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Українська
Легенди
                                                             

Fig. 1 Приклад установки підвищення тиску 
ISAR з одним насосом

Fig. 2 Приклад установки підвищення тиску 
ISAR із двома насосами

1 Насос (-и)
2 Регулятор
3 Фундаментна рама
4 Впускний патрубок/трубопровід зі 

всмоктувальної сторони
5 Напірний трубопровід
6 Запірна арматура із впускної сторони 

(в однонасосних установках — з опційним 
захистом від нестачі води (WMS) (14))

7 Запірна арматура з напірної сторони
8 Зворотний клапан
9 Мембранний напірний бак
10 Протічна арматура
11-1 Манометр
12 Датчик тиску
13 Консоль для кріплення регулятора
14 Опційний захист від нестачі води (WMS)
17 Двигун
34 Вібропоглинальна опора
54 Отвори для кріпильних вушок 

(підйомний пристрій)

Fig. 3a Комплект: датчик тиску та мембранний 
напірний бак (однонасосна установка)

Fig. 3b Комплект: датчик тиску та мембранний 
напірний бак (багатонасосна установка)

9 Мембранний напірний бак
10 Протічна арматура
11-1 Манометр
12a Датчик тиску
12b Датчик тиску (штекер), електричне 

під’єднання, призначення контактів
18 Спорожнення/розповітрення
19 Запірний клапан

Fig. 4 Обслуговування протічної арматури/
контроль тиску в мембранному 
напірному баку

9 Мембранний напірний бак
10 Протічна арматура
A Відкрити/закрити
B Спорожнення
C Перевірка попереднього тиску (азот! — N2) 

згідно з Fig. 5

Fig. 5 Інформаційна таблиця тиску азоту, 
мембранний напірний бак (приклад)
(додається як наклейка!)

a Тиск азоту відповідно до таблиці
b Тиск увімкнення основного насоса, бар PE
c Тиск азоту, бар PN2
d Вказівка. Вимірювання азоту без води
e Вказівка. Увага! Заповнювати тільки азотом

Fig. 6a Комплект для захисту від сухого ходу 
(WMS) для однонасосної установки 
(зі з’єднувальним трубопроводом 
і арматурою)

Fig. 6b Комплект для захисту від сухого 
ходу (WMS)

Fig. 6c Комплект для захисту від сухого ходу 
(WMS), призначення контактів та 
електричне під’єднання

14 Комплект для захисту від сухого ходу 
(WMS) у зборі

14-1 Манометричний вимикач 
(тип PS3… або MDR-P…)

14-2 Штекер (варіанти PS3-Nxx або PS3-4xx)
14-2a PS3-4xx двожильний з’єднувальний 

кабель, функція розмикання (у разі 
падіння тиску)

14-2b PS3-Nxx трижильний з’єднувальний 
кабель, функція перемикання

14-3 Манометр
14-4 Розподілювач/фітинг
14-5 Вентиляційний клапан
14-6 Запірний клапан

Кольори жил
BN BROWN (коричневий)
BU BLUE (синій)
BK BLACK (чорний)
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Українська
Fig. 7a Приклад прямого під’єднання (гідравлічна 
схема), однонасосна установка

Fig. 7b Приклад непрямого під’єднання 
(гідравлічна схема), однонасосна 
установка

Fig. 8a Приклад прямого під’єднання (гідравлічна 
схема), багатонасосна установка

Fig. 8b Приклад непрямого під’єднання 
(гідравлічна схема), багатонасосна 
установка

20 Установка підвищення тиску
21 Під’єднання споживачів перед установкою 

підвищення тиску
22 Мембранний напірний бак зі сторони подачі
23 Мембранний напірний бак на стороні 

кінцевого тиску
24 Під’єднання споживачів після установки 

підвищення тиску
25 Патрубок подачі для системи промивки 

установки (номінальний діаметр = 
під’єднання насоса)

26 Патрубок відведення води для системи 
промивки установки (номінальний 
діаметр = під’єднання насоса)

27 Безнапірний приймальний бак зі сторони 
подачі

28 Промивний пристрій для впускного 
патрубка приймального бака

29 Обвідний трубопровід для огляду/
технічного обслуговування (установлений 
не постійно)

XX Будинкове під’єднання до мережі 
водопостачання

Fig. 9a Приклад монтажу: вібропоглинальна 
опора та компенсатор

A Вібропоглинальна опора (вкрутити 
в передбачені різьбові вставки та 
зафіксувати контргайками)

B Компенсатор з обмежувачами довжини 
(додаткове приладдя)

C Фіксація трубопроводу після установки 
підвищення тиску, наприклад, хомутом 
для кріплення труб (забезпечується 
замовником)

D Різьбовий фланець

Fig. 9b Приклад монтажу: гнучкі з’єднувальні 
трубопроводи та кріплення до підлоги

A Кріплення до підлоги, з ізоляцією від 
корпусного шуму (забезпечується 
замовником)

B Гнучкий з’єднувальний трубопровід 
(додаткове приладдя)

BW Кут згину
RB Радіус згину
C Фіксація трубопроводу після установки 

підвищення тиску, наприклад, хомутом 
для кріплення труб (забезпечується 
замовником)

D Різьбові кришки (додаткове приладдя)

Fig. 10a–
10d

Перестановка колектора(-ів), заміна 
сторони (сторін) під’єднання

S-1 Закрити запірну арматуру
S-2 Відкрутити накидні гайки на колекторі (-ах)
S-3 Розвернути колектор (-и) з усіма навісними 

елементами
S-4 Приєднати колектор (-и) (перевірте 

посадку ущільнень!), затягнути накидні 
гайки

S-5 Відкрити запірну арматуру
S-6 Повернути комплект «датчик тиску/

манометр» (якщо необхідно)

Fig. 11a Приймальний бак (додаткове приладдя — 
приклад)

43 Впуск (з поплавковим клапаном 
(додаткове приладдя))

45 Оглядовий отвір
46 Перелив

Забезпечити достатнє відведення. 
Установити сифон або заслінку від 
потрапляння комах. Вільний вилив 
згідно з EN 1717

47 Спорожнення
48 Водозабір (під’єднання до установки 

підвищення тиску)
49 Клемна коробка (датчик сигналу нестачі 

води та датчик сигналу переповнення, 
якщо встановлений)

50 Індикатор рівня
Інструкція з монтажу та експлуатації Wilo-ISAR MODH1 3
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Fig. 11b Датчик сигналу нестачі води 
в приймальному баку (поплавковий 
вимикач) зі схемою під’єднань

49 Клемна коробка
52 Датчик сигналу нестачі води/поплавковий 

вимикач
53 Датчик сигналу переповнення/поплавковий 

вимикач
A Резервуар заповнений, контакт замкнений 

(нестача води відсутня)
B Резервуар порожній, контакт розімкнутий 

(нестача води)
C Резервуар переповнений, контакт 

замкнений (аварійний сигнал переливу)
D Резервуар не переповнений, контакт 

розімкнений (аварійний сигнал переливу 
відсутній)
Кольори жил

BN BROWN (коричневий)
BU BLUE (синій)
BK BLACK (чорний)

Fig. 12 Дренажний трубопровід для промивки
25 Патрубок подачі для системи промивки 

установки (номінальний діаметр = 
під’єднання насоса)

26 Патрубок відведення води для системи 
промивки установки (номінальний 
діаметр = під’єднання насоса)

Вказівка Якщо на стороні кінцевого тиску 
встановлено мембранний напірний бак, 
установіть дренаж безпосередньо за 
мембранним напірним баком!
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Українська
Інструкція з монтажу та експлуатації1 Загальні положення

Про цей документ
Мова оригінальної інструкції з монтажу та 
експлуатації — німецька. Усі тексти цієї 
інструкції іншими мовами є перекладами 
оригінальної інструкції з експлуатації.
Інструкція з монтажу та експлуатації є 
складовою виробу. Її потрібно завжди тримати 
поруч із виробом. Точне дотримання цієї 
інструкції є передумовою для використання 
виробу згідно з призначенням та його 
правильного обслуговування.
Інструкція з монтажу та експлуатації 
відповідає виконанню виробу і стану взятих 
за основу приписів із техніки безпеки та 
стандартів, чинних на момент передачі її 
до друку.
Декларація про відповідність нормам ЄС
Копія декларації про відповідність нормам 
ЄС входить до комплекту постачання цього 
виробу.
У разі внесення не погоджених із нами 
технічних змін у зазначених конструкціях чи 
недотримання зроблених у цій інструкції з 
монтажу та експлуатації заяв щодо безпеки 
виробу/персоналу ця декларація втрачає 
законну силу.

2 Заходи безпеки
Ця інструкція з монтажу та експлуатації 
містить основні вказівки, яких необхідно 
дотримуватися під час монтажу, експлуатації 
та технічного обслуговування. Тому цю 
інструкцію з монтажу та експлуатації 
слід обов’язково прочитати монтеру й 
уповноваженому кваліфікованому персоналу/
оператору перед монтажем і введенням в 
експлуатацію.
Дотримуйтеся не лише загальних правил 
техніки безпеки, зазначених у головному 
пункті «Заходи безпеки», а й спеціальних 
правил техніки безпеки, що додаються в 
наведених далі головних пунктах під 
символами небезпеки.

2.1 Позначення вказівок у інструкції з 
експлуатації

Символи
Загальний символ небезпеки

Небезпека через електричну напругу

ВКАЗІВКА!

Сигнальні слова
НЕБЕЗПЕКА!
Дуже небезпечна ситуація.
Нехтування призводить до смерті або 
надважких травм.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Користувач може зазнати (важких) травм. 
Символ «Попередження» означає, що може 
бути завдана (значна) шкода здоров’ю в разі 
ігнорування вказівки.
ОБЕРЕЖНО!
Виникає небезпека пошкодження насоса/
установки. Символ «Обережно» означає, що 
виріб може бути пошкоджено внаслідок 
недотримання вказівки.
ВКАЗІВКА
Корисна вказівка щодо використання виробу. 
Вона звертає увагу користувача на можливі 
труднощі.
Розміщені безпосередньо на виробі вказівки, 
як-от:

• символ напрямку обертання/напрямку потоку;
• позначення для під’єднань;
• заводська табличка;
• попереджувальні наклейки,

мають обов’язково дотримуватися й 
утримуватися в придатному для читання стані.

2.2 Кваліфікація персоналу
Персонал, відповідальний за монтаж, роботу 
та технічне обслуговування, повинен мати 
відповідну кваліфікацію для виконання цих 
робіт. Зона відповідальності, компетентність 
та контроль персоналу мають забезпечуватися 
користувачем. Якщо персонал не має 
необхідних знань, він повинен пройти 
навчання та інструктаж. За необхідності 
це може забезпечити на замовлення 
підприємства-користувача виробник виробу.

2.3 Небезпека під час недотримання правил 
техніки безпеки
Недотримання правил техніки безпеки може 
становити загрозу для людей, навколишнього 
середовища та виробу/установки. 
Недотримання правил техніки безпеки 
призводить до втрати будь-якого права на 
відшкодування збитків.
Зокрема, нехтування може загрожувати, 
наприклад, такими наслідками:

• загроза для людей через електричні, механічні 
та бактеріологічні впливи;

• загроза для навколишнього середовища 
внаслідок протікання небезпечних речовин;

• матеріальні збитки;
• відмова важливих функцій виробу/установки;
• порушення передбаченої технології технічного 

обслуговування та ремонту.
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2.4 Роботи з усвідомленням техніки безпеки
Слід дотримуватися наведених у цій інструкції 
з монтажу та експлуатації правил техніки 
безпеки, чинних національних приписів 
щодо запобігання нещасним випадкам, 
а також можливих внутрішніх робочих, 
експлуатаційних інструкцій та інструкцій з 
техніки безпеки підприємства-користувача.

2.5 Правила техніки безпеки для оператора
Цей прилад не призначено для експлуатації 
особами (у тому числі дітьми) з обмеженими 
фізичними, сенсорними чи психічними 
можливостями чи особами, що не мають 
достатнього досвіду та/або знань, за винятком 
випадків, коли вони знаходяться під наглядом 
особи, відповідальної за заходи безпеки щодо 
цих осіб, або отримали від неї вказівки, як саме 
експлуатується прилад.
За дітьми потрібно наглядати, щоб 
переконатися в тому, що вони не граються 
з приладом.

• Якщо гарячі або холодні компоненти на виробі/
установці можуть спричинити небезпечні 
ситуації, вони мають бути захищені від 
доторкання на місці встановлення.

• Заборонено знімати встановлений на виробі 
захист від контакту з рухомими компонентами 
(наприклад, із муфтами) під час його 
експлуатації.

• Витоки (наприклад, через ущільнення вала) 
небезпечних перекачуваних середовищ 
(наприклад, вибухонебезпечних, отруйних, 
гарячих) слід відводити так, щоб уникнути 
загрози для людей і довкілля. Слід 
дотримуватися національних законодавчих 
положень.

• Поблизу виробу принципово заборонено 
тримати легкозаймисті матеріали.

• Необхідно запобігати загрозі ураження 
електричним струмом. Слід дотримуватися 
загальних приписів (напр., IEC, VDE тощо) і 
вказівок місцевих енергетичних компаній.

2.6 Правила техніки безпеки для робіт із 
монтажу та технічного обслуговування
Підприємство-користувач має забезпечити 
виконання всіх робіт із монтажу та 
технічного обслуговування авторизованим 
і кваліфікованим персоналом, який був 
детально ознайомлений з інструкцією з 
монтажу та експлуатації у процесі відповідного 
навчання.
Роботи на виробі/установці дозволяється 
виконувати тільки в зупиненому стані. 
Обов’язково дотримуватися описаного в 
інструкції з монтажу та експлуатації порядку 
дій для повної зупинки виробу/установки.
Безпосередньо після завершення робіт 
необхідно знову встановити всі запобіжні та 
захисні пристрої та забезпечити їх 
функціонування.

2.7 Самовільна видозміна конструкції та 
виготовлення запасних частин
Самовільна видозміна конструкції та 
виготовлення запасних частин загрожують 
безпеці виробу/персоналу й роблять 
недійсними надані виробником декларації 
щодо заходів безпеки.
Модифікувати виріб можна тільки за згодою 
виробника. Використання оригінальних 
запасних частин та авторизованого 
виробником додаткового приладдя 
забезпечує ефективність заходів безпеки. 
Застосування інших частин звільняє виробника 
від відповідальності за можливі наслідки.

2.8 Заборонені методи експлуатації
Експлуатаційну безпеку поставленого 
обладнання гарантує лише його використання 
за призначенням відповідно до розділу 4 
інструкції з монтажу та експлуатації. Граничні 
значення, наведені в каталозі/технічному 
паспорті, у жодному разі не повинні бути 
порушені.

3 Транспортування та тимчасове 
зберігання
Установка підвищення тиску постачається на 
піддоні, на транспортувальних дерев’яних 
брусах або у транспортувальному ящику й 
захищається плівкою від вологи та пилу. 
Дотримуйтеся вказівок із транспортування 
та зберігання, нанесених на упаковці.

ОБЕРЕЖНО! Небезпека матеріальних збитків!
Застосовуйте для транспортування лише 
допущені вантажозахоплювальні засоби. При 
цьому наглядайте за стійкістю, насамперед 
у тих випадках, коли особливості конструкції 
насосів зміщують центр тяжіння догори 
(важкий верх!). Транспортувальні ремені 
або троси закріплюйте за наявні 
транспортувальні вушка (див. Fig. 1 і Fig. 2, 
поз. 54) або за фундаментну раму. 
Трубопроводи не підходять для кріплення 
вантажозахоплювальних засобів і не можуть 
використовуватись як місце кріплення для 
транспортування.
ОБЕРЕЖНО! Небезпека пошкодження!
Навантаження трубопроводів і арматури під 
час транспортування може призвести до 
протікання!
Транспортувальні розміри, вагу, необхідні 
монтажні отвори та вільні місця для 
транспортування установки можна знайти 
в доданому плані встановлення або в іншій 
документації.
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ОБЕРЕЖНО! Небезпека спричинення збитків 
або пошкодження!
За допомогою відповідних заходів захистіть 
установку від вологості, замерзання та спеки, 
а також від механічного пошкодження!
Під час одержання та розпакування установки 
підвищення тиску та включеного в комплект 
постачання приладдя спочатку перевірте 
упаковку на відсутність пошкоджень.
Якщо виявлено пошкодження, що можуть бути 
наслідком падіння або чогось подібного:

• перевірте установку підвищення тиску та 
приладдя на наявність можливих 
пошкоджень;

• повідомте про це постачальнику (перевізнику) 
або нашому сервісному центру, навіть якщо на 
установці або на приладді не виявлено 
видимих пошкоджень;

після зняття упаковки зберігайте або монтуйте 
установку згідно з наведеними умовами 
встановлення (див. розділ «Встановлення/
монтаж»).

4 Використання за призначенням
Установки підвищення тиску Wilo серії 
ISAR MODH1 призначено для підвищення 
та підтримання тиску в системах 
водопостачання.
Сфери застосування

• Системи постачання питної води, передусім 
у висотних житлових будинках, лікарнях, 
адміністративних і промислових будівлях, 
якщо конструкція, функції цих систем та 
вимоги до них відповідають таким стандартам 
і директивам:
• DIN 1988 (для Німеччини);
• DIN 2000 (для Німеччини);
• директива ЄС 98/83/ЄС;
• припис щодо підготування питної води — 

TrinkwV2001 (для Німеччини);
• директиви Німецької науково-технічної 

асоціації газопостачання та водопостачання 
(DVGW) (для Німеччини).

• Промислові системи водопостачання та 
охолодження.

• Системи водопостачання для самостійного 
гасіння пожеж.

• Поливні та зрошувальні установки.
Потрібно наглядати за тим, щоб не 
перекачувалися середовища з агресивною 
хімічною чи механічною дією щодо матеріалів, 
використаних в установці, і середовищ, що 
містять абразивні або довговолокнисті 
включення.

Вода на автоматично регульовані установки 
підвищення тиску подається від мережі питної 
води загального користування або 
безпосередньо (під’єднання напряму), або 
опосередковано (непряме під’єднання) 
через приймальний бак. Ці приймальні баки 
є закритими та безнапірними, тобто 
знаходяться лише під дією атмосферного 
тиску.

5 Дані про виріб

5.1 Типовий код          

Приклад: Wilo-ISAR MODH1-1CH1-L-202/EC
Wilo Назва торгівельної марки
ISAR Сімейство виробів: установки підвищення 

тиску
MOD Застосування (промислове)
H З горизонтальними насосами
1 Рівень продукту

(1 – пілотний, 3 – стандарт, 5 – преміум)
-1 Кількість насосів
CH1-L Серія насоса
2 Номінальний напір Q [м3/год] кожного 

насоса
(2-полюсне виконання, 50 Гц)

02 Число ступенів насосів
/EC Прилад керування (тут Easy Control)

Приклад: Wilo-ISAR MODH1-3CH1-L-605/EC
Wilo Назва торгівельної марки
ISAR Сімейство виробів: установки підвищення 

тиску
MOD Застосування (промислове)
H З горизонтальними насосами
1 Рівень продукту

(1 – пілотний, 3 – стандарт, 5 – преміум)
-3 Кількість насосів
CH1-L Серія насоса
6 Номінальний напір Q [м3/год] кожного 

насоса
(2-полюсне виконання, 50 Гц)

05 Число ступенів насосів
/EC Прилад керування (тут Easy Control)
Інструкція з монтажу та експлуатації Wilo-ISAR MODH1 9



Українська
    

5.3 Комплект постачання
• установка підвищення тиску;
• інструкція з монтажу та експлуатації установки 

підвищення тиску;
• інструкція з монтажу та експлуатації насосів;
• інструкція з монтажу та експлуатації приладу 

керування;
• протокол приймально-здавальних 

випробувань.
Для можливих спеціальних виконань

• може бути доданий план встановлення;
• може бути додана електрична схема;
• може бути додана інструкція з монтажу та 

експлуатації датчика сигналів;
• може бути доданий перелік запасних частин.

5.2 Технічні характеристики
Макс. подача Див. каталог/технічний паспорт 
Макс. висота подачі Див. каталог/технічний паспорт
Число обертів 2800–2900 об/хв (фіксоване число обертів)
Мережева напруга 3~ 230 В ± 10 % (L1, L2, L3, PE)

3~ 400 В ± 10 % (L1, L2, L3, PE)
Номінальний струм Див. заводську табличку насоса/двигуна
Частота 50 Гц
Електричне під’єднання (див. інструкцію з монтажу та експлуатації та електричну схему 

приладу керування)
Клас ізоляції F
Клас захисту IP54 (насос окремо: IPX5)
Споживана потужність P1 Див. заводську табличку насоса/двигуна
Споживана потужність P2 Див. заводську табличку насоса/двигуна
Номінальні діаметри
Під’єднання
Всмоктувальний/напірний трубопровід

G1¼/G1¼
(ISAR MODH1-1CH1-L-2…/EC)
(ISAR MODH1-1CH1-L-4…/EC)

G1½/G1¼
(ISAR MODH1-1CH1-L-6…/EC)

G2/G1½
(ISAR MODH1-1CH1-L-10…/EC)

R1¼/R1¼
(ISAR MODH1-2CH1-L-2…/EC)
(ISAR MODH1-2CH1-L-4…/EC)
(ISAR MODH1-3CH1-L-2…/EC)

R1½/R1½
(ISAR MODH1-2CH1-L-6…/EC)
(ISAR MODH1-3CH1-L-4…/EC)

Номінальні діаметри
Під’єднання
Всмоктувальний/напірний трубопровід

R2/R2
(ISAR MODH1-1CH1-L-10…/EC)
(ISAR MODH1-3CH1-L-6…/EC)

R2½/R2½
(ISAR MODH1-3CH1-L-10…/EC)

(Право на внесення змін зберігається/див. також доданий план 
встановлення)

Допустима температура навколишнього 
середовища

Від +5 °C до +40 °C

Допустимі перекачувані середовища Очищена вода без осадів
Допустима температура перекачуваного 
середовища

Від +3 °C до +60 °C (інші значення за запитом)

Макс. допустимий робочий тиск З напірної сторони 10 бар (див. заводську табличку)
Макс. допустимий тиск притоку Непряме під’єднання (але не більше 6 бар)
Інші дані:
Мембранний напірний бак 8 л
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5.4 Додаткове приладдя
Додаткове приладдя в разі необхідності 
замовляється окремо. До асортименту 
додаткового приладдя Wilo входить, 
наприклад, таке.

• відкритий приймальний бак (приклад: 
Fig. 11a);

• збільшений мембранний напірний бак (зі 
сторони попереднього тиску або зі сторони 
кінцевого тиску);

• запобіжний клапан;
• захист від сухого ходу

• в установках із тиском на вході (режим 
подачі, тиск на вході не менше 1 бар) до 
комплекту постачання як захист від 
сухого ходу (WMS) входить змонтований 
додатковий модуль (Fig. 6а–6с), якщо його 
вказано в замовленні.

• поплавковий вимикач;
• електроди мінімального рівня води з реле 

рівня;
• електроди для експлуатації з резервуаром 

(спеціальне приладдя за запитом);
• гнучкі з’єднувальні трубопроводи (Fig. 9b — B);
• компенсатори (Fig. 9а — B);
• різьбові фланці (Fig. 9a — D).

6 Опис виробу та приладдя

6.1 Загальний опис
Установка підвищення тиску Wilo типу ISAR 
постачається як готова до під’єднання 
компактна установка зі вбудованою 
системою регулювання. Вона складається 
з 1–3 нормальновсмоктуючих 
багатоступеневих горизонтальних 
відцентрових насосів, які мають єдину трубну 
обв’язку та змонтовані на спільній 
фундаментній рамі. Потрібно приєднати 
підвідний та напірний трубопроводи, а також 
електричний кабель під’єднання до мережі 
та провід заземлення. Якщо до комплекту 
постачання входить приладдя, яке 
замовляється окремо, потрібно ще змонтувати 
це приладдя.
Установку підвищення тиску з 
нормальновсмоктуючими насосами можна 
приєднувати до мережі водопостачання як 
безпосередньо (Fig. 7а та Fig. 8а — під’єднання 
без розділення систем), так і опосередковано 
(Fig. 7b та Fig. 8b — розділення систем 
безнапірним приймальним баком). Детальні 
вказівки про застосовану конструкцію насосів 
можна знайти в доданій інструкції з монтажу 
та експлуатації насоса.

Для використання в системах постачання 
питної води загального користування та/або в 
системах водопостачання протипожежних 
установок слід дотримуватися відповідних 
чинних законодавчих положень та нормативів. 
Згідно з відповідними чинними правилами 
(у Німеччині — згідно з DIN 1988 (DVGW)), 
експлуатація й обслуговування установок 
має забезпечувати постійну експлуатаційну 
безпеку водопостачання та не має 
заважати роботі ані комунальної системи 
водопостачання, ані інших систем 
споживання. Спосіб під’єднання до 
комунальної мережі водопостачання та саме 
під’єднання мають відповідати чинним 
правилам або стандартам (див. розділ 1.1); 
вони можуть бути доповнені Приписами 
підприємств з водопостачання або 
уповноваженого органу пожежного нагляду. 
Крім того, слід брати до уваги місцеві 
особливості (наприклад, зависокий тиск на 
вході або його сильні коливання, що може 
вимагати встановлення редуктора).

6.2 Складові установки підвищення тиску
Комплектна установка складається з різних 
головних складових. Для важливих із точки 
зору обслуговування складових/компонентів 
у комплект постачання додається окрема 
інструкція з монтажу та експлуатації 
(див. також доданий план встановлення).
Механічні та гідравлічні компоненти 
установки (Fig. 1 та Fig. 2):
Компактну установку змонтовано на 
конструкції з фундаментною рамою (3) та 
вібропоглинальними опорами (34) . 
Установка складається з одного, двох або 
трьох горизонтальних відцентрових 
насосів (1) із трифазним двигуном (17), 
об’єднаних в одну систему з підвідним (4) і 
напірним (5) трубопроводами (у випадку з 
2 або 3 насосами — з колекторними 
трубопроводами). На кожному насосі 
змонтовано запірну арматуру: одну зі сторони 
впуску (6) і одну з напірної сторони (7); 
крім того, з напірної сторони встановлено 
зворотний клапан (8). На напірному 
трубопроводі змонтовано модуль, що може 
запиратися, з датчиком тиску (12) та 
манометром (11-1) (див. також Fig. 3a та 3b).
Для всіх установок до комплекту постачання 
входить 8-літровий мембранний напірний 
бак (9) з протічною арматурою (10), що може 
запиратися (для протікання потоку згідно з 
DIN 4807, частина 5); цей бак слід монтувати на 
напірному трубопроводі (5) (див. Fig. 4).
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Як опція, на підвідному трубопроводі може 
бути змонтований модуль для захисту від 
нестачі води (WMS) (14), який також можна 
встановлювати пізніше (див. Fig. 6b та 6c).
В однонасосних установках цей модуль 
додатково містить з’єднувальний 
трубопровід (4) і запірну арматуру (6) 
(див. Fig. 6а).
Регулятор (2) змонтовано на двох 
консолях (13), що кріпляться до конструкції з 
фундаментною рамою (3), та вже з’єднано з 
електричними компонентами установки.
У цій інструкції з монтажу та експлуатації 
наведено лише загальний опис усієї установки.
Відцентровий насос(-и) високого тиску (1)
Залежно від призначення та потрібних 
експлуатаційних характеристик в установку 
підвищення тиску вбудовуються різні 
типи багатоступеневих горизонтальних 
відцентрових насосів. Кількість може 
варіюватися від 1 до 3 насосів. Інформація про 
насоси міститься в доданій до них інструкції з 
монтажу та експлуатації.
Регулятор (2)
Для керування установкою підвищення тиску 
та її регулювання застосовується регулятор 
серії EC. Залежно від конструкції та 
експлуатаційних характеристик насосів розмір 
і складові цього регулятора можуть 
змінюватися. Інформація про регулятор, 
вбудований у цю установку підвищення тиску, 
міститься в доданій до нього інструкції з 
монтажу та експлуатації, а також у відповідній 
електричній схемі.
Комплект мембранного напірного бака (Fig. 3 
та Fig. 4)

• мембранний напірний бак (9) з протічною 
арматурою (10), яка може запиратися
Комплект датчика тиску з напірної сторони 
(Fig. 3a та 3b)

• манометр (11-1);
• датчик тиску (12а);
• електричне під’єднання, датчик тиску (12b);
• спорожнення/розповітрення (18);
• запірний клапан (19).

6.3 Функціонування установки підвищення 
тиску
Установки підвищення тиску Wilo серії 
ISAR MODH1 серійно оснащуються 
нормальновсмоктуючими багатоступеневими 
горизонтальними відцентровими насосами без 
вбудованого частотного перетворювача. Вода 
на них подається через підвідний трубопровід.
Для спеціальних виконань із 
самовсмоктуючими насосами або для роботи в 
режимі всмоктування з розташованих нижче 
резервуарів слід установити для кожного 
насоса окремий герметичний та стійкий 
до тиску всмоктувальний трубопровід із 
приймальним клапаном; цей трубопровід має 
проходити від резервуара до установки з 
постійним ухилом.

Насос (насоси) підвищують тиск та 
перекачують воду по напірному трубопроводу 
до споживачів. Для цього вони вмикаються та 
вимикаються, а також регулюються залежно 
від тиску. Датчик тиску постійно вимірює 
фактичне значення тиску, яке перетворюється 
у сигнал струму і передається на регулятор.
Завдяки керуванню регулятора залежно від 
споживання та способу керування насоси 
вмикаються, долучаються або вимикаються 
(більш докладний опис способу регулювання 
та процесу регулювання можна знайти в 
інструкції з монтажу та експлуатації 
регулятора).
В установках із декількома насосами загальна 
подача установки розподіляється між усіма 
робочими насосами. Перевага цього способу 
в тому, що потужність установки з високою 
точністю пристосовується до фактичного 
споживання, а кожен із насосів працює в 
найоптимальнішому діапазоні потужності. Ця 
концепція дає можливість досягати високого 
коефіцієнту корисної дії та економного 
енергоспоживання установки.
Насос, який запускається першим, називається 
основним насосом. Решта насосів, необхідних 
для досягнення робочої точки установки, 
мають назву насосів(-а) пікового 
навантаження. Під час розрахунку параметрів 
установки для постачання питної води згідно 
з DIN 1988 слід передбачити один насос як 
резервний, тобто в разі максимального 
споживання один насос завжди вимкнений 
або в стані готовності. Для рівномірного 
використання всіх насосів система 
регулювання здійснює заміну насосів, тобто 
регулярно змінює черговість вмикання та 
призначення функцій між основним насосом, 
насосом пікового навантаження або резервним 
насосом.
Установлений мембранний напірний бак 
(загальний об’єм близько 8 л) здійснює певну 
буферну дію на датчик тиску з напірної 
сторони та перешкоджає коливанням у 
системі регулювання під час увімкнення та 
вимкнення установки. Але він також 
забезпечує невелике споживання води 
(наприклад, у разі мінімальних витоків) із 
наявного запасу без увімкнення основного 
насоса. Завдяки цьому зменшується частота 
ввімкнень насосів і стабілізується 
експлуатаційний стан установки підвищення 
тиску.
ОБЕРЕЖНО! Небезпека пошкодження!
Щоб захистити ковзне торцеве ущільнення та 
підшипники ковзання, не допускайте сухого 
ходу насосів. Сухий хід може призвести до 
негерметичності насоса!
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Для безпосереднього під’єднання установки 
до комунальної мережі водопостачання, як 
додаткове приладдя пропонуються різні 
комплекти захисту від сухого ходу (WMS) (14) 
(Fig. 6a–6c) із вбудованим манометричним 
вимикачем (14-1). Манометричний вимикач 
контролює наявний тиск на вході, а якщо він 
занизький, видає комутаційний сигнал на 
регулятор.
У випадку замовлення установки з опційним 
вбудованим захистом від нестачі води цей 
комплект постачається змонтованим і 
під’єднаним.
Для встановлення комплекту захисту від 
нестачі води в порядку доустаткування в 
установках з одним насосом необхідно 
додатково замовити та змонтувати 
відповідний комплект із додатковою 
системою трубопроводів, що мають 
монтажне місце та запірну арматуру (Fig. 6а).
У багатонасосних установках на підвідному 
трубопроводі серійно передбачено монтажне 
місце для комплекту захисту від нестачі води.

У разі непрямого приєднання (розділення 
систем через безнапірний приймальний бак) 
необхідно для захисту від сухого ходу 
передбачити залежний від рівня датчик 
сигналів, який встановлюється 
в приймальному баку. У разі використання 
приймального бака Wilo (як на Fig. 11a) 
поплавковий вимикач входить до комплекту 
постачання (див. Fig. 11b, поз. 52).
Для випадків, коли на місці встановлення вже 
є резервуар, в асортименті Wilo пропонуються 
різні датчики сигналів для доустаткування 
(наприклад, поплавковий вимикач WA65 або 
електроди мінімального рівня води з реле 
рівня).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека для здоров’я!
Для монтажу систем постачання питної води 
використовуйте матеріали, які не шкодять 
якості води!

6.4 Шумові характеристики
Як зазначено в п. 5.1, установки підвищення 
тиску постачаються з насосами різних типів 
і в різній кількості. Тому загальний рівень шуму 
для всіх варіантів установок підвищення тиску 
вказати тут неможливо.
У наступному огляді враховано насоси  
стандартних серій із частотою мережі 50 Гц:

Для не наведених тут потужностей двигунів та/
або інших серій насосів рівень шуму окремих 
насосів можна знайти в інструкції з монтажу та 
експлуатації насосів або в каталозі насосів. 

Маючи рівень шуму одинарного насоса 
наданого типу, можна орієнтовно вирахувати 
загальний рівень шуму всієї установки, 
користуючись наведеним нижче методом.      

Номінальна потужність двигуна (кВт)
0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 1,85 2,5

Ма
кс
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нь
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 (*

)
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a, 
[д

Б(
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]

1 насос 55 57 58 58 58 62 63

2 насоси 58 60 61 61 61 65 66

3 насоси 59,5 61,5 62,5 62,5 62,5 66,5 67,5

(*) Значення для 50 Гц (фіксоване число обертів) із допуском +3 дБ(A).
Lpa = рівень емісії на робочому місці в дБ(A).

Розрахунок
Одинарний насос … дБ(A)

2 насоси разом +3 дБ(A) (допуск +0,5)

3 насоси разом +4,5 дБ(A) (допуск +1)

Загальний рівень шуму … дБ(A)

Приклад (установка підвищення тиску з 3 насосами)
Одинарний насос 58 дБ(A)

3 насоси разом +4,5 дБ(A) (допуск +1)

Загальний рівень шуму 62,5…63,5 дБ(A)
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека для здоров’я!
Якщо рівень звукового тиску перевищує 
80 дБ(А), обслуговуючий персонал та всі, хто 
знаходиться поблизу під час експлуатації, 
повинні обов’язково користуватися 
відповідними засобами захисту органів 
слуху!

7 Встановлення/монтаж

7.1 Місце встановлення
• Установка підвищення тиску встановлюється 

в технічному центрі або в сухому, добре 
провітрюваному, окремому приміщенні, що 
не замерзає та замикається (наприклад, 
відповідно до вимог стандарту DIN 1988).

• У приміщенні, де встановлюється установка, 
слід забезпечити достатнє відведення води з 
підлоги (приєднання до каналізації або чогось 
подібного).

• У приміщення не повинні потрапляти шкідливі 
гази.

• Передбачте достатній простір для проведення 
робіт із технічного обслуговування. Основні 
розміри можна знайти на доданому плані 
встановлення. Установка повинна мати вільний 
доступ хоча б із двох боків.

• Монтажна площа має бути горизонтальною та 
рівною. Незначне вирівнювання по висоті для 
забезпечення стійкості можливе завдяки 
вібропоглинальній опорі у фундаментній рамі. 
Для цього, за необхідності, відпустіть 
контргайки та дещо викрутіть або вкрутіть 
відповідні вібропоглинальні опори. Потім 
знову затягніть контргайки.

• Установка розрахована на максимальну 
температуру навколишнього середовища 
від 0 °C до 40 °C за відносної вологості 
повітря 50 %.

• Не радимо встановлювати й експлуатувати 
установку поблизу жилих та спальних кімнат.

• Для запобігання передачі корпусного шуму 
та з’єднання без внутрішніх напружень із 
вхідними та вихідними трубопроводами 
використовуйте компенсатори (Fig. 9a — B) з 
обмежувачами довжини або гнучкі з’єднання 
(Fig. 9b — B)!

7.2 Монтаж

7.2.1 Фундамент/основа
Конструкція установки підвищення тиску 
дає можливість установлювати її на рівній 
бетонованій підлозі. Завдяки спиранню 
фундаментної рами на вібропоглинальні опори 
з регулюванням по висоті забезпечується 
ізоляція корпусу споруди від корпусного шуму.

ВКАЗІВКА!
Вібропоглинальні опори можуть постачатися 
незмонтованими через технічні вимоги щодо 
транспортування. Перед встановленням 
установки підвищення тиску пересвідчіться, 
що всі вібропоглинальні опори змонтовані й 
законтрені гайками (див. також Fig. 9, поз. А).
Увага!
Якщо на місці встановлення є додаткове 
кріплення на підлозі (Fig. 9b, поз. A), слід 
уживати відповідних заходів щодо запобігання 
поширенню корпусного шуму.

7.2.2 Гідравлічні під’єднання та трубопроводи
У разі під’єднання до комунальної мережі 
водопостачання слід дотримуватися вимог 
місцевих уповноважених підприємств 
водопостачання.
Під’єднання установки допускається тільки 
після завершення всіх зварювальних і паяльних 
робіт, необхідної промивки та, за необхідності, 
дезінфекції системи труб і доставленої 
установки підвищення тиску (див. п. 7.2.3).
Наявні на місці встановлення трубопроводи 
слід монтувати без внутрішніх напружень. Щоб 
уникнути перекошування під час затягування 
трубних з’єднань та мінімізувати передачу 
коливань установки на споруду, 
рекомендується застосування компенсаторів 
з обмеженням довжини або гнучких 
з’єднувальних труб. Щоб уникнути передачі 
корпусного шуму на корпус споруди, не 
кріпіть фіксатори трубопроводів на системі 
трубопроводів установки підвищення тиску 
(приклад: див. Fig. 9a; 9b — C).
Установка з одним насосом
Установку на заводі підготовлено так, що 
під’єднання із впускної та з напірної сторони 
виконується спереду (дивлячись на прилад 
керування — напрямок погляду оператора). 
Якщо просторові умови вимагають бічного 
під’єднання напірного трубопроводу, можна 
повернути систему трубопроводів приблизно 
на 90° ліворуч або праворуч. Для цього 
відпустіть накидні гайки на системі 
трубопроводів, щоб можна було повернути 
трубопровід у потрібному напрямку. Потім 
знову затягніть накидні гайки. При цьому 
стежте, щоб установлене пласке ущільнення 
знову належним чином розташовувалося між 
поверхнями ущільнення, запобігаючи 
протіканню!
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Установка з двома або трьома насосами
Установку на заводі підготовлено так, що 
під’єднання виконується з лівого боку (якщо 
дивитися на прилад керування — напрямок 
погляду оператора). Якщо просторові 
умови вимагають під’єднання з правого 
боку, поверніть колекторні трубопроводи 
(див. також Fig. 10а–10d). Якщо установка вже 
заповнена водою, закрийте запірну арматуру 
всередині установки. Потім повністю 
відкрутіть накидні гайки на відповідній системі 
трубопроводів. Поверніть колекторний 
трубопровід відповідно до передбаченого 
напрямку під’єднання та знову затягніть 
накидні гайки. При цьому стежте, щоб 
установлені пласкі ущільнення знову 
прилягали належним чином, забезпечуючи 
відсутність протікань! Після цього знову 
відкрийте всі елементи запірної арматури 
всередині установки. У разі необхідності 
можна повернути комплект «датчик тиску/
манометр».

За можливості мінімізуйте опір потоку 
в підвідному та всмоктувальному 
трубопроводах (тобто коротші трубопроводи, 
менше колін, достатній розмір запірної 
арматури), інакше, у разі великих об’ємних 
потоків, через високі втрати тиску може 
спрацювати захист від сухого ходу. 
(Враховуйте NPSH насоса, уникайте втрат 
тиску та кавітації).

7.2.3 Гігієна (TrinkwV 2001)
Надана установка підвищення тиску 
відповідає чинним технічним правилам 
(зокрема стандарту DIN 1988); її належне 
функціонування перевірено на заводі. Візьміть 
до уваги, що в разі експлуатації з питною 
водою вся система постачання питної води має 
бути передана користувачу в гігієнічно 
бездоганному стані.
Для цього виконуйте відповідні вимоги 
стандарту DIN 1988, частина 400, а також 
коментарів до нього. Згідно з постановою 
щодо питної води (TwVO), § 5, абзац 4, це 
включає мікробіологічні вимоги, вимоги до 
обов’язкового промивання або навіть 
дезінфікування за певних обставин. Граничні 
значення, яких слід дотримуватися, наведено 
в § 5 TwVO.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Забруднена питна вода 
шкідлива для здоров’я!
Промивання трубопроводів та установки 
зменшує ризик погіршення якості питної 
води!

У разі зупинення установки на більш 
тривалий строк обов’язково замініть воду!
Для спрощення промивки установки 
рекомендуємо встановити трійник зі сторони 
кінцевого тиску установки підвищення тиску 
(якщо з напірної сторони встановлено 
мембранний напірний бак — то безпосередньо 
за ним), перед найближчою запірною 
арматурою. Це відгалуження, оснащене 
запірною арматурою, під час промивки 
використовується для зливу в систему 
відведення стічних вод і повинне мати розміри 
відповідно до максимального об’ємного 
потоку одинарного насоса (див. Fig. 7 та 8, 
поз. 25, 26 та 28). Якщо вільний вилив 
реалізувати неможливо, наприклад у разі 
приєднання шланга, використовуйте 
виконання, наведені в стандарті DIN 1988-200.

7.2.4 Захист від сухого ходу/нестачі води 
(додаткове приладдя)

Монтаж системи захисту від сухого ходу 
(доустаткування)

• У разі прямого під’єднання до комунальної 
мережі водопостачання (експлуатація з 
тиском на вході, згідно зі схемою у Fig. 7а 
та Fig. 8а).
Установка з одним насосом (Fig. 1 та Fig. 6а)
У разі використання готового комплекту 
під’єднання із захистом від нестачі води 
змонтуйте комплект на накидних гайках із 
підвідної сторони. При цьому стежте за 
належною посадкою плаского ущільнення!
У разі монтажу для доустаткування, без 
оригінального комплекту під’єднання з 
асортименту приладдя Wilo, вкрутіть комплект 
захисту від сухого ходу (WMS) у підготовлений 
на місці встановлення з’єднувальний патрубок 
на колекторному трубопроводі з підвідної 
сторони та ущільніть з’єднання.
Установка з двома або трьома насосами 
(Fig. 2 та Fig. 6b)
Вкрутіть комплект захисту від сухого ходу 
(WMS) у передбачений для цього 
з’єднувальний патрубок на колекторному 
трубопроводі з підвідної сторони й ущільніть 
з’єднання (під час монтажу для 
доустаткування).
Після цього виконайте електричне з’єднання 
в регуляторі згідно з інструкцією з монтажу 
та експлуатації та електричною схемою 
регулятора (див. також Fig. 6с).

• У разі непрямого під’єднання, тобто для 
експлуатації з наявними на місці встановлення 
резервуарами.
Змонтуйте в резервуарі поплавковий вимикач 
так, щоб у разі зниження рівня води приблизно 
до 100 мм вище під’єднання для відбору 
надсилався комутаційний сигнал «Нестача 
води». (У разі використання приймальних баків 
з асортименту продукції Wilo поплавковий 
вимикач уже встановлено, Fig. 11a та 11b).
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• Альтернативний варіант: установити 
3 занурювані електроди в приймальний бак. 
Розташовуються вони так: 1-й електрод як 
електрод маси встановлюється дещо вище 
днища резервуара (він має завжди бути 
занурений); 2-й електрод для нижнього рівня 
ввімкнення (нестача води) встановлюється 
приблизно на 100 мм вище під’єднання для 
відбору. Для верхнього рівня ввімкнення 
(нестачу води скасовано) установіть 3-й 
електрод на висоті приблизно 150 мм над 
нижнім електродом. Виконайте електричне 
з’єднання в регуляторі згідно з інструкцією 
з монтажу та експлуатації та електричною 
схемою регулятора.

7.2.5 Мембранний напірний бак (додаткове 
приладдя)
Включений у комплект постачання 
мембранний напірний бак (8 л) через технічні 
вимоги до транспортування та із санітарно-
гігієнічних міркувань доставляється в 
демонтованому вигляді в окремій упаковці. 
Перед уведенням в експлуатацію слід 
змонтувати мембранний напірний бак на 
протічну арматуру (див. Fig. 3a та 4).
ВКАЗІВКА!
При цьому стежте, щоб протічна арматура не 
провернулася. Арматуру змонтовано 
правильно, якщо спускний клапан (див. також 
Fig. 4, B) або нанесені вказівні стрілки 
напрямку протікання спрямовано паралельно 
колекторному трубопроводу.
Якщо потрібно встановити додатковий 
більший мембранний напірний бак, 
додержуйтеся відповідної інструкції з 
монтажу та експлуатації. У разі монтажу 
систем питної води необхідно встановлювати 
протічний мембранний напірний бак згідно 
з DIN 4807. Залиште достатньо місця для 
проведення робіт із технічного обслуговування 
або заміни.

ВКАЗІВКА!
Мембранний напірний бак потребує 
проведення регулярних випробувань згідно 
з директивою 2014/68/ЄС! (У Німеччині, крім 
того, з урахуванням Положення про 
експлуатаційну безпеку, §§ 15 (5) та 17, а 
також додаток 5).
Для проведення перевірок, огляду та 
технічного обслуговування слід установити на 
трубопроводі на вході та виході резервуара 
по одній запірній арматурі. Щоб уникнути 
простою установки, для технічного 
обслуговування можна встановити на вході та 
виході мембранного напірного бака патрубки 
для обвідного трубопроводу. Щоб уникнути 
застою води, після закінчення робіт повністю 
зніміть обвідний трубопровід (приклади див. 
на схемі Fig. 7a, 7b, 8a та 8b, поз. 29)! 
Особливі вказівки з проведення технічного 
обслуговування та випробувань можна знайти 
в інструкції з монтажу та експлуатації 
відповідного мембранного напірного бака.
Для розрахунку параметрів мембранного 
напірного бака слід брати до уваги відповідні 
умови експлуатації установки та її робочі 
характеристики. При цьому зверніть увагу на 
достатнє протікання через мембранний 
напірний бак. Максимальний об’ємний потік 
установки підвищення тиску не повинен 
перевищувати максимально допустимого 
об’ємного потоку через патрубок мембранного 
напірного бака (див. таблицю 1 або дані, 
наведені на заводській табличці та в інструкції 
з монтажу та експлуатації).

 

Номінальний діаметр DN 20 DN 25 DN 32 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
Під’єднання (Rp ¾") (Rp 1") (Rp 1¼") Фланець Фланець Фланець Фланець
Макс. об’ємний потік (м3/год) 2,5 4,2 7,2 15 27 36 56
Таблиця 1
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7.2.6 Запобіжний клапан (додаткове приладдя)
Якщо сума максимально можливого тиску на 
вході та максимального тиску перекачування, 
створюваного установкою підвищення тиску, 
може перевищити допустиме перевищення 
робочого тиску одного з установлених 
компонентів установки, встановіть на стороні 
кінцевого тиску перевірений за 
конструктивним типом запобіжний клапан. 
Запобіжний клапан має бути розрахований так, 
щоб у разі перевищення робочого тиску в 
1,1 разу від допустимого перевищення клапан 
випускав створюваний при цьому об’ємний 
потік установки підвищення тиску (дані 
для розрахунку можна знайти в технічних 
паспортах/характеристичних кривих 
установки підвищення тиску). Потік води, що 
витікає, має бути надійно відведений. Для 
монтажу запобіжного клапана скористайтеся 
відповідною інструкцією з монтажу та 
експлуатації та дотримуйтеся чинних правил.

7.2.7 Безнапірний приймальний бак (додаткове 
приладдя)
Для непрямого під’єднання установки 
підвищення тиску до комунальної мережі 
водопостачання установку слід установити 
разом із безнапірним приймальним 
баком згідно зі стандартом DIN 1988. Для 
встановлення приймального бака діють ті ж 
самі правила, що й для установки підвищення 
тиску (див. розділ 7.1). Днище резервуара має 
всією поверхнею прилягати до міцної основи. 
Для розрахунку здатності основи витримувати 
навантаження враховуйте максимальний об’єм 
наповнення відповідного резервуара. Під час 
встановлення забезпечте достатнє місце для 
робіт з огляду (щонайменше 600 мм над 
резервуаром і 1000 мм зі сторін під’єднання). 
Не допускається розташування повного 
резервуара з ухилом, оскільки нерівномірне 
навантаження може викликати пошкодження.
Безнапірний (тобто під атмосферним тиском) 
закритий поліетиленовий резервуар, який 
постачається як приладдя, встановлюйте 
згідно із вказівками з транспортування 
й монтажу, доданими до резервуара.

Дотримуйтеся такого порядку дій: Перед 
уведенням в експлуатацію під’єднайте 
резервуар без механічних внутрішніх 
напружень. Це означає, що під’єднання 
слід виконувати за допомогою гнучких 
конструктивних елементів, наприклад 
компенсаторів або шлангів. Перелив 
резервуара під’єднується згідно з чинними 
приписами (у Німеччині це стандарт DIN 1988, 
частина 3, а також 1988-300). За допомогою 
відповідних заходів запобігайте передачі 
тепла через з’єднувальні труби. 
Поліетиленовий резервуар з асортименту 
продукції Wilo розраховано тільки на 
приймання чистої води. Максимальна 
температура води не повинна перевищувати 
50 °C (див. також документацію на резервуар)!
Обережно! Небезпека матеріальних збитків!
Статичну стійкість резервуара розраховано 
на номінальний об’єм. Подальші зміни 
можуть порушити статичну стійкість і 
призвести до недопустимої деформації або 
до пошкодження резервуара!
Перед уведенням в експлуатацію установки 
підвищення тиску слід також виконати 
електричне з’єднання (захист від сухого ходу) 
з регулятором установки (дані для цього 
можна знайти в інструкції з монтажу та 
експлуатації регулятора).
ВКАЗІВКА!
Перед заповненням очистіть та промийте 
резервуар!
Обережно! Небезпека для здоров’я та 
небезпека пошкодження!
Не можна ставати на пластиковий резервуар! 
Спирання на кришку або її навантаження 
може призвести до нещасних випадків і 
пошкодження!

7.2.8 Компенсатори (додаткове приладдя)
Для монтажу установки підвищення тиску 
без внутрішніх напружень з’єднуйте 
трубопроводи з компенсаторами (Fig. 9a — B). 
Для поглинання сил реакції, що утворюються, 
у компенсаторів мають бути передбачені 
обмеження довжини, які ізолюють корпусний 
шум. Компенсатори мають монтуватись у 
трубопроводах без напруження. Не можна 
за допомогою компенсаторів вирівнювати 
відхилення співвісності або зміщення труб. 
Під час монтажу затягнути гвинти рівномірно 
навхрест. Кінці гвинтів не повинні виступати 
над поверхнею фланця. У разі проведення 
зварювальних робіт поблизу від 
компенсаторів закривайте їх (захист від іскор, 
теплового випромінювання). Не фарбуйте 
гумових деталей компенсаторів, захищайте 
їх від потрапляння мастила. В установці 
компенсатори мають бути завжди доступні 
для контролю, тому їх не можна ховати в 
трубну ізоляцію.
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ВКАЗІВКА!
Компенсатори зношуються. Потрібен 
регулярний контроль наявності тріщин або 
пухирів, порушеної цілісності тканини та інших 
дефектів (див. рекомендації DIN 1988).

7.2.9 Гнучкі з’єднувальні труби (додаткове 
приладдя)
Якщо трубопроводи мають різьбові штуцери, 
для монтажу установки підвищення тиску 
без внутрішніх напружень, а також у 
разі невеликого зміщення труб можна 
застосовувати гнучкі з’єднувальні труби 
(Fig. 9b — B). Гнучкі з’єднувальні труби з 
асортименту продукції Wilo складаються 
з високоякісного гофрованого рукава 
з нержавіючої сталі та обплетення з 
нержавіючої сталі. Для монтажу в установці 
підвищення тиску на одному кінці встановлено 
з’єднувальний штуцер із нержавіючої сталі з 
пласкою прокладкою та внутрішньою різьбою. 

Для з’єднання з подальшою системою 
трубопроводів на другому кінці труби 
знаходиться зовнішня трубна різьба. 
Залежно від конкретного типорозміру слід 
дотримуватися визначених максимально 
допустимих деформацій (див. таблицю 2 та 
Fig. 9b). Гнучкі з’єднувальні труби не придатні 
для приймання осьових коливань та 
компенсації відповідних рухів. 
Уникайте перегинання або перекручування 
під час монтажу, для чого користуйтеся 
відповідним інструментом. У разі кутового 
перекошування трубопроводів необхідно 
зафіксувати установку на підлозі, 
застосовуючи відповідні засоби для мінімізації 
корпусного шуму. Гнучкі з’єднувальні труби в 
установці мають бути завжди доступні для 
контролю, їх не можна ховати в трубну 
ізоляцію. 

ВКАЗІВКА!
Гнучкі з’єднувальні труби зазнають 
експлуатаційного зношення. Потрібен 
регулярний контроль відсутності місць 
негерметичності або інших дефектів 
(див. рекомендації DIN 1988).

7.2.10 Редуктор (додаткове приладдя)
Застосування редуктора потрібне в разі 
коливань тиску в підвідному трубопроводі 
більше 1 бар, або якщо коливання тиску на 
вході настільки велике, що доводиться 
вимикати установку, або коли загальний тиск 
(тиск на вході та висота подачі насоса в точці 
нульового об’єму (див. характеристичну криву 
установки)) перевищує номінальний тиск. Для 
того, щоб редуктор клапан міг виконувати 
свою функцію, має бути мінімальний перепад 
тиску, що приблизно дорівнює 5 м або 0,5 бар. 
Тиск за редуктором (тиск на виході з нього) 
є вихідною базою для визначення загальної 
висоти подачі установки підвищення тиску. 
Для монтажу редуктора на стороні вхідного 
тиску потрібна наявність монтажної ділянки 
довжиною приблизно 600 мм.

7.3 Електричне під’єднання
НЕБЕЗПЕКА! Ризик смертельного 
травмування!
Електричне під’єднання дозволено 
виконувати лише електрику, який має 
допуск місцевої енергетичної компанії, 
відповідно до чинних місцевих приписів 
(приписів VDE).
Установки підвищення тиску серії ISAR MODH1 
оснащено регуляторами серії EC. Для 
електричного під’єднання обов’язково 
дотримуватися відповідної інструкції з 
монтажу та експлуатації та доданих 
електричних схем. Далі наведено 
положення, які слід брати до уваги.

• Вид струму, напруга й частота мережі 
живлення мають відповідати даним на 
заводській табличці регулятора.

• Переріз кабелю електроживлення має бути 
достатнім із розрахунку загальної потужності 
установки підвищення тиску (див. заводську 
табличку).

• Зовнішній захист запобіжником кабелю 
електроживлення установки підвищення 
тиску має відповідати чинним місцевим 
приписам (наприклад, VDE0100, частина 430) 
та даним в інструкції з монтажу та експлуатації.

Номінальний діаметр, 
під’єднання

Різьба
Гвинтове з’єднання

Конусна зовнішня 
різьба

Макс. радіус згину 
RB (мм)

Макс. кут згину 
BW (°)

DN 32 Rp 1¼" R 1¼" 250 60
DN 40 Rp 1½" R 1½" 260 60
DN 50 Rp 2" R 2" 300 50
DN 65 Rp 2½" R 2½" 370 40
Таблиця 2
18 WILO SE 11/2019



Українська
• Для забезпечення захисту установки 
підвищення тиску вона має бути заземлена 
відповідно до приписів (тобто відповідно до 
місцевих приписів та умов); передбачені для 
цього під’єднання повинні мати відповідні 
маркування.
НЕБЕЗПЕКА! Ризик смертельного 
травмування!
Як додатковий захист від небезпечної 
контактної напруги:

• Для установки підвищення тиску без 
частотного перетворювача (EC) установити 
запобіжний вимикач типу А (RCD, пристрій 
диференціального струму) зі струмом 
розмикання 30 мА.

• Для установки підвищення тиску з частотним 
перетворювачем (ECE) установити запобіжний 
вимикач типу В з короткочасною затримкою 
(RCD) та струмом розмикання 30 мА.

• Клас захисту установки та окремих її 
компонентів можна знайти на заводських 
табличках та/або в технічних паспортах.

• Інші заходи/налаштування тощо наведено в 
інструкції з монтажу та експлуатації, а також 
в електричній схемі регулятора.

8 Введення в експлуатацію/виведення з 
експлуатації
Рекомендуємо доручити перший пуск 
установки спеціалістам сервісного центру Wilo. 
Для цього зверніться до продавця, до 
найближчого представництва компанії Wilo 
або безпосередньо до сервісного центру Wilo.

8.1 Загальні підготовчі та контрольні заходи
• Перед першим увімкненням необхідно 

перевірити правильність виконання 
електромонтажу на місці встановлення, 
особливо заземлення.

• Перевірити трубні з’єднання на відсутність 
внутрішніх напружень.

• Заповнити установку, перевірити її 
герметичність за допомогою візуального 
контролю.

• Відкрити запірну арматуру на насосах, а 
також у всмоктувальному та напірному 
трубопроводах.

• Відкрутити гвинти в отворах для видалення 
повітря на насосах, повільно заповнити насоси 
водою, щоб забезпечити повний вихід повітря. 
Після повного видалення повітря з насосів 
закрутити гвинти в отвори для видалення 
повітря!
Обережно! Небезпека матеріальних збитків!
Не допускати сухого ходу насоса. Сухий хід 
пошкоджує ковзне торцеве ущільнення та 
веде до перевантаження двигуна.

• У режимі всмоктування (тобто різниця рівнів 
між приймальним баком і насосами від’ємна) 
заповніть насос і всмоктувальний трубопровід 
через отвір гвинта для видалення повітря 
(за допомогою лійки).

• Якщо встановлено мембранний напірний бак 
(опційно або як додаткове приладдя), 
перевірте правильність налаштування 
попереднього тиску (див. Fig. 4 та 5).
Для цього виконайте описані нижче дії.
• Скиньте тиск у резервуарі зі сторони подачі 

води (закрийте протічну арматуру (A, Fig. 4), 
злийте рештки води через зливний отвір 
(B, Fig. 4)).

• Перевірте манометром тиск газу на 
повітряному клапані (зверху, зняти захисну 
кришку) мембранного напірного бака 
(C, Fig. 4). Якщо тиск занизький (PN2 = тиск 
увімкнення насоса pmin мінус 0,2 – 0,5 бар 
або значення в таблиці на резервуарі 
(див. також Fig. 5)), відкоригуйте його за 
допомогою заповнення азотом (сервісний 
центр Wilo).

• Якщо тиск зависокий, випустіть азот через 
клапан, доки не буде досягнуте потрібне 
значення.

• Установіть захисну кришку на місце.
• Закрийте спускний клапан на протічній 

арматурі, відкрийте протічну арматуру.
• Якщо тиск установки перевищує PN16, 

дотримуйтеся правил заповнення 
мембранного напірного бака, наданих його 
виробником і наведених в окремій інструкції 
з монтажу та експлуатації.
НЕБЕЗПЕКА! Ризик смертельного 
травмування!
Занадто високий попередній тиск (азоту) 
в мембранному напірному баку може 
призвести до його пошкодження або 
руйнування, а відтак і до травмування людей.
Обов’язково дотримуйтеся заходів безпеки 
під час поводження з посудинами під тиском 
і з технічними газами.
Показники тиску в цій документації (Fig. 5) 
указано в бар(!). У разі використання іншої 
шкали вимірювання тиску дотримуватися 
правил перерахунку!

• У разі непрямого під’єднання потрібен 
контроль достатності рівня води в 
приймальному баку; у разі прямого 
під’єднання — контроль достатності тиску 
притоку (мін. тиск притоку 1 бар).

• Перевірити правильність монтажу системи 
захисту від сухого ходу (розділ 7.2.4).

• У приймальному баку встановити поплавковий 
вимикач і електроди для захисту від сухого 
ходу так, щоб установка підвищення тиску 
вимикалася за мінімального рівня води 
(розділ 7.2.4).

• Контроль напрямку обертання для насосів 
зі стандартним двигуном, без вбудованого 
частотного перетворювача:
за допомогою короткочасного вмикання 
перевірити, чи збігається напрямок обертання 
насосів зі стрілкою на кожусі насоса. У разі 
обертання в неправильному напрямку 
поміняти місцями 2 фази.
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НЕБЕЗПЕКА! Можливі смертельні травми!
Перед зміною фаз вимкнути головний 
вимикач установки!

• Контроль захисного вимикача двигуна в 
регуляторі на правильне налаштування 
номінального струму відповідно до даних 
на заводській табличці двигуна.

• Якщо засувка з напірної сторони закрита, 
насоси можна ввімкнути лише на короткий час.

• Контроль й налаштування потрібних робочих 
параметрів на регуляторі згідно з доданою 
інструкцією з монтажу та експлуатації.

8.2 Захист від сухого ходу (WMS)
У разі експлуатації з тиском на вході
Манометричний вимикач в опційному 
комплекті захисту від сухого ходу (WMS) 
(Fig. 6a–6c), який призначено для контролю 
тиску на вході, має фіксоване заводське 
налаштування на значення 1 бар (вимкнення 
в разі падіння нижче цього значення) та 
приблизно на 1,3 бар (повторне ввімкнення 
в разі перевищення). Зміна цих налаштувань 
неможлива!
Якщо в якості датчика сигналів нестачі води 
використовується інший манометричний 
вимикач, про можливості його налаштування 
дізнайтеся у відповідному описі. Потрібні для 
цього налаштування в регуляторі можна 
знайти в доданій інструкції з монтажу та 
експлуатації.
У разі експлуатації з приймальним баком 
(режим подачі)
У приймальних баках Wilo здійснюється 
контроль нестачі води залежно від її рівня за 
допомогою поплавкового вимикача. Перед 
уведенням в експлуатацію слід виконати 
електричне під’єднання цього вимикача в 
пристрої керування.
Для під’єднання та необхідного налаштування 
скористайтеся доданою документацією 
та інструкцією з монтажу та експлуатації 
регулятора.

8.3 Уведення установки в експлуатацію
Після закінчення всіх підготовчих та 
контрольних операцій згідно з розділом 8.1 
увімкніть головний вимикач та встановіть 
регулювання в автоматичний режим. Датчик 
тиску вимірює наявний тиск та видає 
відповідний сигнал струму на регулятор. 
Якщо тиск нижчий, ніж налаштований тиск 
увімкнення, то регулятор, залежно від 
налаштованих параметрів і способу керування, 
спочатку вмикає основний насос, а в 
разі потреби ще й насос(-и) пікового 
навантаження, доки трубопроводи споживачів 
не заповняться водою та не створиться 
заданий тиск.

Попередження! Небезпека для здоров’я!
Якщо установка досі не промивалася, добре 
промийте її саме зараз (див. розділ 7.2.3).

8.4 Виведення установки з експлуатації
Якщо установку підвищення тиску з метою 
проведення технічного обслуговування, 
ремонту або інших заходів потрібно вивести з 
експлуатації, порядок дій описано нижче.

• Вимкніть подачу напруги та захистіть 
установку від несанкціонованого повторного 
ввімкнення.

• Закрийте запірну арматуру на вході й виході 
установки.

• Заблокуйте мембранний напірний бак на 
протічній арматурі, спорожніть його.

• За необхідності повністю спорожніть 
установку.

9 Технічне обслуговування
Для забезпечення найвищої експлуатаційної 
безпеки при мінімально можливих 
експлуатаційних затратах рекомендується 
регулярно проводити контроль і технічне 
обслуговування установки підвищення 
тиску (див. стандарт DIN 1988). Для цього 
рекомендується укласти договір із технічного 
обслуговування зі спеціалізованим 
підприємством або із сервісним центром Wilo. 
Регулярно виконуйте вказані нижче 
контрольні операції.

• Контроль експлуатаційної готовності 
установки підвищення тиску.

• Контроль ковзних торцевих ущільнень у 
насосах. Для змащення ковзних торцевих 
ущільнень потрібна вода, яка також може в 
незначній кількості витікати з ущільнення. У 
разі суттєвого витікання води слід замінити 
ковзне торцеве ущільнення.

• Контроль мембранного напірного бака 
(опційного або як додаткове приладдя) 
(рекомендується з інтервалом у 3 місяці) на 
правильність налаштування попереднього 
тиску й на герметичність (див. Fig. 4 та 5).
Обережно! Небезпека матеріальних збитків!
Якщо попередній тиск налаштовано 
неправильно, належне функціонування 
мембранного напірного бака не гарантовано, 
бо це може спричиняти підвищене 
зношування мембрани та може призвести до 
порушень у роботі установки.
Для контролю попереднього тиску виконайте 
описані нижче дії.

• Скиньте тиск у резервуарі зі сторони подачі 
води (закрийте протічну арматуру (A, Fig. 4) і 
злийте рештки води через зливний отвір 
(B, Fig. 4)).

• Перевірте манометром тиск газу на клапані 
мембранного напірного бака (угорі, зняти 
захисну кришку) (C, Fig. 4).
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• У разі необхідності відкоригуйте тиск 
додаванням азоту. (PN2 = тиск увімкнення 
насоса pmin мінус 0,2 – 0,5 бар або значення 
з таблиці на резервуарі (Fig. 5) — сервісний 
центр Wilo). Якщо тиск зависокий, випустіть 
азот через клапан.
В установках із частотним перетворювачем 
необхідно очистити вхідний фільтр та 
вихідний фільтр вентилятора, якщо ступінь 
засмічення значний.
У разі виведення з експлуатації на тривалий 
строк дійте згідно з п. 8.4 і спорожніть усі 
насоси, відкривши на опорі насоса отвори 
пробок для зливу.

10 Несправності, їх причини та усунення
Усунення несправностей, зокрема в 
насосах або системі регулювання, мають 
здійснювати тільки сервісний центр Wilo 
або спеціалізована фірма.
ВКАЗІВКА!
Під час проведення будь-яких робіт із 
технічного обслуговування та ремонту 
дотримуйтеся загальних правил техніки 
безпеки! Також дотримуйтесь інструкції з 
монтажу та експлуатації насосів і регулятора!

Несправність Причина Усунення
Індикація на приладі керування 
неправильна

Скористуйтесь інформацією з інструкції з 
монтажу та експлуатації, яка стосується 
приладу керування

Насос(-и) не запускається(-ються) Відсутня мережева напруга Перевірте запобіжники, кабелі та 
під’єднання

Головний вимикач ВИМК Поверніть головний вимикач
Занизький рівень води в 
приймальному баку, тобто 
досягнуто рівня нестачі води

Перевірте підвідну арматуру/підвідний 
трубопровід приймального бака

Спрацювала сигналізація нестачі 
води

Перевірте тиск притоку та рівень у 
приймальному баку

Дефект вимикача системи захисту 
від нестачі води

Перевірте й за необхідності замініть 
вимикач системи захисту від нестачі води

Неправильне під’єднання 
електродів або невірне 
налаштування тиску для системи 
захисту від нестачі води

Перевірте й відкоригуйте монтаж і 
налаштування

Тиск притоку перевищує тиск 
увімкнення

Перевірте налаштовані значення, у разі 
необхідності налаштуйте правильно

Закрита запірна арматура на 
датчику тиску

Перевірте й за потреби відкрийте запірну 
арматуру

Налаштовано завелике значення 
тиску ввімкнення

Перевірте налаштування й за 
необхідності налаштуйте правильно

Несправний запобіжник Перевірте запобіжники й за необхідності 
замініть

Спрацював захист двигуна Перевірте налаштування параметрів 
насосів і двигунів, поміряйте значення 
струму, у разі необхідності налаштуйте 
правильно; перевірте наявність дефектів 
у двигуні та замініть двигун у разі 
необхідності

Несправний силовий контактор Перевірте й за необхідності замініть
Міжвиткове замикання у двигуні Перевірте й за необхідності замініть 

двигун або віддайте в ремонт
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Насос не вимикається (насоси 
не вимикаються)

Сильне коливання тиску притоку Перевірте тиск притоку; за необхідності 
вживіть заходів для стабілізації тиску на 
вході (наприклад, установіть редуктор)

Підвідний трубопровід засмічений 
або заблокований

Перевірте підвідний трубопровід; за 
необхідності усуньте засмічення або 
відкрийте запірну арматуру

Номінальний діаметр підвідного 
трубопроводу замалий

Перевірте підвідний трубопровід; за 
необхідності збільште переріз підвідного 
трубопроводу

Неправильний монтаж підвідного 
трубопроводу

Перевірте підвідний трубопровід; за 
необхідності перемонтуйте трубопровід

Проникнення повітря на впуску Перевірте й за необхідності герметизуйте 
трубопровід, видаліть повітря з насосів

Робочі колеса засмічені Перевірте насос; за необхідності замініть 
або віддайте в ремонт

Зворотний клапан негерметичний Перевірте й за необхідності замініть 
ущільнення або зворотний клапан

Зворотний клапан засмічений Перевірте клапан; за необхідності усуньте 
засмічення або замініть зворотний клапан

Засувка в установці закрита або 
відкрита недостатньо

Перевірте й за потреби повністю 
відкрийте запірну арматуру

Насос не вимикається (насоси 
не вимикаються)

Завелика подача Перевірте дані насоса й налаштування; 
за необхідності налаштуйте правильно

Закрита запірна арматура на 
датчику тиску

Перевірте й за потреби відкрийте запірну 
арматуру

Налаштовано завелике значення 
тиску вимкнення

Перевірте налаштування й за 
необхідності налаштуйте правильно

Неправильний напрямок обертання 
двигунів

Перевірте напрямок обертання; за 
необхідності виправте, змінивши місцями 
фази

Зависока частота ввімкнень або 
безладні ввімкнення

Сильне коливання тиску притоку Перевірте тиск притоку; за необхідності 
вживіть заходів для стабілізації тиску на 
вході (наприклад, установіть редуктор)

Підвідний трубопровід засмічений 
або заблокований

Перевірте підвідний трубопровід; за 
необхідності усуньте засмічення або 
відкрийте запірну арматуру

Номінальний діаметр підвідного 
трубопроводу замалий

Перевірте підвідний трубопровід; 
за необхідності збільште переріз 
підвідного трубопроводу

Неправильний монтаж підвідного 
трубопроводу

Перевірте підвідний трубопровід; за 
необхідності перемонтуйте трубопровід

Закрита запірна арматура на 
датчику тиску

Перевірте й за потреби відкрийте запірну 
арматуру

Відсутній мембранний напірний бак 
(опційний або як додаткове 
приладдя)

Установіть мембранний напірний бак

Неправильний попередній тиск на 
наявному мембранному напірному 
баку 

Перевірте попередній тиск; за 
необхідності налаштуйте правильно

Арматура на наявному 
мембранному напірному баку 
закрита

Перевірте арматуру й за необхідності 
відкрийте

Наявний мембранний напірний бак 
несправний

Перевірте мембранний напірний бак і в 
разі необхідності замініть

Налаштовано замалий діапазон 
перемикання

Перевірте налаштування й за 
необхідності налаштуйте правильно
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Насос працює (насоси працюють) 
нерівномірно та/або створює 
незвичні шуми

Сильне коливання тиску притоку Перевірте тиск притоку; за необхідності 
вживіть заходів для стабілізації тиску на 
вході (наприклад, установіть редуктор)

Підвідний трубопровід засмічений 
або заблокований

Перевірте підвідний трубопровід; за 
необхідності усуньте засмічення або 
відкрийте запірну арматуру

Номінальний діаметр підвідного 
трубопроводу замалий

Перевірте підвідний трубопровід; за 
необхідності збільште переріз підвідного 
трубопроводу

Неправильний монтаж підвідного 
трубопроводу

Перевірте підвідний трубопровід; за 
необхідності перемонтуйте трубопровід

Проникнення повітря на впуску Перевірте й за необхідності герметизуйте 
трубопровід, видаліть повітря з насосів

Повітря в насосі Видаліть повітря з насоса, перевірте 
герметичність всмоктувального 
трубопроводу й за необхідності ущільніть

Робочі колеса засмічені Перевірте насос; за необхідності замініть 
або віддайте в ремонт

Завелика подача Перевірте дані насоса й налаштування; за 
необхідності налаштуйте правильно

Неправильний напрямок обертання 
двигунів

Перевірте напрямок обертання; за 
необхідності виправте, змінивши місцями 
фази

Мережева напруга: відсутність 
однієї фази

Перевірте запобіжники, кабелі та 
під’єднання

Насос недостатньо закріплений на 
фундаментній рамі

Перевірте кріплення; за необхідності 
підтягніть гвинти кріплення

Пошкодження підшипника Перевірте насос/двигун; за необхідності 
замініть або віддайте в ремонт

Двигун або насос занадто 
нагріваються

Проникнення повітря на впуску Перевірте й за необхідності герметизуйте 
трубопровід, видаліть повітря з насосів

Засувка в установці закрита або 
відкрита недостатньо

Перевірте й за потреби повністю 
відкрийте запірну арматуру

Робочі колеса засмічені Перевірте насос; за необхідності замініть 
або віддайте в ремонт

Зворотний клапан засмічений Перевірте клапан; за необхідності усуньте 
засмічення або замініть зворотний клапан

Закрита запірна арматура на 
датчику тиску

Перевірте й за потреби відкрийте запірну 
арматуру

Налаштовано завелике значення 
точки вимкнення

Перевірте налаштування й за 
необхідності налаштуйте правильно

Пошкодження підшипника Перевірте насос/двигун; за необхідності 
замініть або віддайте в ремонт

Міжвиткове замикання у двигуні Перевірте й за необхідності замініть 
двигун або віддайте в ремонт

Мережева напруга: відсутність 
однієї фази

Перевірте запобіжники, кабелі та 
під’єднання

Занадто велике споживання енергії Зворотний клапан негерметичний Перевірте й за необхідності замініть 
ущільнення або зворотний клапан

Завелика подача Перевірте дані насоса й налаштування; за 
необхідності налаштуйте правильно

Міжвиткове замикання у двигуні Перевірте й за необхідності замініть 
двигун або віддайте в ремонт

Мережева напруга: відсутність 
однієї фази

Перевірте запобіжники, кабелі та 
під’єднання
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Спрацював захисний вимикач 
двигуна

Несправний зворотний клапан Перевірте й за необхідності замініть 
зворотний клапан

Завелика подача Перевірте дані насоса й налаштування; 
за необхідності налаштуйте правильно

Несправний силовий контактор Перевірте й за необхідності замініть
Міжвиткове замикання у двигуні Перевірте й за необхідності замініть 

двигун або віддайте в ремонт
Мережева напруга: відсутність 
однієї фази

Перевірте запобіжники, кабелі та 
під’єднання

Один із насосів (або декілька) не 
розвиває або розвиває замалу 
потужність

Сильне коливання тиску притоку Перевірте тиск притоку; за необхідності 
вживіть заходів для стабілізації тиску на 
вході (наприклад, установіть редуктор)

Підвідний трубопровід засмічений 
або заблокований

Перевірте підвідний трубопровід; 
за необхідності усуньте засмічення або 
відкрийте запірну арматуру

Номінальний діаметр підвідного 
трубопроводу замалий

Перевірте підвідний трубопровід; 
за необхідності збільште переріз 
підвідного трубопроводу

Неправильний монтаж підвідного 
трубопроводу

Перевірте підвідний трубопровід; 
за необхідності перемонтуйте 
трубопровід

Проникнення повітря на впуску Перевірте й за необхідності герметизуйте 
трубопровід, видаліть повітря з насосів

Робочі колеса засмічені Перевірте насос; за необхідності замініть 
або віддайте в ремонт

Зворотний клапан негерметичний Перевірте й за необхідності замініть 
ущільнення або зворотний клапан

Один із насосів (або декілька) не 
розвиває або розвиває замалу 
потужність

Зворотний клапан засмічений Перевірте клапан; за необхідності усуньте 
засмічення або замініть зворотний клапан

Засувка в установці закрита або 
відкрита недостатньо

Перевірте й за потреби повністю 
відкрийте запірну арматуру

Спрацював вимикач системи 
захисту від нестачі води

Перевірте тиск притоку та рівень у 
приймальному баку

Неправильний напрямок обертання 
двигунів

Перевірте напрямок обертання; 
за необхідності виправте, змінивши 
місцями фази

Міжвиткове замикання у двигуні Перевірте й за необхідності замініть 
двигун або віддайте в ремонт

Захист від сухого ходу спрацьовує, 
хоча води достатньо

Сильне коливання тиску притоку Перевірте тиск притоку; за необхідності 
вживіть заходів для стабілізації тиску на 
вході (наприклад, установіть редуктор)

Номінальний діаметр підвідного 
трубопроводу замалий

Перевірте підвідний трубопровід; 
за необхідності збільште переріз 
підвідного трубопроводу

Неправильний монтаж підвідного 
трубопроводу

Перевірте підвідний трубопровід; 
за необхідності перемонтуйте 
трубопровід

Завелика подача Перевірте дані насоса й налаштування; 
за необхідності налаштуйте правильно

Неправильно під’єднані електроди 
або неправильно налаштований 
манометричний вимикач на вході

Перевірте й відкоригуйте монтаж і 
налаштування

Дефект вимикача системи захисту 
від нестачі води

Перевірте й за необхідності замініть 
вимикач системи захисту від нестачі води

Захист від сухого ходу не спрацьовує 
попри нестачу води

Неправильне під’єднання 
електродів або невірне 
налаштування тиску для системи 
захисту від нестачі води

Перевірте й відкоригуйте монтаж і 
налаштування

Дефект вимикача системи захисту 
від нестачі води

Перевірте й за необхідності замініть 
вимикач системи захисту від нестачі води
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Пояснення щодо не наведених тут 
несправностей насосів або регулятора можна 
знайти в доданій документації до відповідних 
компонентів.
Якщо несправності в роботі не вдається 
усунути, зверніться до спеціалізованого 
підприємства або до сервісного центру Wilo.

11 Запасні частини
Замовлення запасних частин або ремонтних 
робіт виконується через місцеве 
спеціалізоване підприємство та/або через 
сервісний центр Wilo.
Щоб уникнути додаткових питань і 
помилкових замовлень, у замовленні 
кожного разу слід указувати всі дані, 
наведені на заводській табличці.

12 Видалення відходів

12.1 Оливи й мастильні матеріали 
Робочі рідини слід збирати в придатні 
резервуари й утилізувати відповідно до 
місцевих чинних директив. 

12.2 Водогліколева суміш 
Робоча рідина відповідає класу 1 
водонебезпеки згідно з Адміністративним 
приписом про водонебезпечні речовини 
(VwVwS). Для утилізації необхідно виконувати 
чинні місцеві директиви (наприклад, DIN 52900 
щодо пропандіолу та пропіленгліколю). 

12.3 Захисний одяг 
Використаний захисний одяг слід утилізувати 
відповідно до чинних місцевих директив. 

12.4 Інформація про збирання відпрацьованих 
електричних та електронних виробів 
Правильне видалення відходів та належна 
вторинна переробка цього виробу запобігають 
шкоді довкіллю та небезпеці для здоров’я 
людей. 

ВКАЗІВКА
Видалення відходів разом з побутовим 
сміттям заборонено!
У Європейському Союзі цей символ може 
бути на виробі, на упаковці або в супровідних 
документах. Він означає, що відповідні 
електричні та електронні вироби не можна 
утилізувати разом із побутовим сміттям. 

Для правильної переробки, вторинного 
використання й видалення відходів необхідно 
брати до уваги такі положення: 
• ці вироби можна здавати лише до

передбачених для цього сертифікованих
пунктів збору; 

• дотримуйтеся чинних місцевих приписів! 
Інформацію про видалення відходів згідно з 
правилами можна отримати в органах 
місцевого самоврядування, найближчому 
пункті утилізації відходів або в дилера, у 
якого був придбаний виріб. Більш докладна 
інформація про видалення відходів міститься 
на сайті www.wilo-recycling.com. 

12.5 Елементи живлення/акумулятори 
Елементи живлення та акумулятори не можна 
видаляти разом із побутовими відходами, 
перед утилізацією виробу їх слід демонтувати 
з виробу. Кінцеві користувачі за законом 
зобов’язані здавати всі відпрацьовані 
елементи живлення та акумулятори. Для цього 
елементи живлення та акумулятори можна 
безкоштовно здавати в місцеві пункти збору 
або в спеціалізовані магазини.

ВКАЗІВКА
Видалення відходів разом з побутовим 
сміттям заборонено!
Відповідні елементи живлення та акумулятори 
позначено цим символом. Під малюнком 
знаходиться позначення важкого метала, 
що міститься в них: 
• Hg (ртуть); 
• Pb (свинець); 
• Cd (кадмій). 

Можливі технічні зміни!
Інструкція з монтажу та експлуатації Wilo-ISAR MODH1 25
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