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POMPY PNEUMATYCZNE Z WYCISKACZAMI

str. 3

1. WSTĘP

1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podręcznik użytkownika jest dokumentem, który towarzyszy pompie od momentu jego budowy i przez cały okres użytkowania, jest 
zatem integralną częścią układu. Wymagane jest przeczytanie tej instrukcji przed rozpoczęciem wszelkich działań związanych z 
pompą. Podręcznik musi być łatwo dostępny dla personelu. Użytkownicy musza znać treść niniejszej instrukcji.
Powielanie niniejszej instrukcji,lub jej cześci, bez pisemnej zgody DAV Tech jest niedozwolone. Tekst i ilustracje zawarte w niniejszym 
podręczniku nie są wiążące, firma DAV Tech zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, na wprowadzenie zmian 
w celu poprawy produktu lub ze względu na charakter produkcji.

1.2 Gwarancja
Gwarancja obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty oddania do eksploatacji i nie później niż 15 miesięcy od daty dostawy. 
Interwencje przeprowadzone w okresie gwarancyjnym nie przedłużają w żaden sposób okresu obowiązywania gwarancji. 
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane normalnym zużyciem części, które ze swej natury podlegają 
zużyciu.

1.3 Odbiór towarów
Nie wolno zmieniać oryginalnej konfiguracji pompy . Po otrzymaniu towaru należy sprawdzić, czy:
• Opakowanie jest nienaruszone
• Towar jest zgody z zamówieniem.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i pozostałe rodzaje ryzyka
Należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa dotyczące ryzyka związanego z użyciem pompy do dozowania płynów.
Użytkownik musi wiedzieć , jak sprzęt działa i jasno rozumieć niebezpieczeństwa związane z dozowaniem płynów pod ciśnieniem. 
Zalecamy przestrzeganie następujących przepisów, aby prawidłowo korzystać z urządzeń i jego akcesoriów.

Nigdy nie należy przekraczać maksymalnej wartości ciśnienia roboczego dopuszczonego przez pompę 
i podłączone do niego komponenty. W razie wątpliwości należy zapoznać się z danymi na tabliczce 
znamionowej pompy. Jeśli konieczne jest zastąpienie któregokolwiek z elementów, upewnij się, że może 
on pracować przy maksymalnym ciśnieniu. Stosunek ciśnienia pompy ciśnieniowej jest równy ogólnemu 
ciśnieniu wyjściowym (np.: jeśli mamy ciśnienie wejściowe 6 bar i 30:1 pompy ciśnieniowej, całkowite 
ciśnienie działające na produkt będzie wynosić 180 bar).

Pod koniec pracy i przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub czyszczenia 
należy odciąć dopływ sprężonego powietrza i spuścić ciśnienie z pompy i podłączonych do niej 
węży, wykonując następujące czynności: 

- Upewnij się, że zawór (5) jest zamknięty 
- Otwórz zawór tłoczny na używanym obwodzie i poczekaj, aż produkt pod ciśnieniem całkowicie 

się usunie. 
- W przypadku nieprawidłowego działania zaworu tłocznego lub zatkania węży (produkt pod 

ciśnieniem nie opuszcza zaworu), powoli otwórz zawór recyrkulacyjny (6) i pozostaw go 
otwartego, aż produkt całkowicie się usunie.

Ostrzeżenie: Jeśli na obwodzie zainstalowano zawory zwrotne , niemożliwe jest rozładowanie ciśnienia poprzez odpowietrzający 
zawór. Całkowite rozładowanie ciśnienia można osiągnąć tylko poprzez otwarcie obwodu w zaworach.
Uwaga: Pamiętaj, aby po serwisowaniu lub czyszczeniu urządzenia ponownie umieścić zabezpieczenia.



2.7 Toksyczne opary
Niektóre produkty mogą powodować podrażnienia lub być szkodliwe dla zdrowia. Zawsze czytaj uważnie kartę klasyfikacyjną, 
a także informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania  produktu, którego zamierzasz używać, zachowując ostrożność 
zgodnie z zaleceniami.

2.8 Zatrzymanie awaryjne
Aby zatrzymać urządzenie, zamknij zawór odcinający powietrze (5); w wyniku tego przepływ powietrza zasilającego silnik 
zostanie przerwany. Należy prawidłowo wykonać wszystkie czynności związane z zalewaniem pompy, aby zapobiec 
uwięzieniu pęcherzyków powietrza. Pompy pneumatyczne utrzymują wszystkie elementy pod ciśnieniem, nawet przy 
zamkniętym dopływie powietrza. Aby uniknąć uszkodzenia elementu, a także aby zapobiec szkodom dla ludzi i środowiska, 
po zatrzymaniu pompy należy rozładować ciśnienie, utrzymując otwarty wylot lub poprzez upuszczanie powietrza (6). Jeśli 
nie jest to możliwe, należy odpowiednio wskazać na obecność ciśnienia wewnątrz aparatury.

2.4 Niebezpieczeństwo wybuchu
Nigdy nie wolno używać rozpuszczalników chlorkowych lub chlorowanych, (takie jak trójchloroetan i chlorek metylenowy), 
ponieważ mogą one reagować chemicznie z jednostkami zawierającymi aluminium lub ocynkowane części, tworząc w ten 
sposób niebezpieczeństwo wybuchu. Należy zapoznać się z ulotką informacyjną dotyczącą produktu, którego zamierzasz 
używać.

2.5 Niebezpieczeństwo porażenia prądem
Duża prędkość przepływu wewnątrz urządzeń wysokociśnieniowych może doprowadzić do powstania elektryczności 
statycznej, która musi być odprowadzana dla bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem pompy upewnij się, że jest 
prawidłowo uziemiona przez podłączenie odpowiedniego zacisku do odpowiedniej płyty uziemienia. W przypadku 
zauważenia jakiegokolwiek niepokojącego zjawiska związanego z elektrycznością należy natychmiast przerwać pracę 
i sprawdzić uziemienie.

2.6 Ryzyko wycieku płynu
Zawsze sprawdzaj wszystkie węże podłączone do pompy pod kątem zużycia lub ich złego stanu. Unikaj zagniatania lub 
zginania elastycznych węży. Ostrożnie dokręć wszystkie złączki węży przed uruchomieniem.

2.2 Materiałowa kompatybilność chemiczna
Upewnij się, że materiały wykorzystywane do wytwarzania pompy są chemicznie kompatybilne z płynem, który chcesz 
pompować. Jeśli dokonasz złego wyboru, ryzykujesz wyrządzenie szkody ludziom (w wypadku gdy szkodliwy i drażniący 
produkt wyleje się), zanieczyszczenie środowiska, a także przedwczesne uszkodzenie pompy i jej węży. W razie wątpliwości 
prosimy o kontakt z działem technicznym.

2.3 Niebezpieczeństwo oparzenia
W przypadku pompowania gorących płynów, element pompujący może osiągać wysokie temperatury, co może skutkować 
poparzeniem przy kontakcie ze skórą.

Urządzenie nie nadaje się do pracy w atmosferze z niebezpieczeństwem eksplozji. Zastosowane 
produkty i środowisko pracy muszą być takie, aby nie wytwarzać atmosfer wybuchowych.

Nigdy nie należy używać rąk lub innych części ciała, aby zatrzymać lub przekierować ewentualne 
przecieki. Nie narażaj przewodów, rur i części pod ciśnieniem na gwałtowne uderzenia. Uszkodzony 
wąż lub złączka są NIEBEZPIECZNE, należy je natychmiast wymienić.
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2.9 Obsługa windy
Podczas obsługi windy nie wolno jej dotykać ani zbliżać rąk w pobliże części ruchomych.

2.10 Wymiana pojemnika
Przed podnoszeniem płyty dociskowej należy upewnić się, że zewnętrzna uszczelka płyty dociskacza nie przykleiła 
się do obręczy pojemnika. Jeśli to konieczne, zdjąć go za pomocą narzędzia. Podczas gdy płyta dociskowa podnosi 
się, należy wielokrotnie otwierać i zamykać zawór(8), stopniowo wprowadzając powietrze do pojemnika (zapobiegając 
zwiększeniu ciśnienia) w celu ułatwienia ekstrakcji płyty.

str. 5

3.1 Opis urządzenia i zasady działania pompy
Urządzenie może pompować bardzo lepkie produkty, takie jak stiuk, kit, atrament, klej, lakier, tłuszcze itp., pobierając 
je bezpośrednio z oryginalnych pojemników. Działanie opiera się na pneumatycznej pompie tłokowej o podwójnym 
działaniu wyposażonej w urządzenie mechaniczne (łopatkę), której funkcją jest ciągłe podawanie, a także w płytę 
dociskacza, która utrzymuje produkt na powierzchni w stanie zwartym i pozbawionym powietrza. Pompa pneumatyczna, 
która jest podstawowym elementem urządzenia, jest zaawansowanym pneumo-hydraulicznym multiplikatorem 
ciśnienia, w którym stosunek ciśnienia (PR) jest reprezentowany przez sekcję części pneumatycznej (silnik) i 
proporcję części hydraulicznej (pompa). Oznacza to, że jeśli silnik będzie zasilany powietrzem o ciśnieniu P1, pompa 
wytworzy ciśnienie P2 odpowiadające iloczynowi P1 x PR. Silnik składa się z cylindra pneumatycznego połączonego z 
automatycznym urządzeniem, które naprzemiennie zasila dwie komory, powodując w ten sposób ciągły ruch. Pompa 
jest pompą podwójnie skuteczną i utrzymuje stały przepływ podczas faz podnoszenia i opuszczania tłoka. Podczas 
fazy suwu w górę komora ssąca „A” wypełnia się produktem, a komora podająca „M” wyrzuca produkt. Podczas fazy 
suwu w dół produkt zawarty w komorze „A” wpływa do komory „M”, gdzie pozostaje jego część, wypełniając utworzoną 
pojemność, a resztę (która jest równa objętości zajmowanej przez tłoczysko) wypychając.

Używaj tylko części oryginalnych.

UWAGA: urządzenie musi być zainstalowane w pomieszczeniu lub w granicach uprawnionych do jego 
użytkowania, do których nieupoważniony personel nie ma dostępu.

UWAGA: Wszyscy pracownicy muszą korzystać z zabezpieczeń, odzieży i narzędzi zgodnych z obowiązującymi 
przepisami, zarówno podczas pracy, jak i podczas serwisowania urządzenia.

Standardowe pompy nie nadają się do kontaktu z żywnością.

Ostrzeżenie: gdy korzystasz z pompy po długim okresie bezczynności, upewnij się, że wszystkie części 
są szczelne.

3 OPIS MASZYNY I SPECYFIKACJE TECHNICZNE

POMPY PNEUMATYCZNE Z WYCISKACZAMI

UWAGA: Podczas wkładania płyty dociskowej do pojemnika NIE kładź rąk na obręczy tego 
ostatniego, Aby zapobiec zgnieceniu palców między zewnętrzną uszczelką płyty dociskowej 
a obręczą pojemnika.





      
     

       







      
     



           
            
                      
           
         
           
         
               
          

  



       
            
              
     
     
       
    
       
     

    



    
    
    
    
    
    
   
      
     



    
    
      
        
   
      
   
       
      

      
     

     
     

      
     

     
     



A = PAD UŻYWANY PODCZAS PRACY
B = PAD UŻYWANY PODCZAS EKSTRAKCJI

Opis

Regulator ciśnienia na płycie dociskowej 1
Zawór opuszczania/podnoszenia pompy 2
Zawór bezpieczeństwa do pojemników 3
Regulator ciśnienia powietrza do pompy 4 
Zawór odcinający powietrze 5 
Zawór wyrzutowy pompy(w zależności od modelu) 6
Zawór wyrzutowy pojemnika 8
Zawór regulujący podnoszenie i opuszczanie pompy 9
Nakrętka blokującą drążka napinającego 10

PANEL STEROWANIA Z PADAMI
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3.2 Części zamienne
Aby upewnić się, że pompa będzie pracować wydajnie najlepiej jest kupić kilka części zamiennych do pierwszej interwencji. np.:
• zestaw uszczelek
• uszczelki (membrany) płyty dociskowej.

3.3 Demontaż
Kiedy trzeba zutylizować pompę, należy pozbyć się jej różnych części oddzielnie. Do produkcji pompy używane są następujące 
materiały:
• stal
• aluminium
• guma, plastik
• szkło

4 INSTALACJA
4.1 Magazynowanie i transport
1 Magazynowanie
Podczas przechowywania urządzenia należy je umieścić w zamkniętym i suchym miejscu. Jeśli wiemy że urządzenie nie będzie 
pracowało przez dłuższy czas, należy postąpić zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale co zrobić, gdy urządzenie nie jest 
używane.
a) Transport
Rozmiar i ciężar urządzenia można znaleźć w arkuszu danych technicznych.
b1) PP25 - PP50
Jednostka jest zamontowana na podstawie i może być wyposażona w koła ułatwiające transport. Aby ją podnieść trzeba użyć 
zaczepów, punkty pokazane na zdjęciu.

b2) PP200
Urządzenie może być transportowane za pomocą palety.  Może być wyposażony w podporę kół. Kiedy trzeba go podnieść , należy 
zamocować punkty pokazane na zdjęciu.

4.2 Instalator
Po otrzymaniu urządzenia upewnij się, że nie zostało uszkodzone w czasie transportu. Urządzenie należy uziemić. Napełnij 
smarownicę sprężonego powietrza oryginalnym smarem Techni-Lube do poziomu przedstawionego na zdjęciu. Jeżeli nie ma takiej 
możliwości, należy użyć smaru o następujących właściwościach:
• Lepkość 2 ° ÷ 4 ° Engler ÷ 50 ° C
• Punkt aniliny 98 ° ÷ 105 °
• Indeks kwasowości 0,2
Jeśli używasz niewłaściwego typu smaru, ryzykujesz uszkodzenie silnika. Upewnij się, że ciśnienie jest wystarczająco wysokie, 
biorąc również pod uwagę, że ciśnienie robocze waha się od 4 do 6 bar.

str. 7

UWAGA: Przed rozpoczęciem podnoszenia należy upewnić się, że ruchoma część windy jest przymocowana 
do części stałej za pomocą prętów naprężających i ich nakrętek (10).

UWAGA: Ciśnienie nie może przekraczać wartości wskazanej na płytce.Silnik pneumatyczny musi być 
dostarczany z czystym powietrzem przemysłowym; Upewnij się, że na linii powietrznej zainstalowano 
wydajne systemy filtrowania i separacji kondensatu. Wszystkie zanieczyszczenia i ewentualny kondensat , 
który osadza się wewnątrz filtra powietrza na górze pompy musi być usuwany codziennie. Pompę należy 
podłączyć do linii lub do zbiornika wyrównawczego za pomocą rury, której przekrój nie jest mniejszy niż złącze 
pompy i włożyć zawór odcinający.

POMPY PNEUMATYCZNE Z WYCISKACZAMI

UWAGA: Przed wykonaniem tego należy : związać płytę dociskową z podstawą za pomocą liny lub taśmy; 
upewnić się, że zawór podnoszenia pompy (2) jest zamknięty.



Podłącz złączkę tłoczącą pompy do układu tłocznego, używając elastycznego węża, którego można używać przy maksymalnym 
ciśnieniu wytwarzanym przez pompę. Zdejmij osłonę i napełnij odpowiedni pojemnik na olej umieszczony na korpusie pompy smarem 
płynnym: w ten sposób zapobiegniesz pojawianiu się ewentualnych drobin zanieczyszczeń w układzie. 
Gdy to zrobisz, przywróć zabezpieczenia. Urządzenie należy sprawdzać codziennie, a jeśli widać wyraźne oznaki zanieczyszczenia 
produktu, należy wymienić olej i wyczyścić miseczkę oraz pręt. Zwolnij płytę popychacza i / lub ruchomą część windy, usuwając linę i / 
lub nakrętki i ich pręty naprężające (10). Upewnij się, że regulatory ciśnienia (1), (4) i kurki (5), (8) są zamknięte.

4.3 Regulacja lubryfikacji powietrza
Otwórz powietrze zasilające i kurek (5) i obróć pokrętło regulatora (4) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż pompa się uruchomi. 
Należy pozwolić pompie pracować z prędkością 10/15 cykli na minutę. Przekręć odpowiednią śrubę regulującą smarownicę, aby kropla 
spadała co 30-40 cykli pompy. Upewnij się, że tak się dzieje, patrząc przez przezroczystą obudowę. Codziennie należy sprawdzać, czy 
regulacja smarownicy jest prawidłowa. Ustaw regulator ciśnienia powietrza (4) na zero i zamknij zawór odcinający (5).

5 PROCEDURY OPERACYJNE

5.1 CZYNNOŚCI WSTĘPNE I FUNKCJONOWANIE
A) MODEL Z PODKŁADKAMI
Upewnij się, że pokrętło regulatora ciśnienia (1) jest całkowicie obrócone w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (ciśnienie 0 barów). Upewnij 
się, że zawór (2) jest w pozycji dolnej, zawór (8) jest zamknięty, a zawór (6) jest 
otwarty; upewnij się, że podkładka 
(A) jest poluzowana, aby mogło wyjść powietrze, a następnie otwórz zawór 
odcinający powietrze na rurze zasilającej. Użyj zaworu (2) i pokrętła regulatora 
(1), obracając je w prawo, aż pompa podniesie się. Umieść pojemnik z 
produktem na podstawie, wyrównując go z płytą dociskową, a następnie 
zmniejsz ciśnienie na regulatorze (1) i opuść pompę za pomocą zaworu (2).
Uwaga: ciśnienie na regulatorze (1) musi być utrzymywane na 
minimalnym poziomie niezbędnym do opuszczenia pompy, a nawet 
zmniejszone, aby uniknąć wycieku produktu z membrany płyty 
dociskowej i pojemnika wewnątrz obwodu.
Podczas tej fazy upewnij się , że płyta dociskowa jest prawidłowo włożona 
do pojemnika . Opuszczanie pompy można przerwać za pomocą zaworu(2).
UWAGA: Aby ułatwić późniejsze ustawianie pojemników, najlepiej jest 
umieścić dwa małe bloki blokujące na podstawie lub wyregulować bloki 
na tych urządzeniach, które je posiadają. Aby skrócić czas zalewania 
pompy, zalecamy wyrównanie powierzchni produktu w pojemniku.

Jeśli zachodzi konieczność pompowania produktów bardzo lepkich, 
konieczne jest zwiększenie ciśnienia wywieranego przez płytę wyciskacza, 
obracając pokrętło regulatora (1) zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Kiedy 
płytka wyciskacza przestanie się przesuwać i będzie w kontakcie z produktem, 
wkręć podkładkę (A) do momentu dokręcenia, a następnie otwórz zawór 
produktu, zawór odcinający powietrze silnika (5) i obróć pokrętło regulatora 
(4) zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do uruchomienia pompy. Jeśli 
po osiągnięciu ciśnienia 2 barów pompa nie uruchomi się, naprzemiennie 
naciskaj przyciski rozrusznika na silniku do oporu, aż usłyszysz hałas 
spowodowany gwałtownym wypływem powietrza, aby uruchomić pompę. 
Podczas tej fazy lepiej jest utrzymywać niską częstotliwość pracy pompy (aby 
to zrobić, należy zastosować regulator 4), aby ułatwić zalanie.
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B) MODEL BEZ PODKŁADEK
Upewnij się, że pokrętło regulatora ciśnienia (1) jest całkowicie przekręcone w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
(ciśnienie 0 barów). Upewnij się, że zawór (2) znajduje się w pozycji dolnej, zawór (8) jest zamknięty, zawory (B) i (6) są otwarte; 
następnie otwórz zawór odcinający powietrze na rurze zasilającej. Użyj zaworu (2) i pokrętła regulatora (1), obracając je w prawo, 
aż pompa się podniesie. Umieść pojemnik z produktem na podstawie, wyrównując go z płytą dociskową, a następnie zmniejsz 
ciśnienie na regulatorze (1) i opuść pompę za pomocą zaworu (2).

UWAGA: ciśnienie na regulatorze (1) musi być utrzymywane na minimalnym poziomie niezbędnym do opuszczenia 
pompy, a nawet zmniejszone, aby uniknąć wycieku produktu z membrany płyty dociskowej i pojemnika wewnątrz obwodu. 
Podczas tej fazy upewnij się, że płytka popychacza jest prawidłowo włożona do pojemnika produktu. Opuszczanie pompy 
można zatrzymać za pomocą zaworu (2).

Uwaga: W celu ułatwienia późniejszego pozycjonowania pojemników, najlepiej jest umieścić dwa małe bloki blokujące 
pojemnik aby ułatwić kolejne wymiany.

Jeśli mają być pompowane bardzo lepkie produkty, konieczne jest zwiększenie ciśnienia wywieranego przez płytę popychacza, 
poprzez obracanie pokrętła regulatora (1) zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Kiedy płytka popychacza przestanie się przesuwać 
i wejdzie w kontakt z produktem, należy zamknąć zawór (B), a następnie otworzyć zawór produktu, zawór odcinający powietrze 
silnika (5) i obracać pokrętło regulatora (4) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż pompa się uruchomi. Jeśli po osiągnięciu 
ciśnienia 2 barów pompa nie uruchomi się, naprzemiennie naciskać przyciski rozrusznika na silniku do oporu, aż da sie usłyszeć 
odgłos spowodowany gwałtownym wypływem powietrza. Podczas tej fazy lepiej jest utrzymywać niską częstotliwość pracy pompy 
(aby to zrobić, należy zastosować regulator 4), aby ułatwić zalanie. Jeśli pompa nie jest całkowicie napełniona lub w przypadku 
kawitacji (jest to spowodowane przyspieszeniem podczas pierwszej fazy opuszczania tłoka i przerwą przepływu w dostawie), należy 
zwiększyć ciśnienie płyty dociskowej na produkcie za pomocą regulatora (1). Odczekać, aż produkt wyjdzie z zaworu (6) w sposób 
ciągły i bez pęcherzyków powietrza, a następnie zamknąć go.

Jeśli pompa nie jest całkowicie napełniona lub w przypadku kawitacji (jest to spowodowane przyspieszeniem podczas pierwszej fazy 
obniżania tłoka i przerwaniem przepływu w dostawie), zwiększ ciśnienie płyty dociskowej na produkcie za pomocą regulator (1). Poczekaj, 
aż produkt wyjdzie z zaworu (6) w sposób ciągły i bez pęcherzyków powietrza, a następnie zamknij go.

Uwaga: po pierwszym testowaniu pompowania produktu, można ustawić optymalną wartość ciśnienia jakie można  
stosować na płycie dociskowej, aby uniknąć wycieku produktu na krawędzi płyty i zapewnić wymaganą szybkość 
przepływu. Wartość ta jest wykorzystywana do przenoszenia pompy i opuszczania, unikając w ten sposób ciągłych zmian 
ciśnienia regulatora (1).

UWAGA:
Pompa jest pod ciśnieniem. Zwiększyć ciśnienie początkowe pompy obracając pokrętło regulatora (4) aby 
uzyskać odpowiednią wydajność.

UWAGA:
Pompa jest pod ciśnieniem. Aby uzyskać żądaną wielkość przepływu możemy zwiększyć ciśnienie 
początkowe obracając pokrętło regulatora (4).

UWAGA: po pierwszym teście na produkcie, jest możliwe ustawienie optymalnego opadania płyty dociskowej aby 
zapobiec przeciekom. Ta wartość może być użyta do podniesienia pompy (1).

POMPY PNEUMATYCZNE Z WYCISKACZAMI



5.2 Badanie szczelności urządzenia
Zamknąć zawór tłoczny i stopniowo zwiększać ciśnienie, obracając regulator(4) aż do osiągnięcia maksymalnej wartości wskazanej 
na tabliczce; sprawdzić, czy złącza i dławnice nie przeciekają.
W przypadku modeli z samoregulacją, wystarczy powtórzyć test szczelności ciśnienia jednostkowego, aby uszczelki „osiadły” na 
swoich miejscach. Zmniejszyć ciśnienie, obracając pokrętło regulatora (4) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i 
zwolnić ciśnienie zawarte w pompie.
1. Jak wymienić pojemnik na produkt
a) Model z podkładkami
Gdy produktu wewnątrz pojemnika zabraknie, zwiększa się częstotliwość działania pompy: zamknij zawór(5).

5.4 Co należy zrobić, gdy urządzenie nie jest używane
a) Produkty, które nie twardnieją (nr smar) - zamknąć zawór odcinający powietrze na rurze zasilającej.
b) Produkty, które twardnieją w wyniku utraty rozpuszczalnika i reakcji chemicznej(np. sylikony).
Zamknij zawór odcinający powietrze na rurze zasilającej urządzenie. Owiń otwór pojemnika i koniec pompy arkuszami z tworzywa 
sztucznego i uszczelnij je za pomocą taśmy samoprzylepnej, najlepiej umieszczając woreczek soli odwadniających w opakowaniu. 
Zamknąć otwór zaworu (6) za pomocą korka. Umieścić dyszę zaworu dostarczającego w pojemniku z pewnym kompatybilnym 
rozpuszczalnikiem lub w inny sposób uszczelnić. Jeśli wiesz, że nie zamierzasz używać urządzenia przez długi czas, musisz 
wyrzucić cały produkt zawarty w pompie i rurę łączącą ją z zaworem tłocznym. W tym celu wyjmij płytkę popychacza z pompy, po 
usunięciu jej środkowych śrub mocujących z dolnej powierzchni włóż koniec pompy do pojemnika z wężem rozpuszczalnika, aby 
rozpuścić produkt. Następnie, po uruchomieniu pompy, kontynuuj mycie układu przez długi czas, pozwalając rozpuszczalnikowi na 
powtórny cykl i wymieniając go kilkakrotnie, aż pozostanie czysty. Po umyciu dobrze jest  zdemontować pompę, aby upewnić się, że 
nie pozostały w niej żadne ślady produktu, który przy następnym użyciu pompy może opaść w postaci grudek i zablokować układ.

b) Model bez podkładek
Gdy produktu wewnątrz pojemnika zabraknie, częstotliwość działania pompy zwiększa się: zamknij zawór (5).

UWAGA: Nie pozwól, aby pompa działała przez dłuższy czas, bez dozowanego produktu, ponieważ może to 
uszkodzić uszczelki.

UWAGA: Nie pozwól aby pompa działała przez dłuższy czas  bez produktu dozowanego, ponieważ może to 
uszkodzić uszczelki.

Przed podniesieniem pompy zastąp podkładkę (A) podkładką (B), a następnie podnieś pompę za pomocą zaworu 2; podczas gdy 
płyta popychacza przesuwa się w górę, kilkakrotnie otwieraj i zamykaj zawór (8), stopniowo wprowadzając powietrze do pojemnika, 
aby łatwo wyjąć płytę, bez zwiększania ciśnienia w pojemniku. Po wyjęciu pustego pojemnika otwórz zawór (6), wyjmij podkładkę, 
aby pozostawić otwarty otwór odpowietrzający, a następnie zmniejsz ciśnienie pompy, obracając pokrętło regulatora (4) w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara; postępuj zgodnie z opisem w rozdziale „Czynności wstępne i robocze”.

Podnieś pompę za pomocą zaworu 2; podczas gdy płyta wyciskacza przesuwa się w górę, kilkakrotnie otwieraj i zamykaj zawór (8), 
stopniowo wprowadzając powietrze do pojemnika, aby łatwo wyjąć płytę, bez zwiększania ciśnienia w pojemniku. Jeśli w tej fazie 
zadziała zawór bezpieczeństwa (3), konieczne jest tymczasowe zamknięcie zaworu (A) poprzez naciśnięcie na nim przycisku. Gdy 
tylko winda się podniesie, musisz zwolnić przycisk zaworu (A), aby zapobiec wzrostowi ciśnienia w bębnie produktu. Po wyjęciu 
pustego pojemnika otwórz zawory (6) i (B), a następnie zmniejsz ciśnienie pompy, obracając pokrętło regulatora (4) w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara; postępuj zgodnie z opisem w rozdziale „Czynności wstępne i robocze”.
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5.5 Środki ostrożności, które należy podjąć podczas obchodzenia się z produktami, które są bardzo wrażliwe na wilgoć z 
powietrza (poliuretany, silikony, itp..)
Z reguły tego typu materiały są dostarczane w pojemnikach w których powierzchnia dodatkowo jest chroniona folią polietylenowa 
lub aluminiową. Radzimy postępować zgodnie z tą procedurą, aby uniknąć problemów dotyczących polimeryzacji produktu lub 
przyklejania uszczelki uszczelki płyty dociskowej do obręczy pojemnika.
1) Zdjąć folię ochronną z pojemnika.
2) Nałożyć niewielką ilość oleju lub innego płynu odpowiedniego do zahamowania siatki pęknięć produktu do obręczy pojemnika.
3) Umieścić arkusz polietylenu na pojemniku, upewniając się, że idealnie przylega do powierzchni produktu.
4) Należy umieścić arkusz w taki sposób aby jego końce wystawały poza krawędź pojemnika.
5) Wyciąć otwór o średnicy około 15 cm w środku blachy polietylenowej i następnie usuń go.
6) Ostrożnie włożyć płytkę wypychacza do pojemnika, starając się nie pociągnąć za nią krawędzi folii.
7) Owinąć arkusz wokół płyty i używać urządzenia zgodnie z opisem zawartym w poprzednich rozdziałach.

5.6 Jak przygotować beczkę 200 l z workiem polietylenowym.
Otworzyć zapięcie torby polietylenowej (ryc. 1) i rozłożyć ją, 
ciągnąc jej końce w górę (ryc. 2), aby zagęścić produkt. Wytnij 
torbę poziomo (rys. 3) za pomocą noża, około 10 cm od wolnej 
powierzchni produktu. Wyjmij wyciętą część torby, a następnie 
złóż krawędź torby wewnątrz produktu, upewniając się, że idealnie 
przylega do kleju (rys. 4).
Owinąć płytę wyciskacza (ryc. 6 i 7) w folię polietylenową, 
uprzednio perforowaną w środku (ryc. 5) na średnicę 30/35 
cm (otwór podkładki odpowietrzającej produktu musi być 
wolny). Upewnić się, że otwór pośrodku papieru jest idealnie 
wyśrodkowany względem płyty dociskowej. Ostrożnie włożyć 
płytkę dociskową do bębna, zwracając uwagę, aby nie przesunąć 
folii ochronnej. 
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PROBLEM ROZWIĄZANIE

Pompa nie uruchamia się

Sprawdzić połączenie z przewo-
dem zawór odcinający powietrze
Sprawdź jednostkę dostarczania 
powietrza
Wciśnij całkowicie przycisk 
START

Urządzenie pracuje (pom-
pa działa),ale produkt nie 
wychodzi

Sprawdzić, czy płyta znajduje się 
na końcu skoku

Przepływ produktu nie 
jest ciągły

Sprawdzić ciśnienie na płycie 
docisku
Sprawdzić czy nie występuje 
zjawisko kawitacji
Obecność zanieczyszczeń na 
zaworach
Sprawdzić, czy nie ma powietrza 
a w razie konieczności otworzyć 
zawór odpowietrzający

Wydajność pompy maleje 
podczas pracy, aż do 
momentu całkowitego 
zatrzymania

Okluzja na przewodzie wylo-
towym
Powstawanie lodu w kanałach 
wylotowych powietrza pompy

Urządzenie zatrzymuje 
się często, konieczne jest 
naciśnięcie startera

Wyregulować dopływ smarownika
Napełnij smarownicę odpowie-
dnim środkiem zapobiegającym 
zamarzaniu i ustaw skuteczny 
separator kondensatu na przewo-
dzie powietrza
Sprawdzić zawór zwrotny 
(rozrusznik)

Urządzenie pracuje 
nawet wtedy , gdy zawór 
zasilania jest zamknięty

Sprawdzić szczelność zaworu 
dozującego i zaworu odpowie-
trzającego
Obecność zanieczyszczeń na 
gniazdach zaworu lub zużycie 
tulei

W przypadku dalszych pytań lub problemów, które nie zostały 
tutaj rozwiązane, prosimy o kontakt pisemny lub telefoniczny 
do działu obsługi technicznej.
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MOTORE M100-E C80/MOTOR /MOTEUR/MOTOR
U3B10022080A - U3B10022080B

06.02.08 coloratecni  ®

POZ OPIS I KOD
1 Tłok silnika 1 A133.01
2 Dysk inwersyjny 1 A137.62
3 Górny kołnierz wylotowy 1 A146.71A
4 Kanał powietrzny 1 A233.12
5 Baza zaworu 1 A819.71
6 Wałek silnika 1 D412.12
7 Cylinder silnika 1 D609.81
8 Pokrywa silnika 1 T6173.00
9 Uszczelka zaworu 1 G736.06

10 Klapa zwrotna 1 G908.06
11 Pierścień dystansowy 1 G909.06
12 Szpilka 4 H182.62
13 Tłumik 2 H514.07
14 Uszczelka 2 L106.06
15 Uszczelka 1 L115.06
16 Uszczelka 2 L116.06
17 Uszczelka 2 L118.06
18 Uszczelka 1 L404.06
19 Uszczelka 2 L405.06
20 Uszczelka 2 L414.06
21 Przesuwny pasek 1 L806.08
22 Zawór odwracający 1 P496.00E
23 Blok silnika 1 T618.00E
24 Zaślepka tłumika 1 T6031.00AE
25 Czujnik górny 1 T706.00
26 Czujnik dolny 1 T707.00
27 Uszczelka zaworu 1 T9032.00
Zestaw naprawczy uszczelek zawiera elementy nr.

9-10-11-14-15-16-17-18-19-20-21-25-26

MOTOR M100-E C80 PP50
U3B10022080A - U3B10022080B

POMPY PNEUMATYCZNE Z WYCISKACZAMI



POMPA 18/25 PT C80 CU/PUMP /POMPE/PUMPE
U2B040ACE - U2B040ACE01

06.02.08 coloratecni  ®

POZ OPIS I KOD
1 Zabezpieczenie pręta zaworu 1 A156.03
2 Górny korpus pompy 1 A354.22
3 Dolny korpus pompy 1 A355.22
4 Spryskiwacz sprężynowy 1 A476.03
5 Pierścień dławika 1 A477.01
6 Korpus zaworu 1 -
7 Baza pompy 1 A611.03
8 Szpilka 1 T6171.00A
9 Gniazdo zaworu 1 A613.03

10 Tuleja zaworu 1 A614.07
11 Zawór 1 A615.03
12 Łopata 1 A616.03
13 Łopata dysku 1 A617.03
14 Dolny kołnierz pompy 1 A618.62
15 Podłączenie płyty indukcyjnej 1 A619.22
16 Górny kołnierz pompy 1 A505.71A
17 Pręt pompy 1 T6154.00
18 Łopata dysku 1 G733.07
19 Szpilka 3 H157.62A
20 Źródło dławika 2 H203.03
21 Sprężyna 1 H222.03
22 Pin 4x19 1 -
23 Kulka 9/16” 1 K802.03
24 O-ring 1 L116.06
25 O-ring 2 L117.06
26 O-ring 1 L154.06
27 Dławnica 1 T920.00E
28 Dławnica 1 T941.00F

Zestaw naprawczy 
poz.10-24-25-26-27-28 1 T996.00

POMPY 18/25 PT C80 CU
U2B040ACE - U2B040ACE01
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SUPPORTO A 2 COLONNE PP 50 ALTO/ PP 50 2-COLUMNS HIGH SUPPORT
SUPPORT HAUT À 2 COLONNES PP50 / TRÄGER 2 STÜTZEN PP50 HOCH

U052.00AN

06.02.08 coloratecni  ®

POZ OPIS I KOD
1 Górny kołnierz cylindra 2 A663.01
2 Tłok 2 A664.01
3 Dolny kołnierz butli 2 A665.01
4 Kołnierz pręta 2 A666.01
5 Cylinder 2 D615.02
6 Pręt 2 D804.52
7 Baza 1 E336.92B
8 Wspornik pomocniczy 2 E424.92B
9 O-ring 2 L101.06

10 O-ring 4 L129.06B
11 O-ring 4 L137.06
12 Uszczelka 2 L406.06
13 Pas prętowy 2 L811.08
14 Pas tłokowy 2 L812.08
Zestaw naprawczy uszczelki obej-

muje nr. poz. 9-10-11-12-13-14 1 T999.00

PP 50 2-KOLUMNY WYSOKIE WSPARCIE
U052.00AN

POMPY PNEUMATYCZNE Z WYCISKACZAMI



SKANUJ TEN 
KOD, ABY 

ZOBACZYĆ 
TUTORIAL 

ONLINE

DAV TECH SRL  Via Ravizza, 30 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - ITALY - Tel. 0039 0444 574510 - Fax 0039 0444 574324
davtech@davtech.it - www.davtech.it

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji w dowolnym czasie, bez powiadomienia, specyfikacji, wymiarów i ciężarów w niniejszym 
podręczniku. Ilustracje nie są wiążące.

DAV TECH POLAND SP. Z O.O. Ul. Na Grobli 1A - 32-005 Niepołomice - POLSKA - Tel. +48 122785076
davtech@davtech.pl - www.davtech.pl


