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ZASTOSOWANIE

Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla:

• budynków mieszkalnych,

• budynków użyteczności publicznej,

• instalacji przemysłowych,

• rolnictwa i ogrodnictwa (zraszanie i podlewanie),

• instalacji myjących.

KONCEPCJA BUDOWY

• jednopompowe urządzenie zwartej budowy

   z automatycznym sterowaniem,

• dwa typy pomp:

   - pompa pionowa wielostopniowa typu WR,

   - pompa liniowa jednostopniowa typu PML,

• pompa, szafa sterująca i armatura zmontowane

   na wspólnej ramie,

• szafa sterująca zawieszana osobno przy pompach

   o mocy od 11 kW,

• możliwe jest wykonanie z pompą WR z przetwornicą 

   bezpośrednio na silniku.

ZALETY

• oszczędność energii elektrycznej,

• bezawaryjna i bezobsługowa praca,

• łatwość zainstalowania, obsługi i konserwacji,

• małe gabaryty,

• możliwe zabezpieczenie przed suchobiegiem,

• dwuletnia gwarancja,

•  wysoka sprawność pomp.

OBSZAR UŻYTKOWANIA

Wydajność                                          do 140 m3/h

Wys. podnoszenia                               do 98 m

Max. ciś. robocze                                    1.0 MPa

Zakres temp.                                        do 99°C

Obroty silnika                                      2900 min-1

Średnica przyłączy                              25 do 100 mm
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1. Budowa zestawu typu ZJWR.

                       do mocy silnika 7,5 kW      od mocy silnika 11,0 kW

BUDOWA ZESTAWÓW

2. Budowa zestawu typu ZJPML.

                             do mocy silnika 7,5 kW     od mocy silnika 11,0 kW

1. Pompa

2. Rama

3. Zawór zwrotny

4. Przepustnica międzykołnierzowa lub zawór kulowy

5. Wyłącznik ciśnieniowy

6. Manometr

7. Zbiornik przeponowy

8. Kolektor

9. Szafa sterująca
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3. Opis elementów zestawów.

3.1 Pompy.

   W skład zestawu jednopompowego wchodzi jedna pompa wirowa. W zależności od wymaganej wydajności i wysokości 

podnoszenia stosowane są następujące pompy:

• pompy pionowe wielostopniowe typu WR,

• pompy liniowe jednostopniowe typu PML.

  Pompy typu WR są wielostopniowymi pionowymi pompami wirowymi. Wał pompy łożyskowany jest w łożysku pośrednim i dolnym 

ślizgowym. Korpus pompy w układzie liniowym.

  Pompy typu PML są jednostopniowymi pompami wirowymi monoblokowymi. Wirnik pompy montowany jest bezpośrednio na wale 

silnika. Korpus pompy w układzie liniowym.

  Wszystkie pompy posiadają dławnicę mechaniczną.

3.2. Armatura.

   W zestawach z pompami 25-40 WR są zawory kulowe z króćcami gwintowanymi. W zestawach z pompami 50-100 WR

i pompami PML montowane są przepustnice międzykołnierzowe serii 600.

   W zestawach z pompami 25-40 WR montowane są zawory zwrotne z króćcami gwintowanymi. W zestawach z pompami 50-100 

WR i pompami PML montowane są zawory zwrotne SOCLA typ 402.

   Armatura montowana jest po stronie tłocznej pompy.

3.3 Rama.

   Rama wykonana jest ze spawanych kształtowników stalowych zabezpieczonych przed korozją powłoką cynkową.

3.4 Membranowy zbiornik ciśnieniowy.

   Membranowy zbiornik ciśnieniowy zamontowany jest na kolektorze tłocznym urządzenia. Pojemność zbiornika zależy od ciśnienia 

roboczego. Zestawy ZJWR wykonane są na ciśnienie robocze 1,0 MPa. 

   Zestawy ZJPML wykonane są na ciśnienie 1,0 MPa.

 

3.5 Szafa sterująca.

   Szafa sterująca posiada stopień ochrony IP-65 wg PN-92/E-08106. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego.

   Na obudowie umieszczone są kontrolki pracy oraz przełącznik trybu pracy.

4. Wykonanie materiałowe.

4.1. Zestaw ZJWR.

Możliwe jest wykonanie pompy, kolektora i ramy ze stali nierdzewnej.
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4.2. Zestaw ZJPML.

5. Wyposażenie opcjonalne.

   Jako zabezpieczenie przed suchobiegiem można zastosować wyłącznik ciśnieniowy po stronie ssącej zestawu dla zestawów zasi-

lanych bezpośrednio z sieci wodociągowej lub wyłącznik pływakowy dla zestawów zasilanych ze zbiornika otwartego.

6. Zakres dostawy.

   Zakres dostawy obejmuje zestaw składający się z pompy, membranowego zbiornika ciśnieniowego, przepustnicy, zaworu zwrot-

nego, wyłącznika ciśnieniowego, manometru i szafy sterującej. Przy pompach o mocy od 11 kW zestaw posiada szafę sterującą 

naścienną do osobnego zawieszenia.

     Każdy zestaw posiada instrukcje obsługi i gwarancję.
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1. Rodzaje sterowania.

1.1. Wstęp.

  Zestawy jednopompowe typu ZJWR, ZJPML sterowane są wyłącznikami ciśnieniowymi.

1.2. Sterowanie kaskadowe.

  Sterowanie układem jednopompowym polega na załączaniu i wyłączaniu pompy w zależności od zapotrzebowania w wodę. 

  Gdy ciśnienia po stronie tłocznej zestawu obniży się poniżej przedziału wartości ustawionego przez użytkownika na wyłączniku 

ciśnienia, nastąpi załączenie pompy.

  W sytuacji gdy wartość ciśnienia przekroczy zadany przedział, nastąpi wyłączenie pompy.

2. Funkcje sterowania.

  W zestawach jednopompowych (szafa sterująca ZJ) pompa załączana jest w zależności od sygnału pochodzącego z wyłącznika 

ciśnieniowego.

  Szafa sterująca ZJ umożliwia:

• sygnalizację usterek pracy zestawu,

• sygnalizację pracy pompy,

• ręczne załączenie pompy,

• zabezpieczenie zestawu przed zanikiem i asymetrią faz.

3. Sposoby zabezpieczenia przed suchobiegiem.

3.1. Wstęp.

    Po zamontowaniu wyłącznika ciśnieniowego lub wyłącznika pływakowego po stronie ssącej zestawu szafa sterująca SZJ 

umożliwia zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem.

    Zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem jest wyposażeniem opcjonalnym.

3.2. Zestaw zasilany bezpośrednio z sieci wodociągowej.

   Jako zabezpieczenie przed suchobiegiem stosowany jest wyłącznik ciśnieniowy umieszczony w kolektorze ssawnym. Gdy ciśnienie 

na ssaniu spadnie poniżej określonej wartości, nastapi wyłączenie zestawu.

3.3. Zestaw zasilany ze zbiornika otwartego.

   Jako zabezpieczenie przed suchobiegiem stosowany jest wyłącznik pływakowy umieszczony w zbiorniku otwartym.

4. Szafa sterująca.

   Szafa sterująca posiada stopień ochrony IP-65 wg PN-92/E-08106. Na płycie montażowej znajdują się aparatura załączająca silnik, 

zabezpieczenia nadprądowe i termiczne, zabezpieczenie przed zanikiem, asymetrią faz, układ rozruchu        /∆ dla mocy od 5,5 kW 

oraz listwa zaciskowa do podłączenia: zasilania, silnika pompy, wyłączników ciśnieniowych (lub/i  wyłącznika pływakowego).

   Wszystkie elementy umieszczone są na szynie montażowej 35 mm. Przewody montażowe prowadzone są w korytkach.

1 - Wyłącznik główny

2 - Przełącznik auto/0/ręczna

3 - Kontrolki sygnalizacyjne

OPIS DZIAŁANIA I STEROWANIA
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5. Standardowe wyposażenie zestawu hydroforowego.

5.1. Wyłącznik ciśnieniowy.

  Standardowo w zestawach hydroforowych stosowane są wyłączniki ciśnieniowe. Wyłączniki posiadają wyjście w postaci 

przełącznika jednobiegunowego.

  Zakres temperatury mierzonej wody wynosi od -40 do 100°C.

5.2. Przewody elektryczne.

  Silnik pompy i wyłączniki ciśnieniowe zaopatrzone są w przewody o odpowiednim przekroju.

6. Wyposażenie opcjonalne.

6.1. Wyłącznik pływakowy.

  Stosowane są wyłączniki pływakowe w obudowie wykonanej w polipropylenu o stopniu ochronu IP-68, długości przewodu

20 m. Maksymalna temparatura pracy 80°C.

6.2. Sonda konduktometryczna.

  Jako zabezpieczenie przed suchobiegiem mogą być stosowane sondy konduktometryczne umieszczane w kolektorze ssącym lub w 

zbiorniku z dodatkowym przekaźnikiem zamontowanym w szafie sterującej.

6.3. Szafa sterująca pozbawiona układu rozruchu       /∆.

  Szafa sterująca od 5,5 kW może zostać wykonana bez układu rozruchu       /∆.

6.4. Układ łagodnego rozruchu (softstart).

  W celu ograniczenia prądu rozruchu silnika pompy może być stosowany układ łagodnego rozruchu (softstart). Zalecane stosowanie 

dla mocy od 5,5 kW zamiast układu rozruchu        /∆.

7. Wymiary szaf sterujących.

  W zestawach z pompami i silnikami o mocy do 7,5 kW szafa sterująca jest montowana na wspólnej ramie.

  W zestawach z pompami i silnikami o mocy od 11 kW szafa sterująca jest zawieszana osobno.

  Wymiary szaf sterujących zawieszanych osobno podaje tabela niżej.
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1.  Klucz oznaczeń zestawu typu ZJWR.

Zestaw jednopompowy
z pompą typu WR

Wielkość pompy 50WR30/20

ZJWR        50. 30/20

DANE TECHNICZNE

2. Parametry zestawów typu ZJWR.

Q
z
 - wydajność zestawu

H
z
 - wysokość podnoszenia

H
s
 - maksymalne ciśnienie wstępne

N
s
 - moc znamionowa silnika
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3.  Charakterystyki pomp typu WR.

    W katalogu zamieszczono charakterystyki pomp najczęściej stosowanych w zestawach. Na zamówienie możliwa jest dostawa 

zestawów na pozostałych pompach typoszeregu WR.

NOWE_wr1.indd 05/23/07, 3:25 PM88
Process Black



Zestawy jednopompowe   ZJWR

89

NOWE_wr1.indd 05/23/07, 3:25 PM89
Process Black



90

ZJWR                 Zestawy jednopompowe

NOWE_wr1.indd 05/23/07, 3:25 PM90
Process Black



Zestawy jednopompowe   ZJWR

91

NOWE_wr1.indd 05/23/07, 3:25 PM91
Process Black



92

ZJWR                 Zestawy jednopompowe

NOWE_wr1.indd 05/23/07, 3:25 PM92
Process Black



Zestawy jednopompowe   ZJWR

93

NOWE_wr1.indd 05/23/07, 3:25 PM93
Process Black



94

ZJWR                 Zestawy jednopompowe

NOWE_wr1.indd 05/23/07, 3:25 PM94
Process Black



Zestawy jednopompowe   ZJWR

95

NOWE_wr1.indd 05/23/07, 3:25 PM95
Process Black



96

ZJWR                 Zestawy jednopompowe

NOWE_wr1.indd 05/23/07, 3:25 PM96
Process Black



Zestawy jednopompowe   ZJWR

97

NOWE_wr1.indd 05/23/07, 3:25 PM97
Process Black



98

ZJWR                 Zestawy jednopompowe

4. Wymiary montażowe zestawów typu ZJWR.

Uwaga:

1. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji wyrobów,

2. Wymiary montażowe podano z tolerancją ± 10 mm,

3. Zestawy ZJWR 25 - 40 posiadają przyłącze z gwintem calowym,

4. Zestawy ZJWR 50 - 100 posiadają przyłącze kołnierzowe do przyspawania.

                                   do mocy silnika 7,5 kW         od mocy silnika 11,0 kW
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5. Dane silników zestawów pomp typu ZJWR.
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1.  Klucz oznaczeń zestawu typu ZJPML.

Zestaw jednopompowy
z pompą typu PML

Obroty: 2-2900 min-1

ZJPML      50.170

DANE TECHNICZNE

2. Parametry zestawów typu ZJPML.

Q
z
 - wydajność zestawu

H
z
 - wysokość podnoszenia

H
s
 - maksymalne ciśnienie wstępne

N
s
 - moc znamionowa silnika

Wielkość pompy PML 50/170

2.
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3.  Charakterystyki pomp typu PML.

    W katalogu zamieszczono charakterystyki pomp najczęściej stosowanych w zestawach. Na zamówienie możliwa jest dostawa 

zestawów na pozostałych pompach typoszeregu PML.
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4. Dane silników zestawów pomp typu PML.
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4. Wymiary montażowe zestawów typu ZJPML.

Uwaga:

1. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji wyrobów,

2. Wymiary montażowe podano z tolerancją  ± 10 mm,

3. Wszystkie zestawy posiadają przyłącze kołnierzowe do przyspawania.

                             do mocy silnika 7,5 kW        od mocy silnika 11,0 kW
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