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Ważne: 
Przed użyciem pomp próżniowych REFCO, należy przeczytać tą instrukcję 
obsługi i zaznajomić się z ich specyfikacjami i pracą.  
Instrukcja obsługi dostarczy ważnych informacji pod względem pracy, obsługi i 
likwidacji pompy. 

Użycie pompy: 
Pompy próżniowe REFCO zostały specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane dla 
opróżniania zamkniętych pojemników i urządzeń w zakresie chłodzenia i klimatyzacji. 
Pompa musi być zawsze obsługiwana przez wykwalifikowanego pracownika! 

   Pompa próżniowa może być używana tylko w układach chłodniczych i 
klimatyzacyjnych. Nie może być użyta, wykorzystana albo zmontowana w innych 
urządzeniach i aplikacji. 
 Pompa próżniowa nie może być używana jako sprężarka do podniesienia ciśnienia 
powietrza lub innego gazu. 
  Pompa próżniowa nie może być obsługiwana w łatwopalnych środowiskach albo 
miejscach, gdzie mógłby być obecny gaz wybuchowy.  
  Pompa próżniowa nie może być użyta z agresywnymi płynami i gazami takimi jak 
amoniak albo czysty tlen, które mogłyby spowodować uszkodzenie części i 
komponentów pompy. 

  Łatwopalne czynniki chłodnicze taki jak R600a, R600, R290, muszą być usunięte na 
zewnątrz budynku za pomocą (patrz akcesoria). 
  Pompa próżniowa nie może być użyta, by pompować płyny takie jak woda, paliwa, 
oleje, napoje, inne płynne jedzenie, płynne odpady albo osady. 
 
Przygotowanie do pracy/ transport: 
Pompy próżniowe są dostarczane bez wtyczek i muszą zostać zaopatrzony w elektryczną 
trójbiegunową wtyczką według norm i regulacją kraju, gdzie pompa próżniowa będzie 
użyta. Wtyczka musi być dopasowana przez wykwalifikowanego fachowca. Zasilanie 
energii elektrycznej musi być zgodnie z napięciem i częstotliwością wskazywaną na 
tabliczce znamionowej pompy próżniowej. Pompa próżniowa musi zostać tylko 
podłączona elektrycznej instalacji z bezpiecznikiem. 
Dostarczona pompa próżniowa jest nie zalana olejem. 
Przed pierwszym uruchomieniem pompa próżniowa musi zostać zalana dostarczonym 
olejem (DV-44/DV-45) (pozycja 19), tak by jego poziom sięgał do połowy szkiełka we 
wzierniku (pozycja 20). Olej jest wlewany przez wlew filtru oleju.  
  Należy wlać olej tylko do połowy szkiełka wziernika. Po napełnieniu, należy 
ponownie zainstalować filtr oleju (pozycja.21).  
  Usuń rozszerzoną pokrywkę z portu ssącego przed uruchomienia pompa (w modelu 
RL-8 należy też przekręcić zawór kulowy do pozycji otwartej). Podłącz węże do portu 
ssącego, gdy silnik pompy pracuje na pełnej prędkości. 
  Uruchomienie pompy bez podłączanie jej do układu może powodować wydmuch par 
oleju poprzez filtr oleju.  
  Przenosić pompę próżniową tylko za wyznaczony chwyt. 
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  Podczas transportu pompę należy przewozić zabezpieczoną i w pozycji stojącej, aby 
uniknąć rozlania oleju. Rozlany olej mógłby spowodować uszkodzenie silnika 
elektrycznego. 
 
Elektryczne dane: 
Elektryczne dane są opisane w dziale "Dane techniczne" w tej instrukcji. 
 
Techniczny opis: 
Pompy próżniowe REFCO RL-2, RL-4, RL-8 są rotacyjnymi pompami próżniowymi 
typu łopatkowego. Pompa jest chłodzona wewnętrznie przez mechaniczne wirniki 
podczas pracy. Dopasowany filtr oleju pozwala na cofanie się strumienia oleju do 
obiegu olejowego pompy. Silnik jest zabezpieczony przez termoelement, który wyłącza 
automatycznie pompę, jeśli jest przegrzany. 
  Uwaga! Silnik ponownie automatycznie się uruchomi po czasie chłodzenia ok. 20 
minut.  
 
Zakres dostawy w standardowym wykonaniu pomp: RL-2, RL-4, RL-8 
•  olej DV-44/DV-45. 
•  wielojęzyczna instrukcja obsługi 
Dodatkowo pompa RL-8 jest zaopatrzona w zawór kulowy, umożliwiający odłączenie 
pompy od układu. 
  Pompy próżniowe są dostarczane nie zalane olejem. Przed pierwszą pracą muszą 
zostać napełnione dostarczonym olejem. 

Opcja: Port wlotowy z zaworem zwrotnym by zapobiec zasysaniu oleju w momencie braku 
zasilania.  
Port wlotowy z zaworem zwrotnym: 
dla RL-2:  RL-2-307-RS   466378 
dla RL-4:  RL-4-307-RS  466333 
dla RL-8:  RL-8-307-RS  466424 

Inne akcesoria 
Wakuometr z zaworem kulowym dla pomp RL-2, RL-4, RL-8: RL-VAC      4663981 
Specjalne węże do odsysania łatwopalnych czynników chłodniczych z zamkniętego 
otoczenia: dostępny dla RL-2,  RL-4:                       10859-CL-197-Y-SP    9881865 
 
Uwaga: 
Minimalna temperatura pracy dla pomp próżniowych jest opisana w dziale: "Dane 
techniczne" w instrukcji. Jeśli temperatury otoczenia są niższe od minimalnych, pompa 
musi popracować kilka sekund albo minut do czasu, aż silnik zacznie pracować z pełnej 
prędkości by pompa mogła wykorzystać swoją pełną moc. 
 Zawsze należy odłączyć zasilanie przed transportem naprawą pompy. 
  Pompa próżniowa i specjalna pokrywa przednia mogą wytrzymać temperatury, aż 
do 70°C podczas pracy. Należy sprawdź poziom oleju (pół poziomu wziernika 
zamontowanego z przodu pompy). Jeśli olej jest mętny, ciemny albo zanieczyszczony, 
lub bez dolewanie wzrósł jego poziom należy natychmiast zmienić olej na nowy.  
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Należy się upewnić, czy wlot powietrza z wentylatorów z tyłu pompy nie jest zasłonięty 
jakimiś przedmiotem albo szmatką itp. Uniemożliwienie przepływu powietrza przez 
pompę może doprowadzić do automatycznego wyłączenia silnika przez termoparę. 
 Uwaga! Ponowne automatyczne załączenie się pompy nastąpi po ok. 20 minutach 
chłodzenia 
  Zanieczyszczony olej może uszkodzić pompę próżniową. Olej musi być 
wymieniany, co najmniej po każdych 20 godzinach pracy bądź, kiedy olej widoczny we 
wzierniku jest ciemny lub mętny. Olej musi zostać wymieniony natychmiast po 
opróżnieniu mocno zanieczyszczonego układu. Pozostałości wody w oleju mogą 
powodować korozję i uszkodzenie pompy próżniowej. 
 

Wymiana oleju: 
• Uruchomić pompę i czekać aż zostanie osiągnięta temperatura pracy. Wyłączyć 

pompę i rozłączyć wszystkie linie.  
• Wykręcić filtr oleju (pozycja19) 
• Wylać olej przez korek spustowy (RL-4/RL-8 pozycja 23) albo przez otwór po 

filtrze oleju (model RL-2 nie ma korka spustowego). 
• Podłączyć wszystkie linie do pompy i uruchomić ją. Pompa powinna popracować 

około 10-15 sekund z otwartym portem ssącym by osuszyć pozostałości oleju. 
• Wyłączyć pompę i odłączyć węże. 
• Osuszyć ewentualne pozostałości oleju. 
• Odkręcić korek spustowy oleju (pozycja 23). 
• Napełnić pompę olejem do połowy wziernika. 
• Wkręcić filtr oleju (pozycja 19). Uruchomić pompę na kilka sekund. 

 Jeśli olej ponownie zostanie zanieczyszczony należy powtórzyć procedurę wymiany 
oleju po czasie 30 minut by upewnić się, ze wszystkie zanieczyszczenia zostały usunięte 
wraz z olejem. 
Aby pompa miała najlepszą wydajność należy używać wyłącznie oleju REFCO DV-44, 
DV-45, DV-46, DV-48 lub oleju estrowego REFCO. 
 
 Zużyty olej musi zostać usunięty według reguł i regulacje, które mają zastosowanie w 
kraju użycia pompy. Inne czynności niż wymiana oleju muszą być wykonane przez 
serwis.  
 
 
Rozwiązywanie problemów 
Czynność Możliwy problem Rozwiązanie 

Temperatura oleju jest za niska Zostawić pompę w 
cieplejszym otoczeniu  

Niewłaściwy olej - zbyt gęsty Zmienić olej na olej REFCO 
Brudna pompa Zmienić olej 

Pompa nie pracuje na 
pełnej prędkości 

Niesprawny silnik Wezwać serwis 

Silnik się nie załącza Wadliwy kondensator Zmienić kondensator. 
Wezwać serwis 

Słychać warkot silnika, 
ale pompa nie działa Silnie zanieczyszczony olej Zmienić “głowę” pompy. 

Wezwać serwis 
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Czynność Możliwy problem Rozwiązanie 
Silnik pracuje, ale nie 
ma wydajności Uszkodzone sprzęgło Wezwać serwis 

Wylany olej na filtrze 
oleju 

Pompa jest przepełniona 
olejem 

Skorygować poziom oleju- 
powinien sięgać do połowy 
wziernika.  

Obszerne opary oleju z 
filtra oleju 

Ciśnienie pompy = ciśnienie 
atmosferyczne 

Para oleju zniknie, kiedy 
zostanie sięgnięta próżnia 

Olej nie jest widoczny 
we wzierniku Za mało oleju w pompie Dolać oleju 

Mętny albo ciemny 
olej Zanieczyszczony olej Zmienić olej 

Niewystarczająca 
próżnia Zawór balastowy otwarty Zamknąć zawór balastowy 

Wezwać serwis 

Głośny silnik Zużyte łożyska. Uszkodzony 
wentylator  

Wezwać serwis. Zmienić 
wirnik 

Przeciekająca uszczelka Wymienić O-ring 
Przecieka szkiełko wziernika Wymienić szkiełko wziernika 
Przeciekające uszczelki pod 
śrubami Wymienić uszczelki Olej wylewa się z 

pompy 
Przeciekające uszczelnienia 
wału Wezwać serwis 

 
Gwarancja  
REFCO udziela 24 miesięcznej gwarancji. Szkody spowodowane w skutek 
niewłaściwego użycia, braku obsługi przez wykwalifikowanych pracowników, użyciu 
pompy dla innych aplikacji niż wyszczególniono w instrukcji, użycie niewłaściwego 
oleju do pompy próżniowej albo otwarcia i rozbieranie pompy podczas okresu gwarancji 
przez użytkownika zaprowadzą do straty gwarancji. Naprawy podczas okresu gwarancji 
muszą być dokonywane przez serwis REFCO- pompa próżniowa musi zostać zwrócona 
do sprzedawcy na koszt właściciela. 
 
Dane techniczne   
Dane techniczne RL-2 RL-4 RL-8 
Wydajność l/min 35 65 150 
Dokładność próżni przy zamkniętym 
zaworze balastowym (przy 20°C) 

0.020 mbar  

Min. temp. oleju do rozruchu silnika +5°C +5°C +2°C 
Port wlotu SAE 1/4" 1/4"+3/8" 1/4"+3/8" 
Zawór balastowy tak tak tak 
Filtr oleju tak tak tak 
Zawór zwrotny na linii olejowej opcja opcja opcja 
Pojemność oleju ml 125 250 500 
Stopień zabezpieczenia IP 41 41 41 
Zasilanie 220/240V    50/60Hz 
Motor KW/Umin 0.16/2400 0.19/2400 0.37/2800 
Wymiary (LxWxH)mm 271x167x195 301x152x204 60x220x250
Waga kg 3.800 5.560 11.800 
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Części zamienne 
do RL-2       część nr 

3  RL-2-3000   Zbiornik oleju z uszczelkami  4661589 
20  RL-2-3011   Wziernik    4661597 
19  RL-4-303   Kompletny filtr oleju    4495471 
24  RL-2/4-3060   Kompletny zawór balastowy   4661423 
53  RL-8-4071   Podkładki gumowe (4 szt.)  4507631 
55  RL-2-406   Kondensator     4661075 
48  RL-4-415   Włącznik - wyłącznik   4496770 
52  RL-2-4000   Kompletna obudowa (2 części) 4661538 
1  RL-2-2A   Pompa kompletna    4661482 

do RL-4  
3  RL-4-3000   Zbiornik oleju z uszczelkami  4507674 
20  RL-4-3011   Wziernik    4507682 
23  RL-4-310   Korek spustowy oleju z uszczelką 4496761 
19  RL-4-303   Kompletny filtr oleju   4495471 
24  RL-2/4-3060   Kompletny zawór balastowy   4661423 
53  RL-8-4071   Podkładki gumowe (4 szt.)  4507631 
55  RL-4-406   Kondensator     4661066 
48  RL-4-415   Włącznik - wyłącznik   4496770 
52  RL-4-4000   Kompletna obudowa (2 części) 4661474 
1  RL-4-2A   Pompa kompletna    4661954 

do RL-8  
3  RL-8-3000   Zbiornik oleju z uszczelkami  4507607 
20  RL-8-3011   Wziernik    4507615 
23  RL-4-310   Korek spustowy oleju z uszczelką 4496761 
19  RL-8-303   Kompletny filtr oleju   4507445 
24  RL-8-3060   Kompletny zawór balastowy   4507623 
53  RL-8-4071   Podkładki gumowe (4 szt.)  4507631 
55  RL-8-426   Kondensator     4507470 
48  RL-4-415   Włącznik - wyłącznik   4496770 
52  RL-8-4000   Kompletna obudowa (2 części) 4507640 
1  RL-8-2A   Pompa kompletna   4507658 
 
Usunięcie pompy próżniowej  
Pompy próżniowe muszą zostać rozporządzone według reguł i regulacji obowiązujących 
kraju użycia pompy. Plastikowe części są oznaczone odpowiednim kodem recyklingu.  
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