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URUCHOMIENIE POMP

paź. 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. To wymaga czytania 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 niezgodne. 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
• Czy odpowiada towarowi zamówionemu.

2 OPIS TECHNICZNY

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

Nigdy nie należy przekraczać maksymalnej wartości ciśnienia roboczego dozwolonej 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 nowe 
mogą 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).

Po zakończeniu pracy i przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub 
czyszczących, odciąć dopływ sprężonego powietrza i wyładować ciśnienie z pompy i węży 
podłączonych do niego, wykonując następujące czynności:

1. Upewnić się, że zawór (5) jest zamknięty
- Otworzyć zawór dostawy na używanym obwodzie i poczekać, aż produkt ciśniony wyjdzie 

całkowicie.
- W przypadku nieprawidłowego działania zaworu dostawy lub zatkane węże (produkt ciśnieniowe 

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

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 stać się szkodliwe dla zdrowia. Zawsze czytaj kartę klasyfikacyjny, 
a także informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania produktu, które zamierzasz stosować ostrożnie, zgodnie z 
zaleceniami, które zgłaszają.

2.8 Zatrzymanie awaryjne
Aby zatrzymać urządzenie w odpowiednim czasie, zamknij zawór odcinający(5); w konsekwencji przepływ powietrza 
doprowadzanego do wału silnika. Przeprowadzenie operacji ustawiania pompy prawidłowo , aby zapobiec uwięzieniu bąbli 
powietrza pod ciśnieniem. Pompy pneumatyczne mogą utrzymywać wszystkie komponenty podłączone do dostawy pod 
ciśnieniem, nawet gdy zasilanie powietrza jest zamknięte. Aby uniknąć uszkodzenia rzeczy lub środowiska, jak również w 
celu uniknięcia szkód dla ludzi, po zatrzymaniu pompy , najlepiej jest rozładować ciśnienie poprzez utrzymywanie otwartego 
lub poprzez upuszczanie do zaworu powietrza(6). Jeśli nie jest to możliwe, należy odpowiednio wskazać obecność ciśnienia 
wewnątrz aparatury.

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

2.5 Zagrożenie pożarem i wybuchem
Duża prędkość przepływu wewnątrz urządzeń wysokociśnieniowych może doprowadzić do powstania elektryczności 
statycznej, która musi być odprowadzana w celu uniknięcia szkód dla ludzi. Przed uruchomieniem pompy upewnij się, 
że jest prawidłowo uziemiona, Podłączenie odpowiedniego zacisku do odpowiedniej płyty uziemienia. Należy zauważyć, 
statyczne zjawiska związane z elektryczności, natychmiast.

2.6 Niebezpieczeństwo wylania płynów
Zawsze sprawdzaj wszystkie węże podłączone do pompy pod kątem zużycia lub złych warunków. 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 zrobisz niewłaściwy wybór ryzykujesz zagrożenie ludzi(w wyniku szkodliwych i drażniących: produkty 
lawinę) oraz zanieczyszczanie środowiska, poza przedwcześnie uszkadzając pompę i jej wążs. W razie wątpliwości prosimy 
o kontakt z działem technicznym.

2.3 Niebezpieczeństwo oparzenia
W przypadku pompowania gorących płynów, element pompujący może osiągać wysokie temperatury, aby spowodować 
niebezpieczeństwo, w przypadku kontaktu ze skórą.

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

Nigdy nie należy używać rąk lub innych części ciała, aby zatrzymać lub odwrócić ewentualne przecieki. 
Do gwałtownych oddziaływań nie należy poddawać, węże i wszystkie części ciśnieniowe. Uszkodzone 
giętkie węże i osprzęt są niebezpieczne: Wymień je natychmiast.
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2.9 Obsługa windy
Podczas obsługi windy nie wolno jej dotykać ani zbliżać rąk w pobliżu części ruchomych.

2.10 Jak wymienić pojemnik na produkt
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, 
wielokrotnie otwierać i zamykać zawór(8), stopniowo wprowadzając powietrze do pojemnika (zapobiegając jej ciśnieniu) 
w celu ułatwienia ekstrakcji płyty.

paź. 5

3.1 Opis urządzenia i zasady działania pompy
Urządzenie może pompować bardzo lepką produktów, takich jak sztukaterie , Kit, atrament, klej, dope, smar, itp., ssanie ich 
oryginalnych pojemników. Działanie jest oparte na podwójnej pneumatycznej pompie tłokowej wyposażonej urządzenie 
mechaniczne(shovel), której zadaniem jest ciągłe podawanie, jak również z płytą dociskową który utrzymuje produkt na 
powierzchni zagęszczone i wolne od powietrza. Pompa pneumatyczna, która jest podstawowym elementem urządzenia, 
jest w zasadzie wyrafinowanym mnożnikiem ciśnienia pneumohydraulicznego, w którym(PR) jest reprezentowana przez 
sekcję komponentu pneumatycznego(the motor) i części układu hydraulicznego(the pump) stosunek. Oznacza to, że 
jeśli silnik jest zasilany powietrzem przy ciśnieniu P1, Pompa wytworzy ciśnienie P2 odpowiadające produktowi P1 x PR. 
Silnik składa się z siłownika pneumatycznego zablokowanego do urządzenia automatycznego, które przemiennie zasila 
dwie komory, w ten sposób tworząc ciągły ruch. Pompa jest pompa podwójnego efektu i utrzymuje stałą przepływu w 
czasie unoszeniem tłoka i fazy downstroke. Podczas fazy unoszeniem komora zasysania “A” wypełnia się produktem, 
a komora dostawy “M” wyrzuca produkt. Podczas fazy downstroke produkt zawarty wewnątrz komory “ a” przepływa 
do komory “M”, gdzie część pozostaje, nasycając pojemność, która została utworzona, podczas gdy reszta (która jest 
równa objętości zajmowanej przez tłoczyska) jest wysuwana.

Używaj tylko części oryginalnych.

UWAGA: urządzenie musi być zainstalowane w pomieszczeniu lub w granicach uprawnionych do jego 
użytkowania, do których nieautoryzowany 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.

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

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

3 OPIS MASZYNY I SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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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(depending on Zawór) 6
Wyrzutowy pojemnika 8
Zawór regulujący podnoszenie i opuszczanie pompy 9
Nakrętka blokującą drążka napinająca 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. e.g.:
• gasket kit
• gaskets (diaphragms) follower plate.

3.3 Demontaż
Kiedy trzeba zniszczyć pompę, najlepiej jest pozbyć się jego różnych części oddzielnie. Następujące materiały zostały zastosowane 
w produkcji pompy:
• steel
• aluminium
• rubber, plastic material
• glass

4 INSTALACJA
4.1 Magazynowanie i transport
1 Magazynowanie
Podczas przechowywania urządzenia należy je umieścić w zamkniętym i suchym środowisku. Jeśli wiesz , że nie będziesz 
potrzebować urządzenia przez długi czas, postępuj 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 tak, Aby transportować go łatwiej i bezpiecznie. Aby 
podnieść hak , punkty pokazane na zdjęciu.

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

4.2 Instalator
Po otrzymaniu urządzenia upewnij się, że nie był w wieku , podczas gdy był on transportowany . Uziemić urządzenia. Napełnij 
naolejacz sprężonego powietrza z oryginalnym olejem Techni-Lube do poziomu przedstawionego na zdjęciu. Jeśli zdarzy Ci się, że 
nie masz , Użyj smaru o następujących właściwościach:
• Viscosity 2°÷4° Engler÷50°C
• Aniline point 98°÷105°
• Acidity index 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.

paź. 7

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

UWAGA: Przed rozpoczęciem podnoszenia należy upewnić się, że ruchoma część windy jest zabezpieczona 
część ruchoma za pomocą prętów napinających 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 został 
zbudowany wewnątrz filtra powietrza na górze pompa musi być spuszczona codziennie. Podłączyć pompę 
do linii lub do zbiornika wyrównawczego za pomocą rury, której przekrój nie jest mniejszy niż złącze pompy 
i włożyć zawór odcinający.

URUCHOMIENIE POMP



Podłączenie zasilania, za pomocą elastycznego węża , który może być używany z maksymalnym ciśnieniem opracowanym przez 
pompę. Zdjąć zabezpieczenie i napełnić odpowiedni kubek olejowy znajdujący się na korpusie pompy smar: w ten sposób można 
zapobiec ewentualnym małym drobinom w układzie.
Gdy już to zrobisz, umieścić zabezpieczenia z powrotem. Urządzenie musi być sprawdzane codziennie i, Jeśli wykazuje oczywiste 
oznaki zanieczyszczenia produktu, należy wymienić olej i oczyścić pojemnik , a także pręt. Zwolnić płytkę dociskacza i/lub ruchomą 
część windy , usuwając linę i/lub nakrętki (10).
Upewnić się, że regulatory ciśnienia(1), (4) i podnoszenia (5), (8) są zamnkniete.

4.3 Regulacja lubryfikacji powietrza
Otworzyć powietrze do zasilania i I podnoszenia(5) i obróć pokrętło regulatora(4) zgodnie z ruchem wskazówek zegara , aż pompa 
uruchomi się. Niech pompa działa na 10/15 cykli na minutę. Obrócić odpowiednią nakrętkę regulującą smarownie tak, aby spadła 
kropla co 30- 40 cykli. Upewnij się, że to się dzieje, patrząc przez przezroczystą obudowę. Każdego dnia należy sprawdzić, czy 
regulacja smarownika 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
Upewnić się , że pokrętło regulatora ciśnienia(1) jest obrócony w pełni do 
przeciwnego ruchu wskazówek zegara(0 bar pressure). Upewnić się, że 
zawór(2) jest w dolnym położeniu i zawór(8) jest zamknięty , a zawór(6) jest 
otwarty; Upewnij się, że podkładka
(A) jest poluzowana , dzięki czemu powietrze może wypływać, następnie 
otworzyć Zawór powietrza on-off na rurze zasilającej. Użyj zaworu(2) i 
pokrętło regulatora(1), obracając ją w prawo, aż pompa zgaśnie . Umieść 
pojemnik na produkt na podstawie, wyrównaj go za pomocą płyty 
dociskowej, następnie zmniejszyć ciśnienie na regulatorze(1) i obniżyć 
pompę za pomocą zaworu(2).
Uwaga: ciśninie na regulatorze (1) musi być utrzymywane na minimalnej 
wartości niezbędnej do obniżenia pompy , a nawet zredukowaniato 
unikać wycieku produktu z płyty dociskowej membrany 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: W celu ułatwienia późniejszego pozycjonowania kontenerów, 
najlepiej jest umieścić dwa małe bloki na podstawie lub dopasować 
bloki na tych jednostkach, które mają je. Skrócenie czasu napełninia 
pompy Zalecamy , aby wyrównać powierzchnię produktu wewnątrz 
pojemnika.

Jeśli trzeba pompować bardzo lepkie produkty , konieczne jest zwiększyć 
ciśnienie wywierane przez płytkę wyciskacza obracając pokrętło regulatora 
(1) zgodnie z ruchem wskazówek zegara . Gdy płyta wyciskacza przestanie 
się poruszać i jest w kontakcie z produktem, Wkręcić podkładkę (A) do 
momentu dokręcania, następnie otworzyć zawór produktu , zawór on-off 
powietrza silnika (5) i obrócić pokrętło regulatora (4) zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, aż pompa wystartuje. Jeżeli po osiągnięciu ciśnienia 2 
bar pompa nie uruchomi się, naprzemiennie naciskać przyciski startowe na 
silniku , o ile pójdziesz, do momentu usłyszenia hałasu powodowanego przez 
gwałtowny zrzut powietrza, w celu uruchomienia pompy. W tej fazie lepiej jest 
zachować niską częstotliwość.
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B) MODEL BEZ PODKŁADEK
Upewnić się , że pokrętło regulatora ciśnienia(1) jest w pełni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara(0 bar ciśninie). Upewnić się, 
że zawór(2) jest w pozycji w dół i zawór(8) jest zamknięty, zawory(B) i (6) są otwarte; następnie otworzyć powietrze on-off Zawór 
na rurze zasilającym. Użyj zaworu (2) i pokrętło regulatora(1), obracając ją w prawo aż pompa idzie w górę. Umieść pojemnik 
na podstawie, Wyrównywanie go za pomocą płyty dociskowej, następnie zmniejszyć ciśnienie regulatora(1) i obniżyć pompę za 
pomocą zaworu(2).

UWAGA: ciśnienie na regulatorze(1) muszą być utrzymywane w minimalnej wartości niezbędnej do obniżenia pompę , a 
nawet zmniejszyć aby uniknąć wycieku produktu z membrany płyty dociskowej w pojemniku wewnątrz obwodu. Podczas 
tej fazy upewnij się , że płyta dociskowa jest dokładnie wewnątrz pojemnika. Opuszczanie pompy można przerwać za 
pomocą zaworu (2).

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

Jeśli trzeba pompować bardzo lepkie produkty , konieczne jest zwiększenie ciśnienia wywierane płytę dociskową obracając pokrętło 
regulatora(1) w prawo. Gdy płyta dociskowa przestanie się poruszać i jest w kontakcie z produktem zamknąć zawór (B), następnie 
otworzyć zawór produktu, zawór on-off powietrza silnika(5) i obróć pokrętło regulatora(4) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 
aż pompa wystartuje. Jeśli, po osiągnięciu ciśnienie 2 bar, pompa nie uruchamia się, naprzemiennie naciskaj przyciski startowe 
na silniku o ile pójdę, aż usłyszysz hałas spowodowany przez gwałtowny zrzut powietrza, aby uruchomić pompę. W tej fazie lepiej 
jest utrzymać niską częstotliwośćof funkcjonowania pompy(w tym celu do regulatora4) należy ustawić taki poziom. Jeśli pompa nie 
jest całkowicie napełniona lub w przypadku kawitacji(wynika to z przyspieszenia w pierwszej fazie opuszczania tłoka i przepływu 
przerwy w dostawie), zwiększyć nacisk płyty dociskowej na produkcie za pomocą regulatora(1). Poczekaj, aż produkt wyjdzie z 
zaworu (6) ciągłego i bez pęcherzyków powietrza , a następnie zamknij go.

Funkcjonowania pompy(do tego ośrodka do regulatora4) w celu ułatwienia gruntem.
Jeśli pompa nie jest całkowicie napełniona lub w przypadku kawitacji(wynika to z przyspieszenia podczas pierwszego fazy opuszczania 
tłoka i przerwania przepływu w dostawie), zwiększyć nacisk płyty dociskowej na produkcie za pomocą regulatora(1). Poczekaj, aż produkt 
wyjdzie z zaworu (6) ciągłego i bez pęcherzyków powietrza , a następnie go zamknąć .

Uwaga: po pierwszym testowaniu pompowania produktu, można ustawić optymalną wartość ciśnieniato 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 odpowiednie ciśnienie smaru.

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

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).

URUCHOMIENIE POMP



5.2 Badanie szczelności urządzenia
Zamknąć zawór dostawy i stopniowo zwiększać ciśnienie , obracając regulator(4) aż do osiągnięcia maksymalnego wartości 
wskazanej na tabliczce; sprawdzić, czy złacza i dławnice nie przeciekają.
Jak w przypadku modeli samoregulacji, wystarczy powtórzyć test dokrętu ciśnienia jednostkowego , aby uszczelki mogły osiąść w 
swoich miejscach. Zmniejsz ciśnienie obracając pokrętło regulatora(4) w lewo i zwolnij ciśnienie znajdujące się wewnątrz pompy.
1. Jak wymienić pojemnik na produkt
a) Model z podkładkami
Gdy produkt wewnątrz pojemnika zabraknie, zwiększa się częstotliwość działania pompy: zamyka zawór(5).

5.4 Co należy zrobić, gdy urządzenie nie jest używane
a) Produkty, które nie twardnieje(np. smar). Zamknąć zawór odcinający powietrze na rurze zasilającym urządzenie.
b) Produkty, które twardnieje w wyniku utraty rozpuszczalnika i reakcji chemicznej(np. sylikony).
Zamknąć zawór odcinający powietrze na rurze zasilającym urządzenie. Owinąć otwór pojemnika , pompa koniec z arkuszami 
z tworzywa sztucznego i uszczelnić je za pomocą taśmy klejącej, najlepiej umieścić w opakowaniu worek z odwadniających 
soli. Zamknąć otwór zaworu(6) za pomocą wtyczki. Umieścić dyszę zaworu dostawy w pojemniku z niektórymi kompatybilnymi 
rozpuszczalnikami lub w inny sposób uszczelnić. Jeśli wiesz , że nie zamierzasz korzystać z urządzenia przez długi okres czasu, 
należy wysunąć cały produkt znajdujący się wewnątrz pompy i rurę , która łączy ją z zawór dostawy. W tym celu należy wyjąć płytę 
dociskowa z pompy, po usunięciu centralnych wkrętów mocujących z dolnej powierzchni włóż końcówkę pompa do pojemnika z 
wężem rozpuszczalnika funkcja polega na rozpuszczeniu produktu. Następnie po rozpoczęciu pompowania, przystąpić do mycia 
systemu przez długi czas, ponowne cyklu rozpuszczalnika i zastąpienie go wielokrotnie, aż pozostanie czysta. Po praniu dobrą 
rzeczą do zrobienia jest co najmniej demontażu pompy , aby upewnić się, że nie ma śladów produktu w lewo wewnątrz to , co, gdy 
następna pompa jest używana, może zgaśnie w postaci grudek i utrudni przejście system dostarczaniaw dół.

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

UWAGA: Nie pozwól , aby pompa działa przez dłuższy czas , gdy nie ma produktu pozostawionego, ponieważ 
może to uszkodzić uszczelki.

UWAGA: Nie zostawiać pompy pracującej bez produktu dozowanego, ponieważ może to uszkodzić uszczelki.

Przed podniesieniem pompy, wymień pad(A) z podkładkę(B), następnie podnieś pompę za pomocą zaworu2; gdy płyta dociskowa 
przesuwa się w górę, otwierania i zamykania zaworu(8) wielokrotnie, wprowadzając powietrze stopniowo do pojemnika , aby łatwo 
wyjąć płyte, bez hermetyalizacji pojemnika. Po usunięciu pustego pojemnika, otwórz zawór (6), zdjąć podkładkę tak, aby pozostawić 
otwór czyszcząc otwarty, następnie zmniejszyć ciśnienie pompy obracając pokrętło regulatora(4) lewo idź tak jak opisany w 
rozdziale “Czynności wstępne i robocze “.

Podnieść pompę za pomocą zaworu2; podczas gdy płyta dociskowa porusza się w górę, otworzyć i zamknąć zawór(8) wielokrotnie, 
stopniowe wprowadzanie powietrza do pojemnika w celu łatwego wyjęcia płyty, bez hermetyalizacji pojemnikar. Jeśli podczas tej 
fazy zawór bezpieczeństwa(3) jest otwarty, konieczne jest tymczasowe wyłączenie zaworu(A) naciskając przycisk na nim. Jak tylko 
winda podniesie się, należy zwolnić przycisk zaworu(A) Aby zapobiec powstawaniu ciśnienia w zbiorniku produktu. Po usunięciu 
pustego pojemnika, zawory otwarte(6) i (B), następnie zmniejszyć ciśnienie pompy obracając pokrętło regulatora (4) lewo idź tak jak 
opisano 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 reaktywne do 
wilgotności powietrza(polyurethanes, silicones, etc...)
Zwykle Ci, którzy dostarczają te produkty chronią Odsłonięte powierzchnie produktu przechowywanego wewnątrz pojemnika z folią 
polietylenową lub alumunium. Radzimy postępować zgodnie z tą procedurą, aby uniknąć problemów dotyczących polimeryzacji 
produktu lub przyklejania uszczelki uszczelki płyta dociskowa do obręczy pojemnika.
1) Zdjąć folię ochronną z pojemnika.
2) Nałożyć niewielką ilość oleju lub innego płynu odpowiedniego do hamowania siatka 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 wyjdą z pojemnika obręcz.
5) Wyciąć otwór o średnicy około 15 cm w środku blachy polietylenowej i następnie usuń go.
6) Włożyć ostrożnie płytę dociskową do pojemnika, starając się nie przeciągać krawędzi folii to.
7) Owinąć Arkusz wokół płyty i używać urządzenia zgodnie z opisem zawartym w poprzednich rozdziałach.

5.6 Jak przygotować beczkę 200L z workiem polietylenowym.
Otworzyć worek polietylenowy do mocowania(fig. 1) 
i rozprzestrzenił ją ciągnąc jej końce w górę(fig. 2) do 
kompaktowania produktu.
Wytnij worek poziomo(fig. 3) za pomocą noża, około 10 cm od 
wolnej powierzchni produktu. Zdjąć ciętą część worka, a następnie 
złożyć krawędź worka w środku, na produkcie, upewniając się , że 
doskonale trzyma się kleju(fig. 4).
Owinąć płytę dociskową (fig. 6 i 7) w mocnym papierze 
polietylenowym, uprzednio perforowanym w środku(fig. 5) o 
średnicy 30/35 cm(otwór na okładkę odpowietrzającą produktu 
musi być wolny).
Upewnij się, że otwór w środku papierus perfectly wyśrodkowany 
w odniesieniu do płyty dociskowej.
Ostrożnie wprowadzić płytę dociskacza do beczki, zwracając 
uwagę, aby nie przesuwać papieru ochronnego zgodnie z 
instrukcją podaną na stronie 38 niniejszej instrukcji.
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WINA ZARADZIĆ

Pompa nie uruchamia się

Sprawdzić połączenie z linią i 
zawór odcinający powietrze
Sprawdź jednostkę obsługi 
powietrza
Całkowicie nacisnąć przycisk 
rozrusznika

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

Sprawdzić, czy płyta znajduje się 
na końcu skoku

Przepływ produktu nie 
jest nieciągły

Sprawdzić ciśnienie na płycie 
docisku
Sprawdzić, czy pompa nie 
wychodzi
Obecność zanieczyszczeń na 
siedzeniach zaworu
Sprawdzić, czy w razie potrzeby 
nie ma obecności powietrza, 
otworzyć zawór odpowietrzający

Wydatek z 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
Napełnić smarownią odpowied-
nim zapobiegającym zamarzaniu 
i przygotować skuteczny separa-
tor kondensatu
Sprawdzić zawór zwrotny 
(rozrusznik)

Urządzenie pracuje 
nawet wtedy , gdy zawór 
zasilania jest zamknięty

Sprawdzić szczelność zaworu 
dozującego i zaworu odpowie-
trzającego
Obecność zanieczyszczeń na 
siedzeniach zaworu lub zużycie li

W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań lub problemów, 
które nie zostały tutaj omówione , prosimy o kontakt na piśmie 
lub wezwać serwis techniczny Działu.
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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 Wędka 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 Wozidło upstroke 1 G909.06
12 Rod krawat 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 Baza silnika 1 T618.00E
24 Kompletne dno

kołnierz wylotowy
1 T6031.00AE

25 Górny czujnik 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

URUCHOMIENIE POMP



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 Opuść 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 Rod krawat 1 T6171.00A
9 Gniazdo zaworu 1 A613.03

10 Krzew zaworowy 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 Rod krawat 3 H157.62A
20 Źródło dławika 2 H203.03
21 Wiosna 1 H222.03
22 Przypnij 4x19 1 -
23 Piłka 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

URUCHOMIENIE POMP



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 - POLONIA - Tel. Tel. +48 122785076
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