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1. WSTĘP

1.1 Instrukcja
Przewodnik użytkownika jest dokumentem, który towarzyszy pompie od czasu jej budowy i przez cały okres
użytkowania, dlatego jest integralną częścią zaworu. Wymagane jest zapoznanie się z instrukcją przed podjęciem jakiejkolwiek 
czynności związanej z pompą. Instrukcja musi być łatwo dostępna dla personelu i konserwacji pompy. Użytkownik i jego obsługa są 
zobowiązani do zaznajomienia się z jej treścią.

Powielanie jakiejkolwiek części tej instrukcji, w jakiejkolwiek formie, bez wyraźnej pisemnej zgody DAV tech jest zabronione. 
Tekst i ilustracje w niniejszym podręczniku nie są wiążące, DAV tech zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, 
do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu lub ze względu na charakter produkcji lub reklamę.

1.2 Gwarancja
Gwarancja jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty uruchomienia i nie później niż 15 miesięcy od daty dostawy. Interwencje 
prowadzone w okresie gwarancyjnym nie przedłużają w żaden sposób okresu ważności gwarancji. Sprzedawca nie ponosi 
odpowiedzialności za wady spowodowane normalnym zużyciem części, które ze względu na swój charakter ulegają zużyciu.

1.3 Odbiór towarów
Oryginalna konfiguracja pompy nie może być nigdy zmieniana.
Po otrzymaniu towaru sprawdź, czy:
• Opakowanie jest nienaruszone
• Materiał jest zgodny z zamówionym.

2 OPIS TECHNICZNY
2.1 Instrukcje bezpieczeństwa i pozostałe zagrożenia
Koniecznie przeczytaj uważnie instrukcje bezpieczeństwa dotyczące zagrożeń wynikających z używania pompy do dozowania 
płynów. Użytkownik musi wiedzieć, jak działa urządzenie i dokładnie zrozumieć niebezpieczeństwa związane z pompowaniem 
płynów pod ciśnieniem. Zalecamy przestrzeganie poniższych przepisów, aby prawidłowo używać sprzętu i jego akcesoriów.

Nigdy nie wolno przekraczać maksymalnej wartości ciśnienia roboczego dopuszczanego przez pompę i 
podłączone do niej elementy. W razie wątpliwości należy zapoznać się z danymi na tabliczce pompy. Jeśli 
konieczne jest zastąpienie któregokolwiek ze składników, upewnij się, że nowe mogą pracować przy 
maksymalnym ciśnieniu pompy. Stosunek pompy ciśnieniowej razy ciśnienie wejściowe powietrza jest 
równy całkowitemu ciśnieniu wyjściowemu (np. Jeśli mamy ciśnienie wejściowe 6 barów i stosunek pompy 
ciśnieniowej 30: 1, całkowite ciśnienie działające na produkt wyniesie 180 barów).

 Po zakończeniu pracy i przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub czyszczenia, 
należy wyłączyć dopływ sprężonego powietrza i uwolnić ciśnienie z pompy i podłączonych do niej 
węży przez wykonanie następujących czynności:

-  Upewnić się, że zawór (5) jest zamknięty
-  Otworzyć zawór doprowadzający na używanym obiegu i poczekać aż produkt będący pod ciśnieniem 

całkowicie wypłynie.
-  W przypadku nieprawidłowego działania zaworu tłocznego lub zatkania węży (produkt pod ciśnieniem 

nie opuszcza zaworu), powoli otworzyć zawór recyrkulacji (6) i pozostawić otwarty, aż produkt 
całkowicie wypłynie.

Ostrzeżenie: jeśli w obwodzie zostały zainstalowane zawory zwrotne, nie można rozładować ciśnienia przez zawór recyrkulacyjny.
Całkowite rozładowanie ciśnienia można osiągnąć tylko poprzez otwarcie obwodu za tymi zaworami.
UWAGA: Po serwisowaniu lub czyszczeniu urządzenia należy ponownie zabezpieczyć części ruchome urządzenia.



2.4 Niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru i wybuchu
Duża prędkość przepływu w urządzeniach wysokociśnieniowych może generować elektryczność statyczną i należy 
ją rozładować, aby zapobiec wypadkom. Przed uruchomieniem pompy należy ją odpowiednio uziemić, mocując 
odpowiedni zacisk do odpowiedniego uziemienia. W przypadku zauważenia jakiegokolwiek niepokojącego zjawiska 
związanego z elektrycznością należy natychmiast przerwać pracę i sprawdzić uziemienie.

2.5 Ryzyko wycieku płynu
Zawsze upewnij się, że rury podłączone do pompy nie są zużyte lub są w złym stanie. Unikaj zgniatania i składania 
węży. Ostrożnie dokręć wszystkie złączki przed uruchomieniem pompy.

2.2 Chemiczna kompatybilność materiałów
Sprawdź kompatybilność chemiczną materiałów, z których wykonana jest pompa, z płynem, który pompujesz.
Niewłaściwy wybór może spowodować, oprócz przedwczesnego uszkodzenia pompy i rury, poważne zagrożenie dla ludzi 
(wyciek drażniących i szkodliwych produktów do zdrowia) i dla środowiska. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym 
serwisem technicznym.

2.6 Toksyczne opary
Niektóre produkty mogą powodować podrażnienia lub być szkodliwe dla zdrowia. Zawsze czytaj kartę klasyfikacyjną oraz 
informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania w odniesieniu do używanego produktu i postępuj zgodnie ze wszystkimi 
zaleceniami.

2.7 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.

2.3 Ryzyko poparzenia
Nie używaj rozpuszczalników chlorkowych i chlorowanych (np. Trichloroetylenu i chlorku metylenu) z częściami zawierającymi 
aluminium lub elementy ocynkowane i galwanizowane mogą one reagować chemicznie, tworząc zagrożenie wybuchem. 
Przeczytaj ulotkę informacyjna produktu, którego będziesz używać.

Urządzenie nie nadaje się do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem. Zastosowane produkty i 
środowisko pracy muszą być takie, aby nie tworzyły atmosfer wybuchowych.

Nigdy nie próbuj zatrzymywać ani przekierowywać wycieków rękami lub innymi częściami ciała.
Nie narażaj złączek, rur i części będących pod ciśnieniem na gwałtowne wstrząsy. Wąż lub złączka
uszkodzone są NIEBEZPIECZNE - należy je natychmiast wymienić.
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Wszystkie pompy są testowane smarem, aby sprawdzić ich działanie. Pompa uruchamia się natychmiast po zasileniu 
sprężonym powietrzem. Pozwól pompie pracować, aż smar nie wycieknie z łącznika. W razie potrzeby użyj zaworu 
spustowego powietrza. Urządzenie jest teraz gotowe do pracy. Pompa jest przeznaczona do pompowania płynów 
smarnych i zasilania zaworów dozujących. Nie zaleca się utrzymywania zbyt dużej odległości (1-2 m max) między 
pompą a zaworami dozującymi, w przeciwnym razie wymagane jest pompowanie z różnymi współczynnikami kompresji.

3 DZIAŁANIE

4 OPIS ELEMENTÓW POMPY

1
2

3

4

1 Złącze doprowadzające powietrze
2 Złącze wyjściowe
3 Zawór odpowietrzający
4 Zawór podnoszący
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5 INSTALACJA
UWAGA 1: Aby uzyskać najlepszą pracę pompy, zasil ja ciśnieniem 6-8 bar, następnie zmniejsz je za pomocą specjalnych 
reduktorów ciśnienia.
UWAGA 2: Zaleca się zasilanie czystym powietrzem.
UWAGA 3: Wszystkie pompy są testowane przed wysyłką. Dlatego też normalne jest, że wewnątrz znajdują się ślady 
smaru.

Pompa zaczyna pracować po prostu podłączona do sprężonego powietrza. Zamknij dwa regulatory ciśnienia 7 i 8 i podłącz 
sprężone powietrze rurą 8x6 do złączki 1. Popchnij dźwignię zaworu 5 w kierunku operatora bardzo powoli do cylindrów, pompa 
całkowicie podniesie się. Zamontuj smarownicę pod płaską płytą i upewnij się, że jest dobrze wycentrowana. Otworzyć nawiew 6. 
Ważne jest, aby poziom smaru w wykładzinie był jak najbardziej stały, w żadnym wypadku nie mieszaj go mechanicznie, aby nie 
spowodować pojawienia się pęcherzyków powietrza 6.
Opuść pompę, ustawiając zawór 5 w położeniu środkowym. Gdy pompa jest całkowicie rozładowana, a całe powietrze z zaworu 6 
jest zamknięte, zamknij zawór i przesuń dźwignię zaworu 5 w przeciwnym kierunku, aby cylindry zaczęły naciskać.
W tym momencie zacznij stopniowo podawać pompę do pełnego napełnienia rur łączących i pełnego odpowietrzania smaru już 
obecnego w pompie.
Następnie podłącz rury do zaworu dozującego / zaworów dozujących.

5.1 Zbiornik zapasowy
Usuń powietrze z pompy, zamykając regulator ciśnienia. 8. Otwórz nawiewnik 6 i pociągnij zawór regulacyjny butli w kierunku 
operatora. Jeśli płyta nie wychodzi z pojemnika ze smarem, można zamontować lejek na zaworze odpowietrzającym i wprowadzić 
sprężone powietrze. Zachowaj najwyższą ostrożność w fazie zalewania i wymiany, aby uniknąć uszkodzenia operatora i aby 
uniknąć zabrudzenia, wiórów lub czegokolwiek innego w pompie lub smarze.

6 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Silnik pompy działa, 
ale smar się nie 
wydostaje

Pęcherzyki powietrza w układzie pompy 
lub w produkcie

Otwórz otwór wentylacyjny i uwolnij 
powietrze

Sprawdź, czy płyta styka się ze smarem

Luzy na połączeniach Sprawdź wszystkie połączenia

Smar wypływa 
zanieczyszczony

Wióry lub inne cząsteczki uniemożliwiają 
prawidłową pracę pompy

Zdemontuj pompę, oczyść ją i zmontuj, 
sprawdzając, czy smar nie zawiera obcych 
cząstek
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7 OKRESY BEZCZYNNOŚCI

Krótka przerwa
W przypadku krótkich przerw (noc lub weekend) należy wyłączyć dopływ powietrza do całego systemu (łącznie z pompą).

Długa przerwa
Postępuj zgodnie z tymi samymi wskazówkami, co krótka przerwa, a także odkręć przewody smarowe i przewody powietrza.

Zakończenie pracy
Wykonaj te same czynności jak powyżej, a także wyczyść pompę ze smaru pozostającego w środku.

8 CZĘŚCI ZAMIENNE
W sprawie części zamiennych do pompy płaskiej PP1-10 należy skontaktować się bezpośrednio z DAV Tech, podając rok 
zakupu i wszelkie odniesienia do zamówienia.

9 DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Marka: DAV Tech Srl
adres:Via Ravizza, 30 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)

OŚWIADCZA, ŻE
POMPA PNEUMATYCZNA Z WYCISKACZEM: PP1-10

SPEŁNIA WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA CE

Wszelkie modyfikacje lub modyfikacje tego samego pobrania DAV Tech z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

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