


Od pocz¹tku dzia³alnoœci firma Value jest dumna z faktu produkcji niezawodnych i 
wysokiej jakoœci pomp pró¿niowych. Marka VALUE postrzega satysfakcjê klienta, jako cel 
swojego dzia³ania i przyjmuje wymagania klienta jako podstawê rozwoju. Dziêki ci¹g³emu 
rozwojowi nakierowanemu na podnoszenie jakoœci, VALUE wprowadzi³o do oferty 
niezawodne pompy pró¿niowe serii iPump, które spe³niaj¹ oczekiwania szerokiej grupy 
klientów.

Projektowanie pomp pró¿niowych z serii iPump by³o subtelnym procesem in¿ynierskim. 
Na pocz¹tku grupa odpowiedzialna za rozwój, rozes³a³a 1200 ankiet badawczych w celu 
rozpoznania pozycji produktu na rynku. Nawi¹zano kontakt z klientami z ponad 30 krajów. 
Analizowano silne strony poprzedniej serii VE, zachowanie siê poszczególnych podzespo³ów 
oraz czêœci, które powinny byæ ulepszone w nowej serii. Zespó³ rozwojowy uruchomi³ 
ostatecznie projekt po wyci¹gniêciu wniosków z przeprowadzonych analiz.

Od powstania koncepcji do finalizacji pomys³u up³ynê³o ponad 6 miesiêcy. W 
pocz¹tkowej fazie projektu zlecono ekspertyzy wielu specjalistom. By³a to wykwalifikowana 
kadra specjalistów: od elektrycznoœci z ABB; VALEO od zachowania jakoœci produkcji; od 
produkcji olejów firmy Shell; od techniki pró¿niowej oraz specjaliœci od wzornictwa 
przemys³owego. Dziêki po³¹czeniu tych wszystkich ekspertyz ostatecznie powsta³ produkt.
Zakupiono japoñsk¹ maszynê do obróbki pionowej OKUMA, niemieck¹ maszynê do 
pomiarów  w 3 wymiarach WENZEL 3D, aby mieæ pewnoœæ, co do precyzji procesów 
produkcyjnych, pomiarowych i monta¿owych.

Najwa¿niejsz¹ cech¹ pomp serii iPump jest ich wysoka niezawodnoœæ a urz¹dzenie ma 
solidn¹ konstrukcjê, wykonan¹ w standardzie 0.008. Pompa posiada du¿e szkie³ko wziernika, 
niski poziom oleju, wbudowan¹ cyrkulacyjn¹ pompê olejow¹ i wysokiej jakoœci olej SHELL 
wype³niaj¹cy komorê urz¹dzenia. Importowane uszczelki gwarantuj¹ niezawodnoœæ 
uszczelnieñ i d³ug¹ ¿ywotnoœæ urz¹dzenia w ka¿dych warunkach pracy. Dodatkowo VALUE 
u¿ywa zaworu wylotowego szwajcarskiej firmy SANVIK, który zapewnia ¿ywotnoœæ 10 
miliardów cykli.

Dziêki temu wszystkiemu mo¿emy zagwarantowaæ wysok¹ jakoœæ i niezawodnoœæ pomp 
pró¿niowych serii iPump.
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I Œrodki bezpieczeñstwa

Aby unikn¹æ ewentualnych obra¿eñ nale¿y przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

1. Nale¿y u¿ywaæ œrodków zabezpieczenia oczu pracuj¹c z czynnikiem ch³odniczym. Kontakt z 
czynnikiem mo¿e spowodowaæ obra¿enia.
2. Nale¿y upewniæ siê, ¿e wszystkie urz¹dzenia s¹ prawid³owo uziemione przed ich w³¹czeniem, aby 
unikn¹æ pora¿enia pr¹dem.
3. Normalna temperatura pracy pompy mo¿e spowodowaæ, ¿e niektóre jej czêœci mog¹ byæ zbyt 
gor¹ce, aby je dotkn¹æ. Nie nale¿y dotykaæ obudowy pompy i jej silnika podczas pracy.

II Opis
Pompy pró¿niowe marki VALUE s¹ powszechnie u¿ywane w serwisie urz¹dzeñ ch³odniczych, 
pracuj¹cych z czynnikami CFC, HCFC o HFC, przemyœle poligraficznym, pakowaniu pró¿niowym, analizie 
gazów, produkcji pianek termoizolacyjnych oraz w wielu innych ga³êziach przemys³u. Mog¹ byæ 
równie¿ stosowane jako pompa wstêpna w instalacjach pró¿ni wysokiego poziomu.
1. Wysoka pró¿nia, wysoka szybkoœæ pompy
Dwustopniowe ³opatki zwiêkszaj¹ ostateczny poziom pró¿ni a tak¿e skracaj¹ czas opró¿niania uk³adu.
2. Zintegrowana konstrukcja korpusu pompy
Zintegrowana konstrukcja korpusu pompy zapewnia niezawodnoœæ i ³atwoœæ jej konserwacji.
3. Konstrukcja systemu obiegu oleju pompy
Konstrukcja wbudowanego obiegu oleju wymusza smarowanie komory pompy i ³o¿ysk œlizgowych, 
zapewniaj¹c smarowanie i uszczelnienie urz¹dzenia.
4. Konstrukcja zapobiegaj¹ca zasysaniu oleju
Konstrukcja zapobiegaj¹ powrotowi oleju do uk³adu dziêki czemu unikniêto ryzyka zanieczyszczenia 
uk³adu.
5. Konstrukcja balastu gazowego
Konstrukcja balastu gazowego zapobiega kondensacji wilgoci i pozwala utrzymaæ czystoœæ pompy.
6. Skuteczna filtracja
Filtr wlotowy zapobiega przedostawaniu siê obcych substancji z zewn¹trz do komory pompy. Instalacja 
wylotowa oddziela opary oleju od wydmuchiwanych gazów.
7. Trwa³a i wygodna r¹czka
Specjalna metalowa r¹czka pozwala wygodnie przenosiæ pompê i gwarantuje niezawodne u¿ytkowanie 
urz¹dzenia podczas jego pracy. Wysokiej jakoœci guma, z której wykonana jest rêkojeœæ pozwala zawsze 
utrzymywaæ jej temperaturê pokojow¹.
8. Dobrze dobrane materia³y
Wykonana z aluminium obudowa, stojak i pokrywa silnika czyni pompê lekk¹. Metalowa podstawa 
zapewnia niezawodnoœæ urz¹dzenia.
9. Zabezpieczenie termiczne
Zabezpieczenie termiczne silnika sprawia, ¿e pompa dzia³a bezpiecznie w sposób ci¹g³y.



III Elementy pompy

Uwaga: Tylko obecnie stosowane czynniki ch³odnicze mog¹ wspó³pracowaæ z zaworem 
elektromagnetycznym i wakuometrem.



1. Obs³uga
1.1 Przed przyst¹pieniem do pracy
Wszystkie silniki s¹ zaprojektowane na napiêcie pr¹du elektrycznego ró¿ni¹ce siê do 10 % od nominal-
nego. Silniki jednofazowe s¹ dostarczane w pe³ni okablowane i gotowe do pracy.
(a) Nale¿y sprawdziæ napiêcie pr¹du elektrycznego i czêstotliwoœæ zasilania i upewniaæ siê, ¿e odpowiada
specyfikacji na tabliczce znamionowej silnika pompy.Przed pod³¹czeniem pompy do Ÿród³a zasilania na-
le¿y upewniæ siê, ¿e prze³¹cznik ON-OFF jest w pozycji OFF.
(b) Nale¿y nape³niæ zbiornik oleju olejem przed uruchomieniem pompy. Zdj¹æ zaœlepkê wlewu oleju i 
dolewaæ olej a¿ jego poziom bêdzie na œrodku pomiêdzy napisem MIN a MAX.

Nale¿y sprawdziæ w instrukcji obs³ugi iloœæ oleju dla okreœlonego typu pompy.
Uwaga: Szybkoœæ nape³niania nie mo¿e byæ zbyt du¿a ze wzglêdu na mo¿liwoœæ rozlania oleju.
(c) Nale¿y za³o¿yæ z powrotem zaœlepkê wlewu oleju. Prze³¹czyæ prze³¹cznik silnika pompy na pozycjê ON
Za³o¿yæ z powrotem zaœlepkê na króciec wlotowy (pod³¹czenie do instalacji ch³odniczej), pompa powinna 
zacz¹æ pracowaæ p³ynnie po 2 do 30 sekund w zale¿noœci od temperatury otoczenia. Po up³ywie oko³o 
1 minuty przy prawid³owej pracy pompy nale¿y sprawdzaæ poziom oleju we wzierniku. Powinien byæ
widoczny w œrodku miêdzy znakami MAX a MIN. W razie koniecznoœci nale¿y dolaæ olej.
Uwaga: Poziom oleju powinien zawsze znajdowaæ siê w œrodku miêdzy znakami MAX a MIN podczas pracy
pompy.
(d) Podczas pracy pompy bêdzie siê z niej wydobywa³a mg³a olejowa. Nale¿y zastosowaæ specjalny filtr, 
je¿eli opary oleju nie mog¹ przedostawaæ siê do otoczenia.

1.2 Postêpowanie z pomp¹ po pracy
Chc¹c wyd³u¿yæ ¿ywotnoœæ pompy i zapewniæ ka¿dorazowo jej ³agodny rozruch, postêpowanie po 
zakoñczeniu jej pracy powinno przebiegaæ nastêpuj¹co:
(a)Zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy pomiêdzy pomp¹ a instalacj¹ ch³odnicz¹.
(b) Od³¹czyæ w¹¿ od przy³¹cza w pompie.
(c) Zaœlepiæ króæce przy³¹czeniowe w celu zapobiegniêcia przestaniu siê cia³ obcych do nich.

2. Serwisowanie
2.1 Olej
Stan i typ oleju u¿ywanego w ka¿dej zaawansowanej technicznie pompie pró¿niowej jest niezwykle wa¿ny,
gdy celem jest najwy¿szy poziom pró¿ni. Zalecane jest u¿ywanie oleju o dobrych w³aœciwoœciach, którego 
sk³ad pozwala osi¹gn¹æ maksymaln¹ lepkoœæ przy normalnych warunkach pracy oraz poprawia rozruch 
przy niskich temperaturach otoczenia.

2.2 Procedura wymiany oleju
(a) Rozgrzaæ pompê.
(b) Usun¹æ zaœlepkê otworu spustu oleju. Spuœciæ zu¿yty olej do odpowiedniego pojemnika i postêpowaæ 
z nim dalej zgodnie odpowiednimi przepisami. Olej mo¿e byæ usuniêty przez otwarcie króæca wlotowego,
czêœciowe przytkanie króæca wylotowego kawa³kiem materia³u i uruchomienie pompy. Przy zastosowaniu 
tej motedy pompa nie mo¿e pracowaæ d³u¿ej ni¿ 20 sekund.



(c) Gdy olej sp³ynie nale¿y przechyliæ pompê, aby usun¹æ jego resztki.
(d) Za³o¿yæ z powrotem zaœlepkê otworu spustu oleju. Zdj¹æ zaœlepkê wlewu oleju i wlewaæ nowy olej, 
a¿ jego poziom bêdzie na œrodku pomiêdzy napisem MIN a MAX.
(e) Upewniæ siê, ¿e króæce wlotowe s¹ zaœlepione przed uruchomieniem pompy. Pozwalaæ pompie 
pracowaæ przez jedn¹ minutê, aby sprawdziæ poziom oleju. W przypadku, gdy poziom oleju jest poni¿ej 
znaku MIN, wlewaæ olej powoli (przy w³¹czonej pompie) tak, aby jego poziom by³ na œrodku pomiêdzy 
znakami MAX i MIN. Zaœlepiæ ponownie króciec wlewu oleju, upewniæ siê, ¿e wlot jest zamkniêty oraz, 
¿e zaœlepka spustu oleju jest dok³adnie zamkniêta.
(f) 1) W przypadku, gdy  olej jest zanieczyszczony osadem, który powstaje podczas pracy pompy, mo¿e 
byæ konieczne usuniêcie pokrywy zbiornika oleju i wyczyszczenie jej.
     2) Inn¹ metod¹ usuniêcia mocno zanieczyszczonego oleju jest wymuszenie jego sp³ywu ze zbiornika 
          pompy. Nale¿y pozostawiæ pompê uruchomion¹, a¿ siê rozgrzeje.
Nastêpnie przy dzia³aj¹cej pompie usun¹æ zaœlepkê otworu spustu oleju i lekko przytkaæ króciec wylotowy. 
W zbiorniku oleju powstanie nadciœnienie i olej wraz z zanieczyszczeniami zostanie usuniêty. 
Wy³¹czyæ pompê, gdy olej przestanie sp³ywaæ.
     3) Procedurê nale¿y powtarzaæ tyle razy, a¿ zanieczyszczenia zostan¹ ca³kowicie usuniête.
     4) Za³o¿yæ z powrotem zaœlepkê otworu spustu oleju i nape³niæ zbiornik czystym olejem do 
odpowiedniego poziomu.

3. Rysunek techniczny





4. Parametry techniczne

Jednostopniowa pompa pró¿niowa

Model

Czêstotliwoœæ

Natê¿.
przep.

Poziom 
pró¿ni

CFM

l/min

Ciœ. cz¹st.[Pa]

Ciœ. ca³k.

Moc silnika

Przy³¹cze wejœciowe 

Pojemnoœæ oleju [ml]

Wymiary [mm]

Waga netto [kg]

Model
Czêstotliwoœæ

Natê¿.
przep.

Poziom 
pró¿ni

CFM
l/min

Ciœ. cz¹st.[Pa]

Ciœ. ca³k.

Moc silnika

Pojemnoœæ oleju [ml]

Wymiary [mm]

Waga netto [kg]

Przy³¹cze wejœciowe 

Dwustopniowa pompa pró¿niowa



Model

Czêstotliwoœæ

Natê¿.
przep.

Poziom 
pró¿ni

CFM

l/min

Ciœ. cz¹st.[Pa]

Ciœ. ca³k.

Moc silnika

Pojemnoœæ oleju [ml]

Wymiary [mm]

Waga netto [kg]

Przy³ ¹cz e wejœciowe 

Dwustopniowa pompa pró¿niowa

5. Rozwi¹zywanie problemów

Usterka Mo¿liwa przyczyna Sposób naprawy

Trudnoœæ z
uzyskaniem
dobrego 
poziomu
pró¿ni

Wyciek oleju

Wtry sk oleju

Problem z 
rozruchem

Uwagi

Uwaga: Je¿eli opisane procedury nie odpowiadaj¹ danemu stanowi awaryjnemu, nale¿y
skontaktowaæ siê z najbli¿szym dystrybutorem produktów VALUE. Zrobimy wszystko co w 
naszej mocy, aby rozwi¹zaæ problem.
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6. Ograniczenia gwarancji

Okres gwarancji wynosi jeden rok od daty zakupu na wady fabryczne produktu.
Ograniczenia gwarancji:
1. Gwarancja ma zastosowanie w przypadku u¿ytkowania produktu zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi.
Wszelkie ¿¹dania zwi¹zane z gwarancj¹ musz¹ byæ zg³oszone w czasie jej trwania wraz z dowodem zakupu
2. Roszczenia z tytu³u gwarancji s¹ rozstrzygane przez upowa¿nione do tego podmioty.
3. Nie mo¿na dochodziæ roszczeñ z tytu³y gwarancji w przypadku napraw w nieautoryzowanych
punktach serwisowych lub w przypadku produktów zdekompletowanych.

UWAGA !
Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za wszelkie dodatkowe koszty zwi¹zane
z uszkodzeniem produktu,  w tym utraty czasu pracy, utraty czynnika ch³odniczego,
zanieczyszczenia czynnika ch³odniczego i nieautoryzowanego transportu lub kosztów 
robocizny.

Notatnik



www.valuetool.pl

Warunki gwarancji oraz formularz zg³oszenia reklamacji znajduje siê na stronie: www.valuetool.pl/gwarancja.html
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