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1. WST P 
 Treść tej instrukcji ma za zadanie ułatwić mo liwie najbardziej obsługę i u ytkowanie domowych pomp 
obiegowych. Zawarto w niej informacje dotyczące bezpiecznego instalowania i u ytkowania wyrobu.  

Zalecane jest, aby dokładnie zapoznać się z instrukcją gdy  brak stosownej wiedzy z zakresu 
monta u i obsługi urządzenia mo e być przyczyną zniszczenia pompy lub obra eń ciała, spowodowanych 
przez ruchome części pompy, wydobywające się płyny lub niewłaściwe połączenia elektryczne.  
 Pompy zawsze podlegają precyzyjnemu sprawdzeniu przed opuszczeniem fabryki. W przypadku 
niektórych modeli poszczególne części lub akcesoria mogą być zapakowane osobno, nale y więc   
w momencie zakupu dopilnować aby wydane zostały wszystkie elementy urządzenia, oraz sprawdzić, czy 
urządzenie nie nosi śladów uszkodzenia. 

UWAżA. Przed dokonaniem zakupu nale y dokładnie sprawdzić czy pompa nie nosi śladów 
uszkodzenia. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne mogą powodować zagro enie zdrowia i ycia 
oraz nie podlegają gwarancji.    
2. ZASTOSOWANIE: 
 Pompy źPO przeznaczone są do wymuszania obiegu w instalacjach grzewczych. Mo na je stosować 
w instalacjach jedno i dwururowych oraz przy monta u ogrzewania podłogowego. Pompa wyposa ona jest  
w system automatycznie dostosowujący charakterystykę pompy do instalacji w której pracuje.  

Dzięki konstrukcji pompy opartej o magnesy trwałe i silnikowi elektrycznemu zasilanemu  
z przetwornicy częstotliwości pompa mo e dostosować swoją pracę do chwilowego zapotrzebowania, 
ograniczając w ten sposób straty energetyczne. Jej konstrukcja i cechy u ytkowe spełniają najnowsze normy 
(dyrektywa źuP), a współczynnik efektywności energetycznej źźI jest mniejszy od 0,2 lub 0,23 (w zale ności od 
modelu) 

3. PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Napięcie zasilania 230 V, -10% ÷ +6%, 50Hz 

Wilgotność względna 95% 

Poziom ciśnienia akustycznego Mniejszy ni  43 dŰ 

Temperatura otoczenia 0ºű ÷ +40ºű 

Temperatura cieczy +2ºű ÷ +100ºű 

Moc  W zale ności od modelu, sprawd  tabliczkę znamionową 

Qmax W zale ności od modelu, sprawd  tabliczkę znamionową 

Hmax 4m (EPO25-4-180 ) / 6m (EPO25-6-180 ) 

Max. űiśnienie pracy 10bar 

Stopień ochrony IP42 

 UWAżA: Pompy nie nadają się do tłoczenia cieczy agresywnych, łatwopalnych, wybuchowych, o 
wysokiej  lepkości, zawierających oleje mineralne, cząsteczki stałe oraz zanieczyszczenia włókniste. 
Uszkodzenia pompy spowodowane tłoczeniem w/w typów cieczy nie podlegają naprawom gwarancyjnym.   
 
4. INSTALACJA POMPY 
     Urządzenie nale y stosować zgodnie z przeznaczeniem. Ka dorazowo przed zainstalowaniem pompy 
nale y sprawdzić czy jej stan pozwala na eksploatację w sposób nie zagra ający zdrowiu lub yciu.   
 
Podczas monta u, obsługi i eksploatacji nale y pamiętać o kilku podstawowych zasadach: 
- Wszystkie prace zwi zane z instalacj  musz  być dokonywane wył cznie przez wyspecjalizowany 
personel 
 - wszelkie czynności naprawcze i konserwacyjne nale y wykonywać dopiero po wyłączeniu pompy z sieci 
zasilania 
- przed demonta em nale y opró nić instalacje lub zamknąć zawory odcinające na wlocie i wylocie pompy, 
a tak e odczekać a  temp. elementów spadnie poni ej 50°ű.-1- 
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8. ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW 
 
Przed rozpocz ciem prac przy pompie, należy sprawdzić czy zasilanie elektryczne zostało 
wył czone i upewnić si , że nie może ono być przypadkowo wł czone ponownie. 

Zakłócenie 
Panel 

steruj cy 
Przyczyna Sposób post powania 

1. 
Pompa nie 

działa. Nie świeci się. a) 
Jeden z bezpieczników instalacji uległ 

przepaleniu. 
Wymienić bezpiecznik. 

   b) 
Zadziałał ochronny wyłącznik nadprądowy 

lub przepięciowy. Załączyć bezpiecznik. 

   c) Pompa jest uszkodzona. Wymienić pompę. 

  Pokazuje błąd a) 

Awaria zasilania elektrycznego. Napięcie 
zasilające mo e być  

zbyt niskie. 

Sprawdzić parametry zasilania elektrycznego  
dla określonego zakresu. 

  Pokazuje błąd b) Pompa jest zablokowana. Usunąć zanieczyszczenia. 

2. 
Hałas 

w instalacji. 
 a) Powietrze w instalacji. Odpowietrzyć instalację.  

   b) Wydajność jest zbyt du a. Zmniejszyć ciśnienie po stronie ssawnej pompy. 

3. 
żłośna praca 

pompy. 
 a) Powietrze w pompie. 

Uruchomić pompę. Po pewnym czasie pompa 
odpowietrzy się sama. 

   b) űiśnienie wlotowe jest zbyt niskie. 
Zwiększyć ciśnienie po stronie ssawnej lub 

sprawdzić ilość powietrza  
w naczyniu wzbiorczym (jeśli jest zainstalowane). 

4. 

Niewystarczają
ca 

wydajność 
cieplna 

instalacji. 

. a) Osiągi pompy są zbyt niskie. Zwiększyć ciśnienie po stronie ssawnej pompy. 
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- W przypadku konieczności wymiany poszczególnych elementów, nale y stosować wyłącznie oryginalne części 
zamienne (do nabycia u Gwaranta). Jakiekolwiek poprawki wprowadzone bez uzyskania na to autoryzacji 
zwalniają Gwaranta od wszelkiego rodzaju odpowiedzialności.  
- po zakończeniu prac ponownie załączyć wszelkie urządzenia ochronne i zabezpieczające 
 

Pompę nale y zamontować na prostym odcinku instalacji. Na rurze ssawnej, jak i na rurze 
doprowadzającej  nale y zamontować zawory odcinające. Nale y zwrócić uwagę, czy ciśnienie w instalacji nie 
przekracza dopuszczalnego ciśnienia roboczego pompy, a wymagany kierunek przepływu jest zgodny ze 
strzałką podaną na korpusie pompy. Pompa powinna być zamontowana w takim miejscu, aby istniał łatwy do niej 
dostęp (w celu odpowietrzania). Woda w instalacji musi być uzdatniona i w adnym wypadku nie zamulona. 
System powinien być wypełniony cieczą i odpowietrzony.  
 
PRAWIDŁOWA INSTALACJA POMPY: 

 
Pompa jest samo-odpowietrzająca. Pompa 
nie musi być odpowietrzana przed 
uruchomieniem.  
Powietrze zgromadzone w pompie mo e 
być przyczyną hałasu. Hałas ten ustaje po 
kilku minutach pracy pompy.  
Szybkie odpowietrzenie pompy odbywa się 
poprzez krótkotrwałe uruchomienie pompy 
na biegu III, zale nie od rodzaju i wielkości 
instalacji.  
Gdy pompa zostanie odpowietrzona, tzn. 

gdy poziom hałasu zostanie znacznie zmniejszony, pompę nale y ustawić zgodnie z zaleceniami. 
 
Zmiany ustawień skrzynki zaciskowej mo na dokonać w następujący sposób: 

 Odkręcić śruby łączące silnik z korpusem pompy 

 Obrócić silnik w zadane poło enie 

 Ponownie przykręcić śruby  
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Wybór nastawu pompy w zależno ci od typu instalacji. Nastawa fabryczna = AUTO 

 AUTO ęogrzewanie podłogowe lub instalacje dwururowe) 

Funkcja AUTO (ustawiona fabrycznie) przystosowuje parametry pracy pompy do aktualnego 
zapotrzebowania instalacji grzewczej. Poniewa  parametry pracy pompy zmieniają sie powoli, zaleca się, aby 
przed dokonaniem zmian nastaw pompy pozostawić pompę z załączoną funkcją AUTO, przynajmniej przez 
tydzień. W trybie AUTO pompa zapamiętuje ostatnie parametry pracy. Je eli ponownie wybierzemy funkcję 
AUTO, pompa powróci do ostatnich ustawień w trybie AUTO. 

Pompa ma mo liwość wyboru automatycznej redukcji nocnej. Ustawienie fabryczne automatycznej 
redukcji nocnej: nieaktywne. 
Aby zapewnić prawidłowe działanie automatycznej redukcji nocnej, muszą być spełnione następujące warunki:  
• Pompa musi być zamontowana na rurze zasilającej. Automatyczna redukcja nocna nie działa, je eli pompa jest 
zamontowana na rurze powrotnej.  
• Instalacja (kocioł) musi być wyposa ona w automatyczną regulację temperatury cieczy. Aktywacja 
automatycznej redukcji nocnej odbywa się przez naciśnięcie przycisku obni enia nocnego.  
                 Od momentu uaktywnienia automatycznej redukcji nocnej, pompa będzie automatycznie zmieniała 
swoje osiągi pomiędzy pracą normalną a redukcją nocną. Zmiana trybu pracy pomiędzy redukcją nocną a pracą 
normalną zale y od temperatury cieczy płynącej w przewodzie. Pompa automatycznie przechodzi na pracę z 
redukcją nocną w momencie, gdy czujnik zarejestruje spadek temperatury cieczy o więcej ni  10-15 °ű w ciągu 
ok. 2 godzin. Spadek temperatury musi wynosić co najmniej 0,1 °ű/min. Powrót do normalnego stanu pracy 
nastąpi bez opó nienia czasowego, je eli temperatura medium wzrośnie o ok. 10 °ű.                                                      

Pompa posiada 8 trybów pracy: 

 AUTO - (ustawienie fabryczne) automatyczne dostosowanie ciśnienia i wydajności pompy do zapotrzebowania ze 
strony instalacji. W większości przypadków mo na uruchomić pompę bez konieczności wprowadzania 
jakichkolwiek regulacji i automatycznie dostosować ją do aktualnych potrzeb systemu. Praca w tym trybie pozwala 
na optymalne zużycie energii.  

 PP2 - wy szy poziom charakterystyki proporcjonalnej ciśnienie-wydajność. Tryb zalecany w przypadkach, kiedy w 
trybie "Auto" wydajność pompy jest niewystarczająca. 

 PP1 - ni szy poziom charakterystyki proporcjonalnej ciśnienie-wydajność. Tryb zalecany w przypadku, kiedy w 
trybie "Auto" wydajność pompy jest zbyt wysoka. 

 CP2 - wy szy poziom charakterystyki utrzymujący stałą wysokość podnoszenia pompy niezale nie od wydajności 
 CP1 - ni szy poziom charakterystyki utrzymujący stałą wysokość podnoszenia pompy niezale nie od wydajności 
 I, II, III – űharakterystyka stała, bieg I, II, II  
 Pompa posiada tryb nocny - Pompa po wykryciu przez wbudowany czujnik temperatury ,obni enia temperatury o 

0,1st.C/min w czasie ok 2 godzin - przejdzie w w oszczędny tryb nocny. W przypadku wzrostu temperatury o ok 10 
st.C - pompa automatycznie wróci do normalnego trybu pracy. 

Nie jest możliwa praca z automatyczn  redukcj  nocn , jeżeli pompa została ustawiona na stał  pr dko ć 
obrotow  I, II lub III. 

 

 
5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA  

Wszystkie prace zwi zane z instalacj  musz  być dokonywane wył cznie przez 
wyspecjalizowany personel!!  MALECPOMPY nie ponosi odpowiedzialno ci za jakiekolwiek 
szkody na osobach lub rzeczach spowodowane ingerencj  osób nie posiadaj cych 

odpowiednich uprawnień.  
 
Podłączenie elektryczne nale y zrealizować zgodnie z poni szym schematem: 

                
          

7. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA 
 
U ytkownik zobowiązany jest czuwać nad stanem technicznym pompy, z zachowaniem wszystkich w/w zasad 
bezpieczeństwa . Pompa nie wymaga szczególnej obsługi w czasie pracy. ądane charakterystyki pracy pompy 
uzyskuje się przez modyfikację prędkości obrotowej silnika. Modyfikacji mo na dokonać w trakcie pracy pompy, 
przełącznikiem znajdującym się na skrzynce zaciskowej.   
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Poz. Typ instalacji 
Nastawa pompy 

Zalecana Alternatywna 

A 
Ogrzewanie 

podłogowe 
AUTO 

Najwy sza charakterystyka przy regulacji stałej 
ciśnienia (űP2) lub najni sza charakterystyka przy 

regulacji stałej ciśnienia (űP1) 

B 
Instalacje 

dwururowe 
AUTO 

Najwy sza charakterystyka przy regulacji 
proporcjonalnej ciśnienia (PP2) 

C 
Instalacje 

jednorurowe 

Najni sza charakterystyka przy 
regulacji proporcjonalnej ciśnienia 

(PP1) 

Najwy sza charakterystyka przy regulacji 
proporcjonalnej ciśnienia (PP2) 


