INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY ENERGOOSZCZĘDNEJ
OBIEGOWEJ

EEI≤0,23
NOVA MAX 40-12/250 | 50-12/250 | 65-12/250

UWAGA przed przystąpieniem do użytkowania zapoznaj się z instrukcją obsługi.
Ze względów bezpieczeństwa do obsługi pompy dopuszczone są tylko osoby znające
dokładnie instrukcję obsługi.
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Nieprzestrzeganie tak oznaczonych
zaleceń może spowodować uszkodzenie
sprzętu!

OSTRZEŻENIE: Nieprzestrzeganie tak
oznaczonych zaleceń prawdopodobnie
spowoduje obrażenia ciała!

OSTRZEŻENIE !!!!
Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie przeczytać
instrukcję montażu i obsługi urządzenia. Instalacja i
użytkowanie urządzenia musi być zgodne z lokalnymi
przepisami i być zgodne z poniższą instrukcją.

Uwagi lub instrukcje ułatwiające pracę i
zapewniające bezpieczeństwo eksploatacji.

!

OSTRZEŻENIE !!!!
Osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności ﬁzycznej, czuciowej
lub psychicznej, osoby nie mające doświadczenia lub znajomości
sprzętu powinny korzystać z pompy pod nadzorem osób, które
mogą brać odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

Środki ostrożności dotyczące korzystania z pomp serii NOVA
1.Przed instalacją dokładnie przeczytaj poniższą instrukcję obsługi
2.Nieprzestrzeganie treści oznaczonych znakami ostrzegawczymi może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie pompy i inne
straty materialne, za które producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym w szczególności odszkodowawczej.
3.Instalator, konserwator i użytkownik muszą przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa.
4.Użytkownik musi potwierdzić, że instalacja i konserwacja produktu są prowadzone przez personel posiadający odpowiednią
wiedzę i doświadczenie zawodowe związane z budową i obsługą instalacji grzewczych.
5.Pompy nie wolno instalować w wilgotnym otoczeniu, ani miejscach, które mogą być narażone na zalanie rozpryskującą wodą.
6.Aby ułatwić konserwację, należy po każdej stronie pompy umieścić zawór kulowy.
7.Podczas instalacji i konserwacji należy odciąć zasilanie elektryczne pompy.
8.Obwód CO nie powinien być uzupełniany często wodą nie zmiękczoną, aby uniknąć odkładania się wapnia w rurociągu. Duże
nagromadzenie osadów wapnia może zablokować wirnik urządzenia.
9.Zabrania się uruchomiania pompy „na sucho”, bez czynnika grzewczego.
10.W przypadku demontażu pompy z rurociągu, aby uniknąć możliwych poparzeń czynnikiem grzewczym proszę przed
demontażem albo spuścić czynnik grzewczy z układu albo zamknąć zawory kulowe odcinające pompę. Proszę pamiętać, że
czynnik grzewczy może mieć wysoką temperaturę i ciśnienie.
11.Przy demontażu pompy z rurociągu proszę uważać na czynnik grzewczy, który może być pod wysoką temperaturą i ciśnieniem.
Demontaż pompy może spowodować wypłynięcie czynnika na zewnątrz. Proszę uważać aby nie spowodować obrażeń ciała z
powodu poparzenia lub nie zalać innych urządzeń.
12.Latem lub gdy temperatura otoczenia jest wysoka, należy zwrócić uwagę na właściwą wentylację w pomieszczeniu gdzie jest
zainstalowana pompa. Pomoże to zapobiec kondensacji wilgoci, która może spowodować usterkę elektryczną.
13.Zimą, jeśli system CO gdzie zainstalowano pompę nie pracuje i temperatura otoczenia jest niższa niż 0 ° C, należy opróżnić
układ grzewczy z wody. Należy pamiętać, że zamarzająca woda może rozsadzić korpus pompy.
14.Jeśli pompa nie będzie pracować przez długi czas, zamknij zawory kulowe odcinające pompę, oraz odetnij zasilanie
elektryczne.
15.Jeżeli uszkodzeniu ulegnie przewód elektryczny zasilający pompę zgłoś się do autoryzowanego serwisu w celu wymiany go
razem z włącznikiem.
16.Jeżeli silnik pompy nagrzewa się nadmiernie (bardziej niż normalnie) proszę wyłączyć pompę niezwłocznie z prądu, zamknąć
zawory odcinające i skontaktować się z serwisem.
17.Jeśli awaria pompy nie może zostać usunięta zgodnie z opisem w instrukcji, należy natychmiast wyłączyć pompę z prądu,
zamknąć zawory odcinające pompę, poza tym natychmiast skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub centrum serwisowym.
18.Produkt powinien być umieszczony w miejscu niedostępnym dla dzieci, oraz należy przedsięwziąć środki izolujące produkt, w
celu uniknięcia dotykania przez dzieci.
19.Produkt musi być podłączony do sieci elektrycznej wyposażonej w sprawne uziemienie elektryczne. Żyła żółto-zielona
przewodu przyłączeniowego jest uziemiająca.
20.Produkt musi być podłączony do sieci wyposażonej w wyłącznik różnicowo-prądowy o prądzie zadziałania ΔIn nie wyższym niż
30mA.
21.Produkt należy umieścić w suchym, dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu i przechowywać w temperaturze pokojowej.
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PRZEGLĄD / WARUNKI UŻYTKOWANIA

Seria pomp obiegowych serii NOVA MAX wykorzystywana jest głównie do obiegu wody w
układach kotłowych CO instalacji domowych.
Pompa obiegowa serii NOVA MAX najlepiej nadaje się do następujących systemów:
• Stałotemperaturowy system grzewczy o zmiennym przepływie
• System grzewczy o zmiennej temperaturze rurociągu
• System ogrzewania z trybem nocnym
• System klimatyzacji
• System obiegu przemysłowego
• System domowego CO

Zalety instalacji pomp NOVA MAX
• Łatwa instalacja i uruchomienie
• Pompa cyrkulacyjna serii NOVA MAX posiada tryb autoadaptacyjny AUTO/ECO (ustawienia fabryczne).
W większości przypadków można uruchomić pompę bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek regulacji
i automatycznie dostosować ją do aktualnych potrzeb systemu.
• Wysoki komfort użytkowania
• Niski poziom hałasu pompy i całego systemu.
• Niskie zużycie energii
• W porównaniu z tradycyjną pompą obiegową, zużycie energii pompy serii NOVA MAX jest bardzo niskie i może
osiągnąć w zależności od instalacji nawet 1 5W.

WARUNKI UŻYTKOWANIA
• Dopuszczalna temperatura otoczenia od 0 ° C do + 40 ° C.
• Maksymalna dopuszczalna wilgotność powietrza (RH) 95%
• Dopuszczalna temperatura czynnika grzewczego +2℃ 110℃. Aby zapobiec skraplaniu się pary wodnej na panelu
sterowania i stojanie, temperatura czynnika grzewczego tłoczonego przez pompę musi być zawsze wyższa niż
temperatura otoczenia.
• Dopuszczalne maksymalne ciśnienie systemu wynosi 1,0 MPa (10 Bar)
• Stopień ochrony IP 44
• Ciśnienie na wejściu do pompy
Pompa cyrkulacyjna serii NOVA MAX jest wyposażona w silnik z magnesami trwałymi i regulator różnicy ciśnień, które
automatycznie i stale dostosowują wydajność pompy w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb systemu.
Pompa cyrkulacyjna serii NOVA Max jest wyposażona w panel sterowania umiejscowiony z boku silnika., co ułatwia
obsługę poprzez użytkownika.
Aby uniknąć uszkodzenia łożyska pompy spowodowanego kawitacją, na wlocie pompy należy zachować
następujące minimalne ciśnienie:

Temperatura czynnika grzewczego [℃]

<85℃

90℃

0.05bar

0.28bar

1,0bar

2,8 m słupa H2O

10 m słupa H2O

110℃

Minimalne ciśnienie na wejściu
0,5 m słupa H2O
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INSTALACJA POMPY
INSTALACJA
Przy instalacji proszę zwrócić uwagę na kierunek przepływu czynnika grzewczego. Strzałka na korpusie pomp informuje
o kierunku przepływu wymuszanego przez pompę. Kierunek ten musi być zgodny z obiegiem czynnika w instalacji.
Przy instalacji proszę używać dołączonych do kompletu śrubunków wraz z gumowymi uszczelkami. Pompa powinna
być tak zainstalowana aby wał pompy znajdował się w pozycji poziomej.

Zmiana orientacji panelu sterowniczego
Panel sterowniczy wraz z korpusem silnika może obracać się co 90 °. Aby zmienić położenie skrzynki przyłączowej,
wykonaj następujące czynności:
1. Odłącz pompę od zasilania elektrycznego
2. Zamknij zawory kulowe odcinające na wlocie i wylocie pompy oraz przeprowadzić dekompresję;
3. Poluzuj i usuń cztery śruby mocujące głowicę w korpusie pompy;
4. Obróć silnik w żądane położenie i dopasuj cztery otwory na śruby;
5. Włożyć cztery śruby z łbem ampulowym do odpowiednich gniazd i dokręcić je;

!

OSTRZEŻENIE!!! Czynnik grzewczy może mieć wysoką temperaturę i ciśnienie, dlatego należy usunąć
ciecz z układu lub zamknąć zawory odcinające po obu stronach pompy przed usunięciem śrub z łbem
ampulowym.
UWAGA!!!Po zmianie położenia panelu sterowniczego pompy nie należy uruchamiać przed
powtórnym napełnieniem układu grzewczego czynnikiem grzewczym lub przed otwarciem zaworów
odcinających przed i za pompą.
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA
IZOLACJA TERMICZNA KORPUSU POMPY I KORPUSU SILNIKA

W celu ograniczenia strat ciepła przy przepływie czynnika
grzewczego przez pompę można zamontować na korpus
pompy i korpus silnika izolację termiczną w postaci
np. otuliny styropianowej.

OK

Nie wolno izolować lub zakrywać skrzynki połączeniowej i
panelu sterowania.

1x230V +6%
-10% ~, 50/60Hz
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PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Podłączenie elektryczne i ochronę należy przeprowadzać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Pompa elektryczna musi być podłączona do przewodu uziemiającego
.Pompa musi być podłączona do zewnętrznego
wyłącznika zasilania, Minimalna szczelina między stykami wyłącznika powinna wynosić 3 mm.

!

• Pompa cyrkulacyjna serii NOVA nie wymaga zewnętrznej ochrony silnika.
• Proszę sprawdzić, czy napięcie zasilania i częstotliwości odpowiadają parametrom oznaczonym na tabliczce
znamionowej pompy.
• Do podłączenia kabla zasilającego należy użyć specjalnego wtyku dostarczonego z pompą.
• Jeśli kontrolka na panelu sterowania zaświeci się, oznacza to, że zasilanie jest włączone.

5

PANEL STEROWANIA
PANEL STEROWANIA
Elementy panelu sterowania

TRYB STAŁEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ
TRYB PROPORCJONALNEGO CIŚNIENIA
TRYB STAŁEGO CIŚNIENIA
TRYB ECO - AUTOMATYCZNY
WSKAŹNIKI WYBORU KRZYWEJ (1-MIN, 5-MAX)
PRZEŁĄCZNIK TRYBÓW
PRZEŁĄCZNIK POZIOMU KRZYWEJ
WYŚWIETLACZ POBORU PRĄDU W WATACH
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TRYB PRACY POMPY
WYBÓR TRYBU PRACY W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU INSTALACJI CO
• Ustawienie fabryczne = ECO
(tryb autoadaptacyjny w zależności od stanu układu CO) Rekomendowane, możliwe ustawienia pompy w zależności od
typu układu CO

Symbol
schematu
powyżej Opis systemu

Ustawienia pompy
Optymalne

Inne dopuszczalne

A

Ogrzewanie podłogowe

ECO

CP2/CP3/CP4/CP5

B

System grzejnikowy z
oddzielną rurą zasilającą
i oddzielną rurą odbierającą

ECO

PP2/PP3/PP4/PP5

C

System grzejnikowy z
jedną obwodową rurą
zasilająco-odbierającą
(szeregowy)

Pp2

PP2/PP3/PP4/PP5

• AUTO / ECO (autoadaptacja)
Automatycznie dostosowuje wydajność pompy w zależności od aktualnego zapotrzebowania na ciepło systemu.
Ponieważ wydajność jest stopniowo regulowana, zaleca się pozostawienie w trybie AUTO / ECO (autoadaptacji) co
najmniej na tydzień przed zmianą ustawień pompy.
• Ustawienia pompy zmieniają się z ustawień optymalnych na inne opcjonalne ustawienia Instalacja grzewcza jest
wolnym systemem, niemożliwe jest osiągnięcie optymalnego trybu pracy w ciągu kilku minut lub godzin. Jeśli
optymalne ustawienia pompy nie osiągną idealnej dystrybucji ciepła w każdym pomieszczeniu, należy zmienić
ustawienia pompy na inne.
• Zależność między ustawieniami pompy a krzywą wydajności,

URUCHAMIANIE POMPY
Przed uruchomieniem pompy upewnij się, że system jest wypełniony cieczą (czynnikiem grzewczym), system został
prawidło odpowietrzony, a ciśnienie na wlocie pompy osiągnęło minimalne ciśnienie wlotowe zgodnie z wymaganiami.

ODPOWIETRZENIE
Przed pierwszym uruchomieniem, oraz przed każdym sezonem grzewczym pompę należy odpowietrzyć. Powyższe
można przeprowadzić poprzez uruchomienie pompy na najwyższym 3 biegu i poluzowanie śrubunków.
Gdy z powstałego otworu przestanie wydobywać się powietrze, a będzie wypływać tylko woda w otówr należy wkręcić
korek wraz z założoną na niego uszczelką.

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY USTAWIENIAMI POMPY A JEJ CHARAKTERYSTYKĄ PRACY
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TRYB PRACY POMPY
Krzywa charakterystyki
pracy pompy

Ustawienia

Funkcja

- Funkcja ECO automatycznie kontroluje wydajność pompy
w określonym zakresie
Od najwyższej do najniższej - Dostosowuje wydajność pompy w zależności od wielkości
krzywa charakterystyki
systemu
proporcjonalnego ciśnienia. - Dostosowuje wydajność pompy zgodnie z zmianą obciążenia
przez pewien okres czasu.
- W trybie ECO pompa jest ustawiona na proporcjonalny tryb
sterowania ciśnieniem.

ECO ( ust.fabryczne)

PP

Krzywe proporcjonalnego
ciśnienia

Produkt roboczy będzie poruszał się w górę i w dół na
proporcjonalnej krzywej ciśnienia zależnej od potrzeb
przepływu systemu, gdyż zmniejszy się zapotrzebowanie
na przepływ, ciśnienie pompy wodnej spadnie, podczas gdy
zapotrzebowanie na energię wzrasta, wzrośnie.

CP

Krzywe stałego ciśnienia

Punkt pracy pompy przesuwa się do przodu i do tyłu na
krzywej ciśnienia stałego zgodnie z zapotrzebowaniem
systemu. Ciśnienie pompy wody pozostaje stałe, nie ma nic
wspólnego z zapotrzebowaniem na przepływ.

Krzywe stałej prędkości
obotowej

1,2,3,4,5 , pompa jest ustawiona na maksymalną krzywą w
każdych warunkach pracy. Przy ustawieniu pompy w trybie
5 , w krótkim czasie pompa zostanie szybko odpowietrzona

Kod
błędu

Opis

Problem

E1

Zablokowany wirnik

Zablokowany rotor pompy

Rozbierz pompę oczyść wirnik

E2

Brak fazy

Brak zasilania

Sprawdź źródło zasilania

E3

Zabezpieczenie termincze

Zbyt mała ilość wody w układzie
Zbyt wysoka temperatura

Uruchom pompę ze zwiększoną
ilością wody / obniż temp czynnika

E4

Zbyt wysokie napięcie

1/2/3/4/5

Rozwiązanie

Napięcie zbyt wysokie: 265~725V Dopasuj żródło zasilania do: 220~240V

Krzywa wydajności
Przewodnik po krzywej wydajności
Każde ustawienie pompy będzie miało odpowiednią krzywą wydajności (krzywa Q / H). Tryb AUTO/ECO autoadaptacji obejmuje zakres
wydajności.
Warunki uzyskania krzywej
Poniższy opis dotyczy krzywych wydajności w dla pomp serii NOVA MAX:
• Czynnik pompowany: woda pozbawiona gazu.
• Gęstość wody dla której tworzono krzywe wynosiła ρ= 983,2 kg / m3 a temperatura + 60 ° C.
• Wszystkie wartości wyrażone krzywymi są średnimi, nie mogą być traktowane jako gwarantowane krzywe. Jeśli wymagana jest pewna
wydajność, należy przeprowadzić pomiar osobno dla danego egzemplarza pompy.
• Krzywe tworzono przy lepkości kinematycznej pompowanej wody υ = 0,474 mm2 / s (0,474CcST)
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DANE TECHNICZNE
Kryterium odniesienia dla najbardziej energooszczędnych pomp cyrkulacyjnych wynosi EEI 0,20 . Dla pompy NOVA MAX
współczynnik EEI 0,23 oznacza to że pompa NOVA MAX jest pompą energooszczędną.
NOVA MAX 40-12/250
H(m)

Q(m3/h)

NOVA MAX 50-12/250
H(m)

Q(m3/h)

NOVA MAX 65-12/250
H(m)

Q(m3/h)
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DANE TECHNICZNE

262

226

187

299

134

62 - 1/2

DN 40
78
GI - 1/2
45,4

4- 10
7

2 x 45

22
85
90
150

3,2
3,2

3,2 3

130

3,2

118

DN 50
118
4- 10

150

22

3,2
3,2

3,2

3,2

DN 65

4- 10

78
G2 - 1/2
57,2
7

2 x 45

118
124

145

1,5 x 45
7

96
G2 - 1/2
72,8

22
3,2
3,2

85
90
150

3,2 3

130

3,2

118
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DANE TECHNICZNE
W celu ochrony panelu sterującego, oraz stojana pompy przed kondensacją pary wodnej należy zawsze utrzymywać temperaturę czynnika grzewczego
większą niż temperatura otoczenia.

Temperatura otoczenia [oC]

Minimum [oC]

Maksimum [oC]

0

2

110

10

10

105

20

20

100

30

30

95

35

35

90

40

40

70

H
Temperatura czynnika

Min.ciśnienie napł.

Minimalne ciśnienie napływu na ssaniu w zależności od temperatury
czynnika grzewczego

1000 MPa

110
115

110

Maksymalna moc silnika

600 W
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PROBLEMY / ROZWIĄZANIA
MOŻLIWE PROBLEMY I SPOSOBY ICH USUWANIA

!

Ostrzeżenie: Przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji i naprawy pompy upewnij się, że zasilanie jest odłączone
i nie zostanie przypadkowo włączone.
Problem:

Możliwa przyczyna:

Pompa nie uruchamia się

Głośna praca systemu

Sposób usunięcia:

Bezpiecznik instalacyjny spalony

Sprawdź przyczynę, wymień bezpiecznik

Wyłącznik nadprądowy wyłączony

Uruchom wyłącznik

Pompa uszkodzona

Wymień pompę

Zbyt niskie napięcie

Sprawdź czy napięcie sieciowe jest zgodne
ze specyﬁkacją dostawcy

Zablokowany wirnik pompy

Odblokuj wirnik

Powietrze w instalacji

Przeprowadź odpowietrzanie

Zbyt duży przepływ

Zmniejsz ciśnienie napływowe na wejściu
do pompy
Przeprowadź odpowietrzenie

Powietrze w pompie
Głośna praca pompy

Zbyt małe ciśnienie napływu- kawitacja

Zwiększ ciśnienie napływu na wejściu do
pompy

Niedobór ciepła w instalacji

Za małe parametry pompy

Jeżeli możesz zwiększ tryb pracy pompy na
bardziej wydajny, w innym przypadku
zainstaluj mocniejszą pompę

UTYLIZACJA
Zużyty produkt podlega obowiązkowi usuwania jako odpady wyłącznie w selektywnej zbiórce
odpadów organizowanych przez Sieć Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Elektrycznych i
Elektronicznych. Konsument ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu w sieci dystrybutora sprzętu
elektrycznego, co najmniej nieodpłatnie i bezpośrednio,o ile zwracane urządzenie jest właściwego
rodzaju i pełni tę samą funkcję, co nowo zakupione urządzenie. Zabronione jest wyrzucanie zużytego sprzętu
elektrycznego wraz z innymi odpadkami powstającymi w gospodarstwach domowych.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE/WE (Moduł A):
1. POMPY OBIEGOWE NOVA MAX: NOVA 40-12/250, NOVA 50-12/250, NOVA 65-12/250
2. PHU Dambat, Gawartowa Wola 38, 05-085 KAMPINOS, POLSKA, e-mail: biuro@dambat.pl
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
4. Pompy obiegowe NOVA MAX z typoszeregu zawartego w punkcie 1.
5. Na podstawie ustawy z dnia 13 Kwietnia 2016 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2016 r. poz.542) deklarujemy z pełną
odpowiedzialnością, że pompy do który niniejsza deklaracja się odnosi, są wykonane zgodnie z następującymi Dyrektywami i zawartymi
w nich odniesieniach do norm zharmonizowanych:
Dyrektywa LVD Nr. 2014/35/UE, Dyrektywa EMC Nr. 2014/30/UE, Dyrektywa MD Nr. 2006/42/WE, Dyrektywa ErP Nr.
2009/125/WE.
6. Normy:
EN 60204-1:2009+A1:2009+AC20120, EN 809:1998+A1:2009+AC:2010, EN 62233:2008,EN 16277-1:2012, EN 16277- 2:2012, EN
16277 - 3:2012, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 60335-2-41:2003+A1:2004:A2+2010, E 55014-1:2017,
EN 5014-2:2015, EN 61000-3-2:2019, En 61000-3-3:2013+A1:2019
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Gawartowa Wola 23.11.2020
Adam Jastrzębski
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