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I.  PRZEZNACZENIE.

TruckMaster® jest mobilnym urz dzeniem, przeznaczonym do transportowania i dystrybucji na
ytek asny (nie handlowy) oleju nap dowego. Urz dzenie mo na zastosowa m.in. do

dostarczania i tankowana ci kiego sprz tu, tj. ci gniki, koparki, kombajny w miejscu ich
wykorzystania.

W urz dzeniu mo a przechowywa tylko olej nap dowy, nie mo na stosowa  go do benzyny,
ani innych cieczy.

Urz dzenie spe nia warunki zawarte w Europejskiej Umowie (ADR) dotycz cej mi dzynarodowego
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Instrukcja ma charakter pomocniczy i nie stanowi ród a prawa.

ytkownik powinien upewni  si , czy zapisane w niej normy wystarczaj ce dla zapewniania
bezpiecze stwa. Stosowanie si do instrukcji nie zwalnia od obowi zku stosowania lokalnych
przepisów prawa.

Przy opracowywaniu instrukcji zastosowano normy zawarte w Europejskiej Umowie ADR 2007 - The
European Agrement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.

UWAGA!

W przypadku przewozu jednorazowo ilo ci nie wi kszej ni 1000 l oleju nap dowego w
urz dzeniu TruckMaster®, zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji, nie jest koniecznym
spe nianie innych wymaga ADR. Ka dorazowo nale y zastosowa rodki zapobiegaj ce
uwolnieniu si  zawarto ci opakowa  w normalnych warunkach przewozu.

Podstawa prawna: Umowa ADR 1.1.3.

II. PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA ENIE.

WYMIARY:

SYMBOL TM 430 TM 900
Pojemno  nominalna [l] 400 850

ugo  [m] 1,15 1,4
Szeroko  [m] 0,81 1
Wysoko  [m] 0,86 1,21
Masa netto [kg] 64 97

WYPOSA ENIE:

1. Urz dzenie jednop aszczowe o pojemno ci 400 lub 850 litrów:

- Wykonane z polietylenu redniej g sto ci, stabilizowanego UV,

- Pojemno  nominalna stanowi 95 % pojemno ci przelewowej,

- Wewn trz urz dzenia znajduje si  przegroda ograniczaj ca zjawisko falowania cieczy,

- W górnej cz ci zamieszczone s  cztery otwory pozwalaj ce na zamocowanie urz dzenia
podczas za adunku lub transportu za pomoc  szekli i zawiesi.

2. Standartowo zespó  dystrybutora paliwa wyposa ony jest w:

- pomp  zasilan  napi ciem 12V DC o wydajno ci max. 35 l/min,

- elastyczny przewód ss cy pompy, z filtrem siatkowym na ko cu,
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- zawór odcinaj cy po stronie ss cej pompy,

- przewód elastyczny o rednicy ¾  i d . 4m z automatycznym nalewakiem odcinaj cym przep yw
paliwa w momencie osi gni cia maksymalnego poziomu w tankowanym poje dzie.

3. P ywakowy, zegarowy czujnik pomiaru aktualnego poziomu oleju w urz dzeniu.

4. Odpowietrznik - wyrównuj cy poziom ci nienia w urz dzeniu podczas tankowania i roz adunku.
Element ten skonstruowany jest w taki sposób, aby zapobiega wylewaniu si paliwa z
urz dzenia w momencie transportu.

5. Wlew w postaci gwintowanego zewn trznie, dwucalowego kró ca.

6. Pokrywa zamykana na zamek z kluczykiem.

TM900   TM430

1. Pompa 12 V DC.
2. Króciec wlewu 2 .
3. Automatyczny nalewak z uchwytem.
4.  dystrybucyjny 4m, ¾ .
5.  ss cy z filtrem siatkowym.
6. Wentylacja.
7. Zawór odcinaj cy.
8. Czujnik poziomu.
9. Przegroda przeciwprzelewowa.

*Wyposa enie mo e si  ró ni  w
zale no ci od zakupionej opcji urz dzenia

Przekrój zbiornika
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7. Oznakowanie zbiornika zgodne z wymogami ADR:

a) Tabliczka znamionowa:

Nr certyfikatu UN
urz dzenia

Data ostatniego
testu szczelno ci

Data ostatniej
inspekcji zbiornika

TM430

Numer seryjny
urz dzenia

TM900

Nr certyfikatu UN
urz dzenia

Data ostatniego
testu szczelno ci

Data ostatniej
inspekcji zbiornika

Numer seryjny
urz dzenia

Pe ne numery certyfikatów poszczególnych urz dze :

U
N 31 31H2/Y/**--/NL/Truckmaster 413/0/575   (TM430)

U
N 31 31H2/Y/**--/NL/Truckmaster 448/0/1237 (TM900)

**-- oznacza miesi c i rok produkcji urz dzenia.

b) Nalepka wg wzoru 3 ADR i napis UN1202 :
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Ka de opakowanie powinno by zaopatrzone w czytelne i trwale naniesione oznakowanie
umieszczone w takim miejscu, aby by o dobrze widoczne. W ciciel / u ytkownik zobowi zany jest
dba  o czytelno  umieszczonych przez producenta oznacze .

8. Wyposa enie opcjonalne:
- pompa 24V DC lub 230 V AC,
- przep ywomierz cyfrowy,
- filtr oleju,
- metalowe szekle do podnoszenia urz dzenia
  przy pomocy zawiesi (zdj cie obok).

III. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

1. UWAGI O PRZEWO ONYM MATERIALE.

Podstawowym ród em informacji o przewo onym materiale niebezpiecznym jest jego Karta
Charakterystyki. Nale y si  o ni  zwróci  do sprzedawcy oleju nap dowego.

ówne zagro enia stwarzane przez przewo ony materia :

Olej nap dowy jest palny, toksyczny i tym samym niebezpieczny zarówno dla cz owieka, jak i dla
rodowiska. W przypadku wdychania oparów lub po kni cia, mo e spowodowa nieodwracalne

zmiany w stanie zdrowia cz owieka np. uszkodzenie p uc lub uk adu pokarmowego.

Dzia a toksycznie na organizmy wodne i dowe, mo e powodowa ugo utrzymuj ce si
niekorzystne zmiany w rodowisku naturalnym. Podnosi zagro enie po arowe, pary tworz
mieszaniny wybuchowe z powietrzem, ci sze od powietrza, gromadz  si  przy powierzchni
ziemi i w dolnych partiach pomieszcze .

Klasyfikacja Transportowa:

Numer UN: 1202
Grupa pakowania: III

Klasa: 3
Materia y ciek e zapalne

Nazwa : PALIWO DO SILNIKÓW DIESLA lub OLEJ GAZOWY lub OLEJ OPA OWY
LEKKI

Ilo ci zwolnione: 1 000 litrów

2. YTKOWANIE.

Przeno ny dystrybutor oleju nap dowego zosta  tak zaprojektowany i wykonany, aby by mo liwie
trwa y, niezawodny i nie wymaga  zbyt wielu zabiegów konserwatorskich w trakcie jego eksploatacji.
Po dostarczeniu, przed pierwszym nape nieniem, wyrób nale y sprawdzi pod wzgl dem
kompletno ci wyposa enia i ewentualnych uszkodze  podczas transportu.

Po nape nieniu olejem i pod czeniu zasilania pompy, urz dzenie jest gotowe do u ytkowania.

Ze wzgl du na rodzaj przechowywanej cieczy i wynikaj ce z tego potencjalne zagro enie dla
rodowiska, nale y przestrzega  poni szych zalece :
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Urz dzenie mo na nape nia tylko przez
króciec wlewu.

a) Nie mo na dopu ci do przepe nienia
urz dzenia powy ej obj to ci nominalnej.

b) Nie magazynowa w urz dzeniu
zanieczyszczonego oleju, gdy mo e to
doprowadzi do trwa ego uszkodzenia uk adu
pompowego.

c) Przed przyst pieniem do eksploatacji, nale y
zapozna  si  i przestrzega  instrukcji obs ugi
pompy i ewentualnie przep ywomierza (opcja
wyposa enia).

d) Nigdy nie uruchamia  pompy, gdy w zbiorniku nie ma oleju. Praca na sucho mo e doprowadzi
do uszkodzenia pompy.

e) Nie dopu ci  do przegrzania pompy. Po 30 minutach nieprzerwanej pracy wy czy  pomp  na 30
do ostygni cia.

f) Praca pompy w trybie by-pass  jest dopuszczalna tylko przez 2-3 min.

g) Napi cie zasilania pompy nie mo e
przekroczy +/- 5% warto ci nominalnej.
Przekroczenie mo e spowodowa
uszkodzenie pompy.

h) Transportowa i przechowywa urz dzenie
w taki sposób, aby nie dosz o do uszkodze
mechanicznych aszcza zbiornika i
utrzymywa  w sta ej sprawno ci urz dzenia,
w jakie jest on wyposa ony.

i) Nape nianie i tankowanie z urz dzenia
TruckMaster®, mo e odbywa  si  tylko przez
pe noletnie i przeszkolone osoby.

j) Kontrolowa  i oczyszcza  okresowo filtry siatkowe przy w u ssawnym i w pompie.

k) Zabrania si dokonywania zmian konstrukcyjnych wyposa enia lub zmiany zastosowania
urz dzenia - bez porozumienia z producentem.

l) Je li urz dzenie lub element jego wyposa enia uleg  uszkodzeniu, to urz dzenie nale y wy czy
z eksploatacji do czasu usuni cia usterki. W przypadku stwierdzenia  nieszczelno ci zbiornika,
natychmiast przepompowa  olej do innego urz dzenia i powiadomi  najbli szy oddzia firmy Titan
Eko.

m) W przypadku zanieczyszczenia zbiornika od wewn trz, nale y podda go specjalistycznemu
czyszczeniu przez wyspecjalizowane firmy.

n) Urz dzenie nale y chroni  przed dost pem osób niepowo anych.

3. WYMAGANIA DODATKOWE PRZY PRZEWOZIE ILO CI MNIEJSZEJ NI  1000 L OLEJU
NAP DOWEGO CZNIE.

Oprócz wymogów wynikaj cych z przepisów o ruchu drogowym, ka da jednostka transportowa
przewo ca urz dzenie TruckMaster®, powinna by  wyposa ona w:

a) rodki do mocowania zbiornika,

Uwagi w zakresie mocowania:

Do mocowania pojemnika nale y u ywa rodków mocuj cych w dobrym stanie technicznym z
widocznymi i niezniszczonymi etykietami.
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Urz dzenie - w zale no ci od typu mo e
wytworzy  w trakcie transportu si  równ :
TM430  ok. 350 daN (w kierunku do przodu)
TM900  ok. 760 daN(w kierunku do przodu)
Si ta musi zosta zrównowa ona przez
wytworzenie si przeciwdzia aj cych, o co
najmniej podanych powy ej parametrach.
Mocowanie mo e polega na umieszczeniu
urz dzenia w sta ej pozycji, np. poprzez
ograniczenie mo liwo ci przemieszczania si
z zastosowaniem belek lub rozpór lub

poprzez przypi cie pasami. Mo na do tego celu u ywa  specjalnych szekli przymocowanych do
urz dzenia. Do jednej szekli nale y przypina maksymalnie 1 pas, który nast pnie nale y
umocowa do punktów mocowania w poje dzie. W celu poprawy warunków mocowania, mo na
pod pojemnik pod  mat  antypo lizgow .

Przy doborze pasów nale y zwraca  uwag  na parametr LC który wskazuje na maksymaln
si  jak  mo na wytworzy  przy pomocy jednego pasa.

b) Co najmniej jedn  ga nic  przeno  do gaszenia po arów grup A/B/C o zawarto ci nie mniej
ni  2 kg proszku ga niczego.

c) Klin do podk adania pod ko a, co najmniej jeden na ka dy pojazd, o wymiarach odpowiadaj cych
masie pojazdu i rednicy kó .

d) Znaki ostrzegawcze (np. pacho ki lub trójk ty odblaskowe, albo lampy b yskowe o wietle barwy
pomara czowej, zasilane niezale nie od instalacji elektrycznej pojazdu) zgodnie z wymaganiami
przepisów krajowych.

e) Odpowiedni kamizelk ostrzegawcz lub ubranie ostrzegawcze (np. zgodne z norm
europejsk  EN 471) dla ka dego cz onka za ogi pojazdu.

f) Na wypadek rozszczelnienia zbiornika podczas transportu, nale y wyposa jednostk
transportow  w materia  sorpcyjny (sorbent, piasek, trociny) w ilo ci co najmniej 2 kg oraz maty,
folie lub inne rodki (np. kawy)  s ce do ewentualnego przeciwdzia ania przedostaniu si
uwolnionego materia u do studzienek kanalizacyjnych lub wód gruntowych, a tak e w miot i
opat  z materia ów nieiskrz cych (np. z tworzywa).

4. TRANSPORT I SK ADOWANIE

a) Transport urz dzenia mo e si
odbywa na pojazdach do tego
przystosowanych, czyli co najmniej
wyposa onych w punkty mocuj ce,
odpowiednie do przewo onego
pojemnika, pozwalaj ce na jego
zamocowanie i zabezpieczenie przed
przemieszczeniem si w czasie
przewozu.

b) Przestrze adunkowa musi by
adka i pozbawiona ostrych

kraw dzi.

c) Urz dzenie nale y transportowa i
przechowywa  w taki sposób, aby nie
dosz o do uszkodze  mechanicznych

aszcza zbiornika i utrzymywa w
sta ej sprawno ci urz dzenia, w jakie jest on wyposa ony
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d) Za adunku i roz adunku nape nionego urz dzenia, dokonywa
mo na tylko przy pomocy wózka wid owego lub d wigu, zawiesi i
szekli zaczepionych w przeznaczonych do tego czterech otworach
w górnej cz ci urz dzenia

UWAGA!
Do podnoszenia nale y wykorzystywa  zawsze
wszystkie cztery uchwyty. Do ka dej szekli musi

by  zaczepione niezale ne zawiesie.

e) Kulowy zawór odcinaj cy na linii ss cej pompy powinien by
zamkni ty podczas transportu i magazynowania urz dzenia.
Otwiera  go nale y jedynie na czas tankowania pojazdu.

f) Niedopuszczalne jest przesuwanie lub przetaczanie urz dzenia po
pod u.

g) Podczas transportu:

- pokrywa i kró ce musz  by  dok adnie zamkni te i zabezpieczone,
- nalewak  umieszczony w uchwycie,
- zasilanie pompy od czone, a przewód zasilaj cy nawini ty na uchwyt,
- w  dystrybutora zwini ty i u ony tak, aby nie dosz o do jego uszkodzenia.

h) W jednostkach transportowych przewo cych towary niebezpieczne, poza za og  pojazdu nie
mog  by  przewo eni adni pasa erowie.

i) Nie mo na przewozi  na jednym poje dzie wi cej ni  1000 litrów oleju nap dowego, czyli jedno
urz dzenie TM 900 lub maksymalnie dwa urz dzenia TM 430.

Przewóz wi kszej ilo ci oleju wymaga zastosowania wszystkich przepisów ADR.

W takim przypadku, koniecznym jest wyznaczenie w firmie doradcy ds. bezpiecze stwa w
transporcie drogowym, który wyda wi ce zalecenia w zakresie transportu.

j) Zabrania si wchodzenia do pojazdów z urz dzeniami o wietleniowymi p omieniem. Ponadto,
ywane urz dzenia o wietleniowe, nie powinny posiada  powierzchni metalowych mog cych

spowodowa  iskr  krzesan . W czasie manipulowania adunkiem zabronione jest palenie tytoniu
zarówno w pobli u, jak te  wewn trz pojazdów.

k) Silnik pojazdu nie powinien pracowa  podczas za adunku i roz adunku, z wyj tkiem przypadków,
gdy uruchomienie silnika jest niezb dne dla pracy pomp lub innych urz dze zapewniaj cych
za adunek lub roz adunek pojazdu, oraz gdy zezwalaj  na to przepisy kraju, w którym znajduje
si  pojazd.

l) Jednostka transportowa z towarami niebezpiecznymi nie mo e by  pozostawiona na postoju, je eli
nie zosta a zabezpieczona hamulcem postojowym.

) Urz dzenie mo e zosta  u yte do okresowego magazynowania przewo onych mediów. W takim
przypadku opakowanie powinno by  umiejscowione w magazynie, zgodnie z ogólnymi przepisami
PPO  i BHP obowi zuj cymi w obiekcie.

5.  WYMAGANE DOKUMENTY.

Poza dokumentami wymaganymi na podstawie innych przepisów, w jednostce transportowej
powinien by  przewo ony dokument przewozowy zgodny z przepisami ADR. Powinien on zawiera
nast puj ce informacje dotycz ce ka dej substancji, materia u lub towaru niebezpiecznego
dopuszczonego do przewozu:

a) Litery UN ,

b) Numer UN,

c) Grup  pakowania materia u lub przedmiotu, o ile zosta a do nich przyporz dkowana,
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d) Prawid ow nazw przewozow uzupe nion , a w przypadku, gdy jest to wymagane, nazw
techniczn , chemiczn  lub biologiczn ,

e) Numery nalepek ostrzegawczych, przy czym numery dodatkowych nalepek (o ile wyst puj )
powinny by  umieszczone w nawiasie,

f) Liczb  i okre lenie sztuk przesy ki,

g) Ca kowit ilo  towarów niebezpiecznych obj tych opisem (odpowiednio jako obj to , mas
brutto lub mas  netto),

h) W przypadku przewozu ilo ci mniejszych ni 1000 litrów obligatoryjny jest wpis w li cie
przewozowym, zwrotu  adunek nie przekracza ogranicze  podanych pod pozycj  1.1.3.6 .

Uwaga:

W wi kszo ci przypadków, sprzedawca oleju jako profesjonalny uczestnik operacji
transportowych pomo e w dope nianiu obowi zków zwi zanych z dokumentacj .

6. PRZESZKOLENIE ZA OGI POJAZDU

Kierowca oraz inni cz onkowie za ogi powinni by  zaznajomieni z wymaganiami ogólnymi zawartymi
w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych.

Dodatkowo powinni oni przej  szczegó owe szkolenie z zakresu przepisów o przewozie towarów
niebezpiecznych, ci le odpowiadaj ce ich odpowiedzialno ci i obowi zkom. Szkolenie organizuje i
rejestruje w ciciel urz dzenia TruckMaster®, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami lokalnymi.
Szkolenie powinno obejmowa  mi dzy innymi, post powanie w razie wypadku, np. rozszczelnienia
si  urz dzenia lub po aru.

7. OGÓLNE RODKI BEZPIECZE STWA

Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych powinni przedsi wzi odpowiednie rodki
bezpiecze stwa, stosownie do natury i zakresu daj cych si przewidzie zagro , w celu
zapobie enia szkodom i urazom oraz, je eli to konieczne, w celu zminimalizowania ich skutków. W
razie zaistnienia bezpo redniego zagro enia bezpiecze stwa publicznego, uczestnicy przewozu
powinni niezw ocznie powiadomi  s by ratownicze oraz udost pni  im informacje potrzebne do
prowadzenia dzia . Obowi zki ównych uczestników przewozu okre laj przepisy ADR oraz
przepisy krajowe. W razie rozszczelnienia urz dzenia (wyciek, rozlanie) w trakcie przewozu lub na
terenie magazynu, punktu prze adunkowego itd., osoba stwierdzaj ca takie zdarzenie jest
zobowi zana:

a) przerwa  wykonywanie pracy w strefie obj tej zagro eniem,

b) niezw ocznie udzieli  pomocy poszkodowanym  po upewnieniu si , e mo na bezpiecznie wej
do strefy zagro enia,

c) powiadomi prze onego,

d) osoba na stanowisku kierowniczym odpowiedzialna za magazyn lub obszar w którym nast pi o
zagro enie lub wskazana przez niego osoba, kieruje akcj  ratownicz , a w razie potrzeby wzywa
stra  po arn .

8. ODPOWIEDZIALNO  W CICIELA.

ciciel jest odpowiedzialny za:

a) Nadzór nad urz dzeniem w formie okresowych inspekcji i przegl dów. Mo liwe jest jednak
zlecenie tego innej, uprawnionej firmie.

b) Przeprowadzanie okresowych kontroli sprawdzaj cych w maksymalnie rocznych odst pach
czasu. Sporz dzanie raportów z rezultatów i wyników kontroli. Raporty te musz by
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przechowywane tak ugo, jak dane urz dzenie dzie ywane do transportu substancji
niebezpiecznych. Wzory raportów s  przedstawione w rozdziale VII.

c) Zlecenie uprawnionej inspekcji oraz przeprowadzanie inspekcji okresowych w maksymalnych
odst pach czasu 2,5 lub 5 lat.

d) Zapewnienie obs udze urz dzenia wymaganego przeszkolenia.

e) Informowanie kolejnego ciciela o okresowych kontrolach i inspekcjach, jakim by o poddane
urz dzenie oraz przekazanie mu dokumentacji zwi zanej z pojemnikiem.

9. OKRESOWA KONTROLA URZ DZENIA.

Nast puj ce kontrole, wzgl dnie inspekcje powinny by  przeprowadzane przez uprawnion do tego
jednostk inspekcyjn w danym kraju. Ka de urz dzenie powinno by  badane w sposób zalecany
przez przepisy ADR, zgodnie z poni szymi zasadami:

Nadzór przez jednostk  inspekcyjn
(nie rzadziej ni  raz na 5 lat) pod wzgl dem:
a) zgodno ci z typem konstrukcji i prawid owo ci znakowania,
b) oceny stanu wewn trznego i zewn trznego,
c) prawid owego dzia ania wyposa enia obs ugowego.

(nie rzadziej ni  raz na 2,5 roku) pod wzgl dem:
d) szczelno ci przy ci nieniu 0,2 bara,
e) oceny stanu zewn trznego,
f) prawid owego dzia ania wyposa enia obs ugowego.

Nadzór przez w ciciela
(nie rzadziej ni  raz na rok) pod wzgl dem:
a) prawid owo ci znakowania,
b) oceny stanu wewn trznego i zewn trznego,
c) prawid owego dzia ania wyposa enia obs ugowego.

Zestawienie czynno ci kontrolnych

Czynno ci Okres w latach Kontroli dokonuje:
 Test szczelno ci
(ci nienie kontrolne  0,2 bara)

2 ½ Jednostka dozorowa

Inspekcja stanu zewn trznego 1 ytkownik
Inspekcja stanu zewn trznego 2 ½ Jednostka dozorowa
Wymiana uszczelnie 5 ytkownik
Inspekcja stanu wewn trznego 1 ytkownik
Inspekcja konstrukcji i znaku 1 ytkownik
Inspekcja konstrukcji i znaku 5 Jednostka dozorowa

Data ostatniej inspekcji jednostki dozorowej i kontroli szczelno ci (miesi c i rok, np. 09/07) musi by
naniesiona trwale na tabliczce znamionowej urz dzenia. Raport z kontroli, musi by przechowywany
przez ciciela urz dzenia. W przypadku zbycia urz dzenia kolejnemu cicielowi, raporty
musz  by  do czone do urz dzenia. W przypadku negatywnego wyniku kontroli, nale y skierowa
urz dzenie do naprawy.
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IV. WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela gwarancji

- 5 lat na szczelno  zbiornika

- 1 rok na uk ad dystrybucyjny i pozosta e wyposa enie zbiornika

2. W przypadku awarii nale y skserowa  za czon  Kart  Zg oszenia Usterki, dok adnie wype ni i
wys  do najbli szego oddzia u firmy Titan Eko.

Wykaz oddzia ów Titan Eko Sp. z o.o.:

Kraj Adres Telefon Fax

Belgia Zwaaikomstraat 5
Roeselare, B8800

+32 51 48 51 42 +32 51 48 51 53

Czechy i
owacja

Vá ní 908
500 03 Hradec Králové

+42 0 495 433 126 +42 0 495 433 127

Dania Amerikavej 1
7000 Fredericia

Francja 29 rue Condorcet
38090 Villefontaine

Hiszpania Lino, 8  1O

28 020 Madrid
Holandia Damweg 2B

3421 GS Oudewater

+45 583 83 851 +45 583 83 861

+33 (0)4 74 99 04 56 +33 (0)4 74 94 50 49

+34 91 571 56 90 +34 91 571 56 44

+ 31 348 56 80 05 + 31 348 56 84 66

Irlandia Seapatrick Road
Seapatrick / Banbridge
Co Down / BT32 4PH

+44 (0)28 40 62 62
60

+44 (0)28 40 62 62 59

Niemcy Am Schornacker 2
D-46485 Wesel

Polska ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica

Szwecja Skogsekebyvägen 45
137 54 Tungelsta

+49 (0) 281 95250-45 + 49 (0) 281 95250-50

+48 61 814-44-00 +48 61 814-54-99

+46 (0)8 410 300 46 +46 (0) 701 417 685

3. Usterki ujawnione w okresie gwarancynym zostan  usuni te w terminie do dwóch tygodni od daty
pisemnego zg oszenia.

Gwarantowany czas reakcji na przes anie zg oszenia wynosi 48 godzin, licz c dni robocze.
Zg oszenia ewentualych usterek przyjmowane s  przez ca  dob . Za czas przyj cia zg oszenia
przes anego w godzinach od 1600  do 800 oraz w dni niepracuj ce i wi ta uwa a si  godzin  800

najbli szego dnia pracuj cego.

4. Nabywca zlecaj c wykonanie us ugi serwisowej wyra a zgod  na ewentualne wystawienie faktury
za us ugi serwisowe nie obj te gwarancj , bezpo rednio przez autoryzowany serwis producenta.
Firma Titan Eko. Sp. z o.o.  dokonuje weryfikacji przes anych zg osze , wspomaga nabywc
us ugi oraz autoryzowany serwis, w celu jak najbardziej efektywnego wykonania zlecenia, jednak
nie jest stron  w rozliczeniach mi dzy nabywc  a wykonawc  us ugi.

5. Gwarancja nie obejmuje standardowej obs ugi konserwacyjnej urz dze , takiej jak czyszczenie
filtrów, wymiana baterii, kalibracja przep ywomierza.
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6. Nabywca traci uprawnienia z tytu u gwarancji w przypadku:

- uszkodzenia wynik ego na skutek niew ciwego transportu, obs ugi, magazynowania,
- braku odpowiedniej konserwacji, uszkodze  mechanicznych lub aktów wandalizmu,
- usterek powsta ych w wyniku dokonywania napraw lub zmian konstrukcyjnych przez

nieautoryzowany przez producenta serwis,
- stosowania do prac serwisowych nieorginalnych cz ci lub podzespo ów,
- zmiany przeznaczenia wyrobu,
- eksploatacji urz dzenia w sposób niezgodny z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta.

7. Firma Titan Eko Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody powsta e w skutek niew ciwego
i niezgodnego z instrukcj  u ytkowania produktu.

V. PODSTAWY MERYTORYCZNE INSTRUKCJI.

1. ADR 2007 - The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road, isse  01.01.2007r.

2. Certyfikat wydany przez TNO Certification B.V.Packaging Research dla TM430 nr 413.
3. Certyfikat wydany przez TNO Certification B.V.Packaging Research dla TM900 nr 448.
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VI. KARTA ZG OSZENIOWA USTERKI
KARTA ZG OSZENIOWA USTERKI                  data: ..................

ZLECENIEUSUGISERWISOWEJ

Dla:
TITAN EKO Sp. z o.o.
62-090 Rokietnica
ul. Topolowa 5, Poland
tel.:+48 61 814 44 00
fax:+48 61 814 54 99

DOKUMENT“R”
NUMER ........................................................
DATA ...........................................................

NOTAKORYGUJCA
NUMER ........................................................
DATA ...........................................................

DOKUMENT“D”
NUMER ........................................................
DATA ...........................................................

WYSANOPRZEZ: .....................................
NUMER ........................................................
DATA ...........................................................

Klient Titan Eko: Kod klienta:
FIRMA:
ADRES:
OSOBA KONTAKTOWA
tel: . fax: ............................................
Dok adny adres lokalizacji produktu:
FIRMA: ... ........................
ADRES: .. ........................
OSOBA KONTAKTOWA ......................
tel: . fax: ............................................
Data i godziny w jakich produkt mo e by  serwisowany/odebrany:
....................................................................................................

Uszkodzony produkt b dzie zwrócony do Titan Eko:      TAK / NIE

Nowy produkt b dzie wys any pod warunkiem zwrotu
uszkodzonego: TAK / NIE

Typ TruckMastera*:    TM 430 TM 900 Przep ywomierz:.......................................

Zasilanie*:(*niepotrzebneskreli) 12V DC 24V DC              230V AC

Datazakupu:

POWÓDZGOSZENIA /OPISUSZKODZENIA:

Nazwisko .................................................................... Podpis …................................................
UWAGA:Wprzypadkustwierdzeniaeusterkawokresiegwarancjiwynikaznieprawidowegouytkowanialubinstalacjiwyrobu, lub
jeliusterkamiaamiejscepoupywiegwarancji,zgaszajcyzostanieobcionykosztamizwizanymizserwisem.

CZYNNOCINAPRAWCZE:

Nazwisko .................................................................... Podpis …................................................

DECYZJA(DziaAdministracjiSprzeday):

Nazwisko .................................................................... Podpis …................................................
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VII. RAPORTY Z INSPEKCJI I KONTROLI WYKONYWANYCH
PRZEZ W CICIELA/ U YTKOWNIKA

Raport z kontroli sprawdzaj cych pojemnik

Producent: Titan Eko Sp. z o.o.
Adres: Topolowa 5
Kod pocztowy, miejscowo : 62-090 Rokietnica

TM430  (400 L)
U N 31 31H2/Y/**--/NL/Truckmaster 413/0/575

TM900  (850L) U N 31 31H2/Y/**--/NL/Truckmaster 448/0/1237

zaznaczy  odpowiedni zbiornik **--  - uzupe ni , zgodnie z oznakowaniem  na

        tabliczce znamionowej zbiornika

Numer seryjny zbiornika:

ciciel (nazwa, adres, telefon) ytkownik (nazwa, adres, telefon)

.................

. ................

.. ................

Inspekcja dopuszczaj ca do u ytku i kontrola sprawdzaj ca
Wykonuje  u ytkownik / w ciciel co roku

Imi  i nazwisko
osoby kontroluj cej

Data
wykonania
kontroli

Stan
wewn trzny

Stan
zewn trzny

Wyposa enie
eksploatacyjne

Czytelno
oznacze

Wyja nienie wpisów:O =  zgodnie z dyrektywami X =  niezgodnie z dyrektywami
W przypadku stwierdzenia niezgodno ci nale y wype ni  raport uszkodze  i napraw.
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Raport uszkodze  i napraw

Imi  i nazwisko

data Opis uszkodzenia i podj tych rodków
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VIII. INSTRUKCJA OBS UGI POMPY FIRMY PIUSI 12V

BY PASS CARRY 2000

A. SPIS TRE CI
A Indeks
B Oznaczenie urz dzenia i producenta
C Deklaracja zgodno ci
D Opis urz dzenia
E Dane techniczne

E1 Specyfikacja eksploatacyjna
E2  Dane elektryczne

F Warunki robocze
F1 Warunki otoczenia
F2 Zasilanie elektryczne
F3 Cykl pracy
F4 Ciecze dozwolone i niedozwolone

G Przenoszenie i transport
H Instalowanie

H1 Utylizacja opakowania
H2 Kontrola wst pna
H3 Po enie pompy
H4 Pod czenie rurek
H5 Uwagi dotycz ce linii t ocznej i ssawnej
H6 Konfiguracje
H7 Po czenia elektryczne

I Uruchomienie pocz tkowe
L Codzienne u ytkowanie
M Problemy i ich rozwi zywanie
N Konserwacja
O Poziom ha asu
P Utylizacja zanieczyszczonych materia ów

21



B. OZNACZENIE URZ DZENIA I PRODUCENTA
Model:

* BY PASS 2000 12 V i 24 V
* CARRY 2000 12 V i 24 V
* BATTERY KIT 2000 12 V i 24 V

Plakietka identyfikacyjna (przyk ad z opisem pól)

KODPRODUKTU
ROKPRODUKCJI

MODEL
PARA,METRY

TECHNICZN

INSTRUKCJA

Przeczyta instrukcjM0065

C. DEKLARACJA ZGODNO CI
DEKLARACJA ZGODNO CI

URZ DZENIE SPE NIA WYMAGANIA DYREKTYW:

98/37/EEC (URZ DZENIA MECHANICZNE)

97/23/EEC (ZBIORNIKI CI NIENIOWE)

89/336/EEC (ZGODNO  ELEKTROMAGNETYCZNA)I KOLEJNE MODYFIKACJE

2000/14 DYREKTYWA O OGRANICZENIU POZIOMU HA ASU

PRODUCENT: PIUSI SPA

46029 SUZZARA (MANTONA) ITALIA

WIADCZA, E NAST PUJ CE MODELE POMP:
BY PASS 2000 12V I 24V * CARRY 2000 12V I 24V * BATTERY KIT 2000 12V I 24V

do których odnosi si  deklaracja zgodno ci, spe niaj  nast puj ce odno ne przepisy:

PRZEPISY EUROPEJSKIE:

EN292-1-92 Bezpiecze stwo urz dze  mechanicznych  Ogólne koncepcje, podstawowe zasady
projektowania  Terminologia, podstawowa metodologia

EN292-2-92 Bezpiecze stwo urz dze  mechanicznych  Ogólne koncepcje, podstawowe zasady
projektowania  Specyfikacje i podstawy techniczne

EN294-93 Bezpiecze stwo urz dze mechanicznych Bezpieczne odleg ci zabezpieczaj ce
ko czyny górne operatora przed dost pem do obszarów niebezpiecznych.

EN60034-5-2000 Obrotowe elektryczne urz dzenia mechaniczne Nominalne i funkcjonalne
specyfikacje techniczne

EN60034-5-2001 Klasyfikacja klas ochrony obudowy dla obrotowych elektrycznych urz dze
mechanicznych.

EN61000-6-3 Zgodno  elektromagnetyczna  Podstawowe normy emisji

EN1000-6-1 Zgodno  elektromagnetyczna  Podstawowe normy odporno ci na zak ócenia

EN55014-1-00 (A1/99-A2/99) Limity i metody pomiaru charakterystyk zak óce  radiowych
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EN55014-2-97 Elektryczne silnikowe oraz termiczne urz dzenia domowego ytku i podobnych
zastosowa , Narz dzia elektryczne i aparaty elektryczne podobnego typu.

EN60204-1-98 Bezpiecze stwo urz dze mechanicznych Elektryczne wyposa enie urz dze
mechanicznych.

PRZEPISY KRAJOWE:

DM 31.07.1934 * Title I N. XVII.

Zatwierdzenie odno nych przepisów dotycz cych bezpiecze stwa przechowywania, u ytkowania i
transportu olejów mineralnych.

Suzzara, 01 stycznia 2004 r.
VARINI OTTO, Prezydent firmy

D. OPIS URZ DZENIA
POMPA: Pompa z samoczynnym zalewaniem, dozuj ca, opatkowa, z zaworem obej ciowym

SILNIK: Silnik szczotkowy, na pr d sta y (DC),  niskonapi ciowy z przerywanym cyklem pracy,
typu zamkni tego, klasa ochrony IP55 zgodna z CE-EN 60034-5, bezpo rednio
montowany ko nierzowo do korpusu pompy.

E. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
E1. SPECYFIKACJA EKSPLOATACYJNA
Tabela

Funkcje Model (12 i 24 V) Nat enie przep ywu
l/min

Napi cie
(V)

Nat enie
(A)

A

(Max nat enie
przep ywu)

B

(wysokie nat enie
przep ywu)

C

By pass 2000

Carry 2000 Battery
kit 2000

By pass 2000

Carry 2000

By pass 2000

40

38

35

12 18

24 9

12 19

24 10

12 21

(Normalna praca) Carry 2000 24 11

D By pass 2000 0 12 23

(Praca w obej ciu) Carry 2000 Battery
kit 2000

24 13
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Ci nienie (bar)

UWAGA

Krzywa odnosi si  do nast puj cych warunków roboczych:

Ciecz Olej nap dowy

Temperatura 20°C

Warunki ssania Rurka i po enie pompy wzgl dem poziomu cieczy jest takie, e przy
nominalnym nat eniu przep ywu powstaje ci nienie równe 0.3 bar.

W innych warunkach ssania mog powstawa wy sze warto ci ci nienia, które zmniejszaj
nat enie przep ywu w porównaniu do takich samych warto ci przeciwci nienia.

Aby uzyska najlepsze parametry eksploatacyjne bardzo wa ne jest maksymalnie mo liwe
zredukowanie strat ci nienia ssania, poprzez post powanie zgodnie z nast puj cymi wskazówkami:

W miar  mo liwo ci maksymalnie skróci  rurk  ss

Unika  niepotrzebnych kolanek i d awienia w rurkach

Utrzymywa  w czysto ci filtr ssawny

Stosowa  rurki o rednicy równej lub wi kszej ni  zalecana (patrz punkt Instalacja)

Ci nienie rozrywaj ce dla pompy wynosi 20 bar.

E2       DANE ELEKTRYCZNE

MODELE POMP BEZPIECZNIKI PR D NAPI CIE (V) PR D
MAX. (AMP)

BY PASS 2000 12 V DC 12 24

BY PASS 2000 24 V DC 24 13

CARRY 2000 12 V 25 DC 12 24

CARRY 2000 24 V 15 DC 24 13

BATTERY KIT 2000 12 V 25 DC 12 24

BATTERY KIT 2000 12 V 12 DC 24 13

(DC = pr d sta y)

24



F WARUNKI ROBOCZE
F1 WARUNKI EKSPLOATACYJNE (OTOCZENIA)

TEMPERATURA: WILGOTNO  WZGL DNA:
Min. 20°C / maksym. +60°C maksymalnie 90%

UWAGA
Wymienione warto ci graniczne dla temperatury odnosz si do komponentów pompy i
musz by przestrzegane, eby unikn ewentualnego uszkodzenia lub nieprawid owego
dzia ania.

F2 ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Pompa mo e by  zasilana z jednofazowej linii pr du zmiennego przy zastosowaniu odpowiednich
urz dze  przetwarzaj cych pr d np.: prostownik, a nominalne warto ci dla poszczególnych modeli
zosta y przedstawione w tabeli w cz ci E2  DANE ELEKTRYCZNE.

Maksymalne dozwolone odchy ki dla parametrów elektrycznych wynosz :

Napi cie: +/- 5% warto ci nominalnej

UWAGA

Zasilanie pobierane z linii o charakterystykach wykraczaj cych poza wskazane warto ci
graniczne mo e spowodowa  uszkodzenie komponentów elektrycznych.

F3 CYKL  PRACY

Pompy s  przeznaczone do pracy w cyklu przerywanym, z czasem pracy wynosz cym 30
minut w warunkach maksymalnego przeciwci nienia.

UWAGA
Dzia anie w warunkach obej cia (by-pass) jest dozwolone wy cznie przez krótkie okresy czasu
(maksymalnie 2-3 minuty). Praca w warunkach obej cia (by-pass) wyst puje podczas pracy pompy
przy jednocze nie zamkni tym dozowniku (pistolecie dystrybucyjnym).

F4      CIECZE DOZWOLONE I NIEDOZWOLONE

CIECZE DOZWOLONE:
OLEJ NAP DOWY o LEPKO CI od 2 do 5.35 cSt (przy temperaturze 37.8°C)
Minimalna temperatura zap onu: 55°C

CIECZE NIEDOZWOLONE: EWENTUALNE ZAGRO ENIA:
* BENZYNA * PO AR  EKSPLOZJA
* CIECZE PALNE o temp. zap onu <55°C * PO AR  EKSPLOZJA
* CIECZE O LEPKO CI >20 CsT * PRZECI ENIE SILNIKA
* WODA * STARZENIE POMPY
* CIECZE SPO YWCZE * ZANIECZYSZCZENIE CIECZY
* PRODUKTY CHEMICZNE KOROZYJNE * KOROZJA POMPY

* USZKODZENIE CIA A OSÓB
   OBS UGUJ CYCH

* ROZPUSZCZALNIKI * PO AR  EKSPLOZJA
* USZKODZENIE USZCZELNIE
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G. PRZENOSZENIE I TRANSPORT

Z uwagi na niewielkie ci ary i rozmiary pomp (patrz wymiary gabarytowe), do ich przenoszenia nie
trzeba stosowa  urz dze  podnosz cych.

Pompy zosta y starannie zapakowane przed wysy .

Przy dostawie nale y sprawdzi  opakowanie i przechowywa  urz dzenie w suchym miejscu.

H. INSTALACJA
H1     UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Przy utylizacji opakowania nie jest wymagane stosowanie specjalnych rodków ostro no ci,
opakowanie nie stanowi adnego zagro enia i nie zanieczyszcza rodowiska.

Patrz lokalne przepisy dotycz ce utylizacji.

H2  KONTROLA WST PNA

Sprawdzi , czy urz dzenie nie zosta o uszkodzone w czasie transportu i przechowywania.

Oczy ci  otwory wlotowe i wylotowe, usuwaj c wszelki py  i resztki opakowania.

Sprawdzi , czy parametry elektryczne odpowiadaj parametrom przedstawionym na
tabliczce znamionowej.

H3       PO ENIE POMPY

Pompa mo e by zainstalowana w dowolnym po eniu (o pompy mo e przebiega
pionowo lub poziomo)

Do zamontowania pompy nale y rub o rednicy odpowiedniej do rednicy otworów
monta owych znajduj cych si  w podstawie pompy (ich rozmieszczenie i wymiary - patrz
cz WYMIARY GABARYTOWE )

UWAGA

SILNIKI NIE S  W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM.

Nie wolno ich instalowa  w miejscach, gdzie wyst puj  palne pary i gazy.

H4      POD CZENIE RUREK

Przed pod czeniem pompy nale y sprawdzi , czy w rurkach i zbiorniku po stronie ssania nie
ma zanieczyszcze oraz pozosta ci po gwintowaniu, które mog yby uszkodzi  pomp  i jej
akcesoria.

Przed pod czeniem rurki ocznej nale y cz ciowo nape ni korpus pompy olejem
nap dowym, aby u atwi  zalanie pompy.

Nie wolno ywa sto kowych czy gwintowanych, które mog uszkodzi gwintowane
otwory pompy w razie zbyt mocnego dokr cenia.

Pompa nie jest wyposa ona w aden filtr. Zawsze nale y zainstalowa  filtr ssawny (model
BATTERY KIT jest wyposa ony w taki filtr).
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RURKI SSAWNE:
- Minimalna zalecana rednica nominalna: 3/4 cala
- Nominalne zalecane ci nienie: 10 bar
- ywa  rurek odpowiednich do pracy w warunkach ci nienia ssania

RURKI T OCZNE:
- Minimalna zalecana rednica nominalna: 3/4 cala
- Nominalne zalecane ci nienie: 10 bar

UWAGA

Za zastosowanie rurek o w ciwych charakterystykach odpowiada instalator.

ycie rurek nieodpowiednich do stosowania z olejem nap dowym mo e spowodowa  uszkodzenie
pompy, uszkodzenie cia a osób obs uguj cych i zanieczyszczenie rodowiska.

Poluzowane cza (z czy gwintowych, ko nierzowych i uszczelnie ) mog by przyczyn
ró norodnych problemów zwi zanych z ekologi  i bezpiecze stwem pracy.

Wszystkie cza nale y sprawdzi  zaraz po zainstalowaniu pompy, a pó niej sprawdza  je ka dego
dnia.

W razie potrzeby, z cza nale y dokr ca .

H5. UWAGI DOTYCZ CE LINII T OCZNEJ I SSAWNEJ

OCZENIE

Przy wyborze modelu pompy nale y kierowa  si charakterystykami systemu.

Okre lone kombinacje d ugo ci rurek, ich rednica, nat enie przep ywu oleju nap dowego oraz
zainstalowane akcesoria linii mog dawa przeciwci nienie wi ksze od maksymalnie
dozwolonego, takie, które powoduje (cz ciowe) otwarcie obej cia pompy, a w konsekwencji
zauwa alne zmniejszenie przep ywu.

W takich przypadkach, aby umo liwi  prawid owe dzia anie pompy, nale y koniecznie zmniejszy
opór systemu, stosuj c krótsze przewody i/lub wi ksz rednic , a tak e akcesoria linii o mniejszym
oporze (np. automatyczne dysze dozuj ce przy wi kszych nat eniach przep ywu).

SSANIE

Modele BY PASS 2000, CARRY 2000 i BATTERY KIT s  wyposa one w pomp  z samoczynnym
zalewaniem o dobrej zdolno ci zasysania.

Podczas fazy rozruchu, gdy rurka ssawna jest pusta, a pompa zwil ona ciecz , uk ad elektryczny
pompy jest zdolny do zasysania cieczy w warunkach ró nicy wysoko ci równej maksymalnie 2
metry. Wa ne jest, eby pami ta , e czas zalewania mo e trwa jedn minut , a obecno
automatycznej dyszy dozuj cej na linii oczenia uniemo liwia odpowietrzenie instalacji, a wi c
uniemo liwia prawid owe zalanie.

Z tego powodu zaleca si  zawsze zalewa  pomp  bez automatycznej dyszy dozuj cej, sprawdzaj c
prawid owo zwil enia pompy. Aby unikn  opró nienia rurki ssawnej i utrzyma  pomp  w stanie
zalania, zaleca si instalowanie zaworu stopowego. W ten sposób pompa zawsze dzie
uruchamia a si  bezzw ocznie.

Gdy system funkcjonuje, pompa mo e pracowa  przy ci nieniu na wlocie do 0.5 bar. Poza tym
limitem rozpoczyna si zjawisko kawitacji, czego skutkiem straty nat enia przep ywu i
zwi kszenie poziomu ha asu w uk adzie.

Jak wcze niej wspomniano, wa ne jest zapewnienie niskiego ci nienia po stronie ssania poprzez
stosowanie krótkich rurek o rednicy równej lub wi kszej od zalecanej, zredukowanie krzywizn do
minimum i stosowanie filtrów ssawnych o szerokim przekroju poprzecznym oraz zaworów stopowych
o jak najmniejszym oporze.
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Bardzo wa ne jest utrzymywanie w czysto ci filtrów ssawnych, poniewa zatkane filtry zwi kszaj
opór systemu.

Ró nica wysoko ci mi dzy pomp  i poziomem cieczy musi by  utrzymywana na jak najmniejszym
poziomie, a w ka dym razie musi by zachowana wysoko 2 metrów przewidziana dla fazy
zalewania.

W przypadku, gdy wysoko jest wi ksza od dozwolonej, zawsze nale y zainstalowa zawór
stopowy, umo liwiaj cy nape nienie rurki ssawnej oraz zastosowa  rurki o wi kszej rednicy. Nie
zaleca si  instalowania pompy, je eli ró nica wysoko ci jest wi ksza od 3 metrów.

UWAGA

W przypadku, gdy zbiornik po stronie ssania znajduje si  wy ej ni  pompa, zaleca si
zainstalowanie zaworu anty-syfonowego, eby zabezpieczy  uk ad przed przypadkowymi
przeciekami oleju nap dowego.

Zwymiarowa  instalacj  tak, eby kontrolowa  przeciwci nienia spowodowane uderzeniami
cieczy.

H6          KONFIGURACJE

Pompa mo e by  dostarczana w trzech ró nych konfiguracjach:

BY PASS 2000 CARRY 2000 BATTERY KIT 2000

Pompa elektryczna z kablami do
pod czenia zasilania (wersje na
12V i 24V) wyposa ona w
podstaw  monta ow .

Pompa elektryczna ze skrzynk
zaciskow  w komplecie
prze cznikiem (wersje na 12V i
24V), bezpiecznikiem i szczypcami
do pod czenia do akumulatora,
wyposa ona w podstaw
monta ow  i uchwyt do
przenoszenia.

Pompa elektryczna ze skrzynk
zaciskow  w komplecie z
prze cznikiem (wersje na 12V i
24V), bezpiecznikiem i szczypcami
do pod czenia do akumulatora,
wyposa ona w podstaw
monta ow  i uchwyt do
przenoszenia, rurk  3/4 cala w
wykonaniu antystatycznym do
dozowania oleju nap dowego,
dysz  r czn  i filtr stopowy do
zainstalowania na pocz tku rurki
ssawnej.

H7        PO CZENIA ELEKTRYCZNE

BY PASS 2000
Przewody elektryczne ze z czem szybkoz cznym do pod czenia do linii zasilaj cej.
Kabel BIA Y (lub BR ZOWY): biegun dodatni (+)
Kabel CZARNY (lub NIEBIESKI): biegun ujemny (-)

CARRY 2000  BATTERY KIT 2000
Skrzynka zaciskowa (klasa ochrony IP55 zgodna z dyrektyw  EN 60034-5-97) w komplecie z:

- Prze cznikiem ON/OFF (ZA /WY )
- Bezpiecznikiem zabezpieczaj cym przed zwarciami i przeci eniami nadmiarowo-

pr dowymi o nast puj cych parametrach:
25 A dla modeli 12V
15A dla modeli 24V

Kabel zasilaj cy 2 m w komplecie ze szczypcami do pod czenia do akumulatora
Przewód CZERWONY: biegun dodatni (+)
Przewód CZARNY: biegun ujemny (-)
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B
ka b el
(0)

12/24V
Kablezeszczypcami

UWAGA
ZA WYKONANIE PO CZE  ELEKTRYCZNYCH ZGODNIE Z ODNO NYMI
PRZEPISAMI ODPOWIADA INSTALATOR

Aby zapewni  prawid owe wykonanie po cze  elektrycznych nale y post powa  zgodnie z
wymienionymi ni ej (ale nie tylko) zaleceniami:

Przed przyst pieniem do instalowania i wykonywania czynno ci konserwacyjnych nale y
sprawdzi , czy elektryczne przewody zasilaj ce nie s  pod napi ciem.

Nale y u ywa  kabli, których minimalne przekroje poprzeczne, nominalne napi cia i rodzaje
 s  zgodne z charakterystykami podanymi w cz ci E2  DANE ELEKTRYCZNE oraz

odpowiednie dla miejsca instalacji.

Przed w czeniem zasilania zawsze nale y zamkn  skrzynk  zaciskow .

Nale y sprawdzi , czy kierunek obrotów pompy jest prawid owy. Je eli kierunek obrotów jest
nieprawid owy, nale y skontrolowa  biegunowo  pod cze .

I. URUCHOMIENIE POCZ TKOWE
Nale y sprawdzi , czy ilo  oleju nap dowego w zbiorniku po stronie ssania jest wi ksza ni
ilo , jaka ma by  przepompowana.

Sprawdzi , czy pozosta a pojemno  zbiornika po stronie t oczenia jest wi ksza od ilo ci,
jaka ma by  przepompowana.

Nie uruchamia pompy na sucho. Mo e to spowodowa powa ne uszkodzenie jej
komponentów.

Sprawdzi , czy rurki i akcesoria linii s  w dobrym stanie technicznym.

Nieszczelno ci w uk adzie pompowania oleju nap dowego mog  spowodowa uszkodzenie
przedmiotów i obra enie cia a osób obs uguj cych.

Nie wolno uruchamia  i zatrzymywa  pompy pod czaj c i odcinaj c zasilanie.

Nie wolno operowa  prze cznikiem maj c wilgotne d onie.

ugotrwa y kontakt z olejem nap dowym mo e spowodowa  uszkodzenie skóry.

Zaleca si  zak adanie r kawic i okularów ochronnych.
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UWAGA

Ekstremalne warunki pracy przy cyklach roboczych trwaj cych d ej ni  30 minut mog
spowodowa  podwy szenie temperatury silnika, a w rezultacie jego uszkodzenie.

Po ka dym 30-minutowym cyklu roboczym powinna nast powa 30-minutowa faza
ch odzenia przy wy czonym zasilaniu.

W fazie zalewania pompa musi odprowadzi  z linii t oczenia powietrze znajduj ce si  pocz tkowo w
ca ej instalacji. Dlatego te  wylot musi by  otwarty, aby umo liwi  odpowietrzenie.

UWAGA

Je eli na ko cu linii oczenia jest zamontowana automatyczna dysza dozuj ca,
odprowadzenie powietrza b dzie utrudnione z powodu dzia ania automatycznego urz dzenia
stopuj cego, które utrzymuje zawór w stanie zamkni tym, gdy ci nienie w linii jest za niskie.
Zaleca si , eby w fazie rozruchu wst pnego automatyczna dysza dozuj ca by a od czona.
Faza zalewania pompy mo e trwa od kilku sekund do kilku minut, co zale y od parametrów
systemu. Je eli faza zalewania trwa za d ugo, nale y zatrzyma  pomp  i sprawdzi :

Czy pompa nie pracuje ca kowicie na sucho

Czy przewody rurowe na ssaniu uniemo liwiaj  przedostawanie si  powietrza

Czy filtr ssawny nie jest zatkany;

Czy wysoko ssania nie przekracza 2 m (je eli wysoko  przekracza 2 m, w  ss cy
nale y nape ni  ciecz ).

Czy rurka t oczenia umo liwia odprowadzanie powietrza.

Gdy zalanie pompy przebieg o pomy lnie, nale y sprawdzi , czy pompa pracuje w dozwolonym
zakresie roboczym, a w szczególno ci:

Czy w warunkach maksymalnego przeciwci nienia, pobór mocy silnika pozostaje w
granicach warto ci wymienionych na tabliczce znamionowej.

Czy ci nienie ssania nie jest wi ksze od 0.5 bar

Czy przeciwci nienie w linii t oczenia nie jest wi ksze od maksymalnego przeciwci nienia
dozwolonego dla pompy.

L. CODZIENNE U YTKOWANIE

a) Je eli ywane rurki gi tkie, nale y ko ce rurek przy czy  do zbiorników. W razie braku
odpowiedniej szczeliny, nale y przed rozpocz ciem dozowania mocno cisn  rurk  t oczenia.

b) Przed uruchomieniem pompy nale y sprawdzi , czy zawór oczenia jest zamkni ty (dysza
dozuj ca lub zawór linii).

c) czy prze cznik ON/OFF. Zawór obej ciowy umo liwia dzia anie w warunkach zamkni tej
linii t oczenia tylko przez krótkie okresy czasu.

d) Otworzy  zawór t oczenia, mocno cisn  koniec rurki.

e) Zamkn  zawór t oczenia, eby zatrzyma  dozowanie.

f) Po zako czeniu dozowania nale y wy czy  pomp .

UWAGA

Funkcjonowanie w warunkach zamkni tego t oczenia dozwolone jest wy cznie przez krótkie okresy
czasu (maksymalnie 2 / 3 minuty).

Po zako czeniu pracy nale y upewni  si , czy pompa jest wy czona.
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M. PROBLEMY I ICH ROZWI ZYWANIE
PROBLEM MO LIWA PRZYCZYNA USUNI CIE PROBLEMU

SILNIK NIE OBRACA SI Brak zasilania Sprawdzi  po czenia elektryczne

Zakleszczony wirnik Sprawdzi , czy nie ma uszkodze  i
czy ruch elementów obrotowych
nie jest blokowany

Problemy z silnikiem Skontaktowa  si  z Dzia em
Serwisowym

PRZY URUCHAMIANIU SILNIK
OBRACA SI  POWOLI

Za niskie napi cie linii zasilaj cej Zapewni  odpowiednie napi cie w
ramach ustalonych limitów

ZA MA E LUB ZA DU E
NAT ENIE PRZEP YWU

Za ma y poziom w zbiorniku po
stronie ssania

Uzupe ni  poziom w zbiorniku

Zablokowany zawór stopowy Oczy ci  i/lub wymieni  zawór

Zatkany filtr Oczy ci  filtr

Za du e ci nienie na ssaniu Obni  pomp  wzgl dem poziomu
zbiornika lub zwi kszy  przekrój
poprzeczny rurek

Du y spadek ci nienia w obwodzie
oczenia (praca przy otwartym

obej ciu)

Zastosowa  rurki krótsze lub o
wi kszej rednicy

Zablokowany zawór obej ciowy Zdemontowa  zawór i oczy ci  lub
wymieni

Do pompy lub rurek po stronie
ssania przedostaje si
powietrze

Sprawdzi  szczelno  po cze

Zw enia w rurkach po stronie
ssania

Zastosowa  rurki odpowiednie do
pracy w warunkach danego
ci nienia ssania

Za ma a pr dko  obrotowa Sprawdzi  napi cie na pompie.
Skorygowa  napi cie i/lub
zastosowa  przewody o
wi kszym przekroju
poprzecznym.

Rurki zasysaj ce opieraj  si  o dno
zbiornika

Podnie  rurki.

POMPA ZA BARDZO HA ASUJE Wyst puje zjawisko kawitacji Zmniejszy  ci nienie ssania.

Nieprawid owe funkcjonowanie
obej cia

Dozowa  olej do momentu
usuni cia powietrza z linii
obej cia.

W oleju nap dowym znajduje si
powietrze.

Sprawdzi  po czenia po stronie
ssania.

WYCIEKI Z KORPUSU POMPY Uszkodzone uszczelnienie. Sprawdzi  i wymieni  uszczelnienie.
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N. KONSERWACJA

BY PASS 2000, CARRY 2000 I BATTERY KIT zosta y zaprojektowane i skonstruowane w taki
sposób, e ilo  niezb dnych czynno ci konserwacyjnych jest minimalna.

W ka dym przypadku zawsze nale y przestrzega nast puj cych podstawowych zalece ,
zapewniaj cych prawid owe funkcjonowanie pompy:

Co tydzie nale y sprawdza , czy cza przewodów rurowych nie s  poluzowane, eby
zapobiec jakimkolwiek wyciekom.

Co miesi c nale y sprawdza  korpus pompy i usuwa  z niego wszelkie zanieczyszczenia.

Co tydzie  nale y sprawdza  i, w razie potrzeby, oczyszcza  filtr na linii ssania.

Co miesi c nale y sprawdza , czy kable zasilania elektrycznego w dobrym stanie
technicznym

Co miesi c nale y sprawdza i, w razie potrzeby, czy ci dysz dozuj , w jak
wyposa ony jest model BATTERY KIT. Zawsze nale y utrzymywa w czysto ci wszelkie
zainstalowane zawory zwrotne.

Co miesi c nale y sprawdza  filtry ssawne i, w razie potrzeby, je oczyszcza .

O. POZIOM HA ASU

W normalnych warunkach pracy emisja ha asu dla wszystkich modeli nie przekracza warto ci 70 dB
w odleg ci 1 metra od pompy elektrycznej.

P. UTYLIZACJA ZANIECZYSZCZONYCH MATERIA ÓW

Po wykonaniu czynno ci konserwacyjnych lub demonta u urz dze , zabrudzonymi elementami nie
nale y zanieczyszcza rodowiska.

Informacje na temat prawid owej utylizacji  patrz lokalne przepisy ochrony rodowiska.
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Q. SCHEMAT POKAZUJ CY PO ENIE CZ CI  I  NUMERY
CZ CI

UWAGA

Oprócz kodu produktu oraz numeru seryjnego zawsze nale y podawa  numer cz ci.

Po enie Opis elementu Ilo

01 ZESTAW USZCZELEK BP2000 1

02 PIER CIE  KOMPENSACYJNY (29,7/22,5/0,3) 1

05 KORPUS POMPY BP2000 1

07 ZESTAW ZAWORU BY-PASS 1

08 ZESTAW NR 5 P YTKI ZBIERAJ CEJ 1

10 ROTOR 1

11 USZCZELKA O-RING 3206 (D.52,07 TH.2,62) NBR 70SH 1

13 PRZEDNI ZESTAW OBUDOWY 1

14 PODSTAWA MOCUJ CA POMP 1

15-A ZESTAW WIRNIKA 12V 1

15-B ZESTAW WIRNIKA 24V 1

16 UCHWYT ZE RUB 1

17 NALEWAK 1

18-A TYLNY ZESTAW OBUDOWY 12V Z KABLEM 2m 1
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18-B TYLNY ZESTAW OBUDOWY 24V Z KABLEM 2m 1

19-A BEZPIECZNIK 12V (25A + UCHWYT) 1

19-B BEZPIECZNIK 24V (25A + UCHWYT) 1

20 USZCZELKA O-RING 2007200-N7027 d.72 TH.2 1

21 PRZE CZNIK 1

22 OBUDOWA TYLNA 1

23 REDUKCJA 1  x 20mm + O-RING 1

24 REDUKCJA ¾  x 20mm + O-RING 1

25 OPASKA 20-32-9 1

26 PRZEWÓD GUMOWY CARBO/LN 10 19x27 4MT 1

27 FILTR 1" 1

R. WYMIARY

Jednostka wymiarów: mm
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