GQ, GX,GM
Pompy zatapialne
INSTRUKCJA OBSŁUGI

GQ

GX

GM

2. Warunki pracy pomy

GQ, GX, GM

Wykonanie standardowe
- do czystej lub umiarkowanie zabrudzonej wody, z ciałami
stałymi do 10 mm dla pomp GQR,
- do wody czystej lub ścieków, z ciałami stałymi o wielkości
ziarna do:

Instrukcja Obsługi

35 mm dla pomp GXC, GXV,
45 mm dla pomp GMC,
50 mm dla pomp GQS, GQV, GMV.

Bezpieczeństwo
Przed zamontowaniem i rozpoczęciem użytkowania zapoznać
się dokładnie z niniejszą instrukcją. Instalator i użytkownik
muszą ściśle przestrzegać obowiązujących norm i stosownych
przepisów prawa. Producent pompy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane innymi niż w tabliczce
znamionowej wielkościami lub/i niezgodnym z instrukcją
użytkowaniem pompy.Pompa została wyprodukowana zgodnie
z obowiązującymi dyrektywami unijnymi.

Moc nominalna
Wysokość podnoszenia
Wydajność
Typ

Obroty
Stopień ochrony
Numer seryjny
Certyfikat UE

W przypadku obecności zanieczyszczeń stałych
lub stosować pompy z wirnikiem Vortex włóknistych
GXV, GQS, GQV, GMV.
- Maksymalna temperatura płynu: 35 °C
- Maksymalna gęstość płynu: 1100 kg/m3
- Minimalne wymiary rząpiku: 0, 55 x 0,55 m; głębokość: 0, 5 m
- Minimalne zanurzenie – podano w pkt. 3.1 lub 3.3
- Maksymalna głębokość zanurzenia: 5 m, 10 m dla pomp
GMC, GMV (z kablem o odpowiedniej długości).
W przypadku instalowania pompy na zewnątrz długość
przewodu nie powinna być krótsza niż 10 m.
- Maksymalna liczba uruchomień: 30 na godzinę w regularnych
odstępach.
Ciśnienie akustyczne przy minimalnej głębokości
zanurzenia: ≤ 70 dB (A) i maleje wraz z głębokością zanurzenia.

Nie używać pompy w stawach, zbiornikach
lub basenach, jeśli znajdują się w nich ludzie.
MONTORSO

GQR 10-14

VICENZA

Made in Italy

0705158995

Q min/max 3/24 m3/h
H max/min 13,6/3 m
IP 68
n 2900/min
0,75kW (1Hp) S.F.
220∆/380Y V3~50Hz
cosø 0,85
2,8/1,6 A
S1 l.cl. F 14,4kg
XXXXXXXX
Grupa natężenia pracy/Klasa izolacji/Masa
cosØ
Ew. oznakowanie dodatkowe
Prąd

Pompa nie może być używana w obszarach
zagrożonych wybuchem lub pożarem.

3. Instalacja
Wewnętrzna średnica rurociągu nie może być mniejsza od średnicy
króćców pomp:
G 1 ½ (DN 40) dla pomp GXC, GXV, GQR
G 2 (DN 50) dla pomp GMC 50, GMV 50, GQS, GXV,
G 2 ½ (DN65) dla pomp GMC 50-65, GMV 50-65..
UWAGA: pompa musi być podnoszona i transportowana przy
pomocy odpowiedniej rączki.
Pompę należy umieścić na dnie rząpika lub w miejscu
zainstalowania.
Instalacja sztywna
z wyłącznikiem
elektromagnetycznym

Napięcie zasilania/częstotliwość

GQR

mm
h
h
min max
GMC 50...
180 500
GMV 50...
180 500
GMC 50-65.. 185 505
GMC 50-65.. 185 505

TIPO

1. Symbolika oznaczeń typów pomp
Obejrzeć symbol danej pompy na tabliczce
znamionowej na pompie lub na etykiecie z kodem
kreskowym.
Znaczenie symboli:
GX – pompa ze stali nierdzewnej
GM – pompa z żeliwa
GQ – pompa z żeliwa i stali nierdzewnej
R – z wirnikiem otwartym
C – z wirnikiem jedno- lub dwukanałowym
V,S – z wirnikiem Vortex
M – z silnikiem jednofazowym
- bez oznaczenia – z silnikiem trójfazowym

Avviamento

TIPO
h
max

Arresto

min 550 x 550

TIPO

mm
h
h
max min

GXV(M) 40-7 508 248

GXV(M) 40-8 533 273

mi

GXV(M) 40-9 533 273

2

GQR 10-10
GQR 10-12
GQR 10-14
GQR 10-16
GQR 10-18
GQR 10-20

h
min
3.93.037/3

TIPO
TIPO

mm
h
h
min max
205 410
220 425
220 425
245 450
265 470
265 470

mm
h
h
max min

GXC(M) 40-10 508 248

GXC(M) 40-13 533 273

GQS, GQV 50-9
GQS, GQV 50-10
GQS, GQV 50-11
GQS, GQV 50-13
GQS, GQV 50-15

mm
h
h
min max
260 515
275 530
300 555
320 575
320 575

Notatki

GMC 50-65..
M
1

a) Sprawdzić zasilanie
b) Sprawdzić połączenie przewodów na zaciskach oraz zabezpieczenia
termiczne
c) Sprawdzić zasilanie i upewnić się, czy wał obraca się swobodnie
d) Wymienić bezpieczniki oraz postąpić jak w a) i c)
e) Usunąć zablokowani wału, jak podano w pkt 2)
f) Zreperować lub wymienić silnik w serwisie

Arresto
h
min
3.93.037/3

h
min
3.93.037/3

2) pompa
zablokowana

a) obecność ciał stałych w wirniku
b) zablokowane łożyska

h
max

GQRM 10-12 GF
GQRM 10-14 GF
GQRM 10-16 GF
GQRM 10-18 GF

a) jeśli to możliwe odkręcić korpus pompy i sunąć samemu części stałe;
min 300 x 250
jeśli nie – oddać pompę do serwisu
b) wymienić łożyska

GQRM 10-12 GF
GQRM 10-14 GF
GQRM 10-16 GF
GQRM 10-18 GF

mm
h
h
225 315 min max
180
500
GMC
50...
240 330
180 500
GMV 50...
240 50-65..
330 185 505
GMC
265 50-65..
355 185 505
GMC
285

375

h
min

h
max

225

315

240

330

240

330

265

355

285

375

Na rurociągu tłocznym należy zamontować zwór zwrotny
kulowy (dla pomp GQR – zawór klapowy).
Należy przewidzieć możliwość zdemontowania pompy bez
odwodnienia całej instalacji montując zawór odcinający
i śrubunek. Rurociąg tłoczny powinien być odpowiednio
podparty lub podwieszony stosownie do jego średnicy
i długości.
Jeśli na dnie studzienki mogą gromadzić się osady, to w celu
zapobieżenia zatykania się pompy należy umieścić ją na
odpowiednim stojaku.

mm
h
h
min max
410
05 425
425
450
470
470

3.2 Instalacja przenośna
3) Pompa pracuje a) w pompie jest powietrze
lecz nie podaje
b) zapchany filtr na wlocie do pompy
cieczy

a) starannie zalać pompę
b) filtr oczyścić. Zwrócić uwagę na pkt 2a

4) Zbyt mała
wydajność
pompy

a) zastosować rury i armaturę właściwych średnic
b) umyć wirnik i zastosować filtr na wlocie do pompy
c) wymienić wirnik
d) wymienić wirnik i korpus pompy
e) źle dobrana pompa – zastosować właściwą
f) zamienić przewody zasilające na zaciskach

a) zbyt mała średnica rurociągu
i armatury
b) zatkane osadami kanał wirnik
c) uszkodzony wirnik
d) wyszlifowanie wirnika i korpusu
pompy
e) zbyt duża lepkość cieczy
pompowanej
f) zły kierunek obrotów

mm
h
h
max min
GQV(M) 50-8
580 320
GQV(M) 50-9
580 320
GQV(M) 50-11 605 345
mm 625 GQS,
GQV(M) 50-13
365
h
h
GQV
50-15 625 GQS,
365

min 550 TIPO
x 550

h
max

min 300 x 250

mm

GQRM 10-10 GF

GQRM 10-10 GF

h
max

mm
h
min

mm
h
h
max min

GXV(M) 40-7 508 248

GXV(M) 40-8 533 273

GXV(M) 40-9 533 273

3.93.037/3

GQV 50-9
GQV 50-10
GQS, GQV 50-11
GQS, GQV 50-13
GQS, GQV 50-15

max min

GXC(M) 40-10 508 248
GXC(M) 40-13 533 273

On
On

Off

Off

h max

1) silnik nie rusza a) brak napięcia w sieci
b) niewłaściwe podłączenie elektryczne
c) działanie wyłącznika przeciążeniowego
d) spalone bezpieczniki lub bezpieczniki
zepsute
e) wał zablokowany
f) jeżeli nie wystąpiła żadna z przyczyn
w/w – silnik może być zepsuty

TIPO

GMC 50-65, GMV 50-65, GQV

10
12
14
GQR 10-16
GQR 10-18
GQR 10-20

h min

Sposoby usunięcia

AvviamentoGQR

3. 3 . Instalacja ze stopą sprzęgającą

540

UWAGA: przed jakimkolwiek działaniem przy pompie odłączyć zasilanie!
Nie uruchamiać pompy na sucho nawet na krótką chwilę. Należy dokładnie postępować zgodnie z podanymi
instrukcjami. W przypadkach koniecznych kontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Niedomaganie Prawdopodobne przyczyny

h

3.1.1. Instalacja sztywna z wyłącznikiem
magnetycznym

220

9. Niedomagania typowe

Ten rodzaj instalacji pozwala na szybkie wyciągnięcie
i opuszczenie pompy.Stopa sprzęgająca jest przymocowana
do dna studzienki pompowni wraz z odcinkiem rurociągu
tłocznego. Pomiędzy stopa sprzęgającą, a wspornikiem
górnym znajdują się dwie prowadnice rurowe, wzdłuż których
pompa jest wyciągana lub opuszczana. Połączenie stopy
z pompą jest całkowicie szczelne dzięki dociskowi, jaki pompa
wywiera na kołnierz stopy.
Do wciągania/wyciągania pompy (także spod powierzchni cieczy)
dowolną ilość razy, konieczny jest łańcuch przymocowany stale
do pompy .
3.93.004/1

4. Połączenie elektryczne

Podłączenie elektryczne może być wykonane tylko
przez osoby uprawnione, zgodnie z przepisami.
Należy przestrzegać przepisów BHP.
Pompa musi być zawsze uziemiona nawet wtedy, gdy
przewód tłoczny nie jest z metalu.
Należy upewnić się, że częstotliwość i napięcie sieci odpowiadają wartościom podanymi na tabliczce znamionowej.
Jeżeli pompa ma być zastosowana w basenie (ale nie wtedy,
Aby uniknąć szybkiego zatykania się pomp zainstalowanych
kiedy są w nim ludzie), stawach ogrodowych i podobnych
w stawach, jeziorach lub w rzekach, należy montować
miejscach, w obwodzie zasilania musi być zainstalowany
je na stojaku, zapobiegającym zasysaniu piasku lub żwiru.
bezpiecznik różnicowo-prądowy z |ΔN nie przekraczającym
Jeżeli rura tłoczna jest elastyczna, lub jest wykonana
30 mA. Silnik jest wyposażony w termistory, aby zabezpieczyć
z tworzywa, wymagana jest lina do opuszczania i podnoszenia uzwojenie przed nadmiernym wzrostem temperatury.
pompy.
W przypadku konieczności przedłużenia kabla należy upewnić
się, że przekrój poprzeczny kabla pozwoli uniknąć spadku
napięcia oraz, że połączenia pozostają suche.
3.93.004/1

5) hałas i drgania a) niewyważone masy wirujące
w czasie pracy b) zużyte łożyskac) pompa i rurociągi
nie przymocowane należycie
d) zbyt duża wydajność pompy
w stosunku do średnicy rurociągu
tłocznego
e) niestabilne parametry zasilania
elektrycznego

a) sprawdzić, czy kanały wirnika są drożne i ew. oczyścić
b) wymienić łożyskac) podeprzeć rurociągi
d) zdławić pompę lub zwiększyć średnicę rurociągu
e) sprawdzić warunki zasilania

6) przeciek na
uszczelnieniu
mechanicznym

W przypadkach a), b) - wymienić uszczelnienie (w serwisie)
a) zapewnić całkowite zalanie korpusu pompy cieczą pompowaną dokładnie usunąć powietrze
b) zainstalować filtr na ssaniu lub zastosować odpowiednie uszczelnienie
mechaniczne
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a) uszczelnienie pracowało na sucho
lub było sklejone
b) uszczelnienie zostało zarysowane
częściami stałymi zawartymi w cieczy
pompowanej

Należy także przymocować do pompy
łańcuch zabezpieczający

Nigdy nie używać kabla elektrycznego
do opuszczania lub wyciągania pompy
Przed przeniesieniem pompy w inne miejsce należy pompę
odłączyć bezpiecznie od zasilania elektrycznego, aby uniknąć
powstania uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych.

4.1. Pompy jednofazowe
GQRM, GQVM
Są wyposażone w kondensator i zabezpieczenie termiczne,
znajdujące się w obudowie silnika, w przewód zasilający
HO7RN-F z wtyczką i wyłącznikiem pływakowym. Wtyczkę
należy włożyć do gniazdka z uziemieniem.
Schemat podłączenia elektrycznego znajduje się na stronie 54.

3

m
2
2
3
3
3

4.2. Pompy trójfazowe
GQR, GQS, GQV, GXC, GXV
Wykonanie bez wtyczki.
W skrzynce sterowniczej zainstalować odpowiednie
zabezpieczenie przeciążeniowe silnika na wartość prądu
z tabliczki znamionowej.
Do sterowania pompy użyć wyłącznika pływakowego
podłączonego do skrzynki sterowniczej.
Uruchomienie pompy nastąpi przy poziomie maksymalnym,
a wyłączenie – przy poziomie minimalnym.

4.3. Pompy trójfazowe
GMC, GMV
Wykonanie bez wtyczki.
Są wyposażone w dwa zabezpieczenia termiczne
wbudowane w dwie fazy. Zabezpieczenia termiczne
silników trójfazowych chronią przed przeciążeniem,
lecz nie przed zablokowaniem silnika.
W skrzynce sterowniczej musi znajdować się przekaźnik
termoamperometryczny połączony ze stycznikiem.
Schemat elektryczny znajduje się na stronie 54.

Wykonanie bez pływaka: pompę należy uruchomić,
gdy jest całkowicie zanurzona.
Silnik jednofazowy wyłączy się w przypadku przedłużonego
pompowania cieczy o temperaturze wyższej od 35° C.
Gdy temperatura uzwojenia obniży się, odblokuje się
wyłącznik termiczny i pompa będzie mogła być uruchomiona
ponownie.

Zawór odpowietrzania w pompach typu GQR, GQS i GQV.
umożliwia usuwanie powietrza znajdującego się wokół wirnika
oraz umożliwia całkowite zalewanie pompy, także po okresie
dłuższego przestoju.

6. Użytkowanie
Jeśli istnieje ryzyko ujemnych temperatur, należy wyjąć pompę
z wody i pozostawić ją w suchym miejscu.
W przypadku zastosowania pompy do cieczy zanieczyszczonych zawiesiną włóknistą należy niezwłocznie po jej
wyłączeniu umyć ją przepompowując niedużą ilość czystej
wody. Należy okresowo sprawdzać, czy zawory odpowietrzające poz. 14.80 nie są zatkane. Aby je oczyścić należy
odkręcić śruby 14.24 i pierścień ustalający 14.22.

Kabel bez wtyczki: połącz przewody zasilające zgodnie ze
WYTYCZNE
schematem. Połączenie elektryczne może być przeproZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY
wadzone tylko przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie
z przepisami i zachowaniem wymogów BHP.
Przed jakąkolwiek czynnością związaną
Pompa musi być poprawnie uziemiona. Przełącz, aby
z eksploatacją pompy należy odłączyć ją od
rozłączyć pompę od zasilania mocy przewodów głównych:
zasilania i zabezpieczyć ją przed ponownym
załączeniem bez uprzedzenia.
zainstaluj urządzenie dla rozłączania od przewodów
głównych (wyłącznik) z zachowaniem odległości przynajmniej
Pompa może znajdować się w cieczach
3 mm na wszystkich polach.
szkodliwych dla zdrowia i/lub wydzielających
gazy szkodliwe, lub też znajdować się
5. Uruchamianie
w środowisku toksycznym powstałym
Przy zasilaniu trójfazowym sprawdzić kierunek obrotów.
z innych jeszcze powodów;
Przed zamontowaniem wykonać kilka obrotów i sprawdzić
należy zachować niezbędne środki ostrożności, aby
poprzez otwór ssawny, czy kierunek obrotów pokrywa się
uniknąć wypadków.
z kierunkiem strzałki na pompie. Jeśli nie – należy zamienić
Pompy, które wymagają kontroli lub naprawy
dwa przewody na zaciskach w skrzynce sterowniczej.
powinny zostać przed wysyłką lub naprawą opróżnione
Praca na niewłaściwych obrotach powoduje drgania
i starannie oczyszczone wewnątrz i na zewnątrz.
i zmniejszenie wydajności pompy.
Należy strumieniem wody przemyć wszystkie dostępne części.
Nie wkładać palców do otworu ssawnego
pompy nie będąc pewnym, czy pompa jest
odłączona od zasilania lub czy wirnik już się
zatrzymał.
Silniki podłączone bezpośrednio do sieci poprzez
wyłączniki termiczne mogą załączać się automatycznie.
Nigdy nie wyciągać pompy z wody, gdy pompa jeszcze
pracuje.
Unikać pracy pompy na sucho.

Pompa z wyłącznikiem pływakowym:
wyłącznik pływakowy podłączony bezpośrednio do pompy
steruje uruchamianiem i wyłączaniem. Należy zapewnić
należytą powierzchnię dla swobodnego ruchu wyłącznika
pływakowego.
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Pompy GXC, GXV, GMC, GMV

liquido da sollevare.
W celu sprawdzenia wirnika (28.00), oczyszczenia
części
wewnętrznych i ręcznego sprawdzenia swobodnego
obracania się wirnika należy odkręcić nakrętki lub śruby
(12.20) oraz pokrywę korpusu pompy (12.00).
Aby zdjąć wirnik należy odkręcić nakrętkę (28.04).
Do zdjęcia wirnika pomp GMV używać otworów
gwintowanych.

7.1 Kontrola uszczelnienia
mechanicznego
Jeśli to konieczne – w celu sprawdzenia stanu technicznego
uszczelnienia mechanicznego 36.00)
i komory olejowej należy postępować z zaleceniami
poniższymi.

UWAGA: w komorze olejowej może
panować niewielkie nadciśnienie.

Należy uważać na ew. wypryski oleju.

Pompy GQ.., GX..,
Odkręcić korek (34.08) z uszczelką, obrócić otwór ku dołowi
i opróżnić komorę.

Nie skażać środowiska olejem zużytym.
Po odkręceniu śrub (34.12) będzie możliwy dostęp do
uszczelnienia mechanicznego (36.00) i jego sprawdzenie.

Pompy GM..
Odkręcić korek (14.46) z uszczelką (14.47), obrócić otwór
ku dołowi i opróżnić komorę.

Nie skażać środowiska olejem zużytym.
Po zdjęciu wypustu (28.20), odkręceniu śrub (14.24)
i korpusu pompy (14.00) będzie możliwy dostęp do
uszczelnienia mechanicznego (36.00) i jego sprawdzenie.
Napełniając ponownie komorę olejową można zostawić
poduszkę powietrzną, aby skompensować wzrost ciśnienia
powodowany wzrostem temperatury oleju.
Ilość oleju do napełnienia komory wynosi O,08 l dla pomp
GQ.., GX..,: i 0,5 l dla pomp GM..
Należy stosować olej biły przeznaczony do celów
spożywczych i farmaceutycznych. W pompach GMC, GMV
można stosować zwykły olej silnikowy SAE 10W-30.

7. Demontaż

8. Części zamienne

Przy rozbieraniu i składaniu pompy korzystać z rysunku
przekroju poprzecznego, pokazanego na stronach 52 i 53.
Jakiekolwiek czynności niezgodne z instrukcjami spowodują
pogorszenie działania pompy.

Przy zamawianiu części zamiennych należy podać ich
numer z rysunku przekrojowego oraz dane z tabliczki
znamionowej.

Pompy GQR, GQS, GQV
W celu sprawdzenia wirnika (28.00), oczyszczenia części
wewnętrznych i ręcznego sprawdzenia swobodnego obracania
się wirnika należy odkręcić śruby (15.70 GQR) i filtr (15.70
GQR), śruby (14.24) oraz korpus pompy (14.00).
Aby zdjąć wirnik należy odkręcić nakrętkę (28.04).
Nie należy demontować innych części.

Pompy, które wymagają kontroli lub naprawy
powinny zostać przed wysyłką lub naprawą
opróżnione i starannie oczyszczone wewnątrz
i na zewnątrz.
Należy strumieniem wody przemyć wszystkie dostępne części.

Nr części
12.00
12.20
12.21
14.00
14.20
14.22
14.24
14.46
14.47
14.80
15.50
15.70
28.00
28.04
28.20
34.03
34.04
34.05
34.08
34.09
34.12
34.13
36.00
40.00
64.08
64.12
70.00
70.05
70.08
70.09
70.10
70.11
70.12
70.13
70.16
70.17
70.20
70.23
73.00
73.08
76.00
76.01
76.02
76.04
76.60
76.62
76.63
76.64
76.65
76.66
78.00
78.12
81.00
82.01
82.02
82.03
82.04
82.05
82.30
94.00
94.04
96.00
96.02
96.07
96.08
96.09
96.10
96.12
96.13

Nazwa
pokrywa korpusu
śruba
nakrętka
korpus pompy
uszczelnienie korpusu
pierścień ustalający
śruba
korek
uszczelka
zawór odpowietrzający
filtr
śruba
wirnik
nakrętka blokady wirnika
wypust wirnika
pokrywa komory olejowej
pierścień uszczelnienia
nakrętka
korek
O-ring korka
śruba
O-ring
uszczelnienie mechaniczne
pierścień uszczelnienia
płaszcz ochronny
O-ring
Pokrywa silnika od strony pompy
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pierścień dławicy przewodu (pływaka)
Pierścień dławicy przewodu
Podkładka
tuleja dławicy
nasadka ciśnieniowa
śruba
O-ring
łożysko od strony pompy
V-ring
korpus silnika z uzwojeniem
płaszcz silnika z uzwojeniem (1)
cały płaszcz silnika
pierścień dławicy przewodu
wyłącznik pływakowy (pływak)
pokrywa płaszcza
śruba
rączka
klamra rączki
podkładka
wał z rotorem
O-ring
łożysko
pokrywa silnika strony przeciwnej
śruba
O-ring
sprężyna
śruba
nakrętka
kondensator
pierścień kondensatora
przewód zasilający
przewód zasilający z wtyczką
zabezpieczenie przewodu
klamra
śruba
nakrętka
zabezpieczenie przewodu
zabezpieczenie przewodu

(1) Części niedostępne osobno
(2) Olej
(3) smar
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian bez
uprzedzenia.
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