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Grupa SBS sp. z o.o. 

91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93 

www.grupa-sbs.pl 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI oraz GWARANCJA   

POMPY OBIEGOWEJ DO INSTALACJI C.O. NANOPANEL 

sterowanej elektronicznie  

                        ARTYKUŁ:                                                    MODELE: 

                        NAN 130040                                              RS25/4EA,  

                        NAN 130060                                              RS25/6EA 

 

Przed przystąpieniem do instalacji i obsługi pompy prosimy o uważne przeczytanie instrukcji 

montażu i użytkowania. 

eco                                        
80% oszczędnośd energii 

 

 

 

 

 

 

http://www.grupa-sbs.pl/
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POMPY OBIEGOWE NANOPANEL 

Opierają się na specjalnej konstrukcji silnika, która zapewnia cichą pracę oraz dopływ 

odpowiedniej ilości energii cieplnej do instalacji c.o., zarówno w dzieo jak i w nocy                 

w zależności od parametrów panujących w instalacji. 

Zastosowanie nowoczesnej technologii umożliwia w odróżnieniu  od standardowych pomp    

z silnikami o stałej prędkości, które wymuszały ciągły przepływ czynnika pod stałym 

ciśnieniem, dostosowanie parametrów pracy pompy do aktualnego zapotrzebowania na 

energię. 

DANE TECHNICZNE 

 MODEL RS25/4EA MODEL RS25/6EA 

Maksymalna wysokośd 
podnoszenia 

4m 6m 

Maksymalny przepływ 2,6 m3/h 3,6 m3/h 

Maksymalne ciśnienie 
robocze 

 
1,0 MPa (10 bar) 1,0 MPa (10 bar) 

Rozstaw przyłączy 180 mm 180 mm 

Wielkośd przyłączy G 1 ½” G 1 ½” 

Pobór mocy 5÷22W 5÷44W 

 

MONTAŻ POMPY W INSTALACJI C.O. 

Pompę należy zamontowad w instalacji, w taki sposób, aby były zachowane następujące 

warunki: 

 kierunek przepływu był zgodny ze strzałką na korpusie pompy (rys.1) uszczelnienie      

z instalacją winno byd wykonane za pomocą uszczelek dostarczonych w komplecie, 

 układ był wypełniony cieczą, a następnie dokładnie odpowietrzony (rys.2), 

 ciśnienie robocze nie przekraczało dopuszczalnego ciśnienia roboczego 

przewidzianego dla danej pompy, 

 pompa winna byd tak zainstalowana, aby wał silnika był usytuowany równolegle do 

ziemi (rys.3), 

 pompę należy zabezpieczyd na dopływie filtrem, który należy okresowo czyścid, 

 przed jak i za pompą winny byd zamontowane zawory odcinające, 

 pompy powinny byd zamontowane w miejscu łatwo dostępnym, umożliwiającym       

w sposób bezproblemowy odpowietrzenie układu, 

 pomp nie wolno montowad w pomieszczeniach o dużym stopniu wilgotności oraz     

w miejscach gdzie istnieje niebezpieczeostwo zalania układu elektrycznego pompy 

wodą, 

 maksymalna temperatura cieczy nie powinna przekraczad 95oC. 
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Istnieje możliwośd zmiany panelu sterującego poprzez odkręcenie i przestawienie stojanu 

silnika (NALEŻY TO WYKONAD PRZED ZALANIEM UKŁADU CIECZĄ). 

 

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 

 pompa powinna byd podłączona do instalacji elektrycznej przez wykwalifikowany 

personel techniczny posiadający odpowiednie uprawnienia, 

 przed przystąpieniem do podłączenia pompy do instalacji należy odciąd zasilanie       

w instalacji, do której będzie podłączana pompa, 

 zdemontowanie pokrywy zabezpieczającej zaciski elektryczne należy dokonywad 

tylko i wyłącznie przy wyłączonym zasilaniu, 

 przewody elektryczne nie powinny byd naciągnięte, 

 przewody powinny byd podłączone zgodnie z oznaczeniami na zaciskach, 

 pompa musi zostad uziemiona, 

 pompę wraz z jej układem elektrycznym należy chronid przed zawilgoceniem. 

 

SCHEMAT PODŁĄCZENIA POMPY 

 

1. Podłączyd przewód żółto-zielony do zacisku oznaczającego uziemienie. 

2. Przewód niebieski podłączyd do zacisku z oznaczeniem N. 

3. Przewód brązowy podłączyd do zacisku o oznaczeniu L. 
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OPIS PANELU STEROWANIA 

 

 

 

 

 

 

 

1 -- wskaźnik aktualnego zużycia energii 

2 -- tryb pracy automatyczny 

3 -- tryb pracy ręczny najniższy bieg 

4 -- tryb pracy ręczny średni bieg 

5 -- tryb pracy ręczny najwyższy bieg 

6 -- tryb nocny 

7 -- przycisk uruchamiania trybu nocnego 

8 -- przycisk wybory trybu pracy 

9 -- maksymalne ciśnienie trybu pracy 

10 -- minimalne ciśnienie trybu pracy 

11 -- maksymalny przepływ trybu pracy 

12 -- minimalny przepływ trybu pracy  
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CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE 

 

  RS25/4EA:     RS25/6EA: 

 

Możliwośd pracy w kilku trybach: 

 HPP – krzywa najniższego proporcjonalnego ciśnienia. Wysokośd podnoszenia jest 

zredukowana przy spadku zapotrzebowania na przepływ i wzrasta w chwili 

zwiększonego na nie zapotrzebowania, punkt pracy na krzywej HPP, 

 LPP - krzywa najwyższego proporcjonalnego ciśnienia. Wysokośd podnoszenia jest 

zredukowana przy spadku zapotrzebowania na przepływ i wzrasta w chwili 

zwiększonego na nie zapotrzebowania, punkt pracy na krzywej LPP, 

 HCP – krzywa najniższej stałej wysokości podnoszenia. Utrzymanie stałej wysokości 

podnoszenia niezależnie od zmiany przepływu w instalacji, punkt pracy na krzywej 

HCP, 

 LCP - krzywa najwyższej stałej wysokości podnoszenia. Utrzymanie stałej wysokości 

podnoszenia niezależnie od zmiany przepływu w instalacji, punkt pracy na krzywej 

LCP, 

 Tryb HPP, LPP – zalecane do instalacji grzejnikowych, 

 Tryb HCP, LCP - zalecane do instalacji ogrzewania podłogowego, 

 I, II, III – tryby pracy ręczne, punkt pracy pompy znajdował się będzie odpowiednio na 

krzywych I, II, III. Pompa na każdej z tych nastaw działa ze stałą prędkością wirnika, 

 AUTO – pompa automatycznie dostosowuje wydajnośd oraz wysokośd podnoszenia 

zgodnie z zapotrzebowaniem instalacji.  
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ODPOWIETRZANIE  

 przed uruchomieniem pompy cała instalacja musi zostad zalana cieczą, a pompa 

odpowietrzona, 

 pod żadnym pozorem pompa nie może pracowad na sucho. 

W prawidłowo odpowietrzonej instalacji pompa powinna odpowietrzyd się w sposób 

automatyczny, ale dla pewności odpowietrzenia pompy należy odkręcid pokrętło 

odpowietrzania ręcznego. Pompa nie pracuje, instalacja jest zalana cieczą i w tym momencie 

odkręcamy pokrętło odpowietrzania ręcznego, aż do momentu kiedy zacznie spod niego 

wypływad ciecz. Po odpowietrzeniu pokrętło należy wkręcid z powrotem i następnie można 

uruchomid pompę. 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 

 

 

 

 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

pompa nie uruchamia się 

brak zasilania elektrycznego sprawdzid podłączenie 
elektryczne i bezpieczniki 

wirnik pompy zablokowany 
przez zanieczyszczenia na 

łożyskach 

ustawid prędkośd 
maksymalną i odblokowad 

wirnik za pomocą 
śrubokręta 

pompa zabrudzona zdemontowad silnik i 
wyczyścid silnik 

instalacja jest za głośna 

instalacja jest 
zapowietrzona 

odpowietrzyd instalację 

nastawiona za wysoka 
prędkośd obrotowa 

przełączyd na niższe obroty 
pompę 

pompa hałasuje 
pompa jest zapowietrzona odpowietrzyd pompę 

ciśnienie dopływu jest zbyt 
małe 

zwiększyd ciśnienie dopływu 

pompa uruchamia się i po 
krótkim czasie zatrzymuje 

pomiędzy wirnikiem pompy 
i korpusem osadziły się 

zanieczyszczenia lub kamieo 

zdemontowad silnik i 
usunąd wszelkie 

zanieczyszczenia z pompy 
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KARTA GWARANCYJNA NA RYNEK POLSKI 

SBS sp. z  o.o. udziela kupującemu gwarancji, co do jakości sprzedawanych przez siebie 

towarów na następujących zasadach :  

1. Okres gwarancji na zakupiony towar wynosi 24 miesiące od daty udokumentowanej 

daty zakupu (faktura VAT, paragon) lecz nie dłużej niż 30 miesięcy od daty 

wprowadzenia do dystrybucji. 

2. W okresie gwarancyjnym Sprzedawca usunie nieodpłatnie usterki, których przyczyny 

wywodzą się w sposób udokumentowany z wad materiałowych i produkcyjnych. 

3. Ochrona gwarancyjna obejmuje produkty SBS sp. z o.o. eksploatowane na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Podstawą rozpatrywania reklamacji jest udostępnienie wyrobu w stanie takim,          

w jakim ujawniły się wady wraz z opisem problemu technicznego i dokumentem 

zakupu.  

5. Towar należy dostarczyd do miejsca zakupu lub wysład na adres MAGAZYN 

CENTRALNY SBS sp. z o.o. , 91-205 ŁÓDŹ , ul. Aleksandrowska 67/93 , tel. 42 230 34 

18 , z dopiskiem „Pompa Nanopanel” , załączając niniejszą gwarancję z potwierdzoną 

data zakupu. Wszelkie związane z tym koszty ponosi użytkownik. 

6. Usterki uznane przez SBS sp. z o.o. są objęte obowiązkiem gwarancyjnym i zostaną 

ujęte przez nieodpłatną wymianę uszkodzonych części lub wymianę kompletnego 

wyrobu na wolny od wad, w terminie 14 dni od daty dostarczenia kompletnego 

pisemnego zgłoszenia usterki przez Kupującego wraz z urządzeniem. 

7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeo powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania 

z winy użytkownika , uszkodzeo mechanicznych, zamarznięcia , wyładowao 

atmosferycznych lub wad instalacji elektrycznej . 

8. W ramach niniejszej gwarancji wykluczone są roszczenia odszkodowawcze z tytułu 

szkód powstałych poza samym towarem 

9. Uprawnienia Kupującego wynikające z niniejszych gwarancji nie wyłączają , nie 

ograniczają ani nie zawieszają uprawnieo Kupującego wynikających z niezgodności 

towaru z umową . 

Data wprowadzenia pompy do dystrybucji  ……………………………………………………. 

Pompa o numerze artykułu ……………………………… model ………………………........... 

Data sprzedaży pompy użytkownikowi …………………………………………………………… 

 

                                                                                                               ………………………………………….. 

                                                                                                              Pieczęd i podpis dystrybutora 

 


