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INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

C.W.U 15-14 OMNIGENA 
 

Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią umowy kupna – sprzedaży. Nie przestrzeganie zaleceń 
zawartych w instrukcji stanowi zerwanie umowy i wyklucza ewentualne roszczenia z tytułu 
niezgodności z umową. 
 
PRZEZNACZENIE 
Pompy C.W.U. 15-14 OMNIGENA przeznaczone są do wymuszania cyrkulacji w obiegach ciepłej słodkiej wody w których 
temperatura wody nie przekracza 95°C. Pompa przeznaczona do pompowania słodkiej wody bez zawartości części stałych 
szlifujących oraz zanieczyszczeń włóknistych. Woda nie może zawierać elementów zanieczyszczeń mechanicznych. W 
przypadku pompowania wody z zanieczyszczeniami mechanicznymi może to doprowadzić do szybkiego zużycia i w 
następstwie awarii urządzenia. 
Pompa C.W.U 15-14 nie jest przystosowana do pompowania substancji żrących, substancji łatwopalnych i wybuchowych, słonej 
wody, wody zawierającej nadmierną ilość składników mineralnych powodujących odkładanie się kamienia na elementach 
hydraulicznych pompy, produktów ropopochodnych i żywnościowych.  
 
OPIS POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW POMPY C.W.U. 15-14 

rys.1 
1. Mosiężny pierścień/śrubunek 
2. Korpus pompy 
3. Kabel zasilający pompy (musi wychodzić z puszki elektrycznej pionowo w górę) 
4. Puszka elektryczna 
 

DANE TECHNICZNE: 
Moc silnika                                                 23 W 
Maksymalny prąd uzwojenia                    0,28 A 
Maksymalna wydajność                           3,8 l/min 
Maksymalna wysokość podnoszenia     1,7 m 
Tłoczone czynniki                             czysta słodka woda  
Stopień ochrony                                IP 42 
Temperatura cieczy                             5ºC ÷ + 95ºC 

Uwaga !  
Przeczytaj instrukcję  
przed przystąpieniem  

do eksploatacji 
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INSTALACJA POMPY 
 
Przed przystąpieniem do uruchomienia pompy konieczne jest szczegółowe zapoznanie się z niniejszą instrukcją.  

Pompa C.W.U. 15-14 zasilana jest prądem jednofazowym 230V/50Hz. Podłączenia elektrycznego powinna dokonać osoba 
posiadająca odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. Przed przystąpieniem do instalowania pompy należy bezwzględnie odłączyć 
prąd zasilający w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem. Pompa powinna być podłączona do sieci elektrycznej za  
pośrednictwem wyłącznika instalacyjnego umożliwiającego wyłączenie pompy z sieci. 
Po zakończeniu prac instalacyjnych na rurociągu należy się upewnić, że w rurach po przeprowadzonych czynnościach 
lutowniczych lub spawalniczych nie zalegają zanieczyszczenia mechaniczne, przed zainstalowaniem pompy zaleca się 
instalację dokładnie wypłukać. 
Montaż pompy powinien być wykonany w taki sposób aby wałek pompy znajdował się w pozycji poziomej. 
   

Instalacja pompy w położeniu w którym wał będzie znajdował się w pozycji pionowej doprowadzi do przedwczesnego zużycia 
łożysk i zablokowania pompy a w konsekwencji do jej awarii. Pompa musi być zamontowana tak aby wymagany przepływ wody 
był zgodny ze strzałką wytłoczoną na korpusie pompy, Zalecane jest montowanie pompy na rurociągu powrotnym tzn. przed 
bojlerem lub przed zbiornikiem ciepłej wody użytkowej. Za pompą po jej stronie tłocznej należy zamontować zawór zwrotny 
uniemożliwiający powrotny bieg wody przez pompę. Dla ułatwienia czynności instalacyjnych bezpośrednio przed i za pompą 
powinny być zainstalowane zawory kulowe umożliwiające ewentualny demontaż pompy i jej konserwację. Mimo możliwości 
pracy pompy przy tłoczeniu wody pionowo w dół producent zaleca taki montaż aby pompa tłoczyła wodę pionowo w górę lub w 
poziomie. Użytkownik ma możliwość dowolnego ustawienia puszki elektrycznej względem korpusu tłocznego pompy. Aby to 
przeprowadzić należy poluzować mosiężny pierścień/śrubunek, którym korpus pompy skręcony jest z puszka elektryczną 
(silnikiem). UWAGA! Po ustawieniu odpowiedniego położenia korpusu pompy należy dokładnie dokręcić mosiężny 
pierścień/śrubunek (rys. 1 element nr. 1) w przeciwnym razie może dojść do rozszczelnienia uszczelki dławicy pompy 
w wyniku której dojdzie do zalania połączeń elektrycznych silnika co w konsekwencji doprowadzi do awarii. Powyższe 
można przeprowadzić w pompie jeszcze nie zainstalowanej na rurociągu lub po odłączeniu zasilania elektrycznego i wodnego 
gdy pompa jest już zainstalowana.  
UWAGA! Puszka elektryczna powinna być tak zainstalowana aby kabel zasilający wychodził z niej pionowo w górę. 
Taka instalacja zabezpiecza przed wniknięciem wody do puszki w razie nieszczelności instalacji wodnej. Pomieszczenie, w 
którym będzie zamontowana pompa nie może być wilgotne, należy pamiętać, że nawet ewentualna skroplona woda z puszki 
elektrycznej obudowy silnika może zalać połączenia elektryczne co doprowadzi do awarii.  
Po napełnieniu instalacji wodą można uruchomić pompę bez konieczności jej odpowietrzania. Pompa C.W.U jest tak skonstruowana, 
aby po pierwszym uruchomieniu samoistnie się odpowietrzyła bez konieczności ingerencji użytkownika. 
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 Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach 
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu 
tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego 
urządzenia przez opiekuna.  

 
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 
Pompa zasilana jest prądem jednofazowym 230V/50Hz. Podłączenia elektrycznego powinna dokonać osoba posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje. Zasilanie elektryczne powinno odbywać się za pomocą kabla elektrycznego trzyżyłowego (kabel z 
uziemieniem). Podłączenie w puszce zaciskowej należy bezwzględnie chronić przed wilgocią. Pompa powinna być podłączona do 
sieci elektrycznej za  pośrednictwem wyłącznika instalacyjnego umożliwiającego wyłączenie pompy z sieci. 
 
Uwaga: producent jest zwolniony od wszelkiej odpowiedzialności za szkody wyrządzone ludziom lub rzeczom 
wynikające z braku odpowiedniego uziemienia. Sieć elektryczna musi mieć parametry zgodne z danymi znajdującymi 
się na tabliczce znamionowej silnika. 
 
Zalecane jest wyposażenie instalacji elektrycznej w wyłącznik różnicowo prądowy o prądzie znamionowym zadziałania ( In ) nie 
większym niż 30mA. W przypadku awarii urządzenia spowodowanej brakiem zabezpieczenia koszty naprawy pokrywa 
użytkownik.  
 

Usterka Ewentualna przyczyna Pomoc 
Brak napięcia w łączu elektrycznym Sprawdzić zasilanie prądem 

Usterka w kondensatorze Wymienić kondensator 

Oś pompy nie obraca się z powodu 
zablokowanych łożysk 

Wyłacz zasilanie. Pompę wymontować i 
oczyścić 

Ponownie zamontować pompę, włącz 
zasilanie Pompa nie działa 

Pompę zablokował osad 

Wyłacz zasilanie. Pompę wymontować i 
oczyścić 

Ponownie zamontować pompę, włącz 
zasilanie.  

Ciśnienie na ssaniu jest nbyt niskie Zwiększ ciśnienie na ssaniu Szum w systemie Powietrze w systemie Odpowietrzyć system 
Nieprawidłowe 
funkcjonowanie 

pompy słaba 
wydajność lub jej 

brak 

Zamknięty zawór kulowy lub brak 
wody w instalacji 

Otwórz zawór kulowy i sprawdz czy 
instalacja hydroforowa jest sprawna 

 
 
TRANSPORT 
Podczas transportu pompy C.W.U. 15-14 należy zwrócić uwagę czy nie jest ona narażona na uszkodzenia mechaniczne oraz 
na oddziaływanie czynników mogących doprowadzić do jej zawilgotnienia.  
 
 
UTYLIZACJA 
Oznakowanie tego sprzętu symbolem przekreślonego kontenera informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie  
z innymi odpadami. Szczegółowe informacje na temat recyklingu produktu można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy,  
w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych albo tam gdzie towar został nabyty. 
Niniejszy wyrób i jego części należy utylizować zgodnie z zasadami ochrony środowiska.  
Jeżeli naprawa wyeksploatowanej pompy nie będzie miała ekonomicznego uzasadnienia pompę należy zdemontować 
oddzielając od siebie części żeliwne, stalowe, miedziane, z tworzyw sztucznych i gumy. Uzyskane elementy przekazać do 
specjalistycznych zakładów zajmujących się przetwarzaniem i zagospodarowywaniem odpadów przemysłowych i zużytych 
urządzeń. 
Należy skorzystać z lokalnych publicznych lub prywatnych zakładów utylizacji odpadów. 
Przekazanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących się odzyskiem i ponownym użyciem przyczynia się do uniknięcia 
wpływu obecnych w sprzęcie szkodliwych składników na środowisko i zdrowie ludzi. W tym zakresie podstawową rolę spełnia 
każde gospodarstwo domowe. 
 
Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian rozwiązań technicznych zespołów oraz elementów opisanych i 
przedstawionych na rysunkach w tej Instrukcji Obsługi. Powielanie, druk, tłumaczenie – również fragmentów – niedozwolone 
jest bez pisemnej zgody.  
 
 
 
 

 
 

 

 

 


