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1 WSTĘP

1.1 Instrukcja
Podręcznik użytkownika jest dokumentem towarzyszącym pompom od momentu jego budowy i przez cały okres użytkowania, 
dlatego stanowi integralną część pompy. Wymaga to przeczytania instrukcji przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z 
pompą. Instrukcja musi być łatwo dostępna do użytku przez personel i do konserwacji pompy. Użytkownik i osoba obsługująca są 
zobowiązani do zapoznania się z treścią tego podręcznika.

Powielanie dowolnej części niniejszej instrukcji, w dowolnej formie, bez wyraźnej pisemnej zgody DAV Tech. Tekst i ilustracje w tym 
podręczniku nie są wiążące, firma DAV zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, do wprowadzania zmian w 
celu ulepszenia produktu lub ze względu na charakter produkcji oraz ze względów reklamowych.

1.2 Gwarancja
Gwarancja jest ważna przez 12 miesięcy od daty uruchomienia i nie później niż 15 miesięcy od daty dostawy. Interwencje 
przeprowadzone w okresie gwarancji nie przedłużają w żaden sposób okresu ważności gwarancji. Sprzedawca nie ponosi 
odpowiedzialności za wady spowodowane normalnym zużyciem części, które ze swej natury podlegają zużyciu.

1.3 Odbiór towaru
Pierwotnej konfiguracji pompy nie wolno nigdy zmieniać. Po otrzymaniu towaru sprawdź, czy: 
• Opakowanie jest nienaruszone 
• Materiał jest zgodny z zamówionym

2 OPIS TECHNICZNY
2.1 Pompy zębate DAV Tech to wysoce precyzyjne pompy dozujące. Dlatego użytkownik musi zachować dużą ostrożność, 
aby uchronić je przed uderzeniami, wnikaniem pyłu i ciał obcych podczas przechowywania, transportu, instalacji, czyszczenia, 
demontażu i montażu. Aby utrzymać pompę w jak najlepszej kondycji, należy przestrzegać poniższych instrukcji.
2.2 Pompy z martenzytyczną obudową ze stali nierdzewnej model GP są pompami zaprojektowanymi do wytrzymywania średnich 
i wysokich ciśnień w temperaturach nie wyższych niż 120° C. Transportowany płyn musi mieć dobrą zdolność smarowania. Korpus 
ze stali nierdzewnej martenzytycznej wraz z innymi konstruktywnymi urządzeniami gwarantuje najwyższą solidność pompy.
2.3 W zależności od systemu uszczelnienia wału wymagana jest inna konserwacja urządzenia. 
2.4 Płyn barierowy. Należy sprawdzić, czy w komorze jest obecny olej (widoczny przez przezroczystą rurkę). Jeśli zauważymy 
spadek jego poziomu, należy go uzupełnić olejem wazelinowym. Następnie wyregulować nacisk na wałek przy użyciu nakrętki 
pierścieniowej.



3 WSTĘPNE CZYSZCZENIE

3.1 Dostarczona pompa jest uszczelniona i zabezpieczona smarem Svitol Lubricant, a zatem czyszczenie jej części nie jest konieczne.
3.2 O-ringi Viton, jeśli występują, są smarowane smarem STABURAGS NBU 12 odpornym na temperatury od -15°C do 135°C.

4 DEMONTAŻ POMPY

4.1 Poniższe czynności należy wykonywać w czystym środowisku, wolnym od cząstek ściernych, z wielką starannością, unikając 
uszkodzenia lub wgniecenia części, aby nie spowodować nieprawidłowego działania w czasie ponownego montażu.
4.2 Zwolnić silnik i reduktor pompy.
4.3 Mocno zakotwiczyć pompę w imadle z wałem napędowym skierowanym do góry.
4.4 Zdjąć system uszczelniający, patrz rozdział 5 - Demontaż systemów uszczelniających.
4.5 Zablokować wewnętrzną płytkę w imadle, kierując wałek kontrolny do dołu i odkręcić śruby M8. Zdjąć płytkę zewnętrzną, 
zwracając uwagę na zamocowany na niej kołek.
4.6 Zdjąć napęd rolki i rolkę, zwracając uwagę na wpust wału, uważając, aby wałek napędowy dał się w tym momencie swobodnie 
wyciągać się z płytki wewnętrznej.
4.7 Stały trzpień jest wciskany na płytę zewnętrzną, a jego usunięcie jest zalecane tylko w przypadku absolutnej konieczności.
4.8 W tym punkcie można wyczyścić detale lub wymienić je.

5 DEMONTAŻ SYSTEMÓW USZCZELNIAJACYCH
5.1 Uszczelnienie wału i płynu barierowego
Jeśli pompa jest wyposażona w ten system uszczelnienia, usuń zaczep do przeciągania. Opróżnij go z oleju, który działa jak 
ciecz barierowa znajdująca się w układzie. Odkręć śruby kołnierza i wyjmij kołnierz dławika, uważając, aby nie uszkodzić o-ringu i 
uszczelnienia na nim. Zdejmij uszczelkę teflonową i odkręć dźwignie piasty, a następnie wyjmij samą piastę.

Modele GP 06 - 2 - 4 - 10
Wydajność 0,6 - 2 - 4 - 10 cc/rev
Lepkość płynu 1 cP – 1.000.000 cP
Maks ciśnienie wyjściowe ≤ 150 bar
Maks ciśnienie wejściowe ≤ 150 bar
Temperatura pracy 0 / 130°C
Prędkość silnika ≤ 150 rpm
Średnica wału pompy 16 mm
Średnica i typ wlotu G ½“
Korpus martenzytyczna stal nierdzewna
Rolka martenzytyczna stal nierdzewna
Płyny do dozowania silikony, kleje, smary, żywice, oleje

2.2 Dane techniczne

Instrukcja obsługi i serwisu

OSTRZEŻENIE: Zawsze należy stosować się do poniższych zaleceń. Nie wkładać rąk między zęby koła 
zębatego podczas obracania.
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6 CZYSZCZENEI CZĘŚCI
6.1 Czyszczenie części musi odbywać się za pomocą mieszanki oleju i proszku ściernego 1200. Nie należy używać papieru 
ściernego ani innych rodzajów materiałów ściernych z szybkim usuwaniem, które mogłyby wpłynąć na wymiary części, co może 
pogorszyć dokładność pompy.
6.2 W celu zapewnienia prawidłowego działania pompy, wszelkie wymiany części należy przeprowadzać, unikając łączenia nowych 
części z już zużytymi.
6.3 Części można czyścić w myjce ultradźwiękowej odpowiednim detergentem lub innym środkiem zapewniającym doskonałe 
czyszczenie. Należy tę operację wykonywać ze szczególną ostrożnością, aby całkowicie usunąć wszelkie ślady pozostałości.
6.4 Po oczyszczeniu zabezpieczyć części przed utlenieniem za pomocą ochronnej warstwy oleju typu B.1.

7 MONTAŻ

7.1 Poniższe czynności należy przeprowadzać w czystym środowisku, wolnym od cząstek ściernych, z wielką starannością, 
unikając uszkodzenia lub wgniecenia części. Wszelkie substancje (nawet bardzo małe), które z zewnątrz dostaną się do urządzenia 
podczas montażu, mogą spowodować uszkodzenie pompy.
7.2 Jeśli stały trzpień został usunięty, podgrzej płytkę zewnętrzną w temperaturze 90-100 ° C i umieść stały trzpień w obudowie, 
pozwalając płytce ostygnąć. Trzpień zostanie zablokowany, gdy temperatura się ustabilizuje.
7.3 Zablokuj wewnętrzną płytę w imadle otworami do mocowania płyt skierowanymi do góry i włóż wał napędowy od spodu. Część 
wału napędowego, która ma zostać włożona, to ta z gniazdem na okrągły klucz. Włóż wpust do obudowy i zamontuj rolkę napędową.
7.4 Zamontuj tarczę zębatą i rolkę napędową.
7.5 Ręcznie obróć oba koła zębate, obrót musi być swobodny. Nasmaruj dokładnie produktem w punkcie B.1.
7.6 Zamontuj płytkę zewnętrzną, upewniając się, że obrót jest swobodny.
7.7 Użyj klucza dynamometrycznego i uzyskaj moment dokręcenia z nasadki. Włóż śruby łączące i podczas zamykania, 
przekraczając sekwencję, sprawdź, czy obrót wału napędowego odbywa się swobodnie.
7.8 Ustaw pompę w imadle, zamykając ją na płycie wewnętrznej, tak aby wałek sterujący był skierowany do góry, i postępuj zgodnie 
z czynnościami montażowymi określonego systemu uszczelnienia wskazanego w odpowiednim akapicie.

8 MONTAŻ UKŁADU USZCZELNIAJĄCEGO

8.1 Uszczelnienie wału 
Zamontuj piastę z o-ringiem włożonym w gniazdo. Zamontuj i dokręcić śruby piasty bez ich zamykania. Włóż uszczelnienie wokół 
wału napędowego zgodnie z kierunkiem obrotów pompy wskazanym na odpowiednim rysunku, po całkowitym napełnieniu dławnicy, 
odetnij uszczelnienie i włóż dławnicę. Zamknij śruby piasty kluczem dynamometrycznym, przygotowanym zgodnie z załączoną 
tabelą, i dokręć nakrętkę zabezpieczającą, aż się zatrzyma. Dokręć nakrętkę, zwracając uwagę na obrót wału napędowego, a gdy 
poczujesz wzrost tarcia uszczelnienia, zamknij przeciwnakrętkę. Jeśli pompa zacznie przeciekać z wału napędowego w pierwszych 
godzinach pracy, nakrętkę zabezpieczającą należy poluzować, a nakrętkę lekko zamknąć, aż wyciek ustanie.
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9 WYMIARY

0.6 cc/Rev SSppeecciiffiicchhee  tteeccnniicchhee  //  TTeecchhnniiccaall  ssppeecciiffiiccaattiioonn

Geometria e costruzione
Geometrical & construction

Diametro albero
Drive shaft diameter 16 mm

Misura e tipo ingressi
Port size and type G ½“ 

Boccole
Bushing -

Corpo
Pump body

Acciaio inossidabile martensitico 
Martensitic stainless steel (56HRC)

Rocchetti
Drive & driven gear

Acciaio inossidabile martensitico 
Martensitic stainless steel (56HRC)

Perno
Shaft

Acciaio inossidabile martensitico 
Martensitic stainless steel (56HRC)

Sistemi di tenuta
Sealing systems
Baderna
Packing Arrangements

PTFE, anelli Grafoil
PTFE packing, Grafoil rings

Tenuta meccanica
Mechanical Seals

Singola o doppia
Single or double internal seals

Sbarramento a liquido
Liquid Barrier

Olio di vaselina
Vaseline oil

Giunto magnetico
Magnetic Coupling

Predisposizione
Prepared for

Altro
Others

Opzioni
Product Options

Resistenze elettriche, giochi 
maggiorati
Electric cartridge, special clearances,

Certificazioni
Certifications

CE; ATEX II 2G Tx (double/mechanical
sealed)

I dati e le illustrazioni riportate si riferiscono alla data di stampa. E’ proibito ogni utilizzo anche parziale di questo documento senza un’approvazione da parte di MVV.
Data and pictures refer to the date of printing. It’s forbidden any usage, also partial, of this document without a written approval by MVV.

DIMENSIONS FLOW RATE cc/rev
1 2 3 6 8 10 12 15 20 22 25 30

A (mm) 156,4 157 160 169 175,6 170 173,8 172,4 179,5 183 186,5 193,5
B (mm) 73,4 74 77 86 92,6 87 90,8 89,5 96,5 100 103,7 110,8
C (mm) 82,25 82,25 82,25 82,25 82,25 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5

Mass (kg) 7,2 7,3 7,6 8,5 9,1 8,6 8,9 8,8 9,5 9,9 10,2 10,9

DIMENSIONS PORTATA NOMINALE - FLOW RATE cc/rev
0,3 0,6

A (mm) 146,8 150,6
B (mm) 63,8 67,6
C (mm) 82,25 82,25

Mass (Kg) 6,2 6,3
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Wymiary Model 2 cc/Rev Model 4 cc/Rev Model 10 cc/Rev
A 157 mm 173 mm 170 mm
B 74 mm 80,3 mm 87 mm
C 82,25 mm 82,25 mm 87,5 mm
Ciężar 7,3 Kg 7,7 Kg 8,6 Kg
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Usuwanie usterek musi być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, z zastrzeżeniem odpowiednich 
przepisów bezpieczeństwa.

10 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

# PROBLEM PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

1

Niski przepływ 
lub niskie 
ciśnienie, 
pomimo 
prawidłowej 
prędkości

• Zbyt słabe zasilanie pompy
• Powietrze dostaje się do połączeń 

rurowych
• Łożyska lub inne mechanizmy mogą 

być zużyte
• Filtr jest zatkany

• Sprawdź zasilanie
• Sprawdź połączenia
• Sprawdź łożyska i mechanizmy (w razie 

potrzeby wymień je)
• Sprawdź filtr, wyczyść go lub wymień

2

Nieregularne 
dozowanie, 
wychodzące 
pęcherzyki 
powietrza

• Powietrze dostaje się do rurek łączących
• Zbyt słabe zasilanie pompy
• Łożyska lub mechanizmy mogą być 

uszkodzone
• Nieregularna temperatura dozowanego 

płynu

• Upewnij się, że pompa jest dobrze 
zasilana

• Sprawdź połączenia.
• Sprawdź łożyska i mechanizmy (w razie 

potrzeby wymień je)
• Upewnij się, że temperatura płynu jest 

prawidłowa

3 Wał napędowy 
zablokowany

• Temperatura płynu jest niższa niż 
temperatura robocza

• Tuleje pompy są zatarte
• Zbyt zimny płyn lub zatkany obwód 

wylotowy

• Zwiększaj temperaturę płynu, aż do 
osiągnięcia temperatury roboczej

• Sprawdź obudowę wału i tulei (popraw je 
lub w razie potrzeby wymień)

• Sprawdź obwód za pompą

4
Nietypowe 
odgłosy 
podczas pracy

• Zjawisko kawitacji w pompie
• Prędkości, które są zbyt wysokie dla 

lepkości płynu
• Zatkany filtr
• Pęcherzyki powietrza wewnątrz płynu

• Zwiększ ciśnienie na zasilaniu pompy.
• Zmniejsz prędkość.
• Sprawdź filtr, wyczyść go lub wymień.
• Sprawdź ciśnienie i temperaturę 

podawanego płynu.

5
Wzrost 
zużycia energii 
elektrycznej

• Blokada pompy.
• Szok termiczny płynu
• Gwałtowny wzrost ciśnienia

• Sprawdź wał napędowy i obudowę tulei 
(w razie potrzeby wymień je)

• Zwiększ temperaturę płynu, aż do 
osiągnięcia temperatury roboczej

• Sprawdź i wyreguluj ciśnienie robocze



11 BUDOWA
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POS OPIS
1 PŁYTKA WSPIERAJĄCA
2 WSPARCIE PŁYTY ZĘBATEJ
3 PŁYTA ZEWNĘTRZNA
4 WAŁEK PRZEWODZĄCY
5 WAŁEK PROWADZĄCY
6 TRZON WAŁU
7 STAŁY TRZPIEŃ 
8 STAŁY TRZPIEŃ
9 KLUCZ DO WAŁU

10 REED B 4x4x20 UNI 6604-69
11 UNI 7433-A-16 RING
12 ŚRUBA M8x40 UNI5931
13 ŚRUBA M8x35 UNI5931
50 PIASTA
51 KOŁNIERZ
52 USZCZELNIENIE WAŁU 3x3mm PTFE
53 O-RING 3112
54 PIERŚCIEŃ CORTEGO
55 ŚRUBA M8x50 UNI5931
56 ŚRUBA M6x20 UNI5739
57 PRZYŁĄCZ G1 / 8 "ø8
58 PRZEWÓD
59 OLEJ WAZELINOWY
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KOD OPIS
CPI1X00000002 Płyta wewnętrzna
CPN1V60000003 Płyta zębata
CPE100000000Y Płyta zewnętrzna
CRE1V60000003 Szpula przewodząca
CRO1V60000003 Szpula przewodząca
CAM7V60200002 Wał przewodzący
CNP100000000I Stały trzpień

CMOZ00000000D Piasta
CSTZ00000000A                       Dławnica

05021V3112   PODKŁADKA OR3112 VITON 2,62x28,25
05051N16     UCHWYT PIERŚCIENIA NBR 16X24X7

05051V1602   PIERŚCIEŃ SM 16247 Viton ø16x24x7

05031T3  USZCZELNIENIE WAŁU EPT 5504 L IN 
PTFE 3X3 MM

ZX69A042 RUCHOMA KULA 3/32 "HRC = 63
2E98C202 SWORZEŃ 4X4X20 UNI6604-69
2E29E306 ŚRUBA M 6X30 UNI5931 12.9 TCCE
2E29F256 ŚRUBA M 8X25 UNI5931 12.9 TCCE
2E29F306 ŚRUBA M 8X30 UNI5931 12.9 TCCE
2E29F506 ŚRUBA M 8X50 UNI5931 12.9 TCCE
2E33E207 ŚRUBA M 6X20 UNI5739 8.8 ZINC. YOU
ZY64B070 REGULOWANY ŁĄCZNIK KĄTOWY 1/8 “
ZY50B001 RURKA LEGRIS D.8X6
ZX71H134 PIERŚCIEŃ H ø13 Nickel-plated

KOD OPIS
CPS1V80000001 Płyta nośna
CNP100000000V Stały trzpień
CPN1002000002 Płyta zębata
CPE1V80000001 Płyta zewnętrzna VL805
CRE1002000004 Szpula przewodząca VL8
CRO1002000001 Szpula przewodząca
CAM7003200004 Wał przewodzący
CNP1000000003 Stały trzpień
CMOZ00000000D  Piasta
CSTZ00000000A Dławnica

05021V3112  PODKŁADKA OR3112 VITON 2, 62x28, 25
05051V1602  PIERŚCIEŃ SM 16247 Viton ø16x24x7

CHV4000000009 KLUCZ
 2E98C202    SWORZEŃ 4X4X20 UNI6604-69

 05031T3     USZCZELNIENIE WAŁU EPT 5504 L IN 
PTFE 3X3 MM

 2E29F406    ŚRUBA M 8X40 UNI5931 12.9 TCCE
 2E29F506    ŚRUBA M 8X50 UNI5931 12.9 TCCE
 2E29F356    ŚRUBA M 8X35 UNI5931 12.9 TCCE
 2E33E207    ŚRUBA M 6X20 UNI5739 8.8 ZINC. YOU
 ZY64B070    REGULOWANY ŁĄCZNIK KĄTOWY 1/8 “
 ZY50B001    RURKA LEGRIS D.8X6
 ZX71A162    PIERŚCIEŃ A16 UNI 7433-75

KOD OPIS
CPS1V80000001 Płyta nośna VL805 1-8cc
CPN1004000003 Płyta zębata
CPE1V80000001 Płyta zewnętrzna VL805
CRE10040I0001 Szpula przewodząca
CRO1004000001 Szpula przewodząca
CAM7004200002 Wał przewodzący
CNP1000000004 Stały trzpień
CNP100000000A Stały trzpień
CMOZ00000000D Piasta
CSTZ00000000A Dławnica

05021V3112  PODKŁADKA OR3112 VITON 2,62x28,25
05051N16    UCHWYT PIERŚCIENIA NBR 16X24X7

05051V1602  PIERŚCIEŃ SM 16247 Viton ø16x24x7
CHV4000000006 KLUCZ

2E98C202    SWORZEŃ 4X4X20 UNI6604-69

05031T3     USZCZELNIENIE WAŁU EPT 5504 L IN 
PTFE 3X3 MM

2E29F456    ŚRUBA M 8X45 UNI5931 12.9 TCCE
2E29F406    ŚRUBA  M 8X40 UNI5931 12.9 TCCE
2E29F505    ŚRUBA  M 8X50 UNI5931 8.8 TCCE
2E29F506    ŚRUBA  M 8X50 UNI5931 12.9 TCCE
2E33E207    ŚRUBA  M 6X20 UNI5739 8.8 ZINC. YOU
ZY64B070    REGULOWANY ŁĄCZNIK KĄTOWY 1/8 “
ZY50B001    RURKA LEGRIS D.8X6

KOD OPIS
CPS1X00000001 Płyta nośna 10-30
 CPS1X000F0001 Płyta nośna
 CPS1X00000001 Płyta nośna 10-30
 CPN1010000002 Płyta zębata
 CPN10100F0001 Płyta zębata
 CPN1010000002 Płyta zębata
 CPE1X00000002 Płyta zewnętrzna
 CRE10100I0001 Szpula przewodząca
 CRO1010000001 Szpula przewodząca
 CAM7010200003 Wał przewodzący
 CNP1020000001 Stały trzpień
CMOZ00000000D Piasta
CSTZ00000000A Dławnica

05021V3112  PODKŁADKA OR3112 VITON 2,62x28,25
05051N16    UCHWYT PIERŚCIENIA NBR 16X24X7

05051V1602  PIERŚCIEŃ SM 16247 Viton ø16x24x7
CHV400000000H KLUCZ

2E98C202    SWORZEŃ 4X4X20 UNI6604-69
05031T3     USZCZELNIENIE WAŁU EPT 5504 L IN 

PTFE 3X3 MM
2E29F556    ŚRUBA M 8X55 UNI5931 12.9 TCCE
2E29F506    ŚRUBA M 8X50 UNI5931 12.9 TCCE
2E29F456    ŚRUBA M 8X45 UNI5931 12.9 TCCE
2E29F505    ŚRUBA M 8X50 UNI5931 8.8 TCCE

GP 0,6 KOMPONENTY GP 2 KOMPONENTY

GP 4 KOMPONENTY GP 10 KOMPONENTY



Pod względem bezpieczeństwa użytkownik pompy jest odpowiedzialny za następujące elementy:

Pompy może być używana tylko jeśli jest w dobrym stanie technicznym. Systemy bezpieczeństwa są zainstalowane i 
muszą działać bezbłędnie. Do pompy nie można zastosować żadnych modyfikacji osobistych.
Podczas uruchamiania, a następnie w regularnych odstępach czasu i po każdej kontroli lub serwisie, sprawdź 
poprawność działania wszystkich systemów bezpieczeństwa. Wymiana lub usuwanie systemów bezpieczeństwa jest 
niedozwolone. Odpowiedzialność za uruchomienie, użytkowanie, naprawę i serwis pompy musi być jasno określona,   
aby uniknąć nieporozumień dotyczących odpowiedzialności zaangażowanych osób.
Upewnij się, że pompa jest gotowa do uruchomienia, użytkowania, naprawy i konserwacji wyłącznie przez personelu 
upoważniony do korzystania z niej.
W każdym przypadku upoważniony personel musi upewnić się, że cały nieupoważniony personel nie pracuje przy 
pompie lub nie znajduje się w pobliżu obszarów, które mogą być uważane za niebezpieczne dla bezpieczeństwa 
jednostki. Personel przeszkolony i zatrudniony musi być stale nadzorowany przez wykwalifikowanego eksperta, który 
został już przeszkolony przez firmę budowlaną.
Upewnij się, że upoważniony personel prawidłowo przeczytał i zrozumiał instrukcje zawarte w instrukcji oraz że 
instrukcja jest zawsze dostępna na swoim miejscu, w pobliżu pompy.
Poinformuj personel o możliwych problemach i pamiętaj o środkach bezpieczeństwa, jakie należy podjąć, takich jak na 
przykład użycie sprzętu ochronnego.

Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami 
dotyczącymi bezpieczeństwa, ubezpieczenie i ochronę środowiska kraju, w którym pompa jest 
używana.

Należy unikać wszelkich metod pracy, które mogą zagrozić bezpiecznemu użytkowaniu i działaniu 
pompy lub mogą być niebezpieczne dla personelu lub osób trzecich!
Personel musi zgłosić przełożonemu wszelkie, nawet niewielkie nieprawidłowości wykryte na pompie, 
w szczególności te związane z bezpieczeństwem. W razie konieczności należy zatrzymać pompę.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Wszystkie operacje muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony i upoważniony personel.
Wszystkie skrzynki elektryczne, panele sterowania, kabiny elektryczne i sprzęt elektryczny mogą być 
otwierane, sprawdzane i naprawiane tylko i wyłącznie przez ekspertów i upoważnionych elektryków. 
W przypadku przeglądu lub konserwacji pompa musi mieć wyłączone zasilanie, a wszelkie akcesoria 
elektryczne  zamontowane bezpośrednio na pompie muszą zostać usunięte.

INSTALACJA
Zawsze należy przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w kraju, w którym 
będzie pracować urządzenie. Przed użyciem elementów pomocniczych, takich jak śruby oczkowe, liny, 
łańcuchy itp. sprawdź zarówno ich stan, jak i przydatność. Podczas instalacji, przed przenoszeniem 
ruchomych części i akcesoriów, należy zachować odpowiedni odstęp i nie zbliżać do niebezpiecznych 
obszarów rąk i dłoni, a także zwracać uwagę na obecność narzędzi, ubrań, włosów itp.

11 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

11.1 Zasady bezpieczeństwa

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 - Poland - Tel. +48 501548694
davtech@davtech.pl - www.davtech.pl

EKSPLOATACJA
Aby pompa działała poprawnie, należy jej zapewnić ciągłe podawanie produktu. Zaburzenia w dostawie 
produktu mogą powodować poważne uszkodzenie pompy i zablokowanie smarowania ruchomych 
elementów lub uszkodzenie systemu co może skutkować niepożądanymi przerwami w produkcji.


