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1. ogólne warunki bezpleczeňstwa dla urzqdzeÁ zatapialnych:

1" - EVGU -16-g-GU-090
1 114',- EVGU -25-6-GU-080

. przed uruchomieniem silnik nape|nió czystq wodq,. urzqdzenie nie može byé uruchomione na sucho,- podczas eksploatacji musí byó dotrzymany kierunek obrotów,. siinik e|ektryczny musí byé zabezpieczony wylqcznikiem nadprqdowym

2. Zastosowanie
Pompa jest przeznaczona do czerpania wody pitnej i uzytkowej o temp' do 2O.C, pH 6,5-12. Pompg uŽywa
sig najczgšciej do hydroforu d|a czerpania wody z glgbokich i wEskich odwiertów i studni, tam gdzie inne
pompy nie moga pracowaó.

3. Bezpieczeňstwo
Ta instrukcja obs|ugi zawiera podstawowe po|ecenia, które trzeba koniecznie spelnió przed uruchomieniem
instalacji, eksploatacj4 i remontami pompy.Jest przeto nieuniknione aby odpowiednio przeszkoleni pracownicy
i osoby obslugujqce, przed rozpoczgciem eksploatacji instalacji i wprowadzeniem pompy do ruchu ten tekst
dokladnie przeczýa|y' Jest równieŽ konieczne aby instrukcja obslugi by|a w miejscu eksp|oatacji insta|acji
pompowej do ciqglej dyspozycji. Dotrzymane muszE byÓ nie ty|ko wyzej uwidocznione ogÓ|ne warunki
bezpieczeňstwa przedstawione oznaczeniem wykrzyknika w trÓjkqcie, a|e takŽe wszystkie specýiczne
instrukcje bezpieczeňstwa uwidocznione pod pozostalymi podstawowymi znakami, itak:

znak ogó|nych warunkÓw bezpieczeňstwa (w tej instrukcji obslugi, niedotrzymanie tak
oznaczon ej uwag i moze dop rowadzió do zag rozen ía bezpieczeňstwa. )

zagroŽenie poraŽeniem e|ektrycznym

informuje o zagroŽeniu bezpieczeňstwaw zwi4zku z eksp|oatacjq pompy a|bo
urz4dzenia pompowego

znak, który ínformuje o zagroŽeniu Žycia

4. Dane techniczne

4.1. Tabliczka znamionowa pompy

1. Znak hand|owy (|ogo) i siedziba Íirmy
2. Oznaczenie typu pompy
3. Numer wyrobu
4. Wydajnošó
5. CiŠnienie tloczenia
6. Moc urz4dzenia

2

7.

8.

9.

10.
11.

Maks. wysokoŠó podnoszenia
Maks. robocza glgbokošó
Prgdkošó obrotowa
Rok produkcji
Kraj pochodzenia

SIGMA Group, o. s.



4.2. Charakterystyki informacyjne pomp.

0ll/ s I

1,0

0,9

0,8

0.7

0,6

1"-EVGU-16-8 (r00 v)
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1310 - kadlub tloczny
1200 - kadlub ssqcy
1130 - stojan
2500 - wrzeciono
2180 - walek lqczqcy
6544 - pieršcieň zabezpieczajqcy

4510.1 - podkladka
7000 - sprzgglo
6570 - Šruba M8X25

6570.1 - šruba M6x8
45'10 - podkfadka 6
8100 - silnik elektryczny
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Pomoa 1"-trVG| |-í A-R.Gl |-nRn 1't /4"-trVGl t-2q-A-Gl t-nRn
Silnik elel(rvcznv Tvo 'í P60-1.12-01 3-P62-22-01

Moc KW
typ

Przewód e|ektryczny Dlugošó m
PrzaVrAi )vltt rrr,m2

1.1 zz
HO7 RN-F - HO7 RN-F-)

25" z3
1.5 t5

WvdainoŠÓ o /s 0.67
CiŠníenie t|oczenia MPa 08
ohrotv siÍnika n min.1 2410 2820
Naniaeic znamionnwa ll \/ 400 400
Czestntliwnéó Í }1z 50 50
Maks. nrad znamionÓwv I A 34 o+
Wvlacznik ESM 1 2.5+4A ESM 1 4+6.3A
Maks. dziennv oobór h| 50 100
Maks. zanurzenie oomnv m 30 .1( t

Srar{nina Tallln nnmn\/ 142 142
Min šrednica odwier.lrt mm 150 t3(l
Srednica zlacza tloczneoo D G'1 " G 1 114'
Masa urzqdŽeniaz przewodem d.G kg 30,5

-) . moŽna zastosowaó inny przewód e|. jeŽe|i zgadzajE sig pozostate jego parametry
**) - z pompa moŽe byó dostarczany przewód e|. o d|ugošci 35m Iub 50m.

5. opis glównych czgQšci urzqdzenia pompowego
1. SiInik e|ektryczny; trójÍazowy, asynchroniczny, krótkozwady. Konstrukcyjnie przystosowany jest do pracy
w wodzie. Stojan silnika jest nawinigty miedzianym drutem w izolacji PCV, wimik ma aluminiowa ramg i jest
Wprasowany na wa|ek, który osadzony jest w lozyskach ku|kowych' t-oŽyska sa nape|nione |ozyskowym
smarem samochodowyrn i uszcze|nione pieršcieniami typu simmera.
Górne wieko jest zaopatrzone w: cztery nagwintowane otwory d|a przymocowania pompy; otwÓr napelniajqcy,
który ma teŽ Íunkcjg otworu ,,oddychajqcego", a takŽe nagwintowany otwór W którym znajduje sig dlawica
przewodu e|ektrycznego'D|azabezpieczenia wirnika przed obracaniem sig przy montaŽu i demontazu lqcznika
sprzgg|a, czgŠci nagwintowanej walka znajduje sí9 kana|ek.
Silnik ma sig obracaó W prawo przy spojrzeniu na wa|ek z góry.

l UWAGA il Wngtrze si|nika musi byó napetnione czyst4 wodq

2, Pompa jest pomp-jednowrzecionowq i sklada sig z nastgpujqcych glównych czgŠci (rys. 1 ):- stojana (1130) utworzonego ze stalowej rury z nawulkanizowanq gumowE wkladkq z otworem
o ksztalcie gwintu dwukrotnego;
- wrzeciona (2500) o kszta|cíe šrubowym;
- walek (2180) z gumowymi przegubami;
- kadluba ssacego (1200) z otworami na wlot wody;
- kadluba tiocznego (1310) ze zlqczk4, o wewngtrznym gwincie do przekrgcenia rury tlocznej.

6. Funkcje glównych czgšci urzqdzenia pornpowego
Obroty z silnika elektrycznego (8100) przenoszone sE poprzez sprzgglo (7000) i walek lacz4cy (2180) z
przegubamigumowymi na wrzeciono pompy (2500)' Przy obracaniu wrzeciona we wngtrzu stojana wýwarzajq
sig zamknigte przestrzenie i w nich jest transportowanacieczz kadtuba ssqcego (1200) do kadluba tlocznego
(1310).
||ošÓ pompowanej cieczy za|eŽy od rozmiaróW Wrzeciona, stojana i obrotów.
Cišnienie cieczy wýworzone przez pompg nalychmiast wytwarza cišnienie w rurach tlocznych i moŽe dojšó
do takiej Wartošci, Že dojdzie do uszkodzenia pompy, si|nika |ub innej czgŠci.

|WÁcÁll Dlatego zabronione jest:
- uŽywanie zaworu zakrgcanego do regu|acji wyptywu, poniewaŽ przezzmniejszenie wyplywu

zwigksza sig ciŠnienie i dochodzi do przeciqzenia siInika
- wlqczanie pompy przy otwartych rurach tlocznych i w czasie pracy rury tloczne nie mogq byó w

Žaden sposób tak dlawione, Že cišnienie wzroŠnie ponad dozwo|onq wartoŠó tj' 0,8 MPa d|a
1"- EVGU i0,6 MPa dla 1 '1/4"-EVGU.

Przeciw nadmiernemu wzrostowi cišnienia urzqdzenie powinno byó chronione odpowiednimi zabezpieczeniami
si|nika, i zaworem bezpieczeňstwa.

A



calkowita d|ugošó rur 1 1/4,,(od najniŽszego stanu wody w studni do najwyzszego punktu
65m i ma 5 luków. Straty ob|iczono wykorzystuj4c tabe|g z.

pa, = (6,5.0,022) + (5.0,00026)= 0,143+0,00118= 0,1443 p1p"

\ty|i.czone cišnienie jest mn J3'.='? :i, !il*".
Ješ|i ob|iczone ciŠnienie byl iŽ dopu ná przez
uŽycie rur o wigkszej Šrednicy.

Tabela2

okreŠlenie cišnienia roboczego Pa" (rys.2)
To cišnienie nie moŽe przekroczyÓ wartošci 0,8 MPa (8Om stupa wody) w pompie 1"-EVGU-16 -8 orazwailošci 0,6 MPa (6Om s|upa wody) w pompie 1 1/4"-EVGU-2.5-6.

CiŠnienie pao moŽna obIiczyÓ nastgpujaco:
poo = po * pz * zus, edzie: Rys. 2- Pp - nadcišnienie do pod|ewania Iub w zbiorniku

cišnieniowym B domowego hydroforu,- pa - straty, które powsta jq przy przeptywie wody
w rurach poziomych, kolanach, lukach, ksztahkach
i armaturze znajdujqcej sig na iloczeniu- Z,g- od|egtoŠó pionowa (geodezyjna wysokošó
urzqdzenia pompowego na stonie iloczej)
od powierzchni wody przy najnizszym stanie
w studni do najwaŽszego miejsca dokqd woda
jest tloczona

Przy przyjmowaniu d|ugošci rur d|a wyliczenia strat
na|eŽy braó d|ugošó rur aŽ do zl4cza tlocznego pompy
(nigdy tylko do powierzchni wody w studni).

Przyklad (dla pompy 1 114"-EVGU)
wysokošó pionowa Zvg = l$Ín,
cišnienie mierzone manometrem Pp = 0,15MPa

instalacji) wynosi

Srednica ruruciqgu

ttocznego
MPa

Straty ciŠnienia

dla rury 10m

'1 0.08

1114', 0,022
1 1t2', 0, 0062

strata cišnienia
dla'1 kolanka

90'rury prostej

.í
I 0,00056
1 1t4', 0,00026
1 1t2', 0,001

7. Glówne czešci urzqdzenia pompowego

1. silnik elektryczny
2. pompa
3. wlqcznik
4, zawÓrbezpieczeňstwa
5. jarzmo mocujqce rurg ilocznq6. pasek samozaciskowy
7, gniazdo na wtyczkg przeciw

pryskajqcej wodzie
rura tloczna
kolnierz
przewód zasi|ajqcy H 07 RN-F 4G 1,5

8.
L

10. Rys. 3
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8. MontaŽ
Przed wlašciwym montaŽem i insta|acj4, urz4dzenia pompowego na|eŽy:

1. W przypadku gdy pompa bgdzie pracowala w studni wierconej na|eŽy sprawdzió na ca|ej jej dlugoŠci
rurg oslonow4poprzez spuszczenie kontrolnego wa|ca lub rury o Šrednicy 145 mm i dlugoŠci 750 mm.
WaIec ten musíswobodnie przechodzió na ca|ej dtugoŠci odwie11u. Jednoczešnie tym sposobem usta|i

sie gtgbokoŠÓ odwier1u i wysokoŠó |ustra wody. Minima|na šrednica odwier1u d|a pompy EVGU musí
wynosió 150 mm.

2. Wedtug glgbokošci studni i poziomu Iustra wody na|eŽy przygotowaó odpowiedniejdlugoŠci rury i przewód
e|ektryczny. Rury i z|aczki powinny byó dostatecznejjakoŠci z uwagi na Wagg rur, pompy i wody. Za|eca
sig uzycie nowych rur zdobrze wykonanymi zl4czami gwintowanymi, lub wzmocnione kolnierzami. Rury
przed montaŽemna|eŽy dokladnie oczyŠció. Wióry powsta|e z ucinania Iub Ewintowania usun4ó piInikiem.
Na|eŽy je takŽe przep|ukaÓ wodq pod ciŠnieniem.

3. Do zawieszenia pompy z rurami w studni kopalnej na|eŽy przygotowaÓ i obmurowaó poprzeczny, sta|owy
nošnik (rys. 4)' który uniesie obciqŽenie insta|acji. Za|eca sig stosowanie nošnika w ten sposób aby nie
utrudnial dostgpu do studni. W studniach wierconych 1arzmo moŽna oprzeÓ bezpošrednio o krawgdz rury
os|onowej, która musíbyó najmniej na tej g|ebokošci na jakiej uklada sig rury do ziemi poza studni. W tym
przypadku wygodnie jest rozszerzyÓ odwieft do tejze g|gbokoŠci wigkszym rozmiarem i wypetniÓ go
krggami jak w studni kopanej (rys. 5).

I UWAGA| Pomigdzy pompE a zaworem bezpieczeňstwa musí byó gladki rurociqg o sta|ym przekrojubez
zaworÓw odcinaj4cych!

Rys. 4 Rys. 5

1.
z.

4.
q

6.

zawór bezoieczeňstwa
przewód e|ektryczny
powrót
|árzmo
pasek samozaciskowy
rura ostonowa

Przy jakiejkolwiek manlpulacji z pompq,
(przenoszeniu, obracaniu wrzeciona, demontaŽu)
konieczne jest odlqczenie od sieci i

zabezpieczenie przed moz|iwošciE
przypadkowego podlaczenia do niej!

Nape|nió si|nik czystq wodq! W tym ce|u na|eŽy pompg postawió króócem t|ocznym do góry, wykrgció šrubg
uszcze|niajqca z otworu napelniajqcego umieszczonego na kolnierzu siInika e|ektrycznego, wyciqgnaÓ wk|adkg
fi|trujqc4 i przez |ejek nape|nió siInik czysta wodq. Na|ezy chwi|9 odczekaó aŽ wody przeniknie do wstystkich
miejsc, nastgpnie si|nik pochy|ió o ok. 15.tak aby otwÓr w|ewowy byl w najwyŽszym punkcie i do|aÓ wody'Z
ko|éi na!ezy pompE wstrzqsnqó aby wy|ecialo powietrze i znów uzupe|niÓ wodq. WozyÓ wklad fi|trujacy i wkrgció
šrubg uszczelniajqcq.

Po wykonaniu insta|acji e|ektrycznej na|eŽy okrešliÓ prawidlowy kierunek obrotów urzqdzenia. Do
kadluba tlocznego na|eŽy w|aó wodg (rys. 6).

|WÁM| Przed wtozeniem przedmiotu do komory wrzeciona i rgcznym obracaniu musimy sig upewniÓ, ze
pompa jest od|4czona od sieci! W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeňstwo nieszczgš|iwego
wypadku przy wyrzuceniu tego przedmiotu przy nieostroznym jego opuszczeniu. Wsuwamy odpo-
wiedni (plaski, o przekroju kwadratowym Iub trójk4tnym) przedmiot do otworu wrzeciona (rys. 7) i

obracamy nim 4 razy w lewo a nastgpnie wyciEgamy go. W ten sposób dojdzie do odlEczenia
wrzeciona od stojana (g|ównie do d|uŽszego magazynowania). Uzupe|nió wodg w kadlubie tlocznym
i na krótko wprowadzió w ruch. Przy nieprawid|owym kierunku obrotÓw zkróóca tlocznego pompy
nie wyplynie woda i istnieje niebezpieczeňstwo uszkodzenia pompy.Ješ|i kierunek obrotów jest
prawidlowy (wg strzalki umieszczonejnaurzqdzeniu to zkróÓcatlocznego wycieka woda (rys. 8)).
Po czym nalezy sí|nik odl4czyÓ od sieci oznacza14c pod|qczenie taz d|a póŽniejszego pod|qczenia.



Rys. 6 Rys. 7

Dostgp do insta|acji e|ektrycznejjak rÓwniez dowo|nq zamiang dwu faz moŽe wykonywaó ty|ko
osoba z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi.
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MontaŽ pompy do studni
JeŽe|i wszystkie czynnoŠci zostaly wykonane zgodnie z poprzednim punktem moŽna przystqpiÓ do montaŽu.

1' Na czgšó tlocznq, pompy mocujemy rurg, a na jt
|ing, po czym spuszczamy jq na krawgdŽ odwier1
rurq z jarzmem na koňcu. Po uchwyceniu |iny za c

do studni. Tym sposobem opuszczamy pompg ni
powyŽej 3 m montaz kaŽdej rury na|eŽy rozdzie|i
rury).

WÁm!] Y::l:.lP polqczenia gwintowane na|eŽy uszcze|nió sznurem konopnym! Rurociqg pionowy od
Urz4dzen|a pompowego musí posiadaé prawoskrgtne gwintyl

2, JeŽe|i pomp9 opuszczamy na dno studni to na|ezy jq zawiesió tak aby do|na czgšó siInika by|a conajmniej
30 cm od dna studni. Pompa w czasie pracy muší byÓ ca|a zanurzona W wodzie. JeŠli w studni jest malo
wody

pompa moŽe byé zainsta|owana na leŽqeo (rys. 9), przy czym muszq byé spetnione nast?pujaee warunki:
a) siInik musíbyl doskona|e napelnioňywodE a otwoiwtewowy muši'inafiowaé sig w najwyŽszym po|oŽeniu,

IWÁG-Á-I Przy sprawdzaniu kierunku obrotów urzEdzenie nie moze byó wlqczone dluŽej niz 2 sekundy!

1. pasek samozaciskowy
2. rura
3. Šruba
4. jarlmo
5. otwór dy|atacyjny

Minima|na Šrednica (D) studni d|a pompy
1.LEVGU.16 wynosié powinna g0O mm, a
dla 1 1/4"-EVGU.2S - 1000 mm,



l ÁGÁi-l Podczas montazu zabraniasig ciqgnigciazaprzewÓd e|ektryczny Iub uzywania do noszenia |ub
ci49nigcia urz4dzenia pompowego. Przewodu e|ektrycznego nie moŽna niszczyÓ uderzeniem
a|bo przygnieceniem. GÓmy koniec przewodu etektrycznego nie moŽe stykaó sig z wodq.

Po|aczenie pionowych rur t|ocznych poza studnig za|eca sig wykonywaÓ za pomoca komierzy Iub ztacry
gwintowanych. Pozwa|a to na szybki montaŽ i demontaŽ.

Rury tloczne poza studniq na|ezy potozyÓ na takiej g|gbokoŠci zeby uniknqÓ zamarzania tloczonej cieczy
(od 11 O do 130 cm). Za|eca sig uloŽenie rury W kana|e wykonanym z pa|onych cegie| tak jak pokazano to
na rysunku obok (rys. 10). Kanal na|eŽy nastgpnie przysypaÓ g|inq
aby sig nie znieksztalcil. Przestzeň powietrzna kanalu stanowi
równieŽ doskonala izo|acjg ciep|n4 i rury mogE byÓ u|oŽone na
mniejszej g|gbokoŠci. Drugq za|etqjest latwy dostgp do rur w
czasie naprawy i demontaŽu. Rury t|oczne poza studniq na|ežy
ukladaó z |ekkim spadkiem od studni i w miarg moz|iwoŠci bez
zbýecznych ko|an'

9. WyposaŽenie elektryczne

9.1. Wstgp rys. 10

rys. 10

CzgŠci4 skladowq e|ektrycznego wyposaŽenia jednowrzecionowej pompy 1 "-EVGU-16 i 1 1/4n-EVGU-25
jest trÓjfazowy siinik e|ektryczny z przewodem zasila1qcym.

Podlaczenie pompy

Pompa moŽe byó podlEczona do sieci ty|ko wtedy kiedy wartoŠÓ napigcia i czgstot|iwoéÓ zgadza si9 z
danymi na tab|iczce znamionowej silnika e|ektrycznego. MontaŽ insta|acji elektrycznej i podlqczenie
pompy moŽe wykonaó ty|ko osoba z odpowiednimi uprawnieniami e|ektrycznymi i zgodnie z po|skimí
przepisami. Przed opuszczeniem pompy do odwieftu konieczne jest przeprowadzenie kontroli urzldzenia
pompowego i przewodu zasilajqcego czy w czasie tranSponu nie doszlo do jakiegoŠ uszkodzenia.

Przyk|adowe e|ektryczne pod|aczenie pompy pokazano na rys. 11. Pompa musí byó zawsze zabezpieczona
nadpradowo i przed zwarciem,
Zabezpieczenie nadpradowe musí byó nastawione na znamionowy (zabezpieczaj4cy) prqd siInika eIektrycznego
(pompy). zabezpieczenie pompy przed niebezpiecznym dotykowym napigciem mafiwych przedmiotÓw jest

konieczne wedlug waŽnych przepisów' W przypadku gdy nie moŽna zapewnié dostatecznej i|oŠci wody w studni

na|eŽy zainsta|owaÓ np' e|ektrodowe urzqdzenie b|okujace dla wylqczenia pompy przy pracy na sucho. Przyk|ad
elektrycznego podl4czenia pokazano na rys. 13 i 14.

9.3. Wykonanie ochrony przed poraŽeniem

ochrona pompy przed poraŽeniem wykonuje sig wedlug normy cSN 332000-4-41 i przynaIeŽnymi przepisami
(z punktu widzenia osadzenia) i to przewaŽnie zabezpieczeniem automatycznie od|qczajqcym od Žródla' W
przestrzeniach szczegó|nie niebezpiecznych istnieje moŽ|iwošé wykonania podwyŽszonego zabezpieczenia
lub oslony prqdowej.

b)

c)

4

studnia musí posiadaó dostatecznq Šrednica,
na|eŽy zabezpieczyó przewód e|ektryczny przed uszkodzeniem przy opuszczaniu do studni.

Jeze|i istnieje obawa co do i|ošci wody w studni na|eŽy zamontowaÓ urz4dzenie kontro|ujqce poziom
wody.

Przewód elektryczny mocuje sig stopniowo do rury pionowej opaskami samozaciskowymi. JeŠ|i rury
laczone sa kotnierzami to opaski na|ezy daó po obu stronach zlacza, a przy wigkszych dlugošciach
odcinków takŽe poŠrodku. Za|eca sig wykonaníe w kazdym kolnierzu rowka na kabe|, który chroni go
[akŽe przed uszkodzeniem przy montaŽu'

9.2.
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9.4. Uruchamianie

Przed uruchomieniem pompy konieczne jest wykonanie kontro|i czgŠci e|ektrycznej , a przede
wszýkim:
- zmierzenie oporu izo|acji (musí byó wigksza niz 20 Mo),- kontro|9 prawidlowošci nastawienia zabezpieczenia nadprqdowego,
- kontrolg zabezpieczenia przed porazeniem

Przy pierwszym opuszczeniu pompy za|eca sig skontrolowanie cišnienia tloczenia, natgŽenie prEdu i pompQ moŽna
uruchomió na czas conajmniej 1O mínut aby usunigte zostaly wszystkie nieczystoŠci z rurociqgu |ub ze studni.

Pompg moŽna uruchomió tylko przy ca|kowicie otwar1ym rurociqgu t|ocznym!

9.5. Praca iobsluga

ZatapiaIne urzqdzenie pompowe mogq obslugiwaÓ osoby bez kwa|Íikacji elektrycznych. Ješ|i w czasie obs|ugi
zostanie stwierdzona usterka w insta|acji e|ektrycznej Iub w pompie na|eŽy natychmiast wy|4czyópompe i o ustercé
powiadomió osobg z uprawnieniami e|ekrycznymi.

9.6. Konsenruacja

Na|eŽy przeprowadzió regu|arne kontro|e w okrešlonych terminach i wed|ug przepisów dIaurzadzeň e|ektrycznych'
Przede wszystkim przeprowadza sig kontro|9 zabezpieczenia przed poraŽeniem eIektrycznym, doci{gniicie
wszystkich polaczeň, zmierzenie opornoŠci izo|acji (opornošó musí byó wigksza niŽ2MO).

Jakieko|wiek naprawy moŽna wykonywaó jedynie przy zabezpieczonym stanie wylqczonym.
W siIniku e|ektrycznym po 6000 godzinach pracy za|eca sig wymiang smaru w lo2yškac|r'
W razie potrzeby na|eŽy wymieniÓ pieršcenie gufero i |ozyska.

Rys.'11 Schemat polqczenia wylqcznika zabezpieczajEcego
z agregatem pompowym.

L1

12

u!
PEN

wYr_AczNtK stLNtKA
np. ESM 1-4 (2,5 + 4 AA)
nastawiÓ na 3,4 A

+s!:

lTl

-
U()

Przy podlqczeniu agregatu do sieci moŽna
zastosowaé priewód e|ktr. z oznaczeniem Žyt:
czarna-L1, brqzowa.L2, niebieska.L3, zie|ona/Žó|ta, Iub
czarna-L1, brqzowa.L2, szara-L3, zie|ona/Žótta

6 -to
WYKONANIE PODWYZSZONEGO
ZABEZP IECZE N IA LUTOWAN I EM
WG CSN 34 1010, pkt.91,92

s KRZYN KA P AZY +_$CZE N I OWA
6455-26

wu LKAN IZOWANA Z|_bCZKA p RZEWOD U EL.

1"-EVGU-16-g-GU-090
SILNIK ZATAPIALNY 1 P 60-112-01
400V; 50 H22810 min'1; 1,1 kW; 3,4 A

ČrRruÁ.czRRnn
HtrtĚoÁ.an4zown
MoDRÁ. NIEB|EsKA
zeleruÁ l ŽturÁ-zl e lorup;zÓlrn

Rozt.oŽEN|EzYL
PRZEWODU EL.



L1

LZ
tl
PBI

ROZRUSZN I K ELEKTRYCZNY
(6,3 +10) A; 400 V; 50 Hz :
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Przy podlaczeniu agregatu do sieci moŽna

zastosowaó przewód e|ktr. z oznaczeniem Žy|:

czama- L1, b razowa- L2, niebi eska- L3, zi e| ona l Žó|ta, |ub

czama-L.l, brqzowa-L2, szara.L3, zie|onalŽÓlta
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Rys. 12
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2,2kW;400 V; 50 Hz; 6,4 A; 2820 minl

10. DemontaŽ

/^|

F__l

IqBEL HO7 RT+F 4G1,5

/í\ ooracryó pompg od sieci i zabezpieczyÓ j4przed przypadkowym podlqczeniem!

Pompg po zdemontowaniu ze studni na|eŽy odlqczyó od rury t|ocznej. Wykrgció stojan (1130), odkrgció
šruby(6570)iŠci49naókadlubssqcy(12OO)zsiInikae|ektrycznego(8100).odkrgcióšrubg(6570.1 )iŠciqgnaó
caly wirnik pompy z siInika. Wysunqó kr4Žki zabezpieczajqce (6544) Wg rys. 16 ze sprzggla (7OOO) i z wrzeciona
sprzggla (2500) i wyciqgnaó wal (2180) z gumowymi sprzgg|ami z wrzeciona (2500) i sprzggla (7ooo).

MONTAZ
MontaŽ na|eŽy wykonaó w ko|ejnoŠci odwrotnej. Jedynie przywkladaniu gumowych sprzggiel na wal (2180)
trzeba
je poprawió poprzez osz|ifowanie Wg rys. 18 (pÍótnem Šciemym Iub drobnym piInikiem), d|atego, Že po dluzszej
pracy na krawgdziach gumowych sprzggiel powstaje podwyŽszona krawgdŽ (rys. 17), która nie pozwa|a je
zamontowaÓ. Przed zamontowaniem sprzgg|a (7000) na|eŽy do sprzggla wtoŽyÓ podkladkg (4510.1 ). Do miejsc
oznaczonych strzatkE, (rozcigty kr4žek) Wsuwamy šrubokrgt i krqŽek Wysuwany.

11
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11.Zakres dostawY

Wykonanie standardowe:
- pompa W stanle zmontowanym z przewodem e|ektrycznym H 07 RNF4, G1 , 5 o dlugoŠci 25 m'

- ]"n".o DN 25 dla 1"-EVGU albo DN 321114"'

12. Skladowanie

dnimi promieniami slo m (jezeli silnik napetniony lest

peratur,nadmiernqwiiamiiróŽnymichemicznymi
nia i pielggnagi wyrob norma CSN 63 0001'

13. Gwarancie

czgŠciq jest okrešlony w karcie gwarancyjnej. Pr nie

|ezez|e bstugi, przecEŽeniemurz4dzenia a|bo in ami

trukcj4. ancji nie moŽna wykonywaó demontaŽu

porozumienia z Producentem

14. UzuPelnianie

lffiAml a) Przyusuwaniu uszkodzeň w rozdzie|ni elektrycznej na sieci moze dojŠó, co nie jest wykluczone,

na krÓtki aas do zmiany ko|ejnoŠci laz'MoŽeáojŠó do przecivmego kíerunku obrotów urzqdzenia

pompowegocomoŽewprzeciqguki|kusekunddoprowadziódoawariipompy.

b)l
;

lhronió urz4dzeniem b|okuj4cym'

c) Wszystkie czgšci urzadzenia s4 wymienia|ne. CzgŠci zamienne s4 w sprzedaŽy w odpowiednich

skleoach. Montaz i naprawy wykonuje centrum serwlsowe'

d) W przypadkach skomp|ikowanych podane zostanq informacje d|a usýuowania i montaŽu

urzadzenia.Nie tylko od dobrze wykonanego moniaŽu ale i od prawidtowego usytuowania i

projektu za|eŽy pewna praca urzqdzenia.

e) |nsta|acja, przeg|qdy i naprawy urzqdzenia naleŽy powierzaé fachowcom . po|ecamy

warsztat serwisowY'

Í) 4dzenia nie s4 zakresie dostawy' RównieŽ nie jest dostarczane e|ektrodowe

otokulqce(zabezpieczenieurzqdzeniapompowegoprzedpracenasuchoprzy
wodY w studni).

15. Spis WarsztatóW serwisowych
Sois warsztatów serwisowych podany jest w Karcie Gwarancy1ne1.

12



16. Wady, przyczyny i ich usuwanie

17. ocena zgodnošci.

Pompa zatapia|na EVGU przeznaczona jest do pracy W šrodowisku niewybuchowym' Przy ocenie zgodnoŠci
postgpowano zgodnie z g 12, ust. 4 ustawy jest
bezpieczna i przyjmuje siq rozporzadzenia, ych
na rynek z dokumentacjq techniczn 4i z po
170/1997.

1. Pompa
pracuje, ale
nie podaje
wody lub
podaje malo

a) Niedostatek wod w studni lub
pompa níedostatecznie
zanurzona tak, ze šsie

pompa n|e moze pracowaÓ na sucho poniewaŽ dojdzie do

a) Ješ|i moŽná pompe opuŠció nize1 tuo pogÚebió studn|e,
ewentua|nie zamontowaó pompg w pozycji poziomej (rys' 7).

b) Uszkodzona gumowa wklad
sroJana.

b) Pompg oddaÓ do naprawy.

e) Nieszczelne rury tloczne
(nieszczelne polqczenia lub

roboczych pompy.

e) Poprawió polqczenia rur' WymieniÓ rury na nowe.

f) Wyslaó pomp

g) Wysokie cišnienie rt
(wigksze niz 0,8 MPa).

g) Sprawdzié cal
opory obnizyÓ (np. popeez zwigkszenie rur. Ješ|i nie moŽna

Dla 1 ,/4"-EVGU 0,6 Mpa. obnizyó cišnienia roboczego na|eŽy dobraó inna pompg o
wí9kszvm cišníeniu roboczvm'

2. Pompa nie
uzyskuje
obrotów. c) Wada w sieci zasilajEcej .

d) Wada w silniku.
e) wrzeciono pompy jest
przylepione (wada ta moze
wystqpió ty|ko przy pierwszym
zalaczeníu |ub po dluzsei

e) Nie zosta|y wykonane canlnoŠci zwiazanez uruchomieniem
pompy. ZdemontowaÓ pompg i wykonaÓ Wg pkt'
,,Przygotowanie do montazu.

na nowy |ub wyslaó pompi oo náprarfl

g) Pompa zatkana osadzonymi
zanieczyszczeniami z wody lub
z rur.

g) Zaniecryszczenia us
wrzeciona.

a) Jedna z Íaz stojana si|nika ma3. Pompa
pracuJe
gloŠno
(buczy) i

zuŽywa duŽo
prqou.

a) Podtaczyó amperomie
du bgdzie w przybliŽeniu

) |zo|acja stojana uszkodzóna i

obwodem ochronnym
przechodzi pr4d.

wigksza od 0,5 MO w staníe cieplm, na zimno 2 MQ w lcŽdym
przypadku zanurzeniu w wodzre.

b) SprawdziÓ induktor

pompe do naprawy.

|ó



Sposób neutralizacjiRodzaj odpadu

odpad mož|iwy do wykoŽystania - po

segregacji na|eŽy przekazaÓ ósobie
uprawnionejdo zbierania i skupu surowców
wtómych.

odpady inne-muszE byó zgromadzone i

przekazane osobi e prowadz4cej zbiÓrkg
odoadów.

odpady pozosta|e . musz4 byÓ zgromadzone
i przekazane do spa|ami odpadÓw.

odpad niebezpieczny-musí byó
zgromadzony i przekazany do likwidacji
osobie do tego uprawnionej.

N I Obecnie nie stosowanY.

20 0'1 01

meta|owe czgšci pompy (niezaolejone)
Pozostale usuwane wyposaŽenie-
niemeta|owe czgšci pompy (np. z wggla
wgg|ików ceramiki SiC)

ie z tworzywa sztucznego-

Drobne elementy z Iworzpa

Silnikowy, napgdowy lub smarujqcy olej
niechlorowany

oleje silnikowe, napgdowe,

niki i ich mieszaniny
z šrodkami konserwacyjnymi 14 01 03

Produk ze s
E|ementy z zawartoŠciq wo|nego l 16 02 04

1 8' Neutr a|izacia od padów.
Sposoby neotra|izacji odpadów powstajqcych w procesie eksploatacji pompy (urz4dzeniapompowego) - zgodnie

z art'' 18, ust. 3 ustawy nr 12511997 o neutra|izacji odpadów'

)1 Rozporzqdzenie nr 33711997, w których znajduje sig spis odpadów
O - odPad PozostalY
N - odPad niebezPiecznY

)'z fufJ'/-ncA-il
Po|iczterof|uoroety|en (teÍ|on, PTFE) musíbyÓ, ze wzgl9du na toksycznošó spa|in, spalony w spa|ami odpadów.

19. Czgšci zamienne
1'-EVGU-16-8-GU-080

Tabela 3

Poz. Nazwa Nr rvs. szt.
'1'130 Stoian v 721156 1

1 200 Kadlub ssacv v 724880 I
I

1310 Zl4czka rurowa
1112" x 1"

csN 13 8237.1 1

2'180 Walek lacz4cy v 114984 1

2500 Wrzeciono v 724521 1

45'10 Podkladka 8 csN 02 1740 1

451 0.1 Podkladka v 114510 1

6544 PierŠcieň
zabezpieczajqcy v 114213 2

6570 Sruba M8 x 25 csN 02 1103 4

oc/u. I Sruba 86 x 8 csN 02 1185 1

7000 Sprzgglo v s35700 4

81 00 Silnik elektryczny 1 P60-112-01 1

1 1 /4"-EVGU-25-6-GU-080
Tabela 4

Poz. Nazwa Nr rvs. szt.

1130 Stoian v 723073 1

'1200 Kadlub ssacv v 737039 1

1310 Zlaczka rurowa v s83632 '1

21 80 Walek laczacv v 121062 '1

2500 Wrzeciono v 737044 't

4s1 0 Podkladka 8 csN 02 1740 '1

4510.1 Podkladka v 114510

6544 PierŠcieň
zabezpieczaj1cy v 114213 z

6570 Sruba M8 x 25 csN 02 1103 4

6570.1 Sruba 86 x 8 csN 02 118s 1

7000 Sprzgglo v 535700 4

81 00 Silnik elektryczny .n^^ rr^ Al
| řoU- | |Z-U I 1
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Rys.18

Zestawienie czgŠci zamiennych

451 0.1

7000

6570.1

81 00

Przy zamawianiu czgŠci zamiennych konieczne jest podanie nL]meru seryjnego pompy uwidocznionego na
tab|iczce znamionowej pompy, typu pompy, pozycji i nazwa czgŠc,.
Zmiany danych technicznych, tekstu i i|ustracji šq zastrzeŽone'
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