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• Zainstalować filtr i pompę w osłoniętym miejscu,
zapewniając wentylację i odpowiedni dostęp dla obsługi.
• Nie montować elektrycznych elementów sterujących tuż nad
pompą.
• Zapewnić odpowiedni drenaż podłoża, aby zapobiec
podtapianiu urządzenia.
• Dobrać odpowiednio rozmiar wszystkich rur i zmniejszyć liczbę
kolanek do minimum.
• Podeprzeć rurę niezależnie w pobliżu wlotu i wylotu pompy, w
celu zmniejszenia obciążenia pompy.
• Unikać nadmiernego dokręcania połączeń rurowych. Używać
tylko uszczelniaczy do rur, które są przeznaczone do
tworzyw sztucznych. Nie używać produktów ropopochodnych.
Ważne jest, aby linia ssąca była wolna od nieszczelności.
Rurociąg ssawny powinien zawsze mieć co najmniej taki
sam rozmiar, co wlot ssący pompy.

Obsługa klienta
heRentals, BelGIa (8:30 - 16:30 czasu środkowoeuropejskiego)
strona internetowa: www.pentairpooleurope.com

po

ol

Deklaracja zgodności
Normy wykorzystane do wykazania zgodności z istotnymi
wymaganiami określonymi w dyrektywie 2006/42 / WE:
•

EN60335-1,

•

EN60335-2-41
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Producent, Pentair, ma prawo do wprowadzania
zmian w produktach bez uprzedzenia, o ile nie
wpłynie to na poważną zmianę ich właściwości.

SEKCJA 4. ROZRUCH / EKSPLOATACJA

© 2012 Pentair. Wszeklie prawa zastrzeżone. Dokument ten
może ulec zmianie bez uprzedzenia. Znaki towarowe i
zastrzeżenia: Ultra-Flow®, WhisperFlo®, SuperFlo®,
Challenger® ® and Pentair są znakami towarowymi i / lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Pentair i / lub jej
spółek zależnych. O ile nie zaznaczono inaczej, nazwy i marki
innych firm, które mogą być użyte w niniejszym dokumencie nie
są używane, aby wskazać powiązania lub wzajemne wsparcie
pomiędzy właścicielami tych nazw i marek a firmą Pentair. Nazwy
te i marki mogą być znakami towarowymi tych podmiotów lub
innych.

uruchomienie pompy
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• Napełnić filtr pompy wodą do poziomu rury zasysającej.
• Nasmarować smarem O-ring (pierścień uszczelniający) pokrywy
za każdym razem, gdy jest usuwany.
• Po włączeniu zasilania silnika, pompa zostanie zalana. Czas
zalewania pompy zależy od wysokości zasysania i odległości
do basenu. Pięć minut to rozsądny okres czasu.
• Pompa nie będzie pompować wyżej niż 2,5 metra. Jeśli
pompa nie zostaje zalana, należy zapoznać się z instrukcją
rozwiązywania problemów.
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NINIEJSZA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE
DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ, ODPOWIEDNIEJ I EKONOMICZNEJ
PRACY POMPY BASENOWEJ. ŚCISŁE PRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI
OBSŁUGI POZWOLI NA UNIKNIĘCIE ZAGROŻEŃ, ZMNIEJSZY
KOSZTY NAPRAW ORAZ SKRÓCI CZAS WYŁĄCZENIA URZĄDZENIA
Z UŻYTKOWANIA, A TAKŻE ZWIĘKSZY NIEZAWODNOŚĆ I OKRES
UŻYTKOWANIA PRODUKTU.

Konserwacja
Kosz filtra siatkowego powinien być co tydzień wyjmowany i
czyszczony. Nigdy nie uruchamiać pompy bez kosza filtra.
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Kontrola wizualna /
Co miesiąc

W razie potrzeby
wymienić

Dostarczanie wody

Sprawdzić przewody i
połączenia / Co miesiąc

Natychmiast usunąć
uszkodzenia

Urządzenia
zabezpieczające

Kontrola wizualna /
Co miesiąc
Kontrola wizualna /
Co pół roku

Zapewnić prawidłową
instalację / ponowny
montaż
Zwrócić uwagę na
wszelką korozję lub
uszkodzenia

l

ogólny stan
pomp

• Unikać pracy pompy na sucho, dopóki nie zostanie ona
napełniona wodą;
• Pompa jest wyposażona w uszczelnienie mechaniczne.
• Uszkodzenie uszczelnienia wału może być spowodowane
nieprzestrzeganiem instrukcji.
• Należy postępować zgodnie z opisem zalewania pompy
zawartym w instrukcji instalacji i instrukcji obsługi.

SEKCJA 2. ZASTOSOWANIE

Żeberka
chłodzące silników
elektrycznych

Oczyścić żeberka
chłodzące, aby
zachować efekt
chłodzenia / Co pół
roku

Sprzęt elektryczny

Sprawdzić /
Co miesiąc

Natychmiast naprawić
luźne połączenia lub
usunąć przypalone
przewody. Zlecać
naprawę wszystkich
usterek
wykwalifikowanemu
elektrykowi.

Obudowa
filtra wstępnego

Sprawdzić, czy
obudowa nie jest
brudna / Co tydzień

Usunąć brud
dokładnie

O-ring w pokrywie
filtra wstępnego

Kontrola wizualna /
Co pół roku

vi

Zabezpieczenie na zimę

Pompa może być używana tylko do wymuszenia obiegu
wody w basenach.

po

• Zamontować pompę tak blisko basenu, jak jest to
praktycznie możliwe.
• Należy zastosować bezpośredni i krótki przewód ssawny
o ciągłym spadku, aby uniknąć długich czasów zalewania.
• Pompa powinna być umieszczona na płaskim solidnym
fundamencie, na tyle wysokim, aby zapobiec zalaniu silnika.

Piktogramy
ostrzegawcze

.p

Sprawdzić, czy karton nie ma śladów uszkodzeń na skutek
niewłaściwego obchodzenia się z nim podczas transportu. Jeśli
karton lub którekolwiek elementy pompy są uszkodzone, należy
natychmiast powiadomić o tym przewoźnika. Niezastosowanie
się do instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do
poważnych, negatywnych skutków dla zdrowia, a nawet
poważnych lub śmiertelnych obrażeń. Nieprzestrzeganie instrukcji
bezpieczeństwa będzie we wszystkich przypadkach skutkować
utratą wszelkich gwarancji i odpowiedzialności ze strony
producenta.
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Sprawdzenie/Okres Uwagi
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SEKCJA 1. INFORMACJE OGÓLNE

SEKCJA 3. INSTALACJA

Element

• Chronić pompę przed mrozem.
• Usunąć wszystkie korki i opróżnić pompę oraz wszystkie przewody
rurowe.
• Przechowywać spusty i korki w koszyku filtra siatkowego.
• Przenieść pompę do suchego i ciepłego pomieszczenia.
• Nie owijać silnika materiałem z tworzywa sztucznego, gdyż kondensat
może uszkodzić pompę.
• W instalacjach, w których pompy nie można opróżnić z wody, należy
zastosować roztwór złożony z 40% glikolu propylenowego i 60% wody
w celu ochrony do -46°C.
• Nie należy używać innych roztworów zapobiegających zamarzaniu,
gdyż są one wszystkie bardzo toksyczne i mogą uszkodzić pompę.
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SEKCJA 5. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
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Silnik elektryczny musi zostać podłączony przez profesjonalistę
zgodnie z niniejszą instrukcją montażu oraz wszystkimi
obowiązującymi przepisami. Poprzez wprowadzenie pompy,
należy przewidzieć zabezpieczenie silnika poprzez instalację.
Zabezpieczenie musi być dostrojone do nominalnej mocy silnika.
Napięcie zasilania powinno mieścić się w granicach ± 5%
napięcia znamionowego wskazanego na tabliczce znamionowej
silnika.

Pompa nie zalewa się
1. Brak wody w naczyniu filtra siatkowego
2. Naczynie filtra nie jest szczelne
3. Uszkodzenie pierścienia O-ring pokrywy
4. Poziom wody znajduje się poniżej odpieniacza
5. Kosz filtra lub kosz odpieniacza jest zatkany
6. Zamknięty zawór w instalacji rurowej
7. Powietrze dostaje się do linii zasysającej
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Silnik się nie obraca

Silniki jednofazowe należy podłączyć do dwóch zacisków,
jak pokazano poniżej. Jednofazowy schemat połączeń:
W2

1. Włącznik zasilania jest wyłączony
2. Bezpiecznik wyłączający został wyzwolony
3. Pompa jest w trybie wyłączenia za pomocą układu
sterowanego zegarem
4. Podłączenia do zacisków silnika są nieprawidłowe
5. Wał silnika jest zablokowany
6. Wirnik jest zablokowany przez zanieczyszczenia

Pentek

Kondensator
U1

Niski przepływ / wysokie ciśnienie na filtrze

W1

1. Filtr jest zanieczyszczony
2. Zakłócenie przepływu w linii powrotnej

Uziemienie

Zasilanie

Niski przepływ/niskie ciśnienie na filtrze
Leroy-Somer
(Pentair)

Kondensator

11

44

22

55

33

66

1. Kosz filtra lub kosz odpieniacza jest zatkany
2. Zatkany wirnik
3. Powietrze dostaje się do linii zasysającej
4. Zakłócenie przepływu w linii zasysającej
5. Silnik obraca się w przeciwną stronę (tylko silnik trójfazowy)
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77

Uziemienie

Pompa pracuje zbyt głośno

Zasilanie
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Silniki trójfazowe
podłączone do
napięcia głównego
3x230 Volt wymagają
połączenia DELTA
Silniki trójfazowe
podłączone do
napięcia głównego
3x400 Volt wymagają
połączenia STAR
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3 x 230 V
W2
W2

U2
U2

V2
V2

U2
U2
u1

V1
V1

W1
W1

1. Powietrze dostaje się do układu zasysającego
2. Ciało obce w obudowie pompy
3. Kawitacja
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Ilustrowaną listę części zamiennych można znaleźć pod
następujących adresem:

.pwww.pentairpooleurope.com
l

3 x 400 V
W2
W2

U2
U2

V2
V2

U2
U2
u1

V1
V1

W1
W1

Należy upewnić się, że zasilanie kabli zostało
przerwane podczas podłączania przewodów pompy

Należy zdjąć przewody doprowadzające z
zacisków przed instalacją!
Po każdym podłączeniu należy sprawdzić kierunek obrotów
silników trójfazowych. Jeśli nie jest on zgodny ze strzałką
na pompie, dwa podłączenia fazy w skrzynce przyłączeniowej
muszą zostać odwrócone. Każdy silnik należy trwale
uziemić.

Połączenia, które nie spełniają wyżej wymienionych
instrukcji bezpieczeństwa nie są objęte gwarancją.

sekcja 6. serwisowanie
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Pompa jest przeznaczona do pracy przez wiele lat bez
konserwacji. Należy zawsze odłączyć zasilanie pompy
przed konserwacją. Wymiana silnika elektrycznego musi
być przeprowadzana przez profesjonalistę.
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