnicy.

Podczas pierwszego uruchomienia pompy lub po montażu 
nowego uszczelnienia wału musi minąć pewien okres docierania, 
zanim wycieki zostaną zredukowane do normalnego poziomu. 
Potrzebna ilość czasu jest zależna od warunków pracy, tzn. po 
każdej zmianie warunków pracy rozpoczynał się będzie nowy 
okres docierania.

Ostrzeżenie

W przypadku niektórych agregatów pompowych 
poziom ciśnienia akustycznego przekracza 70 db(A). 
Zob. strona 28.

W takich przypadkach podczas uruchamiania 
agregatu pompowego należy stosować środki 
ochrony słuchu.

RADA
Przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcjach 
montażu i eksploatacji poszczególnych elementów.

RADA
Należy również zapoznać się z instrukcjami montażu 
i eksploatacji sterownika i silnika Diesla.

Ostrzeżenie

Przed uruchomieniem agregatu pompowego należy 
wynieść z pomieszczenia kanistry z paliwem.

Ostrzeżenie

Opary paliwa są zapalne. Nie uruchamiać silnika, 
jeśli w pomieszczeniu znajdują się opary paliwa.

Ostrzeżenie

Spaliny muszą być bezpiecznie odprowadzane do 
atmosfery przez układ odprowadzania spalin.

Spaliny nie mogą ulatniać się wewnątrz budynku.

Praca bez układu odprowadzania spalin jest 
niebezpieczna.

Ostrzeżenie

Nie uruchamiać agregatu pompowego bez osłony 
sprzęgła.

Ostrzeżenie

Upewnić się, że przypadkowe dotknięcie gorących 
rur układu odprowadzania spalin jest niemożliwe.

RADA
Otworzyć zawór paliwa w zbiorniku paliwa 
i odpowietrzyć układ paliwa. Zob. instrukcje montażu 
i eksploatacji silnika Diesla.

Ostrzeżenie

Paliwo uchodzące z układu pod ciśnieniem może 
wnikać w skórę i być przyczyną poważnych obrażeń. 
Przed odłączeniem przewodów paliwa zawsze 
należy najpierw odprowadzić ciśnienie. Ciśnienie 
można przywrócić dopiero po szczelnym podłączeniu 
wszystkich przewodów.

Ostrzeżenie

Po zalaniu i doprowadzeniu ciśnienia do agregatu 
pompowego i uruchomieniu silnika sprawdzić 
agregat pompowy pod kątem wycieków oleju, wody 
i paliwa.

Ostrzeżenie

Po uruchomieniu silnika sprawdzić szczelność 
układu odprowadzania spalin oraz sprawdzić, czy 
silnik nie pracuje zbyt głośno.

W przypadku nieszczelności układu odprowadzania 
spalin należy natychmiast wyłączyć silnik.

RADA
Nadmiar paliwa należy zebrać do pojemnika 
i zutylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.

RADA
Jeśli uruchomienie pompy jest niemożliwe, zob. 
wskazania błędów na sterowniku i w rozdziale 
13. Przegląd zakłóceń.

RADA
Niniejszy rozdział dotyczy agregatów pompowych 
z silnikiem Diesla.
18
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10. Praca

Szczegółowa instrukcja obsługi znajduje się w instrukcji montażu 
i eksploatacji sterownika.

10.1 Wskazania alarmów

Najważniejsze informacje na temat pracy i wskazania alarmów są 
przekazywane za pośrednictwem kontrolek i/lub wyświetlacza 
sterownika. Zob. instrukcje montażu i eksploatacji sterownika.

Jeśli sterownik posiada wyjścia umożliwiające podłączenie go do 
systemu zarządzania budynkiem, możliwe jest zdalne 
monitorowanie stanu agregatu pompowego.

Usuwanie ewentualnych zakłóceń - zob. 13. Przegląd zakłóceń.

Dostępne są następujące cztery tryby pracy:

10.2 Praca automatyczna

Po zamontowaniu i uruchomieniu agregatu pompowego zgodnie 
z instrukcjami żadna dalsza obsługa nie jest wymagana. 
Agregat pompowy działa automatycznie i włącza się w momencie 
poboru wody przez układ tryskaczy, co powoduje wykrycie 
spadku ciśnienia przez łącznik ciśnieniowy.

Agregat pompowy można wyłączyć ręcznie za pomocą 
sterownika.

10.3 Praca ręczna

Możliwe jest też ręczne uruchamianie i zatrzymywanie agregatu 
pompowego w związku z testem funkcjonowania, ponownym 
rozruchem lub pracami serwisowymi.

10.4 Praca awaryjna

Jeśli po sześciu próbach silnik Diesla nie zostaje uruchomiony 
w trybie pracy automatycznej, zostaje on zablokowany. 
Agregat pompowy można uruchomić ręcznie za pomocą 
sterownika.

10.5 Cotygodniowy rozruch próbny

Tryb pracy testowej służy do testowania funkcjonowania agregatu 
pompowego. Należy zapoznać się z normą dotyczącą agregatu 
pompowego.

11. Wyłączanie

1. Zamknąć zawór odcinający po stronie tłocznej.

2. Zamknąć zawór odcinający po stronie ssawnej.

3. Wyłączyć zasilanie za pomocą sterownika.

Dodatkowa procedura dla agregatu pompowego z silnikiem 
Diesla

1. Zamknąć zawór paliwa zbiornika paliwa.

2. Podczas odłączania przewodów od akumulatora należy 
najpierw odłączyć przewody od bieguna dodatniego, 
a następnie od bieguna ujemnego.

Zalecamy odprowadzenie paliwa do odpowiedniego zbiornika.

12. Konserwacja

RADA

Przestrzegać zaleceń zawartych w rozdziale 
8. Pierwsze uruchomienie i jego podrozdziałach oraz 
instrukcjach montażu i eksploatacji poszczególnych 
elementów.

RADA
Należy również zapoznać się z instrukcjami montażu 
i eksploatacji sterownika i silnika Diesla.

RADA
W przypadku zakłóceń agregat pompowy nie 
zostanie wyłączony.

UWAGA

Podczas pracy w trybie ręcznym nie opuszczać 
pomieszczenia, w którym znajduje się agregat 
pompowy. Obserwować wszystkie wskazania 
dotyczące stanu i usterek agregatu pompowego, 
ponieważ w przypadku usterki (np. zbyt wysoka 
temperatura wody chłodzącej lub zbyt niskie 
ciśnienie oleju) agregat nie zostanie zatrzymany 
automatycznie.

RADA
Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku 
agregatów pompowych z silnikiem Diesla.

UWAGA

Podczas pracy w trybie ręcznym nie opuszczać 
pomieszczenia, w którym znajduje się agregat 
pompowy. Obserwować wszystkie wskazania 
dotyczące stanu i usterek agregatu pompowego, 
ponieważ w przypadku usterki (np. zbyt wysoka 
temperatura wody chłodzącej lub zbyt niskie 
ciśnienie oleju) agregat nie zostanie zatrzymany 
automatycznie.

RADA

Niniejszy rozdział dotyczy kompletnego agregatu 
pompowego. Należy również zapoznać się 
z instrukcjami montażu i eksploatacji sterownika 
i silnika Diesla.

RADA
Wyłączenie jest możliwe tylko, jeśli pompa nie 
pracuje. Jeśli pompa pracuje, wyłączyć ją za pomocą 
sterownika.

Ostrzeżenie

Czynności konserwacyjne mogą być wykonywane 
tylko przez upoważniony personel.

Ostrzeżenie

Aby zapobiec lub zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała 
podczas uruchomienia, konserwacji i testowania, 
w przypadku gdy nie można podjąć żadnych innych 
środków, należy stosować środki ochrony osobistej.

Sprzęt musi być zgodny z wymogami określonymi 
przez głównego wykonawcę lub operatora danego 
miejsca.

Minimalne wymagania to noszenie dobrze 
dopasowanej odzieży, rękawic ochronnych, 
ochronników słuchu, okularów ochronnych i obuwia 
ochronnego.

Ostrzeżenie

Upewnić się, że przypadkowe dotknięcie gorących 
powierzchni, cieczy lub rur układu odprowadzania 
spalin jest niemożliwe.

RADA

Użytkownik ma obowiązek zapewnić, że wszystkie 
prace konserwacyjne i montażowe oraz przeglądy 
będą przeprowadzane przez wykwalifikowany 
personel zgodnie z miejscowymi przepisami 
i normami dotyczącymi agregatu pompowego. 
Ustalony plan prac konserwacyjnych pomoże 
uniknąć kosztownych napraw i zapewni niezawodną 
i bezawaryjną pracę.

Ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem prac przy agregacie pompowym 
należy sprawdzić, czy agregat pompowy został 
wyłączony, i upewnić się, że nie zostanie 
przypadkowo ponownie załączony.

RADA
Należy przestrzegać miejscowych przepisów, normy 
dotyczącej agregatu pompowego oraz instrukcji 
montażu i eksploatacji poszczególnych elementów.

RADA
Należy również zapoznać się z instrukcjami montażu 
i eksploatacji sterownika i silnika Diesla.
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12.1 Przygotowanie do konserwacji

1. Zamknąć zawór odcinający po stronie tłocznej.

2. Zamknąć zawór odcinający po stronie ssawnej.

3. Wyłączyć zasilanie za pomocą sterownika.

Dodatkowa procedura dla agregatu pompowego z silnikiem 
Diesla

1. Zamknąć zawór paliwa zbiornika paliwa.

2. Podczas odłączania przewodów od akumulatora należy 
najpierw odłączyć przewody od bieguna dodatniego, 
a następnie od bieguna ujemnego.

12.2 Częstotliwość konserwacji

Jeśli w normie dotyczącej agregatu pompowego lub instrukcjach 
montażu i eksploatacji poszczególnych elementów nie określono 
inaczej, zalecamy wykonywanie prac konserwacyjnych 
z następującą częstotliwością:

Kompletny agregat pompowy

Silnik Diesla

Sterownik

12.3 Agregat pompowy

• Sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokręcone i nie rdzewieją.

• Sprawdzić wszystkie urządzenia bezpieczeństwa, np. osłonę 
sprzęgła.

• Sprawdzić, czy wszystkie połączenia elektryczne są poprawne 
i nienaruszone.

• Wymienić uszkodzone przewody i dokręcić luźne połączenia.

• Sprawdzić osiowanie pompy i napędu. 
Zob. rozdział 6.4 Osiowanie.

• Przeprowadzić test działania zgodnie z normą dotyczącą 
agregatu pompowego. Zob. rozdział 10. Praca.

12.4 Uszczelnienie wału

Mechaniczne uszczelnienia wału są bezobsługowe i pracują 
prawie bez żadnych przecieków. W przypadku pojawienia się 
znacznej i zwiększającej się nieszczelności, należy natychmiast 
sprawdzić mechaniczne uszczelnienie wału. Jeżeli powierzchnie 
uszczelnienia są uszkodzone, to należy wymienić całe 
uszczelnienie. Zob. instrukcje dotyczące serwisowania pompy 
i rozdział 9.1 Uszczelnienie wału (dławnica).

12.5 Łożyska

Niewymagające konserwacji łożyska pompy są nasmarowane na 
cały okres eksploatacji.

12.6 Filtry paliwa

Filtry paliwa w silniku należy wymieniać zgodnie z instrukcją 
montażu i eksploatacji silnika. Zalecamy równoczesną wymianę 
filtra paliwa w zbiorniku.

12.7 Akumulator

Akumulatory muszą być suche w każdych warunkach roboczych. 
Należy kontrolować poziom cieczy w akumulatorach.

Do napełniania akumulatorów należy użyć wody destylowanej.

Sprawdzić stan akumulatora za pomocą refraktometru lub 
podobnego przyrządu.

12.7.1 Wymiana akumulatora

Jeśli akumulator jest rozładowany, nieszczelny lub w inny sposób 
uszkodzony, należy go wymienić.

Przed wymianą akumulatorów należy zapoznać się 
z informacjami dotyczącymi środków ostrożności podanymi 
w rozdziale 12. Konserwacja.

1. Sprawdzić położenie przewodów.

2. Zdemontować czarne przewody ujemne akumulatora.

3. Zdemontować czerwone przewody dodatnie akumulatora.

4. Ostrożnie wyjąć uszkodzony akumulator.

5. Zamontować nowy akumulator.

6. Zamontować dwa czerwone przewody dodatnie akumulatora.

7. Zamontować czarne przewody ujemne akumulatora.

Dalsze instrukcje znajdują się w rozdziale 7.3 Podłączenie 
akumulatora.

RADA
Poniższa lista nie jest wyczerpująca. Należy również 
zapoznać się z normą dotyczącą agregatu 
pompowego.

Czynność

C
o

 t
y

d
zi

e
ń

C
o

 m
ie

s
ią

c

C
o

 r
o

k

C
o

 d
w

a
 l

a
ta

Sprawdzenie, czy wszystkie śruby są 
dokładnie dokręcone

x

Sprawdzenie urządzeń bezpieczeństwa x

Sprawdzenie połączeń elektrycznych x

Sprawdzenie połączenia pompa/napęd x

Kontrola funkcjonowania x

Sprawdzenie pod kątem nieszczelności x
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Sprawdzenie poziomu paliwa w zbiorniku x

Sprawdzenie układu paliwa x

Sprawdzenie układu odprowadzania spalin x

Sprawdzenie układu chłodzenia x

Wymiana cieczy chłodzącej x

Sprawdzenie stanu akumulatora i poziomu 
cieczy

x

Sprawdzenie poziomu oleju x

Wymiana oleju i filtra oleju x

Wymiana filtrów paliwa x

Sprawdzenie paska klinowego x

Wymiana paska klinowego x

Sprawdzenie filtra powietrza x

Wymiana filtra powietrza x

Wymiana akumulatorów x

Czynność

C
o

 t
y

d
zi

e
ń

C
o

 m
ie

s
ią

c

C
o

 r
o

k

C
o

 d
w

a
 l

a
ta

Sprawdzenie kontrolek x

Sprawdzenie przewodów i połączeń x

Ostrzeżenie

Zbyt niski poziom cieczy może spowodować 
przegrzanie i wybuch.
20



P
o

ls
k

i 
(P

L
)

12.8 Silnik Diesla

1. Sprawdzić poziom paliwa w zbiorniku i w razie konieczności 
uzupełnić go.

2. Sprawdzić przewody układu paliwa pod kątem szczelności.

3. Wymienić uszkodzone przewody paliwa i dokręcić 
poluzowane złącza.

4. Zamocować przewody paliwa za pomocą opasek typu Norma.

5. Odprowadzić skropliny z filtra i zbiornika paliwa.

6. Sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić poziom oleju.

7. Silniki Diesla chłodzone wodą:
Sprawdzić i w razie konieczności uzupełnić poziom cieczy 
chłodzącej w zbiorniku wyrównawczym.

8. Silniki Diesla chłodzone wodą: Sprawdzić przewody i węże 
układu chłodzenia pod kątem szczelności. 
Wymienić uszkodzone przewody i węże. 
Dokręcić poluzowane przyłącza przewodów i rur.

9. Sprawdzić, czy manometr ciśnienia obiegu chłodzącego 
pokazuje wartość ciśnienia, kiedy silnik pracuje.

10. Podczas pracy silnika sprawdzić cały rurociąg odprowadzania 
spalin pod kątem szczelności. Natychmiast dokręcić luźne 
połączenia rur i wymienić uszkodzone rury.

11. Sprawdzić paski klinowe pod kątem zużycia i naprężenia.

12. Sprawdzić filtr powietrza.

12.9 Sprzęgło

Sprzęgła używane w agregatach pompowych są bezobsługowe. 
Niemniej jednak raz na rok należy sprawdzać osiowanie pompy 
i napędu. Zob. rozdział 6.4 Osiowanie.

12.10 Sterownik

RADA Zob. instrukcje montażu i eksploatacji silnika Diesla.

Ostrzeżenie

Podczas pracy i po zatrzymaniu powierzchnie, 
elementy i materiały eksploatacyjne silnika 
wysokoprężnego mogą być bardzo gorące.

Ostrzeżenie

Opary paliwa są zapalne. Dlatego nie wolno 
uzupełniać paliwa, kiedy silnik pracuje lub jest 
jeszcze ciepły.

Nie wdychać oparów paliwa podczas napełniania 
zbiornika.

Zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia podczas 
uzupełniania paliwa, aby opary paliwa były szybko 
odprowadzane. 

Nie uruchamiać silnika, jeśli w pomieszczeniu 
znajdują się opary paliwa.

UWAGA Używać paliwa określonego przez producenta silnika 
Diesla.

RADA
Należy zebrać paliwo zawierające wodę i nadmiar 
paliwa do pojemnika, a następnie zutylizować 
zgodnie z miejscowymi przepisami.

UWAGA

Poziom oleju nie może przekraczać górnej granicy. 
Nadmierna ilość oleju może spowodować 
uszkodzenie silnika.

Używać wyłącznie oleju zalecanego przez 
producenta silnika Diesla.

Ostrzeżenie

Nie otwierać zbiornika wyrównawczego, kiedy silnik 
jest ciepły. Ciecz w zbiorniku jest pod ciśnieniem.

UWAGA Używać wyłącznie cieczy chłodzących zalecanych 
przez producenta silnika Diesla.

Ostrzeżenie

Uszkodzony układ odprowadzania spalin stwarza 
zagrożenie uduszeniem.

RADA Zob. instrukcje montażu i eksploatacji sterownika.
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13. Przegląd zakłóceń

13.1 Agregat pompowy z silnikiem Diesla

Ostrzeżenie

Przed przystąpieniem do prac serwisowych należy 
upewnić się, że silnik nie może zostać przypadkowo 
uruchomiony.

Zakłócenie Przyczyna Rozwiązanie

1. Pompa nie tłoczy 
lub tłoczy zbyt 
mało wody.

a) Powietrze w rurociągu ssawnym. Napełnić zbiornik zalewowy wodą i odpowietrzyć pompę. 
Upewnić się, że rurociąg ssawny został zamontowany 
zgodnie z wytycznymi w rozdziale 6.5 Przyłącze rurowe.

b) Pompa zasysa powietrze w związku 
z uszkodzeniem uszczelnienia.

Sprawdzić i w razie konieczności wymienić uszczelki rur 
i korpusu pompy.

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

d) Zbyt niskie ciśnienie wlotowe. Sprawdzić, czy w zbiorniku zasobnikowym znajduje się 
odpowiednia ilość wody oraz czy warunki określone 
w rozdziale 15.6 Minimalne ciśnienie wlotowe są spełnione.

e) Rurociąg ssawny lub wirnik zablokowany. Wyczyścić rurociąg i pompę.

2. Pompa pracuje 
zbyt głośno. 
Niestabilna praca 
i wibracje.

a) Zbyt niskie ciśnienie wlotowe pompy 
(kawitacja).

Sprawdzić, czy w zbiorniku zasobnikowym znajduje się 
odpowiednia ilość wody oraz czy warunki określone 
w rozdziale 15.6 Minimalne ciśnienie wlotowe są spełnione.

b) Powietrze w rurociągu ssawnym. Napełnić zbiornik zasobnikowy wodą. Odpowietrzyć pompę. 
Upewnić się, że rurociąg ssawny został zamontowany 
zgodnie z wytycznymi w rozdziale 6.5 Przyłącze rurowe.

c) Niewyważenie wirnika. Wyczyścić wirnik i usunąć ciała obce.

d) Zużyte elementy wewnętrzne pompy. Wymienić uszkodzone części. Zob. instrukcje dotyczące 
serwisowania pompy.

e) Na pompę przenoszą się naprężenia 
z rurociągów.

Zamontować pompę tak, aby naprężenia nie były 
przenoszone. Podeprzeć rurociągi. Zob. rozdział 
6.5 Przyłącze rurowe.

f) Uszkodzone łożyska. Wymienić łożyska.

g) Uszkodzone sprzęgło. Wymienić sprzęgło.

h) Ciała obce w pompie. Wyczyścić pompę i usunąć ciała obce.

3. Nieszczelny 
korpus pompy.

a) Na pompę przenoszą się naprężenia 
z rurociągów.

Zamontować pompę tak, aby naprężenia nie były 
przenoszone. Podeprzeć rurociągi. Zob. rozdział 
6.5 Przyłącze rurowe.

b) Uszkodzone uszczelnienia korpusu pompy 
lub kołnierzy.

Wymienić uszkodzone uszczelki.

4. Nieszczelne 
uszczelnienie 
wału.

a) Zanieczyszczone lub zatarte uszczelnienie 
wału.

Sprawdzić i wyczyścić uszczelnienie wału.

b) Uszkodzone uszczelnienie wału. Wymienić uszczelnienie wału. Zob. instrukcje dotyczące 
serwisowania pompy.

c) Powierzchnia wału lub tulejka ochronna wału 
uszkodzone.

Wymienić wał lub tulejkę ochronną wału. Zob. instrukcje 
dotyczące serwisowania pompy.

5. Zbyt wysoka 
temperatura 
pompy.

a) Pompa zapowietrzona. Napełnić zbiornik zalewowy wodą i odpowietrzyć pompę.

b) Zbyt niskie ciśnienie wlotowe. Sprawdzić, czy w zbiorniku zasobnikowym znajduje się 
odpowiednia ilość wody oraz czy warunki określone 
w rozdziale 15.6 Minimalne ciśnienie wlotowe są spełnione.

c) Niedostateczna lub nadmierna ilość smaru 
w łożyskach lub nieodpowiedni smar.

Wymienić smar (wzgl. zwiększyć lub zmniejszyć jego ilość).

d) Na gniazdo łożyska pompy przenoszone są 
naprężenia z rurociągów.

Zamontować pompę tak, aby naprężenia nie były 
przenoszone. Podeprzeć rurociągi. Sprawdzić i w razie 
konieczności poprawić osiowanie pompy. Zob. rozdziały 
6.5 Przyłącze rurowe i 6.4 Osiowanie.

e) Za wysoki napór osiowy. Sprawdzić otwory odciążające wirnika i pierścienie 
uszczelniające po stronie ssawnej.
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6. Silnik nie 
uruchamia się.

a) Zamknięty zawór paliwa. Otworzyć zawór paliwa.

b) Nieprawidłowe podłączenie przewodów 
paliwa.

Sprawdzić, czy przewody zasilający i zwrotny są 
podłączone zgodnie z oznaczeniami na złączu.

c) Brak paliwa w zbiorniku. Napełnić zbiornik paliwa. Odpowietrzyć układ paliwowy. 
Zob. instrukcje montażu i eksploatacji silnika Diesla.

d) Zablokowany filtr paliwa. Wymienić filtr paliwa. Zob. instrukcje montażu i eksploatacji 
silnika Diesla.

e) Powietrze w układzie paliwowym. Odpowietrzyć układ paliwowy. Zob. instrukcje montażu 
i eksploatacji silnika Diesla.

f) Woda w paliwie lub nieprawidłowy rodzaj 
paliwa.

Spuścić paliwo ze zbiornika paliwa. Napełnić zbiornik 
nowym paliwem. Odpowietrzyć układ paliwowy. Zob. 
instrukcje montażu i eksploatacji silnika Diesla.

g) Uszkodzony przekaźnik rozruchowy. Wymienić przekaźnik rozruchowy.

h) Niewystarczające zasilanie elektryczne. Sprawdzić źródło zasilania szafki sterowniczej, 
akumulatorów i przewodów agregatu pompowego.

i) Nieprawidłowe przewody elektryczne Sprawdzić przewody główny i sygnałowy pomiędzy silnikiem 
i sterownikiem.

j) Zablokowana pompa. Zdemontować i w razie konieczności naprawić pompę.

k) Zablokowany układ odprowadzania spalin. Usunąć ciała obce z rur układu odprowadzania spalin.

7. Za wysokie lub za 
niskie ciśnienie 
oleju podczas 
pracy silnika.

a) Zablokowany filtr oleju. Wymienić filtr oleju. Zob. instrukcje montażu i eksploatacji 
silnika Diesla.

b) Woda lub paliwo w oleju. Wymienić olej. Zob. instrukcje montażu i eksploatacji silnika 
Diesla.

c) Za niski/za wysoki poziom oleju. Uzupełnić lub spuścić olej. Zob. instrukcje montażu 
i eksploatacji silnika Diesla.

d) Zużyta pompa oleju. Wymienić pompę oleju. Prosimy o kontakt z firmą Grundfos.

8. Zbyt wysoka 
temperatura 
silnika.

a) Niewystarczająca ilość cieczy chłodzącej. Uzupełnić ciecz chłodzącą. Zob. instrukcje montażu 
i eksploatacji silnika Diesla.

b) Uszkodzony lub zablokowany zawór 
przeponowy.

Wyczyścić lub wymienić zawór przeponowy. W sytuacji 
awaryjnej można otworzyć zawór odcinający rury 
obejściowej.

c) Uszkodzony wymiennik ciepła. Wymienić wymiennik ciepła. Prosimy o kontakt z firmą 
Grundfos.

9. Silnik nie osiąga 
prędkości 
nominalnej.

a) Nieprawidłowe ustawienie prędkości. Prosimy o kontakt z firmą Grundfos.

b) Filtr paliwa częściowo zablokowany. Wymienić filtr paliwa. Zob. instrukcje montażu i eksploatacji 
silnika Diesla.

c) Powietrze w układzie paliwowym. Odpowietrzyć układ paliwowy. Zob. instrukcje montażu 
i eksploatacji silnika Diesla.

d) Ślady wody w paliwie. Spuścić skropliny z filtra paliwa. Zob. instrukcje montażu 
i eksploatacji silnika Diesla.

e) Uszkodzona turbosprężarka lub chłodnica 
powietrza doładowania (nie dotyczy 
wszystkich modeli).

Wymienić turbosprężarkę lub chłodnicę powietrza 
doładowania. Prosimy o kontakt z firmą Grundfos.

10. Zbyt niskie 
napięcie 
akumulatora.

a) Zwarcie ogniwa w akumulatorze 
rozruchowym.

Wymienić akumulatory rozruchowe. Zob. instrukcje montażu 
i eksploatacji sterownika.

b) Uszkodzone przewody obwodu ładowania 
akumulatora lub niewystarczający styk na 
zacisku.

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

c) Niewystarczające zasilanie szafki 
sterowniczej.

Sprawdzić zasilanie elektryczne.

d) Niedostateczne naprężenie paska klinowego. Sprawdzić i w razie potrzeby napiąć pasek klinowy.

e) Uszkodzona ładowarka do akumulatorów. Wymienić ładowarkę do akumulatorów. Prosimy o kontakt 
z firmą Grundfos.

11. Spaliny 
o intensywnym 
zabarwieniu.

a) Zanieczyszczony filtr powietrza. Wymienić filtr powietrza.

Zakłócenie Przyczyna Rozwiązanie
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14. Serwis, osprzęt, części zamienne

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.

W celu złożenia zamówienia na części serwisowe prosimy 
o kontakt z firmą Grundfos. Prosimy o podanie numeru seryjnego 
agregatu pompowego i opisanie części wymagającej wymiany. 
Dane techniczne elementów układu znajdują się na tabliczkach 
znamionowych. Zob. rozdział 5. Identyfikacja.

15. Dane techniczne

15.1 Agregat pompowy

15.2 Poziom ciśnienia akustycznego

Więcej informacji na temat ciśnienia akustycznego - 
zob. strona 28.

Ciśnienie akustyczne jest mierzone w odległości 1 metra od 
agregatu pompowego i bez zastosowania tłumika.

15.3 Pompa

Więcej danych dotyczących wydajności znajduje się na tabliczce 
znamionowej pompy.

15.3.1 Dopuszczalne siły i momenty na kołnierzach

Rys. 30 Siły i momenty na kołnierzach

* ΣF i ΣM to sumy wektorów sił i momentów.

Jeżeli nie wszystkie obciążenia osiągną maksymalną wartość 
dopuszczalną podaną w tabeli, jedna z tych wartości może być 
większa od wartości granicznej. W celu uzyskania dodatkowych 
informacji należy kontaktować się z firmą Grundfos.

15.4 Akumulator

RADA
Części zamienne i wyposażenie niedostarczone 
przez firmę Grundfos nie są sprawdzone 
i zatwierdzone przez firmę Grundfos.

Wymiary: Zob. strona 27.

Masa: Zob. strona 27.

RADA

Dostarczony tłumik spełnia wymagania rynku 
przemysłowego. W przypadku wyższych wymagań 
dotyczących poziomu hałasu można zamówić 
i zamontować inny tłumik.

Dane techniczne Zob. strona 27.

Wydajność nominalna Zob. tabliczka znamionowa pompy.

Nominalna wysokość 
podnoszenia: Zob. tabliczka znamionowa pompy.

Maks. ciśnienie robocze: Zob. tabliczka znamionowa pompy.

Dopuszczenie: Zob. tabliczka znamionowa pompy.
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Żeliwo szare
Wielkość 
kołnierza 

[cal]

Siły
[N]

Fx Fy Fz ΣF*

Pompa pozioma
z osią X równoległą 

do wału pompy

2 890 2224 890 2555

2,5 1112 2780 1112 3194

3 1334 3336 1334 3832

4 1779 4448 1779 5110

5 2224 5560 2224 6388

6 2669 6672 2669 7666

8 3559 8896 3559 10221

10 4137 10364 4137 11901

12 4430 11103 4430 12749

14 4724 11841 4724 13596

16 5018 12580 5018 14444

18 5311 13318 5311 15290

20 5605 14056 5605 16137

24 6192 15533 6192 17831

30 7073 17748 7073 20373

Żeliwo szare
Wielkość 
kołnierza 

[cal]

Momenty dokręcania
[Nm]

Mx My Mz ΣM*

Pompa pozioma
z osią X równoległą 

do wału pompy

2 678 1356 678 1661

2,5 847 1695 847 2076

3 1017 2034 1017 2491

4 1356 2712 1356 3322

5 1695 3390 1695 4152

6 2034 4067 2034 4981

8 2712 5423 2712 6642

10 3390 6779 3390 8303

12 4067 8135 4067 9963

14 4745 9491 4745 11624

16 5423 10847 5423 13284

18 6101 12202 6101 14944

20 6779 13558 6779 16605

24 8135 16270 8135 19927

30 10169 20337 10169 24908

Liczba: 12 V - 1 w każdym zestawie 
rozruchowym

24 V - 2 w każdym zestawie 
rozruchowym

Napięcie akumulatora: 12 V

Napięcie zestawu 
rozruchowego: 12 lub 24 V

Dane techniczne: Zob. strona 28.

UWAGA Nie ładować akumulatorów za pomocą zewnętrznej 
ładowarki, jeśli są podłączone do sterownika.
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15.5 Maksymalne ciśnienie pracy

Maksymalne ciśnienie pracy pomp wynosi 12 bar (175 PSI).

15.6 Minimalne ciśnienie wlotowe

Minimalne ciśnienie wlotowe "H" w metrach słupa wody 
wymagane po stronie ssawnej pompy w celu uniknięcia kawitacji 
można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

H = pb x 10,2 - NPSH - Hf - Hv - Hs

Jeżeli obliczona wartość "H" jest dodatnia, pompa może 
pracować przy maksymalnej wysokości ssania równej "H" w m sł. 
wody.

Jeżeli obliczona wartość "H" jest ujemna, po stronie ssawnej 
musi być zapewnione minimalne ciśnienie wlotowe równe "H" 
w m sł. wody.

Zależność między ciśnieniem pary i temperaturą cieczy tm

Rys. 31 Podziałka ciśnienia pary

15.7 Maksymalne ciśnienie wlotowe

Suma rzeczywistego ciśnienia wlotowego i ciśnienia przy 
zamkniętym zaworze musi zawsze być niższa niż maksymalne 
ciśnienie robocze. Zob. rozdział 15.5 Maksymalne ciśnienie 
pracy.

Wartość ciśnienia pompy przy zamkniętym zaworze można 
znaleźć w zestawieniu danych agregatu pompowego.

15.8 Wydajność minimalna

W agregatach pompowych z silnikami Diesla chłodzonymi wodą 
minimalny przepływ można zapewnić, łącząc króciec tłoczny 
pompy z wymiennikiem ciepła silnika za pomocą rury.

15.9 Prędkość obrotowa pompy

Prędkość obrotowa pompy jest podana na tabliczce 
znamionowej.

15.10 Kierunek obrotów

Patrząc od strony napędu, pompa obraca się zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. Właściwy kierunek obrotów wskazuje 
strzałka na korpusie pompy.

15.11 Temperatury cieczy i otoczenia

Temperatura cieczy

Pompa jest przeznaczona do tłoczenia cieczy o temperaturze do 
120 °C.

Temperatura otoczenia

Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia jest określana 
na podstawie napędu i sterownika. Zob. instrukcje montażu 
i eksploatacji napędu i sterownika.

15.12 Względna wilgotność powietrza

Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80 %. 
W przeciwnym razie pompa może ulec uszkodzeniu. 
Jeżeli względna wilgotność powietrza jest bardzo wysoka, to 
należy zamontować podgrzewacz powietrza z higrostatem.

pb

Ciśnienie barometryczne w barach. (Można przyjąć 
ciśnienie barometryczne wynoszące 1 bar).
W instalacjach zamkniętych pb jest równe ciśnieniu 
instalacji w barach.

NPSH

Net Positive Suction Head (nadwyżka antykawitacyjna) 
w m słupa wody (wartość NPSH należy odczytać 
z charakterystyki dla największej wydajności, z jaką 
pompa będzie pracowała).
Wartość można odczytać z charakterystyki zawartej 
w zestawieniu danych.

Hf Straty ciśnienia w rurociągu ssawnym w m sł. wody.

Hv
Ciśnienie pary w metrach słupa wody, gdzie tm = 
temperatura cieczy. Zob. rys. 31.

Hs

Pompy HSEF zgodne z normą EN
Margines bezpieczeństwa = minimum 1,0 metr słupa 
wody.
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UWAGA

Pompa nie może pracować przy zamkniętym 
zaworze po stronie tłocznej, ponieważ może to 
doprowadzić do wzrostu temperatury lub powstania 
pary w pompie.

RADA

Agregat pompowy z silnikiem Diesla chłodzonym 
wodą:

Maksymalna temperatura tłoczonej cieczy zależy od 
temperatury środka chłodzącego wymaganej do 
chłodzenia silnika Diesla. Zob. instrukcje montażu 
i eksploatacji silnika Diesla.
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15.13 Wpływ temperatury otoczenia i wysokości na 
moc wyjściową silnika

Jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25 °C (zob. rys. 32) 
lub silnik jest zamontowany powyżej 90 metrów n.p.m. 
(zob. rys. 32), silnik nie może pracować z pełną mocą. W takich 
przypadkach konieczne może być zastosowanie silnika 
o większej mocy.

Rys. 32 Zależność między mocą silnika P2 a temperaturą 
otoczenia

Rys. 33 Zależność między mocą silnika P2 a wysokością

16. Utylizacja
Niniejszy wyrób i jego części należy zutylizować zgodnie 
z zasadami ochrony środowiska:

1. W tym celu należy skorzystać z usług przedsiębiorstw 
lokalnych, publicznych lub prywatnych, zajmujących się 
utylizacją odpadów i surowców wtórnych.

2. W przypadku jeżeli nie jest to możliwe, należy skontaktować 
się z najbliższą siedzibą lub warsztatem serwisowym firmy 
Grundfos.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

RADA
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji 
montażu i eksploatacji silnika.
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1. Wymiary i masa
Wartości dotyczą agregatów kompaktowych ze zbiornikiem paliwa zamontowanym na ramie podstawy.

Klucz 
oznaczeń typu 
pompy

Typ silnika

Pompa Silnik Agregat pompowy ppoż.

Kołnierz 
ssawny

[cal]

Kołnierz 
tłoczny

[cal]

Masa**
[kg]

Wylot 
spalin

Masa**
[kg]

Wymiary
dł. x szer. x wys.

[mm]

Masa**
[kg]

HSEF 4-12 JU4H-UF14 5" 4"
171

ANSI 3" 413 53 1210

HSEF 4-12 JU4H-UF24 5" 4" ANSI 3" 413 62 1210

HSEF 5-14N JU4H-UF52 6" 5"

229

ANSI 4" 424 95 1300

HSEF 5-14N JU4H-UF52 6" 5" ANSI 4" 424 95 1300

HSEF 5-14N JU6H-UFD2 6" 5" ANSI 5" 750 110 1660

HSEF 5-14N JU6H-UF32 6" 5" ANSI 5" 750 119 1660

HSEF 4-12 JU4H-UF24 5" 4" 171 ANSI 3" 413 62 1210

HSEF 5-14N JU4H-UF52 6" 5"

229

ANSI 4" 424 95 1300

HSEF 5-14N JU4H-UF52 6" 5" ANSI 4" 424 95 1300

HSEF 5-14N JU6H-UF32 6" 5" ANSI 5" 750 119 1660

HSEF 5-11 JU4H-UF34 6" 5"
173

ANSI 4" 424 86 1240

HSEF 5-11 JU4H-UF34 6" 5" ANSI 4" 424 86 1240

HSEF 5-12 JU4H-UF54 6" 5"
257

ANSI 4" 424 108 1330

HSEF 5-12 JU4H-UF54 6" 5" ANSI 4" 424 108 1330

HSEF 5-14 JU6H-UFABL2 6" 5"

229

ANSI 5" 750 129 1670

HSEF 5-14 JU6H-UFABL2 6" 5" ANSI 5" 750 129 1670

HSEF 5-14 JU6H-UF52 6" 5" ANSI 5" 750 157 1670

HSEF 6-17 JU6H-UF30 8" 6"

313

ANSI 5" 750 119 1760

HSEF 6-17 JU6H-UF30 8" 6" ANSI 5" 750 119 1760

HSEF 6-17 JU6H-UFABL0 8" 6" ANSI 5" 750 129 1760

HSEF 6-17 JU6H-UFM2 8" 6"

313

ANSI 5" 750 149 1800

HSEF 6-17 JU6H-UF52 8" 6" ANSI 5" 750 157 1760

HSEF 6-17 JU6H-UF62 8" 6" ANSI 5" 766 179 1780

HSEF 6-17 JU6H-UF30 8" 6"

313

ANSI 5" 750 119 1760

HSEF 6-17 JU6H-UF30 8" 6" ANSI 5" 750 118 1760

HSEF 6-17 JU6H-UFABL0 8" 6" ANSI 5" 750 129 1760

HSEF 6-17 JU6H-UF52 8" 6"
313

ANSI 5" 750 157 1760

HSEF 6-17 JU6H-UF62 8" 6" ANSI 5" 766 179 1780

HSEF 6-14Q JU6H-UF50 8" 6"

277

ANSI 5" 750 157 1760

HSEF 6-14Q JU6H-UF50 8" 6" ANSI 5" 750 157 1760

HSEF 6-14Q JU6H-UF60 8" 6" ANSI 5" 766 179 1740

HSEF 8-17W JU6H-UFKAS0 10" 8"
459

ANSI 5" 766 194 1980

HSEF 8-17W JU6H-UFKAS0 10" 8" ANSI 5" 766 194 1980

HSEF 8-17W DP6H-UFKA50 10" 8"
459

ANSI 5" 1020 209 2430

HSEF 8-17W DP6H-UFKA70 10" 8" ANSI 6" 1020 233 2440

HSEF 8-15A DQ6H-UFKA50 10" 8"
386

ANSI 6" 1134 254 2480

HSEF 8-15A DQ6H-UFKA50 10" 8" ANSI 6" 1134 254 2480

HSEF 8-17Q DQ6H-UFKA50 10" 8"
459

ANSI 6" 1134 254 2560

HSEF 8-17Q DQ6H-UFKA60 10" 8" ANSI 6" 1134 268 2560

HSEF 8-20G DQ6H-UFKA60 10" 8"

605

ANSI 6" 1134 257 2720

HSEF 8-20G DQ6H-UFKA88 10" 8" ANSI 6" 1134 280 2720

HSEF 8-20G DQ6H-UFKA98 10" 8" ANSI 6" 1134 306 2730

HSEF 8-15A DP6H-UFKA70 10" 8"

386

ANSI 6" 1020 233 2350

HSEF 8-15A DQ6H-UFKA50 10" 8" ANSI 6" 1134 254 2480

HSEF 8-15A DR8H-UFKA40 10" 8" ANSI 5" 1225 365 2670

HSEF 10-20 DQ6H-UFKA60 12" 10"

909

ANSI 6" 1134 257 3020

HSEF 10-20 DQ6H-UFKA88 12" 10" ANSI 6" 1134 280 3020

HSEF 10-20 DQ6H-UFKA98 12" 10" ANSI 6" 1134 306 3030

HSEF 10-20 DR8H-UFKA40 12" 10" ANSI 5" 1225 343 3200

HSEF 10-20 DR8H-UFKA68 12" 10" ANSI 5" 1225 369 3220
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2. Poziom ciśnienia akustycznego

3. Dane akumulatora

Oznaczenie Typ silnika
Poziom ciśnienia akustycznego

[dB(A)]

HSEF 4-12
JU4H-UF14 97,2

JU4H-UF24 97,2

HSEF 5-11 JU4H-UF34 98,1

HSEF 5-12 JU4H-UF54 98,1

HSEF 5-14N

JU4H-UF52 Skontaktować się z firmą Grundfos

JU6H-UFD2 Skontaktować się z firmą Grundfos

JU6H-UF32 Skontaktować się z firmą Grundfos

HSEF 5-14 
JU6H-UFABL2 Skontaktować się z firmą Grundfos

JU6H-UF52 Skontaktować się z firmą Grundfos

HSEF 6-14Q
JU6H-UF50 Skontaktować się z firmą Grundfos

JU6H-UF60 Skontaktować się z firmą Grundfos

HSEF 6-17

JU6H-UF30 Skontaktować się z firmą Grundfos

JU6H-UFABL0 Skontaktować się z firmą Grundfos

JU6H-UFM2 Skontaktować się z firmą Grundfos

JU6H-UF52 Skontaktować się z firmą Grundfos

JU6H-UF62 Skontaktować się z firmą Grundfos

HSEF 8-15A

DP6H-UFKA70 Skontaktować się z firmą Grundfos

DQ6H-UFKA50 Skontaktować się z firmą Grundfos

DR8H-UFKA40 Skontaktować się z firmą Grundfos

HSEF 8-17W

JU6H-UFKAS0 Skontaktować się z firmą Grundfos

DP6H-UFKA50 Skontaktować się z firmą Grundfos

DP6H-UFKA70 Skontaktować się z firmą Grundfos

HSEF 8-17Q
DQ6H-UFKA50 Skontaktować się z firmą Grundfos

DQ6H-UFKA60 Skontaktować się z firmą Grundfos

HSEF 8-20G

DQ6H-UFKA60 Skontaktować się z firmą Grundfos

DQ6H-UFKA88 Skontaktować się z firmą Grundfos

DQ6H-UFKA98 Skontaktować się z firmą Grundfos

HSEF 10-20

DQ6H-UFKA60 Skontaktować się z firmą Grundfos

DQ6H-UFKA88 Skontaktować się z firmą Grundfos

DQ6H-UFKA98 Skontaktować się z firmą Grundfos

DR8H-UFKA40 Skontaktować się z firmą Grundfos

DR8H-UFKA68 Skontaktować się z firmą Grundfos

Silnik
Nazwa 

akumulatora
Typ 

akumulatora
Pojemność

[Ah]
CCA 
(EN)

Masa 
[kg]

JU4H

Exide 
EG1803

MOKRY 
zalewany

180 1000 43

JU6H

DP6H

DQ6H

DR8H
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4. Rozmiary kołnierzy i ciśnienie nominalne

Typ pompy

Kołnierz ssawny Kołnierz tłoczny

Rozmiar 
[cal]

Ciśnienie 
nominalne
[lbs ANSI]

Liczba 
śrub

Średnica 
okręgu 
śrub

Wielkość 
śrub

Rozmiar 
[cal]

Ciśnienie 
nominalne
[lbs ANSI]

Liczba 
śrub

Średnica 
okręgu 
śrub

Wielkość 
śrub

HSEF 4-12 5 125 8 8500" M20 4 250 8 7880" M16

HSEF 5-11 6 125 8 9500" M20 5 125 8 8500" M20

HSEF 5-12 6 125 8 9500" M20 5 250 8 9250" M20

HSEF 5-14 6 125 8 9500" M20 5 125 8 8500" M20

HSEF 5-14N 6 125 8 9500" M20 5 125 8 8500" M20

HSEF 6-14Q 8 125 8 11750" M20 6 125 8 9500" M20

HSEF 6-17 8 125 8 11750" M20 6 250 8 10625" M20

HSEF 8-15A 10 125 12 14250" M24 8 125 8 11750" M20

HSEF 8-17Q 10 125 12 14250" M24 8 125 8 11750" M20

HSEF 8-17W 10 125 12 14250" M24 8 125 8 11750" M20

HSEF 8-20G 10 125 12 14250" M24 8 250 12 13000" M24

HSEF 10-20 12 125 12 17000" M24 10 125 12 14250" M24
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5. Lista części i rysunek przekrojowy

Rys. 1 Rysunek przekrojowy pompy z uszczelnieniem

T
M

0
6

 0
9

7
9

 1
3

1
4

Nr poz. Opis Nr poz. Opis

1A, 1B, 41, 43 Obudowy górna i dolna 31 Wewnętrzny korpus łożyskowy

2 Wirnik 32 Klin wirnika

6 Wał 33 Zewnętrzny korpus łożyskowy

7 Obudowa pierścienia 35 Pokrywa wewnętrznego korpusu łożyskowego

8 Pierścień wirnika (opcja) 37 Pokrywa zewnętrznego korpusu łożyskowego

13 Pierścień uszczelniający 40A Wewnętrzny pierścień uszczelniający

14, 14A Tuleja ochronna wału
RH
LH

40B Zewnętrzny pierścień uszczelniający

14B Pierścień O-ring tulei ochronnej 46 Klin sprzęgła

16 Wewnętrzne łożysko kulowe 47 Wewnętrzne uszczelnienie pokrywy łożyska

17 Dławik 63 Podkładka dławnicy

17A Zacisk dławika (jeśli jest używany) 73A Uszczelka obudowy (niepokazana)

17B Śruba dławika 73B Uszczelka pokrywy łożyska

18 Łożysko kulowe zewnętrzne 123 Dolna osłona łożyska

18A Podkładka zabezpieczająca łożyska 127 Uszczelnienie wodne

29 Pierścień rozstawczy (opcja) 169 Uszczelnienie korpusu łożyska

- Elementy mocujące obudowy
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Rys. 2 Rysunek przekrojowy pompy z uszczelnieniem i podwójnym łożyskiem oporowym

Zmiany techniczne zastrzeżone.

T
M

0
6

 0
9

8
0

 1
3

1
4

Nr poz. Opis Nr poz. Opis

1A, 1B, 41, 43 Obudowy górna i dolna 31 Wewnętrzny korpus łożyskowy

2 Wirnik 32 Klin wirnika

6 Wał 33 Zewnętrzny korpus łożyskowy

7 Obudowa pierścienia 35 Pokrywa wewnętrznego korpusu łożyskowego

8 Pierścień wirnika (opcja) 37 Pokrywa zewnętrznego korpusu łożyskowego

13 Pierścień uszczelniający 40A Wewnętrzny pierścień uszczelniający

14, 14A Tuleja ochronna wału
RH
LH

40B Zewnętrzny pierścień uszczelniający

14B Pierścień O-ring tulei ochronnej 46 Klin sprzęgła

16 Łożysko kulowe wewnętrzne 47 Wewnętrzne uszczelnienie pokrywy łożyska

17 Dławik 63 Podkładka dławnicy

17A Zacisk dławika (jeśli jest używany) 73A Uszczelka obudowy (niepokazana)

17B Śruba dławika 73B Uszczelka pokrywy łożyska

18 Łożysko kulowe zewnętrzne 123 Dolna osłona łożyska

18A Podkładka zabezpieczająca łożyska 127 Uszczelnienie wodne

22 Nakrętka zabezpieczająca łożyska 169 Uszczelnienie korpusu łożyska

29 Pierścień rozstawczy (opcja) - Elementy mocujące obudowy
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Deklaracja zgodności 2

GB: EC/EU declaration of conformity
We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product Fire 
HSEF system, EN, to which the declaration below relates, is in 
conformity with the Council Directives listed below on the approximation 
of the laws of the EC/EU member states.
Note: There are two sets of Council Directives and standards listed 
below. One set applies until and including 19th April 2016. The other set 
applies from 20th April 2016 and onwards.

FR: Déclaration de conformité CE/UE
Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que le 
produit Fire HSEF system, EN, auquel se réfère cette déclaration, est 
conforme aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres CE/UE relatives aux normes énoncées 
ci-dessous.
Remarque : Deux groupes de Directives du Conseil et normes sont 
énoncés ci-dessous. Un groupe s'applique jusqu'au 19 avril 2016 inclus. 
L'autre groupe entrera en vigueur le 20 avril 2016.

HU: EC/EU megfelelőségi nyilatkozat
Mi, a Grundfos vállalat, teljes felelősséggel kijelentjük, hogy a(z) Fire 
HSEF system, EN termék, amelyre az alábbi nyilatkozat vonatkozik, 
megfelel az Európai Közösség/Európai Unió tagállamainak jogi 
irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak.
Megjegyzés: Az alábbiakban a Tanács irányelvei és szabványai közül 
két csomagot ismertetünk. Az egyik csomag 2016. április 19-ével 
bezárólag érvényes. A másik csomag 2016. április 20-tól érvényes.

IT: Dichiarazione di conformità CE/UE
Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto 
Fire HSEF system, EN, al quale si riferisce questa dichiarazione, è 
conforme alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il 
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE/UE.
Nota: Di seguito sono elencate due serie di direttive del Consiglio e 
norme. Una serie si applca fino al19 aprile 2016 (incluso). La seconda 
serie si applica a partire dal 20 aprile 2016.

NL: EG/EU-conformiteitsverklaring
Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat 
product Fire HSEF system, EN, waarop de onderstaande verklaring 
betrekking heeft, in overeenstemming is met de onderstaande Richtlijnen 
van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de 
EG-/EU-lidstaten.
Opmerking: Hieronder worden twee reeksen Richtlijnen van de Raad en 
normen weergegeven. De ene set geldt tot en met 19 april 2016. De 
andere set is vanaf 20 april 2016 van kracht.

PL: Deklaracja zgodności WE/UE
My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasz 
produkt Fire HSEF system, EN, którego deklaracja niniejsza dotyczy, jest 
zgodny z następującymi dyrektywami Rady w sprawie zbliżenia 
przepisów prawnych państw członkowskich.
Uwaga: Poniżej podano dwa zestawy dyrektyw i norm. Pierwszy zestaw 
obowiązuje do 19 kwietna 2016 r. włącznie. Drugi zacznie obowiązywać 
20 kwietnia 2016 r.

PT: Declaração de conformidade CE/UE
A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que o produto Fire 
HSEF system, EN, ao qual diz respeito a declaração abaixo, está em 
conformidade com as Directivas do Conselho sobre a aproximação das 
legislações dos Estados Membros da CE/UE.
Nota: Abaixo estão listados dois grupos de Directivas do Conselho e 
normas. Um dos grupos é aplicável até 19 de Abril de 2016, inclusive. O 
outro grupo é aplicável a partir de 20 de Abril de 2016, inclusive.

RO: Declaraţia de conformitate CE/UE
Noi Grundfos declarăm pe propria răspundere că produsul Fire HSEF 
system, EN, la care se referă această declaraţie, este în conformitate cu 
Directivele de Consiliu specificate mai jos privind armonizarea legilor 
statelor membre CE/UE.
Notă: Există două seturi de directive și standarde ale Consiliului 
specificate mai jos. Un set se aplică până la, și inclusiv în 19 aprilie 2016. 
Celălalt set se aplică de la 20 aprilie 2016 și în continuare.

These Directives and standards apply until and including 19th April 2016:
— Machinery Directive (2006/42/EC).

Standard used: EN 809:1998 + A1:2009.

These Directives and standards apply from 20th April 2016 and onwards:
— Machinery Directive (2006/42/EC).

Standard used: EN 809:1998 + A1:2009.

The "Fire HSEF System, EN" contains the following main components: 
HSEF pump, diesel engine, controller and coupling.

The EC declaration of conformity of the HSEF pump is below. Please find 
the EC declaration of conformity of the rest of the main components in 
their respective installation and operating instructions delivered with the 
firefighting pump set:

Bare shaft pump:
We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product 
"HSEF PUMP", 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 (2006/42/EC)

Standard used: EN 809:1998 + A1:2009

Bjerringbro, 7th July 2015

Svend Aage Kaae
Director

Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7

8850 Bjerringbro, Denmark

Person authorised to compile the technical file and 
empowered to sign the EC/EU declaration of conformity. 
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Argentina
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro 
Industrial Garin
1619 Garín Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190

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 
A-5082 Grödig/Salzburg 
Tel.: +43-6246-883-0 
Telefax: +43-6246-883-30 

Belgium
N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. 
Boomsesteenweg 81-83 
B-2630 Aartselaar 
Tél.: +32-3-870 7300 
Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus
Представительство ГРУНДФОС в 
Минске
220125, Минск
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ 
«Порт»
Тел.: +7 (375 17) 286 39 72/73
Факс: +7 (375 17) 286 39 71
E-mail: minsk@grundfos.com

Bosna and Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7A,
BH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 592 480
Telefax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com
e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil
BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 
630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria
Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: bulgaria@grundfos.bg

Canada
GRUNDFOS Canada Inc. 
2941 Brighton Road 
Oakville, Ontario 
L6H 6C9 
Phone: +1-905 829 9533 
Telefax: +1-905 829 9512 

China
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District
Shanghai 201106
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 33

Croatia
GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400 
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

Czech Republic
GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299

Denmark
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

Estonia
GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland
OY GRUNDFOS Pumput AB 
Trukkikuja 1 
FI-01360 Vantaa 
Phone:  +358-(0) 207 889 500
Telefax: +358-(0) 207 889 550

France
Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. 
Parc d’Activités de Chesnes 
57, rue de Malacombe 
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon) 
Tél.: +33-4 74 82 15 15 
Télécopie: +33-4 74 94 10 51 

Germany
GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0 
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece
GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 
20th km. Athinon-Markopoulou Av. 
P.O. Box 71 
GR-19002 Peania 
Phone: +0030-210-66 83 400 
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong
GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. 
Unit 1, Ground floor 
Siu Wai Industrial Centre 
29-33 Wing Hong Street & 
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan 
Kowloon 
Phone: +852-27861706 / 27861741 
Telefax: +852-27858664 

Hungary
GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbálint, 
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India
GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia
PT. GRUNDFOS POMPA
Graha Intirub Lt. 2 & 3
Jln. Cililitan Besar No.454. Makasar, 
Jakarta Timur
ID-Jakarta 13650
Phone: +62 21-469-51900
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

Mexico
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

Romania
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, г. Москва, ул. Школьная, 39-41, 
стр. 1
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00
Факс (+7) 495 564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia 
Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd 
Phone: +381 11 2258 740
Telefax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore
GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang 
Singapore 619264 
Phone: +65-6681 9688 
Telefax: +65-6681 9689

Slovakia
GRUNDFOS s.r.o.
Prievozská 4D 
821 09 BRATISLAVA 
Phona: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia
GRUNDFOS d.o.o.
Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Phone: +386 31 718 808
Telefax: +386 (0)1 5680 619
E-mail: slovenia@grundfos.si

South Africa
GRUNDFOS (PTY) LTD
Corner Mountjoy and George Allen Roads
Wilbart Ext. 2
Bedfordview 2008
Phone: (+27) 11 579 4800
Fax: (+27) 11 455 6066
E-mail: lsmart@grundfos.com

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 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60 

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG 
Bruggacherstrasse 10 
CH-8117 Fällanden/ZH 
Tel.: +41-44-806 8111 
Telefax: +41-44-806 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
Бізнес Центр Європа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна 
Телефон: (+38 044) 237 04 00 
Факс.: (+38 044) 237 04 01
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 4TL 
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 

Uzbekistan
Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Repre-
sentative Office of Grundfos Kazakhstan in 
Uzbekistan
38a, Oybek street, Tashkent
Телефон: (+998) 71 150 3290 / 71 150 
3291
Факс: (+998) 71 150 3292

Addresses Revised 29.09.2015
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