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1. Declaration of conformity Tuyên bố về sự phù hợp 

DECLARATION OF CONFORMITY 

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP 

( In accordance with the Machinery directive 2006/42/CE) 

( Theo Chỉ thị về an toàn máy móc của Cộng đồng Châu Âu 2006/42/CE 

 

We declare under our sole responsibility that the products: SOLENOID DRIVEN METERING 

DOSING PUMPS WITH INSTRUMENT BUILT-IN (MS-Plus pH) complies with the 

Machinery Directive 2006/42/CE.  

Với trách nhiệm của mình, OBL tuyên bố rằng sản phẩm Bơm định lượng từ tính với thiết bị  

đi kèm series MS- Plus pH (mV) tuân theo tiêu chuẩn về Chỉ thị an toàn máy móc của Cộng 

đồng Châu Âu 2006/42/CE.  

Description: SOLENOID DRIVEN METERING PUMP Mô tả: Bơm định lượng từ tính 

Manufacturing year: see tag on the machine Năm sản xuất: Theo nhãn ghi trên máy 

Conformity is declared under the following standards: 

Tuyên bố tính phù hợp theo những tiêu chuẩn dưới đây:  

Electromagnetic compatability (EMC) 2004/108/CE; 

Tính tương thích điện từ (EMC) 2004/108/CE;   

Low Voltage (LVD) 2006/95/CE; Điện áp thấp (LVD) 2006/95/CE; 

Pressure equipment (PED) 97/23/CE; Thiết bị chịu áp lực (PED) 97/23/CE;  

ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk 

reduction. 

ISO 12100:2010 An toàn máy móc- Quy tắc thiết kế chung- Đánh giá & giảm thiểu rủi ro.  
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The manufacturer also declares that the Technical File of the machine is kept at: OBL S.r.l., Via 

Kennedy, 12 - 20090 Segrate (MI) – Italia 

Nhà sản xuất cũng thông báo rằng Tài liệu kỹ thuật của thiết bị được cất giữ ở OBL S.r.l., Via 

Kennedy, 12 - 20090 Segrate (MI) – Ý 

2. Introduction Giới thiệu chung 

The box contains: Hộp bao gồm:  

Nr.1 Metering pump Bơm định lượng 

nr.1 instruction manual Tài liệu hướng dẫn 

nr.1 suction foot & filter Chân hút & Bộ lọc 

nr.1 suction tube Ống hút 

nr.1 delivery tube Ống dẫn 

nr.1 injection valve Van phun  

nr.1 hose locking ring and tube holder for 4x6 mm 

tube Vòng khóa và giá để ống 4*6 mm 

nr.1 fuse Cầu chì 

nr.2 screws and fixing bolts Đinh vít và bu lông bắt 

chặt  

 

Suction foot & 

filter 

Chân hút & Bộ 

lọc 

Injection valve 

Van phun 

Delivery tube 4x6 mm –  

2mt (dark polyethylene) 

Ống dẫn 4*6 mm- 2m 

( Nhựa PE đen) 

Suction tube 4x6 mm –  

2mt (transparent PVC) 

Ống hút 4*6 mm- 2m 

(Nhựa PVC trong suốt) 

 
 

  

 

Kit  Hose locking ring  

Vòng khóa  

Tube holder for 4x6 mm 

Fixing bolts d.6 

Bu lông bắt chặt d.6  

Screws 4.5x40 

Fuse 5x20 

Cầu chì 5*20  
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Giá để ống 4*6 mm  Đinh vít 4.5*40 

 
  

WARNING CẢNH BÁO 

Warning! Please read the warning notices in this section very carefully, because they 

contain important information regarding safety in installation, use and maintenance of the 

pump. 

Cảnh báo! Vui lòng đọc những chú ý cảnh báo trong đoạn này cẩn thận vì chúng chứa 

những thông tin quan trọng liên quan đến sự an toàn khi lắp đặt, sử dụng và bảo trì bơm.  

Any intervention or repair to the internal parts of the pump must be carried out by qualified 

and authorized personnel. The manufacturers decline all responsibility for the consequences of 

failure to respect this rule. 

Việc can thiệp hay sửa chữa những bộ phận bên trong của bơm phải được tiến hành bởi 

những người có kinh nghiệm và quyền hạn. Nhà sản xuất từ chối chịu trách nhiệm cho những 

thiệt hại là hậu quả của việc vi phạm nguyên tắc này.  

3. Regulation reference  Điều lệ tham khảo 

The main reference for the composition of this manual is the Annex I of Machinery 

Directive 2006/42/EC. 

Nguồn tham khảo chính cho nội dung trong tài liệu hướng dẫn này là phụ lục 1 trong Chỉ thị 

về an toàn máy móc của Cộng đồng Châu Âu 2006/42/EC. 

In the design, manufacture and realization of the pump was used a series of Technical Standards 

in order to satisfy all the European health & safety requirements. 

Trong quá trình thiết kế, sản xuất và lắp đặt bơm, OBL luôn sử dụng những tiêu chuẩn kỹ 

thuật để đáp ứng yêu cầu an toàn và sức khỏe của Cộng đồng Châu Âu.   

4. Presentation Thuyết minh 
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The pump has been constructed in accordance with best practice. Both its life and its electrical 

and mechanical reliability will be enhanced if it is correctly used and subjected to regular 

maintenance. 

Bơm được sản xuất theo thực tế công nghệ. Vòng đời sử dụng cũng như độ tin cậy của máy 

móc, thiết bị điện sẽ được tăng cường nếu sử dụng bơm đúng cách và tuân theo những yêu cầu 

bảo trì định kỳ.  

4.1 Warranty Bảo hành 

All OBL metering pumps undergo a specific test before dispatch in accordance to OBL Quality 

System ISO-9001:2008, approved and certified by RINA (RINA Services S.p.A.). 

Tất cả bơm định lượng OBL đều phải trải qua một quá trình kiểm tra đặc biệt trước khi đưa ra 

thị trường theo hệ thống quản lý chất lượng của OBL ISO-9001:2008, được phê duyệt và 

chứng nhận bởi RINA.  

OBL metering pumps have a warranty against defects in material and workmanship for twelve 

(12) months from the date first placed in service or twenty-four (24) months from dispatch 

by OBL (whichever comes earlier). 

Bơm định lượng OBL có thời gian bảo hành cho những lỗi về vật liệu và tay nghề là 12 tháng 

từ ngày lắp đặt đầu tiên hoặc 24 tháng từ ngày OBL đưa ra thị trường (tùy theo cái nào đến 

sớm hơn).  

OBL’s sole obligation under the warranty is to provide free of charge replacement (to be made 

at OBL, Segrate – Milan, Italy) of any part acknowledged as faulty by OBL because of a defect 

in mate- rial or workmanship during the warranty period. 

Nghĩa vụ duy nhất của OBL theo điều khoản này là cung cấp dịch vụ thay thế miễn phí ( thực 

hiện ở OBL, Segrate- Milan, Italy) bất cứ bộ phận nào do lỗi của OBL về vật liệu hay tay nghề 

trong thời gian bảo hành.  

Warranty DOES NOT applying in the following cases: 

Bảo hành không được áp dụng trong những trường hợp sau:  

- Normal wear (e.g. seals, packing); 

Hao mòn thông thường (vòng đệm kín, bao bì…) 
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- If installation and/or utilization is not consistent to selling conditions and/or instruction 

manual. 

Nếu lắp đặt/ sử dụng không tuân thủ điều kiện bán hàng và tài liệu hướng dẫn.  

- If OBL metering pumps are re-sold to other companies. 

Nếu bơm định lượng OBL được bán lại cho những công ty khác.  

- Issues not attributable to a defect in material or workmanship 

Vấn đề không phải do lỗi vật liệu hay tay nghề 

- Issues occurring after the expiration of the warranty period 

Vấn đề phát sinh khi đã hết thời gian bảo hành 

- Inadequate or improper maintenance or monitoring 

Bảo trì hay giám sát không đúng cách/ không đủ 

- Improper repair by anyone other than OBL 

Sửa chữa không đúng cách bởi bên thứ 3 không phải OBL  

- Alteration, change or modification by anyone other than OBL 

Sửa đổi, thay đổi hay điều chỉnh bởi bên thứ 3 không phải OBL  

- Abrasive wear or corrosion attributable to materials being pumped 

Ăn mòn do vật liệu bơm 

In case of warranty claim, OBL metering pumps are to be returned to OBL (DDP based) for 

inspection and evaluation with relevant description of anomaly malfunction. 

Trong trường hợp có khiếu nại bảo hành, bơm định lượng sẽ được trả lại cho OBL (theo điều 

khoản DDP) để kiểm tra và đánh giá đính kèm bản mô tả những trục trặc khác thường.  

OBL metering pumps being returned must be cleaned from any chemical and properly packed. 

If received without cleanness certificate, OBL metering pumps will be sent back without 

checking and warranty claim will be denied. 

Bơm định lượng trả lại cho OBL phải sạch hóa chất và được đóng gói cẩn thận. Nếu OBL 

nhận bơm mà không được đảm bảo sạch sẽ thì OBL sẽ trả lại bơm và từ chối khiếu nại bảo 

hành.  

Except as expressly provided above, Company makes no warranties or guarantees with respect 

to Products or Parts, express or implied, including but not limited to, implied warranties of 

merchant- ability or fitness for a particular purpose. 

Ngoài trừ những điều khoản trên, OBL không chịu trách nhiệm bảo hành bơm hay phụ 

kiện, bao gồm nhưng giới hạn, liên quan đến bảo hành bán, vì một mục đích nào đó.  
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WARNING: Any intervention or repair to the internal parts of the pump must be 

carried out by qualified and authorized personnel. The manufacturers decline all 

responsibility for the consequences of failure to respect this rule. 

CẢNH BÁO: Chỉ những người có kinh nghiệm và trách nhiệm mới được can thiệp hay sửa 

chữa những bộ phận bên trong của bơm. Nhà sản xuất từ chối trách nhiệm cho những rủi ro 

là hậu quả khi không tuân thủ quy tắc này.  

5. Technical Datas Dữ liệu kỹ thuật 

Model Max flow 

rate (l/h) 

Lưu 

lượng 

dòng tối 

đa 

Max 

pressure 

(bar) 

Áp suất 

tối đa 

Max 

working 

frequency 

(imp/min) 

Tần số làm 

việc tối đa 

ml/ 

pulse 

Max 

suction 

high (m) 

Chiều 

cao hút 

tối đa 

Standard 

power 

supply (*) 

Nguồn 

điện tiêu 

chuẩn 

Weight 

(kg) 

Trọng 

lượng 

MS 01-15 1 15 120 0.14 1.5 230V-

50/60 Hz 

2.3 

MS 02-10 2 10 120 0.28 1.5 230V-

50/60 Hz 

2.3 

MS 05-05 5 7 120 0.69 1.5 230V-

50/60 Hz 

2.3 

MS 10-10 10 10 180 0.93 1.5 230V-

50/60 Hz 

2.3 

MS 20-03 20 3 200 1.67 1.5 230V-

50/60 Hz 

2.3 

MS 50-01 50 0.1 220 3.79 1.5 230V-

50/60 Hz 

2.3 

(*) Other power supply available on request Những nguồn điện khác có sẵn theo yêu cầu 

Dimensions (mm) 

Kích thước 

Materials 

Vật liệu 
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Pump head Đầu bơm: polypropylene (on request: 

PVC, SS316, PTFE, PVDF) 

Diaphragm Màng: PTFE  

Connections Khớp nối : polypropylene 

Foot filter Bộ lọc chân: polypropylene  

Injection valve Van phun: polypropylene  

Suction tube Ống hút: PVC crystal 

Delivery tube Ống dẫn: polyethylene 

Standard valves Van chuẩn: Ceramic ball 

Valves on request Van theo yêu cầu: Lip in FPT (on 

request: EPDM)   

Seats Bệ: FPM (on request: EPDM) 

 

6. Shipping and transporting the pump Gửi và vận chuyển bơm 

The pump should always be moved in a vertical (and never in a horizontal) position. 

Luôn luôn di chuyển bơm theo vị trí dọc, không bao giờ theo vị trí nằm ngang.  

7. Putting into service  Đưa vào vận hành 

7.1 Assembly  Lắp ráp 

All metering pumps are normally supplied fully assembled. For greater clarity, please consult 

the exploded view of the pump added at the end of the manual, which shows all the pump details 

and a complete overview of all the pump components. These drawings are in any case quite 

indispensable whenever defective parts have to be re-ordered. For the same purpose, the 

appendix also contains other drawings showing the hydraulic parts (pump head and valves). 

Tất cả bơm định lượng thường được cung cấp khi đã lắp ráp đầy đủ. Để biết chi tiết hơn, vui 

lòng tham khảo bản vẽ bổ sung ở cuối tài liệu này với tất cả chi tiết bơm và bản miêu tả hoàn 

chỉnh những bộ phận của bơm. Những bản vẽ này trong bất cứ trường hợp nào cũng rất cần 

thiết, đặc biệt khi những bộ phận lỗi được đặt hàng lại. Vì mục đích tương tự, phụ lục cũng 

nên gồm những bản vẽ khác chỉ ra những bộ phận chạy bằng sức nước ( đầu bơm và van).   

7.2 Installation  Lắp đặt 
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Install the pump in a dry place and well away from sources of heat and, in any case, at 

environmental temperatures not exceeding 40°C. The minimum operating temperature depends 

on the liquid to be pumped, bearing in mind that it must always remain in a liquid state. 

Lắp đặt bơm ở vị trí khô ráo và tránh nguồn nóng và trong bất cứ trường hợp nào, ở nhiệt độ 

môi trường không quá 40oC. Nhiệt độ hoạt động tối thiểu phụ thuộc vào chất lỏng bơm, luôn 

nhớ rằng dung dịch phải ở trạng thải lỏng.  

Carefully observe the regulations in force in the various countries as regards electrical 

installations. 

Nghiên cứu cẩn thận những quy định hiện hành liên quan đến vấn đề lắp đặt điện ở quốc gia 

vận hành bơm.  

When the supply cable is devoid of a plug, the equipment should be connected to the supply 

mains by means of a single-pole circuit breaker having a minimum distance of 3 mm 

between the contacts. Before accessing any of the electrical parts, make sure that all the supply 

circuits are open. 

Khi dây cáp không có ổ cắm, nên nối thiết bị với đường ống chính tiếp liệu bằng một cầu dao 

cắt mạch đơn cực có khoảng cách tối thiếu 3 mm giữa những công tắc. Trước khi tiếp xúc bất 

cứ bộ phận điện nào, chắc chắn rằng đã mở mạch cấp.  

Locate the pump as in Figure 1, bearing in mind that it can be fixed both below and above the 

level of the liquid to be dosed up to a maximum of 1.5 meters. The point of injection should 

always be placed higher than the liquid to be injected. If the system is operating at atmospheric 

pressure (additive free discharge) the additive tank must be absolutely positioned higher than 

the injection point; periodically check the function of the injection valve, because its excessive  

wear could lead additive infiltration inside the pump trough gravity (even when the system is 

turned off). If the pproblem persist, insert a calibrated pressure valve between the pump and  the  

injection  point. For liquids that give off aggressive fumes, do not install the pump above the 

tank unless the tank is sealed. 

Định vị bơm như Hình 1, ghi nhớ rằng bơm có thể được cố định cả ở bên dưới hay bên trên 

mức chất lỏng định lượng lên đến tối đa 1.5 m. Điểm châm nên luôn được đặt ở vị trí cao hơn 

chất lỏng châm. Nếu hệ thống đang hoạt động ở mức áp suất khí quyển, bể chất phụ gia phải 

được định vị cao hơn điểm châm, kiểm tra định kỳ chức năng của van phun, vì sự hao mòn 
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quá mức có thể dẫn đến sự ngấm chất phụ gia vào trong bơm thông qua trọng lực ( thậm chí 

kể cả khi hệ thống tắt). Nếu vẫn còn vấn đề, lắp đặt  một van áp suất hiệu chỉnh giữa bơm và 

điểm phun. Đối với những dung dịch có mùi mạnh, không lắp đặt bơm trên bể trừ khi bể kín 

mít.  

 

1 Dosing pump Bơm định lượng 

2 Suction tube Ống hút 

3 Delivery tube Ống dẫn  

4 Tank with chemical product Thùng chứa hóa chất 

5 Foot filter Bộ lọc chân  

6 Power supply cable Dây cáp điện 

7 Discharge tube Ống đẩy 

8 Injection Valve Van phun 
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Suction foot & filter connection Khớp nối bộ lọc và chân đường hút 

Connect the suction transparent PVC tube to the filter, insert the tubes 

on the conical couplings and block them with the appropriate locking 

nuts (Figure 2).  

Nối ống hút PVC trong suốt đến bộ lọc, lồng ống vào trong mắt nối 

hình nón và chèn chúng với đai ốc khóa thích hợp ( Hình 2).  

Place the foot filter on the bottom of the tank, in a vertical position, 

containing the liquid to be dosed. 

Đặt bộ lọc chân ở cuối bể theo vị trí dọc, nơi chứa chất lỏng định 

lượng.  

 

Hình 2 

 

Suction Tube Connection Khớp nối ống hút 

The suction ring is always at the bottom of the pump, where the tube will be mounted with the 

filter that goes to the container of the liquid to be dosed. 

Vòng hút luôn ở cuối bơm nơi ống được lắp đặt cùng với bộ lọc đi vào bên trong của chất 

lỏng được bơm.  

Remove the rubber disc that protects the connectors, insert the 

tubes on the conical couplings and block them with the 

appropriate locking nuts (figure 3). 

Di chuyển đĩa cao su bảo vệ đầu dây nối, lồng ống vào trong mắt 

nối hình nón và chèn chúng với đai ốc khóa thích hợp (Hình 3) 

1. Tube 4x6 (PVC transparent) Ống 4*6 (Nhựa PVC trong suốt)  

2. Locking nut Đai ốc khóa  

3. Hose locking ring Vòng khóa  

4. Tube holder  Giá để ống  

5. Check that the o-ring is present Kiểm tra xem có vòng chống 

thấm 

 

 

Discharge tube Connection Khớp nối ống thải 
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The discharge nozzle is always at the top of the pump, where the tube that goes to the system 

must be connected 

Vòi phun xả luôn ở vị trí đầu bơm, nơi mà ống tới hệ thống phải được kết nối.  

Remove the rubber disc that protects the connectors, insert 

the tubes on the conical couplings and block them with the 

appropriate locking nuts (figure 4) 

Di chuyển đĩa cao su bảo vệ đầu dây nối, lồng ống vào 

trong mắt nối hình nón và chèn chúng với đai ốc khóa 

thích hợp (Hình 4)  

1. Tube 4x6 (PVC transparent) Ống 4*6 (Nhựa PVC tối)  

2. Locking nut Đai ốc khóa  

3. Hose locking ring Vòng khóa  

4. Tube holder Giá để ống  

5. Check that the o-ring is present Kiểm tra xem có vòng 

chống thấm 

 

 

Hình 4 

 

Delivery Tube connection Khớp nối ống dẫn 

Insert   the   tube 4x6 (transparent   PVC) on the drain fitting 

(Figure 5). 

Lồng ống PVC 4*6 (PVC trong suốt) trên phụ tùng thoát nước ( 

Hình 5)  

1. Tube 4x6 (PVC transparent) Ống 4*6 (PVC trong suốt)  

2. Drain Fitting Phụ tùng thoát nước 

3. Bleeding Needle Kim tách nước 

 

Injection Valve Connection Khớp nối van phun  
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Put on the conduct of the  plant to  be  treated, in  the  most suitable  site  for the  injection  of 

the product  tank,  a 3/8” or  1/2”  female   gas   fitting. This connector is not supplied. Screw 

the injection valve into the fitting, using Teflon seal is advisable. 

Xử lý ở vị trí thích hợp nhất để châm bể, một ống dẫn hơi đốt có lỗ để lắp 3/8’’ hay 1/2'’. Đầu 

dây nối này không được cung cấp. Nên bắt vít van phun vào trong ống nối bằng việc sử dụng 

một vòng đệm kín bằng Teflon.  

Connect the polyethylene tube (opaque - rigid) to the attack of the 

injection valve by first inserting the ring into the pipe and tighten up 

the bottom. 

Nối ống nhựa polyethyl ( mờ đục- cứng) đến van phun bằng lồng 

vòng vào trong đường ống và siết chặt phần đuôi.  

The injection valve is also a non return one. 

Van phun cũng là van 1 chiều.  

 

Select the most appropriate injection point on the delivery tube of the plant and there fit a 3/8" 

female steel gas thread connector (similar to BSPm). This connector is not supplied with the 

pump. Screw the injection valve to the gas connector by inserting a gasket. Then connect the 

discharge hose to the conical connector on the injection valve and fix it with the supplied tube 

nut G. The injection valve also acts as no return valve by means of a cylinder sleeve 

(elastomer, standard supplied in Viton).  

Lựa chọn điểm phun thích hợp nhất trên ống dẫn và đầu dây nối có ren ống khí 3/8’’. Đầu dây 

nối này không được đi kèm với bơm. Bắt vít van phun đến đầu dây nối bằng cách cho vào một 

miếng đệm nhỏ. Sau đó nối ống thải với đường dây nối hình nón trên van phun và cố định nó 

với đai ốc G được cung cấp. Van phun hoạt động không như van một chiều bằng ống lót xi 

lanh ( đàn hội, được cung cấp chuẩn theo Viton).  

7.3 Level connections Khớp nối mức 

Female connector wiring 

Lắp ráp ổ cắm điện 

Tech info and functions 

Thông tin kỹ thuật 
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Level probe connections Khớp nối đầu dò 

mức (remote control điều khiển từ xa)  

Pins set:  

Pin 1= Not connected  

Pin 2 = Not Connected 

Pin 3= Level probe wire (remote control)  

Pin 4 = Level probe wire (remote control)  

 

7.4 Putting into service after a dismantling Đưa vào hoạt động sau khi tháo rời 

Whenever the pump is dismantled from the pipe-work, you will be well advised to replace the 

caps on the connectors to avoid residual liquid being spilled. Before attaching the delivery 

hose to the plant, prime the metering pump. Before finalizing the installation of the discharge 

hose, make sure that the pump strokes will not cause it to move and bump into rigid bodies. In 

case of priming difficulties, use a normal syringe to suck liquid from the discharge nipple 

while the pump is operating, continue until you see the liquid rising in the syringe. Use a short 

length of suction hose to connectthe syringe to the discharge nipple. In case of a pump equipped 

with an air bleed valve, unscrew the air relief valve B until all the air in the pump head is out. 

Try to keep both suction and discharge hoses as straight as possible, avoiding all unnecessary 

bends.  

Bất cứ khi nào tháo rời bơm khỏi hệ thống đường ống, nên thay thế nắp ở đầu dây nối để 

tránh làm tràn chất lỏng còn dư. Trước khi đính kèm ống phân phối đến công trình, mồi bơm 

định lượng. Trước khi hoàn thành lắp đặt ống phân phối, đảm bảo rằng chu kỳ của bơm sẽ 

không khiến nó di chuyển và va chạm với những vật rắn. Trong trường hợp gặp khó khăn 

khi mồi nước, sử dụng một ống bơm thông thường để hút chất lỏng từ ống nối xả khi bơm 

đang hoạt động, duy trì đến tận khi nhìn thấy chất lỏng tăng lên trong ống bơm. Sử dụng một 

đoạn ngắn ống hút để nối ống bơm đến ống nối xả. Nếu bơm được trang bị với một van xả 

khí, nới van giản áp B đến tận khi không khí trong đầu bơm thoát hết ra ngoài.  

Cố gắng duy trì cả ống hút và ống xả thẳng hết mức có thể, tránh những nếp gấp không cần 

thiết.  

7.5 Load test Thử nghiệm sức chịu tải 

After installation it’s necessary to verify the proper operation of the power supply.  
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Sau khi lắp đặt, cần kiểm tra lại nguồn điện để đảm bảo hoạt động đúng cách.  

- Verify before the first use/set up/maintenance activity the lack of electricity in the 

machine 

Kiểm tra lại trước khi sử dụng lần đầu/ vận hành/ bảo trì nếu bị thiếu điện trong máy 

 

7.6 Space for maintenance and use Không gian bảo trì và sử dụng 

The space for maintenance and use is 0,5 m. Không gian bảo trì và sử dụng là 0,5 m.  

7.7 Environmental conditions Những điều kiện môi trường 

Install the pump in a dry place and well away from sources of heat and, in any case, at 

environmental temperatures not exceeding 40°C. The minimum operating temperature depends 

on the liquid to be pumped, bearing in mind that it must always remain in a liquid state.  

Lắp đặt bơm ở vị trí khô ráo và không có hơi nóng, nhiệt độ môi trường không vượt quá 40oC. 

Nhiệt độ hoạt động tối thiểu phụ thuộc vào chất lỏng xử lý, luôn ghi nhớ rằng dung dịch phải 

ở trạng thái lỏng.  

7.8 Information related to removal/ elimination of waste material Thông tin liên quan 

đến loại bỏ phế liệu 

Pump doesn’t produce any waste material. Bơm không tạo ra bất cứ phế liệu nào. 

8. Mean features  Những đặc trưng chính 

8.1 Spare parts Phụ kiện 

In case of breakdown or improper functioning of the pump, switch off, but do not touch. 

Contact our technical assistance for any necessary repairs and insist on the use of original 

spares. Failure to respect this condition could render the pump unsafe for use. 

Nếu bơm bị hỏng hay hoạt động không đúng cách, tắt bơm nhưng không được chạm vào. 

Liên hệ bộ phận kỹ thuật để sửa chữa và chỉ sử dụng những phụ kiện chính hãng. Không 

tuân thủ điều kiện này có thể khiến bơm không an toàn khi sử dụng.  
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8.2 Proper use of the pump Sử dụng bơm đúng cách 

The pump should be used only for the purpose for which it has been expressly designed, 

namely the dosing of liquid additives. 

Chỉ nên sử dụng bơm cho mục đích mà nó thiết kế, đó là định lượng phụ gia dạng lỏng.  

8.3 Prohibited use of the pump Trường hợp cấm sử dụng bơm 

Any different use is to be considered improper and therefore dangerous. The pump should 

not therefore be used for applications that were not allowed for in its design. In case of doubt, 

please contact our offices or the authorized distributor for further information about the 

characteristics of the pump and its proper use. The manufacturer cannot be held responsible 

for damage deriving from improper, erroneous or unreasonable use of the pump. 

Bất cứ việc sử dụng nào khác ngoài mục đích của bơm được xem là không đúng và nguy 

hiểm. Do đó, bơm không nên được sử dụng cho những ứng dụng mà thiết kế của bơm không 

cho phép. Nếu có nghi ngờ, vui lòng liên hệ văn phòng của OBL và nhà phân phối ủy quyền 

để biết thêm thông tin về đặc tính cũng như cách sử dụng bơm đúng cách. Nhà sản xuất 

không có trách nhiệm đối với những hư hại phát sinh do sử dụng không đúng cách, sai sót và 

thiếu hợp lý.  

8.4 Documents attesting that the equipment complies with the provision of the low 

Những tài liệu chứng tỏ thiết bị tuân thủ điều khoản của luật 

See chapter 1 for the declaration of conformity. 

Xem chương 1 để biết tuyên bố về sự phù hợp với Luật định.  

9. Instruction for use Hướng dẫn sử dụng 

9.1 Controls  Điều khiển 
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9.2 Set up Khởi động  

Using START/ STOP keys it is possible to get the pump working or pause it. 

Sử dụng nút  Khởi động/ Ngừng để kích hoạt hay tạm dừng bơm.  

Using UP/ DOWN keys it is possible to adjust the percentage of the pump max dosing.  

Sử dụng mũi tên Lên/ Xuống để thiết lập tỷ lệ định lượng tối đa của bơm. 

ENT (enter) and  ESC keys are dedicated to managing the pump setting.  

Mũi tên ENT và ESC sử dụng để điều khiển cài đặt bơm.      

9.3 Menu functions Chức năng của bảng chọn  

The navigation menu is very simple. The two buttons have the corresponding function written 

in the lower zone of the display and in combination with the UP, DOWN, arrow Keys, the 

user can navigate through menu. 

Bảng chọn điều hướng rất đơn giản. Hai nút có chức năng tương đương trong khu vực thấp 

hơn của màn hình và kết hợp với phím lên/ xuống/ phím mũi tên, người dùng có thể điều 

hướng thông qua bảng chọn. 
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Set- Point 

Điểm xác 

định trước 

Set-Point 

Điểm xác định 

trước 

To adjust the set-point value 

Điều chỉnh giá trị xác định trước 

Hysteresis 

Hiện tượng trễ 

To create a window where the measurement comes back on 

to the set-point value, and doesn’t close / open the relay 

Tạo ra cửa sổ mà kích thước trở lại với giá trị xác định trước 

và không đóng/ mở rơ le 

Delay 

Hiện tượng trì 

hoãn 

To create a delay time (selectable in seconds) before which 

the relay doesn’t operate 

Tạo ra thời gian trì hoãn trước đó mà rơ le không hoạt động 

Dosing Mode 

Chế độ định 

lượng 

To select if the relay is closed when the measurement is under 

the set-point value (pH-Minus or mV-Minus) or if the relay 

is closed when the measurement is above the set-point value 

(pH-Plus or mV-Plus) 

Lựa chọn liệu rơ le có đóng khi kích thước dưới giá trị định 

trước (pH-Minus hay mV-Minus) hay liệu rơ le có đóng khi 

kích thước trên giá trị định trước (pH-Plus hay mV-Plus) 

Proportional 

On/Off 

Đóng mở theo tỷ 

lệ  

To set the dosing mode proportional to the set-point value 

(factory mode) or On/Off 

Cài đặt kiểu định lượng cân xứng với giá trị định trước hay 

mở/ đóng 

Alarm-Point HI 

Điểm báo động 

HI 

To set the high value of the alarm window on the 

measurement 

Cài đặt giá trị cao cửa sổ báo động về kích thước 

Alarm-Point LO 

Điểm báo động 

LO 

To set the low value of the alarm window on the measurement 

Cài đặt giá trị thấp cửa sổ báo động về kích thước 

 

Calibration 

Hiệu chỉnh 

To calibrate Zero and slope for pH mode or just the Zero for Redox measure 

Hiệu chỉnh Zero và độ nghiêng với chế độ pH hay Zero với giới hạn Redox 
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System Set  

Cài đặt hệ 

thống 

Start-up Delay 

Độ trễ sau khi 

khởi động 

Sets a delay time after start-up; during this period (minutes) 

the pump- instrument “freezes” the dosing (pump in pause) 

Cài đặt thời gian trì hõan sau khi khởi động, trong suốt giai 

đoạn này, thiết bị bơm ngừng định lượng 

Dosing Time 

Thời gian định 

lượng 

To set a maximum period of the dosing; if the dosing time is 

above this period the instrument creates an alarm condition 

Cài đặt một giai đoạn định lượng tối đa, nếu thời gian định 

lượng vượt quá giai đoạn này, thiết bị tạo ra một chế độ báo 

động.  

Level Control 

Điều khiển 

mức 

To set the Level Control signal to Normally Open (N.O.) or 

Normally Closed (N.C.); to set the signal type that the 

instrument can receive 

Cài đặt dấu hiệu kiểm soát mức để mở hay đóng bình thường, 

cài đặt loại dấu hiệu mà thiết bị có thể nhận được 

Password 

Mã khóa 

To create a password to lock the instrument menu 

Tạo ra mã khóa để khóa bảng chọn thiết bị  

Constant mode 

Kiểu liên tục 

To switch the working mode of the pump to a constant mode 

Chuyển chế độ làm việc của bơm sang chế độ liên tục 

Switch pH-

Redox 

To change the measurement type to pH or Redox 

Thay đổi loại kích thước thành pH hay Redox 

 

Priming 

Mồi nước 

To start up the metering pump priming 

Khởi động mồi nước bơm định lượng 

 

9.4 Operating display Màn hình vận hành 

During operation status the display shows: Trong suốt quá trình vận hành, màn hình hiển thị:  
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9.5 Navigation menu Bảng chọn điều hướng 

Pressing ENT (ENTER) key the display shows the setting menu: 

Ấn nút ENT, màn hình hiển thị bảng chọn cài đặt:  

 

  

With the UP/DOWN keys select the Menu line (“>” 

symbol identify the selected line) and pressing ENTER 

key is possible to set the parameters 

Với mũi tên Lên/ Xuống, lựa chọn dòng Bảng chọn ( 

biểu tượng “>” nhận diện dòng được lựa chọn) và 

bàn phím ENTER để cài đặt những tham số 

 

 

  

 

9.6 Set point Điểm xác định trước 

Pushing the MENU key the display shows: Ấn nút MENU, màn hình hiển thị: 

 

  

With the UP/DOWN keys select the Menu line (“>” 

symbol identify the selected line) and by pushing the 
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 ENTER key it is possible to set the parameters  

Với mũi tên Lên/ Xuống, lựa chọn dòng Bảng chọn ( 

biểu tượng “>” nhận diện dòng được lựa chọn) và bàn 

phím ENTER để cài đặt những tham số 

 

  

   

 

  

9.6.1 Set point Điểm xác định trước 

Pushing the MENU key the display shows: Ấn nút MENU, màn hình hiển thị:  

 

 

 With the UP and DOWN arrow keys select the set-

point value and push ENTER to confirm it. Press ESC to 

keep the previous value. 

Với phím Lên và Xuống, lựa chọn giá trị xác định trước 

và nhấn ENTER để xác nhận nó. Nhấn ESC để giữ giá 

trị trước.  

9.6.2 Hysteresis Hiện tượng trễ  

Pushing the MENU key the display shows: Ấn nút MENU, màn hình hiển thị:  

 

 

 With the UP and DOWN arrow keys select the value 

and push ENTER to confirm it. Press ESC to keep the 

previous value. 

Với phím Lên và Xuống, lựa chọn giá trị xác định trước 

và nhấn ENTER để xác nhận nó. Nhấn ESC để giữ giá 

trị trước.  

9.6.3 Delay Hiện tượng trì hoãn 
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Pushing the MENU key the display shows: Ấn nút MENU, màn hình hiển thị:  

 

 

 With the UP and DOWN arrow keys select the set-

point value and push ENTER to confirm it. Press ESC to 

keep the previous value. 

Với phím Lên và Xuống, lựa chọn giá trị xác định trước 

và nhấn ENTER để xác nhận nó. Nhấn ESC để giữ giá 

trị trước. 

 

9.6.4 Dosing mode Kiểu định lượng 

Pushing the MENU key the display shows : Ấn nút MENU, màn hình hiển thị: 

 

 With the UP and DOWN arrow keys select the dosing 

mode pH-Minus (the relay is closed when the 

measurement is under the set-point value) or pH-Plus (the 

relay is closed when the measurement is above the set-

point value); press ENTER to confirm it. Press ESC to 

keep the previous value 

Với phím Lên và Xuống, lựa chọn kiểu định lượng pH-

Minus (rơ le đóng khi kích thước dưới giá trị xác định 

trước) hay pH-Plus (rơ le đóng khi kích thước trên giá 

trị xác định trước); nhấn ENTER để xác nhận. Nhấn 

ESC để giữ giá trị cũ.  

  

 

 

9.6.5 PMW On/ Off Đóng/ mở PMW 

Pushing the MENU key the display shows: Ấn nút MENU, màn hình hiển thị 

 

 With the UP and DOWN arrow keys select the mode. Press 

ENTER to confirm it. Pressing ESC keeps the previous value 

Với phím Lên và Xuống, lựa chọn giá trị xác định trước và nhấn 

ENTER để xác nhận nó. Nhấn ESC để giữ giá trị trước 
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9.6.6 Alarm-Point High Điểm báo độngcao 

Pushing the MENU key the display shows: Ấn nút MENU, màn hình hiển thị: 

 

 With the UP and DOWN arrow keys select the value and push 

ENTER to confirm it. Press ESC to keep the previous value. 

Với phím Lên và Xuống, lựa chọn giá trị xác định trước và nhấn 

ENTER để xác nhận nó. Nhấn ESC để giữ giá trị trước 

9.6.7 Alarm-Point Low Điểm báo động thấp 

Pushing the MENU key the display shows: Ấn nút MENU, màn hình hiển thị: 

 

 With the UP and DOWN arrow keys select the value and press 

ENTER to confirm it. Press ESC to keep the previous value.  

Với phím Lên và Xuống, lựa chọn giá trị xác định trước và nhấn 

ENTER để xác nhận nó. Nhấn ESC để giữ giá trị trước 

 

9.7 Calibration Hiệu chỉnh  

Pushing the MENU key the display shows: Ấn nút MENU, màn hình hiển thị: 

 

 With the UP/DOWN keys select the Menu line (“>” 

symbol identify the selected line) and pressing ENTER 

key it is possible to set the parameters 

Với phím UP/DOWN, lựa chọn dòng bảng chọn ( biểu 

tượng “>” nhận diện dòng được lựa chọn) và nhấn phím 

ENTER để cài đặt thông số 

 

Pushing the MENU key the display shows: Ấn nút MENU, màn hình hiển thị: 

 

 Place the pH probe into pH7 buffer solution. Wait for 

the measure to stabilize. With the UP and DOWN arrow 

keys write 7.00 pH on the display. Press ESC to keep the 
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previous calibration. 

Đặt đầu dò pH vào trong dung dịch đệm. Đợi kích thước 

ổn định. Với những phím mũi tên Lên và Xuống, viết 

7.00 pH trên màn hình. Nhấn ESC để giữ mức hiệu 

chỉnh cũ.  

 

Pushing the MENU key the display shows: Ấn nút MENU, màn hình hiển thị: 

 

 Place the pH probe into the buffer solution, e.g.: pH=4. 

Wait for the measure to stabilize. With the UP and DOWN 

arrow keys write the buffer solution value (example: 4.00 

pH) on the display. Press ENTER to confirm. 

Press ESC to stop the calibration. 

Đặt đầu dò pH vào trong dung dịch đệm ( VD pH= 4). 

Đợi kích thước ổn định. Với những phím mũi tên Lên và 

Xuống, viết giá trị của dung dịch đệm trên màn hình (VD 

4.00 pH).Nhấn phím ENTER để xác nhận.  

 Nhấn ESC để dừng hiệu chỉnh. 

 

9.8 System set Điều chỉnh hệ thống 

Pushing MENU key the display shows the setting menu: Ấn nút MENU, màn hình hiển thị bảng 

chọn cài đặt.  

 

 With the UP/DOWN keys select the Menu line (“>” 

symbol identify the selected line) and pressing the ENTER 

key it is possible to set the parameters 

Với phím UP/DOWN, lựa chọn dòng bảng chọn ( biểu 

tượng “>” nhận diện dòng được lựa chọn) và nhấn phím 

ENTER để cài đặt thông số 

Pushing MENU key the display shows: Ấn nút MENU, màn hình hiển thị:  
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9.8.1 Start-up Delay Trì hoãn khởi động 

Pushing MENU key the display shows: Ấn nút MENU, màn hình hiển thị:  

 

 With the UP and DOWN arrow keys select the value and press 

ENTER to confirm it. Pressing ESC to keep the previous value. 

Với phím mũi tên Lên và Xuống, lựa chọn giá trị và nhấn 

ENTER để xác nhận. Nhấn ESC để giữ giá trị cũ.  

9.8.2 Dosing time Thời gian định lượng  

Pushing MENU key the display shows: Ấn nút MENU, màn hình hiển thị: 

 

 With the UP and DOWN arrow keys select the value and press 

ENTER to confirm it. Press ESC to keep the previous value. 

Với phím mũi tên Lên và Xuống, lựa chọn giá trị và nhấn 

ENTER để xác nhận. Nhấn ESC để giữ giá trị cũ. 

9.8.3 Level control Điều khiển mức  

Pushing MENU key the display shows: Ấn nút MENU, màn hình hiển thị:  

 

 With the UP and DOWN arrow keys select the choice and press 

ENTER to confirm it. Press ESC to keep the previous value. 

Với phím mũi tên Lên và Xuống, lựa chọn giá trị và nhấn 

ENTER để xác nhận. Nhấn ESC để giữ giá trị cũ. 
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9.8.4 Password Mật lệnh 

Pushing MENU key the display shows: Ấn nút MENU, màn hình hiển thị: 

 

 With the UP and DOWN arrow keys select the number and press 

ENTER to confirm it and change the field. Press ESC to keep the 

previous value. 

Với phím mũi tên Lên và Xuống, lựa chọn số và nhấn ENTER 

để xác nhận và thay đổi trường. Nhấn ESC để giữ giá trị cũ. 

 

9.8.5 Constant Mode Kiểu liên tục 

Pushing the MENU key the display shows: Ấn nút MENU, màn hình hiển thị:  

 

 With the UP and DOWN arrow keys select the choice and press 

ENTER to confirm it.Press ESC to keep the previous value. 

Với phím mũi tên Lên và Xuống, lựa chọn giá trị và nhấn 

ENTER để xác nhận. Nhấn ESC để giữ giá trị cũ. 
  

 

  

 

9.8.6 Switch PH-Redox Công tắc pH- Redox 

Pushing the MENU key the display shows: Nhấn nút MENU, màn hình hiển thị:  

 

 With the UP and DOWN arrow keys select the line and press 

ENTER to confirm it. Press ESC to keep the previous value. 

Với phím mũi tên Lên và Xuống, lựa chọn giá trị và nhấn 

ENTER để xác nhận. Nhấn ESC để giữ giá trị cũ. 

Pushing the MENU key the display shows : Nhấn nút MENU, màn hình hiển thị:  

 

 Press ENTER to confirm the choice of measurement. 

Press ESC to keep the previous one. 
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Nhấn nút ENTER để xác nhận sự lựa chọn kích thước.  

Nhấn nút ESC để giữ giá trị cũ.  

9.8.7 Priming Mồi nước 

Pushing the MENU key the display shows: Nhấn nút MENU, màn hình hiển thị: 

 

 Press the UP key starts the pump priming . Press ESC or 

ENTER back to the main menu. 

Nhấn phím UP khởi động mồi nước cho bơm. Nhấn ESC hay 

ENTER để trở lại bảng chọn chính.  

9.9 Troubleshooting Xử lý sự cố 

Malfunction 

Sự cố 

Possible cause 

Nguyên nhân 

Solution 

Giải pháp 

Display switch-off 

Màn hình tắt 

No power supply 

Không có nguồn điện 

Check the electrical connections 

Kiểm tra đường nối điện 

Check if the power supply printed on the 

instrument label is corresponds with local 

electrical supply 

Kiểm tra xem nguồn điện trên nhãn thiết bị 

có đáp ứng nguồn điện địa phương hay 

không 

Internal fuse has blown 

Cầu chì bên trong ngắt 

Change the fuse 

Thay cầu chì 

Display switched on 

but the pump doesn’t 

work 

Màn hình mở nhưng 

bơm không hoạt động 

Pump in pause 

Bơm ngừng 

Push the On/Off key 

Ấn khóa mở/ đóng 

The  pump  regulation  

is  on 0% 

Điều chỉnh bơm là 0%  

Check  the  percentage  regulation on the 

display 

Kiểm tra tỷ lệ điều chỉnh trên màn hình  

With no chemical 

product in the tank the 

pump isn’t under 

alarm condition 

Không có hóa chất 

Level probe faulty 

Lỗi đầu dò mức 

Check  if  the  level  probe  connec- tion is 

ok 

Kiểm tra xem kết nối đầu dò mức có ổn 

không 

Check the level probe 
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trong bể, bơm không 

trong điều kiện báo 

động 

Kiểm tra đầu dò mức 

Pump  gives  strokes  

but without dosing 

Bơm hiển thị chu kỳ 

những không định 

lượng 

Valves don’t work 

correctly 

Van không hoạt động 

đúng cách 

Clean  the  valves  and  restart  the pump 

Làm sạch van và khởi động lại bơm  

Foot filter obstructed 

Bộ lọc chân bị tắc 

nghẽn 

Clean  the  foot  filter  and  restart the pump 

Làm sạch bộ lọc chân và khởi động lại bơm  

The chemical generates 

gas 

Hóa chất tạo ra khí gas 

Open the bleed valve on  the pump head, 

start the pump and eject the gas, then close 

the bleed valve when chemical is ejected 

from the tube exit 

Mở van xả khí trên đầu bơm, khởi động 

bơm, châm khí ga, sau đó đóng van xả khí 

khi hóa chất bị loại bỏ khỏi cửa thoát ống.   

If it isn’t possible to correct the pump actions, please contact your local distributor. 

Nếu không thể sửa chữa hoạt động của bơm, vui lòng liên hệ với nhà phân phối địa phương. 

Personal protective equipment Thiết bị bảo vệ cá nhân  

It’s necessary the use of individual safety devices to ensure and protect the safety of 

personnel, who must also be properly trained. Personal protective equipment must to be CE 

marked. 

Cần sử dụng những thiết bị bảo vệ cá nhân để đảm bảo sự an toàn cho nhân viên, những 

người được đào tạo chuyên môn. Thiết bị bảo vệ cá nhân phải được dán nhãn CE.  

10. Maintenance  Bảo trì 

Periodically check the chemical tank level to avoid the pump operating without liquid. This 

would not damage the pump, but may damage the process plant due to lack of chemicals. 
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Kiểm tra định kỳ bể hóa chất để tránh tình trạng bơm hoạt động mà không có hóa chất nào. 

Điều này không làm hỏng bơm mà có thể làm hỏng quy trình do thiếu hóa chất.   

Check the pump operating condition at least every 6 months, pump head position, screws, 

bolts and seals; check more frequently where aggressive chemicals are pumped, especially: pulse 

and power L.E.D.; the additive concentration in the pipework; a reduction of this concentra- 

tion could be caused by the wearing of the valves, in which case they need to be replaced or by 

the clogging of the filter which then has to be cleaned. 

Kiểm tra điều kiện hoạt động của bơm tối thiểu 6 tháng, vị trí đầu bơm, đinh vít, bu lông và 

màng đệm kín, kiểm tra thường xuyên hơn những nơi bơm hóa chất, đặc biệt: cầu chì và đèn 

LED, nồng độ thêm trong đường ống, việc giảm nồng độ có thể do van bị mài mòn nên cần 

được thay thế hay bộ lọc bị tắc ngẽn nên cần rửa sạch.  

The Company suggests periodically cleaning off the hydraulic parts (valves and filter). We 

cannot say how often this cleaning should be done as it depends on the type of application, we 

also cannot suggest what cleaning agent to use as this will depend on the additive used. 

OBL khuyến cáo nên làm sạch định kỳ những bộ phận thủy lực ( van và bộ lọc). OBL không 

thể ước tính tần số làm sạch bởi vì nó phụ thuộc vào loại ứng dụng. OBLcũng không thể gợi ý 

chất làm sạch nên sử dụng vì nó còn phụ thuộc vào chất phụ gia sử dụng.  

Operating suggestions when dosing sodium hypochlorite (most frequent case): 

Những gợi ý khi định lượng Natri Hipoclorit ( trường hợp phổ biến nhất):  

a - disconnect the pump from the mains.  Ngắt bơm khỏi nguồn điện.  

b - disconnect discharge hose from pipework; Ngắt đường ống thải khỏi đường ống 

c - remove the suction hose (with filter) from the tank and dip it into clean water; 

Di chuyển ống mềm để hút với bộ lọc khỏi bể và nhúng nó vào trong nước sạch  

d - switch on the metering pump and let it operate with water for 5 to 10 minutes; 

Bật bơm định lượng và để nó hoạt động với nước trong 5-10 phút;  

e - switch OFF the pump, dip the filter into a hydrochloric acid solution and wait until the acid 

finishes cleaning 
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Tắt bơm, nhúng bộ lọc vào trong một dung dịch Axit hidro cloric và đợi đến tận khi axit hoàn 

thành việc làm sạch 

f - switch ON the pump again and operate it with hydrochloric acid for 5 minutes in a closed-

circuit, with suction and discharge hose dipped into the same tank; 

Bật lại bơm và vận hành nó với axit hidro cloric trong 5 phút trong một mạch kín với ống hút 

và thải nhúng vào cùng bể.  

g - repeat the operation with water; Lặp lại hoạt động với nước 

h - reconnect the metering pump to the pipework. Kết nối lại bơm định lượng với đường ống 

10.1 How to operate when dosing sulphuric acid Cách vận hành khi định lượng Axit 

sunfuric  

In this case it is essential to bear in mind the following: 

Trong trường hợp này cần ghi nhớ những điều dưới đây:  

1. replace PVC crystal suction hose with polyethylene discharge hose; 

Thay thế ống hút tinh thể PVC với ống thải nhựa polyethil.  

2. empty any residual water from the pump head beforehand. If the water mixes with sulphuric 

acid it can produce a large quantity of gas with consequent overheating of the area causing 

damage to valves and pump head. 

Thoát lượng nước dư khỏi đầu bơm trước. Nếu nước trộn lẫn với axit sunfuric có thể tạo ra 

lượng lớn khí ga làm khu vực hoạt động quá nóng, dẫn đến hỏng van và đầu bơm.  

This operation can also be done with the pump disconnected from the plant by turning the 

pump upside-down for 15 to 30 seconds and without connecting the hose to the nipples; if 

impossible, dismount and remount the pump head using the four mounting screws. 

Hoạt động này cũng có thể được thực hiện với bơm ngắt khỏi hệ thống bằng việc đảo lộn 15-

30 giây và không nối ống mềm với miệng nối; nếu có thế, tháo dỡ đầu bơm bằng việc sử dụng 

4 cái đinh vít lắp ráp.  

11. Putting out of service Đưa vào hoạt động  
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11.1 Dismantling Tháo dỡ  

Proceed as follows before dismantling the pump or before performing any other operation on it: 

Tiến hành như sau trước khi tháo dỡ bơm hay trước khi thực hiện nhữn việc vận hành khác 

với bơm:  

1. Disconnect the pump from the mains. Ngắt bơm khỏi nguồn điện chính 

2. Relieve all the pressure from the pump head and injection tube. 

Giảm tải tất cả áp suất khỏi đầu bơm và ống phun  

3. Drain or flush all dosing liquid from the pump head. This operation can also be done with 

the pump disconnected from the plant by turning the pump upside-down for 15 to 30 

seconds and without connecting the tubing to the nipples: if this operation is not possible, 

dismount and re-mount the pump head using the four mounting screws. 

Xối nước cho sạch tất cả hóa chất định lượng khỏi đầu bơm. Hoạt động này cũng có thể được 

thực hiện với bơm ngắt khỏi hệ thống bằng việc đảo lộn 15-30 giây và không nối ống mềm với 

miệng nối; nếu có thế, tháo dỡ đầu bơm bằng việc sử dụng 4 đinh vít lắp ráp. 

11.2  Demolition and disposal Hỏng hóc và vất bỏ 

Pumps is composed by plastic and metal. Bơm được cấu tạo từ nhựa và kim loại.  

Is a User responsibility to respect regulations and laws of the country where it operates for 

the waste disposal related to the maintenance or the equipment demolition. 

Người sử dụng có trách nhiệm tuân thủ những quy định và luật pháp của quốc gia bơm hoạt 

động liên quan đến xử lý chất thải bảo trì và phá hủy thiết bị.  

   It’s  absolutely  prohibited  to  download  substances  in  sewer  or  to  leave  wastes  in  

the environment. Contact local administrations to receive proper informations. 

Cấm tuyệt đối xả vào những chất thải vào cống rãnh hay môi trường. Liên hệ với quản lý địa 

phương để nhận những thông tin chính xác.  

12. Safety rules for maintenance and use Những quy tắc an toàn khi vận hành và sử dụng 
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After unpacking the pump, make sure it is completely sound. In case of doubt, do not use the 

pump and contact a qualified person. The packing materials (especially bags made of plastics, 

polystyrene, etc.) should be kept out of the reach of children: they constitute potential sources of 

danger. Before you connect the pump, make sure that the voltage ratings, etc., correspond to your 

particular power supply. You will find these values on the rating plate attached to the pump. The 

electrical installation to which the pump is connected must comply with the standards and good 

practice rule in force in the country under consideration. 

Sau khi tháo bơm, đảm bảo bơm tuyệt đối trong tình trạng tốt. Nếu có nghi ngờ, không sử 

dụng bơm mà liên hệ với những người có kinh nghiệm. Những vật liệu bao bì ( đặc biệt túi 

làm từ nhựa, polixetiren…) nên được giữ ngoài tầm tay trẻ em: chúng có thể trở thành mối 

nguy hiểm. Trước khi lắp ráp bơm, đảm bảo điện áp định mức đáp ứng nguồn điện. Có thể tìm 

thấy những giá trị này trên nhãn máy đi kèm với bơm. Lắp đặt điện phải tuân thủ những tiêu 

chuẩn và quy tắc hiện hành ở quốc gia đang được xem xét.  

Use of electrical equipment always implies observance of some basic rules: In particular: 

Sử dụng thiết bị điện luôn tuân thủ những quy tắc cơ bản sau:   

1 - do not touch the equipment with wet or damp hands or feet; 

Không chạm vào điện khi chân/ tay ẩm ướt 

2 - do not operate the pump with bare feet (Example: swimming pool equipment); 

Không vận hành bơm mà đi chân trần ( Ví dụ thiết bị bể bơi);   

3 - do not leave the equipment exposed to the action of atmospheric agents; 

Không để thiết bị tiếp xúc với những tác nhân khí quyển;  

4 - do not allow the pump to be used by children or unskilled individuals without supervision; 

Không cho phép trẻ em hay những người không có kinh nghiệm sử dụng bơm mà không được 

giám sát;  

In case of breakdown or improper functioning of the pump, switch off, but do not touch. 

Contact our technical assistance for any necessary repairs and insist on the use of original 

spares. Failure to respect this condition could render the pump unsafe for use. 
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Nếu bơm hỏng hay hoạt động không đúng cách, tắt nhưng không được chạm vào. Liên hệ đội 

ngũ kỹ thuật để sửa chữa cần thiết và luôn chỉ sử dụng những phụ kiện chính hãng. Không 

tuân thủ quy tắc này có thể khiến bơm sử dụng không an toàn.  

When you decide to remove from service an installed pump, ensure it is disconnect from the 

power supply. 

Khi quyết định di chuyển một bơm đã được lắp đặt, cần đảm bảo bơm được ngắt khỏi nguồn 

điện.  

Before carrying out any service on the item, check: 

Trước khi thực hiện bất cứ công việc nào, cần kiềm tra:  

1. Disconnect the pump from power by means of a two poles switch with 3 mm minimum 

distance between the contacts, or removal of any plug or cable connector. 

Ngắt bơm khỏi nguồn điện bằng một công tắc 2 cực với khoảng cách tối thiểu 3 mm giữa 

những công tắc hay di chuyển bất cứ ổ cắm hay hộp đấu cáp.  

2. Relieve all the pressure from the pump head and injection tube. 

Giảm tải tất cả áp suất khỏi đầu bơm và ống phun  

3. Drain or flush all dosing liquid from the pump head. This operation can also be done with 

the pump disconnected from the plant by turning the pump upside-down for 15 to 30 

seconds and without connecting the tubing to the nipples: if this operation is not possible, 

dismount and remount the pump head using the four mounting screws. 

Xối nước làm sạch tất cả hóa chất định lượng khỏi đầu bơm. Hoạt động này có thể được làm 

khi bơm được ngắt khỏi hệ thống bằng việc đảo lộn trong 15-30 giây và không kết nối ống đến 

miệng nối: Nếu không thể thực hiện, tháo dỡ đầu bơm bằng việc sử dụng 4 đinh vít lắp ráp.  

In event of possible losses in the hydraulic system of the pump (breakage of the "O" ring gasket, 

the valves or the hoses) the pump should immediately be brought to a stop, emptying and 

depressuriz- ing the delivery hose while taking all due safety precautions (gloves, goggles, 

overalls, etc.). 
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Nếu bị hao hụt trong hệ thống hơi nước của bơm ( đứt gãy miếng đệm vòng chống thấm, van 

hay ống mềm), ngay lập tức nên ngừng bơm, giảm áp ống phân phối trong khi thực hiện tất cả 

những biện pháp phòng ngừa an toàn ( gang tay, áo bảo hộ…)  

Toxic and/or dangerous liquid dosage Định lượng hóa chất độc hại và nguy hiểm 

To avoid risk from contact with the hazardous liquids or toxic fumes, always adhere to the notes 

in this instruction manual: 

Để tránh rủi ro tiếp xúc với những chất độc hại hay mùi độc, luôn ghi nhớ những điều trong 

tài liệu hướng dẫn này:  

Follow the instructions of the dosing liquid manufacturer. 

Tuân thủ những hướng dẫn từ nhà sản xuất hóa chất định lượng.  

Check the hydraulic part of the pump and use it only if it is in perfect condition. 

Kiểm tra phần hơi nước của bơm và chỉ sử dụng nếu trong tình trạng tốt.  

Use only the correct materials for the tubing, valves and seals to suit the liquid to be dosed; 

where possible shield the tubing with PVC conduit. 

Chỉ sử dụng những vật liệu đúng cho đường ống, van, vòng chống thấm phù hợp với chất lỏng 

được định lượng, nếu có thể bảo vệ đường ống với ống lót PVC.  

Before disconnecting the metering pump, make sure to flush out and neutralize the pump head 

with the proper reagent liquid. 

Trước khi ngắt bơm định lượng, đảm bảo làm sạch và trung hòa đầu bơm với chất phản ứng 

thích hợp. 


