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Ostrzeżenia. 
 
Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcjami podanymi poniżej, ponieważ dostarczą one wszystkich potrzebnych informacji, 
niezbędnych do instalacji, użytkowania i konserwacji. 
• Po otrzymaniu pompy należy sprawdzić integralność pompy i wszystkich jej elementów, a w przypadku wykrycia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy skonsultować się z wykwalifikowanym personelem przed podjęciem działań. 
• Niniejszą instrukcję należy starannie przechować w celu ewentualnych konsultacji w razie potrzeby. 
• Przed zainstalowaniem pompy należy upewnić się, że dane elektryczne podane na tabliczce pompy odpowiadają warunkom 

elektrycznym znajdującym się w miejscu instalacji. 
• Nie wolno obsługiwać pompy z mokrymi rękami lub stopami. 
• Nie należy pozostawiać urządzenia i narażać je na działanie czynników atmosferycznych. 
• Urządzenie musi być obsługiwane przez wykwalifikowane osoby. 
• W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania pompy, wyłączyć pompę i skontaktować się z naszą pomocą techniczną. 
• Dla prawidłowego funkcjonowania konieczne jest stosowanie oryginalnych części zamiennych i oryginalnych akcesorii 

basenowych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie i uszkodzenia powstałe na skutek samodzielnego 
majstrowania przy urządzeniu lub stosowania nieoryginalnych części zamiennych i akcesoriów.  

• Miejsce instalacji elektrycznej musi spełniać wymogi przepisów kraju, w którym jest ona realizowana. 

 Temperatura użytkowanego pomieszczenia nie może osiągać 45°C. Temperatura minimalna zależy od środka chemicznego, 
który musi pozostać w stanie ciekłym. 

 
Normy referencyjne. 
 
Nasze pompy zbudowane są zgodnie z obowiązującymi ogólnymi normami, oznaczone znakiem CE w zgodności z następującymi 
dyrektywami europejskimi: 
• 2004/108 /WE "kompatybilność elektromagnetyczna", 
• 2006/95 / WE „sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w określonych granicach napięcia”. 
Referencje te, naszym zdaniem, potwierdzają uzyskanie wysokiej wiarygodności i trwałego działania pompy. Konieczne jest 
uważne postępowanie zgodnie z naszą instrukcją, w szczególności w odniesieniu do konserwacji. 
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ingerencje w urządzenie dokonane przez niewykwalifikowane osoby. 
 

 
DOSTARCZONE STANDARDOWE AKCESORIA. 
 

  

  

Zawór nożny Zawór wtryskowy Wąż ssący PVC - 2 m Wąż transportujący PE - 2 m 

    

Uchwyt sondy Roztwór buforowy Sonda pomiarowa Uchwyt sondy  
nr 2 

  



 3 

 
 DOZOWANIE CHEMICZNE. 

Pompa ta została zaprojektowana do wstrzykiwania roztworu kwasu w celu korygowania pH.  
Rodzaj węża perystaltycznego oraz inne elementy hydrauliczne są zaplanowane do dozowania kwasu siarkowego (H2SO4). 
Zakazane jest używanie innych produktów, takich jak na przykład kwas chlorowodorowy, ponieważ mogą one 
spowodować uszkodzenie pompy. 
Gwarancja pompy nie obejmuje przypadków użycia środków chemicznych innych niż kwas siarkowy.  

 
ZASADA DZIAŁANIA. 

 
MONTAŻ. 
 

 

 
Główne zasady.  
Zamontować pompę: 
• Na półce pompy tak, aby głowica pompy była zawsze w położeniu 

pionowym +/-15°. 
•  Na odpowiedniej wysokości ponad poziomem środków chemicznych, do 

maksymalnej wysokości 1,5 metra. Jeśli jest konieczne zainstalowanie 
pompy poniżej poziomu środków chemicznych, należy użyć zaworu 
wtryskowego lub zaworu antysyfonowego. 

• Nie instalować pompy nad zbiornikiem w obecności płynów 
wytwarzających opary, chyba że jest on hermetycznie zamknięty. 

• Przy maksymalnej temperaturze 45°C w miejscu przewiewnym i łatwo 
dostępnym przez operatora w celu okresowej konserwacji. 

 

 
  

 
Zasada działania pompy perystaltycznej jest oparta na ciśnieniu i przesuwaniu 
węża (A) przez uchwyt rolek (C), który jest poruszany przez silnik. Podwójne 
działanie ciśnienia i przesuwania węża generuje siłę ssącą wzdłuż węża, która 
zasysa środek chemiczny i popycha go do wyjścia. Przepływ zależy od 
szybkości obrotów silnika i od średnicy węża. 
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PODŁĄCZENIA. 
 

 

 
A = przełącznik ON/OF 
B = złącze BNC pH lub sondy Rx 
C = elektryczny przewód zasilający 230 V, 50 Hz 
 
  

 
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE. 
 

 
 

 
UWAGA! Pompa powinna wstrzykiwać, kiedy woda płynie przez rurę. 
Upewnić się, że wartości umieszczone na tabliczce na pompie są zgodne z głównym źródłem zasilania. 
Aby uniknąć uszkodzeń płyty głównej nie instalować zasilania pompy bezpośrednio równolegle z zasilaniem pompy filtracyjnej, 
ale zastosować przekaźnik. Pompa jest włączona, gdy wyświetlacz jest podświetlony. 
 

 
  

 

POMPA DOZUJĄCA 

PRZEKAŹNIK 

POMPA CYRKULACYJNA 

 
ZASILANIE 

 
KONTROLA POMPY RECYRKULACYJNEJ 
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PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE. 
 

  
Filtr nożny. 
 
Podłączyć rurę ssącą (z miękkiego krystalicznego PVC) do dostarczonego filtra 
nożnego, zważając na to, aby umieścić na wężu najpierw nakrętkę, potem osłonkę 
węża i wreszcie złącze węża - ten ostatni element umieścić wewnątrz węża do 
samego końca. Nakręcić nakrętkę i umieścić filtr nożny w zbiorniku ssawnym 
cieczy. Czujnik poziomu (opcjonalny) winien być połączony z filtrem za pomocą 
dostarczonego wspornika. 
 

  
Ssanie.  
 
Podłączyć wąż ssący (B) do nypla ssącego (a). Dokręcić nakrętkę (c). 

  
Dostarczanie. 
 
Podłączyć wąż transportujący (e) do nypla transportującego (d). Dokręcić 
nakrętkę (f). 

  
Zawór wtryskowy. 
 
Podłączenie pompy do układu zawsze musi być wykonane za pomocą 
dostarczonego zaworu wtryskowego. Po zastosowaniu do instalacji rury nypla GF 
1/2" w miejscu wtryskiwania środka chemicznego, nałożyć trochę teflonu 
dookoła gwintu zaworu wtryskowego i przykręcić go do rury. Odkręcić nakrętkę i 
oczyścić polietylenowy przewód transportujący, następnie osłonkę węża i 
wreszcie wsunąć wąż do złącza stożkowego obracając go aż do samego końca. 
Nakręcić nakrętkę. Podłączyć drugi koniec polietylenowego węża do nypla 
transportującego pompy (nypel transportujący d) postępując zgodnie z tą samą 
instrukcją dotyczącą strony ssącej. 
 

 
UWAGA! 
 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy pompie konieczne jest uważne przeczytanie arkuszy danych toksykologicznych 
dotyczących bezpieczeństwa dozowanych środków chemicznych w celu zdefiniowania zachowań i urządzeń bezpieczeństwa, 
które muszą być przestrzegane. 
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KONSERWACJA OKRESOWA. 
 

 
Uwagi ogólne dotyczące konserwacji. 
 
Regularna konserwacja jest niezbędna w celu zapewnienia sprawnego działania pompy przez długi okres czasu.  
Poniższe porady powinny być ściśle przestrzegane: 
 

Sprawdzenie poziomu środków chemicznych w zbiorniku. Raz w tygodniu 

Sprawdzenie śladów zanieczyszczeń w wężu ssącym i transportującym.  Raz w tygodniu 

Sprawdzenie stanu filtra. Raz w tygodniu 

Sprawdzenie pH i chloru w basenie przy użyciu zestawu tabletek 
testowych. 

Raz w tygodniu 

Kalibracja pompy. Raz na 3 miesiące lub w przypadku mierzenia 
przepustowości. 

Wymiana węża perystaltycznego.  Raz na rok 
 

 
 

  
Przechowywanie pompy. 
 
Aby przechować pompę (na przykład podczas zimy), należy zabezpieczyć wąż 
perystaltyczny. W celu uniknięcia przypadkowego dozowania zaleca się 
dozowanie czystej wody podczas przechowywania pompy. Obrócić uchwyt rolek 
w kierunku ruchu wskazówek zegara, by przesunąć pompę do pozycji jak na 
rysunku. Istotnie zalecane jest, aby nie pozostawiać ściśniętego węża w pobliżu 
części ssącej. 
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WYMIANA ZUŻYTYCH CZĘŚCI. 
 

 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy pompie odłączyć urządzenie od zasilania! 
 
 

 Wąż perystaltyczny jest częścią zużywającą się i musi być wymieniony po minimum 1 roku. 
Sonda pomiarowa uważana jest również za część zużywającą się. W istocie podlega procesowi naturalnego starzenia się 
w zależności od jej użytkowania, dlatego też nie jest objęta gwarancją. 

 
WYMIANA WĘŻA. 
 

  
 
Zdjąć przezroczystą osłonę odkręcając dwie śruby na przedniej stronie obudowy. 
Wyjąć stary wąż całkowicie uwalniając lewe złącze, obracając uchwyt rolek w 
kierunku wskazanym strzałką aż wąż będzie uwolniony w prawym złączu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Włożyć lewe złącze do odpowiedniej części obudowy i sprawdzić, czy jego okrągła 
część zajmie swoją pozycję w kierunku tylnej części pompy. Skręcać w prawo 
uchwyt rolek aż wąż zajmie swoją naturalną pozycję w głowicy pompy. 
 
 

  
Umieścić prawe złącze w odpowiedniej części obudowy i przymocować osłonę 
przykręcając ją dwiema śrubami. 

 
CZYSZCZENIE ELEKTRODY. 
 

Zanurzyć elektrodę w roztworze kwasu  (maksymalnie 2% kwasu, 98% wody). Odczekać pięć minut i spłukać ją wodą. Wskazane 
jest, aby nie pozostawiać elektrody suchej; jeśle elektroda przechowywana jest przez dłuższy czas, musi być przykryta 
plastikowym kapturkiem wypełnionym wodą, by utrzymać jej końcówkę mokrą. 

  

 



 8 

WYMIARY. 

 

 
 
 
WIDOK W STANIE ROZŁOŻONYM MODELI MICRO. 
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Poz. Opis Ilość Kod 

1 Obudowa 1 00.010.200 

2  Uszczelka 1 00.027.018 

3 Śruba nierdzewna 3x12 TC 2 00.030.020 

4 Silnik 230 Vac (30 RPM) 1 00.002.013 

5 Puszka ME1-AS 1 00.010.156 

6 Kompletny uchwyt rolek 1 11.010.414 

7 Wąż perystaltyczny 1 11.005.000 

7+10 Kompletny wąż perystaltyczny 1 RR.005.001 

8 Osłona głowicy pompy perystaltycznej 1 00.010.312 

9 Śruba nierdzewna 3x12 TC 2 00.030.020 

10 Nypel 2 00.014.000 

11 
MICRO-pH poliwęglanowy 
MICRO-Rx poliwęglanowy 

 
1 
 

00.006.225 
00.006.226 

12 Switch 1 00.050.020 

13 Złącze BNC 1 00.050.006 

14 Zacisk kablowy M12 + nakrętka 1+1 00.050.062+00.050.063 

15 
Obwód MP1S-pH 
Obwód MP1S-Rx 

 
1 
 

00.001.603 
00.001.605 

16 Śruba nierdzewna 2,9x13 TC 4 00.030.004 

17 Śruba nierdzewna 3,5x19 TC 6 00.030.000 

18 Wspornik pompy 1 11.100.018 

 
 

 

         




