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1. Wstęp 
Pompa ta jest pompą wyporową, która przetłacza ciecze za pomocą ruchów membrany działającej pod wpływem 

sprężonego powietrza. Korpus pompy stykający się z cieczą wykonany jest z przewodzącego PE (polietylenu). 

 
Zarówno do cieczy łatwopalnych , jak i w strefach zagrożonych wybuchem, należy stosować tylko pompy w całości 

wykonane z tworzywa przewodzącego. Wymaganie te spełniają pneumatyczne pompy membranowe DELLMECO serii 
DMCX. W tym celu pompę należy uziemić. Gniazdo umożliwiające uziemienie pompy znajduje się w prawym boku pompy 
(patrz str. 13). Pozostałe części pompy są połączone ze wspomnianym elementem pompy, stąd nie ma konieczności ich 
osobnego uziemienia. Armatura i przyłącza pompy powinny być osobno uziemione. W celu uniknięcia ryzyka zapłonu, 
należy zapobiec osadzaniu się pyłu na pompie. W strefach zagrożonych wybuchem, jakiekolwiek naprawy należy 
przeprowadzać tylko po przeprowadzeniu szczegółowej inspekcji dopuszczającej możliwość wykonania takich napraw, i 
tylko za pomocą odpowiednich narzędzi. Maksymalna temperatura pracy pomp serii DMCX wynosi 70 °C. 

 

2. Wskazówki bezpieczeństwa 
Instrukcja ta zawiera informacje niezbędne w zapewnieniu bezpiecznego i wydajnego działania produktu. Przed 

użyciem pompy przeczytaj uważnie instrukcję, szczególnie rozdział „ostrzeżenia i uwagi". Zapoznaj się ze wszystkimi 
procedurami działania. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. 

 

 

3. Ostrzeżenia i uwagi 
 

Poniżej podano znaczenie symboli „ostrzeżenie" i „uwaga". Zapamiętaj ich znaczenie. 

 

 OSTRZEŻENIE:  Ignorowanie „ostrzeżenia" i obsługa produktu w sposób niewłaściwy może 
spowodować niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia ciała lub śmierci. 

 UWAGA:      Ignorowanie „uwagi" i obsługa produktu w niewłaściwy sposób może 
spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. 

 

Ø Symbol ten oznacza „NIE WOLNO", po nim następują objaśnienia, czego nie wolno robić. 

 Symbol ten oznacza „NALEŻY", po nim następują objaśnienia, co należy zrobić w danej sytuacji. 

 

 

 

 

 

 
 
 

! 

! 
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4. Uwagi dotyczące działania 
 
Przed użyciem tego produktu 
 
 

 

 

 

 

 

! OSTRZEŻENIE

! OSTRZEŻENIE

 Aby uruchomić pompę należy użyć jednego z następujących gazów sprężonych (tutaj nazwanych sprężonym powietrzem): 
- sprężone powietrze dostarczone ze sprężarki 
- azot (N2) 

Użycie sprężonego powietrza innego, niż powyższe może spowodować zanieczyszczenie powietrza, uszkodzenie pompy, 
a nawet wybuch. 

 Dopuszczalne ciśnienie sprężonego powietrza oraz cieczy pompowanej przez jedną z pomp wynosi 8 bar. W razie 
przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia, może nastąpić uszkodzenie korpusu pompy, a nawet ciężki 
wypadek, ze skutkiem śmiertelnym.  

 W razie uszkodzenia membrany, ciecz wraz z powietrzem będzie wytryskać z tłumika. Należy zapewnić środki ochronne 
na wypadek możliwego wycieku cieczy. 
Używając przewodu giętkiego oraz przyłącza etc. należy używać materiału z odpowiednią odpornością korozyjną w 
stosunku do cieczy, która ma być pompowana. 

 Podczas instalacji pompy należy upewnić się, że uziemienie zostało podłączone do odpowiedniego miejsca 
w pompie. W przeciwnym wypadku tarcie pomiędzy częściami oraz ścieranie spowodowane przepływem 
niektórych cieczy w korpusie pompy może spowodować elektryczność statyczną. W zależności od typu 
cieczy, która jest pompowana oraz otoczenia instalacji (takiego jak gazy w powietrzu, oraz typ otaczającej 
armatury) elektryczność statyczna może spowodować pożar lub wstrząs elektryczny. 

 Po wyłączeniu pompy pewna ilość cieczy może pozostać wewnątrz urządzenia, oraz wewnątrz 
połączonych przewodów. W związku z tym, jeśli pompa nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, 
należy usunąć ciecz z układu oraz wyczyścić pompę. 
Płyn pozostawiony w połączonych przewodach, jak i sama pompa, pod wpływem mrozu lub gorąca może 

 rozszerzać się, co może spowodować uszkodzenie pompy lub / i przewodów, oraz doprowadzić do wycieku 
 cieczy. 

 Ø  Przy wymianie części zamiennych pompy należy używać tylko oryginalnych części firmy Dellmeco. 

 Przed uruchomieniem pompy należy sprawdzić moment dokręcenia wszystkich szpilek (czy śruby są 
odpowiednio dokręcone). Wielkości momentów dokręcania dla poszczególnych pomp podano w instrukcji. 

 W przypadku pompowania cieczy niebezpiecznych (gorące, łatwopalne, silny kwas, etc.) przy użyciu tej 
pompy, należy przedsięwziąć środki ochronne (zainstalowanie kosza, czujników, etc.) na wypadek wycieku 
cieczy. W odpowiednich miejscach należy umieścić znaki ostrzegawcze. Wyciek cieczy może spowodować 
pożar lub wypadek. 

 Przed eksploatacją pompy, należy się w pełni zapoznać ze środkami ostrożności dotyczącymi cieczy, która 
ma być pompowana, oraz skontrolować odporność korozyjną części, które wejdą w kontakt z cieczą. NIGDY 
nie należy używać pompy do cieczy, na które pompa nie posiada wystarczającej odporności korozyjnej, lub do 
cieczy, które stanowią ryzyko wybuchu. Jeśli nie można sprawdzić odporności korozyjnej, należy 
skontaktować się ze sprzedawcą. Używanie tego produktu do jakichkolwiek cieczy, na które części 
urządzenia stykające się z nimi nie posiadają odpowiedniej odporności korozyjnej, może spowodować 
uszkodzenie produktu lub wyciek cieczy. 
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! UWAGA 

 Pracująca pompa może wytwarzać hałas. Jego poziom będzie się wahał w zależności od warunków 
użytkowania (pompowana ciecz, ciśnienie powietrza na zasilaniu oraz ciśnienie na wyjściu). 

 Należy używać sprężonego powietrza o minimalnej zawartości wilgotności, oraz bez żadnych olejów. 

 Jeśli membrana pompy jest uszkodzona, powietrze zasilające może mieszać się z cieczą, lub ciecz może 
dostawać się do środka korpusu. NIE NALEŻY UŻYWAĆ POMPY, gdy sprężone powietrze jest nieodpowiednie lub 
zanieczyszczone. 

Ø Podczas używania pompy NIE NALEŻY kłaść rąk na otwór wlotu. 
 



 

7I DELLMECO I AOD DIAPHRAGM PUMPS 

 

5.  Nazwy części i materiałów 
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DMCX 50, DMCX 130 
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Lista części zamiennych do pomp serii DMCX 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* - DMCX 10, 20  –  4 szt. ; DMCX 50,130 – 6 szt. ** -  wchodzi w skład  części nr 18 *** -  membrana TFM/PTFE **** - DMCX 130 – 4 szt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Ilość Nazwa części Materiał DMCX 10 DMCX 20 DMCX 50 DMCX 130 

1. 1 Bok pompy, prawy PE przewodzący 5 10 101 21 5 15 101 21 5 20 101 21 5 32 101 21 

2. 1 Bok pompy, lewy PE przewodzący 5 10 201 21 5 15 201 21 5 20 201 21 5 32 201 21

3. 4 Łącznik PE przewodzący 5 10 230 21 5 15 230 21 5 20 230 21 5 32 230 21 

4. 4 O-ring łącznika EPDM 5 10 270 08 5 15 270 08 5 20 270 08 5 32 270 08

   NBR 5 10 270 10 5 15 270 10 5 20 270 10 5 32 270 10

   FEP/FPM 5 10 270 04 5 15 270 04 5 20 270 04 5 32 270 04

5. 4 Kula zaworowa EPDM 1 10 60 08 5 15 60 08 1 15 60 08 1 25 60 08 

   NBR 1 10 60 10 5 15 60 10 1 15 60 10 1 25 60 10 

   PTFE 1 10 60 23 5 15 60 23 1 15 60 23 1 25 60 23 

   AISI 316 1 10 60 52 5 15 60 52 1 15 60 52 1 25 60 52 

 4 Cylinder zaworowy PE 5 10 56 20 5 15 56 20 5 20 56 20 5 32 56 20 

   PTFE 5 10 56 23 5 15 56 23 5 20 56 23 5 32 56 23 

6. 2 Korpus zaworu PE przewodzący 5 10 153 21 5 15 153 21 5 20 153 21 5 32 153 21

7. 2 Górny korek PE przewodzący 5 10 55 21 5 15 55 21 5 20 55 21 5 32 55 21

8. 2 O-ring górnego korka EPDM 5 10 78 08 5 15 78 08 5 20 78 08 5 32 78 08

   NBR - 5 15 78 10 5 20 78 10 5 32 78 10

   FEP/FPM 5 10 78 04 5 15 78 04 5 20 78 04 5 32 78 04

9. 4/6* Szpilka kompletna AISI 304 5 10 045 50 5 15 045 50 5 20 045 50* 5 32 045 50*

10. 4 Amortyzator NR/St37 1 08 69 06 1 15 269 06 1 15 269 06 1 15 269 06

11. 1 Oś membran AISI 304 1 08 24 50** 1 08 24 50** 1 15 40 50 1 25 40 50

12. 2 Wkręt łączący membran AISI 304 - - 1 15 540 50 1 25 540 50 

13. 2 Membrana EPDM 1 08 50 05*** 1 10 50 08 1 15 50 08 1 25 50 08 

   NBR - 1 10 50 10 1 15 50 10 1 25 50 10 

   TFM/PTFE 1 08 50 05 1 10 50 05 1 15 50 05 1 25 50 05 

14. 1 Korpus centralny PE przewodzący 5 10 10 21 5 15 10 21 5 20 10 21 5 32 10 21 

15. 2 Ślizg ośki membran PE - - 1 15 85 22 1 25 85 22 

16. 2/4*** Uszczelnienie ośki membran NBR - - 1 15 85 10 1 25 85 10****

17. 1 Tłumik wylotowy, kompletny PE porowaty 1 08 99 35 1 08 99 35 1 15 99 35 1 25 99 35 

18. 1 Dystrybutor powietrza, kompletny PET/NBR 1 08 020 31 1 08 020 31 1 15 020 31 1 15 020 31 

  PET/FPM 1 08 020 32 1 08 020 32 1 15 020 32 1 15 020 32 

19. 6 O-ring dystrybutora powietrza NBR 1 08 080 10 1 08 080 10 1 15 080 10 1 15 080 10 

99. 1 Klucz dystrybutora powietrza (SK4) Różnorodny 1 08 58 00 
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6. Demontaż i ponowny montaż pompy 

 
Po odkręceniu szpilek [9], zdjąć obydwa boki pompy: prawy [1] i lewy [2] z centralnego korpusu pompy [14]. W 

celu demontażu membran, należy wykręcić jedną z membran [13] z ośki [11], w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, a następnie wyciągnąć drugą membranę [13], łącznie z ośką [11], z otworu w centralnym korpusie 
[14]. 
W przypadku pomp DMCX 50, oraz DMCX 130: delikatnie wyjąć ślizgi ośki membran [15] i uszczelnienia [16]  tejże ośki 
(O-ring) z kanałków w otworze pod oś w centralnym korpusie [14] (nie uszkadzając przy tym krawędzi kanałków). 
Ponowne użycie tych samych ślizgów jest niemożliwe – należy je bezwzględnie wymienić na nowe. W celu założenia 
nowego ślizgu [15], należy uchwycić go w połowie kombinerkami i lekko ścisnąć zginając na kształt nerki, po czym 
wsunąć go w odpowiednio ukształtowany kanałek (po uprzednim wciśnięciu weń uszczelnienia [16]). Następnie, przy 
użyciu narzędzia o zaokrąglonym końcu, należy delikatnie docisnąć ślizg tak, aby przylegał na całym obwodzie do rowka 
uszczelniającego. 
Aby wymontować dystrybutor powietrza [18], należy odkręcić pokrywy po obu stronach dystrybutora przy użyciu 
specjalnego klucza oznaczonego symbolem SK4 (nie wchodzi w skład standardowego wyposażenia pompy). Następnie 
należy wyjąć ośkę oraz tłok dystrybutora, a potem delikatnie wypchnąć cylinder. 
Aby ponownie zamontować dystrybutor powietrza, należy wkręcić jedną z pokryw dystrybutora w centralny korpus [14]. 
Następnie należy nałożyć jeden z dwóch zewnętrznych pierścieni uszczelniających [19] (pozostałe cztery są osadzone 
na cylindrze dystrybutora) dystrybutor na wkręconą pokrywę wewnątrz otworu pod cylinder. Pozostałe cztery pierścienie 
uszczelniające [19] osadzone na cylindrze należy zwilżyć małą ilością wody, a następnie delikatnie wepchnąć cylinder 
wewnątrz otworu w centralnym korpusie. Nie wolno na siłę wsuwać cylindra, przy użyciu np. młotka. W przypadku gdy 
cylinder ulegnie zablokowaniu lub wsuwa się z dużym oporem, należy go wyjąć i rozpocząć operację od nowa. 
Następnie należy wsunąć wewnątrz cylindra tłoczek oraz ośkę. Po wykonaniu tych czynności należy ułożyć szósty 
pierścień uszczelniający [19] na krawędzi cylindra i przykręcić pozostałą pokrywę dystrybutora. 
W celu ponownego zamontowania membran [13], należy wkręcić jedną z membran na ośkę [11] (dla DMCX 50, 130 – 
najpierw należy wkręcić do oporu w obie membrany wkręty łączące [12]), następnie wprowadzić ośkę w otwór w 
centralnym korpusie i przykręcić z drugiej strony pozostałą membranę. Otwory pod szpilki w centralnym korpusie i 
membranach powinny się pokrywać - w przeciwnym przypadku należy lekko cofnąć ostatnio dokręcaną membranę. 
Powierzchnie przylegania zarówno membran [13], jak i obydwu boków [1, 2] muszą być bezwzględnie czyste i 
nieuszkodzone – nawet drobne uszkodzenia mogą spowodować wycieki (w takim wypadku należy delikatnie wygładzić 
zarysowaną powierzchnię boku przy użyciu drobnego papieru ściernego). Każde uszczelnienie (O-ring) przed montażem 
należy zwilżyć, następnie delikatnie wcisnąć w odpowiedni kanałek, bez zaginania. Po wymianie korpusu zaworu [6], kul 
lub cylindrów zaworowych [5] należy upewnić się, że korpus zaworu został zamontowany dokładnie w osi otworu (osie 
symetrii: otworu oraz korpusu zaworu pokrywają się). Będzie to widoczne po włożeniu uszczelnienia górnego korka [8]. 
Dopiero wtedy należy wkręcić górny korek [7] boku pompy. 
 
Jeżeli po pewnym czasie pracy natężenie przepływu w pompie obniża się bez jakiejkolwiek przyczyny, najczęstszą 
przyczyną tego zjawiska jest zabrudzenie tłumika spowodowane użyciem zanieczyszczonego sprężonego powietrza. 
Wówczas należy: 

- wymontować tłumik wylotowy i wymienić go, jeśli zachodzi taka potrzeba 
- dokładnie oczyścić dystrybutor powietrza bez użycia jakichkolwiek rozpuszczalników i zainstalować filtr 

oczyszczający powietrze zasilające pompę. 
 

 
 

 

 

Wielkość pompy DMCX 10 DMCX 20 DMCX 50 DMCX 130 

Moment dokręcenia szpilek 
(Nm): 

3 6 8 13 

 
 

! UWAGA 

 Przy instalacji osprzętu nie wolno dopuścić, by jakiekolwiek ciała obce dostały się do wnętrza produktu. W 

przeciwnym razie może nastąpić wadliwe działanie dystrybutora powietrza. 

 Podczas składania pompy należy bezwzględnie sprawdzić, czy produkt oraz kanały przepływowe są 

czyste i udrożnione, a uszczelnienia założone prawidłowo.  

 Sprawdzić, czy pompa jest odpowiednio skręcona przed jej ponownym uruchomieniem. 
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7. Instalacja 

7.1.Instalacja pompy 
1) Należy zdecydować, gdzie pompa zostanie zainstalowana.  

Ważne: 

- Wysokość ssania powinna być jak najkrótsza. 
- Należy zapewnić wystarczająco dużo miejsca wokół pompy w celu jej konserwacji. 
 
Podczas mocowania pompy do miejsca należy użyć miękkich podkładek u podstawy pompy. Aby zabezpieczyć 
pompę, śruby do mocowania powinny być w tym czasie lekko dokręcone. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

! UWAGA  

! UWAGA  

! OSTRZEŻENIE

 Wibracje wytworzone przez działanie pompy powinny być pochłonięte. Należy to wziąć pod uwagę 
podczas jej osadzania. 

 Podczas używania pompy w pozycji zanurzenia, należy przestrzegać następujących punktów: 

- Sprawdzić odporność korozyjną każdej części pompy. NIE WOLNO wystawiać pompy na działanie 
jakiejkolwiek cieczy, na którą nie posiada ona odpowiedniej odporności korozyjnej. 

- Wylot powinien być skierowany na zewnątrz, a nie w kierunku cieczy, w której pompa jest zanurzona. 

 Pompa pracująca może wytwarzać hałas. Jego poziom będzie zależał od warunków użytkowania 
(pompowana ciecz, ciśnienie sprężonego powietrza oraz ciśnienie wylotowe). 

 Na wypadek uszkodzenia membrany, oraz następnie na wypadek wycieku cieczy, zakończenie przewodu 
giętkiego musi być wyposażone w „kaptur", skrzynkę ochronną, etc. na końcu przewodu. 

 Wylot pompy powinien być skierowany na bezpieczne miejsce, z dala od ludzi, zwierząt i pożywienia. 

 Na ogół pompę należy podłączyć bez jakiegokolwiek obciążenia. Nieprzestrzeganie tego warunku może 
spowodować wyciek lub nawet uszkodzenie pompy. 

 W celu uniknięcia zjawiska wibracji zaleca się stosowanie kompensatorów drgań. 
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7.2. Podłączanie uziemienia 

a) Podczas instalacji pompy należy połączyć uziemienie w określonym miejscu na pompie. 

b) Uziemienie powinno również być połączone z urządzeniem zewnętrznym oraz przewodami. 

c) Należy używać przewodów o średnicy minimalnej 2.0 mm2. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! OSTRZEŻENIE

! UWAGA  

 Przed zainstalowaniem pompy, jak również po kilku godzinach jej pracy, należy dokręcić znajdujące się 
w korpusie szpilki, przestrzegając momentu obrotowego zgodnie z podaną tabelą (str. 10). Należy 
również dokręcić obydwa korki [7]. Dokręcenie wskazanych części jest niezbędne po dłuższym okresie 
przestoju oraz po dużych wahaniach temperatury, po transporcie czy też demontażu pompy. 

 

 Uziemienie musi być połączone z przewodami oraz innymi urządzeniami zewnętrznymi. Podczas 
użytkowania pompy należy upewnić się, że jest ona odpowiednio uziemiona. W przeciwnym wypadku, 
tarcie pomiędzy częściami oraz ścieranie spowodowane przepływem niektórych cieczy w korpusie może 
spowodować elektryczność statyczną. Dodatkowo może to spowodować pożar lub wstrząs elektryczny, w 
zależności od typu cieczy, która jest pompowana oraz otoczenia instalacji (takiego jak gazy w powietrzu 
oraz typ otaczającej armatury). 
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8.  Łączenie 

8.1. Łączenie przewodu cieczy 
 
 

 
 

 

 
 
 
1) Połącz zawór przepływu i zawór ściekowy z otworem wylotu cieczy w pompie. 

2) Połącz zawór do konserwacji do otworu wlotowego zasysania cieczy w pompie. 

3) Połącz przewód giętki do zaworu po stronie otworu wlotu i zaworu po stronie otworu wylotu w pompie. 

4) Połącz przewód giętki do wlotu po stronie zasysania i po stronie otworu wylotu do odpowiednich naczyń. 

 

zawór iglicowy

przewód giętki

zawór odcinający

wakuometr

ssanie

zawór powietrzny

sprężone powietrze

przewód giętki

filtroreduktor

zawór odcinający

tłoczenie

manometr

zawór odcinający

Zasilanie sprężonym 
powietrzem R1/4” 

Przyłącze ssawne NPT 

Gniazdo uziemienia 
 (gwint M6) 

Przyłącze tłoczne NPT 
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! UWAGA  

 Przewód giętki musi być elastyczny, aby pochłaniać wibracje pompy. Ponadto, musi on być 
przytwierdzony. 

 Na żadną z części łączących w pompie nie może działać ŻADNA siła zewnętrzna. Szczególnie należy 
zwrócić uwagę na to, by pompa nie podpierała części przewodu giętkiego i przewodów. 

 Należy używać solidnego przewodu giętkiego, który nie zwiotczeje pod wpływem silnego ssania pompy. 
Przewód giętki musi posiadać większe ciśnienie znamionowe od podciśnienia pompy (-0.8 bar). 

 Należy używać przewodu giętkiego o średnicy identycznej lub większej od otworów pompy. Jeśli średnica 
przewodu jest mniejsza, wpłynie to na osiągi pompy, lub może spowodować jej wadliwe działanie. 

 Poniżej zaworu nadmiarowego należy umieścić naczynie do zbierania cieczy. 

 Produkt ten został przetestowany przy użyciu czystej wody i ciśnieniu powietrza zasilającego 8 bar. 
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8.2. Łączenie przewodu powietrza 
 

 
 

 

 
 

 
 

1) Podłącz zawór powietrzny, filtr powietrzny oraz regulator do przewodu giętkiego połączonego ze sprężarką. 
Zainstaluj te części w pobliżu pompy. 

2) Połącz przewód giętki z urządzenia zewnętrznego do zaworu powietrznego w otworze zasilającym w pompie. 
 

Uwaga: 

W celu dostarczenia wystarczającego powietrza średnica przewodu powinna być taka sama, jak średnica otworu 
zasilającego w pompie. Należy wybrać regulator i filtr z odpowiednim przepływem powietrza, aby odpowiadało ono 
wymaganiom zużycia powietrza. Należy je zainstalować jak najbliżej pompy, nawet w wypadku suchego powietrza. 
Należy wziąć pod uwagę zużycie oraz stabilność ciśnienia zasilania. Nadmierne ciśnienie zasilania pompy zwiększa 
zużycie powietrza i przyspiesza zużycie pompy. 

! UWAGA 

! OSTRZEŻENIE

 Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że sprężarka jest odłączona. 

 Upewnij się, że przewód powietrza zasilającego pompę jest wolny od zanieczyszczeń. 

 Używaj pozbawionego oleju, suchego i czystego sprężonego powietrza w celu utrzymania optymalnego 
funkcjonowania dystrybutora powietrza. 

 Jeśli przewiduje się występowanie wilgoci w powietrzu, należy zastosować oddzielacz wody lub 
osuszacz powietrza aby zapobiec zablokowaniu pompy na skutek oblodzenia . Idealne warunki pracy 
pompy osiąga się, gdy temperatura punktu rosy powietrza otaczającego jest równa -20ºC. 

 Jeżeli na wylocie powietrza z tłumika występuje oblodzenie pomimo użycia osuszonego sprężonego 
powietrza (wskutek wilgoci występującej w powietrzu otaczającym), pomóc może zastosowanie 
przedłużonego wylotu powietrza (o ok. 0,5 m., za pomocą rury lub węża). 

 Przy instalowaniu pomp na podwyższeniach lub półkach, upewnij się, że chłodne powietrze wylatujące 
bezpośrednio z tłumika nie służy do zasilania innych urządzeń. 
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9. Obsługa 

9.1. Metoda działania 
 

Pompy membranowe firmy Dellmeco, zasilane sprężonym powietrzem mają zdolność samozasysania cieczy, a zatem 
nie jest konieczne zalanie kanału ssącego pompy cieczą. Jednakże wysokość podnoszenia cieczy dla pompy wstępnie 
zalanej jest znacznie większa.  
Pompa jest przystosowana do pracy na sucho przy małej częstotliwości suwów. Praca pompy na sucho przy wysokiej 
liczbie suwów skutkuje zwiększonym zużyciem pompy. Największą dopuszczalną częstotliwość suwów membran 
podano w tablicy poniżej.  
Dławienie przepływu po stronie ssania może spowodować uszkodzenie pompy. 
 

 

Rozmiar pompy DMCX 10 DMCX 20 DMCX 50 DMCX 130 

Maksymalna liczba suwów/min. 
przy nominalnej pracy pompy 

500 430 240 160 

 
 
 

 
 

 

1) Włącz sprężarkę. 
2) Otwórz zawór przepływu powietrza. Przy użyciu zaworu regulacyjnego ustaw ciśnienie powietrza zasilającego w 

dopuszczalnym zakresie. 

3) Otwórz zawór przepływowy po stronie wylotu. 

4) Wpierw sprawdź, czy ciecz przepływa wewnątrz przewodu i czy jest pompowana na stronę wylotu, a następnie otwórz 
całkowicie zawór przepływu powietrza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! UWAGA  

! UWAGA  

 Przed włączeniem pompy należy sprawdzić, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone. 

 Przed włączeniem pompy należy sprawdzić, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone. 

 Sprawdź, czy regulator oraz zawór ściekowy po stronie wylotu są zamknięte, a zawór po stronie wlotu jest 
otwarty. 

Ø NIE otwieraj gwałtownie zaworu przepływu powietrza. 
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9.2. Regulacja przepływu 
 

Wyreguluj zawór przepływowy po stronie wylotu lub ciśnienie powietrza zasilającego. 

 

 

 

 

 

9.3. Zakończenie pracy 
 

Zamknij zawór powietrzny w pompie oraz wyłącz sprężone powietrze. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

! UWAGA  

! UWAGA  

! UWAGA  

 Początkowo podczas zamykania zaworu przepływowego ciśnienie sprężonego powietrza może wzrosnąć. 
Należy utrzymać ciśnienie w zakresie normalnego działania. 

 Dozwolona prędkość przepływu ssania może się wahać w zależności od lepkości oraz ciężaru właściwego 
cieczy, częstości (skoku) ssania oraz innych czynników. W wypadku nagłego wzrostu prędkości pracy 
pompy (prędkość przepływu cieczy) może nastąpić kawitacja. Zredukuje to osiągi pompy oraz może 
spowodować wadliwe jej działanie. W celu zapobieżenia kawitacji, należy wyregulować ciśnienie powietrza 
zasilającego oraz przepływ. 

 W przypadku gdy po włączeniu pompy ciecz nie jest wydostaje się z pompy, w razie emisji dziwnych 
odgłosów lub w przypadku wystąpienia innych nieprawidłowości, należy natychmiast wyłączyć pompę. 

 Przy wyłączeniu pompy podczas pompowania szlamu, cząstki stałe zawarte w szlamie osadzą się i 
pozostaną wewnątrz korpusu. Po skończonej pracy pompa musi być oczyszczona z pozostającej cieczy. W 
przeciwnym wypadku podczas ponownego uruchomiania pompy, membrana może zostać uszkodzona, a oś 
może się wykrzywić. 

 Poniżej zaworu nadmiarowego należy umieścić naczynie do zbierania cieczy. 

 Należy zachować ostrożność - w momencie otwierania zaworu ciecz wytryśnie pod ciśnieniem. 

 Jeśli pompa nie jest używana przez dłuższy okres czasu, należy ją opróżnić i wyczyścić. 
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10. Metoda czyszczenia 
 

 
   

 

 

1)  Usuń przewód giętki po stronie wlotu w pompie. 

2)  Zamknij zawór przepływu po stronie wylotu oraz otwórz zawór ściekowy. Następnie na chwilę otwórz ciśnienie 

zasilania, aby usunąć prawdopodobnie dużą ilość cieczy pozostającej wewnątrz pompy. 

3)  Usuń przewód giętki po stronie wylotu, następnie przymocuj inne przewody giętkie po stronie wlotu i stronie wylotu 

w celu oczyszczenia. 

4)  Przygotuj naczynie z roztworem czyszczącym, który powinien być odpowiedni do typu cieczy pompowanej. Następnie 

podłącz przewody giętkie po stronie wlotu i wylotu pompy. 

5)  Uruchom powoli ciśnienie zasilania pompy, aby roztwór czyszczący krążył po pompie w celu jej dokładnego 

oczyszczenia. 

6)  Spłucz pompę czystą wodą. 

7)  Usuń przewód giętki ze strony wlotu pompy, pozostawiając ją włączoną na chwilę, by oczyściła się z pozostającej 

cieczy jak najdokładniej. 

 

 

 

 

 

11. Codzienna kontrola 
 

Codziennie przed rozpoczęciem pracy pompy należy przeprowadzić procedury kontrolne. W razie pojawienia się 
jakichkolwiek nieprawidłowości, NIE NALEŻY włączać pompy do czasu ustalenia przyczyny nieprawidłowości i 
przedsięwzięcia działań korekcyjnych. 

a) Upewnij się, że nie ma żadnego wycieku cieczy z jakiejkolwiek części łączącej w pompie. 

b) Upewnij się, że nie ma pęknięć w korpusie pompy i przewodach. 

c) Sprawdź, czy wszystkie śruby w pompie są dokręcone. 

d) Upewnij się, czy żadne części łączące przewody oraz urządzenie zewnętrzne nie są luźne. 

e) Upewnij się, że wszystkie części pompy, które należy regularnie wymieniać, zostały wymienione. 

! UWAGA  

! OSTRZEŻENIE

 PRZED rozpoczęciem czyszczenia pompy należy sprawdzić, czy sprężone powietrze nie jest dostarczane do 
pompy. 

 PRZED rozpoczęciem czyszczenia pompy należy sprawdzić, czy pompa nie jest pod ciśnieniem. 

 Należy zachować szczególną ostrożność przy usuwaniu przewodu - ciecz będzie wytryskać. 

 Po umyciu czystą wodą, należy ustawić pompę do góry nogami, aby wyciekła z niej woda. 
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12. Możliwe problemy 
 

12.1. Pompa nie działa 

Przyczyna Co robić 

Otwór wylotowy (tłumik) pompy jest zapchany szlamem. Sprawdzić i wyczyścić otwór wylotowy oraz tłumik. 

Powietrze nie jest dostarczane. Włączyć sprężarkę, otworzyć zawór powietrzny i 
regulator powietrza. 

Ciśnienie sprężonego powietrza jest niskie. Sprawdzić sprężarkę oraz konfigurację przewodu 
powietrza. 

Powietrze wydostaje się przez części łączące. Sprawdzić części łączące oraz czy śruby są dobrze 
przykręcone. 

Zawór przepływu po stronie wylotu nie jest otwarty. Otworzyć zawór przepływu po stronie wylotu. 

Przewód cieczy jest zapchany szlamem. Sprawdzić i oczyścić przewód cieczy. 

Pompa jest zapchana szlamem. Rozebrać korpus pompy, sprawdzić i wyczyścić. 

 

 

 

 

 

12.2. Pompa działa, ale ciecz nie wydostaje się 

Przyczyna Co robić 

Wysokość ssania lub ciśnienie wyjściowe jest wysokie. Sprawdzić konfigurację przewodu i zmniejszyć 
długość. 

Przewód cieczy po stronie wylotu (łącznie z sitkiem) jest 
zapchany szlamem. Sprawdzić i oczyścić przewód cieczy. 

Zawór po stronie wlotu nie jest otwarty. Otworzyć zawór po stronie wlotu. 

Pompa jest zapchana szlamem. Rozebrać korpus pompy, sprawdzić i wyczyścić. 

Kula i gniazdo zaworu są zużyte lub uszkodzone. Rozebrać pompę, sprawdzić i wymienić części. 
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12.3.  Zmniejszony przepływ (objętość wypływu) 

Przyczyna Co robić 

Ciśnienie powietrza jest niskie. Sprawdzić sprężarkę oraz konfigurację przewodu 
powietrza. 

Przewód powietrza lub urządzenie zewnętrzne jest zapchane 
szlamem. Sprawdzić i oczyścić przewód powietrza. 

Zawór przepływu po stronie wylotu otwiera się inaczej. Wyregulować zawór przepływu po stronie wylotu. 

Razem z powietrzem pobierana jest ciecz. Sprawdzić konfigurację przewodu po stronie 
wlotowej. 

Pojawia się kawitacja. Wyregulować ciśnienie powietrza zasilającego i 
ciśnienie wylotu, oraz skrócić wysokość ssania. 

Pojawiają się drgania. Wyregulować ciśnienie powietrza zasilającego 
i ciśnienie wylotu. Zredukować przepływ na wlocie. 

Przewód cieczy po stronie wylotu (łącznie z sitkiem) jest 
zapchany szlamem. Sprawdzić i oczyścić przewód cieczy oraz sitko. 

Otwór wylotu (tłumik) pompy jest zapchany szlamem. Sprawdzić i wyczyścić otwór wylotu oraz tłumik. 

Pompa jest zapchana szlamem. Rozebrać pompę, sprawdzić i wyczyścić. 

 

 

12.4. Wyciek płynu z otworu wylotu (tłumika) 

Przyczyna Co robić 

Uszkodzone membrany. Wymienić membrany. 

 

 

12.5. Wysokie zużycie powietrza podczas pracy 

Przyczyna Co robić 

O-ringi i tuleje są zużyte. Rozmontować dystrybutor, sprawdzić i wyczyścić. 
Wymienić części, jeśli trzeba. 

 

 

12.6. Nieregularny hałas 

Przyczyna Co robić 

Zbyt wysokie ciśnienie powietrza zasilającego. Wyregulować ciśnienie powietrza. 

Pompa jest zatkana szlamem zawierającym cząstki stałe o 
średnicy większej niż dopuszczalna. Rozmontować korpus, sprawdzić i oczyścić. 

 

 



 

21I DELLMECO I AOD DIAPHRAGM PUMPS 

 

 

 

12.7. Nieprawidłowe wibracje 

Przyczyna Co robić 

Zbyt wysokie ciśnienie powietrza zasilającego. Wyregulować ciśnienie powietrza. 

Ślizgi są zużyte. Rozmontować dystrybutor, sprawdzić i wyczyścić. 
Wymienić części, jeśli trzeba. 

Części łączące i zamocowanie pompy są luźne. Sprawdzić każdą część łączącą i dokręcić śruby. 

 

Jeżeli żadna z powyższych metod nie rozwiązuje problemu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub jednym  
z naszych biur. 

 

 

13. Zwrot produktu do serwisu 
W razie zwrotu produktu do serwisu, należy skopiować kartę zgłoszenia usterki, wypełnić ją podając 

szczegóły problemu oraz opisując warunki pracy, następnie wysłać faksem do sprzedawcy lub do naszego biura 
regionalnego. 

1) Należy uzyskać akceptację od sprzedawcy lub biura regionalnego. 

2) Wyczyścić pompę. 

3) Produkt należy zwrócić w tym samym opakowaniu, w którym został wysłany z wytwórni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

! OSTRZEŻENIE

! UWAGA 

 Aby zapobiec jakimkolwiek uszkodzeniom spowodowanym przypadkowymi wyciekami płynu, 
odpowiedzialnością  użytkownika końcowego jest dokładne mycie i czyszczenie pompy. 

 Aby zapobiec wyciekowi płynu z pompy, należy zachować bezpieczeństwo podczas transportu pompy. 
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Karta zgłoszenia usterki - do wysłania faksem 

Informacje Państwa będą bardzo pomocne w ulepszeniu naszego serwisu, jak i w ustalaniu przyczyn problemów  
i nieprawidłowości. Uprzejmie prosimy więc o wypełnienie poniższej karty i wysłanie jej faksem do Państwa sprzedawcy 
lub naszego biura regionalnego. Dziękujemy.  

Firma 

 

Nazwisko osoby odpowiedzialnej 

Adres 

 

Wydział 

 

Telefon 

 

Faks 

 

e- mail 

MODEL 

 

Rok produkcji 

Okres użytkowania 

 

Numer seryjny 

 

Warunki pracy 

 * pomieszczenie zamknięte                   *  na zewnątrz 

Data zakupu 

 

Częstotliwość pracy  

*  ciągła  * okresowa 

 

 ___________  godzin na dzień/tydzień/miesiąc 

Nazwa sprzedawcy  

 

Typ cieczy pompowanej 

 

 __________________________________________  

Ciężar właściwy  ___________________________  

Lepkość  _______________________________ cPs 

Temperatura cieczy  ______________________ *C/*F 

Szlam: 

*TAK  gęstość   _______________ % ciężaru 

średnica cząsteczek stałych  ______ mm 

* NIE 

  

Ciśnienie zasilania  __________________________ bar 

Ciśnienie wylotowe  _________________________ bar 

Wydajność  ________________________________ l/min. 

Długość wlotu ______________________________ m 

Średnica strony wlotu  _______________________ m 

Długość wylotu  ____________________________ m 

Problem 

 

Miejsce na schemat podłączenia (wymiar, długość przewodów oraz części składowe) 
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14. Specyfikacje głównych części 

14.1. Główne specyfikacje 
 

 
 

 

 

14.2. Wygląd zewnętrzny i wymiary 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 A B C D E F ØG H I J K L M N 

DMCX 10 137 86 96 113 41 8 15 15 27 NPT 3/8” 93 66 M4 R 1/4” 

DMCX 20 155 124 123 131 53 10 20 19 34 NPT 1/2” 105 115 M6 R 1/4” 

DMCX 50 205 175 168 175 75 10 20 22 48 NPT 3/4” 150 165 M6 R 1/4” 

DMCX 130 269 240 225 225 100 10 20 33 63 NPT 1 1/4” 205 215 M6 R 1/4” 

! UWAGA 

 Ze względu na ciągłe unowocześnienia i modyfikacje naszych produktów, podane wymiary mogą ulec 
zmianie bez wcześniejszej informacji na ten temat. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy 
o kontakt ze sprzedawcą lub naszym biurem regionalnym. 

LK

A

BD

C

E
F

ØG

H

I

J (discharge)

J (suction)
M

N (air connection)N (zasilanie) 

J (t�oczenie) 

J (ssanie) 
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14.3. Dane techniczne 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

14.4. Kod pompy 
 
 

DMCX 20 RTP 
 
 

Materiał i rodzaj zaworu:  E – kula zaworowa, EPDM 
 N – kula zaworowa, NBR 
 S – kula zaworowa, AISI 316 
 T – kula zaworowa, PTFE 
 P – zawór cylindryczny, PE 
 F – zawór cylindryczny, PTFE 

 
Materiał membran: E – EPDM 
 N – NBR 
 T – TFM/PTFE 
 

Materiał korpusu pompy: R – PE przewodzący 
 

Wielkość przyłączy, NPT: 10: 3/8”, 20: 1/2”, 50: 3/4”, 130: 1 1/4” 

 
Pompa membranowa zasilana sprężonym powietrzem DELLMECO, seria CX 

 
 
 
 

 DMCX 10 DMCX 20 DMCX 50 DMCX 130 

Max wydajność [l/min] 10 20 50 130 

Max ciśnienie zasilania [bar] 7 

Wielkość przyłącza NPT 3/8" 1/2" 3/4” 1 1/4” 

Przyłącze sprężonego powietrza R 1/4” 

Ssanie na sucho [m słupa H20] dla:  

pompy z zaworami cylindrycznymi 0.7 2.0 3.5 4.5 

pompy z kulami zaworowymi EPDM 0.5 0.5 2.0 2.5 

pompy z kulami zaworowymi NBR 0.5 0.5 2.0 2.5 

pompy z kulami zaworowymi PTFE 0.5 0.5 2.0 2.5 

pompy z kulami zaworowymi AISI 316 0.3 1.0 2.0 2.5 

Ssanie na mokro [m słupa H20] 8.0 9.0 

Maks. średnica cząstek stałych [mm] 1.4 2.4 7 16 

Max temperatura [ºC] 70 

Waga [kg] 1.3 2.2 3.2 4.2 

Materiał korpusu pompy PE przewodzący 

Materiał membran TFM/PTFE NBR, EPDM lub TFM/PTFE 

Materiał kul zaworowych PTFE, AISI 316 NBR, EPDM, PTFE lub AISI 316 

Materiał zaworów cylindrycznych PTFE PE lub PTFE 

Materiał uszczelnień (O-ringów) FEP/FKM NBR, EPDM lub FEP/FKM 

Max lepkość [cP] 3000 6000 10000 15000 

Poziom natężenia dźwięku wg DIN 45635,  
w zależności od ciśnienia zasilania [dB (A)]:      

    

    

                 przy ciśnieniu zasilania 3 bar 68 - 70 68 - 70 68 – 71 69 – 71 

                 przy ciśnieniu zasilania 5 bar 71 – 74 71 – 73 73 – 75 71 – 75 

                 przy ciśnieniu zasilania 7 bar 71 – 76 72 – 75 74 – 78 73 - 76 
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14.5. Charakterystyki przepływu 
 

 
 
 
                



26I DELLMECO I AOD DIAPHRAGM PUMPS 

 

15. Ograniczona gwarancja 

Produkt ten jest wysyłany do klientów po spełnieniu surowych standardów kontrolnych. Jeśli pojawi się jakiekolwiek 
odchylenie od normy podczas normalnej pracy zgodnie z instrukcjami użytkowania i innymi uwagami dotyczącymi działania 
w czasie okresu gwarancji (24 miesiące od daty zakupu), które są spowodowane wadą produkcyjną, wadliwe części 
produktu zostaną naprawione lub produkt zostanie wymieniony bez żadnych dodatkowych kosztów. Gwarancja ta NIE 
odnosi się do przypadkowych uszkodzeń lub wadliwych działań wymienionych poniżej. 

1. Okres gwarancji 

Gwarancja ta pokrywa czas 24 miesięcy od daty zakupu. 

2. Gwarancja 

Jeśli podczas okresu gwarancji materiał oryginalnych części tego produktu lub jakość wykonania tego produktu 
okażą się wadliwe, i tak zostanie to uznane przez naszą firmę, koszt serwisu zostanie w pełni pokryty przez 
naszą firmę. 

3. Wyłączenie z gwarancji 

Podczas okresu gwarancji, gwarancja NIE odnosi się do następujących: 

1) Wadliwe działanie spowodowane przez części inne niż oryginalne części określone przez producenta. 

2) Wadliwe działanie spowodowane przez złe zastosowanie lub błędy przy pracy, lub złe przechowywanie i złą 
konserwację produktu. 

3) Wadliwe działanie spowodowane użyciem cieczy, która może powodować korozję, pęcznienie lub rozpuszczanie 
części składowych produktu. 

4) Nieprawidłowość spowodowana naprawą dokonaną nie przez naszą firmę, nie przez biuro regionalne, sprzedawcę 
czy autoryzowany personel serwisu. 

5) Wadliwe działanie spowodowane modyfikacją produktu dokonaną nie przez autoryzowany personel serwisu. 

6) Zużycie normalne w eksploatacji części, które musza być regularnie wymieniane w trakcie normalnej pracy, takie 
jak membrany, gniazda zaworu, kule, ślizgi oraz o-ringi. 

7) Wadliwe działanie i/lub uszkodzenie powstałe w wyniku transportu, przesuwania lub upuszczenia produktu po 
zakupie. 

8) Wadliwe działanie i/lub uszkodzenie powstałe w wyniku pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi lub innej siły wyższej. 

9) Wadliwe działanie spowodowane użyciem sprężonego powietrza zawierającego zanieczyszczenia, powietrza  
z olejem lub o nadmiernej wilgotności, lub użyciem gazów lub cieczy innych, niż określone sprężone powietrze. 

10) Wadliwe działanie spowodowane użyciem cieczy powodującej nadmierne ścieranie. 

Ponadto, gwarancja nie dotyczy części gumowych lub innych części podlegających zużyciu podczas normalnej pracy, 
które są użyte w tym produkcie oraz jego osprzęcie. 

4. Części 

Części do tego produktu będą dostępne przez 5 lat od zaprzestania jego produkcji. Po upływie 5 lat od 
zaprzestania produkcji, nie gwarantujemy dostępności części do tego produktu. 
 



 

 

Notatki: 
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