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Wstęp 
 
Dziękujemy za zakup pompy membranowej YAMADA. Jest to pompa wyporowa, transportująca płyny dzięki ruchom 
membran, napędzanym sprężonym powietrzem poprzez unikalny mechanizm przełączający. 
Materiałem, mającym kontakt z cieczą, jest aluminium, stal nierdzewna, żeliwo, polipropylen lub żywica fluorowa,   
w zależności od wybranego modelu, dopasowanego do typu transportowanej cieczy. Membrany są wykonane              
z  materiałów plastikowych odpowiednich dla danego modelu. 
 
Dla bezpieczeństwa użytkowania 
 
Ten dokument zawiera informacje istotne dla bezpiecznego i sprawnego użytkowania produktu. Przed rozpoczęciem 
pracy zapoznaj się dokładnie z treścią tego dokumentu, szczególnie z działem „uwagi i ostrzeżenia”. Istotne jest 
również zaznajomienie się z procedurami operacyjnymi.  
Przechowuj ten dokument w dostępnym miejscu. 
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Uwagi i ostrzeżenia 
 

W celu bezpiecznego użytkowania tego produktu, zapoznaj się z dalszą treścią: 
Uwagi i ostrzeżenia są oznaczone symbolami. Symbole te są przeznaczone dla bezpośrednich użytkowników pompy 
lub osób przebywających w pobliżu. Informacje w nich zawarte są niezbędne, aby zachować bezpieczeństwo pracy   
z pompą oraz zapobiegać ewentualnym uszkodzeniom mienia lub zranieniom. 
Zapoznaj się z poniższymi symbolami i wyjaśnieniem ich znaczenia. 

OSTRZEŻENIE  
 

 UWAGA 
 
 

Dodatkowo, w celu wskazania typu niebezpieczeństwa lub uszkodzenia, stosowane są  następujące symbole: 
 

  
 
 
 
 
Uwagi dotyczące użytkowania 
Przed rozpoczęciem pracy z pompą 
 

OSTRZEŻENIE 

  Podczas pracy ze sprężonym gazem (nazywanym dalej „sprężonym powietrzem”) upewnij się, że jest  
             to: 

• sprężone powietrze pochodzące ze sprężarki 
• azot (N2) gazowy 
Użycie gazu innego niż powyższe może powodować zanieczyszczenie powietrza, uszkodzenie pompy, 
a nawet eksplozję. 

 
             Maksymalne dopuszczalne  ciśnienie dla sprężonego powietrza oraz pompowanych cieczy wynosi,  
             w zależności od materiału obudowy: 

• wykonanie metalowe (aluminium, stal nierdzewna, żeliwo): 0.7MPa (7kgf/cm
2
)  

• wykonanie plastikowe (polipropylen, żywica fluorowa): 0.5MPa (5kgf/cm
2
)  

               (0.7MPa dla DP-25F/38F)  
Jeżeli ciśnienie sprężonego powietrza lub cieczy przekracza powyższe maksymalne dopuszczalne wartości, 
może dojść do przecieku płynu, uszkodzenia obudowy, a także poważnego wypadku, nawet śmiertelnego. 

 
              Należy zwrócić uwagę, aby nie przemieszczać pompy, znajdującej się pod ciśnieniem, aby uniknąć      
              ewentualnego zniszczenia urządzenia, czy nawet eksplozji, w przypadku np. upuszczenia pompy. 
 
              Spożycie niebezpiecznych cieczy (silne kwasy lub zasady, płyny toksyczne, łatwopalne) lub  
              wdychanie pęcherzyków gazów wydzielanych przez te ciecze, albo ich kontakt ze skórą czy oczami, 
              może powodować poważne obrażenia lub nawet śmierć. Należy stosować się do poniższych zaleceń: 

 
• zapoznaj się szczegółowo z właściwościami pompowanych cieczy oraz stosuj się do instrukcji 

dotyczących postępowania z nimi, wydanych przez ich producenta (takich jak noszenie okularów  
        i rękawic ochronnych oraz masek i odzieży ochronnej) 

 

• przechowuj niebezpieczne ciecze zgodnie z ustalonymi procedurami (np. użycie specjalnego    
       kontenera, specjalne warunki przechowywania itd.) 
• zawsze umieszczaj instalację rurową oraz otwór wylotowy z daleka od miejsc uczęszczanych przez 

ludzi i zwierzęta 
              W przypadku uszkodzenia membrany, płyn będzie się wydostawać na zewnątrz razem z powietrzem przez  
               otwór wylotowy. Dokonaj odpowiednich pomiarów odnośnie ewentualnego przecieku cieczy (zobacz Uwagi:  
               Organizacja otworu wylotowego, s. 19). Upewnij się, czy wąż używany do transportu cieczy jest odporny         
               na jej działanie korozyjne. 
 

W przypadku zignorowania tego ostrzeżenia i obsługi urządzenia w niewłaściwy 
sposób, istnieje niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia ciała lub nawet śmierci. 

W przypadku zignorowania tej uwagi i obsługi urządzenia w niewłaściwy sposób, 
istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia mienia lub ciała. 

Ten symbol oznacza “NIE” i posiada w opisie wyjaśnienie, czego nie należy robić.  

Ten symbol oznacza “TAK” i posiada w opisie instrukcję postępowania, jakie 
należy przeprowadzić w danej sytuacji. 
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OSTRZEŻENIE 

  * Podczas instalacji produktu upewnij się, że przewód uziomowy jest odpowiednio podłączony (wyłączając   
                pompy NDP-5FPT, 15 FP□ oraz serii DP-F.  
                W przypadku złego podłączenia, tarcie powstające między elementami oraz będące wynikiem przepływu  
                niektórych cieczy, może prowadzić do powstawania elektryczności statycznej. W zależności od rodzaju  
                pompowanej cieczy oraz środowiska instalacyjnego (np. gazy w powietrzu, rodzaj osprzętu) elektryczność  
                statyczna może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem. 
 
            Niewłaściwe uziemienie, słaba wentylacja, nieosłonięty ogień lub iskra mogą stwarzać ryzyko pożaru lub  
                eksplozji. Należy postępować wg poniższych wskazówek: 

• Wszystkie urządzenia peryferyjne oraz instalacje rurowe podłączone do tego produktu powinny być 
                                właściwie uziemione. 

• Do pompowania cieczy łatwopalnych należy używać modeli zgodnych z dyrektywą ATEX. 
• w przypadku zauważenia iskry podczas użytkowania tego produktu, należy natychmiast przerwać 

pracę i NIE podejmować jej ponownie, dopóki nie wykluczy się wszelkich możliwych usterek, 
mogących powodować powstawanie iskier. 

• W zależności od transportowanej cieczy, może dojść do powstawania pęcherzyków łatwopalnego 
gazu, należy zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy. 

• Sama pompa, jak i jej otwór wylotowy oraz instalacja rurowa, powinny się znajdować z dala  
        od nieosłoniętego ognia, iskier lub innych źródeł zapłonu; w przypadku uszkodzenia membrany,   
        płyn będzie się wydostawać na zewnątrz razem z powietrzem przez otwór wylotowy. 
• NIE należy pozostawiać benzyny, rozpuszczalnika itp. w miejscu pracy 
• Maszyny i inny sprzęt znajdujący się w pobliżu pracy pompy powinien być odpowiednio 

odizolowany, aby zapobiec przewodnictwu pomiędzy urządzeniami. 
• NIE należy używać urządzeń grzewczych emitujących płomienie, ani posiadających żarniki  
       w pobliżu pompy lub jej instalacji rurowej. 
• Jeżeli podczas pracy pompy dochodzi do powstawania łatwopalnych gazów, NIE należy włączać  
       ani wyłączać urządzeń elektrycznych. 
• NIE należy używać silnika benzynowego w miejscu pracy. 
• NIE palić w miejscu pracy. 
         

              Pompy serii DP-F są przeznaczone do pompowania cieczy niebezpiecznych, takich jak te, które zawierają  
              silne kwasy lub rozpuszczalniki organiczne. Jeżeli zauważysz jakąkolwiek nieprawidłowość w ich pracy, NIE 
              próbuj ich samodzielnie rozmontowywać lub naprawiać, lecz skontaktuj się z dystrybutorem w tej sprawie.  
              Jeżeli dokonasz samodzielnego rozmontowania lub naprawy, a problem nie zostanie prawidłowo rozwiązany, 
              może dojść do niebezpiecznej sytuacji, w zależności od rodzaju pompowanej cieczy. 
 
              Po wyłączeniu pompy i odłączeniu instalacji rurowej, pewna ilość cieczy może pozostać wewnątrz pompy.  
              Również pozostawienie pompy wraz z instalacją rurową w spoczynku na dłuższy czas może powodować, że   
              pewne ilości cieczy osiądą w pompie lub rurach. Dlatego należy przeprowadzać oczyszczenie systemu 
              przed okresem nieużywania. 
              Jeżeli ciecz pozostanie w układzie przez dłuższy czas, może dojść do jej rozszerzenia, w zależności od  
              temperatury otoczenia (z powodu mrozu lub ciepła), co z kolei może powodować uszkodzenie pompy i/ lub  
              instalacji rurowej oraz przeciekanie płynu. 
 
              Zawsze używaj oryginalnych części YAMADA podczas wymiany części składowych tego produktu. NIE próbuj 
              modyfikować części na własną rękę lub stosować zamienników. 
 
              Moment obrotowy na wszystkich częściach zaciskających musi być sprawdzany każdorazowo przed użyciem.  
              Odpowiednie wartości są podane w instrukcji obsługi. 
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OSTRZEŻENIE 
 
              Podczas transportu cieczy niebezpiecznych (gorących, łatwopalnych, silnych  
              kwasów itp.) stosuj odpowiedniego rodzaju pomiary, zainstaluj odpowiednie 
              urządzenia (czujniki, zabezpieczenia) na wypadek ewentualnego przecieku  
              płynu oraz umieść oznaczenia ostrzegające w wymagających tego miejscach 
              (na obudowie, na instalacji rurowej itp.). Wyciek płynu może powodować  
              pożar, skażenie środowiska lub poważny wypadek. Transport gorących 
              płynów może powodować nagrzewanie się obudowy i instalacji rurowej,  
              należy uważać, aby nie doszło do poparzenia. 
  
              Przed użyciem tego produktu zapoznaj się ze środkami ostrożności, jakie należy zachować w kontakcie z  
              pompowanymi płynami oraz oszacuj odporność części, mających styczność z tymi płynami, na korozję. W razie 
              wątpliwości skontaktuj się z dystrybutorem. 
              NIGDY nie używaj cieczy, na którą części pompy stykające się z płynem nie są wystarczająco odporne, może  
              to bowiem powodować uszkodzenie pompy i wyciek płynu. 
 
              Podczas pompowania cieczy należy nosić sprzęt ochronny (okulary, maskę itp.) 
 
 
              W trakcie użytkowania pompy należy stosować się do odpowiednich przepisów, dotyczących ochrony  
              przeciwpożarowej, standardów bezpieczeństwa pracy itp. 
 
              W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących użytkowania tego produktu (metody połączenia lub instalacji) 
               skontaktuj się z dystrybutorem. 
 
 
 

UWAGA 
 
              Ten produkt podczas pracy może generować pewien poziom hałasu, w zależności od warunków użytkowania  
              (pompowany płyn, ciśnienie dostarczanego powietrza oraz ciśnienie wylotowe). 
              Jeżeli przepisy wykonawcze tego wymagają, należy przeprowadzać odpowiednie pomiary akustyczne (zobacz 
              odpowiednie wartości dla tego produktu – 10.1 Główne Specyfikacje, s.29). 
              
              Do zasilania tego produktu używaj powietrza z minimalną zawartością wilgoci. 
 
               
              Jeżeli membrana jest uszkodzona, dostarczane powietrze może wymieszać się z płynem lub płyn może  
              przedostać się do głównego korpusu. Jeżeli zasilanie powietrzne jest nieodpowiednie lub zanieczyszczone,  
              NIE używaj pompy. 
 
              Podczas pracy z tym produktem, NIE przykrywaj ręką wlotowego portu. 
 
 
              Jeżeli od momentu wyprodukowania pompy minęło więcej niż 2 lata, należy skontaktować się  
               z dystrybutorem w celu stwierdzenia, czy pompa nadal działa prawidłowo. 
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1. Nazwy części i materiałów  

1.1 Seria NDP-5   
  

A: Zawór kulowy  F: Podstawa pompy    
B: Przycisk przesterowania  G: Przyłącze wylotowe 
C: Listwa tłocząca   H: Przyłącze wlotowe 
D: Komora tłocząca   I:  Punkt zawieszenia 
E: Listwa ssąca  J: Punkt uziemienia 

 
 

 
 

Typ FAT  FST  FPT  FVT  
Część łączeniowa PPS  

Część mająca kontakt z cieczą AC4C-T6 SCS14  PPG  PVDF  
Membrana PTFE  

Zawór płaski  SUS316  PTFE  
O-Ring  PTFE  

Gniazdo zaworowe SUS316  PPG  PVDF  
Dysk centralny  A5056  SUS316 PPG (SUS304) PVDF (SUS304) 

        * jedynie membrana w wykonaniu PTFE jest dostępna w serii NDP-5 
 

■Lista akcesoriów 
 

• Instrukcja obsługi--------------- 1 
• Podręcznik użytkownika------ 1 
• Zawór powietrzny--------------- 1 
• Narzędzie pomocnicze--------- 1 (FPT, FVT: 2) 
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1.2 Seria DP-10 
A: Zawór kulowy  F: Podstawa pompy    
B: Przycisk przesterowania  G: Przyłącze wylotowe 
C: Listwa tłocząca   H: Przyłącze wlotowe 
D: Komora tłocząca   I:  Punkt zawieszenia 
E: Listwa ssąca  J: Punkt uziemienia 
 

 
 
       * Typ aluminiowy ([]: Typ bębnowy) 

Typ BAC  
[BAC-D] 

BAN  
[BAN-D]  

BAT  
[BAT-D] 

BAH  
[BAH-D]  

BAS  
 

BAH/T
 

Część łączeniowa ADC12  
Część mająca kontakt z cieczą ADC12 [ADC12, SUS304]  

Membrana CR  NBR  PTFE  TPEE  TPO  TPEE 
Kula/ O-Ring  CR/PTFE NBR/PTFE PTFE  NBR/PTFE  EPDM/PTFE PTFE

Gniazdo zaworowe A5056  
Dysk centralny A5056  

 
      * Typ ze stali nierdzewnej ([]: Typ bębnowy) 

Typ BSC  
[BSC-D] 

BSN  
[BSN-D] 

BST  
[BST-D] 

BSH  
[BSH-D] 

BSS  BSH/T 

Część łączeniowa ADC12  
Część mająca kontakt z cieczą SCS14 [SCS14, SUS304]  

Membrana CR  NBR  PTFE  TPEE  TPO  TPEE 
Kula/ O-Ring  CR/NBR NBR  PTFE  NBR  EPDM  PTFE  

Gniazdo zaworowe SUS316  
Dysk centralny SUS316  

       * Typ polipropylenowy ([]: Typ bębnowy) 
Typ BPC  BPN BPT  BPH  BPS  BPH/T 

Część łączeniowa ADC12  
Część mająca kontakt z cieczą PPG  

Membrana CR  NBR PTFE TPEE TPO  TPEE 
Kula/ O-Ring  CR/NBR NBR PTFE NBR EPDM PTFE  

Gniazdo zaworowe CR  NBR PPG  PPG  PPG  PPG 
Dysk centralny PPG (SUS304)  

      * Membrany wykonane z CR, NBR, PTFE i TPEE są charakterystyczne dla serii DP-10BA□-D, 10BS□-D 
■Lista akcesoriów 
* Instrukcja obsługi------------------ 1 * Tłumik dźwięków------------1 
* Podręcznik użytkownika--------- 1 * Klucz sześciokątny----------1 
* Zawór powietrzny------------------ 1 * Zestaw rury ssącej----------1 (tylko BA□-D, BS□-D) 
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1.3 Seria NDP-15 
A: Zawór kulowy  F: Podstawa pompy    
B: Przycisk przesterowania  G: Przyłącze wylotowe 
C: Listwa tłocząca   H: Przyłącze wlotowe 
D: Komora tłocząca   I:  Punkt zawieszenia 
E: Listwa ssąca  J: Punkt uziemienia 
 

 
    *Typ aluminiowy 

Typ  BAC  BAN BAT  BAH BAS  BAH/T 
Część łączeniowa PPS  

Część mająca kontakt z cieczą ADC12  
Membrana CR  NBR PTFE TPEE TPO  TPEE 

Kula/ O-Ring  CR/NBR NBR PTFE NBR EPDM PTFE  
Gniazdo zaworowe A5056  

Dysk centralny A5056  
    *Typ ze stali nierdzewnej 

Typ  BSC  BSN BST  BSH  BSS  BSH/T 
Część łączeniowa PPS  

Część mająca kontakt z cieczą SCS14  
Membrana CR  NBR PTFE TPEE TPO  TPEE 

Kula/ O-Ring  CR/NBR NBR PTFE NBR EPDM PTFE  
Gniazdo zaworowe SUS316  

Dysk centralny SUS316  
   * Typ polipropylenowy ([]: Typ z polifluorku winylidenu) 

Typ  FPC  FPN  FPT 
[FVT]  

FPH  FPS  BPH/T 

Część łączeniowa PPS  
Część mająca kontakt z 

cieczą 
PPG [PVDF]  

Membrana CR  NBR  PTFE  TPEE  TPO  TPEE 
Kula/ O-Ring  PTFE/NBR PTFE/NBR PTFE  PTFE/NBR  PTFE/E

PDM  PTFE 

Gniazdo zaworowe PPG [PVDF]  
Dysk centralny PPG (SUS304) [PVDF (SUS304)]  

   * jedynie membrany z PTFE są przewidziane dla typu z polifluorku winylidenu 
■Lista akcesoriów 
* Instrukcja obsługi------------------ 1 * Narzędzie pomocnicze----------1   * Podręcznik użytkownika--------- 1  
* Zawór powietrzny------------------ 1 



 11

1.4 Seria NDP-20,25 
A: Zawór kulowy  F: Podstawa pompy    
B: Przycisk przesterowania  G: Przyłącze wylotowe 
C: Listwa tłocząca   H: Przyłącze wlotowe 
D: Komora tłocząca   I:  Punkt zawieszenia 
E: Listwa ssąca  J: Punkt uziemienia 

 
      
* Typ aluminiowy ([]: Typ bębnowy) 

Typ  BAC  
[BAC-D] 

BAN 
[BAN-D]

BAE  BAV BAT  
[BAT-D] 

BAH  
[BAH-D]

BAS  BAH/T 

Część łączeniowa ADC12  
Część mająca kontakt z cieczą ADC12 [ADC12, AC2A, SGP]  

Membrana CR  NBR EPDM FPM PTFE TPEE  TPO  TPEE 
Kula/ O-Ring  CR/NBR NBR EPDM FPM PTFE NBR  EPDM  PTFE 

Gniazdo zaworowe SMS1025  
Dysk centralny SUS316  A5056 SUS316  

 
* Typ ze stali nierdzewnej ([]: Typ ze stali zgrzewnej 

Typ  BSC  
[BFC] 

BSN 
[BFN] 

BSE  
[BFE] 

BSV 
[BFV] 

BST  
[BFT] 

BSH  
[BFH]  

BSS  
[BFS]  

BSH/T 
 

Część łączeniowa ADC12  
Część mająca kontakt z cieczą SCS14 [S45C]  

Membrana CR  NBR EPDM FPM PTFE TPEE  TPO  TPEE 
Kula/ O-Ring  CR/NBR NBR EPDM FPM PTFE NBR  EPDM  PTFE 

Gniazdo zaworowe SMS1025  
Dysk centralny SUS316  

* membrany z CR, NBR, PTFE i TPEE są charakterystyczne dla serii NDP-20BA□-D 
* obudowa ze stali zgrzewnej jest charakterystyczna dla serii NDP-25 
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A: Zawór kulowy  F: Podstawa pompy    
B: Przycisk przesterowania  G: Przyłącze wylotowe 
C: Listwa tłocząca   H: Przyłącze wlotowe 
D: Komora tłocząca   I:  Punkt zawieszenia 
E: Listwa ssąca  J: Punkt uziemienia 

                                  
 
   * Typ polipropylenowy ([]: Typ z polifluorku winylidenu) 

Typ  BPC  BPN BPE  
[BVE] 

BPV BPT  
[BVT] 

BPH  BPS  BPH/T

Część łączeniowa ADC12  
Część mająca kontakt z cieczą PPG [PVDF]  

Membrana CR  NBR EPDM FPM PTFE TPEE  TPO  TPEE 
Kula/ O-Ring  CR/NBR NBR EPDM FPM PTFE NBR  EPDM  PTFE 

Gniazdo zaworowe PPG [PVDF]  
Dysk centralny PPG (SUS303) [PVDF(SUS303)]  

    * membrany z EPDM i PTFE są charakterystyczne dla serii z polifluorku winylidenu NDP-25 
 
■Lista akcesoriów 
* Instrukcja obsługi------------------ -1 * Tuleja--------------------------------1 (tylko NDP-20) 
* Podręcznik użytkownika--------- -1 * Narzędzie pomocnicze----------2 (tylko BP□ i BV□) 
* Zawór powietrzny------------------ -1 * Rura ssąca--------------------------1 (tylko BA□-D) 
* Tłumik dźwięków--------------------1 * Przyłącze beczkowe 2”----------1 (tylko BA□-D) 
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1.5 Seria NDP-40 
A: Zawór kulowy  F: Podstawa pompy    
B: Przycisk przesterowania  G: Przyłącze wylotowe 
C: Listwa tłocząca   H: Przyłącze wlotowe 
D: Komora tłocząca   I:  Punkt zawieszenia 
E: Listwa ssąca  J: Punkt uziemienia 

 
 

* Typ aluminiowy 
Typ  BAC  BAN BAE  BAV BAT  BAH  BAS 

Część łączeniowa ADC12  
Część mająca kontakt z cieczą ADC12  

Membrana CR  NBR EPDM FPM PTFE TPEE  TPO 
Kula/ O-Ring  CR/NBR NBR EPDM FPM PTFE NBR

*1
 EPDM 

Gniazdo zaworowe CR  NBR EPDM FPM A5056 TPEE  TPO  
Dysk centralny A5056  

 

* Typ ze stali nierdzewnej ([]: Typ ze stali zgrzewnej) 
Typ  BSC  

[BFC] 
BSN  

[BFN] 
BSE  

[BFE] 
BSV  

[BFV] 
BST  

[BFT] 
BSH  

[BFH]  
BSS  

[BFS]  
Część łączeniowa ADC12  

Część mająca kontakt z cieczą SCS14  
Membrana CR  NBR  EPDM FPM PTFE TPEE  TPO 

Kula/ O-Ring  CR/NBR NBR  EPDM FPM PTFE NBR
*1

 EPDM 
Gniazdo zaworowe CR  NBR  EPDM FPM SUS316 TPEE  TPO  

Dysk centralny SUS316  
 

* Typ polipropylenowy 
Typ  BPC  BPN BPE  BPV BPT  BPH  BPS 

Część łączeniowa ADC12  
Część mająca kontakt z cieczą PPG  

Membrana CR  NBR EPDM FPM PTFE TPEE  TPO 
Kula/ O-Ring  CR/NBR NBR EPDM FPM PTFE NBR

*1
 EPDM 

Gniazdo zaworowe PP  
Dysk centralny PPG (SCS13)  

* dla modeli Nr 852557, 852558 i 852559 kule i O-Ringi w wykonaniu z PTFE 
■Lista akcesoriów 
* Instrukcja obsługi------------------  1               * Podręcznik użytkownika---------  1  
* Śruba------------------------------  4 (dla zabezpieczenia pompy podkładkami, wyłączając typ BP□) 
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1.6 Seria NDP-50 
A: Zawór kulowy  F: Podstawa pompy    
B: Przycisk przesterowania  G: Przyłącze wylotowe 
C: Listwa tłocząca   H: Przyłącze wlotowe 
D: Komora tłocząca   I:  Punkt zawieszenia 
E: Listwa ssąca  J: Punkt uziemienia 

 
* Typ aluminiowy 

Typ  BAC  BAN BAE  BAV BAT  BAH  BAS 
Część łączeniowa ADC12  

Część mająca kontakt z cieczą ADC12  
Membrana CR  NBR EPDM FPM PTFE TPEE  TPO 

Kula/ O-Ring  CR/NBR NBR EPDM FPM PTFE NBR
*1

 EPDM 
Gniazdo zaworowe CR  NBR EPDM FPM A5056 TPEE  TPO  

Dysk centralny A5056  

 
* Typ ze stali nierdzewnej ([]: Typ ze stali zgrzewnej) 

Typ  BSC  
[BFC] 

BSN 
[BFN] 

BSE  
[BFE] 

BSV 
[BFV] 

BST  
[BFT] 

BSH  
[BFH]  

BSS  
[BFS]  

Część łączeniowa ADC12  
Część mająca kontakt z cieczą SCS14 [FC250]  

Membrana CR  NBR EPDM FPM PTFE TPEE  TPO 
Kula/ O-Ring  CR/NBR NBR EPDM FPM PTFE NBR

*1
 EPDM 

Gniazdo zaworowe CR  NBR EPDM FPM SUS316 TPEE  TPO  
Dysk centralny SUS316  

 
■Lista akcesoriów 
* Instrukcja obsługi------------------  1  
* Podręcznik użytkownika---------  1  
* Śruba----------------------------------- 4 (dla zabezpieczenia pompy podkładkami, wyłączając typ BP□) 
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1.7 Seria NDP-80 
A: Zawór kulowy  F: Podstawa pompy    
B: Przycisk przesterowania  G: Przyłącze wylotowe 
C: Listwa tłocząca   H: Przyłącze wlotowe 
D: Komora tłocząca   I:  Punkt zawieszenia 
E: Listwa ssąca  J: Punkt uziemienia 

 
* Typ aluminiowy 

Typ  BAC  BAN BAE  BAV BAT  BAH  BAS 
Część łączeniowa ADC12  

Część mająca kontakt z cieczą ADC12  
Membrana CR  NBR EPDM FPM PTFE TPEE  TPO 

Kula/ O-Ring  CR/NBR NBR EPDM FPM PTFE NBR
*1

 EPDM 
Gniazdo zaworowe CR  NBR EPDM FPM A5056 TPEE  TPO  

Dysk centralny A5056  
* Typ ze stali nierdzewnej ([]: Typ ze stali zgrzewnej) 

Typ  BSC  
[BFC] 

BSN  
[BFN] 

BSE  
[BFE] 

BSV  
[BFV] 

BST  
[BFT] 

BSH  
[BFH]  

BSS  
[BFS]  

Część łączeniowa ADC12  
Część mająca kontakt z cieczą SCS14  

Membrana CR  NBR EPDM FPM PTFE TPEE  TPO 
Kula/ O-Ring  CR/NBR NBR EPDM FPM PTFE NBR

*1
 EPDM 

Gniazdo zaworowe CR  NBR EPDM FPM SUS316 TPEE  TPO  
Dysk centralny SUS316  

* Typ polipropylenowy 
Typ  BPC  BPN BPE  BPV BPT  BPH  BPS 

Część łączeniowa ADC12  
Część mająca kontakt z cieczą PPG  

Membrana CR  NBR EPDM FPM PTFE TPEE  TPO 
Kula/ O-Ring  CR/NBR NBR EPDM FPM PTFE NBR

*1
 EPDM 

Gniazdo zaworowe PP  
Dysk centralny PPG (SCS13)  

*1. dla modeli Nr 852563, 852564 i 852565 kule i O-Ringi w wykonaniu z PTFE  
■Lista akcesoriów 
* Instrukcja obsługi------------------  1  
* Podręcznik użytkownika---------  1  
* Śruba----------------------------------- 4 (dla zabezpieczenia pompy podkładkami, wyłączając typ BP□) 
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1.8 Seria DP-F 
A: Zawór kulowy  F: Podstawa pompy    
B: Przycisk przesterowania  G: Przyłącze wylotowe 
C: Listwa tłocząca   H: Przyłącze wlotowe 
D: Komora tłocząca   I:  Punkt zawieszenia 
E: Listwa ssąca  J: Punkt uziemienia 

 
*Typ z żywicy fluorowej 

Typ  5F  10F 20F 25F 38F 
Część łączeniowa PPS PP  PE, PP  

Część mająca kontakt z cieczą PTFE  
Membrana PTFE  

Kula/ O-Ring  PTFE  
Gniazdo zaworowe PTFE  

Dysk centralny PFA (SUS316)  

 
 
■Lista akcesoriów 
* Instrukcja obsługi------------------ -1 * Tuleja--------------------------------1 (tylko DP-25F) 
* Podręcznik użytkownika--------- -1 * Złącze (port powietrzny)--------1 (oprócz DP-5F) 
* Zawór powietrzny------------------ -1 * Złącze (szczelina wylotowa)---1 (tylko DP-10F, 20F) 
* Tłumik dźwięków--------------------1 * Płytka wzmacniająca-----------8 (tylko typy kołnierzowe) 
                          (wyłączając DP-5F) * Narzędzie pomocnicze----------1 (tylko DP-5F) 
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2. Montaż 

2.1 Instalacja akcesoriów 
       1) Najpierw otworzyć opakowanie produktu i upewnić się, że wszystkie akcesoria znajdują się w środku  
           (zobacz 1. Nazwy części i materiałów ■Lista akcesoriów po s. 8) 
      2) Dołączyć zawór powietrzny i tłumik (nypel)  
          (zobacz rysunki w dziale 1. Nazwy części i materiałów po s. 8) 
          (w przypadku niektórych modeli, są one już zainstalowane) 
 
 
 

UWAGA 
 
 
              Wszystkie części składowe posiadają osłony na czas transportu. Należy je wszystkie usunąć. 
              
            
              Podczas instalacji akcesoriów upewnij się, że żadne obce elementy nie dostaną się w miejsce składania,            
              ponieważ może to powodować problemy w dopasowywaniu części. 
 
              Pokryj każdą śrubę taśmą uszczelniającą, aby uniknąć przeciekania. 
 
 
              Zobacz 10.1 Główne specyfikacje, po s. 26. Pamiętaj, że pompa jest ciężka, dlatego należy zachować  
              maksymalną ostrożność podczas jej przenoszenia. 
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 3. Instalacja 

      3.1 Metody transportu 
      Podczas podnoszenia wciągnikiem łańcuchowym lub dźwigiem upewnij się, że pompa jest podnoszona w  
       odpowiednim miejscu jakim jest punkt zawieszenia (zobacz „1. Nazwy części i materiałów” po s. 6). 
 

OSTRZEŻENIE 
 
             Upewnij się, że nikt nie znajduje się pod pompą podczas jej podnoszenia. Ewentualny upadek pompy mógłby  
             być wówczas bardzo niebezpieczny.               
 
 
 

UWAGA 
 
             Zobacz 10.1 Główne specyfikacje po s. 29. Pamiętaj, że pompa jest ciężka i należy zachować ostrożność  
             podczas jej przenoszenia. 
 
             Podczas przenoszenia podnośnikiem widłowym lub wózkiem należy uważać, aby pompa nie spadła. Jeżeli do  
             tego dojdzie, pompa może ulec uszkodzeniu lub może dojść do obrażeń u osób znajdujących się w pobliżu. 
 
              
             NIGDY nie próbuj przesuwać pompy ciągnąc za przymocowany do niej przewód. Grozi to uszkodzeniem  
             przewodu lub pompy. 

3.2 Instalacja pompy 
 

1) Zdecyduj, gdzie pompa ma być zainstalowana i zabezpiecz odpowiednią  
przestrzeń (zobacz Fig. 3.1 A do D) 

 
Uwaga: 
* Staraj się zachowywać wysokość ssania pompy najniższą jak to możliwe. 
   Chroń membranę przed uszkodzeniem, ciśnienie wlotowe musi się mieścić  
   w następujących granicach: 
   - membrany z PTFE: 0,02 Mpa (wysokość 2 m) Podczas pracy 
      0,05 Mpa (wydokość 5 m) W spoczynku 
  - inne membrany: 0,1 Mpa (wysokość 10 m) 
  (w warunkach czystej wody i temperatury otoczenia) 
* Pamiętaj o pozostawieniu wokół pompy odpowiednio dużo miejsca na  
   czynności obsługowe. 
* Kierunek wlotu i wylotu cieczy może być wzajemnie przełączany  
   (zobacz instrukcje w podręczniku użytkownika). 
* Powietrze wydostające się z pompy może być zanieczyszczone, 
   dlatego należy wziąć to pod uwagę i umieścić pompę w miejscu, gdzie  
   zanieczyszczenia nie będą szkodliwe dla otoczenia. 
 

2) Usuń opakowanie pompy i zainstaluj w miejscu przeznaczenia. 
 
3)  Podczas instalacji pompy w miejscu użytkowania, należy użyć 
       podkładek na podstawie pompy oraz śrub mocujących. 

 

powietrze 

powietrze 

wylot 

powietrze powietrze 
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UWAGA 
 
             Nawet jeśli nie używasz podkładek do zabezpieczenia mocowania pompy, zamontuj je w taki sposób, aby  
             wibracje powstające podczas pracy pompy były pochłaniane. 
 
             Jeżeli pompa będzie zanurzana podczas pracy, zastosuj się do następujących wskazówek: 

• Określ odporność korozyjną każdego komponentu pompy i NIE eksponuj pompy na ciecz, na którą 
pompa nie jest wystarczająco odporna 

• Otwór wylotowy powinien być wyprowadzony na zewnątrz, a nie do cieczy, w której pompa jest 
zanurzona . Zobacz Uwaga:  Organizowanie wylotu zewnętrznego oraz Fig. 3 poniżej. 

• Upewnij się, że możliwe jest dosięgnięcie wszystkich zaworów bez konieczności zanurzania rąk 
 
            Podczas pracy pompy może być generowany hałas, którego poziom uzależniony jest od warunków pracy (rodzaj 
            pompowanej cieczy, ciśnienie powietrza). Jeżeli przepisy wykonawcze tego wymagają, należy dokonać  
            odpowiednich pomiarów. (Zobacz wartości 10.1 Główne specyfikacje po s. 29) 
 
            Podczas transportu cieczy niebezpiecznych (gorących, łatwopalnych, silnych kwasów itp.) stosuj odpowiedniego 
            rodzaju pomiary, zainstaluj odpowiednie urządzenia (czujniki, zabezpieczenia) na wypadek ewentualnego  
            przecieku płynu oraz umieść oznaczenia ostrzegające w wymagających tego miejscach (na obudowie, na  
            instalacji rurowej itp.).  

 

OSTRZEŻENIE 
 
              W przypadku pompowania cieczy łatwopalnej lub pracy w łatwopalnym środowisku zapoznaj się z uwagami  
              na s. 6             

 
Uwagi: Organizacja wylotu zewnętrznego 
 
• Usunąć tłumik 
• Podłączyć wąż z przewodem uziomowym do portu wylotowego  
       pompy i dołączyć tłumik do końca węża. Użyć węża tej samej 
       średnicy co otwór wylotowy (jeżeli wąż jest dłuższy niż 5 m,  
       skonsultuj się z dystrybutorem) 
• Pamiętać o zabezpieczeniu wylotu (dół, skrzynka zabezpieczająca itp.) 

 
 
 
 
 

OSTRZEŻENIE 
 
              Zwróć uwagę na zabezpieczenie końca węża (dół, skrzynka zabezpieczająca), na wypadek wycieku cieczy  
              spowodowanego uszkodzeniem membran. Zobacz szczegóły – Uwagi dotyczące użytkowania, s. 4. 

 

powietrze 

wylot 
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3.3 Podłączanie przewodu uziomowego 
 

a) Podczas instalacji pompy należy podłączyć przewód  
        uziomowy w odpowiedniej pozycji (zobacz fig. 3.3) 
b) Przewód uziomowy powinien być także podłączony do  
        urządzeń peryferyjnych oraz instalacji rurowej 
c) Używać minimum 2,0 mm2 przewodu uziomowego  

 
 
 

 

OSTRZEŻENIE 
 
               Upewnij się, że przewód uziomowy jest odpowiednio podłączony do instalacji rurowej i innych dołączonych  
               urządzeń. 
                W przypadku złego podłączenia, tarcie powstające między elementami oraz będące wynikiem przepływu  
                niektórych cieczy, może prowadzić do powstawania elektryczności statycznej. W zależności od rodzaju  
                pompowanej cieczy oraz środowiska instalacyjnego (np. gazy w powietrzu, rodzaj osprzętu) elektryczność  
                statyczna może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem. 
 
 

3.3.1 Użytkowanie w potencjalnie wybuchowym środowisku 
 

1. Pompa może być użytkowana w potencjalnie wybuchowym środowisku, jeżeli posiada symbol uwidoczniony 
na fig. 3.3.1. Poniżej symbolu istnieje opis stref i grup sprzętów, których oznaczenie dotyczy oraz 
maksymalna dopuszczalna temperatura podłoża (przykład na fig. 3.3.2). 

2. Zawsze należy podłączyć przewód uziomowy do pompy. Podczas odłączania pompy z systemu, przewód 
uziomowy należy odłączyć na końcu. Z kolei instalując pompę, przewód uziomowy powinien być dołączony    
w pierwszej kolejności. 

3. Należy używać minimum 2,0 mm2 przewodu uziomowego. 

                                       

miejsce podłączenia 
przewodu uziomowego 

miejsce 
podłączenia 
przewodu 

uziomowego 

miejsce 
podłączenia 
przewodu 

uziomowego miejsce 
podłączenia 
przewodu 

uziomowego 
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4. Sprzęt może być używany dla gazów grupy II (powyżej ziemi, grupa I jest zarezerwowana dla kopalni) w 
strefach 1 i 2. Podczas użycia w kombinacji z gazami grupy IIC medium musi być przewodzące, aby 
zapobiegać nagromadzaniu się elektryczności statycznej. Dla gazów grupy IIA i IIB oraz dla pyłów nie ma 
ograniczeń poza maksymalną dopuszczalną temperaturą medium w wysokości 95°C. 

5. Należy zapewnić serwisowanie pompy zgodnie z instrukcjami, przez wykwalifikowane stacje serwisowe, 
używając jedynie oryginalnych części Yamada. Używanie części nieoryginalnych spowoduje utratę ważności 
symbolu EX. 

6. Jakiekolwiek zmiany i modyfikacje pompy są zabronione i grożą utratą certyfikatu EX. 
 

OSTRZEŻENIE 
 
                Upewnij się, że przewód uziomowy jest odpowiednio podłączony do instalacji rurowej i innych dołączonych  
                urządzeń. 
                W przypadku złego podłączenia, tarcie powstające między elementami oraz będące wynikiem przepływu  
                niektórych cieczy, może prowadzić do powstawania elektryczności statycznej. W zależności od rodzaju  
                pompowanej cieczy oraz środowiska instalacyjnego (np. gazy w powietrzu, rodzaj osprzętu) elektryczność  
                statyczna może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem. 
 
                Ostrożnie używaj narzędzi w otoczeniu pompy. Upuszczenie elementów metalowych na pompę może  
                spowodować powstanie iskier i w konsekwencji eksplozji, jeżeli w otoczeniu znajdują się gazy wybuchowe. 
               
                Należy zapewnić serwisowanie pompy zgodnie z instrukcjami, przez wykwalifikowane stacje serwisowe,  
                używając jedynie oryginalnych części Yamada. Używanie części nieoryginalnych spowoduje utratę ważności 
                symbolu EX i może prowadzić do eksplozji, jeżeli w otoczeniu znajdują się gazy wybuchowe. 
               
                Jakiekolwiek zmiany i modyfikacje pompy są zabronione i grożą utratą certyfikatu EX oraz mogą prowadzić 
                do eksplozji, jeżeli w otoczeniu znajdują się gazy wybuchowe. 
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4. Podłączanie 

4.1 Podłączanie instalacji rurowej do cieczy 
1) Podłącz zawór przepływowy i  zawór spustowy do portu wylotowego cieczy 
2) Podłącz zawór zasilający do portu wlotowego cieczy. 
3) Podłącz wąż do zaworu na stronie ssawnej oraz do zaworu na stronie tłoczącej pompy. 
4) Podłącz wąż do odpowiednich naczyń po stronie ssącej i tłoczącej 

 
 

UWAGA 
 
                Używaj węża giętkiego, aby absorbować wibracje pompy, pamiętaj o uziemieniu węża. 
 
                Upewnij się, że nie działają żadne zewnętrzne siły na wszystkie połączenia pompy. Szczególnie należy  
                unikać sytuacji, gdzie pompa jest elementem podporowym dla konstrukcji rurowych i węży. 
               
                Używaj mocnego węża, który nie ulegnie zagnieceniom pod wpływem silnej siły ssącej pompy. Upewnij się   
                też, że wąż jest wytrzymały na dany zakres ciśnień. 
                 
                Używaj węża o średnicy tej samej lub większej niż średnica przyłączeń pompy. Jeżeli użyjesz węża 
                o średnicy mniejszej, będzie to miało niekorzystny wpływ na działanie pompy i może nawet doprowadzić do  
                awarii. 
                 
                W przypadku pompowania cieczy zawierającej osad – określ wielkość cząstek osadu i upewnij się, że nie są  
                one zbyt duże (zobacz 10.1 Główne specyfikacje – po s. 29). Jeżeli ich wielkość jest większa niż  
                dopuszczalna, zainstaluj filtr, w przeciwnym razie może dojść do awarii pompy. 
 
                Jeżeli, w zależności od miejsca instalacji pompy, objętość  
                pompowanych cieczy zmienia się znacznie, zainstaluj zawór 
                nadmiarowy po stronie tłoczącej oraz zmniejsz ciśnienie poniżej  
                dopuszczalnej maksymalnej wartości. Duże zmiany objętości 
                pompowanych płynów mogą prowadzić do wzrostu ciśnienia  
                wewnątrz pompy i w rezultacie może nastąpić awaria.  
 
                Pod zaworem nadmiarowym umieść naczynie do zbierania 
                ewentualnych cieczy. 
 
               Podczas testowania pompy w kierunku przecieków, NIE dostarczaj 
               sprężonego powietrza z zewnątrz do stron wlotowych i wylotowych pompy. Może to prowadzić do uszkodzeń  
               m.in. membrany. Zainstaluj zawór pomiędzy wlotowym otworem ssącym pompy, a otworem wylotowym         
               i instalacją rurową lub odłącz pompę od instalacji rurowej i zainstaluj zaślepki, aby nie było ciśnienia  
               z zewnątrz. 
 
               Podczas przeglądu pompy należy używać czystej wody. Aby zapobiec zmieszaniu brudnej wody z cieczą  
               pompowaną, wyczyść wnętrze pompy przed zakończeniem instalacji. 
 
               Podczas instalacji pompy rezerwowej lub 2 pomp równolegle, zainstaluj zawór na stronie wejściowej  
               i wyjściowej oraz zawór przełączeniowy do mediów płynnych. Kiedy zawór  przy pompie niepracującej jest  
               otwarty, membrana ulegnie odwróceniu na skutek działania ciśnienia wylotowego pompy pracującej i może  
               dojść do uszkodzenia.  

   
zawór  zasilający 

   
zawór 
przepływowy 

   
zawór  spustowy 

   
zawór  
nadmiarowy
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4.2 Podłączanie instalacji rurowej powietrza 
 

OSTRZEŻENIE 
 
 
                Przed rozpoczęciem pracy, upewnij się, że sprężarka powietrzna jest wyłączona. 
 
                 
 

1) Podłącz zawór powietrzny, filtr powietrzny, regulator i (jeśli niezbędna) smarownicę (zwane dalej „sprzętem 
peryferyjnym”) do węża, który  jest podłączony do sprężarki. Zobacz szczegóły poniżej w dziale Uwagi. 

2) Zainstaluj w/w urządzenia peryferyjne wsparte odpowiednimi wspornikami w pobliżu pompy. 
3) Podłącz wąż od urządzeń peryferyjnych do zaworu powietrznego w porcie zasilającym pompy. 

 
 

UWAGA 
 
                Używaj węża giętkiego, aby absorbować wibracje pompy, pamiętaj o uziemieniu węża. 
 
 
                Upewnij się, że nie działają żadne zewnętrzne siły na wszystkie połączenia pompy. Szczególnie należy  
                unikać sytuacji, gdzie pompa jest elementem podporowym dla konstrukcji rurowych i węży. 
                
                Rury i urządzenia peryferyjne mogą ulec zatkaniu osadem. Czyść wnętrze instalacji rurowej 10-20 sekund  
                przed podłączeniem do pompy. 
 
               Zadbaj o dokładne uziemienie instalacji rurowej i urządzeń peryferyjnych. 

 
Uwagi: 

• Aby zapewnić dopływ wystarczającej ilości powietrza do pompy, średnica rur powinna być taka sama jak 
   średnica  przyłączeń zasilających pompy. Dobierając urządzenia peryferyjne, należy zwrócić uwagę  
   na wymagania dotyczące przepływu powietrza. Należy również wziąć pod uwagę stabilność ciśnienia  
   powietrza. Instalacja musi również nastąpić w najniższym miejscu układu. 
• Jeżeli zawór powietrzny jest zaworem elektromagnetycznym, musi to być zawór 3-drogowy. Kiedy zawór jest  
    zamknięty, sprężone powietrze wewnątrz pompy będzie uwolnione i przełączy cewkę do normalnej pozycji. 
• Użycie złączki do przyłącza każdego węża ułatwi obsługę. 
• W przypadku przerywanego użytkowania pompy, nie jest konieczne smarowanie podczas pracy. Jednakże  
    jeśli  pompa jest zasilana suchym powietrzem, pracuje nieprzerwanie i/ lub temperatura pompowanej cieczy  
    jest wysoka (powyżej 70°C), smarowanie jest wymagane. Należy używać oleju turbinowego bez dodatków,  
    klasy I (odpowiednik stopnia ISO VG32). Należy ustawić smarownicę na dozowanie minimalnej ilości oleju. 
    Uwaga:  seria DP-F nie wymaga smarowania w przypadku zasilania suchym powietrzem. 
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5. Obsługa 

5.1 Metody obsługi 
 

UWAGA 
 
             Przed uruchomieniem pompy upewnij się, że wszystkie rury są właściwie połączone. 
 
 
             Przed rozpoczęciem pracy pompy dokręć mocno wszystkie śruby.             
  
             Upewnij się, że zawór powietrzny, regulator i zawór spustowy na stronie tłoczącej są zamknięte, a zawór po  
             stronie ssącej otwarty. 
 
 

1) Uruchom sprężarkę. 
2) Otwórz zawór powietrzny przed każdym urządzeniem peryferyjnym i dostosuj dopływ powietrza 

regulatorem w obowiązujących granicach (zobacz 10.1 Główne specyfikacje) po s. 29) 
3) Otwórz zawór przepływowy po stronie tłoczącej. 
4) Naciśnij przycisk RESET i następnie powoli otwórz zawór powietrzny pompy. 
5) Najpierw sprawdź, czy ciecz przepływa wewnątrz pompy i czy jest przepompowywana do części tłoczącej,  
       a następnie całkowicie otwórz zawór powietrzny. 

 

UWAGA 
 
             
             NIE otwieraj zaworu powietrznego gwałtownie. 
 

 W przypadku użycia smarownicy należy używać oleju turbinowego bez dodatków, klasy I (odpowiednik 
stopnia ISO VG32). Nie nakładać więcej smaru, niż wymagane i nie używać innych smarów niż zalecane przez 
producenta. Może to bowiem prowadzić do problemów z działaniem pompy, a ostatecznie również do 
uszkodzenia ciała. 

              

5.2 Regulowanie przepływu 
Wyreguluj zawór przepływowy po stronie tłoczącej. Zobacz szczegóły dotyczące zależności pomiędzy przepływem, ciśnieniem 
ssącym i tłoczącym w dziale 10.3 Krzywe wydajności po s. 47. 
 

UWAGA 
 
             Podczas rozpoczęcia zamykania zaworu przepływowego, ciśnienie zasilającego powietrza może wzrastać.  
             Upewnij się, że wzrost ciśnienia mieści się w dopuszczalnych granicach (zobacz 10.1 Główne specyfikacje po  
             s. 29) 
 
             W zależności od lepkości i ciężaru właściwego cieczy, suwu ssania i innych warunków, możliwa  
             prędkość zasysania cieczy do pompy będzie inna. Jeżeli jednak prędkość przepływu cieczy wzrośnie  
             gwałtownie, powstaną kawitacje, co doprowadzi do ograniczenia wydajności pompy i może również  
             spowodować awarię. Wyreguluj ciśnienie powietrza zasilającego oraz przepływ, aby zapobiec kawitacjom. 
      
             Jeżeli po rozpoczęciu  pracy pompy płyn nie jest odprowadzany, albo jeżeli usłyszysz niepokojący hałas lub  
             zauważysz jakąkolwiek nieprawidłowość, natychmiast wyłącz pompę. 
             (zobacz dział 8. Likwidacja usterek s. 27).                         
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5.3 Wyłączanie 
Zamknij zawór powietrzny pompy i dopływ sprężonego powietrza. 
 

UWAGA 
 
             Nie ma problemu z wyłączaniem pompy w sytuacji, gdy zawór przepływowy jest zamknięty, a powietrze jest  
             dostarczane. Jednakże jeżeli taka sytuacja ma miejsce przez wiele godzin, a nikt nie nadzoruje pracy pompy,  
             w razie nieszczelności w obrębie pompy lub instalacji rurowej nastąpi wypływ cieczy. Przed zakończeniem  
             pracy uwolnij ciśnienie wewnętrzne pompy i zamknij zawór powietrzny. (Zobacz 5.4 Uwalnianie ciśnienia).  
 
             Jeżeli pompa jest wyłączana podczas pompowania zawiesiny cząstki stałe w niej zawarte będą się odkładać  
             wewnątrz komory tłoczącej. Ponowne uruchomienie pompy w takim stanie może powodować uszkodzenie  
             membrany lub przeciążenie dysku centralnego, co z kolei może prowadzić do dalszych poważnych uszkodzeń. 
             Po skończeniu pracy oczyść pompę z zalegającego płynu (zobacz 6. Metody czyszczenia na s. 26). 

 

5.4 Uwalnianie ciśnienia 
 

1) Upewnij się, że zawór powietrzny pompy jest zamknięty. 
2) Wyłącz sprężarkę powietrzną lub wyłącz zawór po stronie ssącej. 
3) Zamknij zawór przepływowy po stronie tłoczącej, powoli otwieraj zawór spustowy i usuń ciecz pod 

ciśnieniem. 
4) Otwórz zawór powietrzny pompy, a następnie uruchom pompę  i usuń pozostałe powietrze. 
5) Po upewnieniu się, że pompa została wyłączona, a ciśnienie uwolnione, całkowicie otwórz regulator 
       i zamknij zawór powietrzny i zawór spustowy pompy. 
 
 

UWAGA 
 
               Pod zaworem nadmiarowym umieść naczynie do zbierania ewentualnych cieczy. 
 
 
               Przy każdym otwarciu zaworu nastąpi wyciek płynu pod ciśnieniem. 
 
 
               W przypadku, gdy pompa nie jest używana dłuższy czas, należy ją przeczyścić (zobacz Uwagi dotyczące  
               użytkowania na s. 4) 
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6. Metody czyszczenia 
 

OSTRZEŻENIE 
 
               Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że sprężarka dostarczająca sprężone powietrze jest wyłączona. 
 
 
              Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że pompa nie jest pod ciśnieniem.                 
 
 
 

 
1) Usuń wąż po stronie  ssącej pompy. 
2) Zamknij zawór przepływowy po stronie tłoczącej, otwórz zawór spustowy, uruchom pompę na jakiś czas, aby 

usunąć resztki cieczy z wnętrza pompy. 
3) Usuń wąż po stronie tłoczącej i podłącz po stronie ssącej i tłoczącej węże do czyszczenia. 
4) Przygotuj naczynie z roztworem czyszczącym, odpowiednim dla pompowanej cieczy, a następnie dołącz do 

niego węże podłączone do strony ssącej i tłoczącej pompy. 
5) Powoli uruchom pompę i rozpocznij jej czyszczenie. 
6) Na koniec przepłucz czystą wodą. 
7) Usuń wąż po stronie ssącej, uruchom pompę na chwilę, aby usunąć resztki płynu. 
 

UWAGA 
 
               Uważaj podczas odłączania instalacji rurowej – płyn może gwałtownie wytryskać. 
 
              Po przepłukaniu czystą wodą, odwróć pompę, aby usunąć resztę wody.                 
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7. Codzienna obsługa – testowanie pompy. 
 

Przed każdorazowym rozpoczęciem pracy pompy należy przeprowadzić poniższe czynności. Jeżeli pojawią się 
jakiekolwiek nieregularności, nie należy uruchamiać pompy, dopóki nie sprawdzi się poprawności działania 
wszystkich elementów. 

a) Określ przepływ spustowy przez filtr powietrzny. 
b) W przypadku użycia smarownicy określ ilość smaru. 
c) Upewnij się, że nie ma przecieku na żadnym z połączeń pompy. 
d) Upewnij się, że nie ma pęknięć na obudowie lub instalacji rurowej. 
e) Sprawdź, czy  wszystkie śruby są dokręcone. 
f) Upewnij się, że nie ma luzów na połączeniach instalacji rurowej i urządzeniach peryferyjnych. 
g) Upewnij się, że nie istnieje konieczność wymiany jakichkolwiek części (zgodnie z wytycznymi  w zakresie 

dopuszczalnego czasu użytkowania poszczególnych elementów. Zobacz szczegóły  w podręczniku użytkownika. 

8. Likwidacja usterek 

8.1 Pompa nie pracuje 
Możliwa przyczyna Rozwiązanie problemu 
Port wylotowy (tłumik) jest zatkany osadem Sprawdź i przeczyść port wylotowy i tłumik. 
Powietrze nie jest dostarczane. Uruchom sprężarkę, otwórz zawór powietrzny i 

regulator. 
Ciśnienie dostarczanego powietrza jest niskie. Sprawdź sprężarkę i konfigurację instalacji rurowej 

dostarczającej powietrze. 
Powietrze wydostaje się poprzez łączenia. Sprawdź łączenia i dokręć śruby. 
Rury dostarczające powietrze lub urządzenia peryferyjne 
są zanieczyszczone osadem. 

Sprawdź i przeczyść rury dostarczające powietrze. 

Zawór przepływowy po stronie tłoczącej nie jest otwarty. Otwórz zawór przepływowy po stronie tłoczącej. 
Cewka zatrzymała się w pozycji neutralnej. Naciśnij przycisk RESET. 
Rury doprowadzające ciecz są zanieczyszczone osadem. Sprawdź i przeczyść rury doprowadzające ciecz. 
Pompa jest zatkana osadem. Rozłóż obudowę, sprawdź i przeczyść pompę. 

8.2 Pompa pracuje, ale ciecz nie jest wypompowywana 
Możliwa przyczyna Rozwiązanie problemu 
Wysokość ssania lub wysokość wypływu jest za 
duża. 

Sprawdź konfigurację orurowania i zmniejsz wysokość. 

Część tłocząca orurowania (wraz z filtrem) jest 
zatkana osadem. 

Sprawdź i przeczyść rury doprowadzające ciecz. 

Zawór po stronie ssącej nie jest otwarty. Otwórz zawór po stronie ssącej. 
Pompa jest zatkana osadem. Rozłóż obudowę, sprawdź i przeczyść pompę. 
Gniazdo i kula zaworu są  zużyte lub uszkodzone. Rozmontuj układ, sprawdź i wymień odpowiednie części. 

8.3 Przepływ (objętość wylotowa) jest zmniejszony 
Możliwa przyczyna Rozwiązanie problemu 
Ciśnienie dostarczanego powietrza jest niskie. Sprawdź sprężarkę i konfigurację instalacji rurowej 

dostarczającej powietrze. 
Rury dostarczające powietrze lub urządzenia 
peryferyjne są zanieczyszczone osadem. 

Sprawdź i przeczyść rury dostarczające powietrze. 

Zawór przepływowy po stronie tłoczącej otwiera się 
inaczej. 

Wyreguluj odpowiednio zawór przepływowy po stronie 
tłoczącej. 

Powietrze dostaje się do wewnątrz razem z cieczą. Uzupełnij ciecz i sprawdź konfigurację orurowania po 
stronie ssącej. 

Pojawiają się kawitacje. Wyreguluj ciśnienie ssące i tłoczące oraz skróć wysokość 
ssania. 

Pojawiają się drgania. Wyreguluj ciśnienie ssące i tłoczące. Ustaw zawór 
przepływowy tak, aby uzyskać odpowiednie ciśnienie cieczy. 

Oblodzenie w okolicy zaworu powietrznego. Usunąć lód i przeczyścić filtr powietrzny. Kontrolować 
szybkość wylotu powietrza za pomocą węża wylotu 
zewnętrznego. 

Orurowanie transportujące ciecz (wraz z filtrem) 
jest zatkane osadem. 

Sprawdź i przeczyść rury doprowadzające ciecz oraz filtr. 

Port wylotowy (tłumik) jest zatkany osadem Sprawdź i przeczyść port wylotowy i tłumik. 
Pompa jest zatkana osadem. Rozłóż obudowę, sprawdź i przeczyść pompę. 
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8.4 Wyciek płynu z portu wylotowego (tłumika) 
 
Możliwa przyczyna Rozwiązanie problemu 
Membrana jest uszkodzona. Rozmontuj i sprawdź pompę, wymień membranę. 
Nakrętki mocujące dysk centralny są luźne. Rozmontuj i sprawdź pompę. Dokręć nakrętki. 

8.5 Wysokie zużycie powietrza podczas pracy 
Możliwa przyczyna Rozwiązanie problemu 
Zużyte tuleje, uszczelki. Przeczyścić układ dostarczający ciśnienie. Wymienić zużyte 

elementy. 

8.6 Nadmierny hałas 
Możliwa przyczyna Rozwiązanie problemu 
Zbyt wysokie ciśnienie dostarczanego powietrza. Wyreguluj ciśnienie dostarczanego powietrza. 
Cewka oscyluje i pojawiają się drgania kuli. Wyreguluj ciśnienie ssące i tłoczące. Ustaw zawór 

przepływowy tak, aby uzyskać odpowiednie ciśnienie cieczy. 
Pompa jest zatkana osadem składającym się z 
cząstek większych niż dopuszczalne. 

Rozłóż obudowę, sprawdź i przeczyść pompę. 

8.7 Nadmierne wibracje 
Możliwa przyczyna Rozwiązanie problemu 
Zbyt wysokie ciśnienie dostarczanego powietrza. Wyreguluj ciśnienie dostarczanego powietrza. 
Cewka oscyluje i pojawiają się drgania kuli. Wyreguluj ciśnienie ssące i tłoczące. Ustaw zawór 

przepływowy tak, aby uzyskać odpowienie ciśnienie cieczy. 
Połączenia i mocowania pompy są luźne. Sprawdzić wszystkie połączenia i  dokręcić śruby. 
 

• w przypadku konieczności rozmontowywania urządzenia należy stosować się do instrukcji 
zawartych w podręczniku użytkownika 

• jeżeli żadne z powyższych wskazówek nie rozwiązują problemu, skontaktuj się z dystrybutorem 

9. Przygotowanie produktu do wysyłki serwisowej. 

9.1 Użycie formularza faxowego. 
Skopiuj formularz faxowy ze s. 52, wypełnij odpowiednie rubryki i prześlij do dystrybutora. 

9.2 Przed wysyłką. 
1) Oczyść pompę z cieczy (zobacz 6. Metody czyszczenia, s. 26) 
2) Umieść pompę w oryginalnym opakowaniu. 
 

OSTRZEŻENIE 
 
               Należy dokładnie oczyścić pompę, aby zapobiec ewentualnym wyciekom cieczy podczas transportu. 
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10. Specyfikacje. 

10.1 Główne specyfikacje 
* seria NDP-5 

NDP-5 Typ 
FAT FST FPT FVT 

Średnica nominalna 1/4˝ 
(6mm) 

Port ssący  
Przyłącza 
(ciecz) 

Port tłoczący 
 

Rc1/4″ 
Kraje Unii Europejskiej BSP1/4″ 

pozostałe Rc1/4″ 
Port wlotowy Rc 1/4” Przyłącza 

(powietrze) Port wylotowy Rc 3/8” 
Zakres ciśnień 0.2~0.7MPa  

(2~7kgf/cm
2
) 

0.2~0.5MPa  
(2~5kgf/cm

2
) 

Maksymalne ciśnienie tłoczenia 0.7MPa  
(7kgf/cm

2
) 

0.5MPa  
(5kgf/cm

2
) 

Objętość tłoczenia/ skok 20 ml 
Maksymalna objętość tłoczenia 10 l/min 
Maksymalne zużycie powietrza 250 Nl/min 170 Nl/min 
Ograniczenia dotyczące transportu 
zawiesin 

Nie używać pomp z przepustnicą do transportu zawiesin. 

Ograniczenia lepkości Ograniczenie lepkości jest uzależnione od konkretnego zastosowania. Aby uzyskać więcej 
informacji skontaktuj się z dystrybutorem lub firmą Yamada.  

Temp. 0~70°C 
 

Zakres 
temperatur 
otoczenia podczas 
pracy Temp. cieczy 0~100°C 

 
0~60°C 

 

Hałas operacyjny 72dB 
Waga 1.6kg  2.7kg  1.4kg  1.7kg  
 
* seria DP-10 

DP-10 Typ 
BA□ BS□ BP□ 

Średnica nominalna 3/8” 
(10mm) 

Port ssący  
Przyłącza 
(ciecz) 

Port 
tłoczący 

 
Rc3/8” 

Kraje Unii Europejskiej BSP3/8″ 
pozostałe Rc3/8″ 

Port 
wlotowy 

Rc 1/4” Przyłącza 
(powietrze) 

Port 
wylotowy 

Rc 3/8” 

Zakres ciśnień 0.2~0.7MPa  
(2~7kgf/cm

2
) 

0.2~0.5MPa  
(2~5kgf/cm

2
) 

Maksymalne ciśnienie 
tłoczenia 

0.7MPa  
(7kgf/cm

2
) 

0.5MPa  
(5kgf/cm

2
) 

Objętość tłoczenia/ skok 50 ml 
Maksymalna objętość 
tłoczenia 

20 l/min 17 l/min 

Maksymalne zużycie 
powietrza 

300 Nl/min 200 Nl/min 

Ograniczenia dotyczące 
transportu zawiesin 

1 mm lub mniej 

Ograniczenia lepkości Ograniczenie lepkości jest uzależnione od konkretnego zastosowania. Aby uzyskać więcej informacji 
skontaktuj się z dystrybutorem lub firmą Yamada.  

Temp. 0~70°C 
 

Zakres 
temperatur 
otoczenia 
podczas 
pracy 

Temp. 
cieczy 

NBR/CR: 0~70°C 
TPEE/EPDM: 0~80°C 

FPM/TPO/PTFE: 0~100°C 

0~60°C 
 

Hałas operacyjny 82dB 
Waga 3,6 kg [4,5 kg]* 1  5,3 kg [6,2 kg]* 1 3,1 kg  
*1 []: typ bębnowy 
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* seria NDP-15 

NDP-15 Typ 
BA□ BS□ FP□ FVT 

Średnica nominalna 1/2˝ 
(15mm) 

Port ssący  
Przyłącza 
(ciecz) 

Port tłoczący 
 

Rc1/2″ 
Kraje Unii Europejskiej BSP1/2″ 

pozostałe Rc1/2″ 
Port wlotowy Rc 1/4” Przyłącza 

(powietrze) Port wylotowy Rc 3/8” 
Zakres ciśnień 0.2~0.7MPa  

(2~7kgf/cm
2
) 

0.2~0.5MPa  
(2~5kgf/cm

2
) 

Maksymalne ciśnienie 
tłoczenia 

0.7MPa  
(7kgf/cm

2
) 

0.5MPa  
(5kgf/cm

2
) 

Objętość tłoczenia/ skok 70 ml 
Maksymalna objętość tłoczenia 50 l/min 45 l/min 
Maksymalne zużycie 
powietrza 

450 Nl/min 350 Nl/min 

Ograniczenia dotyczące 
transportu zawiesin 

1 mm lub mniej ------- 

Ograniczenia lepkości Ograniczenie lepkości jest uzależnione od konkretnego zastosowania. Aby uzyskać 
więcej informacji skontaktuj się z dystrybutorem lub firmą Yamada.  

Temp. 0~70°C 
 

Zakres 
temperatur 
otoczenia 
podczas pracy Temp. 

cieczy 
NBR/CR: 0~70°C 

TPEE/EPDM: 0~80°C 
FPM/TPO/PTFE: 0~100°C 

0~60°C 
 

Hałas operacyjny 81dB 78 dB 
Waga 4,1 kg  6,2 kg  3,5 kg  4,3 kg  
 
 
* seria NDP-20 

NDP-20 Typ 
BA□ BAT BS□ BST BP□ BPT 

Średnica nominalna 3/4˝ 
(20mm) 

Port ssący  
Przyłącza 
(ciecz) 

Port tłoczący 
 

Rc3/4″ 
Kraje U.E. BSP3/4″ 

pozostałe Rc3/4″ 
Port wlotowy Rc 1/4” Przyłącza 

(powietrze) Port wylotowy Rc 3/4” 
Zakres ciśnień 0.2~0.7MPa  

(2~7kgf/cm
2
) 

0.2~0.5MPa  
(2~5kgf/cm

2
) 

Maksymalne ciśnienie 
tłoczenia 

0.7MPa  
(7kgf/cm

2
) 

0.5MPa  
(5kgf/cm

2
) 

Objętość tłoczenia/ skok 350 ml 240 ml 350 ml 240 ml 350 ml 240 ml 
Maksymalna objętość tłoczenia 110 l/min 100 l/min 110 l/min 100 l/min 100 l/min 80 l/min 
Maksymalne zużycie 
powietrza 

1200 
Nl/min 

1400 
Nl/min 

1200 
NL/min 

1400 
NL/min 

800 
NL/min 

800 Nl/min 

Ograniczenia dotyczące 
transportu zawiesin 

2 mm lub mniej 

Ograniczenia lepkości Wysokość ssania 3 Pa lub poniżej 
Wtłaczanie 8 Pa lub poniżej 

Temp. 0~70°C 
 

Zakres 
temperatur 
otoczenia 
podczas pracy Temp. 

cieczy 
NBR/CR: 0~70°C 

TPEE/EPDM: 0~80°C 
FPM/TPO/PTFE: 0~100°C 

0~60°C 
 

Hałas operacyjny 97dB 94 dB 
Waga 9,0 kg  [11,2 kg]* 1 14 kg 8 kg 
*1 []: typ bębnowy 
 
 



 31

 
 
 
 
* seria NDP-25 (typ metalowy) 

NDP-25 Typ 
BA□ BAT BS□ BST BF□ BFT 

Średnica nominalna 1˝ 
(25mm) 

Port ssący  
Przyłącza 
(ciecz) 

Port tłoczący 
Rc 1″ 

Port wlotowy Rc 3/8” Przyłącza 
(powietrze) Port wylotowy Rc 3/4” 
Zakres ciśnień 0.2~0.7MPa  

(2~7kgf/cm
2
) 

Maksymalne ciśnienie 
tłoczenia 

0.7MPa  
(7kgf/cm

2
) 

Objętość tłoczenia/ skok 600 ml 500 ml 600 ml 500 ml 600 ml 500 ml 
Maksymalna objętość tłoczenia 160 l/min 
Maksymalne zużycie 
powietrza 

1800 
Nl/min 

1600 
Nl/min 

1800 
NL/min 

1600 
NL/min 

1800 
NL/min 

1600 Nl/min 

Ograniczenia dotyczące 
transportu zawiesin 

3 mm lub mniej 

Ograniczenia lepkości Wysokość ssania 3 Pa lub poniżej 
Wtłaczanie 8 Pa lub poniżej 

Temp. 0~70°C 
 

Zakres 
temperatur 
otoczenia 
podczas pracy Temp. 

cieczy 
NBR/CR: 0~70°C 

TPEE/EPDM: 0~80°C 
FPM/TPO/PTFE: 0~100°C 

Hałas operacyjny 97dB 
Waga 13 kg  20 kg 20 kg 
 
* seria NDP-25 (typ plastikowy) 

NDP-25 Typ 
BP□ BPT BV□ BVT 

Średnica nominalna 1˝ 
(25mm) 

Port ssący  
Przyłącza 
(ciecz) 

Port tłoczący 
Kraje Unii Europejskiej BSP 1″ 

pozostałe Rc1″ 
Port wlotowy Rc 3/8” Przyłącza 

(powietrze) Port wylotowy Rc 3/4” 
Zakres ciśnień 0.2~0.5MPa  

(2~5kgf/cm
2
) 

Maksymalne ciśnienie 
tłoczenia 

0.5MPa  
(5kgf/cm

2
) 

Objętość tłoczenia/ skok 600 ml 500 ml 600 ml 500 ml 
Maksymalna objętość tłoczenia 150 l/min 
Maksymalne zużycie 
powietrza 

1200 Nl/min 

Ograniczenia dotyczące 
transportu zawiesin 

3 mm lub mniej 

Ograniczenia lepkości Wysokość ssania 3 Pa lub poniżej 
Wtłaczanie 8 Pa lub poniżej 

Temp. 0~70°C 
 

Zakres 
temperatur 
otoczenia 
podczas pracy Temp. 

cieczy 
0~60°C 

 

Hałas operacyjny 94dB 
Waga  11 kg  13,5 kg  
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* seria NDP-40 
NDP-40 Typ 

BA□ BAT BS□ BST BF□ BFT BP□ BPT 

Średnica nominalna 11/2˝ 
(40mm) 

Port ssący  
Przyłącza 
(ciecz) 

Port tłoczący 
 

Odpowiednik kołnierza JIS 10K40A 
 

Rc 11/2” 
Odpowiednik 
kołnierza JIS 

10K40A 
Port wlotowy Rc 1/2” Przyłącza 

(powietrze) Port wylotowy Rc 1” 
Zakres ciśnień 0.2~0.7MPa  

(2~7kgf/cm
2
) 

0.2~0.5MPa  
(2~5kgf/cm

2
) 

Maksymalne ciśnienie tłoczenia 0.7MPa  
(7kgf/cm

2
) 

0.5MPa  
(5kgf/cm

2
) 

Objętość tłoczenia/ skok 2800 ml 1400 ml 2800 ml 1400 ml 2800 ml 1400 ml 2800 ml 1400 ml 
Maksymalna objętość tłoczenia 380 

l/min 
340 

l/min 
400 

l/min 
350 

l/min 
400 

l/min 
350 

l/min 
350 

l/min 
320 

l/min 
Maksymalne zużycie powietrza 3500 

Nl/min 
2500 

Nl/min 
4000 

Nl/min 
4000 

Nl/min 
4000 

Nl/min 
4000 

Nl/min 
2500 

Nl/min 
2500 

Nl/min 
Ograniczenia dotyczące 
transportu zawiesin 

7 mm lub mniej 

Ograniczenia lepkości Wysokość ssania 3 Pa lub poniżej 
Wtłaczanie 8 Pa lub poniżej 

Temp. 0~70°C 
 

Zakres 
temperatur 
otoczenia podczas 
pracy Temp. cieczy NBR/CR: 0~70°C 

TPEE/EPDM: 0~80°C 
FPM/TPO/PTFE: 0~100°C 

0~60°C 

Hałas operacyjny 95dB 91 dB 
Waga 29 kg  40 kg 60 kg 27 kg 
* seria NDP-50 

NDP-50 Typ 
BA□ BAT BS□ BST BF□ BFT BP□ BPT BV□ BVT 

Średnica nominalna 2˝ 
(50mm) 

Port ssący  
Przyłącza 
(ciecz) 

Port 
tłoczący 

 
Odpowiednik kołnierza JIS 10K50A 

 
Rc 2” 

Odpowiednik kołnierza JIS 10K50A 

Port 
wlotowy 

Rc 3/4” Przyłącza 
(powietrze) 

Port 
wylotowy 

Rc 1” 

Zakres ciśnień 0.2~0.7MPa  
(2~7kgf/cm

2
) 

0.2~0.5MPa  
(2~5kgf/cm

2
) 

Maksymalne ciśnienie 
tłoczenia 

0.7MPa  
(7kgf/cm

2
) 

0.5MPa  
(5kgf/cm

2
) 

Objętość tłoczenia/ skok 4300 
ml 

2100 
ml 

4300 
ml 

2100 
ml 

4300 
ml 

2100 
ml 

4300 
ml 

2100 
ml 

4300 
ml 

2100 
ml 

Maksymalna objętość 
tłoczenia 

600 
l/min 

580 
l/min 

630 
l/min 

600 
l/min 

630 
l/min 

600 
l/min 

550 
l/min 

500 
l/min 

550 
l/min 

500 
l/min 

Maksymalne zużycie 
powietrza 

5500 
Nl/min 

5500 
Nl/min 

6000 
Nl/min 

6000 
Nl/min 

6000 
Nl/min 

6000 
Nl/min 

3500 
Nl/min 

4000 
Nl/min 

3500 
Nl/min 

4000 
Nl/min 

Ograniczenia dotyczące 
transportu zawiesin 

8 mm lub mniej 

Ograniczenia lepkości Wysokość ssania 3 Pa lub poniżej 
Wtłaczanie 8 Pa lub poniżej 

Temp. 0~70°C 
 

Zakres 
temperatur 
otoczenia 
podczas pracy Temp. 

cieczy 
NBR/CR: 0~70°C 

TPEE/EPDM: 0~80°C 
FPM/TPO/PTFE: 0~100°C 

0~60°C 

Hałas operacyjny 94dB 96 dB 
Waga 37 kg  54 kg 65 kg 35 kg 41 kg 
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* seria NDP-80 
NDP-80 Typ 

BA□ BAT BS□ BST BF□ BFT BP□ BPT 
Średnica nominalna 3˝ 

(80mm) 
Port ssący  

Przyłącza 
(ciecz) 

Port tłoczący 
 

Odpowiednik kołnierza JIS 10K80A 
 

Rc 3” 
Odpowiednik 
kołnierza JIS 

10K80A 
Port wlotowy Rc 3/4” Przyłącza 

(powietrze) Port wylotowy Rc 1” 
Zakres ciśnień 0.2~0.7MPa  

(2~7kgf/cm
2
) 

0.2~0.5MPa  
(2~5kgf/cm

2
) 

Maksymalne ciśnienie 
tłoczenia 

0.7MPa  
(7kgf/cm

2
) 

0.5MPa  
(5kgf/cm

2
) 

Objętość tłoczenia/ skok 8500 ml 3800 ml 8500 ml 3800 ml 8500 ml 3800 ml 8500 ml 3800 
ml 

Maksymalna objętość 
tłoczenia 

800 
l/min 

600 
l/min 

840 
l/min 

640 
l/min 

840 
l/min 

640 
l/min 

760 
l/min 

560 
l/min 

Maksymalne zużycie 
powietrza 

6000 
Nl/min 

5000 
Nl/min 

6000 
Nl/min 

6000 
Nl/min 

6000 
Nl/min 

6000 
Nl/min 

4500 
Nl/min 

4500 
Nl/min 

Ograniczenia dotyczące 
transportu zawiesin 

10 mm lub mniej 

Ograniczenia lepkości Wysokość ssania 3 Pa lub poniżej 
Wtłaczanie 8 Pa lub poniżej 

Temp. 0~70°C 
 

Zakres 
temperatur 
otoczenia 
podczas pracy Temp. 

cieczy 
NBR/CR: 0~70°C 

TPEE/EPDM: 0~80°C 
FPM/TPO/PTFE: 0~100°C 

0~60°C 

Hałas operacyjny 92dB 93 dB 
Waga 65 kg  102 kg 112 kg 64 kg 
 
* seria DP-F 

 Typ 
DP-5F DP-10F DP-20F DP-25F DP-38F 

Średnica nominalna 1/4” 
(6 mm) 

3/8” 
(10 mm) 

3/4” 
(20 mm) 

1” 
(25 mm) 

1” 
(25 mm) 

Port ssący  
Przyłącza 
(ciecz) 

Port tłoczący 
Rc 1/4” Rc 3/8” lub 

odpowiednik 
kołnierza JIS 

10K10A 

Rc 3/4” lub 
odpowiednik 
kołnierza JIS 

10K20A 

Odpowiednik 
kołnierza JIS 

10K25A 

Odpowiednik 
kołnierza JIS 

10K25A 

Port wlotowy Rc 1/4” Rc 3/8” Rc 1/2” Przyłącza 
(powietrze) Port wylotowy Rc 3/8” Rc 3/4” 
Zakres ciśnień 0.2~0.5MPa  

(2~5kgf/cm
2
) 

0.2~0.7MPa  
(2~7kgf/cm

2
) 

Maksymalne ciśnienie 
tłoczenia 

0.5MPa  
(5kgf/cm

2
) 

0.7MPa  
(5kgf/cm

2
) 

Objętość tłoczenia/ skok 13 ml 65 ml 150 ml 400 ml 700 ml 
Maksymalna objętość tłoczenia 10 l/min 25 l/min 50 l/min 90 l/min 95 l/min 
Maksymalne zużycie powietrza 170 Nl/min 250 Nl/min 350 Nl/min 1200 Nl/min 1500 Nl/min 
Ograniczenia dotyczące 
transportu zawiesin 

Nie używać 
pomp z  

zaworem 
płaskim do 
transportu 
zawiesin 

 
1 mm lub mniej 

 
2 mm lub mniej 

 
3 mm lub mniej 

 

Ograniczenia lepkości 0,5 Pa  
lub poniżej 

1 Pa  
lub poniżej 

2 Pa  
lub poniżej 

2,5 Pa  
lub poniżej 

Temp. 0~70°C 
 

Zakres 
temperatur 
otoczenia 
podczas pracy Temp. 

cieczy 
0~80°C 

 

Hałas operacyjny 71dB 82 dB 85 dB 88 dB 90 dB 
Waga  3,4 kg  7,2 kg  15,5 kg 40 kg 52 kg 
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10.2 Dane techniczne 

10.2.1 Seria pomp NDP-5 
 
liquid outlet = wyjście cieczy 
liquid inlet = wejście cieczy 
air inlet = wlot powietrza 
exhaust = wylot 
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10.2.2 Seria pomp DP-10 
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10.2.3 Seria NDP-15 
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10.2.4 Seria NDP-20 
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10.2.5 Seria NDP-25 
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10.2.6 Seria NDP-40 
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10.2.7 Seria NDP-50 
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10.2.8 Seria NDP-80 
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10.2.9 Seria DP-F 
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UWAGA 
 
    Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produktu ze względu na ulepszenia i modyfikacje modeli. 

 

10.3 Krzywe wydajności pompy 

10.3.1  Seria NDP-5 
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10.3.2 Seria DP-10 
 

 
 

10.3.3 Seria NDP-15 
 

 
 

10.3.4 NDP-20 
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10.3.5 Seria NDP-25 
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10.3.6 Seria NDP-40 
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10.3.7 Seria NDP-50 
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10.3.8 Seria NDP-80 
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10.3.9 Seria DP-F 
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Uwaga: Metody pomiaru hałasu pracy 
 
Wybranym miernikiem poziomu hałasu mierzymy poziom hałasu, zgodnie z poniższym rysunkiem, w trzech 
punktach pomiarowych A, B i C i wybieramy największą z tych trzech wartości pomiarów. 

 
 
Uwaga: Metody pomiaru wydajności 
Narzędzia i procedury. 
 

 
 
Warunki: 
a) Ciśnienie dostarczanego powietrza: utrzymanie  nastawionego ciśnienia 
b) Ciecz pompowana: woda słodka 
c) Temperatura: otoczenia 
d) Warunki ssania: ssanie płaskie 0 m 
e) System pomiarowy: System A … Konwersja ciężaru wydalanej cieczy na objętość 
                                      System B ... Poprzez miernik cieczy 
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11. Formularz faxowy. 
 
W przypadku problemów, prosimy wypełnić poniższy formularz i wysłać do dystrybutora. 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA AWARII POMPY 
Nazwa firmy 
 
 
 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej 
 
 
 
Dział 
 
 

Adres 
 
 
 
 
 
 

 
Telefon   _____________________________________ 
 
Fax         _____________________________________ 

MODEL/ Nr  (Nazwa produktu/ Nr produktu) 
 
 

Data produktu 

Okres użytkowania 
 
Od ______________  do  __________________ 
 

NR SERYJNY 

Warunki użytkowania 
□  wewnątrz      □  na zewnątrz 
 
Częstotliwość użytkowania 
□ stale      □ nieregularnie 
 
_____ godzin dziennie/ w tygodniu/ w miesiącu 
 

Data zakupu 
 
 
 
Nazwa dystrybutora 
 
 
 

 
Operacyjne ciśnienie powietrza  ________ MPa 
 

Ciśnienie tłoczenia ________ MPa 
 

Objętość tłoczenia  ________ L/ min 
 

Skok     Strona ssąca ______  m 
             Strona tłocząca ____ m 
 

Smarowanie  □ TAK   □ NIE 
 

Typ pompowanej cieczy 
 
 
Ciężar właściwy  ___________ 
 

Lepkość __________ Pa·s 
 

Temperatura cieczy _____ °C 
 

Osad  □ TAK   □ NIE 
 

Gęstość ______ wt% 
 

Średnica cząstek _____ mm 
Stan pompy (opis problemu) 
 
 
Przedstaw schemat układu, w którym pracowała pompa (uwzględniając rozmiar, długość rur, przewodów 
i innych elementów składowych) 
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12. Symbole ostrzegawcze 
 

                     
      UWAGA: WYSOKA                      UWAGA: PRĄD                                   TRUCIZNA 
        TEMPERATURA 
 
 

                       
        ŁATWOPALNE                                   KOROZJA                                   EKSPLOZJA 
 
 

             
   Ogólne oznaczenie uwag                  ZAKAZ UŻYWANIA 
              i ostrzeżeń                                       OGNIA 
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13. Ograniczona gwarancja 
 
Ten produkt został dokładnie przetestowany przed wysyłką do klienta  Jeżeli podczas normalnego użytkowania, 
zgodnie z załączoną instrukcją, w ciągu 12 miesięcy od zakupu dojdzie do awarii, uszkodzone części lub cała pompa 
zostaną wymienione bezpłatnie. Jednakże gwarancja nie obejmuje przypadkowych uszkodzeń oraz awarii 
wymienionych poniżej w p. 3. 
 

1. Okres gwarancji 
Niniejsza gwarancja jest ważna 12 miesięcy od daty zakupu pompy. 

2. Gwarancja 
Jeżeli w trakcie okresu gwaracji którakolwiek z oryginalnych części będzie funkcjonować nieprawidłowo i 
zostanie to potwierdzone przez naszą firmę, koszty serwisu będą całkowicie przez nas pokryte. 

3. Wyjątki 
Gwarancja nie obejmuje: 

(1) Awarii będącej wynikiem używania części innych niż oryginalne części producenta 
(2) Awarii będącej wynikiem nieprawidłowego użytkowania lub przechowywania 
(3)  Awarii będącej wynikiem używania cieczy mogącej powodować korozję, zapalenie lub  

rozpuszczenie elementów składowych produktu. 
(4)  Awarii wynikających z naprawy przez nieautoryzowane punkty – czyli wszystkie poza  

firmą Yamada, jej dystrybutorami lub autoryzowanymi przedstawicielami. 
(5) Zużycia/ zniszczenia elementów wymagających bieżącej wymiany w razie potrzeby,          

 takich jak membrany, gniazda zaworowe, kule, dystrybutor powietrza, oleje, paski napędowe,  
 filtry, O-ringi itp. 

(6) Awarii/ uszkodzeń spowodowanych nieostrożnym transportem, przemieszczaniem produktu. 
(7) Awarii/ uszkodzeń powstałych w wyniku pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi lub innych sił wyższych. 
(8) Awarii spowodowanych użytkowaniem sprężonego powietrza złej jakości (zanieczyszczonego, 

zawilgoconego, o złym składzie). 
(9) Awarii wynikłych z powodu używania cieczy powodującej nadmierne ścieranie lub smarów innych 

niż dozwolone dla tego produktu. 
Dodatkowo – gwarancja nie obejmuje części gumowych, ani innych, ulegajacych zużyciu w trakcie 
normalnej eksploatacji produktu i jego akcesoriów. 

4. Części zapasowe. 
Części zamienne dla tego produktu będą dostępne przez okres 5 lat od daty zakupu. Po tym czasie nie 
gwarantujemy ich dostępności. 
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