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2. Pompa wirowa z rozdrabniaczem typu UFK 25/2 M
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VI. WARUNKI I UZGODNIENIA

SPIS RYSUNKÓW

ODCINKI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PZT - SMOLEC DZ. NR 25/1 1:500 S-1 

PROFIL KAN. SANIT. - SMOLEC DZ. NR 25/1 1:100 S-2 

PZT - SMOLEC DZ. NR 274/27 1:500 S-3 

PROFIL KAN. SANIT. - SMOLEC DZ. NR 274/27 1:100 S-4 

PZT - SMOLEC DZ. NR 240/9 1:500 S-5 

PROFIL KAN. SANIT. - SMOLEC DZ. NR 240/9 1:100 S-6 

PZT - SMOLEC DZ. NR 237/1,267/3-7,9-11 1:500 S-7 

PROFIL KAN. SANIT. - SMOLEC DZ. 237/1,267/3-7,9-11 1:100 S-8 

PZT - BOGDASZOWICE DZ. NR 314/1 1:500 S-9 

PROFIL KAN. SANIT. - BOGDASZOWICE DZ. NR 314/1 1:100 S-10

PZT – SOŚNICA DZ. 98,100/2 1:500 S-11

PROFIL SIECI KAN. SANIT. - SOŚNICA DZ. 98,100/2 1:200/100 S-12

PROFIL  KAN. SANIT. - SOŚNICA DZ. 98,100/2 1:100 S-13

PZT – SKAŁKA 31/2 1:500 S-14

POMPOWNIA ŚCIEKÓW PKSB 800-32 FIRMY JUNG PUMPEN 1:20 S-14’

PZT – SAMOTWÓR  DZ. 43,38/1 1:500 S-15



PROFIL SIECI KAN. SANIT. - SAMOTWÓR  DZ. 43,38/1 1:500/100 S-16

PROFIL  KAN. SANIT. - SAMOTWÓR  DZ. 43,38/1 1:100 S-17

PZT – BOGDASZOWICE DZ 204/47,204/27,204/30,204/31,

204/32,204/33204/34,204/35 204/36,204/37,204/38,204/39,

204/40, 204/41, 204/42,204/46 1:500 S-18

PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 1500/100 S-19

PROFILE ODCINKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100 S-20

SIEĆ WODOCIĄGOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 S-1 

PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ W1-W3, W8 1:500/100 S-2A

PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ W3-W7 1:500/100 S-2B

SCHEMATY WĘZŁÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ - S-3 

 













3.1. Przewody wodociągowe i kształtki
Projektuje się wykonanie wodociągów z rur polietylenowych (PE-HD) według 
typoszeregu SDR-17, PN 1,0MPa, łączonych za pomocą zgrzewania czołowego i 
elektrooporowego oraz tulei z luźnymi kołnierzami. Rury jak również kształtki tj. kolana, 
łuki, trójniki, tuleje kołnierzowe i kołnierze dostarczone do montażu muszą posiadać 
wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania i świadectwo pochodzenia. Do 
połączeń kołnierzowych należy użyć śrub ze stali, ocynkowanych.

3.2 Armatura 
Na projektowanej sieci przewiduje się montaż trzech żeliwnych hydrantów  p.poż typu 
nadziemnego DN 80 ze strefa łamania.
Na odgałęzieniach do hydrantu należy zamontować zasuwy  żeliwne, bezdławikowe z 
elastycznym zamknięciem, emaliowane lub epoksydowane wewnątrz, typoszereg F5. 
Zasuwy należy wyposażyć w obudowy teleskopowe do zasuw i żeliwne skrzynki 
uliczne do instalacji wodnych wg PN-85M-74081. W miejscu zabudowania umieścić 
tabliczki orientacyjne. Skrzynki od zasuw zabezpieczyć przed osiadaniem krążkami 
żelbetowymi.
W terenie gdzie nie będzie jeszcze wykonywana nawierzchnia utwardzona skrzynkę 
zasuwy DN80 należy zabezpieczyć obudową betonową o wymiarach 0,7 x 0,7 x 0,3 m. 

3.3 Bloki oporowe
Pod armaturą przewidziano fundamenty z betonu, celem wyeliminowania sił 
poprzecznych. Ściany oporowe bloków wesprzeć o grunt rodzimy. Powierzchnie 
stykowe bloków z rurociągiem wyłożyć folią PE. 

4. Wytyczne wykonania sieci wodociągowej

4.1 Odbiór robót
Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-97/B-10725 

Szczególnie należy zwrócić uwagę, aby  w dokumentacji powykonawczej 
znalazły się :
* opis technologii zgrzewania
* projekt sieci ze wszystkimi naniesionymi zmianami
* inwentaryzacja powykonawcza ODGK 
* protokoły z prób szczelności 
* protokół odbioru niwelacji dna wykopu i wykonania podsypki oraz obsypki
* wyniki badań zagęszczenia gruntu w zasypanym wykopie
* protokół oczyszczania, płukania i dezynfekcji wodociągu 
* decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
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1. Zbiornik pompowni przydomowej PEHD  Ø 800

Zbiornik przepompowni PKS B  DN 800-50 

- wykonany z białego PE-HD,

- antywyporowy, 

- przejezdny klasy B125 do D

- posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie: Z-42.1-431

- szczelny, nie klejony,

- wolny od powstawania osadów 

- dno kuliste,

- dwa przyłącza DN150 do podłączenia rury kanalizacyjnej

z czego jedno gotowe do podłączenia z uszczelką a drugie zamknięte dla

zabudowy dodatkowego bocznego przyłącza.

- trzy przyłącza rurowe DN100 do zabudowy wywietrzników lub przepustów kablowych

Złącze hakowe pompy, położone powyżej poziomu wody w studzience, zapewniające 
łatwy montaż jednostki pompowej, połączonej z rurą tłoczną, przez jedną osobę, bez 
niebezpieczeństwa wadliwego zasprzęglenia. 

Wyposażenie przepompowni z materiałów odpornych na korozję:

- trawersa i system sprzęgowy wykonany z polyphtalamidu

- zawór odcinający kulowy ze stali nierdzewnej z przedłużeniem trzpienia 
zamykającego i dźwignią 

zabezpieczającą

- prowadnica dla zabudowy pompy z uchwytem ze stali nierdzewnej

- wyprowadzona na zewnętrzna rura tłoczna ze stali nierdzewnej 1¼"

Za pomocą optymalnej nadstawki (PSVB lub PSVD) wysokości przepompowni może 
zostać przedłużona do 3 metrów..

Do prac serwisowych i konserwacji zbiornika przepompowni wyjmowana jest z niego 
pompa włącznie z rurą tłoczną i zaworem zwrotnym.

Wymiary bez pokrywy: 



Średnica wewnętrzna: 800 mm

Wysokość całkowita: 1600 mm (bez nadstawek)

Odległość od dolnej krawędzi rury kanalizacyjnej do górnej krawędzi zbiornika: 1150 
mm (bez nadstawek)

Odległość od dolnej krawędzi rury tłocznej do górnej krawędzi zbiornika: 940 mm (bez 
nadstawek)

Objętość resztkowa ścieków po zakończeniu procesu pompowania 30 litrów, ilość ta w 
znaczący sposób zmniejsza powstawanie odorów

Objętość retencyjna nastawna od 60-115 litrów

Objętość zbiornika 640 litrów

Ciężar 81 kg

2. Pompa wirowa z rozdrabniaczem typu UFK 25/2 M

2.1 Informacja ogólna:

- prąd trójfazowy lub jednofazowy 

- wykonanie antyeksplozyjne,

- rozdrabniacz usytuowany na zewnątrz pompy,

- nóż jak i płyta rozdrabniająca wykonane ze stali nierdzewnej hartowanej o twardości 
57 HRC

- na płytce tnącej spiralne rowki zabezpieczające przed blokadą noża,

- wolny przelot 7 mm,

- możliwość regulacji szczeliny pomiędzy nożem a płytą tnącą,

- dopuszczalny suchobieg,

- funkcja mieszadła ścieków,

- funkcja usuwania kożucha ściekowego,

- uszczelnienie SiC (węglik krzemu),

- podwójne łożyskowanie,

- rurka napowietrzająca, płucząca

- komora olejowa,

- termostat uzwojenia,



- kabel zasilający zabezpieczony przed dostaniem się wilgoci do komory silnika.

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzęgającej 
GR35 z poziomym wyjściem tłocznym i wysokim bezpieczeństwem pracy.

2.2 Charakterystyka pompy:

- znajdujące się na zewnątrz i posiadające możliwość regulacji narzędzie tnące 
wykonane ze stali nierdzewnej, hartowanej, składające się z noża i płytki tnącej z 
rowkami spiralnymi do samooczyszczenia,

- narzędzie tnące posiada głowicę zabezpieczającą przed dostaniem się do niego ciał 
stałych 

- zabezpieczenie przed pracą na sucho, posiadająca uszczelnienia od strony wirnika 
silikonowo-węglowe a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorą 
olejową z możliwością kontroli szczelności,

- zdjęta izolacja z żył przewodu zasilającego oraz zalane żywicą i zabudowane w 
złączu kablowym co zapewnia długoletnią szczelność,

- złącze kablowe typu wtyczka-gniazdko w pompie

- rurka płucząca

- przyłącze do płukania instalacji

- zaopatrzona w rurkę płuczącą zapobiegającą powstawaniu ko ucha tłuszczowego na 
zwierciadle ścieków, a także napowietrzająca i mieszająca ścieki w zbiorniku

2.3 Dane techniczne:

Wersja dla pompy UFK 25/2 M 400V

Wirnik: typu otwartego z pięcioma łopatkami

Wolny przelot 7 mm

Króciec tłoczny DN 32

Wydajność Q = 1,8-6 m³/godzinę

Wysokość podnoszenia H = 6-21 m

Obroty 2860 obrotów/min

Moc silnika P1 2,6, P2 2,1 10A

Sposób podłączenia bezpośredni

Prąd i napięcie 400 V, zmienny  

Zabezpieczenie IP68



Długość kabla 10 metrów

Waga 37 kg.

Uwagi końcowe
Dostawca przepompowni udzieli gwarancji na kompletną przepompownie ścieków 
wraz ze sterowaniem.
Parametry techniczne, rozwiązanie konstrukcyjne, materiałowe i budowa 
przepompowni powinny być zgodne z projektem technicznym, - wszelkie odstępstwa 
od dokumentacji projektowej (w tym proponowanie innych niż wymienione w 
dokumentacji technicznej pomp, armatury, itp.) muszą być poprzedzone obliczeniami 
wraz ze szczegółowymi rysunkami technicznymi uzgodnionymi przez Projektanta w 
formie pisemnej i dołączonymi do oferty przetargowej, w przypadku proponowania 
innych równoważnych rozwiązań niż wymienionych w dokumentacji projektowej 
Wykonawca uzyska wcześniejszą pisemną akceptację od projektanta w oparciu o 
zestawienie z wykazem elementów zamiennych (podać typ i producenta dla 
wszystkich zamiennych elementów, załączyć wymagane atesty, świadectwa, karty 
katalogowe oraz DTR). Zgodę projektanta należy dołączyć do oferty przetargowej, -
przepompownie ścieków należy wykonać jako kompletne, w pełni zautomatyzowane, 
kompaktowe urządzenie. Przykładowym dostawcą przepompowni przydomowych w 
opisanym powyżej standardzie jest firma JUNG PUMPEN Polska Sp.z o.o.

3.  Aparatura zasilająco – sterująca sterownica prefabrykowana SPX-D 

3.1 Informacje ogólne

Sterownica SPX-D jest aparaturą zasilająco-sterującą przeznaczoną do zasilania i
sterowania pracą 1 pompy w pompowniach przydomowych. Rozdzielnica umożliwia 
podłączenie pompy, której silnik pobiera prąd znamionowy nie większy niż 8A. 
Aparatura kontroluje wysoki i niski poziom ścieków i informuje o stanach awaryjnych w 
pompowni lub w sterownicy, przez sygnalizację świetlną. Urządzenie wykorzystuje 
hydrostatyczne sygnalizatory poziomu do określania poziomu włączania i wyłączania 
pompy i określania poziomu przepełnienia. Zatrzymanie pompy następuje po 
nastawionym na sterowniku, podczas rozruchu, czasie pracy pompy.
Podlicznik do rozliczeń pomi dzy kontrahentami będzie zintegrowany z szafką 
sterowniczą

Opis sterownica pompowni przydomowej z wyposażeniem: 

- Obudowa z tworzywa,  IP66, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na 
zamek, zabudowane na cokole,

- Wyłącznik zasilania 3x400 V, 
- Rozruch bezpośredni pompy ,
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silników pompy, 
- Zabezpieczenie przeciążeniowe silników pompy,
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe dla szaf z rozruchem bezpośrednim,
- Kontrola symetrii zasilania, 



- Samoczynne sterowanie pracą pompy z wykorzystaniem dzwonowych układów 
pomiarowych,

- Awaryjny (zdublowany) układ sterowania w oparciu o dzwony hydrostatyczne, 
- Kontrola 4 poziomów – suchobiegu, stopu , startu i maksimum alarmowego, 
- Przełącznik rodzaju sterowania R – O - A, 
- Ręczne sterowanie miejscowe,
- Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na synoptyce wewnątrz 

szafki: poprawność zasilania, praca pompy, awaria pompy termokontakt, awaria 
pompy – zawilgocenie, poziom    minimalny – suchobieg, poziom alarm 
maksymalny,

- Sygnalizator optyczno-akustyczny awarii,
- Dzwony hydrostatyczne z wężami pneumatycznymi i armaturą zawieszeniową, 

pomiarowe 

3.2 Skrócony opis techniczny

DANE ZNAMIONOWE 

Oznaczenie sterownicy SPX - D
Nr fabryczny sterownicy 164/08
Rok wykonania 2008
Nastawa zabezpieczenia termicznego silnika pompy 5,8 A
Napięcie znamionowe pierwotne 230/400 VAC
Napięcie znamionowe wtórne 12 VDC
Prąd znamionowy ciągły sterownicy 5,3 A
Prąd znamionowy, maksymalny pompy 5,3 A
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 65
Napięcie znam. Izolacji 660 V
Typ sygnalizatorów poziomu Dzwony 

hydrostatyczne
Wymagana liczba sygnalizatorów poziomu 2 szt.
Wymiary zewnętrzne 400x700x200

WARUNKI PRACY 

2.1. Warunki środowiskowe wg PN-05009/03 (IEC 364 – 3)
Wysokość zainstalowania n.p.m. < 2000 m AC1
Temperatura otoczenia - -
- minimalna - 25°C AA3
- maksymalna + 40°C AA3 i AA5

Maksymalna wilgotność względem powietrza - -
- przy 20°C do 90% AB4
- przy 40°C do 85% AB5

Środowisko wolne od substancji 
agresywnych, żrących i korodujących

- AF1

Zagrożenie pożarem lub wybuchem gazów 
cieczy lub pyłów

Brak BE1

Obecność wody Krople AD2



swobodnie 
spadające

Obecność pyłów Umiarkowane 
zapylenie

AE5

Narażenia mechaniczne Średnie AG2
Wibracje Średnie AH2
Obecność flory lub pleśni Brak AK1
Promieniowanie Pomijalne AM1
Promieniowanie słoneczne Średnie AN2
Wyładowania atmosferyczne Pośrednie AQ2
Ruch powietrza Średni AR2
Wiatr Średni AS3

2.2. UŻYTKOWANIE wg PN-05009/03 (IEC 364 - 3)
Zdolność osób osoby 

poinstruowane
BA4

Kontakt ludzi z potencjałem ziemi Częsty BC3
Warunki ewakuacji awaryjnej Łatwe BD1
Zagrożeniem lub pożarem Brak BE1

2.3. WARUNKI SIECIOWE 
ZAINSTALOWANIA STEROWNICY

-

Sieć gwarantująca maksymalną odchyłkę 
napięcia zasilającego 380 / 220 VAC w 
granicach

Od –7 
do +7%

Układ sieci typu TN – S
W systemie trójfazowym
Sieć gwarantująca pokrycie mocy 
zapotrzebowanej

Pz =    3    kW

Warunki zwarciowe w miejscu zainstalowania It1 = 8kA Ip1=13,6 kA

KOMPATYBILNOŚĆ

Przepięcia stanów nieustalonych Pomijalne
Szybkozmienne obciążenia Brak
Prądy rozruchowe Rozruch bezpośredni
Prądy harmoniczne Brak
Sprzężenia zwrotne prądu stałego Brak
Drgania wysokiej częstotliwości Brak
Prądy upływowe do ziemi Pomijalne
Konieczność dodatkowego uziemienia: Wymagane w zależności od 

systemu sieci

3.3 Konserwacja i przeglądy 

Przeprowadzać należy okresowe przeglądy i testowanie zgodnie z PEUE przepisami 
zakładowymi, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku. 



Sprawdzić należy, po każdym ponownym uruchomieniu po wyłączeniu awaryjnym lub 
po odstawieniu skuteczność działania urządzeń sterownicy zapewniających 
zabezpieczenie i eksploatacyjne bezpieczeństwo pracy obsługi. 
Kontrolować po każdym zadziałaniu jakiegokolwiek zabezpieczenia niezawodność 
funkcjonowania elementów i układów sterownicy. 

3.4 Obowiązki użytkownika przejmującego eksploatacje sterownicy 

- Użytkownik sterownicy zobowiązany jest do opracowania szczegółowej instrukcji 
eksploatacji urządzeń elektrycznych jemu podległych; 
- Instrukcja obsługi powinna zawierać oprócz danych i wymogów podanych w 
niniejszej dokumentacji fabrycznej również: 

a) określenie czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i 
zatrzymania sterownicy w warunkach normalnej eksploatacji; 
b) zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innych zakłóceń w pracy urządzeń 
elektrycznych; 
c) zakresy i terminy przeprowadzania oględzin, przeglądów oraz prób i pomiarów; 
d) wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem, pożarem lub wybuchem oraz 
inne wymagania w zakresie bezpieczeństwa obsługi i otoczenia; 
e) wszystkie inne wymagania określone innymi przepisami; 
f) zatwierdzenie, potwierdzone podpisem kierownika komórki eksploatacyjnej, 
- Przyjęcie sterownicy do eksploatacji musi być zgodne z PEUE rozdz. 3 § 10, 11, 12 
. 

UWAGA! 
Przed rozruchem sterownicy należy sprawdzić i dokręcić wszystkie mocowania 
urządzeń i zaciski przewodów. Czynność tą należy ponowić po upływie 6 miesięcy. Nie 
wykonanie ww czynności może prowadzić do uszkodzenia sterownicy i utraty 
gwarancji.

3.5 Warunki montażu

MIEJSCE INSTALOWANIA 
Winny być spełnione warunki środowiskowe określone w opisie

WYMOGI SZCZEGÓŁOWE 
- winny być spełnione warunki określone dla sieci zasilających w "Skróconym opisie"
- sterownicę mocować kołkami rozporowymi do ściany lub przy pomocy obejm do 
słupka 
- obwody siłowe i zasilania przyłączyć przewodami lub kablami o przekroju żyły w 
przedziale 1.5 - 6 mm2. W przypadku konieczności przyłączenia przewodów o 
większym przekroju należy wykonać dodatkową skrzynkę przejściową lub jeżeli to 
możliwe podłączyć przewody bezpośrednio do zacisków rozłącznika izolacyjnego Q.
- obwody sterownicze przyłączyć przewodami lub kablami o przekroju żyły 1.5 - 2.5 
mm2, 
- kable i przewody wprowadzić należy do sterownicy przez dławiki. 

UWAGA! 



Należy starannie wykonać wszystkie połączenia ochronne i 
zrealizować je przewodami o odpowiednich przekrojach. 
Instalacje elektryczne muszą być wykonywane przez elektryka 
posiadającego odpowiednie uprawnienia. 

Po ustawieniu i zainstalowaniu sterownicy należy wykonać wszystkie badania i 
pomiary zgodnie z PN-IEC 439-1+AC. 

3.6 Instrukcja uruchamiania układu sterowania 

Sterownica SPX wyposażona jest w sterownik pompowni ZZS, który nadzoruje pracę 
pompowni przydomowej. 

Za pomocą przycisków, znajdujących się na sterowniku, można :
1. Uruchomić układ sterowania w trybie automatycznym,
2. Uruchomić pompę w trybie ręcznym,
3. Odstawić układ sterowania
4. Nastawiać czas pracy pompy.
5. Wyłączyć i włączyć układ zasilania sygnalizatora awarii (optycznego lub 

optyczno – akustycznego)

Podłączenie sterownicy
Podłączenie zasilania:
Podłączyć zasilanie pompowni do zacisków w szafce sterowniczej zgodnie z 
dokumentacją. Podłączenia może wykonać jedynie osoba posiadająca odpowiednie 
kwalifikacje.

Podłączenie pompy:
Podłączyć kabel pompy pod zaciski w szafce sterowniczej zgodnie z dokumentacją. 
Przewody oznaczone U,V,W do zacisków zasilania, przewód żółtozielony do szyny 
wyrównawczej PE, zaś przewody oznaczone jako 30,32 (T1,T2) do zacisków 
termokontaktów pompy.
Podłączenia może wykonać jedynie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

Podłączenie dzwonów hydrostatycznych:

Poziom START/STOP

Rurkę pneumatyczną podłączyć do złączki grodziowej szafki sterowniczej, 
przyłączonej do presostatu K1. 
Przygotować dławicę ustalającą PG11 – odkręcając dolna nakrętkę.
Koniec rurki pneumatycznej z pompowni przełożyć przez dławik ustalający PG11 
dostarczony z dzwonem. Odmierzyć 35 cm rurki pneumatycznej mierząc od spodu 
dławika do początku rurki pneumatycznej. Zakręcić dławik ustalający. Powyżej dławika 
zacisnąć opaskę kablową zabezpieczającą przed wysuwaniem się rurki 
pneumatycznej z dławika ustalającego. Sprawdzić opór stawiany przez dławice i 
opaskę kablową pociągając za wolny koniec przewodu pneumatycznego – symulując 
obciążenie rurki pneumatycznej dzwonem.
Rurkę pneumatyczna umocować do dzwona przy użyciu złączki dostarczonej z 
dzwonem. 



Sprawdzić szarpnięciami mocowanie rurek pneumatycznych w dzwonie i dławiku 
ustalającym.
Tak przygotowany dzwon opuszczamy do pompowni umieszczając dławik ustalający 
we wpustach na belce montażowej pompy. 

Szczególną uwagę zwrócić na to , aby rurka pneumatyczna nie była zagięta.

Nastawa czasu pracy pompy
Układ sterownia przełączyć w tryb AUTO.  Potencjometr nastawy czasu pracy pompy 
nastawić na 0,5 min. Zalewać powoli pompownię (ściekami lub czystą wodą), aż do 
momentu samoczynnego uruchomienia pompy. Po uruchomieniu pompy przestać 
dolewać wodę. Jeśli nie zostały odpompowane ścieki należy zwiększyć czas na 
sterowniku ZZS za pomocą potencjometru.

UWAGA!

Dzwon poziomu START/STOP po wypompowaniu w trybie automatycznym musi
wystawać powyżej poziomu ścieków znajdujących się w pompowni. Jeśli dzwon 
jest zatopiony należy skorygować nastawę poziomów. Ciągłe zatopienie dzwonu 
może powodować nieprawidłowości w pracy układu sterowania.

Poziom ALARMOWY

Rurkę pneumatyczną podłączyć do złączki grodziowej szafki sterowniczej, 
przyłączonej do presostatu K2. 
Przygotować dławicę ustalającą PG11 – odkręcając dolna nakrętkę.
Koniec rurki pneumatycznej z pompowni przełożyć przez dławik ustalający PG11 
dostarczony z dzwonem. Odmierzyć 20 cm rurki pneumatycznej mierząc od spodu 
dławika do początku rurki pneumatycznej. Zakręcić dławik ustalający. Powyżej dławika 
zacisnąć opaskę kablową zabezpieczającą przed wysuwaniem się rurki 
pneumatycznej z dławika ustalającego. Sprawdzić opór stawiany przez dławice i 
opaskę kablową pociągając za wolny koniec przewodu pneumatycznego – symulując 
obciążenie rurki pneumatycznej dzwonem.
Rurkę pneumatyczna umocować do dzwona przy użyciu złączki dostarczonej z 
dzwonem. 
Sprawdzić szarpnięciami mocowanie rurek pneumatycznych w dzwonie i dławiku 
ustalającym.
Tak przygotowany dzwon opuszczamy do pompowni mocując go za pomocą dławika 
ustalającego na belce montażowej pompy  w specjalnych wpustach. 

Szczególną uwagę zwrócić na to , aby rurka pneumatyczna nie była zagięta.

UWAGA!

Dzwon poziomu ALARMOWEGO po wypompowaniu w trybie automatycznym 
musi wystawać powyżej poziomu ścieków znajdujących się w pompowni i 
powyżej poziomu START/STOP. Jeśli dzwon jest zatopiony, lub znajduje się 
poniżej dzwonu START/STOP należy skorygować nastawę poziomów. Ciągłe 
zatopienie dzwonu może powodować nieprawidłowości w pracy układu 
sterowania.



Zasada działania sterownika ZZS

Do sterownika przyłączone są 2 dzwony hydrostatyczne odpowiedzialne za 
nadzorowanie poziomów startu pompy i przekroczenia poziomu maksymalnego. 
Sterownik wyposażony jest w przycisk umożliwiający:

1. przełączenie układu sterowania w tryb automatyczny,
2. uruchomienie pompy w sterowaniu ręcznym,
3. zatrzymanie pompy w sterowaniu ręcznym

4. Diody sygnalizacyjne informują o :
5. poprawności  zasilania sterowania 12V DC,
6. przekroczeniu poziomu alarmowego ścieków,
7. pracy pompy,
8. zadziałaniu wewnętrznego termobimetalowego zabezpieczenia pompy –

termokontaktu. 

Rodzaje sterowania:

Sterowanie automatyczne:
Przełącznik rodzaju pracy, znajdujący się na płycie czołowej sterownika  przełączyć w 
pozycję AUTO.
W przypadku podnoszenia poziomu ścieków i osiągnięcia poziomu startu, sterownik 
włączy pompę, która będzie pracować przez czas nastawiony za pomocą pokrętła 
potencjometrycznego umieszczonego na płycie czołowej sterownika ZZS. Czas pracy 
pompy można nastawić w zakresie od 0,5 do 12 minut. Po upływie zadanego czasu 
pompa zatrzymuje się Nastawa czasu pompownia musi  zostać określona w 
sposób doświadczalny podczas rozruchu pompowni.
Po zakończeniu pompowania układ sterowania oczekuje na kolejny sygnał od 
hydrostatycznego wskaźnika poziomu startu pompy.
W przypadku uszkodzenia sygnalizatora poziomu startu i osiągnięciu przez ścieki 
poziomu maksimum alarmowego pompa  włączy się i ogłoszony zostanie alarm do 
czasu odpompowania ścieków poniżej poziomu maksimum alarmowego.

Sterowanie ręczne:
Po przełączeniu układu sterowania w sterowanie ręczne (pozycja START) następuje 
natychmiastowe uruchomienie pompy. Należy wówczas samodzielnie nadzorować 
poziom ścieków w zbiorniku, tak aby pompa nie pracowała „na sucho”. Zatrzymanie 
pompy odbywa się przez przestawienie przełącznika rodzaju pracy w pozycję STOP –
odstawienie. 




























































































































































































