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Instrukcje uzupełniające

Rys. 1: Proszę koniecznie przeczytać!
Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami
uzupełniającymi! Znając je będą Państwo w
stanie w pełni wykorzystać informacje zawarte
w instrukcji obsługi.

W tekście w sposób szczególny uwypuklono:

n Wyliczenia

Instrukcje postępowania

ð Rezultaty instrukcji postępowania

Informacje

Informacja zawiera ważne wskazówki dla
prawidłowego funkcjonowania urządzenia
lub ułatwiające pracę.

Wskazówki bezpieczeństwa

Wskazówki bezpieczeństwa oznaczono pikto‐
gramami - patrz rozdział "Bezpieczeństwo".

Aktualność

Niniejsza instrukcja obsługi została sporzą‐
dzona zgodnie z przepisami UE, obowiązują‐
cymi w momencie jej opublikowania.

Wskazówka dotycząca użytkowania

Niniejsza instrukcji obsługi jest przeznaczona
wyłącznie dla specjalistów w zakresie oscyla‐
cyjnych pomp dozujących i ich eksploatacji!

Instrukcje uzupełniające
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1 Kod identyfikacyjny
Seria CONCEPT plus, wersja b

CNP
b

Typ  

 _ _ _
_

Dane eksploatacyjne w przypadku maksymalnego przeciwciśnienia i typu: patrz
tabliczka znamionowa na obudowie pompy

 Materiał

PP Polipropylen

NP Szkło akrylowe/PVC

PV PVDF

 Membrana i uszczelka

E Standardowa z uszczelkami EPDM

B Standardowa z uszczelkami FPM

T Standardowa z uszczelką płaską PTFE

 Wersja głowicy dozującej

0 bez odpowietrzenia, bez sprężyny zaworowej

1 bez odpowietrzenia, ze sprężyną zaworową

2 z odpowietrzeniem, bez sprężyny zaworowej

3 z odpowietrzeniem, ze sprężyną zaworową

 Przyłącze hydrauliczne

0 Przyłącze standardowe

 Wersja

0 z logo ProMinent

 Przyłącze elektryczne

A 100 - 230 V, wtyczka europejska

B 100 - 230 V, wtyczka szwajcarska

C 100 - 230 V, wtyczka australijska

D 100 - 230 V, wtyczka USA

 Rodzaj montażu kabel

Kod identyfikacyjny
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Seria CONCEPT plus, wersja b

0 bez kabla i zestawu doposażenia

A z zestawem doposażenia wejścia
zewn. i wejścia poziomu, oddzielnie,
bez przełącznika poziomu

B z zestawem doposażenia wejścia
zewn. i wejścia poziomu, zamonto‐
wany, bez przełącznika poziomu

F z wejściem poziomu, zamontowany,
z przełącznikiem poziomu

G z wejściem zewn. i wejściem
poziomu, zamontowany, z kablem
zewnętrznym i przełącznikiem
poziomu

 Wyposażenie

0 bez wyposażenia

1 z wyposażeniem

 Typ sterowania

0 zestyk zewnętrzny

 

Kod identyfikacyjny
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2 Widok urządzenia

5
6

4

1

3

2

8
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P_CO_0005_SW

Rys. 2: Widok urządzenia CONCEPT plus
1 Pokrętło regulacji długości skoku
2 Wskaźnik zakłócenia / pracy (czerwony

zakłócenie / zielony praca)
3 Przełącznik wielofunkcyjny (częstotliwości

skoku (w % z 180 lub 240 skoków/min.),
stop, tryb pracy „Zewnętrzny” (zestaw
doposażenia))

4 Kabel sieciowy

5 Gniazdo „sterowanie zewnętrzne” (w trybie
pracy „Zewnętrzny”, sterowanie poprzez
sygnał styku; opcja)

6 Gniazdo „Przełącznik poziomu” (do jednos‐
topniowego przełącznika poziomu; opcja)

7 Zawór ssący
8 Zawór ciśnieniowy

Otwór przeciekowy znajduje się między zaworem ssącym i obudową napędu.

Widok urządzenia
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3 Rozdział Bezpieczeństwo
Oznaczenia wskazówek bezpieczeństwa

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera następu‐
jące hasła ostrzegawcze dla różnych stopni
niebezpieczeństwa:

Hasło
ostrzega‐
wcze

Znaczenie

OSTRZE‐
ŻENIE

Sygnalizuje możliwość wystą‐
pienia niebezpiecznej sytuacji.
Jeśli nie uda się jej zapobiec,
mogą się Państwo znaleźć w
sytuacji zagrożenia życia oraz
narazić się na ciężkie obra‐
żenia.

UWAGA Sygnalizuje możliwość wystą‐
pienia niebezpiecznej sytuacji.
Jeśli nie uda się jej zapobiec,
mogą się Państwo narazić się
na średnie obrażenia lub
szkody rzeczowe.

Znaki ostrzegawcze dla różnych stopni niebez‐
pieczeństwa

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera następu‐
jące znaki ostrzegawcze dla różnych stopni nie‐
bezpieczeństwa:

Znaki ostrzegawcze Rodzaj niebezpie‐
czeństwa

Ostrzeżenie przed
automatycznym uru‐
chamianiem się.

Ostrzeżenie przed
niebezpiecznym
napięciem elek‐
trycznym.

Ostrzeżenie przed
miejscem niebez‐
piecznym.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

n Pompa może być stosowana wyłącznie do
dozowania mediów ciekłych.

n Stosowanie pompy można rozpocząć
wyłącznie po jej prawidłowym zainstalo‐
waniu oraz uruchamiać zgodnie z danymi
technicznymi i specyfikacjami podanymi w
instrukcji obsługi.

n Przestrzegać ogólnych ograniczeń doty‐
czących granic lepkości, odporności na
działanie chemikaliów i szczelności – patrz
również Wykaz odporności firmy ProMi‐
nent® w katalogu produktów lub na stronie
www.prominent.com!

n Wszelkie inne zastosowania lub modyfi‐
kacje są zabronione.

n Pompa nie jest przeznaczona do dozo‐
wania mediów gazowych oraz ciał stałych.

n Pompa nie jest przeznaczona do dozo‐
wania mediów palnych bez wykorzystania
odpowiednich środków ochronnych.

n Pompa nie jest przeznaczona do dozo‐
wania mediów wybuchowych.

n Pompa nie nadaje się do stosowania na
obszarach zagrożonych wybuchem.

n Pompa nie jest przeznaczona do dozo‐
wania mediów radioaktywnych.

n Pompa nie jest przeznaczona do stoso‐
wania na zewnątrz bez wykorzystania
odpowiednich środków ochronnych.

n Pompa jest przeznaczona wyłącznie do
użytku przemysłowego.

n Pompa może być eksploatowana
wyłącznie przez odpowiednio autoryzo‐
wany i wykwalifikowany personel.
Personel musi mieć odpowiednie doświad‐
czenie w eksploatacji pomp dozujących.

n Są Państwo zobligowani do przestrze‐
gania zaleceń zawartych w instrukcji
obsługi odnośnie poszczególnych faz
życia urządzenia.

Rozdział Bezpieczeństwo
 

  7



Wskazówki bezpieczeństwa

 OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przez wystąpieniem obrażeń
osób i szkód materialnych
Pompa może rozpocząć pompowanie, gdy
jest podłączona do napięcia sieciowego.

– Zamontować wyłącznik awaryjny w
przewodzie sieciowym pompy lub zin‐
tegrować pompę z układem wyłą‐
czenia awaryjnego urządzenia.

 OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem
W przypadku uszkodzenia obudowy lub w
przypadku otwartego otworu nie jest
zapewniona dostateczna izolacja napięcia
sieciowego we wnętrzu.

– W przypadku uszkodzenia obudowy
lub w przypadku otwartego otworu
odłączyć pompę od sieci.

 OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie materiałem niebezpiecznym!
Możliwe następstwa: śmierć lub najcięższe
obrażenia.

Podczas obchodzenia się z materiałami
niebezpiecznymi należy przestrzegać
aktualnych kart charakterystyki producenta
materiału niebezpiecznego. Niezbędne
działania zapobiegające zostały zawarte w
treści karty charakterystyki. Ze względu na
nową wiedzę, pozwalającą na nową ocenę
potencjału zagrożeń materiału, należy
sprawdzać regularnie kartę charakterystyki
i w razie potrzeby wymienić.

Za dostępność i aktualny stan karty cha‐
rakterystyki oraz związanej z tym oceny
ryzyka poszczególnych stanowisk pracy
odpowiedzialny jest użytkownik instalacji.

 PRZESTROGA!

Ostrzeżenie przed rozpryskującym się
dookoła dozowanym medium
Ze względu na ciśnienie dostępne w zes‐
pole tłocznym oraz w sąsiednich elemen‐
tach urządzenia, podczas manipulacji lub
otwarcia elementów hydraulicznych może
dojść do wytryśnięcia dozowanego
medium.

– Odłączyć pompę od sieci i zabezpie‐
czyć przed nieumyślnym uruchomie‐
niem.

– Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek
pracy, elementy hydrauliczne urzą‐
dzenia należy pozbawić ciśnienia.

Rozdział Bezpieczeństwo
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 PRZESTROGA!

Ostrzeżenie przed rozpryskującym się
dozowanym medium
Pompa dozująca może osiągnąć wielokrot‐
ność swojego ciśnienia nominalnego. W
przypadku zapchania przewodu ciśnienio‐
wego może dojść do pęknięcia elementów
hydraulicznych.

– Zawór stabilizacji ciśnienia zamon‐
tować prawidłowo w przewodzie ciś‐
nieniowym zaraz za pompą dozującą.

 PRZESTROGA!

Ostrzeżenie przed przeciążeniem
W przypadku ujemnej różnicy ciśnienia
między stroną tłoczną i stroną ssącą,
pompa dozująca może dozować zbyt dużą
ilość medium.

– Np. przy swobodnym wylocie sto‐
sować zawór stabilizacji ciśnienia o
ciśnieniu otwarcia co najmniej 1,5 bar
(niemożliwe w przypadku 0213).

 PRZESTROGA!

Niebezpieczeństwo wystąpienia obrażeń
osób i szkód materialnych
W przypadku stosowania niesprawdzo‐
nych części pochodzących od innych pro‐
ducentów może dojść do wystąpienia
obrażeń osób i szkód materialnych.

– W pompach dozujących montować
wyłącznie części sprawdzone i reko‐
mendowane przez ProMinent.

 PRZESTROGA!

Ostrzeżenie przed nielegalną eksploatacją
Przestrzegać przepisów obowiązujących w
miejscu ustawienia urządzenia.

Sytuacje awaryjne

W sytuacji awaryjnej wyciągnąć kabel sieciowy,
obrócić przełącznik wielofunkcyjny na „Stop”
(jeżeli taka pozycja występuje), wcisnąć
wyłącznik awaryjny zainstalowany przez klienta
lub odłączyć pompę od sieci zgodnie z proce‐
durą wyłączenia awaryjnego urządzenia!

Jeśli z urządzenia wydostawać się będzie
dozowane medium, hydrauliczny obszar pompy
należy dodatkowo pozbawić ciśnienia. Prze‐
strzegać karty charakterystyki dozowanego
medium.

Rozdział Bezpieczeństwo
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4 Składowanie i transport

 OSTRZEŻENIE!

Pompę dozującą należy przesyłać do naprawy wyłącznie w stanie czystym, zespół tłoczny
powinien być przepłukany – patrz rozdział Wyłączenie z eksploatacji!

Pompy dozujące przesyłać tylko z wypełnionym zaświadczeniem o dekontaminacji. Zaświad‐
czenie o dekontaminacji jest częścią zlecenia przeglądu/naprawy. Przegląd lub naprawa zos‐
taną wykonane tylko, jeśli dostarczono zaświadczenie o dekontaminacji, wypełnione prawid‐
łowo i kompletnie przez autoryzowany i wykwalifikowany personel użytkownika pompy.

Formularz „Zaświadczenie o dekontaminacji” można znaleźć na stronie www.prominent.com.

Warunki otoczenia

Dane Wartość Jednostka

Temperatura podczas składowania i transportu, min. -10 °C

Temperatura podczas składowania i transportu, maks. +50 °C

Wilgotność powietrza, maks.* 95 % wilgotność
względna

*brak kondensacji

Składowanie i transport
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5 Montaż i instalacja

 PRZESTROGA!

Ostrzeżenie przed rozpryskującym się
dozowanym medium
Jeśli przewody nie są prawidłowo zainsta‐
lowane, może dojść do ich odłączenia lub
pęknięcia.

– Wszystkie przewody wężowe ułożyć
bez naprężeń mechanicznych i
zagięć.

– Używać wyłącznie oryginalnych węży
o określonych wymiarach i gruboś‐
ciach ścianki.

– Aby zapewnić dobrą wytrzymałość
połączeń, stosować wyłącznie pierś‐
cienie zaciskowe i końcówki wężowe
przeznaczone do danej średnicy
węża.

 PRZESTROGA!

Ostrzeżenie przed rozpryskującym się
dozowanym medium
Uszczelki PTFE, które zostały już raz
użyte / ściśnięte nie mogą już zagwaran‐
tować odpowiedniego uszczelnienia połą‐
czenia hydraulicznego.

– Zawsze używać nowych, nieużywa‐
nych uszczelek PTFE.

 PRZESTROGA!

Ostrzeżenie przed przeciążeniem
W przypadku ujemnej różnicy ciśnienia
między stroną tłoczną i stroną ssącą,
pompa dozująca może dozować zbyt dużą
ilość medium.

– Np. przy swobodnym wylocie sto‐
sować zawór stabilizacji ciśnienia o
ciśnieniu otwarcia co najmniej 1,5 bar
(niemożliwe w przypadku 0213).

 PRZESTROGA!

Ostrzeżenie przed zniszczeniem pompy
Niewłaściwe napięcie sieciowe lub nie‐
właściwa częstotliwość sieciowa mogą
prowadzić do zniszczenia pompy dozu‐
jącej.

– Skontrolować zgodność napięcia sie‐
ciowego i częstotliwości z wartościami
podanymi na tabliczce znamionowej.

Montaż i instalacja
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 PRZESTROGA!

Możliwe sklejenie zestyków przekaźnika
pośredniczącego
Włączenie i wyłączenie elektromagne‐
tycznej pompy dozującej w ramach pro‐
cesu przy użyciu napięcia sieciowego
może doprowadzić do sklejenia zestyków
przekaźnika pośredniczącego w wyniku
dużej wartości prądu włączeniowego.

– Do wysterowywania pompy wykorzys‐
tywać możliwości sterowania przy‐
łącza zewnętrznego (funkcje:
„Przerwa” lub „Impuls”).

– Jeżeli nie jest możliwe uniknięcie włą‐
czania i wyłączania pompy przez
przekaźnik, należy użyć ogranicznika
prądu włączeniowego (na 230 V, np.
nr części 1059333).

 PRZESTROGA!

Możliwe szkody rzeczowe na skutek
szczytów napięcia
W przypadku, gdy pompa podłączona jest
do sieci w sposób równoległy do odbior‐
ników indukcyjnych (jak np. zawór elektro‐
magnetyczny, silnik), szczyty napięcia
indukcyjnego mogą przy wyłączaniu usz‐
kodzić sterownik.

– Przewidzieć dla pompy oddzielnie
zestyki (faza) i zasilić napięciem za
pośrednictwem stycznika pomocni‐
czego lub przekaźnika.

– Jeżeli nie jest to możliwe, równolegle
podłączyć warystor (nr kat. 710912)
lub człon RC (0,22 µF/220 Ω, nr kat.
710802).

 PRZESTROGA!

Ostrzeżenie przed nielegalną eksploatacją
Przestrzegać przepisów obowiązujących w
miejscu ustawienia urządzenia.

 Zbyt mała wydajność dozowania

Wibracje mogą zakłócać działanie
zaworów zespołu tłocznego.
– Pompę dozującą zamocować w taki

sposób, by nie występowały żadne
wibracje.

 Instrukcje montażu zestawu doposa‐
żenia
"Instrukcja montażu zestawu doposażenia
zewn. + poziom CNPb (nr zamówienia
1046731)" - patrz załącznik.

Montaż i instalacja
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Montaż przewodu giętego

1

3

2

4

5

6

P_PNM_0008_SW

Rys. 3
1. Pompę dozującą zamontować na zbior‐

niku lub konsoli za pomocą śrub i pod‐
kładek typu U (Ø 6 mm).

2. Wąż ciśnieniowy przyciąć na odpo‐
wiednią długość.

3. Nakrętkę złączkową (5) oraz pierścień
zaciskowy (4) naciągnąć na przewód
wężowy (6).

4. Przycięty koniec węża wsunąć aż do
oporu przez tulejkę (3).

5. Docisnąć wąż (6) i dokręcić nakrętkę
złączkową (5).

6. Zainstalować przewód ssący.

W tym celu przyciąć wolny koniec
przewodu ssącego na taką długość
tak, by zawór stopowy wisiał tuż
nad dnem zbiornika.
W przypadku dozowania mediów
zanieczyszczonych lub z osadem
na dnie przyciąć wolny koniec prze‐
wodu ssącego na taką długość, by
zawór stopowy wisiał co najmniej
50 mm nad dnem zbiornika.

Długość przewodu ssącego i wyso‐
kość ssania powinny być możliwe
jak najmniejsze.
Przewód ssący układać wzno‐
sząco.

7. Zainstalować zawór stopowy.

Montaż i instalacja
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6 Konserwacja
Okres Praca konserwacyjna Personel

Co kwartał* n Sprawdzić membranę dozującą pod kątem uszko‐
dzeń ** – patrz „Naprawa”.

n Prawidłowe osadzenie przewodów hydraulicznych w
zespole tłocznym.

n Prawidłowe osadzenie zaworu ciśnieniowego i ssą‐
cego.

n Sprawdzić szczelność całego zespołu tłocznego –
szczególnie na otworze przeciekowym.

n Sprawdzić prawidłowe tłoczenie: Włączyć krótko
zasysanie pompy – ustawić przełącznik wielofunk‐
cyjny krótko na „100%”.

n Sprawdzić nienaruszenie przyłączy elektrycznych.
n Sprawdzić nienaruszenie obudowy.
n Skontrolować prawidłowe osadzenie śrub głowicy

dozującej.

Personel specjalistyczny

* w przypadku normalnego obciążenia (ok. 30% pracy ciągłej).

W przypadku większego obciążenia (np. praca ciągła): Krótsze cykle.

** w przypadku dozowania mediów, które znacznie obciążają membranę dozującą, jak np. z dodat‐
kami abrazyjnymi, sprawdzać membranę dozującą w krótszych przedziałach czasu.

Momenty dokręcania

Dane Wartość Jednostka

Momenty dokręcania śrub: 4,5 ... 5.0 Nm

Konserwacja
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7 Naprawa
Czynności naprawcze, które może wykonywać
wykwalifikowany personel specjalistyczny –
zgodnie ze wskazówkami bezpieczeństwa:

n czyszczenie zaworu
n wymiana membrany

Wszystkie inne czynności naprawcze: Proszę
zwrócić się do właściwego oddziału ProMinent!

Wymiana membrany dozującej

P_CO_0015_SW

1 2 3 4 5 6

Rys. 4

n Jeśli to konieczne, przedsięwziąć środki
ochronne.

n Przestrzegać karty charakterystyki dozo‐
wanego medium.

n Urządzenie pozbawić ciśnienia.

1. Opróżnić zespół tłoczny (zespół tłoczny
ustawić do góry nogami i wylać dozo‐
wane medium; następnie przepłukać za
pomocą odpowiedniego medium; w
przypadku używania niebezpiecznych
mediów zespół tłoczny należy prze‐
płukać bardzo dokładnie!).

2. W trakcie działania pompy, przy 0%-
owej długości skoku głowicę regulującą
skok przestawić do oporu (obrót osi
napędowej jest wtedy bardzo ciężki).

3. Wyłączyć pompę.

4. Po stronie tłocznej i ssania odkręcić
przyłącza hydrauliczne.

5. Usunąć śruby (1).

6. Poluzować głowicę dozującą (2) i tarczę
głowicy (4) na obudowie pompy (6) – nie
odkręcać całkowicie!

7. Przytrzymać obudowę pompy (6) jedną
ręką, a drugą ręką zacisnąć membranę
(3) między głowicą dozującą (2) i tarczą
głowicy (4).

Naprawa
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8. Oddzielić membranę (3) od osi napę‐
dowej poprzez lekki, ale energiczny
obrót głowicy dozującej (2), membrany
(3) i tarczy głowicy (4) przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara.

9. Membranę (3) odkręcić całkowicie od
osi napędowej.

10. Zdjąć tarczę głowicy (4) z obudowy
pompy (6).

11. Sprawdzić stan membrany bezpieczeń‐
stwa (5) i w razie potrzeby wymienić ją.

12. Membranę bezpieczeństwa (5) nasunąć
na oś napędową tylko na tyle, aż będzie
przylegała płasko do obudowy pompy
(6) – nie dalej!

13. Stopniowo wkręcać nową membranę (3)
na oś napędową aż do oporu.

ð Membrana (3) przylega teraz do
oporu gwintu.

14. Jeżeli to się powiedzie, usunąć z gwintu
zanieczyszczania lub wióry i wkręcić
membranę (3) prawidłowo na oś napę‐
dową.

Membrana musi być nakręcona
dokładnie na oś napędową, w prze‐
ciwnym razie późniejsze dozowanie
pompy nie będzie dokładne!

15. Ponownie odkręcić membranę (3).

16. Nasadzić tarczę głowicy (4) na obudowę
pompy (6).

 PRZESTROGA!

Przecieki zauważalne zbyt późno
– W późniejszej pozycji monta‐

żowej pompy, otwór przecie‐
kowy musi być skierowany na
dół – patrz !

– Nasadzić tarczę głowicy (4) od
razu w prawidłowym położeniu
na obudowę pompy (6)! Nie
obracać tarczy głowicy przy
obudowie pompy, aby nie
doszło do wykrzywienia mem‐
brany bezpieczeństwa (5)!

17. Membranę (3) umieścić w tarczy głowicy
(4).

 PRZESTROGA!

Przecieki zauważalne zbyt późno
– Nie przekręcać membrany (3)

podczas wykonywania następ‐
nego kroku!

– Tarcza głowicy (4) musi
pozostać przy tym w swym
położeniu, aby nie doszło do
wykrzywienia membrany bez‐
pieczeństwa!

18. Przytrzymać tarczę głowicy (4) i
dokręcić membranę (3) zgodnie z
ruchem wskazówek zegara, aż będzie
mocno osadzona (będzie wyczuwalny
opór sprężyny powrotnej).

19. Długość skoku ustawić na 100%.

20. Nasadzić głowicę dozującą (2) ze śru‐
bami (1) na membranę (3) i tarczę gło‐
wicy (4) – w późniejszej pozycji monta‐
żowej przyłącze ssania musi być
skierowane w dół.

Naprawa
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21. Założyć śruby (1) i przykręcić na krzyż.
Momenty dokręcania patrz poniżej.

 PRZESTROGA!

Możliwy przeciek
– Moment dokręcania śrub należy

sprawdzić po 24-godzinnej eksploa‐
tacji!

– W przypadku głowic dozujących PP i
PV skontrolować momenty dokrę‐
cania dodatkowo po upływie kwartału!

Momenty dokręcania

Dane Wartość Jednostka

Momenty dokręcania śrub: 4,5 ... 5.0 Nm

Naprawa
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8 Zakłócenia działania
Opis błędów Przyczyna Co robić

Pompa nie zasysa mimo
pełnego skoku i odpowie‐
trzenia.

Niewielkie skrystalizowane osady
na gnieździe kulowym wskutek
wyschnięcia zaworów.

Wyjąć wąż ssący ze zbiornika
zapasowego i dokładnie prze‐
płukać zespół tłoczny.

Silne skrystalizowane osady na
gnieździe kulowym wskutek
wyschnięcia zaworów.

Zdemontować i oczyścić
zawory.

Przy tarczy głowicy wydo‐
staje się ciecz.

Śruby w głowicy dozującej są
zbyt luźno osadzone.

Dokręcić śruby w głowicy dozu‐
jącej na krzyż – moment dokrę‐
cania patrz poniżej.

Membrana dozująca jest nie‐
szczelna.

Wymienić membranę dozującą -
patrz „Naprawa”.

Wskaźnik zakłócenia /
pracy nie świeci się.

Błędne napięcie sieciowe lub
brak napięcia.

Podłączyć pompę prawidłowo
do podanego napięcia siecio‐
wego – zgodnie z informacjami
na tabliczce znamionowej.

Wskaźnik zakłócenia /
pracy świeci się na czer‐
wono.

Poziom cieczy w zbiorniku zapa‐
sowym osiągnął stopień „Poziom
niski”.

Napełnić zbiornik zapasowy.

Przełącznik wielofunkcyjny znaj‐
duje się w położeniu między
dwoma możliwościami wyboru.

Przełącznik wielofunkcyjny musi
zablokować się w jednym poło‐
żeniu.

Błędy w układzie elektronicznym Przesłać pompę.

Momenty dokręcania

Dane Wartość Jednostka

Momenty dokręcania śrub: 4,5 ... 5.0 Nm

Zakłócenia działania
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9 Wyłączenie z eksploatacji

 OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo wskutek pozostałości
chemikaliów
W zespole tłocznym oraz w obudowie
znajdują się zazwyczaj resztki chemikaliów
po eksploatacji. Mogą one stanowić nie‐
bezpieczeństwo dla osób.

– Podczas wysyłania oraz transportu
należy koniecznie przestrzegać wska‐
zówek bezpieczeństwa zawartych w
rozdz. Składowanie, transport i rozpa‐
kowywanie.

– Wyczyścić dokładnie zespół tłoczny
oraz obudowę z chemikaliów i zanie‐
czyszczeń. Przestrzegać karty cha‐
rakterystyki dozowanego medium.

 PRZESTROGA!

Zagrożenie dla środowiska – zużyte urzą‐
dzenia elektroniczne
W pompie znajdują się elementy elektro‐
niczne, które mogą być toksyczne dla śro‐
dowiska.

– Oddzielić elementy elektroniczne od
pozostałych elementów.

– Przestrzegać przepisów obowiązują‐
cych aktualnie w miejscu użytko‐
wania!

Wyłączenie z eksploatacji
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10 Dane techniczne
Tabela wydajności CNPb dla 180 skoków/min

Typ Min. wydajność pompy

przy maks. przeciwciś‐
nieniu

Min. wydajność pompy

przy średnim przeciw‐
ciśnieniu

Wielkość
przyłącza

äÆ x iÆ

Wyso‐
kość
ssania
*

Wyso‐
kość
zasy‐
sania*
*

Maks.
ciś‐
nienie
wstępn
e po
stronie
ssania

 bar l/h ml/
skok

bar l/h ml/
skok

mm mH2O mH2O bar

concept plus

1000 10 0.74 0.07 5.0 0.97 0.09 6x4 6.0 1.8 8

1601 16 1.1 0.10 8.0 1.4 0.13 6x4 6.0 2.0 8

1002 10 2.1 0.19 5.0 2.6 0.24 6x4 5.0 2.5 5

0704 7 3.9 0.36 3.5 4.4 0.41 6x4 4.0 3.0 3

0309 3 9.0 0.83 1.5 13.0 1.20 8x5 2.0 2.0 1

0215 1.5 16.4 1.52 1.0 18.3 1.70 8x5 1.5 1.5 0.5

Pompy dozujące concept plus z samoodpowietrzająca głowicą dozującą SER***

1002 10 1.8 0.17 5.0 2.7 0.2 6x4 1.8 1.8 5

0704 7 3.0 0.28 3.5 4.3 0.4 6x4 1.8 1.8 3

0309 3 9.0 0.83 1.5 13.6 1.3 8x5 1.8 1.8 1

0215 1.5 13.2 1.22 - - - 8x5 1.8 1.8 0.5

Dane techniczne
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Tabela wydajności CNPb dla 240 skoków/min

Typ Min. wydajność
pompy

przy maks. przeciw‐
ciśnieniu

Min. wydajność pompy

przy średnim przeciw‐
ciśnieniu

Wielkość
przyłącza

äÆ x iÆ

Wyso‐
kość
ssania
*

Wyso‐
kość
zasy‐
sania**

Maks.
ciś‐
nienie
wstępn
e po
stronie
ssania

 bar l/h ml/
skok

bar l/h ml/
skok

mm mH2O mH2O bar

concept plus

1001 10 1.0 0.07 5.0 1.3 0.09 6x4 6.0 1.8 8

1602 16 1.5 0.10 8.0 1.9 0.13 6x4 6.0 2.0 8

1003 10 3.0 0.21 5.0 4.3 0.30 6x4 5.0 2.5 5

0705 7 5.2 0.36 3.5 5.9 0.41 6x4 4.0 3.0 3

0312 3 12.0 0.83 1.5 17.3 1.20 8x5 2.0 2.0 1

0223 1.5 21.9 1.52 1.0 25.2 1.75 8x5 1.5 1.5 0.5

Pompy dozujące concept plus z samoodpowietrzająca głowicą dozującą SER***

1003 10 2.4 0.17 5.0 3.06 0.25 6x4 1.8 1.8 5

0705 7 4.2 0.29 3.5 5.2 0.36 6x4 1.8 1.8 3

0312 3 12.9 0.83 1.5 17.6 1.22 8x5 1.8 1.8 1

0223 1.5 18.6 1.29 - - - 8x5 1.8 1.8 0.5

* wysokości ssania przy napełnionym przewodzie ssącym i napełnionym zespole tłocznym

** wysokości zasysania za pomocą czystych i nawilżonych zaworów, w przypadku wody jako dozo‐
wanego medium (20°C), przy 100% długości skoku, maks. częstotliwości skoku, swobodnym
wylocie lub otwartym zaworze odpowietrzającym i prawidłowo zainstalowanym systemie przewodów

*** podane dane eksploatacyjne stanowią gwarantowane wartości minimalne, ustalone przy użyciu
wody jako medium przy temperaturze pokojowej Przyłącze obejścia w przypadku samoodpowietrza‐
jącej głowicy dozującej ma wielkość 6x4 mm.

Dane techniczne
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Parametry materiałów

Rodzaj materiału Głowica dozująca Przyłącze ssące/
tłoczne

Uszczelki Kulki zaworu

PPT Polipropylen Polipropylen PTFE Ceramika

PPE Polipropylen Polipropylen EPDM Ceramika

PPB Polipropylen Polipropylen FPM-B Ceramika

NPT Szkło akrylowe PVC PTFE Ceramika

NPE Szkło akrylowe PVC EPDM Ceramika

NPB Szkło akrylowe PVC FPM-B Ceramika

PVT PVDF PVDF PTFE Ceramika

Membrana: z nakładką PTFE

Obudowa: PPE, wzmocnione włóknem szklanym

Dane elektryczne

CNPb 100 ... 230 VAC ±10%, 50 Hz/60 Hz

Dane 180 skoków/min 240 skoków/min

Moc znamionowa 11,1 ... 10,5 W 14,3 ... 13,4 W

Wartość prądu I eff 0,4 ... 0,2 A 0,46 ... 0,22 A

Wartość szczytowa prądu 1,5 A 1,5 A

Bezpiecznik * 1,6 AT 1,6 AT

* Bezpieczniki muszą posiadać dopuszczenia zgodne ze standardami VDE, UL i CSA!

Dane techniczne
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Dane techniczne wejść (wejście styku, wejście poziomu)

Dane Wartość Jednostka

Napięcie przy otwartych stykach 5 ± 0,5 VDC

Opór wejściowy 12 ± 0,5 ㏀

Prąd zwarciowy 0,5 ± 0,05 mA

Maks. poziom sygnału „0” 1.0 V

Maks. poziom sygnału „1” 3.5 V

Minimalny czas zamykania wejścia styku 20 ms

Czas reakcji wejścia poziomu 2 s

Temperatury

 PRZESTROGA!

Wersja 240-skokowa może ulec awarii
Przy temperaturach otoczenia powyżej 35°C wersja 240-skokowa może ulec przegrzaniu.

– Wersji 240-skokowej używać wyłącznie przy temperaturach otoczenia niższych niż 35°C.

Dane Wartość Jednostka

Temperatura podczas składowania i transportu -10 ... +50 °C

Temperatura otoczenia podczas działania -10 ... +45 °C

Maks. dopuszczalna temperatura medium

Materiał głowicy dozującej Przez dłuższy czas

przy maks. przeciwciśnieniu

Przez maks. 15 min

przy maks. 2 barach

PPE / PPB / PPT 50 °C, 100 °C,

NPE / NPB 45 °C, 45 °C,

NPT 45 °C, 60 °C,

PVT 60 °C, 120 °C,

Dane techniczne
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Klimat

Dane Wartość Jednostka

Wilgotność powietrza, maks.*: 95 % wilgotność
względna

*brak kondensacji

Stopień i klasa ochrony

Ochrona przed dotykiem i wilgocią:

IP 65 zgodnie z IEC 529, EN 60529, DIN VDE
0470 część 1

Klasa ochrony:

1 - przyłącze do sieci z przewodem ochronnym

Dane techniczne
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Ciężar wysyłkowy

Dane Wartość Jednostka

Ciężar wysyłkowy 1.8 kg

Poziom ciśnienia akustycznego

Poziom ciśnienia akustycznego LpA < 75 dB
wg EN ISO 20361 (typ 1000)

Poziom ciśnienia akustycznego LpA < 70 dB
wg EN ISO 20361 (wszystkie pozostałe typy)

w przypadku maksymalnej długości skoku,
maksymalnej częstotliwości skoku, maksymal‐
nego przeciwciśnienia (woda)

Dane techniczne
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11 Wyposażenie
Lance ssące

Produkt Nr zamówienia

Lanca ssąca do zbiornika 200 l, otwór zbiornika 2“ DIN 570, PPE 1022511

Lanca ssąca do zbiornika 200 l, otwór zbiornika 2“ DIN 570, PCB 1022512

Lanca ssąca do zbiornika 5 - 50 l, otwór zbiornika d50, PPE 1022645

Lanca ssąca do zbiornika 5 - 50 l, otwór zbiornika d50, PCB 1022644

Różne lance ssące z jednostopniowym przełącznikiem poziomu, zamykane w przypadku braku che‐
mikaliów.

Zestawy doposażenia

Produkt Nr zamówienia

Zestaw doposażenia wejścia zewnętrznego + wejścia poziomu CNPb 1022099

Zestaw doposażenia wejścia poziomu CNPb 1022115

Wyposażenie
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12 Arkusze wymiarowe

Wymiary podane są w mm

Arkusze wymiarowe
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CONCEPT plus z odpowietrzeniem, PP i NP
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Typy A B C D E

0309-0213 79 112 90 178 176

1000-0704 76 110 70 162 170
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CONCEPT plus bez odpowietrzenia, PP i NP
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CONCEPT plus PV
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13 Deklaracja zgodności WE/UE dla maszyn
Według DYREKTYWY 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY, załącznik I,
ZASADNICZE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA, rozdział
1.7.4.2. C.

Niniejszym

n ProMinent GmbH
n Im Schuhmachergewann 5 - 11
n D - 69123 Heidelberg,

oświadcza, że koncepcja i typ oraz wprowadzona przez nas na rynek wersja opisanego poniżej pro‐
duktu spełnia obowiązujące podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
zawarte w dyrektywie WE.

W przypadku dokonania nieuzgodnionej z nami zmiany produktu, deklaracja ta traci swoją ważność.

Wyciąg z deklaracji zgodności WE/UE

Opis produktu: Pompa dozująca, seria CONCEPT plus

Typ produktu: CNPb...

Nr seryjny: patrz tabliczka znamionowa umieszczona na urządzeniu

Obowiązujące
dyrektywy WE:

Dyrektywa maszynowa (2006/42/WE)

Cele ochronne dyrektywy niskonapięciowej zostały zachowane zgodnie z
załącznikiem I, nr 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

Dyrektywa RoHS (2011/65/UE)

do 19.04.2016

Dyrektywa EMC (2004/108/WE)

od 20.04.2016

Dyrektywa EMC (2014/30/EU)

Zastosowano
normy zharmo‐
nizowane, w
szczególności:

EN ISO 12100 : 2010

EN 809:1998 + A1:2009 + AC:2010

EN 61010-1:2010

EN 50581:2012

EN 61000-6-2:2005 + AC:2005

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012

Data: 2016-01-26

Deklaracja zgodności WE jest dostępna do pobrania na naszej stronie internetowej.

Deklaracja zgodności WE/UE dla maszyn
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14 Instrukcja montażu zestawu doposażenia zewn. +
poziom CNPb (nr zamówienia 1022099)

Przyłącze do sterowania zewnętrznego (tryb
pracy zewn.)

Zakres dostawy

1 kabel, 2 m; 1 złącze śrubowe kablowe; 1
nakrętka; 2 wtyczki; 1 klucz Torx, TX9

Do 3-żyłowego kabla podłączyć można styk lub
przełącznik elektroniczny (sterowanie stykowe,
np. wodomierz stykowy) zewnętrznego stero‐
wania pompą. Pompa reaguje na zamknięcie
styku. W przypadku funkcji pauzy pompa rea‐
guje na otwarcie styku.

Instalowanie

 OSTRZEŻENIE!

– Zestaw doposażenia może być mon‐
towany wyłącznie przez autoryzowa‐
nych specjalistów.

– Odłączyć pompę od sieci i zabezpie‐
czyć przed ponownym uruchomie‐
niem.

Przyłącza sterowania zewnętrznego

Kolor Funkcja

GND czarny

Contact niebieski

Przerwa brązowy

1. Odkręcić pokrywę z prawej strony na
dole ściany przedniej pompy.

2. Wybić otwory przebijakiem.

3. Wsunąć po jednej nakrętce w wyżło‐
bienie pokrywy i skręcić szczelnie dolną
część śrubowego złącza kablowego.

4. Przepleść kabel zewnętrzny i kabel
lancy ssącej przez każde śrubowe
złącze kablowe.

5. Podłączyć wtyczki do końcówek kabli.

W tym celu wcisnąć śrubokręt
(0,4x2,5x75 mm) w jeden otwór i wpro‐
wadzić końcówkę kabla w drugi otwór.

6. Wpiąć wtyczki w odpowiednie wyżło‐
bienia na płytce obwodu drukowanego
pompy.

7. Przykręcić z powrotem pokrywę do
pompy i skręcić szczelnie śrubowe
złącza kablowe.
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Rys. 5: Widok wpiętej wtyczki w otwartej
pompie - z lewej do sterowania zewnętrznego,
z prawej do sygnalizacji poziomu

Instrukcja montażu zestawu doposażenia zewn. + poziom CNPb (nr zamó‐
wienia 1022099)
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