
POMPA PRÓ¯NIOWA

PRZED U¯YCIEM NALE¯Y DOK£ADNIE ZAPOZNAÆ SIÊ Z NINIEJSZ¥ INSTRUKCJ¥.

 

INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU 
W PRZYPADKU WYCOFANIA URZĄDZENIA Z EKSPLOATACJI 

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego 
kontenera na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń
elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z 
odpadami gospodarczymi. 

Prawidłowa utylizacja daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej 
i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. 

Samodzielne i nielegalne pozybcie sie urzadzenia grozi m. in. 
zanieczyszczeniem atmosfery i ziemi. Dzialania te sa prawnie karalne!
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I. Opis elementów

II. Dane techniczne

Model

Zasilanie

Wydajnoœæ [cfm]

Limit ciœnienia [Pa]

Prêdkoœæ obrotowa (r/min)

Moc [W]

Moc [HP]

Iloœæ oleju [ml]

Wymiary [mm]

Waga [kg]

Rozmiary œrub wlewu oleju

Œrednica przy³¹cza oleju (mm)

2TW-1C

220V/50Hz

2

5x10

1440

250

1/3

300

6

13

1/4SAE lub

1/4SAE x 1/2ACME

-1

337,5x123x255

2TW-2C

220V/50Hz

4

6,7x10

1440

370

1/2

450

9

19,8

1/4SAE lub

1/4SAE x 1/2ACME

-2

387x142x265

2TW-3C

220V/50Hz

6

6,7x10

1440

480

3/4

450

9

390

20

1/4SAE lub

1/4SAE x 1/2ACME

-2

x142x265

III. Obs³uga

Przed uruchomieniem pompê nale¿y zalaæ olejem i sprawdziæ jego
poziom. Poziom oleju nie powinien byæ ni¿szy od wskaŸnika poziomu. Jeœli oleju
jest zbyt ma³o, nale¿y bezwzglêdnie uzupe³niæ olej do wskazanego poziomu. Do
pomp stosowaæ wy³¹cznie specjalny olej do pomp pró¿niowych
szybkoobrotowych. Olej mo¿na nabyæ w naszej firmie.
Odkrêciæ zaœlepkê z króæca ss¹cego i pod³¹czyæ koñcówki wê¿a ze zbiornikiem/

uk³adem, w którym bêdzie robione podciœnienie. W¹¿ ten powinien byæ wzglêdnie
krótki, szczelny i bez zawartoœci wody/ skroplin.



IV. Uwagi

Pompami nie wolno pompowaæ gazów:
³atwopalnych, wybuchowych lub/i truj¹cych,
mog¹cych powodowaæ korozjê metalu lub przyczyniaæ siê do

powstawiania reakcji chemicznych z olejem,
mocno zawilgoconych,
gazów zawieraj¹cych, osady lub/i kurz.

Temperatura pompowanych gazów nie powinna byæ wy¿sza ni¿ 80°C,
a temperatura pracy pompy: -5°C do 60°C.
Zasilanie: 192~248V, 50Hz z uziemieniem.
Podczas wyci¹gania wtyczki z gniazdka elektrycznego nale¿y

ci¹gn¹æ za wtyczkê, nie za kabel.
Nie wolno

U¿ywaæ pompy jako pompy t³ocznej, kompresuj¹cej lub pompy do
przepompowania gazów.

Stawiaæ ciê¿kich przedmiotów na kablu, mo¿e to spowodowaæ jego
uszkodzenie.

Wk³adaæ ani wyci¹gaæ wtyczki mokrymi rêkoma.
Wk³adaæ wtyczki ani za³¹czaæ pompy w miejscach gdzie jest du¿e

stê¿enie gazów wêglowych.
Pompa lub z jego niskim
poziomem.
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NIE MO¯E PRACOWAÆ BEZ OLEJU

V. Monta¿

Podczas u¿ywania, pompa pró¿niowa powinna staæ na nó¿kach
w miejscu suchym, czystym i dobrze wentylowanym. Odleg³oœæ œcian
bocznych pompy od innych przedmiotów powinna byæ nie mniejsza ni¿
2 cm. Odleg³oœæ przodu i ty³u pompy od innych przedmiotów powinna
byæ nie mniejsza ni¿ 5 cm. Jeœli pompa bêdzie instalowana w jakimœ
urz¹dzeniu, nale¿y zapewniæ wlot powietrza do urz¹dzenia od strony
wentylatora pompy.
Jeœli pompowane gazy s¹ szkodliwe dla zdrowia lub maj¹ z³y wp³yw na

œrodowisko, mo¿na zamontowaæ przewód
przed³u¿aj¹cy wydech pompy i postêpowaæ z gazami zgodnie z normami ochrony
œrodowiska (np. utylizowaæ).
W razie potrzeby, na przy³¹czu gazowym ss¹cym, mo¿na zainstalowaæ zawór

elektromagnetyczny, pró¿niomierz (vacuometr) i filtr.

Zdj¹æ gumowy korek z wydechu.
W³o¿yæ wtyczkê do gniazdka zasilania.
Za³¹czyæ pompê.

Jeœli pompa nie zosta³a zabudowana "na sta³e" w innym urz¹dzeniu to po
uzyskaniu wymaganego podciœnienia, nale¿y wyj¹æ wtyczkê z gniazdka zasilania,
od³¹czyæ przewody po³¹czeniowe, zakryæ wydech i przy³¹cze ss¹ce.

Nie wolno uruchamiaæ pompy gdy poziom oleju jest
zbyt niski.



Postaæ awarii Przyczyny awarii
Sposoby usuniêcia

awarii

Niski stopieñ
pró¿ni

1. Niedobór oleju

2. Pompowany olej jest
stary lub zanieczyszczony

3. Otwór wejœciowy oleju jest
zablokowany lub jego poziom jest niski.

4. Po³¹czenie rurowe jest nieszczelne

5. Pompa jest nieodpowiednia

Dolaæ oleju do poziomu linii

Wymieñ olej

Oczyœciæ otwór wlotowy oleju;
oczyœciæ filtr.

Sprawdziæ po³¹czenie rurowe

Dobraæ odpowiedni¹ pompê.

Wyciek
oleju

1. Miska olejowa jest uszkodzona Wymieniæ j¹

2. Zbiornik jest poluzowany lub zu¿yty Odkrêciæ i wymieniæ pierœcienie

Rozprysk
oleju

1. Zbyt du¿o oleju Odlaæ do poziomu linii.

2. Ciœnienie wejœciowe gazu jest zbyt
du¿e lub jest nadmiernie pompowane

Wybraæ wiêksz¹ pompê.

Problem
z rozruchem

1. Temperatura oleju jest zbyt niska Uruchomiæ urz¹dzenie
kilkakrotnie lub podgrzaæ olej.

2. Wyst¹pi³a usterka uk³adu elektrycznego Sprawdziæ i naprawiæ

3. Substancje obce znajduj¹ siê w pompie Sprawdziæ i usun¹æ

VI. Naprawa awarii.

VII. Konserwacja.

Pompê nale¿y utrzymywaæ w czystoœci i zapobiegaæ przed dostaniem siê
do œrodka substancji obcych.
Nale¿y utrzymywaæ w³aœciwy poziom oleju: nie wolno pozwoliæ by pompa
pracowa³a bez oleju.
Olej musi byæ czysty. Je¿eli zostanie zabrudzony, zamulony lub dostanie
siê do niego woda lub inne substancje, które maj¹ wp³yw na wydajnoœæ
wykonywania pró¿ni, olej powinien zostaæ wymieniony. Przed wymian¹
oleju nale¿y w³¹czyæ pompê na 30 minut aby rozrzedziæ olej, nastêpnie
wy³¹czyæ pompê i odlaæ olej przez otwór spustowy. Nastêpnie nale¿y
w³¹czyæ j¹ jeszcze na 1-2 minuty z . Podczas
tej operacji dodaæ niewielk¹ iloœæ oleju czyszcz¹cego przez ten króciec.
Czynnoœæ wykonaæ wielokrotnie. Upewniwszy siê, ¿e pompa jest czysta,
zakrêciæ zawór spustowy oleju i nape³niæ pompê nowym olejem do
poziomu linii oleju.
Je¿eli nie bêdzie u¿ywana przez d³u¿szy czas nakrêciæ zaœlepkê oleju
oraz nakrêtkê spustu i odstawiæ pompê w suche miejsce.
Wymiany lub napraw mo¿e dokonywaæ tylko wykwalifikowany personel.

otwartym króæcem ss¹cym


