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Drog� Kl�enc�e, dz�ękujemy za wybran�e pompy odkam�en�ającej KAMMAK.

PODRĘCZNIK

N�n�ejsza �nstrukcja jest bezp�ecznym przewodn�k�em użytkowan�a pompy. Przed użyc�em należy 
dokładn�e przeczytać wszystk�e jego częśc�

N�n�ejsza �nstrukcja zaw�era ważne �nformacje dotyczące praw�dłowej pracy � użytkowan�a urządzen�a.

KAMMAK zastrzega sob�e prawo do wprowadzan�a wszelk�ch przyszłych zm�an bez pow�adom�en�a lub 
wym�any.

WSTĘPNA INSPEKCJA

Po otrzyman�u pompy wyjm�j ją z kartonu � sprawdź, czy jest w �dealnym stan�e. Sprawdź także, czy dane 
na tabl�czce znam�onowej odpow�adają wymagan�om. W przypadku jak�chkolw�ek problemów 
natychm�ast skontaktuj s�ę z dostawcą, podając rodzaj usterk�.

W przypadku wątpl�wośc� dotyczących bezp�eczeństwa urządzen�a n�e należy go używać.

OPIS

Pompy PROF-02 � PROF-03 są wyposażone we wbudowaną grzałkę � odwracacz przepływu. 
Szczególn�e polecane do trudnych zab�egów odkam�en�an�a, dz�ałają one całkow�c�e bezp�eczn�e � 
autonom�czn�e, umożl�w�ając operatorow� wykonywan�e �nnych prac jednocześn�e.

Pompy ze zb�orn�k�em do odkam�en�an�a kotłów za pomocą specjalnych produktów do odbudowy na baz�e 
kwasu.

Pompy są wyposażone w specjalne złączk� � zawory do regulacj� przepływów � usuwan�a szlamu 
powstającego w wyn�ku dz�ałan�a, który jest następn�e szybko usuwany.
Pompy dostarczane są w postac� gotowej do użyc�a, w mocnych kartonach z odpow�edn�ą �nstrukcją 
obsług�.
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1 - REGULAMIN - ZNAK CE

Deklaracja zgodnośc�
Pompy są zgodne z następującym� europejsk�m� dyrektywam�, przep�sam� � rozporządzen�am�:

JAKOŚĆ

Mach�nery D�rect�ve 2006/42/EC
Dyrektywa Maszynowa 2006/42 / EC

Urządzen�a KAMMAK są wytwarzane z wysok�ej jakośc� mater�ałów kwasoodpornych � poddawane 
surowym testom eksploatacyjnym.
Postępuj zgodn�e z tym� �nstrukcjam�, aby un�knąć problemów z obsługą � obsługą.

2 - ZALETY POMPY PROF-02/PROF-03

Czas, a przede wszystk�m wzrost temperatury sole wapn�a, 
zwykle obecne w wodz�e, wytrącają s�ę w postać 
m�krokryształów �  osadzają s �ę na metalowych 
pow�erzchn�ach rury, cewk� rośl�nne � wym�enn�k� c�epła, 
zmn�ejszając w ten sposób natężen�e przepływu � 
sprawność c�eplna.

Aby przywróc�ć p�erwotną wydajność �nstalacj�, kon�eczne 
jest w celu przeprowadzen�a odkam�en�an�a za pomocą 
określonych produktów � sprzęt.

Wbudowana grzałka � urządzen�e odwracające przepływ 
atakują skalę po obu stronach, dz�ęk� czemu odkam�en�an�e 
jest szczególn�e skuteczne � szybk�e (pon�eważ normalne 
dz�ałan�e rozpuszczające jest połączone z odrywan�em s�ę 
płatków kam�en�a, które jest kruche w wyn�ku podwójnego 
ataku), nawet gdy rury � wym�enn�k� są praw�e całkow�c�e 
zatkane.
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3 - TECHNICAL FEATURES 

PROF 02

S�ln�k 220V- 600W/0.8HP

PROF 03

220V - 750W-1.0HP

Stop�eń bezp�eczeństwa IPX4

Max temperatura 60° C

Przepływ 50* l/min.

IPX4

60° C

60* l/min.

Instalacje 3/4”

Zb�orn�k 35 l

Grzałka 2000 w

Max c�śn�en�e 6 Bar 8 Bar

FLOW

RETURN

FLOW

RETURN

S�ln�k

Stop�eń bezp�eczeństwa
Max temperatura

Przepływ

3/4”

35 l

2000 w

Instalacje

Zb�orn�k

Grzałka

Max c�śn�en�e

Wysokość podnoszen�a 60* m Wysokość podnoszen�a 75* m

Wym�ary HxWxD 65 x 35 x 40 cm
Masa Kg 23

65 x 35 x 40 cm
Kg 23

Wym�ary HxWxD
Masa

* Dane odnoszące s�ę na wyjśc�u pompy
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4 - OBSŁUGA KLIENTA

W przypadku zapytań dotyczących częśc� zam�ennych należy podać numer seryjny pompy 
(pokazany na produkc�e � karton�e).

5 - POSŁUGIWAĆ S�Ę

5.1 - JAK PRZYGOTOWAĆ POMPĘ I SPRAWDZIĆ USZCZELNIENIE

- Napełn�j zb�orn�k wystarczającą �lośc�ą wody, aby zapewn�ć w�rn�k 
pompy obudowa jest zanurzona podczas pracy.
- Przykręc�ć zewnętrzne końce elastycznych węży do
wym�enn�k do odkam�en�an�a.
- Podłączyć kabel zas�lający do jednofazowego zas�lan�a 220 V.
Dostawa.
- Włączyć pompę � sprawdz�ć uszczeln�en�e złączy węża
wym�enn�k � na pomp�e. W przypadku wyc�eku płynu sprawdź węże 
� złączk� � wym�eń wadl�we komponenty, jeśl� to kon�eczne.
- Gdy uszczeln�en�e jest bezp�eczne, wyłącz pompę.
- W raz�e potrzeby dodaj w�ęcej produktu do usuwan�a kam�en�a, 
odwołując s�ę do rozc�eńczen�e określone w karc�e produktu.

Zm�ana k�erunku przepływu Manualna ManualnaZm�ana k�erunku przepływu



5.2 - FUNKCJONOWANIE

6 - INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
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-  Un�kaj używan�a pompy w pom�eszczen�ach, w których znajdują s�ę c�ecze, gazy, łatwopalne proszk� lub   

ryzyko wybuchu.

-  Przed podłączen�em pompy do wylotu upewn�j s�ę, że przełączn�k jest wyłączony.

- Wylot mus� być odpow�edn� dla wtyczk� pompy. N�e należy używać uszkodzonych gn�azdek bez 
oznaczen�a CE.

-  Używaj rozszerzeń zatw�erdzonych (CE), tylko w raz�e potrzeby.

-  N�e używaj adaptera wtyczk�. N�e przeprowadzaj żadnych modyf�kacj� wtyczk� an� kabla elektrycznego.

-  Pompa pow�nna zawsze utrzymywać doskonałą wydajność.

- Podczas czynnośc� konserwacyjnych sprawdź, czy wyłączn�k jest wyłączony � wtyczka n�e jest 
podłączona.

- Wszystk�e czynnośc� konserwacyjne muszą być wykonywane przez autoryzowany serw�s pomocy 
techn�cznej.

-  Używaj wyłączn�e oryg�nalnych częśc� zam�ennych KAMMAK.

- N�e przeprowadzać żadnych modyf�kacj� pompy, jeśl� n�e są autoryzowane przez Dz�ał Techn�czny 
(należy popros�ć o p�semną autoryzację).

-  Trzymaj dz�ec� � osoby n�eupoważn�one z dala od pompy.

-  Przechowuj pompę w m�ejscu n�edostępnym dla dz�ec� � osób n�eupoważn�onych.

-  N�e używaj pompy, jeśl� jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, leków lub narkotyków.

-  Podczas używan�a pompy noś komb�nezon, n�e noś b�żuter��, trzymaj włosy z dala od pompy.

-  Podczas pracy z płynam� odkam�en�ającym� należy zachować szczególną ostrożność. Kon�eczne jest 
stosowan�e sprzętu ochrony �ndyw�dualnej (IPE).

Podłącz pompę do systemu.
Upewn�j s�ę, że zawór jest w pozycj� zamkn�ętej.

-Napełn�j zb�orn�k wodą.
-Dodaj środek czyszczący do zb�orn�ka.
-Włącz grzejn�k. PROF-02-03 ma na sob�e automatyczny regulator temperatury. Grzejn�k 
automatyczn�e podgrzewa wodę do 50 ° C w zb�orn�ku.
-Włącz pompę � wyczyść system.

PROF-02-03 jest wyposażony w węże przepływowe / powrotne 2 x 250 cm Złączk� mos�ężne 3/4 ”na 
końcu zewnętrznym � złączk� 3/4” na wewnętrznym końcu.

W proces�e czyszczen�a:
Wewnętrzny kon�ec obu węży zas�lających / powrotnych należy przykręc�ć do odpow�edn�ch
mos�ężnych złączek ¾ ”z tyłu płyty wsporczej węża. Pozostałe końce tych węży należy podłączyć do
systemu (chłodn�ca / koc�oł / pompa).

W proces�e zrzutu:
Odłącz jeden z węży zas�lających / powrotnych przykręcony z tyłu płyty wsporczej węża � poprowadź
go do muszl� klozetowej lub rury spustowej, prowadząc do zan�eczyszczonego kanału śc�ekowego.

5.3 - JAK CZYSZCZYĆ POMPĘ
Po odkam�en�an�u WYJMIJ PŁYN ODWAPNIający Z ZBIORNIKA � wypłucz pompę
krążąc w n�ej czystą wodę przez co najmn�ej 10 m�nut.
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7 - WIDOKI WYBUCHOWE I SCHEMATY CZĘŚCI ZAMIENNYCH

PROF-02/03
P.S..: W przypadku zapytań dotyczących częśc� zam�ennych należy zawsze podać, jeśl� jest to kon�eczne,

 model PROF-02/03.

1. Filter
2. Tank
3. Tank cap
4. Elbow
5. Thermostat
6. Heating element
7. Elbow 1/2"
8. Wheel
9. Connection hose 1/2"

10. Connection hose 1/2"
11. 2 way connector 3/4"
12. Elbow 3/4"
13. Pneumatic hose 
14. Pump
15. Heat meter
16. Pump switch  
17.Heater switch
18.Pressure gauge 

19. Electric cable
20. 4 way ball valve
21. Back&bottom metal panel 
22. Pressure indicator
23. Flow reverser valve
24. Flow-return outlet 3/4"
25. Pump on/off switch
26. Heater on/ff switch
27. Temperature indicator

28. Electric cable
29. Flow-return outlet 3/4"
30. Heater switch on/off
31. 3/4” Pressure line
32. Cap
33. Heater switch on/off
7. Temperature indicator
8. 3/4” Return line
9. Wheel
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8 - SPOSÓB UTYLIZACJI

9 - WARUNKI GWARANCJI I WARUNKI POMOCY PO SPRZEDAŻY 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zgodn�e z dyrektywą WEEE 2002/96 / WE w spraw�e zużytego sprzętu elektrycznego � 
elektron�cznego, pompa, gdy n�e jest już używana, pow�nna zostać zutyl�zowana w 
punkc�e zb�órk� RAEE - WEEE upoważn�onym do usuwan�a zużytego sprzętu 
elektrycznego � elektron�cznego lub skontaktować s�ę bezpośredn�o twój dealer.

KAMMAK gwarantuje, że sprzedawane urządzen�a są wolne od wad projektowych, produkcyjnych � 
mater�ałowych, w normalnych warunkach pracy � zgodn�e ze wskazówkam� zawartym� w �nstrukcj� 
dołączonej do urządzen�a.

Zgodn�e z dyrektywą 1999/44 / CE obow�ązującą w krajach EWG, prawa gwarancyjne dotyczą wyłączn�e 
nabywcy.

KAMMAK, um�eszczony w Burs�e - Turcja, gwarantuje sprzęt przed wszelk�m� wadam� zgodnośc� 
pojaw�ającym� s�ę w c�ągu 12 (dwunastu) m�es�ęcy od daty zakupu, nawet jeśl� w tym okres�e 
przeprowadzono operacje gwarancyjne, o �le zostało to potw�erdzone dokumentem.

Gwarancja obejmuje wszystk�e elementy urządzen�a � przew�duje naprawę lub, w raz�e potrzeby, 
bezpłatną wym�anę tych częśc�, które według Twojego dealera mają wady zgodnośc�.

Gwarancja n�e obejmuje częśc� estetycznych � częśc� podlegających zużyc�u, an� n�e obejmuje wszystk�ch 
uszkodzeń lub awar��, których przyczyną n�e jest producent, tak�ch jak: transport, n�ewłaśc�wy �nstalacja 
lub konserwacja, man�pulacje, nagłe zm�any nap�ęc�a elektrycznego � / lub c�śn�en�a hydraul�cznego, 
p�oruny, korozje, nadm�ar w�lgoc�, przypadkowe uderzen�a lub zdarzen�a poza naszą kontrolą.

Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy urządzen�a zostały za�nstalowane, użytkowane � właśc�w�e 
konserwowane zgodn�e ze wszystk�m� wskazówkam� dostarczonym� przez KAMMAK w �nstrukcj� 
dołączonej do urządzen�a.

W przypadku stw�erdzen�a jak�chkolw�ek wad zgodnośc� produktu w okres�e gwarancyjnym, kl�ent 
pow�adom� dealera o uzgodn�en�u warunków naprawy � / lub wym�any produktu.

Stosuj wyłączn�e chem�kal�a „KAMMAK”, aby zapewn�ć dobrą pracę � un�knąć uszkodzen�a 
sprzętu.

Po upływ�e okresu użytkowan�a pompy n�e należy wyrzucać jej wraz z odpadam� 
domowym�. Pompa mus� zostać poddana recykl�ngow� w autoryzowanych centrach �
może być przyrównana do urządzen�a gospodarstwa domowego.

Podczas przenoszen�a podn�eś pompę � n�e c�ągn�j jej, aby un�knąć uszkodzen�a zb�orn�ka.

Temperatura roztworu odkam�en�ającego n�gdy n�e może przekraczać 60 ° C.

Elastyczne węże � złączk� mogą z czasem ulec uszkodzen�u; pam�ętaj o sprawdzen�u 
uszczeln�en�a przy każdym użyc�u pompy, jak wskazano w �nstrukcj� przygotowan�a pompy.



KAMMAK - Bursa, Turkey  
Phone: +90 2242232898 Fax: +90 224 2528855
www.kammakpumps.com    info@kammak.com.tr
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