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Pompy zanurzeniowe serii DW, DW VOX 
 
INSTRUKCJA DLA U�YTKOWNIKA 
 
1. ZNAMIONOWA TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA POMPY 
 
1.1. DANE PRODUCENTA 
 
EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. 
 
Biuro Główne oraz Fabryka:      Biuro prawne: 
Via Pacinotti, 32      Via Campo Sportivo, 30 
36040 BRENDOLA (VI) ITALY     38023 CLES (TN) ITALY 
Tel.: 0444/706811      tel.: 0463/660411 
Fax.: 0444/706950      fax.:0463/422782 
Telex: 480536 
 
1.2. DANE POMPY 
 
Opis:   pompa zanurzeniowa 
Model:   DW, DW VOX 
Rok produkcji: patrz tabliczka znamionowa na pompie 
 
2. INFORMACJA SERWISOWA 
 
Ewentualne usterki pompy nie figuruj�ce w tabeli „usterki techniczne” 
(rozdz. 14.1) nale�y zgłasza� do najbli�szego serwisu pomp Ebara. 
 
3.  WPROWADZENIE 
 
Niniejsza publikacja zawiera najwa�niejsze informacje o konserwacji i eksploatacji 
pomp DW, DW VOX. Nale�y trzyma� si� �ci�le zalece�  niniejszej instrukcji. 
O dodatkowe informacje dotycz�ce obsługi pompy prosimy zgłasza� si� do najbli�szego 
dystrybutora pomp Ebara. 
 
ZABRANIA SI� REPRODUKOWA	 ILUSTRACJI TECHNICZNYCH ORAZ TEKSTÓW. 
 
4. SPIS TRE�CI 
 
1. DANE FABRYCZNE I IDENTYFIKACYJNE URZ
DZENIA (w/g ECC 89/392 p.1.7.4.a)  
1.1 Dane producenta 
1.2 Dane pompy 



2. INFORMACJA SERWISOWA 
3. WPROWADZENIE 
4. SPIS TRE�CI 
5.  OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE�STWA 
5.1 Bezpiecze�stwo u�ytkownika 
5.2 Szczególne �rodki ostro�no�ci i ochrony u�ytkownika 
6.   OPIS 
6.1  Opis ogólny 
6.2  Cechy techniczne i konstrukcyjne 
7.  DANE TECHNICZNE (w/g ECC 89/392 p.1.1.2. i 1.7.2.; EN 292-2 p.5) 
7.1  Dane techniczne pompy 
7.2  Dane techniczne silnika 
8.  WSKAZANIA ORAZ PRZECIWWSKAZANIA W UZYTKOWANIU POMPY 

 (w/g ECC 89/392 p.1.7.4.a; EN 292-1 p.5.7.1 i EN 292-2 p.5.1.1) 
8.1  Wskazania 
8.2  Przeciwwskazania 
9.  OBSŁUGA I TRANSPORT (w/g ECC 89/392 p.1.7.4.a; EN 292-2 p.5.1.1.a) 
9.1  Rozpakowywanie 
9.2  Obsługa i demonta� pompy 
9.3  Transport 
10.   INSTALACJA (w/g ECC 89/392 p.1.7.4.a; EN 292-2 p.5.1.1.b) 
10.1 Instalacja stała 
10.2 Instalacja dorana 
11.  MONTA� I DEMONTA� POMPY (w/g ECC 89/392 p.1.7.4.a) 
12.  PRZYGOTOWANIE DO PRACY (w/g ECC 89/392 p.1.7.4.a; EN 292-2 p.5.1.3) 
12.1 Podł�czenia elektryczne 
12.2 Ustawianie i regulacja (w/g ECC 89/392 p.1.7.4.a; EN 292-2 p.5.5.1.d) 
13. URUCHAMIANIE I U�YTKOWANIE (w/g ECC 89/392 p.1.7.4.a; EN 292-2 p.5.5.1.d) 
13.1 Wersja z wył�cznikiem pływakowym 
13.2 Wersja bez wył�cznika pływakowego 
14. KONSERWACJA I NAPRAWY (w/g ECC 89/392 p.1.6; EN 292-2 p.5.5.1.e) 
14.1 Usterki techniczne 
15. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
15.1 Wymiary pompy, opakowanie, ci��ar (rys.1) 
15.2 Instalacja pompy przy minimalnej przestrzeni zabudowy (rys.2) 
15.3 Instalacja elektryczna, pompa jednofazowa z wył�cznikiem pływakowym (rys.3)   
15.4 Instalacja elektryczna, pompa jednofazowa bez wył�cznika pływakowego (rys.4) 
15.5 Instalacja elektryczna, pompa trójfazowa (rys.5) 
15.6 Sposób ustawiania długo�ci kabla ł�cznika pływakowego (rys.6) 
15.7 Sposób czyszczenia wirnika pompy (rys. 7) 
15.8 Sposób monta�u pompy w wersji kołnierzowej (rys. 8) 
15.9 Schemat instalacji elektrycznej zasilania pompy trójfazowej (rys. 9) 
16.  INFORMACJA DOTYCZ
CA HAŁA�LIWO�CI POMPY 
       (w/g ECC 89/392 p.1.7.4.f) 
 
 



5. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE�STWA 
NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZE�STWA OBSŁUGI I U�YTKOWANIA 
POMPY ZWALNIA PRODUCENTA OD WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNO�CI ZA 
WYNIKŁE SZKODY. 
 
Niezb�dnym warunkiem prawidłowej eksploatacji i konserwacji pompy jest zaznajomienie 
si� z niniejsz� instrukcj� przed uruchomieniem pompy i stosowanie si� do niej w trakcie 
u�ytkowania pompy. 
 
Pompa DW, DW VOX jest urz�dzeniem bezpiecznym. 
 
U�ytkowanie pompy nie wymaga szczególnych kwalifikacji technicznych, 
ani osobistego zabezpieczenia. 
 
 
5.1   BEZPIECZE�STWO U�YTKOWNIKA 
 

 !    a) U�ytkownik musi absolutnie zastosowa� si� do obowi�zuj�cych przepisów BHP. 
              Patrz wskazówki w rozdz. 7.1 – 7.2 
          b) Je�li pompa b�dzie u�ytkowana w basenie niedopuszczalne jest przebywanie w nim     
ludzi  

c)  W trakcie napraw i konserwacji koniecznie nale�y wył�czy� wtyczk� z gniazda     
elektrycznego lub wył�czy� zasilanie je�li pompy posiada wył�cznik. Zapobiegnie to                                                                    
przypadkowemu uruchomieniu pompy co mogłoby spowodowa� zagro�enie zdrowia. 

d) Wszelkie naprawy, konserwacja lub podnoszenie pompy b�d�cej pod napi�ciem 
        gro�� powa�nymi obra�eniami lub nawet utrat� �ycia 
e) Podczas pracy pompy unikaj przesuwania jej lub przenoszenia 
f) Przed wł�czeniem pompy zawsze sprawd czy kabel i urz�dzenia elektryczne 
       s� w nale�ytym stanie 
g) Nigdy nie uruchamiaj pompy (poprzez wł�czenie wtyczki do gniazda i/lub wł�czenie 

wył�cznika) gdy: 
- jeste� bez obuwia 
lub gorzej 
- stoisz w wodzie 
- masz mokre r�ce 

h) Zabrania si� wszelkich napraw z własnej inicjatywy oraz przeprowadzania innych prac 
nie zawartych w niniejszej instrukcji. 

 
5.2. SZCZEGÓLNE �RODKI OSTRO�NO�CI I OCHRONY U�YTKOWNIKA   
       (w/g ECC 89/392 p.1.1.2 i 1.7.2; EN 292-2 p.5) 

  !    Pompy DW, DW VOX s� tak zaprojektowane, �e wszystkie cz��ci ruchome wraz z 
obudow� stwarzaj� bezpieczne warunki u�ytkowania. 
Za szkody wynikłe z próby przerabiania i zmiany urz�dzenia producent nie ponosi 
odpowiedzialno�ci. 



Wszystkie zasadnicze cz��ci pompy s� izolowane elektrycznie. Dodatkowo elementy wykonane z 
materiałów przewodz�cych pr�d s� galwanicznie poł�czone z zaciskiem zerowym dzi�ki czemu 
nie stanowi� zagro�enia nawet w przypadku uszkodzenia izolacji 
elektrycznej. 
 
6. OPIS 
 
6.1 OPIS OGÓLNY 
 
Wszystkie pompy DW s� podobne z funkcjonalnego punktu widzenia,  mog� jedynie 
ró�ni� si�: 

- moc� elektryczn� 
- wydajno�ci� 
- wysoko�ci� podnoszenia 
- zasilaniem (jedno lub trójfazowym) 
- mas� 
- wymiarami 

 
Pompy DW, DW VOX s� u�ywane do pompowania wody brudnej oraz �cieków, nawet o 
podwy�szonej temperaturze (patrz rozdz. 7.1). Dzi�ki ich małym gabarytom i łatwo�ci transportu 
mog� by� u�ywane do instalacji stałej lub przeno�nej, z lub bez automatycznego zał�czania. 
Pompy te, wykonane ze stali szlachetnej, gwarantuj� długotrwał� prac� i stało�� parametrów, o 
ile u�ytkowane b�d� zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale 8 i 14.  
 
6.2 CECHY TECHNICZNE I KONSTRUKCYJNE 
 
Pompy DW skonstruowane s� zgodnie z nast�puj�cymi normami i standardami: 
 
Stopie� zagro�enia mechanicznego EN 292-1 oraz EN 292-2 
Stopie� zagro�enia elektrycznego    EN 292-1 EN 292-2 
               CEI 61-69 (EN 60 335-2-41) 
Stopie� zagro�enia z innych przyczyn CEI 89/392  
Podzespoły elektryczne pompy oraz obwody odpowiadaj� standardom CEI 44-5 
 
7. DANE TECHNICZNE (w/g ECC 89/392 p.1.1.2 i 1.7.2; EN 292-2 p.5) 
 
 
7.1 DANE TECHNICZNE POMPY           
 
Maks. temperatura pompowanego medium C   40 
Maksymalna �rednica zanieczyszcze� mm   50 
Maks. gł�boko�� zatopienia pompy  m   10 
Długo�� kabla zasilaj�cego   m   10 
Typ wirnika        jednokanałowy (DW) 
         Vortex: półotwarty,  

cofni�ty (DW VOX)  
Rodzaj uszczelnienia wału    mechaniczne, podwójne 



    z komor� olejow� 
Typ ło�ysk    kulowe, zamkni�te 
Króciec tłoczny  cal   G 2” gwint lub kołnierz DN 50

  
Materiał wirnika       stal nierdzewna 
Materiał strukturalny pompy      stal nierdzewna              
Materiał strukturalny silnika       stal nierdzewna 
Materiał osłony uszczelnienia wału     stal nierdzewna 
Materiał kosza ssawnego      stal nierdzewna 
  
 
7.2 DANE TECHNICZNE SILNIKA   DW, DW VOX 75/100/150/200 
 
Moc       kW         0,55  (DW, DW VOX 75) 
            0,75  (DW, DW VOX 100) 
            1,1    (DW, DW VOX 150) 
           wszystkie wielko�ci maj� wersje 
           jednofazowe (z lub bez ł�cznika  
           pływakowego) i trójfazowe (bez 
           ł�cznika pływakowego) 
            1,5    (DW, DW VOX 200) 
           tylko wersja trójfazowa bez 
           ł�cznika pływakowego  
Typ       suchy 
Liczba biegunów       2 
Klasa izolacji        F 
Stopie� osłony       IP 58 
Rodzaj pracy        ci�gła 
Liczba faz – cz�stotliwo�� – napi�cie    1~ 50 Hz, 220-240V +- 5% 
Liczba faz – cz�stotliwo�� – napi�cie    3~ 50 Hz, 380-415V +- 5 
Zabezpiczenie przeci��eniowe     termiczne 
         (tylko pompy jednofazowe) 
Materiał konstrukcyjny silnika     stal  
Materiał wału silnika       stal nierdzewna 
Materiał kabla elektrycznego      neopren 
 
 
EBARA Pumps Europe S.p.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY DANYCH 
TECHNICZNYCH WRAZ Z ROZWOJEM URZ�DZENIA.  
 
8. WSKAZANIA ORAZ PRZECIWWSKAZANIA W U�YTKOWANIU POMPY 
 
UWAGA. 
Nie przestrzeganie przepisów maj�cych na celu zapobieganie bł�dom technicznym lub 
zaniedbaniom bezpiecze�stwa osobistego zwalnia EBARA Pumps Europe S.p.A. od 
odpowiedzialno�ci za wypadek, szkody osobiste, uszkodzenie pompy i grozi utrat� 
gwarancji. 



 
8.1 WSKAZANIA 
 
Pompy DW, DW VOX s� przeznaczone do pompowania wody zawieraj�cej zanieczyszczenia 
o maksymalnej �rednicy 50 mm; dla odwadniania gara�y, piwnic, basenów, zbiorników, 
fontann, odprowadzania wody deszczowej i �cieków domowych, nawadniania ogrodów,  itp. 
U�ywaj pompy zgodnie z parametrami technicznymi w rozdziale 7. 
 
8.2. PRZECIWWSKAZANIA 
 
Pompy DW, DW VOX nie powinny pompowa� wody zawieraj�cej roztwory kwasów i cieczy 
agresywnych, wody morskiej, cieczy łatwopalnych oraz wody o temperaturze ponad 40 C. 
Pompy DW, DW VOX nigdy nie powinny pracowa� na sucho (bez wody). 
 
9. OBSŁUGA I TRANSPORT (w/g ECC 89/392 p.1.7.4.a; EN 292-2 p.5.1.1.a) 
 
9.1 ROZPAKOWYWANIE 
 
Przed rozpakowaniem nale�y sprawdzi� stan opakowania. Zauwa�one uszkodzenia 
opakowania powinny by� jak najszybciej zgłoszone dostawcy. Po wypakowaniu nale�y 
sprawdzi� czy pompa nie została uszkodzona podczas transportu. Ewentualne szkody  
powstałe z tego tytułu nale�y zgłosi� dostawcy w ci�gu 8 dni od daty dostawy. Zamawiaj�cy 
powinien sprawdzi� na tabliczce znamionowej pompy czy otrzymany towar posiada cechy 
zgodne z zamówieniem. 
 
9.2 OBSŁUGA I DEMONTA� POMPY 
 
UWAGA. 

!    POMINIECIE TEJ INSTRUKCJI MO�E SPOWODOWA	 USZKODZENIE POMPY. W 
�ADNYM WYPADKU NIE WOLNO PODNOSI	 LUB CI
GN
	 POMPY ZA KABEL 
ZASILAJ
CY.   
  
W celu obsługi i demonta�u pompy nale�y: 
-  wyci�gn�� wtyczk� zasilaj�c� z gniazda elektrycznego lub wył�czy� wył�cznik główny     
    pompy (je�li jest); 
-  zwin�� kabel zasilaj�cy i trzyma� go w r�ce 
-  podnie�� pomp� wraz z rur� tłoczn� za uchwyt na pompie 
Je�li pompa jest montowana na stałe, przed demonta�em nale�y: 
-  wyci�gn�� wtyczk� zasilaj�c� z gniazda elektrycznego lub wył�czy� wył�cznik główny     
    pompy (je�li jest); 
-  odkr�ci� (odł�czy�) rur� tłoczn� od pompy; 
-  zwin�� kabel zasilaj�cy i trzyma� go w r�ce 
-  podnie�� pomp� za uchwyt na pompie lub za link� przymocowan� do uchwytu 
 
9.3. TRANSPORT 
 



Pompa jest zapakowana w pudło kartonowe na okres transportu; Poniewa� masa i gabaryty 
pompy nie s� du�e (patrz rys.1) transport nie nastr�cza wi�kszych trudno�ci. Zaleca si� wcze�niej 
sprawdzi� na opakowaniu ci��ar całkowity pompy. 
 
10.  INSTALACJA (w/g ECC 89/392 p.1.7.4.a; EN 292-2 p.5.1.1.b)  
 
UWAGA! 
Pomp� nale�y przenosi	 r�cznie lub za pompc� liny przywi�zanej do uchwytu,  
nigdy za� za kabel elektryczny. 
 
 
10.1 INSTALACJA STAŁA 
 
a) pompa musi by� umieszczona na płaskiej, równej powierzchni 
b) opu�ci� pomp� przy pomocy liny przymocowanej do uchwytu 
c) przy ustawianiu pompy nale�y zwróci� uwag� na minimalne wymagane odst�py od �cian 

(rys.2) i innych elementów aby umo�liwi� prawidłowe funkcjonowanie oraz konserwacj� 
      pompy w bezpiecznych warunkach (w/g EN 292-2 p.5.5.1.b). 
d) zaleca si� u�ycie rur G 2” (metalowych lub plastikowych), oraz zł�czek o tym samym 

wymiarze wkr�conych w króciec tłoczny . 
e) zaleca si� zastosowanie zaworu zwrotnego na kró�cu tłocznym pompy 
 
            INSTALACJA POMPY W WERSJI KOŁNIERZOWEJ DN 50  (rys. 8) 
 
a) pompa musi by� umieszczona na płaskiej, równej powierzchni 
b) dokr�ci� rur� tłoczn� do uchwytu pompy 
c) stopa kolanowa posiada prowadnice po których porusza si� uchwyt pompy 
d) opu�ci� pomp� przy pomocy liny (ła�cucha) do momentu a� uchwyt pompy 

zaci�nie si� na stopie kolanowej 
e) zł�cze na stopie automatycznie uszczelni si� pod ci��arem pompy 
  
10.2 INSTALACJA DORA
NA 
 
a) pompa musi by� umieszczona na płaskiej, równej powierzchni 
b) przy ustawianiu pompy nale�y zwróci� uwag� na minimalne wymagane odst�py od �cian 

(rys.2) i innych elementów aby umo�liwi� prawidłowe funkcjonowanie. 
c) zaleca si� u�ycie rur elastycznych G 2”, oraz zł�czek o tym samym wymiarze. 
d) zaleca si� zastosowanie zaworu zwrotnego na kró�cu tłocznym pompy 
 
 
11.  MONTA� I DEMONTA� POMPY (w/g EEC 89/392 p.1.7.4.a) 
 
Pompa nie posiada akcesoriów zewn�trznych tote� nie jest wymagany wst�pny monta� ani 
demonta� pompy przed jej zainstalowaniem. 
Je�eli wymagany jest demonta� pompy (w przypadku jej uszkodzenia lub z innych 
powodów) nale�y skontaktowa	 si� z najbli�szym autoryzowanym serwisem producenta. 
 



NIEZASTOSOWANIE SI� DO TEJ ZASADY MO�E BY� PRZYCZYN� UTRATY 
GWARANCJI. 
 
12. PRZYGOTOWANIE DO PRACY (w/g EEC 89/392 p.1.7.4.a; EN 292-2 p.5.1.3) 
 
W wersji trójfazowej pompy DW, DW VOX nale�y sprawdzi� kierunek wirowania silnika. 
Wirnik musi obraca� si� zgodnie z ruchem wskazówek zegara patrz�c z góry (patrz strzałka na 
pompie). Je�li nie jest mo�liwe sprawdzenie wizualne kierunku wirowania pompy, post�puj 
nast�puj�co: przed podł�czeniem pompy do instalacji podł�cz kabel zasilaj�cy i wł�cz na chwil� 
wył�cznik główny; pompa zał�czy si� gwałtownie z „odrzutem”. Je�li wirnik obraca si� w 
prawidłow� stron�, „odrzut” nast�pi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara patrz�c 
z góry.  
 
12.1 PODŁ�CZENIA ELEKTRYCZNE   
 
a) pompa wyposa�ona jest w 10-cio metrowy kabel zasilaj�cy zgodny ze standardami IEC do 

przył�czenia do sieci elektrycznej; przy instalacji we pod uwag� instalowan� moc (0,55-1,5 
kW), napi�cie zasilania oraz liczb� faz (rozdz. 7.2). 

b) sie� elektryczna musi posiada� sprawny system zerowania (uziemienia) zgodnie z normami 
obowi�zuj�cymi w danym kraju. Instalator pompy odpowiedzialny jest za sprawdzenie sieci. 

c) wersja jednofazowa wyposa�ona jest we wtyczk� zgodnie z EEC z podwójnym kontaktem 
uziemiaj�cym (rys.3). Zerowanie działa w momencie wło�enia wtyczki do gniazda 

d) wersja trójfazowa posiada kabel z trzema �yłami zasilaj�cymi, �ółto-zielon� �ył� ochronn� 
oraz dwiema �yłami: biał� i szar� podł�czonymi do czujnika termicznego w silniku; 
   -  podł�cz �ył� ochronn� do zacisku zeruj�cego zgodnie z normami obowi�zuj�cymi  
      w danym kraju. 
   -  zabezpieczenie przeci��eniowe musi by� wykonane przez u�ytkownika z        

wykorzystaniem sygnału z bezpiecznika termicznego w silniku  
         -  zabezpieczenie przeci��eniowe musi by� wyposa�one w wyzwalacz termomagnetyczny 
            nastawiony na pr�d pobierany przez pomp� 

    -  �yły biała i szara z czujnika temperatury musz� by� wł�czone do obwodu elektrycznego 
tak aby mogły powodowa� wył�czenie pompy   

   -  tablica oraz wszystkie poł�czenia powinny by� wykonane przez wykwalifikowanego  
elektryka. 

e)  ZARÓWNO DLA WERSJI JEDNO- I TRÓJFAZOWEJ ZALECANE JEST 
      ZASTOSOWANIE JAKO ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPORA�ENIOWEGO 
      WYŁ�CZNIKA RÓ�NICOWOPR�DOWEGO (0,03 A). 
 
12.2 USTAWIENIE I REGULACJA (w/g ECC 89/392 p.1.7.4.a.; EN 292-2 p.5.5.1.d) 
 
Jedyn� czynno�ci� regulacyjn� jest regulacja długo�ci kabla wył�cznika pływakowego 
(je�li wyst�puje) w zale�no�ci od wymaganego minimalnego i maksymalnego poziomu lustra 
wody (rys.6). 
 
 
 
 



13.   URUCHOMIENIE I U�YTKOWANIE (w/g ECC 89/392 p.1.7.4.a; EN 292-2     
p.5.5.1.d) 

 
13.1 WERSJA Z WYŁ
CZNIKIEM PŁYWAKOWYM 
 
Włó� wtyczk� do gniazda i/lub wł�cz wył�cznik na tablicy; pompa zacznie pracowa�. Gdy 
pompa wypompuje wod� do poziomu minimum, wył�cznik pływakowy zatrzyma pomp� 
automatycznie (rys.2). 
 
13.2 WERSJA BEZ WYŁ
CZNIKA PŁYWAKOWEGO 
 
Włó� wtyczk� do gniazda i/lub wł�cz wył�cznik na tablicy; pompa zacznie pracowa�. Gdy 
pompa wypompuje wod� do poziomu minimum (rys.2), wył�cz pomp� wył�cznikiem na tablicy 
lub wyci�gaj�c wtyczk� z gniazda. 
 
14. KONSERWACJA I NAPRAWY (w/g ECC 89/392 p.1.6;EN 292-2 p.5.5.1.e) 
 
UWAGA ! 

       Zanim przyst�pisz do jakichkolwiek napraw czy konserwacji wył�cz wtyczk� 
       z gniazda zasilaj�cego i/lub wył�cz wył�cznik główny pompy na tablicy. 

              Pompa mo�e by	 demontowana jedynie przez wykwalifikowanego technika. 
        Niestosowanie si� do powy�szego mo�e by	 przyczyn� nieuznania roszcze  
        gwarancyjnych. To samo dotyczy wszelkich napraw i wymiany cz��ci. 
 
Aby zapewni	 wła�ciwe działanie oraz długi okres eksploatacji pompy zaleca si� okresowo  
czy�ci	 wirnik pompy. 
 
a) je�li otwór wlotowy jest zapchany nale�y go oczy�ci�; zawsze u�ywaj�c r�kawic 

ochronnych 
b)  je�li wirnik jest zanieczyszczony, nale�y post�powa� nast�puj�co: 
-  zało�y� r�kawice ochronne aby unikn�� pokaleczenia r�k 
-  odkr�ci� sze�� �rub (1) mocuj�cych podstaw� i obudow� pompy (nie nakr�tk�, która jest 
przyspawana do korpusu); 
-  wysun�� korpus pompy (2) 
-  zdemontowa� uszczelk� o-ring (3) ; 
-  wirnik pompy jest teraz dost�pny, nale�y sprawdzi� jego stan oraz czysto�� przestrzeni 
pomi�dzy wirnikiem a obudow� i ewentualnie oczy�� je; 
 
Aby ponownie zło�y� pomp� post�puj jak wy�ej, lecz w odwróconej kolejno�ci. 
 
Sprawd� stan kabla, je�li jest uszkodzony skontaktuj si� z serwisem autoryzowanym  
w celu wymiany kabla. 
 
 
 
 
 



14.1   USTERKI TECHNICZNE 
 
RODZAJ USTERKI 
Pompa nie pracuje (silnik nie obraca si�) 
 
PRZYCZYNA     RADA 
Brak napi�cia zasilaj�cego    Sprawd sie� elektryczn� 
 
Wył�czona wtyczka z gniazda   Sprawd podł�czenie do sieci elektrycznej 
 
„Zadziałał” wył�cznik automatyczny  Znajd przyczyn� i zał�cz wył�cznik 
 
Wył�cznik pływakowy nie działa Sprawd czy pływak osi�gn�ł poziom 

minimum 
Zablokowany wirnik pompy Sprawd przyczyn� (rozdz.14) 
 
„Zadziałał” wył�cznik termiczny    Zał�czy si� automatycznie 
(pompy jednofazowe)     (pompy jednofazowe) 
 
Przepalił si� bezpiecznik    Znajd przyczyn� i wymie� bezpiecznik 
       na identyczny z oryginalnym 
 
Uszkodzony silnik lub kondensator   Skontaktuj si� z serwisem 
 
RODZAJ USTERKI 
Pompa nie pracuje (silnik wiruje) 
 
PRZYCZYNA     RADA 
 
Otwór wlotowy zapchany Oczy�� wlot (rozdz. 14) 
Zablokowany zawór zwrotny Oczy�� zawór i sprawd jego działanie 
 
RODZAJ USTERKI 
Pompa pracuje z minimaln� wydajno�ci� 
 
PRZYCZYNA     RADA 
 
Zanieczyszczony wirnik, zanieczy- Oczy�� zanieczyszczone elementy  
szczona rura tłoczna 
 
Zablokowany zawór zwrotny Oczy�� zawór i sprawd jego działanie 
 
Zbyt niski poziom wody Wył�cz pomp� 
 
Niewła�ciwy kierunek wirowania Sprawd kolejno�� faz na tablicy 
(pompy trójfazowe)     (tylko pompy trójfazowe ,rozdz. 12) 
 



Niewła�ciwe napi�cie zasilania   Doprowad napi�cie zasilania 
       zgodnie z tabliczk� na pompie 
 
RODZAJ USTERKI 
Pompa zatrzymuje si� po krótkim czasie (wył�cza przeka�nik termiczny) 
 
PRZYCZYNA     RADA 
 
Zablokowany przez „obce ciała” wirnik pompy Oczy�� wirnik (rozdz.14) 
 
Zbyt wysoka temperatura medium   Temperatura przekracza dopuszczalne 
       dla pompy granice. 
 
Awaria wewn�trzna     Skontaktuj si� z serwisem 
 
 
 
15. DOKUMENTACJA TECHNICZNA  
 
15.1  WYMIARY POMPY, OPAKOWANIE, CI��AR (rys.1) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



15.2 INSTALACJA POMPY PRZY MINIMALNEJ PRZESTRZENI ZABUDOWY (rys.2) 

 
15.3    INSTALACJA ELEKTRYCZNA, POMPA JEDNOFAZOWA Z WYŁ
CZNIKIEM 
PŁYWAKOWYM (rys.3)   
 
 
 
1) kabel zasilaj�cy 
2) kabel pływaka 
3) �ółto-zielony 
4) niebieski 
5) czarny lub br�zowy 
6) br�zowy 
7) kondensator 
8) silnik 
9) start 
10) czujnik termiczny 
11) czarny 
12) biały 
13) run 
14) zielony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1) kabel zasilaj�cy;  2) kabel pływaka;  3) �ółto-zielony;  4) niebieski;  5) czarny lub br�zowy;  6) br�zowy;  7) bezpiecznik 

termiczny;  8) kondensator;  9) silnik;  10) start;  11) czarny;  12) biały;  13) run;  14) zielony 
 
 
 
 
 
 
 



15.4    INSTALACJA ELEKTRYCZNA, POMPA JEDNOFAZOWA BEZ WYŁACZNIKA 
PŁYWAKOWEGO (rys.4) 
 
 
 
 
 

1) kabel zasilaj�cy 
2) �ółto-zielony 
3) czarny lub br�zowy 
4) niebieski 
5) kondensator 
6) silnik 
7) start 
8) bezpiecznik termiczny 
9) czarny 
10) biały 
11) run 
12) zielony 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) kabel zasilaj�cy 
2) �ółto-zielony 
3) niebieski 
4) czarny lub br�zowy 
5) bezpiecznik termiczny 
6) kondensator 
7) silnik 
8) start 
9) czarny 
10) biały 
11) run 
12) zielony 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15.5    INSTALACJA ELEKTRYCZNA, POMPA TRÓJFAZOWA (rys.5) 
 
 
 
 
 
 
 

1) kabel zasilaj�cy 
2) �ółto-zielony 
3) czarny 
4) br�zowy 
5) niebieski 
6) biały 
7) szary 
8) bezpiecznik termiczny 
9) uzwojenia 
10) silnik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
15.6    SPOSÓB USTAWIANIA DŁUGO�CI KABLA WYŁ
CZNIKA PŁYWAKOWEGO 

(rys.6) 

 



15.7    SPOSÓB CZYSZCZENIA WIRNIKA POMPY (rys. 7) 

 
15.8    SPOSÓB MONTA�U POMPY W WERSJI KOŁNIERZOWEJ (rys. 8) 
 
 

 
 
 



15.9    SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA POMPY TRÓJFAZOWEJ 
(rys. 9) 

 
 
 
 
 

1) run 
2) stop 
3) szary 
4) biały 
5) br�zowy 
6) granatowy 
7) �ółto-zielony 
8) czarny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.  INFORMACJA DOTYCZ�CA HAŁA�LIWO�CI POMPY 
       (w/g ECC 89/392 p.1.7.4.f) 
 
 
Gło�no�� pracy pompy nie przekracza 70 dB. 
 
O�wiadczenie producenta 
 
EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. o�wiadcza na swoj� odpowiedzialno��, �e produkt 
DW, DWVox odpowiada normom maszynowym 89/392 z modyfikacj� EC 91/368. 
 
K.FUJI 
Vice President 
Brendola 18 Maja 1995 


