
Összeállítási és Karbantartási útmutató

membránszivattyúK

FIGYELEM.  Használja a berendezést, amíg el nem olvasta a kezelési 
útmutatót.
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HU AZ EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA

BEVEZETÉS
E kézikönyvnek két különálló része van.
Az első rész mind a végfelhasználónak, mind a KÉPESÍTETT TECHNIKUSNAK szól, míg a második rész 
kizárólag a KÉPESÍTETT TECHNIKUSNAK szól.
KÉPESÍTETT TECHNIKUS alatt a következő értendő:
• A gép (például egy motoros szivattyú) gyártója, ahol a szivattyút összeszerelték (ebben az utasításban a 

„szivattyús gép” lehet „szivattyús rendszer” is, például egy szivattyúállomás formájában;
• Egy személy, aki alapvetően egy szervizközpontban dolgozik, képzést kapott és jogosult rendkívüli 

karbantartás és javítás végrehajtására mind a szivattyún, mind a szivattyús gépen. Villamos alkatrészeken 
bármely munkát olyan KÉPESÍTETT TECHNIKUS végezhet, aki egyben SZAKKÉPZETT 
VILLANYSZERELŐ, azaz olyan személy, aki szakmai oktatást és képesítést kapott a villamos berendezések 
megfelelő ellenőrzéséről, telepítéséről és javításáról azon ország hatályos előírásai szerint, amelyben a 
szivattyús gépet telepítették.

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Gratulálunk, hogy termékeink egyikét választotta. Szeretnénk felhívni rá a figyelmét, hogy e termék 
tervezésénél és gyártásánál a kezelők biztonságát, a működtetési hatékonyságot és a környezetvédelmet 
tartottuk szem előtt.
E jellemzők biztosítása érdekében fontos, hogy gondosan és figyelmesen elolvassa ezt a kézikönyvet, és 
kövesse az abban szereplő utasításokat.
Szenteljen különös figyelmet az alábbi módon megjelölt szövegrészeknek:

 FIGYELMEZTETÉS
mivel ezek fontos biztonsági utasításokat tartalmaznak a szivattyú üzemeltetéséhez.
A GYÁRTÓ NEM FELEL AZ ALÁBBIAK OKOZTA KÁROKÉRT:
• a jelen kézikönyvben és a szivattyús gép kézikönyvében szereplő információk be nem tartása;
• a szivattyú „RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT” fejezetben leírttól eltérő használata;
• a biztonsági és munkahelyi baleset-megelőzési előírások be nem tartása;
• nem megfelelő telepítés;
• a karbantartás elmulasztása;
• illetéktelen módosítások vagy változtatások;
• nem eredeti vagy nem az adott szivattyúhoz meghatározott tartalék alkatrészek használata;
• nem KÉPESÍTETT TECHNIKUS által végzett javítások.

GARANCIALIS FELTETELEK
A garancia az értékesítési dokumentum (nyugta, számla stb.) keltétől számított 24 hónapra szól, feltéve, hogy 
a szivattyú garanciajegyét megfelelően kitöltötték és a vásárlás napját követő 10 napon belül visszaküldték 
a gyártó részére.
A vásárló jogosult bármely a gyártó vagy meghatalmazott képviselője által hibásnak talált alkatrész 
kicseréltetésére anyag- vagy gyártási hiba esetén, de nem jogosult semmilyen közvetlen vagy közvetett 
kártérítési igényre.
A vásárló köteles fizetni a munka, csomagolás és szállítás során felmerült minden költséget.
A gyártóhoz garanciális javításra visszaküldött termékeknek tartalmazniuk kell minden eredeti alkatrészt 
és bármilyen manipuláció észlelése esetén a javítás kérelmet elutasítjuk.
A kicserélt alkatrészek a gyártó tulajdonába kerülnek.
A fizetések nem függeszthetők fel vagy késleltethetők a garancia alatt vagy után bekövetkező hibák vagy 
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sérülések miatt.
A garancia nem vonatkozik a szivattyú cseréjére és automatikusan megszűnik a megállapodás szerinti fizetési 
feltételek be nem tartása esetén.
A garancia nem vonatkozik az alábbiakra:
• a szivattyú leejtése, helytelen használata vagy a jelen kézikönyvben megadott biztonsági, telepítési, 
működtetési és karbantartási utasítások be nem tartása miatti közvetlen vagy közvetett károk bármely 
formája;
• a szivattyú inaktivitása okozta károk a javítási leállások alatt;
• bármely kopásnak kitett alkatrész normál használat során;
• bármely gondatlanság vagy helytelen használat következtében hibásnak talált alkatrész;
• nem eredeti alkatrészek vagy nem kifejezetten a gyártó által jóváhagyott tartozékok használata, vagy 
nem KÉPESÍTETT TECHNIKUS által végzett javítások okozta kár.
A garancia érvényét veszti és a gyártó felelőssége megszűnik, ha a szivattyút, különösen annak biztonsági 
berendezéseit manipulálják.
A gyártó jogosult bármikor bármilyen változtatás bevezetésére a termék tökéletesítése érdekében, de nem 
köteles e változtatásokat azon termékekre alkalmazni, amelyeket már legyártott vagy kiszállított, illetve 
amelyek kiszállítás alatt vannak.
A jelen bekezdésében szereplő információk bármely korábbi, konkrét vagy hallgatólagos feltételt kizárnak.

A GYÁRTÓ CÍME
A gyártó címe a „GYÁRTÓI NYILATKOZAT”-ban található a kézikönyv végén.

A FELHASZNÁLÓI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA ÉS TÁROLÁSA
A felhasználói és karbantartási kézikönyv a szivattyú fontos része, és azt biztonságos helyen kell tárolni, 
hogy el lehessen olvasni a jövőben.
A felhasználói és karbantartási kézikönyv fontos információkat tartalmaz a kezelő és a közvetlen közelben 
tartózkodó más személyek biztonságára, valamint a környezetvédelemre vonatkozóan.
Ha a kézikönyvet nem találja vagy tönkrement, kérjem egy másik példányt egy felhatalmazott 
márkakereskedőtől vagy vevőszolgálattól.
Ha a szivattyút eladja, a felhasználói és karbantartási kézikönyvet át kell adni az új tulajdonosnak.
Nagy gondossággal állítottuk össze ezt a kézikönyvet. Ha bármely tévedést észlel. értesítse a gyártót vagy 
egy felhatalmazott vevőszolgálatot.
A gyártó fenntartja a jogot a kézikönyv bármikor értesítés nélkül történő frissítésére vagy módosítására. 
Tilos a kézikönyv bármely részének másolása a gyártó írásos engedélye nélkül.

SZIMBÓLUMOK

      FIGYELMEZTETÉS
A szimbólum szolgál a szöveg azon részeinek kiemelésére, ahol súlyos sérülésveszély áll fenn a megadott 
információk be nem tartása esetén.

   VIGYÁZAT
A szimbólum szolgál a szöveg azon részeinek kiemelésére, ahol a szivattyú sérülésének veszélye áll fenn a 
megadott információk be nem tartása esetén.
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JELLEMZŐK ÉS MŰSZAKI ADATOK

8 18 20/20 25
MECHANIKAI ÖSSZEKÖTTETÉS
Teljesítményfelvétel legnagyobb 
fordulatszámon és nyomáson 0,20 kW - 0,27 LE 0,38 kW - 0,52 LE 0,88 kW - 1,2 LE 1,1 kW - 1,5 LE
Szivattyú max. fordulatszáma 1450 / 1750 ford/perc 650 ford/perc
Szivattyú min. fordulatszáma 1000 ford/perc 400 ford/perc
SZIVATTYÚOLAJ AGIP BLASIA S 150 (ISO-L-CKD) SAE 20W/40
HIDRAULIKUS 
ÖSSZEKÖTTETÉS 
Tápvíz max. hőmérséklete 40 °C   -   104 °F
Tápvíz min. hőmérséklete 5 °C   -   41 °F
Min. szívásmagassági különbség 1 m   -   8,2 ft
Max. szívásmagassági különbség 0 bar   -   0 psi
TELJESÍTMÉNY 
Áramlási mennyiség maximális 
nyomáson 6,9 l/perc - 1,8 US gpm 10,7 l/perc - 2,8 US gpm 18,5 l/perc - 4,9 US gpm
Áramlási mennyiség 0 bar-nál 7,7 l/perc - 2,1US gpm 11,9 l/perc - 3,1 US gpm 23 l/perc - 6,1 US gpm
Maximális nyomás 1,5 MPa 

15 bar - 217 psi
2,0 MPa 

20 bar - 290 psi
2,5 MPa 

25 bar - 363 psi
Hangnyomás szintje 62 dB(A) 64 dB(A) 65 dB(A)
SÚLY 1,6 kg - 3,5 lb 4,7 kg - 10,4 lb

A jellemzők és műszaki adatok csak tájékoztatásul szolgálnak. A gyártó fenntartja a jogot a termékek bármikor történő 
változtatására.

ALKATRÉSZEK AZONOSÍTÁSA
Lásd az 1. és 2. ábrát a felhasználói és karbantartási kézikönyv elején.
1.   Nyomástároló
2.   Szivattyúfej
3.   Szívócsatlakozó
4.   Nyomócsatlakozó
5.   Szivattyúház
6.   Megkerülő/nyomásszabályozó kar
7.   Olajsapka
8.   Megkerülő csatlakozó
9.   Vezérlőszelep
10. Szívószelep sapka
11. Nyomószelep sapka
12. Nyomásmérő (csak 25)
13. Csökkentőegység speciális villanymotorhoz

14. Csökkentőegység kétütemű belsőégésű motorhoz
15. Csökkentőegység négyütemű belsőégésű motorhoz 

3/4”-es vagy 5/8”-es tengellyel és SAE J609a peremmel
16. Csökkentőegység négyütemű belsőégésű motorhoz 

5/8”-es tengellyel és SAE J609a peremmel
17. Hengeres tengely Ø 17 szíjtárcsához
18. Kardántengely 1 3/8”
19. Perem és tengely MEC 71 szabványos villanymotorhoz
20. Nyomósapka
21. Azonosítótábla
22. Szíjtárcsa
23. Perem és tengely NEMA 56 5/8” villanymotorhoz
24. Hengeres tengely Ø 17

BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK
Nyomáshatároló/-vezérlőszelep.
Ez a szelep vezérli az üzemi nyomást és teszi lehetővé, hogy a szivattyúzott folyadék visszatérjen a megkerülő 
csőbe, így akadályozva meg a veszélyes nyomások veszélyét, amikor a szállítás zárva van, vagy ha a nyomást 
a legnagyobb megengedett érték fölé próbálja meg beállítani.

AZONOSÍTÓTÁBLA
Az azonosítótábla (21) tartalmazza a szivattyú sorozatszámát és fő műszaki adatait.
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 FIGYELMEZTETÉS
• Ha az azonosítótábla elkopik a használat során, kérjen cserét egy felhatalmazott márkakereskedőtől vagy 

vevőszolgálattól.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

 FIGYELMEZTETÉS
• A szivattyú csak az alábbi használatra szolgál:
- öntözés és gyomirtás kertekben, üvegházakban, gyepen és kisméretű ültetvényeken;
- vizes bázisú festékek és tisztítószerek szivattyúzása;
- nem élelmiszerhez használt víz szivattyúzása.
• A szivattyú nem használható az alábbiakkal:
- víznél nagyobb sűrűségű és viszkozitású vizes bázisú oldatok;
- vegyszeroldatok, ha azok kompatibilitása a szivattyúval nem ismert;
- tengervíz vagy nagy sókoncentrációjú víz;
- bármely fajta üzemanyag vagy kenőanyag;
- gyúlékony folyadékok vagy cseppfolyósított gázok;
- élelmiszeripari folyadékok;
- bármely fajta oldószer vagy hígító;
- bármely fajta festék;
- 40 °C fölötti vagy 5 °C alatti hőmérsékletű folyadékok;
- oldott granulátumokat vagy szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok.
• A szivattyú nem használható emberek, állatok, feszültség alatti villamos berendezések, érzékeny tárgyak, 
maga a szivattyú vagy az azt tartalmazó gép mosására.
• A szivattyúval együtt csak a gyártó által jóváhagyott (alapfelszereltségű és opcionális) tartozékok 
használhatók.
• a szivattyú nem használható különleges körülmények között, pl. korrozív vagy robbanásveszélyes légkörben.
• Forduljon a gyártó vevőszolgálatához a szivattyú gépjárművek, hajók vagy repülőgépek fedélzetén történő 
használata esetén, mert erre speciális feltételek vonatkozhatnak.
BÁRMELY ETTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLAT TILOS.
A GYÁRTÓ NEM FELEL A HELYTELEN HASZNÁLAT OKOZTA KÁROKÉRT.

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

 FIGYELMEZTETÉS
• Nem megfelelő opcionális tartozékok használata veszélyeztetheti a szivattyú megfelelő működését, és 

veszélyessé teheti azt. Csak a gyártó által jóváhagyott eredeti tartozékokat használjon.
• Olvassa el az opcionális tartozékokhoz mellékelt dokumentációt, benne az általános információkat, biztonsági 

tudnivalókat és telepítési és karbantartási utasításokat.
Sok opcionális tartozék használható a szivattyúval szállított alapfelszereltségű felszerelés mellett:
• szívószűrő (általában alsó kosárnak hívják) Ø 15 (csak 8 – 18);
• szívószűrő Ø 18 (csak 20/20 és 25);
• egyenes szívócsatlakozó Ø 23 (csak 20/20 és 25);
• egyenes szívócsatlakozó Ø 25 (csak 20/20 és 25);
• hajlított szívócsatlakozó Ø 23 (csak 20/20 és 25);
• hajlított szívócsatlakozó Ø 25 (csak 20/20 és 25);
• nyomásmérő csatlakozó (csak 8 – 18);
• radiális nyomásmérő csatlakozó, 0 ÷ 40 bar (csak 8 – 18);
 
• központi nyomásmérő csatlakozó, 0 ÷ 40 bar (csak 20/20; alapfelszerelés a 25-höz);
• nagynyomású nyomótömlők;
• különböző típusú szórópisztolyok.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot márkakereskedőjével
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MŰKÖDTETÉS

 FIGYELMEZTETÉS
• Ne működtesse a szivattyút, ha az azt tartalmazó gép nem felel meg az Európai Irányelvekben 

lefektetett biztonsági előírásoknak. Ezt a megfelelőséget a  jel és a szivattyút tartalmazó gép 
gyártója által kibocsátott Megfelelőségi nyilatkozat garantálja.

• Gondosan olvassa el a kézikönyvben és a szivattyút tartalmazó gép utasításaiban szereplő 
információkat, mielőtt működteti a szivattyút. Különösen fontos, hogy megértse, hogyan működik a 
szivattyú és a szivattyús gép a folyadékérzékelés szempontjából.

• Legyen óvatos és figyelmes a szivattyú használata során. Soha ne hagyja, hogy mások működtessék 
a szivattyút, hacsak nem bizonyosodott meg róla, hogy elolvasták ezeket az utasításokat, és értenek 
a szivattyú működtetéséhez. Gyermekek és megfelelő oktatásban nem részesült személyek nem 
használhatják a szivattyút.

• Tartsa be a szivattyús gép felhasználói és karbantartási kézikönyvében szereplő biztonsági információkat, 
különösen az egyéni védőfelszerelés (védőszemüveg, fülvédők, arcvédő maszkok stb.) használatát illetően.

• Tartsa be a minden használt opcionális tartozék felhasználói és karbantartási kézikönyvében szereplő 
biztonsági információkat.

• Ne használja a szivattyút, ha:
- a szivattyú leesett van valaminek nekiütődött;
- olaj szivárgása látható;
- víz szivárgása látható.
Ellenőriztesse a szivattyút egy KÉPESÍTETT TECHNIKUSSAL.
• Különös figyelemmel működtesse a szivattyút olyan helyzetekben, amikor mozgó járművek 

összezúzhatják vagy megrongálhatják a nyomótömlőt és a szórópisztolyt.
• A szivattyút állandóan figyelemmel kell kísérni és működés közben távol kell tartani a gyermekektől. 

Különös figyelemmel működtesse a szivattyút gyermekintézmények, kórházak és szociális intézmények 
közelében, mert felügyelet nélküli gyermekek, idős vagy fogyatékos személyek lehetnek a közelben.

• Viseljen védőfelszerelést, mielőtt elkezdi használni a szivattyút, hogy védje magát a nyomás alatti víz 
okozta esetleges hatások ellen. Ne működtesse a szivattyút olyan emberek közelében, akik nem viselnek 
védőfelszerelést.

• A nagy nyomású víz veszélyes lehet, ha helytelenül használják azt. Ne irányítsa a sugarat emberekre, 
állatokra, feszültség alatti villamos berendezésekre vagy magára a szivattyúra.

• Szorosan tartsa a szórópisztolyt használat közben a visszalökő hatás ellensúlyozására, amely a 
vezérlőkar megnyomásakor jelentkezik.

• Ne irányítsa a sugarat magára vagy bármely más személyre ruha- vagy cipőtisztítási céllal.
• Ne irányítsa a nyomás alatti vízsugarat azbeszttartalmú vagy más egészségre veszélyes tartalmú 

anyagra.
• Győződjön meg róla, hogy a szivattyú mozgó alkatrészei védettek, és azokat illetéktelen személyek nem 

érhetik el.
• Ne közelítsen a szivattyú mozgó alkatrészeihez még akkor sem, ha azok védettek.
• Ne távolítsa el a mozgó alkatrészeket védő biztonsági burkolatot.
• Ne végezzen karbantartást a szivattyún annak működése közben.
• Tartsa be a „RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT” fejezetben leírt információkat.
• Ne változtassa meg a szivattyú telepítését, különösen annak rögzítését vagy hidraulikus csatlakozásait.
• Ne működtesse a szivattyún lévő csapokat, hacsak nincsenek csatlakoztatva egy alkalmazáshoz, amely 

megakadályozza a szivattyúzott folyadék véletlen kijutását.
• Ne manipulálja a kezelőszerveket és biztonsági berendezéseket.
• A szivattyús gépet egy szakképzett villanyszerelőnek kell a villamos hálózatra csatlakoztatnia azon 

ország villamos szabványai szerint, amelyben azt használják.
• A szivattyús gép nem üzemeltethető zárt környezetben, ha azt belsőégésű motor hajtja.

ELŐZETES ELLENŐRZÉSEK

 FIGYELMEZTETÉS
• Végezze el a szivattyús gép gyártója által javasolt előzetes ellenőrzéseket.
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• Ellenőrizze, hogy minden nyomótömlő zárt vagy egy zárt alkalmazáshoz van csatlakoztatva (például zárt 
csap vagy zárt helyzetű szórópisztoly).

• Ne lépje túl a nyomástároló (ha van) alábbi táblázatban megadott maximális felfújási nyomását.
• Egy KÉPESÍTETT TECHNIKUSNAK kell szükség esetén rendkívüli karbantartást végeznie.

a) A szivattyú álló helyzetében ellenőrizze, hogy az olajszint nincs a házban lévő nyílás fölött, és nincs 2-3 
mm-rel az alatt (lásd 4. ábra).

Az olajszintet mindig a szivattyú álló helyzetében és annak teljes lehűlése után ellenőrizze.
Az olaj utántöltéséhez lásd a kenőanyagjegyzéket a „JELLEMZŐK ÉS MŰSZAKI ADATOK” fejezetben.

 FIGYELMEZTETÉS
• Forduljon egy KÉPESÍTETT TECHNIKUSHOZ a 8, 18, 20/20 és 25 típusú szivattyúk olajfeltöltéséhez, 

mivel ezen változatoknak nincsen volumetrikus kompenzátora.
b) Ellenőrizze, hogy a nyomástároló felfújása megfelelően megtörtént egy nyomásmérővel felszerelt, normál, 
például abroncsnyomás ellenőrzésére használt sűrítettlevegő-pisztoly segítségével (csak 20/20 és 25).

A felfújás a szivattyú üzemi nyomástartományától függ az alábbi táblázat szerint:

SZIVATTYÚ ÜZEMI NYOMÁSA NYOMÁSTÁROLÓ FELFÚJÁSI NYOMÁSA
bar psi bar psi
2 - 5 29 - 73 2 29

5 - 10 73 - 145 2 - 5 29 - 73
10 - 25 145 - 363 5 - 7 73 - 102

VIGYÁZAT
• Olyan alkalmazásokban, ahol a szivattyút kardántengely hajtja, kerülje a szivattyútengely helytelen 

kardánműködtetés (a sikló alkatrészek hiányos kenése, nem a kardán típusának megfelelő forgási szögek) 
okozta axiális terhelését.

• Gondoskodjon róla, hogy ne képződhessen jég a szivattyú belsejében nagyon alacsony hőmérsékleten való 
üzemeltetéskor.

• Végezzen el minden rendszeres karbantartást, különösen az olaj tekintetében.

HIDRAULIKUS CSATLAKOZTATÁS

 FIGYELMEZTETÉS
• Ne csatlakozzon a hálózati vízvezetékre.
• Minden tömlő csatlakozóikhoz bilincsekkel kell rögzíteni.

Lásd a 3. ábrát egy tipikus szivattyús gép általános elrendezéséhez, és az alábbi táblázatot a szívó-, nyomó- 
és megkerülő vezetékek hidraulikus csatlakoztatásához:

1.   Tartály
2.   Szívószűrő
3.   Szívókör
4.   Szivattyú

5.   Nyomókör
6.   Megkerülő kör
7.   Szórópisztoly (javasolt alkalmazás)

a) Szórópisztollyal történő használathoz:
- Teljesen csévélje le a nagynyomású tömlőt;
- Csatlakoztassa a nagynyomású tömlőt a nyomócsatlakozóhoz egy bilinccsel;
- Csatlakoztassa a pisztolyt a nagynyomású tömlőhöz, és ellenőrizze, hogy a kar el van zárva.

b) Csatlakoztassa a szívótömlőt annak csatlakozójához, ha azt a szivattyús gép gyártója még nem végezte 
el, és ellenőrizze, hogy a szűrő tiszta.

VIGYÁZAT
• A szivattyú szívóágát egy normál légköri nyomású tartályra kell csatlakoztatni; soha ne csatlakoztassa 

nyomás alatti vízvezetékekre;
• A szivattyú szívóágának magasságkülönbsége nem létheti túl az 1 m-t/3,3 lábat;
• A szivattyú szívóágát egy megfelelő méretű szűrővel kell ellátni. Forduljon egy KÉPESÍTETT 
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TECHNIKUSHOZ bármely kétség esetén. Mindig ellenőrizze, hogy a szűrő tiszta;
• A szívó- és megkerülő tömlők belső átmérője azonos legyen a szívó- és megkerülő csatlakozók külső 

átmérőjével, és a névleges nyomás 10 bar/145 psi legyen;
• A nyomótömlők belső átmérője azonos legyen a nyomócsatlakozók külső átmérőjével, és a névleges nyomás 

nem lehet kevesebb, mint a szivattyú maximális névleges nyomása;
• Ne táplálja a szivattyút 40 °C/104 °F fölött vagy 5 °C/41 °F alatti hőmérsékletű vízzel;
• Ne járassa a szivattyút hosszú ideig szárazon;
• Ne táplálja a szivattyút tengervízzel vagy szennyezett vízzel. Ha ez megtörténik, járassa a szivattyút több 

percig tiszta vízzel.

A MUNKA MEGKEZDÉSE

 FIGYELMEZTETÉS
• Végezze el a szivattyús gép gyártója által javasolt indítási eljárást.
• Figyelmesen olvassa el a szivattyúval szállítandó összes vegyszer címkéin szereplő információkat és 

figyelmeztetéseket, hogy elkerülje az emberek és a környezet veszélyeztetését.
• Tartsa a vegyszereket biztonságos helyen, gyermekektől távol.
• Szemmel való érintkezés esetén mossa ki azokat azonnal vízzel, és rögtön forduljon orvoshoz: ne felejtse 

magával vinni a vegyszer tárolóedényét.
• Lenyelés esetén ne hánytasson, és rögtön forduljon orvoshoz: ne felejtse magával vinni a vegyszer 

tárolóedényét.
• Soha ne működtesse a szivattyút a maximális üzemi nyomás fölött (lásd a „JELLEMZŐK ÉS MŰSZAKI

ADATOK” fejezetet).
Lásd a 6. és 7. ábrát az alábbi lépésekhez:

a)  Kapcsolja ki a szállítási nyomást az alábbiak szerint:
- forgassa el a szelepgombot (9) teljesen az óramutató járásával ellentétes irányba (csak 8 és 18);
- mozdítsa el a kart (6) balra úgy, hogy elérje a „MEGKERÜLŐ” (KI) helyzetet (csak 20/20 és 25).
b)  Indítsa el a szivattyút az üzemkész állapothoz.
c)  Mozdítsa el a kart (6) jobbra úgy, hogy elérje a „NYOMÁS” (BE) helyzetet (csak 20/20 és 25).
d)  Forgassa el a gombot (9), míg a víz a kívánt nyomáson érkezik (forgassa az óramutató járásával megegyező 

irányba a nyomás növeléséhez; forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a nyomás csökkentéséhez).
VIGYÁZAT
• A szivattyú gyors üzembe helyezéséhez hajtsa végre az a) lépést a szivattyú minden leürítése után.
• A szivattyú működésének első óráiban ellenőrizze az olajszintet, szükség esetén töltsön utána az „ELŐZETES 

ELLENŐRZÉSEK” fejezetben leírtak szerint.

A MUNKA BEFEJEZÉSE

 FIGYELMEZTETÉS
• Kövesse a szivattyús gép gyártója által a munka befejezésére adott utasításokat.

A SZIVATTYÚ EGYETLEN ALKATRÉSZE SEM LEHET MOZGÁSBAN, ÉS NEM LEHET NYOMÁS 
ALATTI FOLYADÉK A TÖMLŐKBEN.

a) Kapcsolja le a szállítási nyomást „A MUNKA MEGKEZDÉSE” fejezet a) pontjában leírtak szerint.
b) Állítsa le a szivattyút.

TÁROLÁS

 FIGYELMEZTETÉS
• Kövesse a szivattyús gép gyártója által adott tárolási utasításokat.

VIGYÁZAT
• Olvassa el a szivattyús gép felhasználói és karbantartási kézikönyvében szereplő tárolási utasításokat. Az 

utolsó használat után tisztítsa meg a szivattyút tiszta víz felszívásával. Soha ne tárolja a szivattyút benne 
lévő szivattyúzott folyadékkal.
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• A SZIVATTYÚ ÉRZÉKENY A FAGYRA.
Hideg környezetben védje a szivattyút attól, hogy jég képződjön benne fagyálló felszívásával (a várható 
hőmérsékletnek megfelelő hígításban). Ürítse le teljesen több percig szárazra járatva.

 FIGYELMEZTETÉS
• Megfelelő módon ártalmatlanítsa a fagyállót.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁ

 FIGYELMEZTETÉS
• Tisztítás és karbantartás csak akkor végezhető, miután elvégezte „A MUNKA BEFEJEZÉSE” fejezetben leírt 

lépéseket, így A SZIVATTYÚ EGYETLEN ALKATRÉSZE SINCS MOZGÁSBAN, ÉS NINCS ALATTI 
FOLYADÉK A TÖMLŐKBEN.

 SOHA NE FELEJTSE EL LEVÁLASZTANI AZ ÁRAMELLÁTÁST.

RENDSZERES KARBANTARTÁS
Kövesse „A MUNKA BEFEJEZÉSE” fejezetben és az alábbi táblázatban szereplő utasításokat.

KARBANTARTÁSI TERV MŰVELET
Ad ogni uso • Controllo livello e stato dell’olio.

• Controllo ed eventuale pulizia filtro di aspirazione.
Ogni 50 ore • Verifica pressione di gonfiaggio accumulatore (solo 20/20 ed 25).

• Verifica integrità circuito di aspirazione.
• Verifica del fissaggio della pompa alla struttura della macchina che la incorpora (1).
• QUALORA IL FISSAGGIO DELLA POMPA RISULTASSE PRECARIO, NON UTILIZZARE 

ASSOLUTAMENTE LA MACCHINA E RIVOLGERSI AD UN TECNICO SPECIALIZZATO.
(1) Gyakrabban ellenőrizze, ha a szivattyú erős rezgésnek van kitéve (hevederes traktorok, belsőégésű motorok stb.).

VIGYÁZAT
• Működés közben a szivattyú nem lehet túlságosan hangos, és nem lehet látható víz- vagy olajszivárgás 

alatta.
 Ha ez tapasztalható, ellenőriztesse a szivattyút egy KÉPESÍTETT TECHNIKUSSAL.

MEMBRÁNSZAKADÁS
Ha egy vagy több membrán elszakad, a szivattyú mechanikus részei megsérülhetnek a szivattyúzott 

folyadékoktól. A lehetséges membránszakadás jelei közé tartozik:
• az olaj fehéres színű (azt jelezve, hogy víz van az olajban);
• túlzott olajfogyasztás.

VIGYÁZAT
• A membránszakadás okozta sérülés elkerülésére haladéktalanul állítsa le a szivattyút, és forduljon késedelem 

nélkül (24 órán belül) egy KÉPESÍTETT TECHNIKUSHOZ a szükséges ellenőrzések érdekében.
 Ha nem tud gyorsan KÉPESÍTETT TECHNIKUSHOZ fordulni és egyértelmű a membránszakadás,ürítse 

le az olaj és a szivattyúzott folyadék keverékét a szivattyúházból, és töltse fel olajjal vagy gázolajjal a 
rozsdásodás megakadályozására.

• A membránszakadást gyakran az alábbiak okozzák:
- elzáródás a szívókörben (helytelen átmérőjű tömlők, nagyon szennyezett szűrő, nagyon sűrű folyadékok 

szivattyúzása stb.);
- nagyon erős vegyszerek használata.
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RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS

 FIGYELMEZTETÉS
• Rendkívüli karbantartást csak KÉPESÍTETT TECHNIKUS végezhet.
• Megfelelő módon ártalmatlanítsa a fáradt olajat.

Lásd a rendkívüli karbantartás alábbi táblázatát.

KARBANTARTÁSI TERV MŰVELET
300 óránként • Ellenőrizze a nyomó-/szívószelepeket  (1).
Minden szezon végén vagy évente 
egyszer.

• Ellenőrizze a membránokat és szükség esetén cserélje ki azokat (2).
• Cseréljen olajat (3).
• Ellenőrizze, hogy a szivattyút csavarjai szorosak (4).

(1)  Gyakrabban ellenőrizze, ha oldott koptató hatású részecskéket tartalmazó folyadékokat használ
(2) Cserélje ki a membránokat állapotuktól függetlenül, ha nagyon erős vegyszereket használ
(3) Cseréljen olajat a membránok cseréjekor; első olajcsere 300 óra után
(4) Gyakrabban ellenőrizze, ha a szivattyú erős rezgésnek van kitéve.

VIGYÁZAT
• A táblázatban szereplő információ csak tájékoztató jellegű. A karbantartásra gyakrabban lehet szükség 

durva üzemi körülmények között.

SZÉTSZERELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS
A szivattyút csak képesített személyzet szerelheti szét, amelynek be kell tartania azon ország hatályos előírásait, 
amelyben a szivattyút telepítették.

HIBAELHÁRÍTÁS

 FIGYELMEZTETÉS
• Mindig kövesse „A MUNKA BEFEJEZÉSE” utasításait, mielőtt az alábbi megoldásokkal próbálkozik. 

Forduljon egy KÉPESÍTETT TECHNIKUSHOZ, ha nem tudja helyreállítani a szivattyú megfelelő 
működését az alábbi táblázat információi segítségével.

PROBLÉMA OK MEGOLDÁS
A szivattyú nem kerül üzemkész 
állapotba.

Levegőszívás.

A vezérlőszelep nyomásra van állítva.

Ellenőrizze a szívókör állapotát.

Állítsa vissza a nyomást a szivattyú 
megkerülésre állításával.

A szivattyú nem éri el a maximális 
nyomást.

A szivattyú alacsony fordulatszáma.

Nem kompatibilis alkalmazás 
(például kopott vagy túl nagy 
fúvóka).

Állítsa helyre a megfelelő fordulatszámot.

Váltson alkalmazást.

Szabálytalan nyomás és áramlás. Levegőszívás. Ellenőrizze a szívókör állapotát.
Túlzott rezgés a nyomókörben. A nyomástároló nincs megfelelően 

felfújva.
Fújja fel megfelelően.

Alacsony olajszint miatti túlzott. Eltömődött szívókör. Ellenőrizze a szívókört.

Túlzott olajfogyasztás. és/vagy 
fehéres olaj (víz az olajban).

Egy vagy több membrán elszakadt. Olvassa el a „MEMBRÁNSZAKADÁS”
fejezet utasításait.
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MÁSODIK RÉSZ
(CSAK KÉPESÍTETT TECHNIKUSOK SZÁMÁRA)

 FIGYELMEZTETÉS
•  A kézikönyv e része csak KÉPESÍTETT TECHNIKUSOKNAK szól, és nem a szivattyú kezelőinek.

KICSOMAGOLÁS

 FIGYELMEZTETÉS
• Viseljen kesztyűt és védőszemüveget kicsomagoláskor kezei és szemei védelmére.
• A csomagolóanyagok (műanyag zsákok, bilincsek stb.) veszélyesek lehetnek: soha ne hagyja azokat gyermekek 

közelében.
• A csomagolóanyagokat megfelelő módon ártalmatlanítsa azon ország hatályos előírásai szerint, amelyben 

a szivattyút telepítették. A műanyag zsákok és más műanyagok nem környezetbarátak.
• A szivattyú kicsomagolása után ellenőrizze, nem sérült-e, és győződjön meg róla, hogy az azonosítótábla 

fel van szerelve a házra.
Kétség esetén ne használja a szivattyút, és forduljon márkakereskedőjéhez.

ALAPFELSZERELÉS
Győződjön meg róla, hogy a szállított szivattyú az alábbiakat is tartalmazza:
• felhasználói és karbantartási kézikönyv;
• garanciajegy.
Forduljon márkakereskedőjéhez bármely kétség esetén.

 FIGYELMEZTETÉS
• Ezen utasításokat és a garanciajegyet mindig mellékelni kell a szivattyúhoz, és át kell adni a szivattyú 

végfelhasználójának.

TELEPÍTÉS

 FIGYELMEZTETÉS
• A KÉPESÍTETT TECHNIKUS felelőssége, hogy kövesse a jelen kézikönyvben szereplő utasításokat. A 

szivattyúhoz csatlakoztatandó motor (villanymotor vagy belsőégésű motor) műszaki adatainak meg kell 
felelniük a szivattyú teljesítményének és műszaki adatainak (teljesítmény, fordulatszám, peremek stb.) a 
gyártó által megadott műszaki dokumentumok szerint.

• A szivattyús gép biztonsági kialakításának meg kell felelnie az Európai Irányelvek által megkövetelt biztonsági 
szabványoknak. Ezt a megfelelőséget a  jel és a szivattyút tartalmazó gép gyártója által kibocsátott 
Megfelelőségi nyilatkozat garantálja.

• A szivattyút vízszintesen kell felszerelni és működtetni.
• A szivattyút szorosan kell rögzíteni.
• Mivel ez egy térfogat-kiszorításos szivattyú, mindig fel kell szerelni nyomásszabályozó/-határoló szeleppel.

ALKALMAZÁSOK

FIGYELEM
• A szivattyú-alkalmazásoknak meg kell felelniük a szakszerűség elveinek. A gyártó vevőszolgálati osztálya 

további információkat tud adni a telepítők számára.
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CSATLAKOZTATÁS VILLANYMOTORHOZ (CSAK 8 ÉS 18)
Ezek a szivattyúk közvetlenül csatlakoztathatók (nincs szükség csökkentő egységre) egy MEC 71 típusú 
4-pólusú (50/60 Hz) villanymotorhoz (Ø 14 mm hajtótengely) B14 típusú peremmel, vagy egy NEMA 56 
típusú 4-pólusú (50/60 Hz) villanymotorhoz (Ø 5/8” hajtótengely).
A motorok forgásiránya az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes lehet.

CSATLAKOZTATÁS VILLANYMOTORHOZ (CSAK 20/20 ÉS 25)

FIGYELEM
• A szivattyú motorhoz csatlakoztatása előtt helyezze rá a forgótengely tömítőgyűrűjét (a szivattyúval együtt 

szállítva) a hajtótengelyre az 5. ábrán látható módon.

Ezek a szivattyúk egy speciális 2-pólusú (50/60 Hz) villanymotorhoz csatlakoztathatók (speciális fogazású 
tengellyel és peremmel, forduljon a gyártóhoz ennek adataihoz) egy beépített csökkentőegység segítségével 
(csökkentő áttétel 1:4,33).
A motorok forgásiránya az óramutató járásával ellentétes legyen (a szivattyúoldal felől nézve).

CSATLAKOZTATÁS KÉTÜTEMŰ BELSŐÉGÉSŰ MOTORHOZ

FIGYELEM
• A szivattyú motorhoz csatlakoztatása előtt helyezze rá a forgótengely tömítőgyűrűjét (a szivattyúval együtt 

szállítva) a hajtótengelyre az 5. ábrán látható módon.
A szivattyú egy speciális belsőégésű motorhoz csatlakoztatható (speciális fogazású tengellyel és peremmel, 
forduljon a gyártóhoz ennek adataihoz) egy beépített csökkentőegység segítségével (csökkentő áttétel 1:3,25 
a 8 és 18 típushoz; csökkentő áttétel 1:6,75 a 20/20 és 25 típushoz).

CSATLAKOZTATÁS NÉGYÜTEMŰ BELSŐÉGÉSŰ MOTORHOZ
A szivattyú egy beépített csökkentőegység segítségével csatlakoztatható a belsőégésű motorhoz SAE J609a 
peremmel és 3/4”-es vagy 5/8”-es tengellyel (csökkentő áttétel 1:3,25 a 8 és 18 típushoz; csökkentő áttétel 
1:4,33 a 20/20 és 25 típushoz).

CSATLAKOZTATÁS SZÍJTÁRCSÁHOZ VAGY 1 3/8”-ES MELLÉKHAJTÁSHOZ 
VAGY Ø 17-ES TENGELYHEZ (CSAK 20/20 ÉS 25)

 FIGYELMEZTETÉS
• Védje megfelelően a mozgó alkatrészeket.
• A szivattyú fordulatszámának 400 és 650 ford/perc között kell lennie.
• A szivattyút biztonságosan kell rögzíteni talpaival egy stabil aljzaton.

A szíjtárcsa vagy az 1 3/8”-es kardántengely (kérésre kapható) egy Ø 17-es reteszes tengelyre rögzíthető.

HIDRAULIKUS CSATLAKOZTATÁS
Kövesse az első rész megfelelő fejezeteiben szereplő utasításokat.
Különösen a szívókört kell úgy méretezni, hogy a nyomás a szivattyú szívócsatlakozóján
• ne lépje túl a 0,1 bar-t/1,45 psi-t;
• a vákuum ne lépje túl a 0,25 bar-t/3,63 psi-t.



NOTE:
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