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1. WSTĘP

1.1 INSTRUKCJA
Podręcznik użytkownika jest dokumentem towarzyszącym pompie od momentu jej budowy i przez cały okres użytkowania, 
dlatego stanowi integralną część zaworu. 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 jakiejkolwiek części niniejszej instrukcji, w dowolnej formie, bez wyraźnej pisemnej zgody DAV Tech jest zabronione. 
Tekst i ilustracje w tym podręczniku nie są wiążące, firma DAV tech zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, 
do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu, ze względu na charakter produkcji lub do działań marketingowych.

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 towarów
Pierwotnej konfiguracji pompy nie wolno nigdy zmieniać.
Po otrzymaniu towaru sprawdź, czy:
• Opakowanie jest nienaruszone
• Otrzymany towar jest zgodny z zamówionym

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Wymogi bezpieczeństwa i możliwe zagrożenia.
Konieczne jest uważne przeczytanie instrukcji bezpieczeństwa dotyczących zagrożeń związanych z użyciem pompy do dozowania 
płynów.
Użytkownik musi wiedzieć, jak działa urządzenie i dobrze rozumieć zagrożenia związane z pompowaniem płynów pod ciśnieniem. 
Zalecamy przestrzeganie poniższych przepisów, aby prawidłowo korzystać z urządzenia i jego akcesoriów.

Nigdy nie wolno przekraczać maksymalnej wartości ciśnienia roboczego dopuszczanego przez 
pompę i podłączone do niej elementy. W razie wątpliwości zapoznaj się z danymi na płycie pompy.
W razie konieczności wymiany któregokolwiek z elementów, upewnij się, że nowe mogą pracować 
przy maksymalnym ciśnieniu pompy. Współczynnik pompy ciśnieniowej pomnożony przez 
wejściowe ciśnienie powietrza jest równy całkowitemu ciśnieniu wyjściowemu (np. jeśli mamy 
ciśnienie wejściowe 6 barów i współczynnik pompy ciśnieniowej 30: 1, całkowite ciśnienie 
działające na produkt wyniesie 180 barów).

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

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

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

ciśnieniem nie opuszcza zaworu), powoli otwórz zawór recyrkulacyjny (6) i pozostaw go 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: Pamiętaj, aby po serwisowaniu lub wyczyszczeniu urządzenia ponownie zabezpieczyć części ruchome urządzenia.



2.4 Ryzyko wystąpienia pożaru i wybuchu
Duża prędkość przepływu w urządzeniach wysokociśnieniowych może wytwarzać elektryczność statyczną i musi zostać 
rozładowana, dla bezpieczeństwa. 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 w złym stanie. Unikaj zgniatania i składania węży. 
Ostrożnie dokręć wszystkie złączki przed uruchomieniem pompy.

2.2 Chemiczna kompatybilność materiałów
Sprawdź zgodność 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 
(rozlanie drażniących i szkodliwych produktów dla 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 należy uważnie przeczytać kartę 
klasyfikacyjną oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa dla używanego produktu i przestrzegać wszystkich zaleceń.

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. trójchloroetylenu i chlorku metylenu). Z częściami 
zawierającymi aluminium lub elementy ocynkowane mogą one reagować chemicznie, powodując niebezpieczeństwo 
wybuchu. Przeczytaj ulotkę informacyjną produktu, którego zamierzasz użyć.

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

Nigdy nie próbuj zatrzymywać ani przekierowywać żadnego wycieku rękami lub innymi częściami ciała.
Nie narażaj złączek, rur i części pod ciśnieniem na gwałtowne wstrząsy. Uszkodzony wąż lub złączka 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, dopóki smar nie wyleje się z łącznika. W razie potrzeby użyć zaworu 
odpowietrzającego. Urządzenie jest teraz gotowe do uruchomienia. Pompa przeznaczona jest do pompowania płynów 
smarowych i zasilania zaworów dozujących. zaleca się, aby nie zachowywać zbyt dużej odległości (maks. 1-2 m) między 
pompą a zaworami dozującymi, w przeciwnym razie wymagane jest pompowanie z różnymi stopniami sprężania.

3 DZIAŁANIE

4 ELEMENTY POMPY

1 Przyłącze zasilania powietrzem
2 Złącze wyjściowe produktu
3 System blokady podnoszenia
4 Układ niskiego poziomu smaru z 

sygnałem akustycznym i blokiem 
pompy (opcjonalnie - nie pokazano 
na zdjęciu)

5 Układ niskiego poziomu smaru z 
sygnałem elektrycznym (opcjonalnie 
- nie pokazano na zdjęciu)

1

2

3
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4.1 Montaż (w fabryce)
•  Przed zainstalowaniem pompy sprawdź, czy instalacja ma wszystkie niezbędne gwarancje bezpieczeństwa.
•  Instalacja musi być wykonana przez przeszkolony i doświadczony personel, zgodnie ze wszystkimi przepisami bezpieczeństwa.
•  Pompa nie jest zaprojektowana do pracy w agresywnym otoczeniu lub na zewnątrz.
•  Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli pompa jest używana bez przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i do 

operacji innych niż te, dla których została zaprojektowana.

5 INSTALACJA
UWAGA 1: Aby uzyskać najlepszą pracę pompy, należy zasilić ją ciśnieniem 6 barów, ewentualnie zmniejszając je za pomocą 
odpowiednich reduktorów ciśnienia.
UWAGA 2: Zaleca się zasilanie czystym powietrzem.
UWAGA 3: Wszystkie pompy są testowane przed wysyłką. Dlatego normalne jest występowanie w nich śladów smaru.

Pompa zaczyna działać natychmiast po podłączeniu do sprężonego powietrza. Należy zamontować pojemnik ze smarem pod płytą 
dociskową i upewnić się, że jest dobrze wyśrodkowany. Ważne jest, aby poziom smaru w beczce był możliwie stały, należy unikać 
mechanicznego mieszania go, aby zapobiec tworzeniu się pęcherzyków powietrza.
Zdjąć pompę ręcznie, starając się lekko ugiąć klapę płyty dociskowej, aby uwolnić powietrze, które jest obecne między bębnem 
smarującym a poziomem osiągniętym przez smar (jeśli jest dostępny, użyć ręcznego zaworu odpowietrzającego). Gdy pompa 
zostanie całkowicie obniżona, zacząć stopniowo zasilać napełnianie rur łączących. W tym momencie podłączyć rury do zaworu 
dozującego / zaworów dozujących.

6 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Silnik pompy pracuje 
ale smar się nie 
wydostaje

Obecność pęcherzyków powietrza w 
układzie pompy lub w produkcie

Otworzyć zawór wentylacyjny i uwolnić 
powietrze

Sprawdzić czy płyta pompy styka się ze 
smarem

Luzy na połączeniach Sprawdzić wszystkie połączenia

Smar wypływa 
zanieczyszczony

Wióry lub inne cząsteczki uniemożliwiają 
prawidłową pracę pompy

Zdemontować pompę, wyczyścić i zamon-
tować ponownie, sprawdzając czy smar nie 
zawiera obcych cząsteczek
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7 OKRESY BEZCZYNNOŚCI

Krótka przerwa
W przypadku krótkich przerw (nocnych lub weekendowych) należy odłączyć dopływ powietrza do całego systemu (łącznie 
z pompą).

Dłuższa przerwa
Należy postępować zgodnie z tymi samymi wskazówkami, co w przypadku krótkiej przerwy, dodatkowo odkręć przewody 
smarowe i przewody przyłączeniowe powietrza.

Zakończenie pracy
Wykonać te same czynności, co powyżej, a także oczyść pompę ze smaru pozostałego w środku.

8 CZĘŚCI ZAMIENNE
W sprawie części zamiennych do pompy płytowej PP1-5 skontaktuj się bezpośrednio z DAV Tech, podając rok zakupu i 
wszelkie odniesienia do zamówienia.

9 CERTYFIKAT

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 zmiany tego wykonania, zwalniają 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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