
Instrukcja obsługi 

mypooldos – pompka 

dozująca 

16.08.2017 

Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać 
instrukcję obsługi! 

Przechowywać w celu późniejszego użycia! 

https://wszystkodobasenow.pl/pompka-dozujaca-descon-easy-dos
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Instrukcja obsługi 

mypool dos 
 
 

 
Dziękujemy za zakup wysokojakościowego produktu mypool. 

 
W przypadku szkód spowodowanych przez niestosowanie się do instrukcji obsługi wygasają 
roszczenia gwarancyjne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z 
takiego działania. 

 

Przez uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi! 
 

Czynności związane z instalacją, serwisem i konserwacją urządzenia mogą być wykonywane 
jedynie przez koncesjonowaną firmę specjalistyczną. 

 
 

1. Wskazówki bezpieczeństwa 

 
Instalacje elektryczne muszą być przeprowadzane zgodnie z przepisami miejscowymi i regionalnymi 
a także ewentualnymi regulacjami urzędowymi. W przypadku otwarcia pokrywy lub demontażu części 
części przewodzące napięcie mogą zostać odkryte. W przypadku strojenia, konserwacji lub renowacji 
urządzenia lub w przypadku wymiany części lub podzespołów należy odłączyć urządzenie od 
zasilania wtedy, gdy wymagane jest otwarcie urządzenia. Jeśli jednak strojenie, konserwacja lub 
renowacja musi przebiegać na otwartym urządzeniu podłączonym do napięcia, takie czynności może 
przeprowadzić jedynie doświadczony wyspecjalizowany personel, który jest świadomy związanych z 
tym zagrożeń i znający odpowiednie procedury. Kondensatory w urządzeniu mogą być ładowane, 
gdy urządzenie jest odłączone od wszystkich źródeł zasilania. 

 
Aby zapewnić bezpieczną eksploatację, należy stosować się do wskazówek bezpieczeństwa, które 
zawarte są w niniejszej instrukcji obsługi. Prace instalacyjne mogą być wykonywane jedynie przez 
uprawnionego i koncesjonowanego instalatora lub firmę elektryczną. 

 
Należy mieć na uwadze to, aby napięcie zasilania było odpowiednio zabezpieczone oraz 
zainstalowany został bezpiecznik różnicowoprądowy 30 mA. Urządzenia należy używać jedynie w 
suchych pomieszczeniach, bez gazów łatwopalnych i oparów. Urządzenia nie należy uruchamiać 
natychmiast, gdy zostało przeniesione z zimnego do ciepłego pomieszczenia. Wytworzona w takim 
przypadku skondensowana woda mogłaby uszkodzić urządzenie. 

 

Jeśli urządzenie ma widoczne uszkodzenia, nie działa lub przez dłuższy czas było przechowywane w 
niekorzystnych warunkach, należy przyjąć, że bezpieczne użytkowanie urządzenia nie jest już 
możliwe. W takim przypadku należy zabezpieczyć urządzenie przed niezamierzonym uruchomieniem 
i w razie konieczności wyłączyć z użytkowania. 
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2. Informacje o produkcie 

Pompka perystaltyczna mypooldos służy do dozowania rozwodnionych standardowych 

środków, bez zawartości materiałów stałych, przeznaczonych do uzdatniania wody. 

Prace konserwacyjne należy przeprowadzać w należytych odstępach czasowych. Za niezgodne z 

przeznaczeniem użytkowanie urządzenia odpowiedzialność ponosi osoba użytkująca urządzenie. 

 

 
3. Sposób działania 

 
Pompka perystaltyczna jest pompką samozasysającą, bez uszczelek oraz bez zaworów. Napędzana 
jest regulowanym silnikiem przekładniowym. Wirnik porusza sprężynowe rolki dociskowe, które 
zaciskają węża pompki. W ten sposób powstaje podciśnienie, które zasysa środek dozowany. 

 
Prędkość obrotowa wirnika i średnica węża regulują wydajność pompki, uwzględniając 
przeciwciśnienie oraz lepkość dozowanych środków. 

 
 

4. Wygląd 

 
UWAGA: Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia! 

 

Poszczególnych części nie da się już odpowiednio złożyć bez odpowiedniego 
narzędzia! 

Pokrywa obudowy pompki z Poprzez zdjęcie 
mechanizmem zatrzaskowym pokrywy elektroniki można dostać 

się do potencjometru 
Pokrywa wirnika Obudowa 
pompki 

Cyfrowa regulacja 
liczby obrotów – 
dzięki temu wysoka 
dokładność 
dozowania 

Konfekcjonowany 
zestaw wężyka 

Montaż ścienny za 
pomocą jedynie dwóch 
śrub (bez otwierania 
urządzenia) 

Łatwy do wymiany 
wirnik 
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5. Pompka perystaltyczna dozująca my pooldos 

Pompka perystaltyczna dozująca z napędem sterowanym mikroprocesorem do dozowania płynnych 
środków 

Wyposażenie podstawowe / właściwości 

 samozasysająca pompka perystaltyczna z solidnym silnikiem prądu stałego 

 cyfrowa regulacja liczby obrotów z zamkniętym układem regulacji (regulacja GCL): liczba 

obrotów wirnika utrzymywana jest na poziomie nastawionej wartości, niezależnie od materiału 

wężyka, lepkości, wysokości zasysania, wahań temperatury i napięcia sieciowego w 

wyznaczonym zakresie 

 proste działanie: przy włączonym napięciu roboczym pompka dozuje stale z nastawioną 

wydajnością 

 mechanizm z podwójnym łożyskiem kulkowym zapewnia długą żywotność urządzenia 

 zatrzaskowa pokrywa umożliwia łatwą i szybką wymianę wężyka 

 kompaktowa obudowa o małych wymiarach i stopniu ochrony IP 65 

 nastawa liczby obrotów przez potencjometr (pod pokrywą) 

Wskazówka: Przy ustawieniu potencjometru na lewo pompka dozująca zostaje wyłączona. 

 
 
 
 

6. Dane techniczne 

Wydajność: 2….75 ml/min = maks. 4,5 l/h 
Wysokość zasysania: maks. 1,8 m 
Przeciwciśnienie: maks. 1,5 bara 
Podłączenie przewodu 
ssawnego/dozującego: DN4, 6/4 mm 
Czas włączenia: 100%/h podczas zalecanego czasu trwania pracy 

Zalecany czas trwania pracy: 8 h/d 

Temperatura otoczenia: 10 – 500C 

 
Dane elektryczne: 
 
Napięcie robocze: 230 V (+/- 10%), 50-60 Hz 
Pobór mocy: 5 VA 
 
Dane mechaniczne: 
 
Stopień ochrony: IP 65 
Wymiary: 65 x 135 x 85 mm 
Masa: 0,6 kg 
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7. Wskazówki dot. montażu: 

 Ostrzeżenie: Przy pobieraniu substancji niebezpiecznych takich jak kwasy, ługi, produkty 

chlorowe lub biotechnologiczne należy koniecznie przestrzegać wszelkich przepisów dot. 

przechowywania i obchodzenia się z tymi produktami i podjąć wszystkie konieczne środki 

ostrożności. W szczególności należy podjąć odpowiednie środku (np. montaż wanny 

przechwytującej), aby uniknąć szkód powstałych w wyniku awarii wężyka pompki i zagrożeń 

z tym związanych. 

 W przypadku awarii węża w obudowie pompki można odprowadzić wyciekły środek z wnętrza 

pompki. W tym celu należy podłączyć wąż odprowadzający do środkowego króćca 

przyłączeniowego uchwytu węża. 

 Pompa perystaltyczna służy do dozowania rozwodnionych środków bez zawartości materiałów 

stałych. Środki łatwopalne nie mogą być tłoczone za pomocą tej pompki! W przypadku 

użytkowania w inny sposób niż opisany, w przypadku nieosiągania lub przekraczania danych 

technicznych bądź niestosowaniu się do instrukcji obsługi wygasają wszelkie możliwe roszczenia 

gwarancyjne. 

 Nie wolno otwierać obudowy urządzenia, ponieważ funkcjonowanie pompki w takim 

przypadku nie jest objęte gwarancją. Po otwarciu obudowy urządzenia wygasają wszelkie 

roszczenia gwarancyjne. 

 Przed użyciem należy sprawdzić, czy wężyk pompki nadaje się do dozowania danego środka. 

Wężyk pompki jest częścią zużywalną i musi przy używaniu być wymieniony po każdym sezonie 

w celu jak największego zminimalizowania awarii wężyka. 

 Należy stosować się do wszystkich wskazówek zawartych w rozdziałach „Montaż” i „Podłączenie 
elektryczne”. 

 
 
 

8. Montaż 

 Urządzenie należy zamontować w miejscu chronionym przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

wodą, oparami, ługami i kwasami. 

 Montaż pompki musi przebiegać nad poziomem zbiornika. Należy uwzględnić 

maksymalną wysokość zasysania 1,8 m. 

 Jeśli końcówka wężyka znajduje się pod poziomem zbiornika, należy zamontować w punkcie 

wtrysku zawór zwrotny, aby zapobiec pustym przebiegom zbiornika wg zasady działania lewara. 

 Urządzenie musi być tak zamontowane, aby przyłącza wężyka w pompce były skierowane do 

dołu. 

 W przypadku montażu na nierównych powierzchniach należy uważać, aby obudowa nie była 

zamontowana krzywo. 
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 Otwory do montażu ściennego wywiercone zostały w pionie w odstępie 120 mm. Śruby należy 

wkręcić w kołki tak głęboko, aby główki wystawały co najmniej 4 mm ze ściany. Następnie 

urządzenie z otworami mocującymi założyć na śruby i lekko pociągnąć ku prawemu dołowi do 

pozycji mocowania. Następnie zdjąć pokrywę obudowy i przytwierdzić urządzenie poprzez 

włożenie śruby mocującej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przytwierdzenie 

2 śrubami. 

120 mm 
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Pokrywa obudowy 

 

9. Podłączenie elektryczne 

 Wszystkie prace instalacyjne należy przeprowadzić bez podłączonego napięcia. 

 Podłączenie elektryczne może przeprowadzić jedynie autoryzowany personel elektryczny. 

Bezwzględnie należy przestrzegać odpowiednich norm i przepisów bezpieczeństwa. 

 Do pompki można podłączyć jedynie takie napięcie robocze jak wymienione na tabliczce 

znamionowej. 

 
 
 

10. Uruchomienie 

Stałe dozowanie z ustawianą wydajnością. Do wprowadzenia ustawień należy zdjąć pokrywę obudowy. 
 
 

 

 
 

Po podłączeniu napięcia roboczego pompka pracuje z liczbą obrotów ustawioną na potencjometrze 
obrotowym. Wydajność można ustawić stopniowo w przedziale 2,5 ml/min a 75 ml/min. Po 
przekręceniu w lewo dozowanie zostaje wyłączone. 

Nastawa przez potencjometr 
obrotowy (10 zaznaczeń). 

 
Przy ustawieniu do lewej 
strony pompka jest wyłączona. 

pokrywa obudowy 



10 

 

 

 

11. Wymiana wężyka bez demontażu wirnika 

Ważne: Należy używać jedynie oryginalnego wężyka wymiennego! Nigdy nie natłuszczać wężyka! 

Wężyk pompki jest częścią zużywalną i należy go wymienić po zakończeniu sezonu lub przed 

rozpoczęciem nowego sezonu: 

Ostrzeżenie: Najpierw należy opróżnić wężyk pompki i przewody doprowadzające. W przeciwnym 

razie żrące resztki substancji przy zdejmowaniu wężyka pompki mogą spowodować poważne 

obrażenia oczu i skóry. Zawsze należy używać okularów i rękawiczek ochronnych i chronić 

otoczenie przed wyciekającymi substancjami za pomocą ścierki. 

 Ostrzeżenie: Ryzyko zmiażdżenia palców! Najpierw należy upewnić się, że pompka dozująca 

podczas wymiany wężyka jest odłączona od napięcia roboczego (wyłączyć przełącznik główny 

urządzenia)! 

 Po zdjęciu pokrywy obudowy pompki wyjąć uchwyt wężyka wraz z wężykiem przy obróceniu 

wirnika do przodu. 

 Wyjąć stary wężyk. 

 Nowy wężyk pompki nasunąć bez obracania na króciec wężyka aż do oporu. 

 Jeśli obudowa pompy jest zanieczyszczone przez środek tłoczony, należy wyjąć wirnik i 

dokładnie oczyścić i osuszyć wnętrze obudowy pompki. 

 Włożyć uchwyt wężyka do obudowy pompki. 

 Wsunąć wężyk przy ruchu obrotowym wirnika do kanału. 

 Nałożyć pokrywę obudowy. 

  

 
 
 
 

14.  Lista części wymiennych/zużywalnych 
 

Art. nr Oznaczenie 
ET = część wymienna 
VT = część zużywalna 

Żywotność w 
miesiącach 

(w przybliżeniu) 

13201 
Wężyk pompki DLS 

10000, d= 8,0 mm 
VT 6 – 12 

13220 Wirnik VT 12 – 36 


