
Instrukcja obsługi - elektryczne do oleju nap�dowego pompy By Pass 2000, By Pass 55, E80, E120 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Skład urz�dzenia. 

 

Lp. Zespół Opis By Pass 55 By Pass 
2000 

E80 
E120 

1 Pompa Elektryczna, rotacyjna, łopatkowa z zaworem dwukanałowym � � � 

2 Silnik 
Asymetryczny jedno lub trzy fazowy, stopie� zabezpieczenia IP 55 
zgodnie z norm� europejsk� EN 60034-5-86 z autowentylacj� 
zamocowan� bezpo�rednio na obudowie pompy 

�  � 

3 Silnik Pr�du stałego zamkni�ty z magnesami stałymi 12V lub 24V, stopie� 
ochrony IP 55 zgodnie z norm� europejsk� EN 60034-5-86  �  

 

2. Dane elektryczne. 
 

Lp. Model pompy D L/min Pr�d 
A 

Napi�cie 
V 

Cz�stotliwo�� 
H 

Moc 
W 

Pr�d 
max A 

Obroty/ 
min 

1 By Pass 2000 - 12V 3/4" 40 DC 12 Pr�d stały 140 18 2800 
2 By Pass 2000 - 24V 3/4" 43 DC 24 Pr�d stały 160 9 2800 
3 By Pass 55 M 1” 52 AC 230 50 370 3,5 1400 
4 By Pass 55 T 1“ 52 AC 400 50 370 1,6 1450 
5 E 80 M 1“ 75 AC 230 50 500 4 1400 
6 E 80 T 1“ 75 AC 400 50 500 1,6 1400 
7 E 120 M 1“ 100 AC 230 50 750 5,6 1400 
8 E 120 T 1“ 100 AC 400 50 750 2,2 1400 

 

3. Wła�ciwo�ci. 
 

Warunki By Pass Warunki max ci�nienia 
zwrotnego 

Warunki max 
wydajno�ci Lp. Model pompy D 

l/min 
P 

bar 
S 

bar 
D 

l/min 
P 

bar 
S 

bar 
D 

l/min 
P 

bar 
S 

bar 
1 By Pass 2000 - 12V 0 1,1 - 27 0,8 0,2 40 0,1 0,2 
2 By Pass 2000 - 24V 0 1,2 - 29 0,8 0,2 43 0,1 0,2 
3 By Pass 55 0 1,7 - 45 1,4 0,3 52 0,1 0,3 
4 E 80 0 1,7 - 60 1,7 0,3 75 0,1 0,3 
5 E 120 0 2,5 - 89 1,7 0,3 100 0,1 0,3 

 

D – wydajno�� C – ci�nienie zwrotne S – ci�nienie ssania 
Powy�sze wła�ciwo�ci odnosz� si� do nast�puj�cych warunków pracy: płyn olej nap�dowy w temperaturze 20ºC 
 

4. Praca w warunkach By Pass. 
 

Pompa działa w tych warunkach kiedy wylew jest zamkni�ty a zawór By Pass podwójny otworzy si� automatycznie. 
Ci�nienie zwrotne wynika jedynie z charakterystyki zaworu By pass i charakterystyki instalacji. Pompa mo�e pracowa� 
w tych warunkach tylko przez krótkie okresy czasu 2 do 3 min maksymalnie.  
4.1 Warunki maksymalnego ci�nienia zwrotnego. 
Pompa pracuje w takich warunkach kiedy w układzie wylewowym panuje maksymalne ci�nienie zwrotne i zawór By Pass 
jest jeszcze zamkni�ty. Zwi�kszenie ci�nienia zwrotnego powoduje cz��ciowe otwarcie zaworu By Pass,  
a w konsekwencji zmniejszenie wydajno�ci. Ci�nienie zwrotne nie mo�e przekroczy� warto�ci wyznaczonej. 
4.2 Warunki maksymalnej wydajno�ci. 
Pompa pracuje w tych warunkach kiedy wydajno�� jest maksymalna, a ci�nienie zwrotne niskie jak w tabeli. Realna 
wydajno�� pompy idzie w parze z warunkami zasysania a zale�� one od ci�nienia wytwarzanego przez instalacj�. 
4.3 Warunki pracy. 
- Temperatura minimalna minus 20ºC temperatura maksymalna + 60ºC 
- Wilgotno�� wzgl�dna maksymalnie 90% 
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5. Zasilanie elektryczne. 
 

Zale�nie od modelu silnika pompa musi by� podł�czona do: silniki jednofazowe i trójfazowe do sieci pr�du zmiennego, 
silniki na pr�d stały do odpowiedniego �ródła pr�du stałego - akumulatora, transformatora, pr�dnicy. Warto�ci nominalne 
znajduj� si� w tabeli „Dane elektryczne”. Maksymalne dopuszczalne odchylenia od warto�ci to:  
- AC sie� pr�du zmiennego – napi�cie ± 5% warto�ci nominalnej, cz�stotliwo�� ± 2% warto�ci nominalnej  
- DC sie� pr�du stałego – napi�cie ± 5% warto�ci nominalnej. Uwaga ! Moc z sieci z wi�kszymi warto�ciami ni� 

wskazane przez producenta limity mog� zniszczy� elementy elektryczne pompy. 
 

6. Cykl pracy. 
 

- AC Silniki przeznaczone do pracy ci�głej, w normalnych warunkach pracy mog� pracowa� ci�gle bez okre�lonych 
limitów czasowych.  

- DC Silniki przeznaczone do pracy przerywanej, cykl pracy zale�ny od warunków pracy i warunków zewn�trznych 
maksymalny czas pracy do 30 minut w godzinie odpowiednio z przerwami dla wychłodzenia silnika. Wszelkie silniki 
elektryczne 12V, 24V nie s� przeznaczone do pracy ci�głej, z uwagi na obni�one napi�cie pr�du w uzwojeniach 
silnika tej samej mocy płynie znacznie wy�sze nat��enie pr�du (moc / napi�cie). W silnikach tych z uwagi na 
oszcz�dno�� mocy nie stosuje si� układu chłodzenia. 

 

7. Przeznaczenie i zabronione pompowane płyny. 
 

7.1 Przeznaczenie pompy: olej nap�dowy o lepko�ci od 2 do 5.35 cSt  w temp.37.8ºC temperatura zapłonu (PM) >55ºC. 
7.2 Płyny zabronione: 

- Benzyna     - Mo�liwo�� zapłonu i wybuchu 
- Płyny łatwopalne PM > 55ºC  - Mo�liwo�� zapłonu i wybuchu 
- Płyny o lepko�ci wi�kszej ni� 20 cSt - Przeci��enie silnika 
- Woda     - Mo�liwo�� korozji 
- Płyny spo�ywcze    - Mo�liwo�� zanieczyszczenia płynów 
- Produkty chemiczne   - Mo�liwo�� korozji 
- Rozpuszczalniki    - Mo�liwo�� zapłonu i wybuchu, zniszczenie uszczelnie� 

 

8. Kontrola wst�pna. 
 

a) Nale�y skontrolowa� czy pompa nie posiada uszkodze� powstałych podczas transportu lub magazynowania. 
b) Oczy�ci� dokładnie miejsca poł�cze� rurowych.  
c) Sprawdzi� czy wirnik pompy obraca si� lekko. 
d) Sprawdzi� dane podane na tabliczce znamionowej. 
e) Upewnij si� �e o� silnika obraca si� swobodnie. 

 

9. Instalacja pompy. 
 

Pompy mog� by� montowane w ka�dej pozycji poziomo lub pionowo. Silniki nie wyst�puj� w wykonaniu anty 
wybuchowym. Nie instalowa� pompy w �rodowisku zagro�enia wybuchowego. 
 

10. Podł�czenia w��y. 
 

Przed poł�czeniem upewni� si� czy w�� ss�cy oraz zbiornik jest wolny od zanieczyszcze� i pozostało�ci po obróbkach 
metalu które mogłyby zniszczy� pomp� i jej akcesoria. Przed podł�czeniem w��a ss�cego stopniowo napełni� korpus 
pompy olejem by ułatwi� jej zassanie. Nie u�ywa� sto�kowych poł�cze� gwintowanych. Zawsze nale�y zainstalowa� filtr 
na ssaniu. Uwaga !  Do zada� instaluj�cego nale�y zastosowanie w��y o poni�ej wymienionych parametrach. U�ycie 
w��y nie przeznaczonych do oleju nap�dowego mo�e zniszczy� pomp�. Nieszczelno�ci na poł�czeniach mog� 
prowadzi� do problemów ekologicznych i zdrowotnych. Nale�y codziennie sprawdza� wszelkie poł�czenia, w razie 
potrzeby uszczelni�. 
 

Lp. Opis zalecanych w��y By Pass 
2000 By Pass 55 E80 E120 

1 W�� tłoczny nominalna �rednica 1” 1” 1” 1” 
2 W�� tłoczny nominalne ci�nienie pracy 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 
3 W�� ss�cy nominalna �rednica 1” 1¼” 1¼” 1½” 
4 W�� ss�cy nominalne ci�nienie pracy 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 

 

Nale�y u�ywa� w��y o odpowiednich parametrach �rednicy i ci�nienia roboczego. 
 

11. Akcesoria. 
 

Poni�sza lista przedstawia produkty których u�ycie zaleca si� by pompa działała wła�ciwie: 
 

a) Ssanie: zawór zwrotny z filtrem, w��e ss�ce lub rury sztywne. 
b) Tłoczenie : pistolet automatyczny, pistolet r�czny, licznik przepływu, w�� elastyczny 

 

Uwaga ! Do  zada� instalatora nale�y wła�ciwe dobranie akcesoriów by pompa działała prawidłowo. Wykorzystanie 
akcesoriów które nie s� przeznaczone do oleju nap�dowego mo�e zniszczy� pomp�. 
 

12. Poł�czenia elektryczne. 
 

13.1 Silniki AC czyli pr�du zmiennego s� w krótki kabel,  aby podł�czy� pomp� do sieci nale�y otworzy� obudow� 
przewodów elektrycznych i poł�czy� doł�czone kable w odniesieniu do poni�szego schematu. 
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Silniki jednofazowe s� wyposa�one w dwubiegunowy przeł�cznik i kondensator zainstalowany wewn�trz obudowy 
przewodów elektrycznych okablowany i podł�czony, patrz schemat. Dane kondensatora znajduj� si� na tabliczce 
znamieniowej umieszczonej na ka�dej pompie. Przeł�cznik ON-OFF słu�y tylko do wł�czenia i wył�czenia pompy i nie 
mo�e słu�y� jako wył�cznik główny. 
 

13.2 Silniki DC czyli pr�du stałego s� wyposa�one w przewód elektryczny z wtyczk�: przewód biały lub br�zowy biegun 
dodatni (+), przewód czarny lub niebieski biegun ujemny (-). Silniki mog� by� wyposa�one równie� w demontowaln� 
obudow� klasy ochrony IP 55 w zgodno�ci z EN 634-5-86) z przeł�cznikiem start - stop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Bezpieczniki instalacji elektrycznej - dla pompy 12V bezpiecznik 25A - dla pompy 24V bezpiecznik 15A 
 

B. Przewody instalacji elektrycznej - dwumetrowy przewód elektryczny z zaciskami do akumulatora 
- czerwony biegun dodatni (+)   - czarny biegun ujemny (-) 

 

Uwaga ! Pompy nie s� wyposa�one w układy zabezpiecze� typu: wył�czniki nadmiarowo-pr�dowe, zabezpieczenie 
przed powrotem napi�cia, zabezpieczenie ró�nicowo pr�dowe. Wyposa�enie instalacji zasilaj�cej w niezb�dne układy 
zabezpiecze� pozostaje w gestii instalatora. Podczas instalowania nale�y upewni� si� czy linia zasilaj�ca  jest bez 
napi�cia. U�ywa� kabli przewidzianych przez normy elektryczne. Przy silnikach trójfazowych nale�y sprawdzi� 
prawidłowo�� obrotów silnika. Zawsze zamyka� puszk� ł�czeniow�. 
Uwaga ! Przy pierwszym zassaniu nale�y zala� pomp�, w fazie zasysania nale�y odpowietrzy� układ ss�cy pompy. 
 

13. Rozpocz�cie pracy. 
 

a) Nale�y upewni� si�, czy ilo�� płynu znajduj�ca si� w zbiorniku jest wi�ksza ni� przewidziana do przepompowania. 
b) Upewni� si� czy pompa nie chodzi na sucho 
c) Sprawdzi� poł�czenia oraz stan w��y 
d) Nie pracowa� przy przeł�czniku pompy z mokrymi r�koma 
e) Zaleca si� u�ywanie okularów ochronnych oraz r�kawic by zapobiec kontaktom oleju nap�dowego ze skór� 
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Silniki jednofazowe AC posiadaj� wył�cznik termiczny, gdy podczas pracy silnik osi�gnie temperatur� wy�sz� ni� 
normalnie silnik mo�e si� wył�czy�. Nale�y wówczas przekr�ci� przeł�cznik na pozycj� OFF - wył�cz oraz odczeka� by 
nast�piło ochłodzenie silnika. Wył�cznik termiczny resetuje si� automatycznie gdy silnik wystarczaj�co si� ochłodzi. 
Uwaga ! Silniki nie s� przeznaczone do pracy w �rodowisku wybuchowym, nie nale�y instalowa� ich w �rodowisku 
wybuchowym. 
 

14. U�ytkowanie.  
 

Nie jest przewidziana szczególna obsługa pomp: 
- Przed uruchomieniem nale�y sprawdzi� sprawno�� układu wyj�ciowego: pistolet nalewowy lub zawór instalacji winny 
by� otwarte do nalewania. 
- Wł�czy� wył�cznik na pompie. Zawór By-pass pozwala na prac� pompy przy zamkni�tym pistolecie nalewowym jedynie 
w krótkim okresie czasu  2 ÷ 3 min. 
- Upewni� si� czy nast�puje zasysanie, praca na sucho mo�e doprowadzi� do zniszczenia pompy. 
 

15. Konserwacja. 
 

Pompy nie wymagaj� specjalnych zabiegów konserwacyjnych poza utrzymaniem pompy w czysto�ci, kontroli układów 
poł�cze� hydraulicznych i elektrycznych oraz utrzymaniem w czysto�ci filtrów. 
 

16. Problemy oraz mo�liwo�ci ich rozwi�za� 
 

Lp. Problem Mo�liwa przyczyna Rozwi�zanie 
Brak napi�cia Sprawdzi� poł�czenie elektryczne 

Wirnik pompy zakleszcza si� Mo�liwe uszkodzenie lub zablokowanie 
cz��ci obrotowych 

Problemy z silnikiem Nale�y skontaktowa� si� ze sprzedawc� 1 Silnik nie działa 

Zablokowany bezpiecznik termiczny 
Zaczeka� a� spadnie temperatura silnika, 
sprawdzi� prac� pocz�tkow� i zbada� 
przyczyny przegrzewania si� silnika 

2 Silnik obraca si� wolno 
podczas pracy pocz�tkowej Niskie napi�cie w sieci elektrycznej Przywrócenie napi�cia do przewidywanych 

warto�ci 
Niski poziom w zbiorniku Napełni� zbiornik 
Zablokowany zawór ko�cowy Oczy�ci� lub wymieni� zawór ko�cowy 
Zapchany filtr Oczy�ci� filtr 

Nadmierne ci�nienie ss�ce Obni�y� pomp� wzgl�dem poziomu płynu 
w zbiorniku lub zwi�kszy� przekrój w��a 

Wysokie straty w dostawie, praca z 
otwartym by-pass 

U�y� krótszego w��a lub zwi�kszy� jego 
�rednic� 

Zablokowany zawór by-pass Wymontowa� zawór, wyczy�ci� lub 
wymieni� 

Obecno�� powietrza w pompie lub układzie 
ss�cym Sprawdzi� uszczelnienie na poł�czeniach 

Przew��enie w w��u ss�cym U�y� w��y odpowiednich do pracy pod 
wymaganym podci�nieniem 

Niskie obroty silnika Sprawdzi� napi�cie elektryczne pompy 

3 Niski przepływ lub jego brak 

W�� ss�cy znajduje si� na dnie zbiornika Podnie�� wy�ej w�� 
Wyst�puj�ca kawitacja Zredukowa� ci�nienie ss�ce 

Nieregularne funkcjonowanie by-pass Dozowa� olej do momentu oczyszczenia 
zaworu by-pass z powietrza 4 Wzrost hała�liwo�ci pompy 

Obecno�� powietrza w oleju nap�dowym Sprawdzi� poł�czenia ss�ce 
5 Wyciek z korpusu pompy Zniszczona uszczelka Sprawdzi� i wymieni� uszczelk� 
 

17. Poziom hałasu. 
 

W normalnych warunkach pracy pompy poziom hałasu w odległo�ci 1 m od pompy nie powinien przekroczy� 70 dB. 
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