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1. Informacje ogólne

1.1. Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności WE w rozumieniu Dyrektywy 
maszynowej 2006/42/WE, Załącznik II Część 1 A

Nazwa i adres producenta:

HOMA Pumpenfabrik GmbH
Industriestraße 1
53819 Neunkirchen - Seelscheid

Niniejszym oświadczamy, że 

Sanipower

jest zgodna z postanowieniami:

Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych nr 
305/2011/WE

Zastosowana norma zharmonizowana, której źródło 
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE:

DIN EN 12050-3 05/2015 Przepompownie ścieków w budynkach 
i ich otoczeniu - Zasady konstrukcji i 
kontroli – Część 3: Przepompownie 
ścieków dla ograniczonego zakresu 
zastosowania

Odpowiedzialność za zestawienie dokumentów 
technicznych

Vassilios Petridis
Kierownik działu rozwoju i produkcji
HOMA Pumpenfabrik GmbH

Niniejsza deklaracja zgodności WE została wystawiona:

Oberheister, 27.01.2020

Frank Schröder
Dyrektora zarządzającego 
HOMA Pumpenfabrik GmbH

1.2. Przedmowa

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, 
cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na produkt fir-
my HOMA Pumpenfabrik GmbH. Zakupione przez Pań-
stwa urządzenie zostało wyprodukowane i przebadane 
zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną. Przed pierw-
szym uruchomieniem należy przeczytać dokładnie poniż-
szą instrukcję obsługi. Jest to warunkiem bezpiecznego i 
ekonomicznego użytkowania produktu.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszystkie dane do-
tyczące produktu, które są niezbędne do jego skuteczne-
go i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania. Ponadto 
znajdą tu Państwo informacje o odpowiednio wczesnym 
rozpoznawaniu zagrożeń, unikaniu kosztów napraw i 
postojów oraz możliwościach przedłużenia żywotności i 
ulepszenia niezawodności urządzenia.

Przed pierwszym uruchomieniem konieczne jest spełnie-
nie wszystkich wymogów bezpieczeństwa oraz wytycz-
nych producenta. Niniejsza instrukcja obsługi stanowi 
uzupełnienie i/lub rozszerzenie obowiązujących krajo-
wych przepisów w zakresie profilaktyki wypadkowej i bez-
pieczeństwa pracy. Niniejszą instrukcję należy przecho-
wywać w miejscu użytkowania produktu, tak by była stale 
dostępna dla pracowników obsługujących urządzenie.

1.3. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkty Homa spełniają aktualne zasady bezpieczeń-
stwa i są zgodne z najnowszym poziomem wiedzy tech-
nicznej. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może 
powodować zagrożenia dla życia użytkownika oraz osób 
trzecich. Ponadto produkt lub elementy w jego sąsiedz-
twie mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Należy zwrócić uwagę, by produkt był użytkowany wy-
łącznie w nienagannym stanie technicznym oraz zgodnie 
z przeznaczeniem. W tym celu konieczne jest przestrze-
ganie niniejszej instrukcji.  

1.4. Ochrona praw autorskich

Prawa autorskie do niniejszej instrukcji pozostają wła-
snością HOMA Pumpenfabrik GmbH. Niniejsza instrukcja 
obsługi jest przeznaczona dla personelu zajmującego się 
obsługą, montażem i konserwacją. Zawarte w instrukcji 
przepisy i rysunki techniczne nie mogą być (ani w cało-
ści, ani nawet częściowo) powielane, rozpowszechniane, 
wykorzystywane czy przekazywane osobom trzecim w 
celach konkurencyjnych bez stosownego upoważnienia.

1.5. Warunki gwarancyjne

Ze świadczeń gwarancyjnych wyłączone są koszty de-
montażu i ponownego montażu reklamowanego produktu 
w miejscu jego użytkowania, koszty podróży pracowników 
na miejsce i z powrotem oraz transportu. Powstałe w tym 
zakresie nakłady ponosi sam nadawca przesyłki / użyt-
kownik pompy. Dotyczy to również dochodzenia roszczeń 
gwarancyjnych przypadku, gdy przeprowadzone w zakła-
dzie badania wykażą, że produkt działa nienagannie i nie 
posiada wad. 
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Wszystkie produkty wykonano w najwyższym możliwym 
standardzie jakości, a przed wysyłką poddano je technicz-
nej kontroli finalnej. Świadczenia gwarancyjne realizo-
wane przez HOMA Pumpenfabrik GmbH nie przedłużają 
okresu gwarancji ani nie stanowią podstawy do ustalenia 
nowego okresu gwarancji dla wymienionych części. Wy-
klucza się możliwość dalszych roszczeń wychodzących 
poza w/w zakres, zwłaszcza dotyczących obniżenia ceny, 
unieważnienia umowy lub odszkodowania, również z tytu-
łu szkód następczych wszelkiego rodzaju.

W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej, 
prosimy o kontakt z nami lub odpowiedzialnym za Pań-
stwa przedstawicielem handlowym. Jeśli zostanie wyda-
na zgoda na odesłanie urządzenia, otrzymają Państwo 
formularz zwrotu. Prosimy o odesłanie do zakładu rekla-
mowanego produktu wraz z wypełnionym formularzem 
zwrotu, dokumentem zakupu oraz informacją o szkodzie 
(franko fracht). Reklamacje z uwagi na szkody powsta-
łe przy transporcie zostaną rozpatrzone wyłącznie, jeśli 
szkoda została stwierdzona i poświadczona w trakcie do-
stawy towaru przez pracownika spedycji, kolei lub poczty.

1.5.1. Gwarancja

Poniższy rozdział zawiera ogólne informacje dotyczące 
gwarancji. Ustalenia umowne mają zawsze pierwszeń-
stwo i nigdy nie zostają zastąpione postanowieniami ni-
niejszego rozdziału! Firma HOMA Pumpenfabrik GmbH 
zobowiązuje się do usunięcia wad w sprzedanych produk-
tach, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:

• stwierdzenie wad jakościowych w materiale, procesie 
produkcji i/lub konstrukcji; 

• pisemne zgłoszenie producentowi wad w okresie 
gwarancji;

• użytkowanie produktu wyłącznie w warunkach zgod-
nych z przeznaczeniem urządzenia;

• wszystkie urządzenia bezpieczeństwa i nadzoru pod-
łączone i sprawdzone zostały przez wykwalifikowany 
personel.

O ile nie postanowiono inaczej, okres gwarancji trwa 12 
miesięcy od momentu pierwszego uruchomienia, jednak 
maks. 24 miesiące od daty dostawy. Postanowienia od-
biegające od powyższych ustaleń należy sformułować w 
potwierdzeniu zlecenia w formie pisemnej. Postanowienia 
te obowiązują co najmniej do ustalonego terminu zakoń-
czenia okresu gwarancji na produkt.

1.5.2. Części zamienne, elementy dobudowane, prze-
budowa urządzenia

W celu naprawy urządzenia, przy wymianie jego ele-
mentów oraz w przypadku dobudowania elementów czy 
przebudowania urządzenia stosować wyłącznie orygi-
nalne części zamienne producenta. Tylko one zapewnią 
najdłuższą żywotność produktu i bezpieczeństwo pracy. 
Części te zostały skonstruowane specjalnie dla naszych 
produktów. Samowolna przebudowa lub rozbudowa oraz 
stosowanie nieoryginalnych części może doprowadzić do 
poważnych uszkodzeń produktu i/lub ciężkich obrażeń.

1.5.3. Konserwacja

Należy regularnie wykonywać wyznaczone prace konser-
wacyjne i naprawcze oraz zatrudnić w tym celu odpowied-
nio wykwalifikowany i autoryzowany personel. 

Prace konserwacyjne i wszelkiego typu prace naprawcze, 
które nie zostały wymienione w niniejszej instrukcji,  mogą 
być realizowane wyłącznie przez firmę HOMA Pumpenfa-
brik GmbH i/lub autoryzowany warsztat serwisowy.

1.5.4. Uszkodzenie produktu 

Uszkodzenia i usterki muszą być niezwłocznie i w od-
powiedniej formie zgłaszane przez odpowiedzialny za to 
personel. Produkt można eksploatować wyłącznie w nie-
nagannym stanie technicznym. W ustalonym okresie gwa-
rancyjnym produkt może być naprawiany wyłącznie przez 
HOMA Pumpenfabrik GmbH i/lub autoryzowany warsztat 
serwisowy. HOMA Pumpenfabrik GmbH zastrzega sobie 
prawo do żądania wysyłki uszkodzonego produktu do za-
kładu celem oględzin.

1.5.5. Wykluczenie odpowiedzialności

Gwarancja i odpowiedzialność za szkody na produkcie 
wyklucza się, jeżeli spełniony zostanie jeden lub więcej z 
poniższych punktów:

• popełnienie przez nas błędu w projekcie w wyniku 
przekazania przez użytkownika czy zleceniodawcę 
niepoprawnych danych;

• nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa, nie-
zbędnych przepisów i wymogów, obowiązujących 
zgodnie z prawem niemieckim oraz niniejszą instruk-
cją obsługi;

• niewłaściwe magazynowanie i transport;
• nieprzepisowy montaż/demontaż;
• wadliwa konserwacja;
• niewłaściwa naprawa;
• • wadliwe podłoże lub prace budowlane;
• czynniki chemiczne, elektrochemiczne i elektryczne;
• zużycie.

Na wypadek awarii prądu lub innej usterki technicznej, 
która spowoduje, że pompa nie będzie działać prawidło-
wo, należy koniecznie wykluczyć uszkodzenie urządzenia 
w wyniku przepełnienia studzienki, np. poprzez montaż 
łącznika alarmowego niezależnego od sieci lub innego 
typu odpowiednie zabezpieczenia. Odpowiedzialność 
producenta wyklucza tym samym również wszelaką od-
powiedzialność za szkody na osobach, przedmiotach i/lub 
majątku.

1.5.6. Umowna obsługa klienta / adres producenta

Biura obsługi klienta

Nasze biura obsługi klientów kontraktowych oraz punkty 
serwisowe można znaleźć na naszej stronie internetowej. 
Nasz dział serwisowy chętnie udzieli Państwu również 
informacji telefonicznie. 

Adres producenta

HOMA-Pumpenfabrik GmbH
Industriestraße 1
D-53819 Neunkirchen-Seelscheid
Tel.:            +49 2247 / 7020
Faks:            +49 2247 / 70244
E-mail:         info@homa-pumpen.de
Strona internetowa: www.homapumpen.de
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1.6. Terminologia

W niniejszej instrukcji obsługi używane są różnorakie po-
jęcia specjalistyczne. 

Praca na sucho:
Bezwzględnie należy unikać pracy urządzenia na sucho - 
tzn. sytuacji, w której pompa pracuje na pełnych obrotach, 
mimo iż nie ma w niej cieczy do przetłaczania. 

Montaż „mokry“:
Pompa jest zanurzona w pompowanej cieczy. Jest w pełni 
otoczona tłoczonym medium. Przestrzegać wytycznych 
dot. maksymalnej głębokości zanurzenia i min. zakrycia 
wodą!

Montaż „suchy“:
Pompa ustawiona jest na sucho, tzn. tłoczona ciecz do-
prowadzana i odprowadzana jest za pośrednictwem sys-
temu rurociągów. Pompa nie jest zanurzona w pompo-
wanej cieczy. Uwaga: powierzchnie produktu mogą mieć 
wysoką temperaturę!

Montaż „przenośny“:
Pompa wyposażona jest w stojak. Można ją uruchomić 
i użytkować w dowolnym miejscu. Przestrzegać wytycz-
nych dot. maksymalnej głębokości zanurzenia i min. za-
krycia wodą. Uwaga: powierzchnie produktu mogą mieć 
wysoką temperaturę!

Tryb pracy „S1“ (praca ciągła):
Pod obciążeniem nominalnym osiągana jest stała tem-
peratura, której wartość nie wzrasta nawet przy dłuższej 
pracy. Urządzenie może pracować nieprzerwanie pod ob-
ciążeniem nominalnym bez przekraczania dopuszczalnej 
temperatury.

Tryb pracy „S2“ (praca krótkotrwała):
Czas cyklu pracy podawany jest w minutach, np. S2-
20min. Oznacza to, że maszyna może pracować jeszcze 
20 minut.  Następnie konieczna jest przerwa trwająca aż 
do ochłodzenia urządzenia do temp. 2 K powyżej tempe-
ratury czynnika..

Tryb pracy „S3“ (praca przerywana): 
W tym trybie pracy po znaku skrótowym podawane są 
względny czas załączania oraz czas cyklu przełączania, 
o ile nie wynosi 10 minut. Przykład S3 30% oznacza, że 
maszyna może pracować 3 minuty, po czym następuje 7 
minut chłodzenia.

„Tryb podsysający“:
Tryb podsysający jest równoznaczny z pracą na sucho. 
Pompa pracuje na pełnych obrotach, ale przetłaczane są 
jedynie niewielkie ilości cieczy.
Tryb podsysający możliwy jest jedynie w niektórych ty-
pach pomp - patrz rozdział „3. Opis ogólny.“

Ochrona przed pracą na sucho:
Zabezpieczenie przed pracą na sucho musi powodować 
automatyczne wyłączenie pompy w momencie zaniku 
minimalnego przykrycia pompy cieczą. Odpowiednim 
rozwiązaniem jest w tym zakresie np. montaż wyłącznika 
pływakowego.

Sterowanie poziomem:
Sterowanie poziomem umożliwia automatyczne załącza-
nie i wyłączanie pompy w zależności od poziomu napeł-
nienia. W tym celu należy zamontować system rozpozna-
wania poziomu cieczy.
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2. Bezpieczeństwo

W poniższym rozdziale zostały wymienione wszystkie 
ogólnie obowiązujące wskazówki bezpieczeństwa i in-
strukcje techniczne. Podczas transportu, instalacji, eks-
ploatacji oraz konserwacji itp. należy przestrzegać i zasto-
sować się do wszystkich wskazówek i instrukcji. Operator 
jest odpowiedzialny za zapewnienie, by wszyscy pracow-
nicy przestrzegali następujących wskazówek i instrukcji.

2.1. Wytyczne i wskazówki bezpieczeństwa

W niniejszej instrukcji obsługi zostały zamieszczone wy-
tyczne i wskazówki bezpieczeństwa umożliwiające wy-
kluczenie szkód materialnych i uszczerbków na zdrowiu. 
Wytyczne i wskazówki bezpieczeństwa zostały napisane 
pogrubioną czcionką i oznaczone symbolem zagrożenia, 
tak by podkreślić ich znaczenie dla personelu obsługi. 
Użyte symbole odpowiadają ogólnie obowiązującym dy-
rektywom i przepisom (DIN, ANSI, itp.) Wskazówki bez-
pieczeństwa zaczynają się zawsze od następujących ha-
seł ostrzegawczych:

Niebezpieczeństwo: Możliwość ciężkich obrażeń lub 
śmierci!
Ostrzeżenie: Możliwość  ciężkich obrażeń!
Uwaga: Możliwość  obrażeń!
Uwaga (wskazówka bez symbolu): Możliwość powsta-
nia znacznych szkód materialnych, nie wyklucza się szko-
dy całkowitej!

Po haśle ostrzegawczym wymienione zostają zagrożenie, 
jego źródło i możliwe następstwa. Wskazówka bezpie-
czeństwa kończy się informacją, jak unikać zagrożenia.

2.2. Zastosowane dyrektywy i oznaczenie CE

Nasze urządzenia podlegają
• różnym dyrektywom WE
• różnym normom zharmonizowanym;
• różnym normom narodowym.

Dokładne informacje dotyczące zastosowanych dyrektyw i 
norm znajdą Państwo w deklaracji zgodności WE na wstę-
pie tej instrukcji obsługi.

Jako podstawy wytycznych w zakresie użycia, montażu 
i demontażu produktu zastosowano dodatkowo różne 
przepisy narodowe. Są to m.in. przepisy z zakresu pre-
wencji wypadkowej, przepisy VDE, niem. ustawa o bez-
pieczeństwie urządzeń technicznych, itp. Oznaczenie CE 
znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej na 
obudowie silnika.

2.3. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

• Instalacji nie należy samodzielnie montować ani de-
montować.

• Wszystkie prace (montaż, demontaż, konserwacja, 
instalacja) należy przeprowadzać wyłącznie wtedy, 
gdy instalacja jest wyłączona. Produkt odłączyć z 
sieci elektrycznej i zabezpieczyć przed ponownym 
włączeniem. Wszystkie obracające się części muszą 
znajdować się w stanie spoczynku.

• Operator musi natychmiast zgłaszać przełożonemu 
wszystkie zaobserwowane zakłócenia czy nieprawi-
dłowości.

• Natychmiastowe zatrzymanie pracy maszyny przez 
operatora jest koniecznie, gdy wystąpiły usterki za-
grażające bezpieczeństwu. Można do nich zaliczyć:

• nieprawidłowe działanie systemów bezpieczeństwa i 
kontroli,

• uszkodzenie ważnych części,
• uszkodzenie wyposażenia elektrycznego, przewo-

dów i izolacji.
• Narzędzia i inne przedmioty należy przechowywać 

tylko w przeznaczonych do tego miejscach, tak by za-
pewnić bezpieczną obsługę.

• W przypadku prac w zamkniętych pomieszczeniach 
należy zadbać o odpowiednią wentylację.

• W przypadku prac spawalniczych i/lub prac z urzą-
dzeniami elektrycznymi upewnić się, że nie wystąpi 
niebezpieczeństwo wybuchu.

• W celu wykluczenia ryzyka uduszenia i zatrucia na-
leży zapewnić, by na stanowisku pracy dostępny 
był tlen w odpowiedniej ilości i że do strefy pracy nie 
przedostają się toksyczne gazy.

• Bezpośrednio po zakończeniu prac zamontować / 
uruchomić wszystkie urządzenia zabezpieczające i 
ochronne.

• Przestrzegać przepisów z zakresu prewencji wy-
padkowej oraz uznanych ogólnie zasad sztuki tech-
nicznej. Zwracamy uwagę, że zgodnie z ustawa o 
odpowiedzialności za produkt nie ponosimy odpowie-
dzialności za szkody spowodowane przez urządze-
nie, które powstały w wyniku nieprzestrzegania wska-
zówek i przepisów określonych w niniejszej instrukcji 
obsługi. Do samo dotyczy elementów wyposażenia.

Należy bezwzględnie przestrzegać w/w wskazówek. 
Nieprzestrzeganie może prowadzić do uszczerbku na 
zdrowiu i/lub ciężkich szkód materialnych.

2.4. Personel obsługi

Wszyscy pracownicy, którzy pracują przy instalacji, muszą 
posiadać odpowiednie do tego kwalifikacje. Personel musi 
być pełnoletni. Jako podstawę zatrudniania personelu ob-
sługi i konserwacji należy również uwzględnić narodowe 
przepisy z zakresu prewencji wypadkowej. Należy upew-
nić się, że personel przeczytał i zrozumiał wskazówki za-
warte w tej instrukcji obsługi, w razie potrzeby zamówić u 
producenta instrukcję w wymaganym języku.

2.5. Prace elektryczne

Nasze produkty elektryczne są napędzane prądem prze-
miennym lub przemysłowym. Przestrzegać przepisów 
lokalnych. Podczas podłączania postępować zgodnie ze 
schematem połączeń. Dokładnie przestrzegać informacji 
technicznych!

Jeżeli maszyna zostanie wyłączona przez urządzenie 
ochronne, ponowne załączenie może nastąpić dopiero po 
usunięciu usterki.

Zagrożenie prądem elektrycznym!
Nieodpowiednie obchodzenie się z prądem podczas 
prac elektrycznych może prowadzić do sytuacji zagra-
żającej życiu. Prace te mogą być realizowane wyłącz-
nie przez wykwalifikowanego elektryka.



POLSKI | 07

Uwaga na wilgoć! Przenikanie wilgoci do kabla może 
spowodować, że ulegnie on uszkodzeniu i stanie się 
bezużyteczny. Ponadto woda może przedostać aż do 
obszaru przyłączy lub silnika i spowodować szkody w 
zaciskach lub zwoju. Nie należy zanurzać końcówek 
kabli w cieczach pompowanych lub w innych płynach.

2.5.1. Przyłącze elektryczne

Obsługujący instalację musi zostać poinstruowany o 
zasilaniu prądu i możliwościach jego wyłączenia. Przy 
podłączaniu instalacji do rozdzielnicy elektrycznej, szcze-
gólnie w pracy z np. przemiennikiem częstotliwości i ste-
rownikiem łagodnego rozruchu, w celu przestrzegania 
wytycznych kompatybilności elektromagnetycznej, na-
leży stosować się do przepisów producenta przyrządów 
rozdzielczych. W razie potrzeby zapewnić osobne środki 
osłaniające dla przewodów elektrycznych i sterowniczych 
(np. specjalne kable).

Przyłączenie można przeprowadzić tylko wtedy, gdy urzą-
dzenia rozdzielcze odpowiadają zharmonizowanym nor-
mom UE. Urządzenia radiowe mogą powodować zakłó-
cenia w instalacji.

2.5.2. Uziemienie

Nasze instalacje wymagają uziemienia. Jeśli istnieje ryzy-
ko, że instalacji i tłoczonych cieczy będą dotykać osoby, 
uziemione przyłącze zabezpieczyć dodatkowo wyłączni-
kiem różnicowoprądowym. 

2.6. Zachowanie podczas pracy

Podczas pracy produktu należy przestrzegać ustaw i prze-
pisów dotyczących bezpieczeństwa pracy, zapobiegania 
wypadkom i obchodzenia się z maszynami elektryczny-
mi, obowiązujących w miejscu użycia sprzętu. W interesie 
celu zapewnienia bezpiecznego przebiegu pracy operator 
musi zapoznać personel z instrukcją pracy. Wszyscy pra-
cownicy muszą przestrzegać przepisów. Podczas pracy 
określone części (wirnik, śmigło) obracają się w celu prze-
tłoczenia cieczy. Niektóre składniki mogą powodować, że 
na w/w częściach utworzą się ostre brzegi.

Uwaga na obracające się części! Części obracające 
się mogą zmiażdżyć lub obciąć kończynę. W trakcie 
pracy nie dotykać obracających się elementów i nie 
wkładać rąk do instalacji. Przed rozpoczęciem konser-
wacji czy napraw wyłączyć maszynę i poczekać, aż 
ruchome części zatrzymają się!

2.7. Systemy zabezpieczające i kontrolne

Nasze instalacje są wyposażone w różne systemy zabez-
pieczeń i kontroli. Zabrania się demontażu czy wyłączania 
tych systemów. Systemy te przed oddaniem do eksplo-
atacji muszą zostać podłączone przez wykwalifikowanego 
elektryka i należy sprawdzić, czy działają prawidłowo. Pro-
szę zwrócić uwagę, że niektóre systemy do prawidłowego 
działania wymagają urządzenia analizującego lub prze-
kaźnika, np. termistora PTC lub czujnika PT-100. Urzą-
dzenia te można kupić u producenta lub elektryka.

Personel musi zostać pouczony na temat używanych sys-
temów i ich funkcji.

Uwaga! Nie należy używać maszyny, w przypadku gdy 
systemy zabezpieczenia i kontroli zostały usunięte w 
nieodpowiedni sposób, gdy te systemy są uszkodzo-
ne i/lub nie działają!

2.8. Ciecze 

Każda tłoczona ciecz różni się pod względem składu, 
agresywności, działania ścierającego oraz wielu innych 
aspektów. Nasze instalacje mogą być powszechnie uży-
wane w wielu różnych obszarach. Dokładniejsze informa-
cje znaleźć można na karcie danych instalacji i na potwier-
dzeniu zamówienia. Proszę uwzględnić, że przy zmianie 
gęstości, lepkości lub ogólnego składu, wiele parametrów 
instalacji może ulec zmianie.

Do różnych cieczy potrzebne są różnego rodzaju tworzy-
wa i wirniki. Im bardziej szczegółowe informacje zostały 
podane przy zamówieniu, tym lepiej możemy dostosować 
naszą instalację do Państwa życzeń. W przypadku zmian 
w sposobie użycia i/lub tłoczonych cieczy chętnie pomo-
żemy Państwu naszymi poradami.

Podczas przestawienia instalacji na inną ciecz należy 
przestrzegać następujących punktów:

• Instalacje, które pracowały z wodą zanieczyszczoną 
i/lub ściekami muszą zostać gruntownie wyczyszczo-
ne przed użyciem wody czystej.

• Instalacje, które tłoczyły ciecze szkodliwe dla zdro-
wia, przed zmianą cieczy należy poddać gruntowne-
mu odkażaniu. Ponadto należy ustalić, czy posiadana 
instalacja może zostać w ogóle użyta do pracy z inną 
cieczą.

• W instalacjach pracujących z substancją smarującą 
lub czynnikiem chłodzącym (np. olejem) w przypadku 
uszkodzenia uszczelnienia mechanicznego czołowe-
go może dojść do przedostania się tych czynników do 
tłoczonej cieczy.

Zagrożenie wybuchowymi cieczami! Zabrania się tło-
czenia substancji wybuchowych (np. benzyny, nafty 
oświetleniowej, itp.). Nasze produkty nie są przezna-
czone do tego typu cieczy.

2.9. Ciśnienie akustyczne

Pompa w zależności od wielkości i mocy (kW) wytwarza 
podczas pracy ciśnienie akustyczne od ok. 60 dB (A) do 
70 dB (A). Rzeczywiste ciśnienie akustyczne zależy jed-
nak od wielu czynników. Należą do nich m.in. rodzaj mon-
tażu i ustawienia, umocowanie wyposażenia, rurociągi, 
miejsce eksploatacji, głębokość zanurzenia, itp.
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3. Opis ogólny

3.1. Zastosowanie

Agregat podnoszący do ścieków Sanipower przetłacza 
wodę zanieczyszczoną i ścieki pochodzące np. z umywa-
lek, pryszniców, pralek i toalet, z pomieszczeń położonych 
poniżej poziomu ścieków w kanalizacji oraz pomieszczeń, 
które nie mają spadku wystarczającego do podłączenia do 
najbliższego przyłącza kanalizacji.
Wartość pH tłoczonej cieczy może wynosić 5-11.

3.2. Możliwe tryby pracy

Agregat podnoszący do wody zanieczyszczonej zaprojek-
towany jest do pracy w trybie przerywanym S3 30 % 
z częstotliwością 15 przełączeń na godzinę.

3.3. Budowa

Agregaty podnoszące do ścieków składają się ze zbiorni-
ka z tworzywa sztucznego, który nie podlega rozkładowi 
i jest szczelny na wodę, gaz i zapachy, oraz jednostop-
niowej pompy wirnikowej. Zbiornik wyposażony jest w 
poziomy dopływ DN100, pionowy dopływ DN50, poziomy 
wylot tłoczny oraz króciec napowietrzająco-odpowietrza-
jący DN25.

Instalacja jest wyposażona w sterownik przełączający i 
kontrolujący wszystkie ważne funkcje:

• Pneumatyczne sterowanie poziomem z łącznikiem 
ciśnienia spiętrzenia

• Sterownik elektroniczny z regulowaną fazą wybiegu
• Ochrona silnika
• Kontrola temperatury uzwojenia z automatycznym 

ponownym załączaniem

Dane 
techniczne

Sanipower

Pobór mocy 1,5 kW
Moc silnika 1,1 kW
Napięcie 230V / 1Ph
Obroty 2900 obr./min
Prąd nominalny 7 A
Stopień ochrony pompy IP 68
Stopień ochrony sterownika IP 54
Waga instalacji 32 kg
Pojemność użytkowa zbiornika 11 l

Dopuszczalna temperatura 
cieczy

35°C

Prześwit 
sferyczny:

System tnący

Wylot tłoczny R 2“ GZ

4. Opakowanie, transport i magazyno-
wanie

4.1. Dostawa

Bezpośrednio po przybyciu przesyłkę należy sprawdzić 
pod kątem kompletności i uszkodzeń. W przypadku ewen-
tualnych braków należy jeszcze w dniu przybycia przesyłki 
zawiadomić o tym przedsiębiorstwo przewozowe lub pro-
ducenta, gdyż roszczenia w okresie późniejszym nie będą 
uwzględniane. Ewentualne uszkodzenia muszą zostać 
odnotowane na liście przewozowym lub potwierdzeniu 
odbioru dostawy.

4.2. Transport

W trakcie transportu nie rzucać ani nie upuszczać nagle 
agregatu. Agregat nie może zostać uszkodzony przez 
ostre krawędzie. Chronić urządzenie przed silnymi ude-
rzeniami. 

Wszystkie dostarczane produkty zapakowane są przez 
producenta lub dostawcę w odpowiednie opakowanie. Wy-
klucza ono zazwyczaj możliwość zaistnienia uszkodzeń 
w trakcie transportu lub magazynowania. Przy częstych 
zmianach miejsca ustawienia urządzenia należy przecho-
wać opakowanie w celu ponownego zastosowania.

4.3. Magazynowanie

Nowo dostarczone produkty przygotowane są w sposób 
umożliwiający magazynowanie ich przez okres 1 roku. W 
przypadku składowań tymczasowych dokładnie wyczyścić 
produkt przed zmagazynowaniem! Przenosząc produkt do 
magazynu należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Umieścić produkt na stabilnym podłożu i zabezpie-
czyć przed upadkiem.

• Zadbać również o przechowywanie urządzenia w su-
chym pomieszczeniu.

• W przypadku produktów posiadających przyłącza 
ssawne lub tłoczne należy je dokładnie zamknąć w 
celu uniknięcia zanieczyszczeń.

• Przy dłuższym składowaniu zabezpiecz yć studzien-
kę przed wilgocią, promieniowaniem słonecznym, 
ciepłem i mrozem.

   
Przestrzeganie powyższych reguł pozwoli na bezpieczne 
przechowywanie produktu przez dłuższy okres czasu. Na-
leży jednak pamiętać, że części wykonane z elastomeru 
oraz powłoki ulegają naturalnemu starzeniu i kruszeją. 

4.4. Zwrot produktu 

Produkty odsyłane z powrotem do fabryki muszą być czy-
ste i prawidłowo zapakowane. Pojęcie „czysty“ oznacza, 
że z produktu zostały usunięte wszystkie zanieczyszcze-
nia i został on odkażony odpowiednimi środkami czysto-
ści bezpiecznymi dla zdrowia. Opakowanie produktu musi 
chronić urządzenie przed uszkodzeniami. Przed odesła-
niem produktu proszę skontaktować się z producentem.
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5. Ustawienie i pierwsze uruchomienie

5.1. Informacje ogólne

W celu uniknięcia uszkodzenia agregatu podnoszącego w 
trakcie jego ustawiania i eksploatacji, należy przestrzegać 
następujących punktów:

• Ustawianiem urządzenia musi zajmować się wykwali-
fikowany personal, przestrzegający wytycznych bez-
pieczeństwa.

• Przed ustawieniem agregatu podnoszącego spraw-
dzić, czy nie jest uszkodzony.

• W przypadku systemu ze sterowaniem poziomem za-
pewnić minimalny poziom zakrycia wodą.

• Chronić pompę przed mrozem.
• Przewody elektryczne pompy układać w sposób 

umożliwiający bezpieczną eksploatację oraz łatwy 
montaż i demontaż.

• Zabrania się pracy pompy na sucho. W tym celu zale-
camy zastosowanie sterowania poziomem.

5.2. Montaż

Poprzez odpowiednie środki (np. instalację alarmu, 
pompy awaryjnej itp.) użytkownik musi wyeliminować 
możliwość powstania szkód wynikających z pracy 
urządzenia, np. zalania pomieszczeń w razie usterki 
pompy.

Agregat podnoszący zainstalować tak, by możliwe 
było otwieranie pokrywy. Zwrócić uwagę, by pomiędzy 
pionowymi/poziomymi dopływami a ścianami dany 
był odpowiedni odstęp.

Urządzenia odwadniające, których najniższy punkt sy-
fonu położony jest głębiej niż 180 mm od dolnej kra-
wędzi agregatu podnoszącego, zgodnie z regula po-
między urządzeniem a  instalacją należy zastosować 
przyłącze min. 180 mm.

Wszystkie prace budowlane, betoniarskie oraz murar-
skie i przyłączeniowe musi wykonać odpowiednio wy-
kwalifikowany personel branżowy.

Przykłady instalacji

Poziom cofki
ścieków

• Instalację zainstalować w taki sposób, by istniał łatwy 
dostęp do elementów obsługi i części do konserwacji. 
Zwrócić uwagę, by pomiędzy bocznym dopływem a 
ścianami dany był odpowiedni odstęp (ok. 50 cm).

• W przewodzie dopływowym i tłocznym zamontować 
zasuwę odcinającą, która ułatwi wykonanie prac, je-
żeli pojawi się konieczność konserwacji czy demon-
tażu.

• W celu uniknięcia osadów w poziomym przewodzie 
tłocznym instalacja i przewody muszą spełniać wy-
móg minimalnej prędkości przepływu 0,7 m/s, dla 
przewodów pionowych - co najmniej 1,0 m/s.

• Dopływ może zostać zrealizowany przez dopływ WC 
z pierścieniem uszczelniającym lub rurę odpływową 
DN100 z elastycznym króćcem z węża tekstylnego. 
Zbiornik posiada dwustopniowy króciec dopływowy, 
który należy dociąć do odpowiedniego rozmiaru (kró-
ciec dopływowy DN 100 107 mm, króciec bezpośred-
niego dopływu WC 128 mm), podobnie jak pionowy 
króciec dopływowy DN 50 (w razie potrzeby).

• Przewody tłoczne muszą mieć minimalną średnicę R 
1¼ “ i nie można ich układać w ciasnych zakolach. 
Przewody poprowadzić ponad poziomem ścieków 
w kanalizacji, tzn. położyć w kierunku wznoszącym  
ponad tym poziomem i poprowadzić pętlą bezpośred-
nio do kanału zbiorczego.
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• Zapewnić ochronne przewodów przed mrozem. Zale-
ca się odpowiednie zaizolowanie wszystkich przewo-
dów tłocznych, aż do poziomu ścieków w kanalizacji.

• W celu uniknięcia cofki z kanalizacji do zbiornika w 
przewodzie tłocznym należy zamontować zawór 
zwrotny.

• Prawidłowe działanie sterownika poziomu w celu 
opróżnienia zbiornika  wymaga, by przewód tłoczny 
pomiędzy zbiornikiem a sterownikiem został położony 
bez zagięć, w kierunku stale wznoszącym i bez pętli. 
Ponadto konieczne jest prawidłowe  odpowietrz enie 
zbiornika. 

• Załączony / podłączony sterownik zamocować zgod-
nie z lokalnymi przepisami na ścianie, tak by zabez-
pieczyć go przed zalaniem.

5.3. Pierwsze uruchomienie urządzenia

Poniższy rozdział zawiera wszystkie wskazówki dla per-
sonelu, które są istotne z punktu widzenia bezpiecznego 
uruchomienia i obsługiwania maszyny.

W celu uniknięcia szkód na osobach i mieniu w trakcie 
uruchamiania maszyny, należy przestrzegać następują-
cych punktów:

• Maszynę może uruchomić wyłącznie wykwalifi-
kowany i przeszkolony personel, przestrzegający 
przepisów bezpieczeństwa.

• Wszyscy pracownicy zaangażowani do prac przy ma-
szynie muszą otrzymać instrukcję obsługi, przeczytać 
ją i zrozumieć.

• Maszyna przeznaczona jest do pracy wyłącznie w 
warunkach eksploatacyjnych podanych w instrukcji.

• Pompa nie może pracować na sucho przez dłuższy 
czas (ryzyko przegrzania).

• Przed uruchomieniem instalacji otworzyć istniejące 
zasuwy rurowe lub odcinające.

5.4. Przygotowania

Maszyna został skonstruowana i zmontowana zgodnie z 
najnowszą wiedzą techniczną, dzięki czemu w normal-
nych warunkach będzie pracować długo i niezawodnie. 

Proszę przestrzegać następujących wytycznych:
• Prowadzenie kabla - niewielkie pętle, lekko naprężo-

ne.
• Przeprowadzenie kabla - bez pętli, nieco usprawnio-

ne
• Sprawdzić poprawne i mocne osadzenie elementów 

wyposażenia oraz zawiesi.
• Kontrola zainstalowanych sterowników poziomu i za-

bezpieczeń przed praca na sucho.

5.5. Instalacja elektryczna

Położenie i dobór przewodów elektrycznych oraz pod-
łączenie silnika wymagają przestrzegania przepisów lo-
kalnych i VDE. Silnik musi posiadać ochronę w postaci 
wyłącznika silnikowego. Podłączyć silnik zgodnie ze sche-
matem połączeń. Zapewnić odpowiedni kierunek obrotów! 
Niepoprawny kierunek spowoduje, że maszyna nie osią-
gnie żądanej wydajności lub - w niekorzystnych warun-
kach - zostanie uszkodzona.

Zagrożenie prądem! Nieprawidłowe posługiwanie się 
prądem powoduje zagrożenie dla życia! Wszystkie 
pompy z luźnymi końcówkami kabla muszą być podłą-
czone przez wykwalifikowanego elektryka.

Fachowa kontrola przed uruchomieniem musi gwa-
rantować, że zapewnione zostały wymagane elek-
tryczne środki ochronne. Uziemienie, zerowanie, 
transformator separacyjny, wyłącznik ochronny prą-
dowy i napięciowy muszą odpowiadać wytycznym lo-
kalnego dostawcy prądu.

Napięcie określone w Parametrach technicznych musi 
być zgodne z istniejącym napięciem sieciowym.

Zapewnić, by elektryczne połączenia wtykowe położo-
ne były w strefie bezpiecznej od zalania i chronione 
były przed wilgocią. Przed użyciem sprawdzić, czy 
kable sieciowe i wtyczki nie są uszkodzone.

Końcówki kabla nie można zanurzać w wodzie - może 
do doprowadzić do wdarcia się wody do komory przy-
łącza silnika. 

Podłączenie elektryczne musi być zgodne z lokalnymi 
przepisami dostawcy prądu lub przepisami VDE. Napięcie 
zasilania oraz częstotliwość podane zostały na tabliczce 
znamionowej pompy i sterownika. Tolerancja napięcia 
musi wynosić +6% do -10% napięcia sieciowego. Zwrócić 
uwagę, by dane na tabliczkach znamionowych były zgod-
ne z dostępnym zasilaniem elektrycznym. Agregaty pod-
noszące nie potrzebują dodatkowej ochrony silnika.

Silniki pomp mają w uzwojeniu wbudowany wyłącznik 
cieplny, który w razie przegrzania lub przeciążenia silnika 
wyłączy pompę za pośrednictwem podłączonego do niej 
sterownika. Dodatkowa ochrona silnika nie jest wymaga-
na.

5.5.1 Sterownik elektroniczny PCS (prąd zmienny)

Sterownik jest dostarczany razem z instalacją – reguluje 
i nadzoruje on pracę agregatu podnoszącego i zgłasza 
ewentualne usterki.

System jest dostarczany z wtyczką gotową do pracy. Po 
podłączeniu do gniazdka instalacja jest gotowa do pracy. 
Wszystkie parametry wymagane do poprawnego działa-
nia są ustawione fabrycznie. Gotowość systemu do pracy 
sygnalizowana jest zapaleniem się zielonej kontrolki ro-
boczej LED.

Funkcje sterowania:

Sterownik pracuje z pneumatycznym wykrywaniem pozio-
mu. Gdy lustro wody w zbiorniku podniesie się, poziom 
w zbiorniku wykrywany jest za pomocą rurki piętrzącej i 
przekazywany przez wąż ciśnieniowy do czujnika pomia-
rowego w systemie sterowania. W celu zapewnienia sta-
łego i prawidłowego działania jest absolutnie konieczne, 
aby wąż ciśnieniowy od rurki piętrzącej do sterownika był 
zainstalowany wnosząco i bez pętli.

Jeżeli w sterowniku obecne jest napięcie sieciowe, ste-
rownik zasygnalizuje gotowość do pracy w trybie automa-
tycznym poprzez zaświecenie się zielonej diody LED.
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Po osiągnięciu ustawionego fabrycznie poziomu załącze-
nia pompa zostanie aktywowana przez sterownik. Pod-
czas pracy pompy zielona dioda LED miga powoli.

W celu całkowitego opróżnienia zbiornika zbiorczego pod-
czas każdego pompowania oraz w celu uniknięcia osa-
dzania się osadów w zbiorniku, w sterowniku zaprogramo-
wano czas opóźnienia wyłączania wynoszący 4 sekundy. 

Czas ten rozpoczyna się po osiągnięciu punktu wyłącze-
nia i jest sygnalizowany szybkim miganiem zielonej dio-
dy LED. Po upływie czasu opóźnienia sterownik wyłącza 
pompę. 

Sterownik posiada czerwoną diodę LED sygnalizującą 
usterki. Za pośrednictwem tej diody LED wysyłane są na-
stępujące komunikaty:

czerwona dioda LED miga 5x/sekundę – alarm: zalanie
czerwona dioda LED miga 1x/sekundę - czujnik tem-
peratury / wyłącznik silnika.

Fabrycznie zaprogramowany poziom alarmu został prze-
kroczony. Przyczyną może być na przykład tymczaso-
wy, silny napływ do instalacji. W takim przypadku alarm 
zostanie automatycznie zresetowany, gdy tylko dopływ 
zmniejszy się, a pompa obniży poziom wody poniżej war-
tości alarmowej. Jeśli stan ten utrzymuje się przez dłuż-
szy okres czasu (>5 minut), prosimy o kontakt z Działem 
Obsługi Klienta HOMA. W takim przypadku należy odciąć 
dalszy dopływ wody do zbiornika.

Czerwona dioda LED świeci światłem ciągłym - 
przekroczono maksymalny czas pracy

Agregat podnoszący skonstruowano tak, że pompa w nor-
malnych warunkach roboczych (wysokość podnoszenia i 
natężenie przepływu wlotowego odpowiadają charaktery-
styce systemu) może opróżnić zbiornik w czasie ok. 30 
sekund od osiągnięcia punktu włączenia. Stałe zasilanie 
systemu może spowodować przekroczenie tego czasu 
pracy. Ponieważ pompa nie jest przeznaczona do pracy 
ciągłej, po 60 sekundach nieprzerwanej pracy pompy ste-
rownik zasygnalizuje przekroczenie czasu pracy ciągłym 
świeceniem czerwonej diody LED. 

Sterownik zatrzyma pompę na dwie sekundy po upływie 
tego czasu, a następnie uruchomi ją ponownie. Funkcja ta 
ma na celu automatyczne wyeliminowanie wszelkich uste-
rek spowodowanych np. niewystarczającym odpowietrze-
niem instalacji lub zatkaniem wirnika. Jeśli stan ten utrzy-
muje się przez dłuższy okres czasu (>5 minut), prosimy o 
kontakt z Działem Obsługi Klienta HOMA. W takim przy-
padku należy odciąć dalszy dopływ wody do zbiornika.

Opisane powyżej usterki są dodatkowo sygnalizowane 
przez sygnalizator akustyczny zainstalowany w systemie 
sterowania. Różne sygnały mają następujące znaczenia:

• 1 sygnał dźwiękowy / sekunda = przekroczono mak-
symalny czas pracy / wyłącznik silnika,

• 3 sygnały dźwiękowe / sekunda = alarm: zalanie.

Sterownik posiada również na wierzchu przycisk testowy. 
Dzięki temu można próbnie częściowo aktywować pom-
pę, niezależnie od poziomu w zbiorniku. Przycisk ten słu-
ży również do ewent. uruchamiania awaryjnego pompy w 
przypadku awarii lub usterki systemu wykrywania pozio-
mu.

Zbiorczy sygnał usterki/alarm niezależny od sieci (opcja)
Opcjonalnie sterownik może zostać wyposażony w moduł 
zgłaszania usterki (numer artykułu 1964159). Styk prze-
kaźnika może być obciążony napięciem 5A/230VAC. Jak 
opisano powyżej, moduł nasadza się na przewidzianą do 
tego celu podstawę i mocuje za pomocą dostarczonych 
śrub. W celu podłączenia kabla należy w razie potrzeby 
zamontować dołączony śrubunek.

Jeśli nie ma usterki, przekaźnik podnosi się, styk 11/12 
jest otwarty. W przypadku usterki lub zaniku zasilania 
przekaźnik opada, a styk 11/12 jest zamknięty. Do sygna-
lizacji za pomocą kontrolki usterek wymagane jest wów-
czas zewnętrzne lokalne źródło zasilania.

Jeśli wymagany jest niezależny od sieci sygnał usterki, 
możliwa jest również opcjonalna praca z urządzeniem 
sterująco-alarmowym AL3 (patrz wyposażenie dodatkowe 
firmy HOMA) z wbudowanym akumulatorem 9V. Zamiast 
wyłączników pływakowych można wówczas podłączyć 
bezpotencjałowy styk modułu sygnalizacji usterek do 
urządzenia sterująco-alarmowego. (Dalszy opis patrz in-
strukcja obsługi AL3).

5.6. Kierunek obrotów

Silniki jednofazowe nie wymagają kontroli obrotów, ponie-
waż zawsze obracają się w prawidłowym kierunku.

5.7. Włączanie / praca

W tym celu przestawić przełącznik trybu pracy sterownika 
pompy na pozycję „Auto“.

Jak opisano w rozdziale 5.5.1, pompy rozpoczną prace, 
gdy tylko poziom wody w zbiorniku osiągnie wymagany 
poziom. Po osiągnięciu poziomu wyłączania pompa zo-
stanie automatycznie wyłączona.

5.8. Tryby załączania

Załączanie wtyczką / sterownikiem
Wetknąć wtyczkę w odpowiednie gniazdko, na sterowniku 
uruchomić włącznik.



12 | POLSKI

6. Bieżąca konserwacja

6.1. Informacje ogólne

Prace kontrolne i konserwacyjne na całej instalacji należy 
wykonywać w regularnych odstępach czasowych.

Obowiązują przy tym następujące wytyczne:

• Wykonywać wyłącznie prace i kroki konserwacyjne 
wyszczególnione poniżej.

• Wszystkie prace konserwacyjne, kontrolne i porząd-
kowe przy maszynie i instalacji prowadzić z najwyżs-
zą starannością na bezpiecznym stanowisku pracy. 
Przed rozpoczęciem pracy odłączyć maszynę od sie-
ci elektrycznej. Uniemożliwić przypadkowe urucho-
mienie urządzenia. 

• Prace elektryczne przy maszynie i instalacji muszą 
być wykonywane przez elektryka. 

• W przypadku użycia łatwopalnych środków czys-
zczących i rozpuszczalników wykluczyć obecność 
otwartego ognia czy otwartego źródła światła oraz 
palenia papierosów.

• Zadbać, aby dostępne były wymagane narzędzia i 
materiały. Utrzymanie porządku i czystości zapew-
ni bezpieczną i w pełni sprawną pracę maszyny. Po 
wykonaniu prac usunąć z maszyny zużyte materiały 
czyszczące oraz narzędzia. Upewnić się, że wszyst-
kie materiały i narzędzia wróciły na przewidziane dla 
nich miejsca.

Przebieg próbny oraz kontrolę działania maszyny wy-
konywać wyłącznie w ogólnych warunkach eksploa-
tacyjnych.

6.2. Terminy konserwacji

Co pół roku:
• Inspekcja wizualna kabla doprowadzającego zasila-

nie
• Czyszczenie zbiorników

6.3. Prace konserwacyjne

Inspekcja wizualna kabla doprowadzającego zasilanie
Sprawdzić kabel zasilający w poszukiwaniu pęknięć, rys, 
pęcherzyków, wytartych miejsc i/lub zgnieceń. W razie 
stwierdzenia uszkodzeń natychmiast wymienić uszkodz-
ony kabel zasilający.

Kable wymieniane mogą być jedynie przez producen-
ta lub certyfikowany / autoryzowany warsztat usługo-
wy. Ponowne użytkowanie maszyny możliwe jest do-
piero w momencie dokonania profesjonalnej naprawy 
wszystkich uszkodzeń!

Czyszczenie zbiornika
Odłączyć zbiornik od sieci elektrycznej. Następnie zdjąć 
pokrywę agregatu - w tym celu odkręcić cztery śruby (pod 
osłonami na rogach). Dokładnie wypłukać zbiornik czystą 
wodą. Następnie zamknąć zbiornik - przykręcić pokrywę 
czteroma śrubami. 

7. Wycofanie z użytku

7.1. Tymczasowe wyłączenie z użytkowania

W wyłączeniu tego typu maszyna pozostaje zamontowa-
na i nie jest odłączana od sieci elektrycznej. W przypadku 
wyłączenia tymczasowego masyzna musi być cała zanu-
rzona, co ochroni ją przed mrozem i lodem. Zagwaranto-
wać, by pomieszczenie i ciecz nie zamarzły. W ten sposób 
zapewni się stałą gotowość maszyny do pracy. W przy-
padku dłuższych przestojów wykonywać w regularnych 
odstępach (miesięcznych do kwartalnych) 5-minutowy 
test działania.

Uwaga! Bieg próbny wykonywać wyłącznie w obowią-
zujących warunkach eksploatacji i użytkowania. Za-
brania się pracy pompy na sucho. W przeciwnym razie 
może dojść do totalnego uszkodzenia urządzenia!

7.2. Ostateczne wyłączenie z użytkowania / zmagazy-
nowanie

Wyłączyć instalację, odłączyć maszynę od prądu, zde-
montować i zmagazynować. W celu magazynowania 
przestrzegać wytycznych:

Uwaga na gorące części! W trakcie demontażu maszy-
ny zwrócić uwagę na temperaturę elementów obudo-
wy. Mogą się one nagrzać do ponad 40°C. Odczekać, 
aż maszyna ostygnie do temperatury otoczenia!

• Czyszczenie maszyny.
• Przechowywać w czystym i suchym miejscu, zabez-

pieczyć przed mrozem.
• Umieścić maszynę na stabilnym podłożu i zabezpie-

czyć przed upadkiem.
• W przypadku pomp przyłącza tłoczne i ssawne zaśle-

pić odpowiednim materiałem (np. folią).
• Podeprzeć przewód przyłączeniowy na wejściu ka-

bla, by chronić go przed trwałym odkształceniem.
• Zabezpieczyć końcówki przewodu elektrycznego 

przed wilgocią.
• Chronić maszynę przed bezpośrednim promieniowa-

niem słonecznym, zapobiegnie to kruszeniu się czę-
ści z elastomeru i powłoki na obudowie.

• Przy magazynowaniu w warsztatach zwrócić uwagę: 
Promieniowanie i gazy powstające przy spawaniu 
elektrycznym niszczą elastomer uszczelek.

• W przypadku dłuższego magazynowania obracać 
wirnik / śmigło ręcznie - w regularnych odstępach (co 
pół roku). Zapobiega to śladom wgnieceń na łoży-
skach i zablokowaniu wirnika.

7.3. Ponowne uruchomienie po dłuższym magazyno-
waniu

Przed ponownym załączeniem maszyny należy ją oczy-
ścić z kurzu i osadów oleju. Wykonać niezbędne prace 
konserwacyjne (patrz rozdział „Bieżąca konserwacja“. 
Sprawdzić, czy uszczelnienie mechaniczne czołowe jest 
w odpowiednim stanie i czy działa. Po zakończeniu prac 
można ponownie zamontować urządzenie (patrz rozdział 
„Ustawienie“) i zlecić elektrykowi podłączenie do sieci. W 
trakcie ponownego załączania stosować się do wytycz-
nych w rozdziale „Ponowne uruchomienie“.
Maszynę można włączyć wyłącznie wówczas, gdy jest 
w nienagannym stanie technicznym i jest gotowa do 
pracy.
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8. Poszukiwanie i usuwanie usterek

W celu uniknięcia szkód na osobach i przedmiotach w 
trakcie usuwania usterek w maszynie należy przestrze-
gać następujących punktów:

• Usterkę usuwać wyłącznie wówczas, gdy do dys-
pozycji jest wykwalifikowany personel, tj. poszcze-
gólne prace mogą wykonywać jedynie odpowiednio 
przeszkoleni pracownicy, np. pracami elektrycznymi 
może zajmować się wyłącznie wykwalifikowany 
elektryk.

• Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym włą-
czeniem - odłączyć ją od sieci elektrycznej. Zapew-
nić odpowiednie środki ostrożności.

• Przez cały okres prac obecna musi być druga osoba, 
która w razie potrzeby wyłączy maszynę.

• Zabezpieczyć ruchome elementy maszyny, tak by 
nie doszło do zranienia osób.

• Samowolne modyfikacje maszyny wykonywane są 
na własne ryzyko i stanowią przesłankę do zwolnie-
nia producenta ze wszelakiej odpowiedzialności!

Nie można uruchomić maszyny
Przyczyna Rozwiązanie
Brak zasilania elektrycznego, zwarcie lub zwarcie doziemne na prze-
wodzie i/lub uzwojeniu silnika.

Pomoc fachowca, który sprawdzi i w razie potrzeby wymieni przewód / 
silnik.

Zadziałanie zabezpieczeń, wyłącznika ochronnego silnika i/lub 
urządzeń nadzorujących.

Pomoc fachowca, który sprawdzi i w razie potrzeby zmieni przyłącza. 
Montaż / zlecenie ustawień wyłącznika ochronnego silnika i bezpiecz-
ników zgodnie z wytycznymi technicznymi. Sprawdzenie swobodnego 
ruchu wirnika/śmigła, w razie potrzeby - wyczyścić lub udrożnić.

Można uruchomić maszynę, ale po krótkiej chwili następuje wyzwolenie wyłącznika ochronnego silnika
Przyczyna Rozwiązanie
Nieprawidłowo ustawiony wyzwalacz termiczny na wyłączniku ochron-
nym silnika.

Zlecić fachowcowi porównanie ustawień wyzwalacza z wartościami 
zadanymi i w razie potrzeby zlecić ich korektę.

Podwyższony pobór prądu w wyniku większego spadku napięcia. Zlecić fachowcowi kontrolę wartości napięcia poszczególnych faz, w 
razie potrzeby zmienić przyłączenie.

Wirnik / śmigło zwalnia pod wpływem zapchania, sklejenia lub 
obecności ciał obcych, podwyższony pobór prądu.

Wyłączyć maszynę, zabezpieczyć przed ponownym załączeniem, 
udrożnić wirnik/śmigło lub oczyścić króciec ssawny.

Za duża gęstość cieczy. Skontaktować się z producentem.

Maszyna działa, ale nie przetłacza cieczy
Przyczyna Rozwiązanie
Brak cieczy do tłoczenia. Otworzyć dopływ / zasuwę zbiornika.
Zapchany dopływ. Wyczyścić przewody dopływowe, zasuwę, element ssący, króciec ssaw-

ny lub sito ssawne.
Zablokowany / wyhamowany wirnik / śmigło. Wyłączyć maszynę, zabezpieczyć przed ponownym załączeniem, 

udrożnić wirnik/śmigło.
Uszkodzenie węża/rurociągu. Wymienić uszkodzone części.
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Maszyna pracuje, ale nie osiąga zadanych wartości pracy
Przyczyna Rozwiązanie
Zapchany dopływ. Wyczyścić przewody dopływowe, zasuwę, element ssący, króciec ssaw-

ny lub sito ssawne.
Zamknięta zasuwa w przewodzie tłocznym. Otworzyć zasuwę.
Zablokowany / wyhamowany wirnik / śmigło. Wyłączyć maszynę, zabezpieczyć przed ponownym załączeniem, 

udrożnić wirnik/śmigło.
Powietrze w instalacji. Sprawdzić i w razie potrzeby odpowietrzyć rurociągi, płaszcz tłoczny i/

lub część pompy.
Maszyna tłoczy przeciwko zbyt wysokiemu ciśnieniu. Sprawdzić zasuwę w przewodzie tłocznym, w razie potrzeby całkowicie 

otworzyć.
Ślady zużycia Wymienić zużyte części.
Uszkodzenie węża/rurociągu. Wymienić uszkodzone części.
Niedopuszczalna ilość gazów w tłoczonej cieczy. Skontaktować się z zakładem.
Praca na dwóch fazach Pomoc fachowca, który sprawdzi i w razie potrzeby poprawi przyłącza.
Zbyt mocne obniżenie poziomu wody w trakcie pracy. Sprawdzić zasilanie i pojemność instalacji oraz ustawienia i działanie 

sterownika poziomem

Maszyna pracuje niespokojnie i hałaśliwie
Przyczyna Rozwiązanie
Maszyna pracuje na niedopuszczalnych parametrach Sprawdzić parametry eksploatacyjne maszyny, w razie potrzeby 

poprawić lub dostosować warunki eksploatacji.
Zapchany króciec ssawny, sito ssawne i/lub wirnik / śmigło Wyczyścić króciec ssawny, sito ssawne i/lub wirnik / śmigło
Wirnik pracuje z trudem Wyłączyć maszynę, zabezpieczyć przed ponownym załączeniem, 

udrożnić wirnik.
Praca na dwóch fazach Pomoc fachowca, który sprawdzi i w razie potrzeby poprawi przyłącza.
Ślady zużycia Wymienić zużyte części.
Uszkodzone łożysko silnika Skontaktować się z zakładem.
Maszyna jest zamontowana w sposób naprężony. Sprawdzić montaż, w razie potrzeby zastosować gumowe kompensa-

tory.

Kolejne kroki w celu usunięcia usterki
W przypadku, gdy wyszczególnione powyżej czynności 
nie zlikwidują usterki, należy skontaktować się z obsługą 
klienta. Serwis klienta może udzielić wsparcia w następu-
jący sposób:

• pomoc w formie telefonicznej i/lub pisemnej,
• udzielenie pomocy na miejscu u użytkownika,
• przeprowadzenie kontroli lub naprawa maszyny w 

zakładzie.

Wykonanie przez nas pewnych usług związane jest z ko-
niecznością pokrycia dodatkowych kosztów! Dokładnych 
informacji w tym zakresie udziela punkt obsługi klienta.
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9. Wymiary / wszyststskie wymiary (mm)
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Sanipower

Nie. Opis
1 Przyłącze wlotowe do rur z tworzyw sztucznych DN 100

B Możliwość bezpośredniego przyłączenia WC

C Przyłącze do rurociągu tłocznego R 2“AG

D Przepust kablowy 
E Otwór do czyszczenia
F Przyłącze do pneumatycznego sterowania poziomem
G Drugi dopływ DN50
H Napowietrzanie, odpowietrzanie 
I Pokrywa na moduł pompy
J 3x śruba radełkowana 
K Zabezpieczenie przed wyporem
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Noty / Notes
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10. Oświadczenie o skażeniu

Naprawa urządzenia/jego elementów zostanie wykonana wyłącznie pod warunkiem przedłożenia wypełnionego w 
całości oświadczenia o skażeniu. W przeciwnym razie prace ulegną opóźnieniu.

FAKS Z ODPOWIEDZIĄ DO  HOMA Pumpenfabrik GmbH:… +49 (0)2247 702 - 44

 

Dane urządzenia:

Nazwa pompy:  

Numer artykułu: 

Numer serii: 

Powód wysyłki:
 

 

Skażenie urządzenia wynikające z jego użytkowania:

toksyczne nie  □    tak  □ jakie substancje: 

żrące nie  □    tak  □ jakie substancje:

mikrobiologiczne nie  □    tak  □ jakie substancje: 

wybuchowe nie  □    tak  □ jakie substancje:

radioaktywne nie  □    tak  □ jakie substancje: 

inne szkodliwe substancje nie  □    tak  □ jakie substancje:

Prawomocne oświadczenie:

Niniejszym oświadczamy, że dane są poprawne i pełne i że akceptujemy koszty związane z procedurą. Wysyłka skażonego urządzenia spełnia 
wymogi prawa.

Firma:  

Ulica:    Kod, miejscowość:  

Osoba do kontaktów:  

Telefon:  Faks:   

E-mail:  
   
   
      

Data                                                                             Podpis (z pieczęcią firmową)
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Oznaczenie WEEE 

Dyrektywa WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), przyjęta do prawodawstwa europejskiego w dniu 13 lutego 
2003, doprowadziła do znaczących zmian w zakresie zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektroniczne-
go. 
Głównym celem tej dyrektywy jest unikanie WEEE, tzn. odpadów elektrycznych i elektronicznych, a ponadto rozwój ta-
kich metod zagospodarowania odpadów tego typu jak ich ponowne zastosowanie, recycling oraz inne formy dalszego 
użytkowania w celu zmniejszenia ilości powstających odpadów. Logo WEEE na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, 
że tego wyrobu nie można usunąć razem z odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownik jest zobowiązany do prze-
kazania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do specjalnego miejsca przeznaczonego do zbiórki tych od-
padów. Selektywna zbiórka oraz prawidłowe ponowne zastosowanie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych to 
znaczny wkład w ochronę środowiska. Prawidłowy recycling sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozytywnie wpływa 
na zdrowie całego społeczeństwa oraz chroni środowisko naturalne. Dalsze informacje dotyczące usuwania, ponownego 
zastosowania i zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego uzyskać można u podmiotów zajmujących się wywózką 
śmieci, recyclingiem oraz od sprzedawcy i producenta urządzenia.



HOMA Pumpenfabrik GmbH

Industriestraße 1    53819 Neunkirchen-Seelscheid

Telefon: +49(0)2247/702-0    Fax: +49(0)2247/702-44

e-Mail: info@homa-pumpen.de    Internet: www.homa-pumpen.de

Industriestraße 1    53819 Neunkirchen-Seelscheid

Telefon: +49(0)2247/702-0    Fax: +49(0)2247/702-44

e-Mail: info@homa-pumpen.de    Internet: www.homa-pumpen.de
FIND US ON FACEBOOK!
facebook.com/homapumpen Ve
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