
Wilo-MVIE 1,1 --> 4 kW / Wilo-HELIX-VE 1,1 --> 4 kW

PL Instrukcja montażu i obsługi
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1. Informacje ogólne

1.1 O niniejszym dokumencie
Oryginał instrukcji obsługi jest napisany w języku
francuskim. Wszystkie inne języki, w których
napisana jest niniejsza instrukcja, to tłumaczenia
z oryginału.
Instrukcja montażu i obsługi stanowi część produk-
tu i należy ją zawsze przechowywać w jego pobliżu.
Ścisłe przestrzeganie niniejszych zaleceń jest pod-
stawowym warunkiem prawidłowej instalacji i
zastosowania produktu zgodnie z przeznaczeniem.
Instrukcja montażu i obsługi dotyczy wyłącznie tego
produktu i jest zgodna z przepisami bezpieczeństwa
obowiązującymi w chwili oddania do druku.

2. Bezpieczeństwo

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe
zalecenia, które należy uwzględnić podczas usta-
wiania, pracy i konserwacji urządzenia. Dlatego
monter i odpowiedzialny personel specjalistycz-
ny/użytkownik mają obowiązek przeczytać tę
instrukcję przed przystąpieniem do montażu lub
uruchomienia.
Należy przestrzegać nie tylko ogólnych zasad
bezpieczeństwa podanych w tym punkcie, ale
także szczegółowych zasad bezpieczeństwa
przedstawionych w kolejnych punktach, ozna-
czonych symbolami niebezpieczeństwa.

2.1 Oznaczenie zaleceń w instrukcji obsługi

Symbole

Ogólny symbol oznaczający niebezpieczeństwo.

Niebezpieczeństwo związane z napięciem elek-
trycznym.

ZALECENIE: ....

Teksty ostrzegawcze:

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Bardzo niebezpieczna
sytuacja. Nieprzestrzeganie grozi ciężkimi
obrażeniami, a nawet śmiercią.

OSTRZEŻENIE! Użytkownik może doznać
(ciężkich) obrażeń. „Uwaga” wskazuje na nie-
bezpieczeństwo odniesienia (ciężkich) obrażeń
ciała, jeżeli zalecenie zostanie zignorowane.

OSTROŻNIE! Istnieje ryzyko uszkodzenia
pompy/instalacji. „Ostrożnie” symbolizuje
zalecenie, którego nieprzestrzeganie może
prowadzić do szkód materiałowych i zakłóceń
w działaniu.

ZALECENIE: Użyteczna wskazówka dotycząca
posługiwania się produktem. Zwraca także
uwagę na potencjalne trudności.

2.2 Kwalifikacje personelu
Personel wykonujący montaż musi posiadać
odpowiednie kwalifikacje do wykonania tych
zadań.

2.3 Niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrze-
gania zaleceń
Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa
może prowadzić do zagrożenia dla ludzi, pompy

lub instalacji. Nieprzestrzeganie zasad bezpiecze-
ństwa może prowadzić do utraty wszelkich praw
do roszczeń odszkodowawczych.
W szczególności nieprzestrzeganie tych zasad
może nieść ze sobą następujące zagrożenia:

• Nieprawidłowe działanie ważnych funkcji
pompy/instalacji.

• Nieskuteczność zalecanego procesu konserwacji
i naprawy.

• Zagrożenie dla ludzi ze względu na oddziaływa-
nia elektryczne, mechaniczne lub bakteriologicz-
ne.

• Szkody materialne.

2.4 Zalecenia dla użytkowników
Należy przestrzegać obowiązujących zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy.
Wykluczyć zagrożenia związane z energią elek-
tryczną. Należy przestrzegać lokalnych lub ogól-
nych ustaleń (IEC, VDE itd.) oraz przepisów zakła-
du energetycznego.

2.5 Zalecenia dotyczące przeglądów i prac monta-
żowych
Użytkownik jest zobowiązany zadbać o to, by
wszystkie czynności związane z przeglądami i
montażem wykonywali autoryzowani, odpowied-
nio wykwalifikowani specjaliści, którzy dokładnie
zapoznali się z instrukcją obsługi.
Prace przy pompie/instalacji można przeprowa-
dzać tylko wtedy, gdy urządzenia te są wyłączo-
ne.

2.6 Samowolna przebudowa i stosowanie niewła-
ściwych części zamiennych
Wprowadzanie modyfikacji w pompie/instalacji
dozwolone są tylko po uzgodnieniu z producen-
tem. Celem stosowania oryginalnych części
zamiennych i atestowanego osprzętu jest zapew-
nienie bezpieczeństwa. Zastosowanie innych
części wyklucza odpowiedzialność producenta za
skutki z tym związane.

2.7 Niedopuszczalne sposoby pracy
Bezpieczeństwo eksploatacji dostarczonego pro-
duktu jest zagwarantowane wyłącznie w przy-
padku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem
wg ustępu 4 instrukcji montażu i obsługi.
Wartości graniczne, podane w katalogu/
specyfikacji, nie mogą być przekraczane (odpo-
wiednio w górę lub w dół).

3. Transport i magazynowanie

3.1 Dostawa
Pompa jest dostarczana w skrzyni lub zapakowa-
na na palecie, zabezpieczona przed kurzem i wil-
gocią..

3.2 Kontrola prawidłowego transportu
Po otrzymaniu pompy należy niezwłocznie
sprawdzić, czy nie uległa ona uszkodzeniu pod-
czas transportu. W przypadku stwierdzenie
uszkodzeń, należy je zgłosić spedytorowi w prze-
pisowym terminie.
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3.3 Składowanie
Pompę należy składować do chwili montażu w
sposób zapewniający zabezpieczenie przed wil-
gocią, mrozem i uszkodzeniami mechanicznymi.

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo uszkodzenia
na skutek nieprawidłowego opakowania!
W przypadku ponownego transportu pompy
należy ją zapakować w sposób wykluczający
uszkodzenia transportowe.

• W tym celu należy zastosować oryginalne opa-
kowanie lub opakowanie tej samej jakości.

UWAGA! Niebezpieczeństwo odniesienia obra-
żeń!
Nieprawidłowy transport może być przyczyną
obrażeń!

• Do przenoszenia pompy można stosować tylko
dopuszczalne podnośniki i urządzenia transpor-
towe. Zawiesia należy podwieszać w obszarze
kołnierzy pompy lub na zewnętrznym korpusie
silnika (bezwzględnie zabezpieczyć przed zsuni-
ęciem!).

• Punkt ciężkości pompy leży stosunkowo wyso-
ko, a jej powierzchnia ustawienia jest niewielka;
z tego względu podczas transportu należy
przedsięwziąć konieczne środki ostrożności,
aby zabezpieczyć pompę przed przewróceniem i
tym samym wykluczyć zagrożenia dla ludzi.

Pompę obsługiwać ostrożnie, tak by nie zmienić
geometrii i orientacji instalacji.

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo uszkodzenia
na skutek nieprawidłowego opakowania!
Uchwyty mocujące silnik są przewidziane tylko
do transportu jednostki silnika/przetwornicy
częstotliwości i nie wolno ich stosować do
transportu całej pompy.

4. Zastosowanie

Pompy do przetłaczania klarownych cieczy stoso-
wanych w gospodarstwie domowym, w rolnictwie
oraz przemyśle.
Doprowadzanie wody, zaopatrzenie w wodę –
zaopatrzenie wieży ciśnień – instalacje zraszające,
nawadnianie – czyszczenie wysokociśnieniowe –
zasilanie kotła (zalecane z zestawem obejścia) –
przetłaczanie kondensatu – klimatyzacja – obiegi
przemysłowe oraz w połączeniu z różnymi rodza-
jami systemów modułowych.

5. Informacje o produkcie

5.1 Oznaczenie typu
HELIX-V lub MVI E 4 14 - 1 / 16 / E / 3-2

Pionowa wielo-
stopniowa pompa Inline
z wysokowydajną częścią
hydrauliczną
Pionowa wielo-
stopniowa
pompa Inline
Z przetwornicą
częstotliwości
Przepływ znamio-
nowy w m3

Liczba stopni
1: Korpus pompy ze stali

nierdzewnej AISI 304 (1.4301)
+ część hydrauliczna ze stali
nierdzewnej AISI 304 (1.4301/1.4307)

2: Korpus pompy ze stali nierdzewnej
AISI 316L (1.4404 lub 1.4409)
+ część hydrauliczna ze stali nierdzew-
nej AISI 316L (1.4404)

3: Korpus pompy z odlewu GJL-250
+ część hydrauliczna ze stali nierdzew-
nej AISI 304 (1.4301 lub 1.4307)

16: Kołnierze PN16
25: Kołnierze PN25
P: Przyłącza Victaulic
E: Pierścienie o-ring typu EPDM

(WRAS/KTW)
V: Pierścienie o-ring typu FKM
3-fazowy/

2-biegunowy

5.2 Dane techniczne
- Maksymalne ciśnienie robocze

• Korpus PN25: 25 bar
• Korpus PN16: 16 bar
• Korpus z szybkozłączem do

obejmy ”Victaulic”: 25 bar
(tylko MVIE 4, 8, 16 m3/h)

- Maksymalne ciśnienie dopływowe: 10 bar

- Zakres temperatury wody
• Wersja z uszczelkami EPDM/uszczelnieniem

mechanicznym (zgodnie z KTW – przepis
niemiecki) oraz (zgodnie z WRAS –
norma brytyjska): –15°C do +120°C
• Wersja z uszczelką FKM/uszczel-

nieniem mechanicznym: –15°C do +90°C

- Maksymalna wysokość w zależności od nad-
zasysania: datku kawitacyjnego

pompy
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- Temperatura otoczenia: -15°C do +40°C
(produkt standardowy)

- Wilgotność otoczenia: < 90% bez kon-
densacji pary
wodnej

- Poziom ciśnienia
akustycznego: 1,1 kW = 63 dB(A)

2,2 kW = 66 dB(A)
4 kW = 71 dB(A)

- Klasa izolacji: F
- Stopień ochrony: IP55
- Zgodność elektromagnetyczna (*)

• Generowanie zakłóceń -
1. Otoczenie: EN 61800-3
• Odporność na zakłócenia -
2. Otoczenie: EN 61800-3

- Napięcie robocze: 400 V (±10%) 50 Hz
380 V (±10%) 60 Hz
440 V (±6%) 60 Hz

- Przekrój kabla zasilania (4-żyłowy):
• 1,1 kW: 1,5 mm2 do 2,5 mm2

• 2,2/4 kW: 2,5 mm2 do 4 mm2

(*) W zakresie częstotliwości między 600 MHz a 1 GHz
w wyjątkowych przypadkach bliskiego sąsiedztwa
(odległość od przetwornicy < 1 m) nadajników, czujni-
ków lub podobnych urządzeń pracujących w tym
zakresie częstotliwości może dojść do zakłócenia
wskazania wartości ciśnienia. Nie ma to jednak nigdy
wpływu na pracę pompy.

5.3 Wyposażenie dodatkowe
Wyposażenie dodatkowe należy zamawiać
oddzielnie.

• IF-Moduł PLR do podłączenia do konwertera
interfejsu/PLR.

• IF-Moduł LON do podłączenia do sieci LON-
WORKS. IF-Moduł podłączany jest bezpośrednio
w obszarze przyłączy przetwornicy (rys. 11).

• Zestaw obejścia.
• Zasuwa odcinająca.
• Membranowy zbiornik ciśnieniowy/zbiorniki

ocynkowane.
• Zbiornik amortyzujący uderzenia ciśnienia.
• Przeciwkołnierz, spawany (stal) lub połączony

śrubowo (stal nierdzewna).
• Szybkozłącze typu „Victaulic”.
• Zawór zwrotny (ze stożkiem lub klapą sprężyno-

wą w przypadku eksploatacji pod stałym ciśnie-
niem).

• Zawór stopowy z koszem ssawnym.
• Kondensatory wibracji.
• Zabezpieczenie przed suchobiegiem.
• Zestaw czujników ciśnienia (dokładność ≤ 1%;

zastosowanie w zakresie między 30% a 100%
zakresu pomiarowego).
Szczegółowa lista znajduje się w katalogu.

6. Opis i działanie

6.1 Opis produktu
Pompa

• Pionowa wielostopniowa pompa normalnie zasy-
sająca o konstrukcji Inline (króciec ssawny i
tłoczny znajdują się w jednej linii).

• Uszczelka przepustu falowego w postaci stan-
dardowego uszczelnienia mechanicznego.

• Przyłącze hydrauliczne.
Owalne kołnierze na korpusie PN 16 (6”): Zakres
dostawy pompy obejmuje owalne przeciwkołnie-
rze z odlewu do przewodów gwintowanych,
uszczelek i śrub.
Kołnierze okrągłe PN16 (8”) i PN25: pompa jest
dostarczana z uszczelkami i śrubami bez prze-
ciwkołnierzy (opcjonalne wyposażenie dodatko-
we).
Szybkozłącze (MVI 6”) do obejmy „Victaulic”:
pompa jest dostarczana bez obejm (opcjonalne
wyposażenie dodatkowe).
Jednostka silnika/przetwornicy częstotliwości

• Dławnicowy silnik pompy ze znormalizowanym
kołnierzem oraz czopem końcowym wału do
eksploatacji pionowej z zamontowaną przetwor-
nicą częstotliwości.

• Wał pompy i wał silnika są połączone sprzęgłem
z osłoną sprzęgła.

6.2 Praca
Elektroniczny system regulacji ma następujące
zalety:

• Oszczędność energii
• Redukcja hałasów dochodzących z instalacji
• Dostosowanie pompy do zmieniających się

wymagań roboczych.
Dostępne są następujące rodzaje pracy:

• „Regulacja prędkości obrotowej”: ustawianie
częstotliwości przez ręczne uruchomienie lub
polecenie z zewnątrz.

• „Stałe ciśnienie”: regulacja za pomocą przetwor-
nika pomiarowego ciśnienia oraz ustawienie war-
tości zadanej (wewn. lub zewn.).

• „Adaptacyjny regulator PID”: regulacja za pomo-
cą czujnika (temperatura, przepływ, ...) i ustawie-
nie wartości zadanej (wewnętrznie lub zewnętrz-
nie).

7. Instalacja i podłączenie elektryczne
OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo powstania
szkód materialnych!
Nieprawidłowa obsługa może być przyczyną
uszkodzeń. Instalację pompy może przeprowa-
dzać tylko wykwalifikowany personel.

7.1 Przygotowanie
- Montaż można rozpocząć dopiero po zakończe-

niu wszystkich prac spawalniczych i lutowni-
czych oraz po ewentualnie koniecznym wypłu-
kaniu systemu hydraulicznego. Zanieczyszczenia
mogą prowadzić do awarii w działaniu pompy.

- Pompy należy chronić przed wpływami atmosfe-
rycznymi i instalować w sposób zapewniający
wystarczające napowietrzenie oraz wykluczający
niebezpieczeństwo wybuchu oraz oddziaływanie
kurzu lub mrozu.
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Wyso-
kość

Strata
wysokości (HA) Temperatura Strata

wysokości (HA)

0 m 0 mCL 20°C 0,20 mCL

500 m 500 mCL 30°C 0,40 mCL

1000 m 1000 mCL 40°C 0,70 mCL

50°C 1,20 mCL

60°C 1,90 mCL

70°C 3,10 mCL

80°C 4,70 mCL

90°C 7,10 mCL

100°C 10,30 mCL

110°C 14,70 mCL

120°C 20,50 mCL

- Pompę należy zamontować w dobrze dostępnym
miejscu, tak aby zapewnić później łatwą kontrolę,
konserwację (np. elementów uszczelnienia
mechanicznego) lub wymianę. Nie wolno zamy-
kać wlotu powietrza modułu elektronicznego.

7.2 Opisy (rys. 1, 2, 5, 6, 7, 8)
1 - Zawór stopowy z koszem ssawnym
2 - Zawór odcinający po stronie ssącej
3 - Zawór odcinający po stronie tłocznej
4 - Zawór zwrotny
5 - Śruba wpustowa/odpowietrzająca
6 - Korek do napełniania/odpowietrzania
7 - Mocowania przewodów lub obejmy
8 - Kosz ssawny
9 - Zbiornik wody uzupełniającej
10 - Sieć wody pitnej
11 - Przełącznik, wyłącznik separująco-zabezpie-

czający z bezpiecznikami
12 - Hak nośny
13 - Cokół
14 - Zasuwa
15 - Przetwornik pomiarowy ciśnienia
16 - Membranowy zbiornik ciśnieniowy
17 - Zasuwa odcinająca do zbiornika ciśnieniowego
18 - Wskaźnik
19 - Pokrętło regulacyjne
BP - Obejście
HA - Maksymalna wysokość zasysania
HC - Minimalna wysokość dopływowa

7.3 Ustawienie
Dostępne są dwie wersje standardowe.
Rys. 1: Tryb zasysania
Rys. 2: Tryb zalewania: dopływ ze zbiornika wody
uzupełniającej (poz. 9) lub sieci wody pitnej
(poz.10).

• Ustawiać pompę w miejscu łatwo dostępnym,
chronionym przed czynnikami zewnętrznymi
(duże natężenie opadów lub nadmierne nasło-
necznienie, mróz) oraz znajdującym się jak naj-
bliżej miejsca poboru.

• W przypadku ciężkich pomp, w celu ułatwienia
demontażu, zamocować pionowo nad pompą
hak lub uchwyt (poz. 12) o odpowiedniej nośno-
ści.

• Montaż na betonowym cokole (minimum 10 cm
wysokości) (poz. 13) z zakotwieniem w funda-
mencie (plan ustawienia patrz rys. 3).

• Aby zapobiec transmisji drgań i dźwięku materia-
łowego, między cokołem a podłożem zamoco-
wać materiał izolacyjny (z korka lub wzmocnio-
nego kauczuku).

• Przed ostatecznym dokręceniem śrub funda-
mentowych upewnić się, że pompa jest ustawio-
na dokładnie pionowo: W razie potrzeby zasto-
sować kliny.

ZALECENIE: Uwaga: wysokość miejsca ustawienia
oraz temperatura tłoczonej wody nie powinny
wpływać na wydajność ssania pompy.

ZALECENIE: Przy temperaturach powyżej 80°C
pompa jest przewidziana do eksploatacji w trybie
zalewania (funkcja niskiego ciśnienia).

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo powstania
szkód materialnych!
Instalacja musi być dostosowana do ciśnienia,
jakie pompa wytwarza przy maksymalnej
częstotliwości, kiedy nie tłoczy żadnego mate-
riału.

• Korpus pompy z kołnierzami owalnymi: rury z
gwintem, możliwość bezpośredniego przykręce-
nia na owalnych przeciwkołnierzach, objętych
zakresem dostawy.

• Korpus pompy z kołnierzami okrągłymi: możli-
wość połączenia śrubowego lub zespawania rury
z przeciwkołnierzem (przeciwkołnierze są
dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego).

• Pompa z szybkozłączem: za pomocą obejmy,
mocowanej do rury łącznikiem (obejma i przy-
łącze gwintowane dostępne w ramach wyposa-
żenia dodatkowego).

• Średnica przewodu nigdy nie może być mniejsza
niż średnica przeciwkołnierza.

• Kierunek przepływu medium jest zaznaczony na
tabliczce znamionowej pompy.

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo powstania
szkód materialnych!
Połączenia rury należy dokładnie uszczelnić,
stosując odpowiednie materiały! Do przewodu
ssącego nie może przedostać się powietrze;
przewód ssący układać zawsze pod kątem do
góry (min. 2%) (rys.1).

• Należy maksymalnie skrócić przewód i w miarę
możliwości unikać wszelkich przyczyn powodu-
jących straty ciśnienia (zagięcia, zawory, zwęże-
nia).

• Stosować podpory i obejmy (rys. 1 i 2, poz. 7),
tak aby masa przewodu nie obciążała wyłącznie
pompy.

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo powstania
szkód materialnych!
W przypadku instalacji pompy w trybie zalewa-
nia zamontować po stronie tłocznej zawór
zwrotny w celu zabezpieczenia pompy przed
uderzeniami ciśnienia.

ZALECENIE: Do przetłaczania wody o dużej
zawartości tlenu lub wody gorącej zaleca się
montaż zestawu obejścia (rys. 1, poz. BP).
Czujnik ciśnienia należy wtedy zamontować po
stronie tłocznej na przewodzie (rys. 7).
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Typ pompy
Wersja PN16 Wersja PN25

A B C D E F G ØH D E F G ØH

6”

200/400 100 212 180 157 204 50 G1” 2xM10 172 250 75 DN25 4xM12

600 100 212 180 157 204 50 G1”1/4 2xM10 172 250 75 DN32 4xM16

1000 130 255 215 190 250 80 G1”1/2 2xM12 190 280 80 DN40 4xM16

1600 130 255 215 190 250 90 G2” 2xM12 190 300 90 DN50 4xM16

8”
2200 130 296 215 250 300 90 DN50 4xM16 250 300 90 DN50 4xM16

3600 170 296 240 250 320 105 DN65 4xM16 250 320 105 DN65 8xM16

Typ pompy
Wersja PN16

Wersja PN25

VICTAULIC

B C D G ØT A E F S ØU R A E F ØS ØU R E F R

6”

200 212 180 100 20 12 157 204 50 75 M10 G1” 172 250 75 85 14 DN25 210 50 Ø42,4

400 212 180 100 20 12 157 204 50 75 M10 G1”1/4 172 250 75 100 18 DN32 210 50 Ø42,4

800 252 215 130 20 12 187 250 80 100 M12 G1”1/2 187 280 80 110 18 DN40 261 80 Ø60,3

1600/6 252 215 130 20 12 187 250 90 100 M12 G2” 187 300 90 125 18 DN50 261 80 Ø60,3

Wymiary i średnice przyłączy w przypadku
MVIE (patrz rys. 3)

HELIX-VE (rys. 3)

7.4 Przyłącza elektryczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Śmiertelne niebezpie-
czeństwo!
Nieprawidłowa instalacja i/lub nieprawidłowe
podłączenie elektryczne mogą mieć konse-
kwencje groźne dla życia.

• Podłączenie elektryczne może wykonać tylko
instalator autoryzowany przez lokalny zakład
energetyczny, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami lokalnymi (np. przepisami VDE).

• Uwzględnić przepisy dotyczące zapobiegania
wypadkom.

• Wykonać uziemienie instalacji.

UWAGA! Niebezpieczeństwo przeciążenia sieci
elektrycznej!
Niedostateczne zwymiarowanie sieci elektrycz-
nej może doprowadzić do zakłóceń w działaniu
systemu, a nawet do zapłonu kabli na skutek
przeciążenia sieci elektrycznej.

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo powstania
szkód materialnych!
Błędne podłączenie może prowadzić do uszko-
dzenia przetwornicy.
Kabel elektryczny nie może dotykać przewodu
lub pompy. Ponadto należy go chronić przed
wilgocią.

• (poz. a) Kabel prądowy (3 fazy + ziemia) należy
wprowadzić do złącza śrubowego kabla z gwin-
tem metrycznym M25.

• Niewykorzystane złącza śrubowe kabli należy
zamknąć przy pomocy zaślepek dostarczanych
przez producenta (patrz niżej).

• (poz. b) Przewód czujnika, zewnętrznej wartości
zadanej oraz wejść [aux]/[ext.off] należy koniecz-
nie ekranować i wprowadzić do złączy śrubowych
kabli z gwintami metrycznymi M12 lub M16.
Metalowe złącza śrubowe kabli przetwornicy są
przewidziane do montażu ekranu kabla; patrz opis
montażu poniżej.

• Właściwości elektryczne (częstotliwość, napięcie,
natężenie prądu znamionowego) silnika/prze-
twornicy częstotliwości są podane na tabliczce
znamionowej pompy (poz. 19). Należy sprawdzić,
czy jednostka silnika/przetwornicy częstotliwości
jest odpowiednia do sieci elektrycznej, do której
ma być podłączona.

• Elektryczne zabezpieczenie silnika jest zintegro-
wane w przetwornicy. Jest ono dostosowane do
danych pompy, zapewniając tym samym zabez-
pieczenie samej przetwornicy, jak i silnika.

a

b

 1 

 2 

 3 

 4 
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• W przypadku zbyt wysokiego oporu przewodu
zerowego, należy przed jednostką silnika/prze-
twornicy częstotliwości zamontować odpowied-
nie urządzenie ochronne.

• Zasadniczo należy zamontować wyłącznik sepa-
rująco-zabezpieczający z bezpiecznikami (typ GF)
w celu ochrony systemu (rys. 1 i 2, poz. 11).

ZALECENIE: Jeżeli do ochrony ludzi konieczne
jest zamontowanie wyłącznika różnicowo-
prądowego, zastosować wyłącznik selektywny,
reagujący na wszelkie rodzaje prądu z opóźnie-
niem i posiadający homologację VDE. Ustawić
wyłącznik ochronny zgodnie z danymi podanymi
na tabliczce znamionowej pompy.

ZALECENIE: Pompa jest wyposażona w przetwor-
nicę częstotliwości i nie może być zabezpieczana
za pomocą wyłącznika różnicowo-prądowego.
Przetwornice częstotliwości mogą zakłócać dzia-
łanie wyłączników różnicowo-prądowych.
Wyjątek: Dopuszczalne są różnicowo-prądowe
wyłączniki selektywne, reagujące na wszelkie
rodzaje prądu.

• Oznakowanie: FI

• Prąd wyzwalający: > 30 mA.

• Stosować kable zasilające spełniające wymogi
norm.

• Charakterystyka bezpieczników: B
• W razie potrzeby istnieje możliwość zmiany

orientacji jednostki silnika/przetwornicy często-
tliwości, odkręcając śruby mocujące silnika i
ustawiając go w żądanej pozycji.
Następnie ponownie mocno dokręcić śruby
mocujące.

• Po doprowadzeniu zasilania do przetwornicy
następuje test wyświetlacza trwający 2 sekundy,
podczas którego włączane są wszystkie wska-
źniki wyświetlacza.
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Przyporządkowanie zacisków przyłączenio-
wych

• Odkręcić śruby i zdjąć pokrywę przetwornicy.

ZALECENIE: Zaciski IN1, IN2, GND oraz Ext. Off
spełniają wymogi „prawidłowej izolacji” (zgodnie
z EN61800-5-1) względem zacisków sieciowych
oraz względem zacisków SBM i SSM (i odwrot-
nie).

Nazwa Przyporządkowanie Zalecenia
L1, L2, L3 Napięcie sieciowe Prąd trójfazowy 3~ IEC38
PE Przewód do masy Sprawdzić dostępność każdej fazy.

IN1
(zacisk DDS 9)

Wejście czujnika Rodzaj sygnału: napięcie (0–10 V, 2–10 V)
Rezystancja wejściowa: Ri ≥ 10 kΩ
Rodzaj sygnału: natężenie prądu (0–20 mA, 4–20 mA)
Rezystancja wejściowa: RB = 500 Ω
Możliwość ustawienia w menu „Serwis” <5.3.0.0>

IN2
(10 V/20 mA,
zacisk 7)

Wejście zewn. wartość zadana Rodzaj sygnału: napięcie (0–10 V, 2–10 V)
Rezystancja wejściowa: Ri ≥ 10 kΩ
Rodzaj sygnału: natężenie prądu (0–20 mA, 4–20 mA)
Rezystancja wejściowa: RB = 500 Ω
Możliwość ustawienia w menu „Serwis” <5.4.0.0>

GND (x2) Przyłącza pomiarowe Dla każdego z wejść IN1 i IN2.
+24 V Zasilanie czujnika prądem stałym Maksymalne natężenie prądu: 60 mA.

Zasilanie elektryczne należy zabezpieczyć przed zwar-
ciem.

Ext. off Wejście sterowania ON/OFF
„Priorytet WYŁ.”
przy bezpotencjałowym przełączniku
zewnętrznym

Bezpotencjałowy przełącznik zewnętrzny umożliwia
włączanie i wyłączanie pompy.
W instalacjach o dużej częstotliwości załączania
(> 20 dziennie) włączanie i wyłączanie musi odbywać
się za pośrednictwem „Ext.off”.

SBM Przekaźnik „Sygnalizacja dostępności” W trybie normalnym przekaźnik jest aktywny, gdy pompa
pracuje lub jest gotowa do pracy.
Przekaźnik jest wyłączany przy pierwszym wystąpieniu
usterki lub w przypadku awarii prądu (pompa zatrzymuje
się ).
W ten sposób zegar sterujący otrzymuje informację
o (ew. czasowej) dostępności pompy.
Możliwość ustawienia w menu „Serwis” <5.7.6.0>
Przełącznik bezpotencjałowy:
min.: 12 V DC, 10 mA
maks.: 250 V AC, 1 A

SSM Przekaźnik „Sygnalizacja awarii” Po zarejestrowaniu serii błędów jednego typu (od 1 do 6,
w zależności od stopnia ich wagi), pompa zatrzymuje się,
a przekaźnik ten pozostaje włączony (do momentu ręcz-
nej ingerencji).
Przełącznik bezpotencjałowy:
min.: 12 V DC, 10 mA
maks.: 250 V AC, 1 A

PLR Zaciski przyłączeniowe do złącza
komunikacyjnego PLR

IF-Moduł PLR dostępny w ramach wyposażenia dodatko-
wego należy podłączyć do wtyczki wielokrotnej, znajdu-
jącej się w strefie przyłączeniowej przetwornicy.
Moduł należy zabezpieczyć przed zamianą biegunów.

LON Zaciski przyłączeniowe do złącza
komunikacyjnego LON

IF-Moduł LON dostępny w ramach wyposażenia dodatko-
wego należy podłączyć do wtyczki wielokrotnej, znajdu-
jącej się w strefie przyłączeniowej przetwornicy.
Moduł należy zabezpieczyć przed zamianą biegunów.
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Napięcie zasilania Tablica zacisków mocy

Podłączyć 4-żyłowy kabel do tablicy zacisków mocy
(fazy + uziemienie).

Przyłącze wejść/wyjść Tablica zacisków wejść/wyjść

- (poz. b) Przewód czujnika, zewnętrznej wartości zadanej
oraz wejść [aux]/[ext.off] należy koniecznie ekranować.

• Zdalne sterowanie umożliwia uruchamianie i zatrzymywa-
nie pompy (przełącznik bezpotencjałowy); funkcja ta ma
priorytet przed innymi funkcjami.
• Zdalne sterowanie można wyłączyć poprzez zmostkowa-
nie zacisków (3 i 4).

Przykład: wyłącznik pływakowy, ciśnieniowy regulator
braku wody itd.

Zaciski przyłączeniowe do złącza komunikacyjnego

PLR IF-Moduł PLR dostępny w ramach wyposażenia dodatko-
wego należy podłączyć do wtyczki wielokrotnej, znajdu-
jącej się w strefie przyłączeniowej przetwornicy.
Moduł należy zabezpieczyć przed zamianą biegunów.

LON IF-Moduł LON dostępny w ramach wyposażenia dodatko-
wego należy podłączyć do wtyczki wielokrotnej, znajdu-
jącej się w strefie przyłączeniowej przetwornicy.
Moduł należy zabezpieczyć przed zamianą biegunów.

L1 L2 L3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Przyłącze „Regulacja prędkości obrotowej” Zaciski przyłączeniowe wejść/wyjść

Ręczne ustawianie częstotliwości:

Ustawianie częstotliwości za pośrednictwem
sterowania z zewnątrz:

Przyłącze „Stałe ciśnienie”

Regulacja za pośrednictwem przetwornika
pomiarowego ciśnienia:
• 2 żyły ([20 mA/10 V]/+24 V)
• 3 żyły ([20 mA/10 V]/0 V/+24 V)
i ustawienie wartości zadanej przy pomocy pokrętła

Regulacja za pośrednictwem przetwornika
pomiarowego ciśnienia:
• 2 żyły ([20 mA/10 V]/+24 V)
• 3 żyły ([20 mA/10 V]/0 V/+24 V)
i regulacja przy zastosowaniu zewnętrznej wartości
zadanej

Przyłącze „Regulacja PID”

Regulacja za pośrednictwem czujnika
(temperatura, przepływ, ...):
• 2 żyły ([20 mA/10 V]/+24 V)
• 3 żyły ([20 mA/10 V]/0 V/+24 V)
i ustawienie wartości zadanej przy pomocy pokrętła

Regulacja za pośrednictwem czujnika
(temperatura, przepływ, ...):
• 2 żyły ([20 mA/10 V]/+24 V)
• 3 żyły ([20 mA/10 V]/0 V/+24 V)
i regulacja przy zastosowaniu zewnętrznej wartości
zadanej

In
2

...

Zdalne
sterowanie

Zewnętrzna
wartość
zadana

In
2.

..

Zewnętrzna
wartość
zadana

Zdalne
sterowanie

In
1.

..

Przetwornik
pomiarowy

ciśnienia

Zdalne
sterowanie

In
1.

..

Przetwornik
pomiarowy

ciśnienia

Zdalne
sterowanie

In
2.

..

Zewnętrzna
wartość
zadana

In
1.

..

Przetwornik
pomiarowy

ciśnienia

Zdalne
sterowanie

In
1.

..

Przetwornik
pomiarowy

ciśnienia

Zdalne
sterowanie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aux ext.off MP 20 mA/10 DDS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aux ext.off MP 20 mA/10 DDS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aux ext.off MP 20 mA/10 DDS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aux ext.off MP 20 mA/10 DDS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aux ext.off MP 20 mA/10 DDS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aux ext.off MP 20 mA/10 DDS
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NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie dla życia!
Na skutek rozładowania kondensatorów przetwornicy
może dojść do niebezpiecznych napięć.

• Dlatego po wyłączeniu zasilania elektrycznego, a przed
rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy przetwornicy
należy zawsze odczekać 5 minut.

• Upewnić się, że wszystkie złącza elektryczne i styki nie
znajdują się pod napięciem.

• Upewnić się, że zaciski przyłączeniowe są prawidłowe
podpięte.

• Upewnić się, że pompa i instalacja są prawidłowo uzie-
mione.

Rodzaje regulacji

IN1: Wejście czujnika do pracy w trybie „Ciśnienie stałe” lub „Regulacja PID”

100%

Sygnał czujnika 4–20 mA

0 2 4 20Natężenie prądu wejściowego (mA)

Wartość

w %
zakresu pomiaro-

wego czujnika

Obszar
bezpieczeństwa

100%

Sygnał czujnika 0–10 V

0 10Napięcie wejściowe (V)

Wartość

w %
zakresu pomiaro-

wego czujnika

100%

Sygnał czujnika 0–20 mA

0 220Natężenie prądu wejściowego (mA)

Wartość

w %
zakresu pomiaro-

wego czujnika

100%

Sygnał czujnika 2–10 V

0 10Napięcie wejściowe (V)

Wartość

w %
zakresu pomiaro-

wego czujnika

Przy wartościach między 0 a 2 mA
zakłada się, że kabel
jest odłączony
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100%

Wartość zadana 4–20 mA

0 2 4 20Natężenie prądu wejściowego (mA)

Wartość zadana

w %
zakresu pomiaro-

wego czujnika

Zakres, w którym przetwornica
częstotliwości wyłącza się
Obszar
bezpieczeństwa

100%

Wartość zadana 0–10 V

0 1 2 10Napięcie wejściowe (V)

Wartość zadana

w %
zakresu pomiaro-

wego czujnika

Zakres, w którym przetwornica
częstotliwości wyłącza się
Obszar
bezpieczeństwa

IN2: Wejście zewnętrznej wartości zadanej do pracy w trybie „Ciśnienie stałe” lub „Regulacja PID”

IN2: Wejście zewnętrznego sterowania częstotliwością w trybie „Regulacja prędkości obrotowej”

100%

~ 30%

~ 30%

Sygnał zewnętrzny 0–20 mA

0 2 4

6 10

20Natężenie prądu wejściowego (mA)

Częstotliwość
przetwornicy

Zakres, w którym przetwornica
częstotliwości wyłącza się

Obszar bez-
pieczeństwa

100%

Sygnał zewnętrzny 4–20 mA

0 20Natężenie prądu
wejściowego (mA)

Częstotliwość
przetwornicy

Zakres, w którym przetwornica
częstotliwości wyłącza się

Obszar bez-
pieczeństwa

~ 30%

3 5

100%

Sygnał zewnętrzny 2–10 V

0 10Napięcie wejściowe (V)

Częstotliwość
przetwornicy

Zakres, w którym przetwornica
częstotliwości wyłącza się

Obszar bez-
pieczeństwa

100%

~ 30%

Sygnał zewnętrzny 0–10 V

0 1 2 10Napięcie wejściowe (V)

Częstotliwość
przetwornicy

Zakres, w którym przetwornica
częstotliwości wyłącza się

Obszar bez-
pieczeństwa
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8.1.3 Opis symboli standardowych

8.1.4 Wskaźnik

Strona statusu wyświetlacza
• Strona statusu wyświetlacza jest wyświetlana

standardowo.
Wyświetlana jest aktualna wartość zadana.
Ustawienia podstawowe są wyświetlane za
pomocą symboli.

Przykład strony statusu

ZALECENIE: We wszystkich menu wyświetlacz
powraca do strony statusu, jeżeli pokrętło jest
nieruchome przez minimum 30 sekund; w takim
przypadku nie następuje zapisanie zmiany.

8. Uruchomienie

8.1 Ustawianie

8.1.1 Elementy układu sterowania
Przetwornica częstotliwości wykorzystuje
następujące elementy układu sterowania:
Wersja z pokrętłem
Ustawienie za pomocą pokrętła:

• Nowy parametr jest ustawiany przez proste
obrócenie pokrętła. „+” w prawo i „–” w lewo.

• Naciśnięcie pokrętła powoduje zapisanie nowego
ustawienia.

Przełącznik

• Przetwornica jest wyposażona w jednostkę z
dwoma przełącznikami (rys. 4, poz. S), z których
każdy ma dwa ustawienia:

• Przełącznik 1 można przełączać z trybu „STERO-
WANIE” (przełącznik 1 OFF) na tryb „SERWIS”
(przełącznik 1 ON) i odwrotnie.
Pozycja „STEROWANIE” umożliwia eksploatację
w tym trybie i blokuje dostęp do opcji ustawiania
parametrów (tryb normalny).
Pozycja „SERWIS” umożliwia parametryzację
różnych funkcji.

• Za pomocą przełącznika 2 można włączać
i wyłączać „Blokadę dostępu”.

8.1.2 Struktura wyświetlacza

• Po doprowadzeniu zasilania do przetwornicy
następuje test wyświetlacza trwający 2 sekundy,
podczas którego włączane są wszystkie wska-
źniki wyświetlacza.

ON

1 2

1

2

3

5

4

44

Symbol Opis

Praca w trybie „Regulacja prędkości
obrotowej”.

Praca w trybie „Ciśnienie stałe” lub
„Regulacja PID”.

Wejście IN2 aktywowane
(zewnętrzna wartość zadana).

Blokada dostępu.
Jeżeli wyświetlany jest ten symbol,
nie można zmieniać aktualnych
ustawień ani wartości pomiarowych.
Wyświetlane informacje są dostęp-
ne tylko do odczytu.

BMS (Building Management System,
system automatyki budynków)
PLR lub LON jest aktywowany.

Pompa pracuje.

Pompa jest zatrzymana.

2

Poz. Opis

1 Numer menu
2 Wartość
3 Jednostka
4 Symbole standardowe
5 Piktogramy



24 WILO SE 09/2011

Polski

Element nawigacyjny
• Poszczególne funkcje przetwornicy są wywoły-

wane za pośrednictwem struktury menu. Do
każdego menu i podmenu jest przyporządkowa-
ny jeden numer.

• Obracając pokrętłem można przechodzić do
kolejnych stron tego samego poziomu menu
(np. 4000 -> 5000).

• Wszystkie migające elementy (wartość, numer
menu, symbol lub piktogram) można zmieniać,
tzn. istnieje możliwość wyboru nowej wartości,
nowego numeru menu lub nowej funkcji.

8.1.5 Opis menu

Lista (rys. 12)

<1.0.0.0>

• Aby ustawić wartość zadaną, obrócić pokrętłem.
Na wyświetlaczu pojawia się menu <1.0.0.0> i
wartość zadana miga. Ponowny obrót pokrętłem
umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie warto-
ści.

• Aby potwierdzić nową wartość, nacisnąć
pokrętło; wyświetlacz powraca do strony statu-
su.

<2.0.0.0>

• Rodzaje pracy to „Regulacja prędkości obroto-
wej”, „Stałe ciśnienie” i „Regulacja PID”.

<3.0.0.0>

<4.0.0.0>

• W menu „Informacja” wyświetlane są dane
pomiaru, urządzenia i dane robocze (rys. 13).

<5.0.0.0>
• Menu „Serwis” umożliwia dostęp do ustawiania

parametrów przetwornicy.

<6.0.0.0>

• Jeżeli występuje jedna lub kilka usterek, wyświe-
tlana jest strona usterek.
Wyświetlana jest litera „E” z trzema cyframi
(rozdział 11).

<7.0.0.0>

• „Blokada dostępu” jest możliwa tylko wtedy, gdy
przełącznik 2 znajduje się w pozycji ON.

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo powstania
szkód materialnych!
Każde błędne ustawienie może doprowadzić do
nieprawidłowości w działaniu pompy i w kon-
sekwencji spowodować straty materialne
w pompie lub instalacji.

• Ustawień w trybie „SERWIS” dokonywać tylko
podczas uruchamiania i zlecać wyłącznie
wyszkolonym specjalistom.

Symbol Opis

Gdy wyświetlana jest strzałka:
• Naciśnięcie pokrętła umożliwia
dostęp do podmenu
(np. 4000 -> 4100).

Gdy wyświetlana jest strzałka wstecz:
• Naciśnięcie pokrętła umożliwia
dostęp do nadrzędnego menu
(np. 4150 -> 4100).

Pozycja Prze-
łącznik 1 Opis

STERO-
WANIE OFF Ustawianie wartości

zadanej; możliwe w obu
przypadkach.SERWIS ON

Pozycja Przełączni
k 1 Opis

STERO-
WANIE OFF

Regulacja pompy wł./wył.
SERWIS ON

Pozycja Prze-
łącznik 1 Opis

STERO-
WANIE OFF Możliwy tylko odczyt

rodzajów pracy.

SERWIS ON Ustawianie rodzajów
pracy.

Pozycja Prze-
łącznik 1 Opis

STERO-
WANIE OFF

Możliwy tylko odczyt
menu „Informacje”.

SERWIS ON

Pozycja Prze-
łącznik 1 Opis

STERO-
WANIE OFF Możliwy jest tylko odczyt

menu „Serwis”.

SERWIS ON Ustawienie menu
„Serwis”.

Pozycja Prze-
łącznik 1 Opis

STERO-
WANIE OFF

Wyświetlanie strony
statusu.

SERWIS ON

Pozycja Prze-
łącznik 1 Opis

STERO-
WANIE OFF

Wyświetlanie symbolu
„Blokady dostępu”.

SERWIS ON
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Rys. 12

Nawigacja w menu podstawowych w trybie normalnym
(Przełącznik 1 = OFF na pozycji „STEROWANIE”)

Ustawianie punktu

Typ regulacji

Informacje

SERWIS

Potwierdzanie
usterek

Pompa wł./wył.

Pojawia się, gdy
wystąpi błąd
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Rys. 13

Nawigacja w menu <4.0.0.0> „Informacje”

Informacje

Moc

Dane robocze

Warunki rzeczywiste

Dane urządzenia

Czas pracy
w godzinach

Zużycie

Licznik przerw
w dostawie prądu

Status rzeczywisty
Przekaźnik SSM

Oznaczenie
pompy
Wersja oprogramowania
interfejsu użytkownika

Wersja oprogramowania
regulatora silnika

Status rzeczywisty
Przekaźnik SBM
Status wejścia
ext.off

Wartości rzeczywiste

Ciśnienie
lub %

Nie pojawia się, gdy tryb „Regulacja
prędkości obrotowej” jest aktywny

Patrz rozdział 11, menu <5.7.6.0>
Standard: „Sygnalizacja dostępności”
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Parametryzacja w menu <2.0.0.0> i <5.0.0.0>
Parametry menu <2.0.0.0> i <5.0.0.0> można zmieniać w trybie „SERWIS”.
Dostępne są dwa tryby ustawień:

• Tryb „Easy”: tryb szybki do parametryzacji 3 rodzajów pracy.
• Tryb „Ekspert”: tryb dostępu do wszystkich parametrów.

• Ustawić przełącznik 1 w pozycji ON (rys. 4, poz. S).
• Tryb „SERWIS” jest aktywny.

Na stronie statusu wyświetlacza miga symbol przedstawiony obok (rys. 14).

ON

1

S

Tryb „Easy”
• Nacisnąć pokrętło i przytrzymać przez 2 sekundy. Pojawia się symbol trybu „Easy” (rys. 14).
• Nacisnąć pokrętło, aby zatwierdzić wybór. Wskazanie na wyświetlaczu przechodzi do menu numer

<2.0.0.0>.
Przy pomocy menu „Tryb Easy” można dokonać szybkiej parametryzacji 3 rodzajów pracy (rys. 15)

• „Regulacja prędkości obrotowej”
• „Stałe ciśnienie”
• „Regulacja PID”
• Po dokonaniu ustawienia ustawić przełącznik 1 z powrotem w pozycji OFF (rys. 4, poz. S).

Tryb „Ekspert”
• Nacisnąć pokrętło i przytrzymać przez 2 sekundy. Przejść do trybu Ekspert; pojawia się symbol trybu

„Ekspert” (rys. 14).
• Nacisnąć pokrętło, aby zatwierdzić wybór. Wskazanie na wyświetlaczu przechodzi do menu numer

<2.0.0.0>.
Najpierw wybrać rodzaj pracy w menu <2.0.0.0>.

• „Regulacja prędkości obrotowej”
• „Stałe ciśnienie”
• „Regulacja PID”
Tryb Ekspert w menu <5.0.0.0> umożliwia teraz dostęp do wszystkich parametrów przetwornicy (rys. 16).
• Po dokonaniu ustawienia ustawić przełącznik 1 z powrotem w pozycji OFF (rys. 4, poz. S).

Rys. 14

Tryb „Easy”

Tryb Ekspert

SERWIS
Typ regulacji
Tryb „Easy”

Typ regulacji
Tryb Ekspert

Pompa

Informacje

SERWIS

Ustawianie punktu

ON

1 2

STEROWANIE
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Rys. 15

MENU
EASY

Regulacja prędkości obrotowej
Z wewnętrzną wartością zadaną

Wejście zewnętrzna wartość zada-
na – IN2 wyłączone – wybór OFF

Wejście zewnętrzna wartość zada-
na – IN2 włączone – wybór ON

Wejście zewnętrzna wartość
zadana – IN2 Wybór typu sygnału

Wejście zewnętrzna wartość
zadana – IN2 Wybór typu sygnału

Z zewnętrzną wartością zadaną

Z wewnętrzną wartością zadaną

Z zewnętrzną wartością zadaną

Z wewnętrzną wartością zadaną

Z zewnętrzną wartością zadaną

Stałe ciśnienie

Regulacja PID

Wejście czujnika – IN1
Wybór przetwornika

pomiarowego ciśnienia

Wejście czujnika – IN1
Wybór typu sygnału

Wejście czujnika – IN1
Wybór typu sygnału

Wejście zewnętrzna wartość zadana – IN2
wyłączone – wybór OFF

Wejście zewnętrzna wartość
zadana – IN2

wyłączone – wybór OFF

Wejście zewnętrzna wartość
zadana – IN2

włączone – wybór ON

Wejście zewnętrzna wartość
zadana – IN2

Wybór typu sygnału

Parametryzacja PID
Wybór wartości „P” (0.0–300.0)

Parametryzacja PID
Wybór wartości „I” (10 ms–300 s)

Parametryzacja PID
Wybór wartości „D” (0 ms–300 s)

Parametryzacja PID
Wybór wartości „P” (0.0–300.0)

Parametryzacja PID
Wybór wartości „I” (10 ms–300 s)

Parametryzacja PID
Wybór wartości „D” (0 ms–300 s)

Wejście zewnętrzna wartość zadana – IN2
włączone – wybór ON
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Rys. 16

MENU
EKSPERT

SERWIS

BMS: Building Management System

IN1 – „Wejście czujnika”

IN2 – „Wejście zewnętrzne sterowanie”

Parametry PID

Pozostałe ustawienia

Pojawia się, gdy „BMS” jest aktywne.
Patrz instrukcja do tego produktu

Nie pojawia się, gdy „Regulacja
prędkości obrotowej” jest aktywna

Nie pojawia się, gdy „IN2”
jest nieaktywne

Nie pojawia się, gdy
„Regulacja PID” jest aktywna

Pojawia się, gdy „Regulacja PID”
jest aktywna

Pojawia się, gdy „Regulacja prędko-
ści obrotowej” jest aktywna

Wybór czujnika

Wybór zakresu sygnału

Wybór

Wybór
parametru „P”

Wybór
parametru „I”

Wybór
parametru „D”

Wybór czasu wyłączania
przy przepływie zerowym

Wybór zredukowa-
nej częstotliwości

Wybór funkcji
przekaźnika SBM

Wybór ustawienia
fabrycznego

Wybór zakresu sygnału



30 WILO SE 09/2011

Polski

Blokada dostępu
Aby zablokować ustawienia pompy, można
zastosować funkcję blokady dostępu.

Aby włączyć lub wyłączyć blokadę, należy
postępować w następujący sposób:

• Ustawić przełącznik 2 w pozycji ON (rys. 4,
poz. S). Pojawia się menu <7.0.0.0>.

• Obrócić pokrętłem, aby włączyć lub wyłączyć
blokadę. Aktualny stan blokady jest wskazywany
za pomocą następujących symboli:

Blokada aktywna: Parametry są zablo-
kowane, dostęp do menu jest możliwy
tylko w trybie wyświetlania.

Blokada nieaktywna: Można dokony-
wać zmian parametrów, dostęp do
menu w celu dokonywania zmian jest
możliwy.

• Ustawić przełącznik 2 w pozycji OFF (rys. 4,
poz. S). Ponownie zostanie wyświetlona strona
statusu.

8.1.6 Ustawienia

ZALECENIE: W przypadku dostawy samej pompy,
tzn. bez systemu wbudowanego przez produ-
centa, konfiguracja jest fabrycznie ustawiona
na tryb „Regulacja prędkości obrotowej”.

Tryb „Regulacja prędkości obrotowej”
(rys. 1, 2)
Punkt pracy jest ustawiany ręcznie lub za
pośrednictwem zewnętrznego sterowania
częstotliwością.

• Podczas uruchamiania zaleca się ustawienie
prędkości obrotowej pompy na 2400 obr./min.

Tryb „Stałe ciśnienie” (rys. 6, 7, 8)
Regulacja za pomocą przetwornika pomiarowego
ciśnienia oraz ustawienie wartości zadanej
(wewn. lub zewn.).

• Po doposażeniu w przetwornik pomiarowy
ciśnienia (ze zbiornikiem; zestaw czujnika
dostępny w ramach wyposażenia dodatkowego)
można regulować ciśnienie pompy (bez wody w
membranowym zbiorniku ciśnieniowym; napełnić
membranowy zbiornik ciśnieniowy do poziomu
ciśnienia 0,3 bar poniżej ciśnienia regulacyjnego
pompy).

• Dokładność czujnika musi wynosić ≤ 1% i musi
być on stosowany w zakresie pomiędzy 30%
a 100% swego zakresu pomiarowego; zbiornik
ma pojemność użytkową wynoszącą minimum
8 litrów.

• Podczas uruchamiania zaleca się ustawienie
ciśnienia na 60% maksymalnej wartości.

Tryb „Regulacja PID”
Regulacja za pomocą czujnika (temperatura,
przepływ, ...) i ustawienie wartości zadanej
(wewnętrznie lub zewnętrznie).

8.2 Płukanie przygotowawcze

Układ hydrauliczny naszych pomp testowany jest
fabrycznie, dlatego wewnątrz może jeszcze znaj-
dować się woda. Ze względów higienicznych zaleca
się więc przepłukanie pompy przed włączeniem jej
do sieci wody pitnej.

8.3 Napełnianie – odpowietrzanie

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo powstania
szkód materialnych!
Nie dopuszczać do suchobiegu pompy, nawet
na chwilę!

Pompa w trybie zalewania (rys. 2).
• Zamknąć zawór odcinający po stronie tłocznej

(poz. 3).
• Otworzyć śrubę wpustową/odpowietrzającą

(poz. 5), zawór odcinający po stronie ssawnej
(poz. 2) i całkowicie napełnić pompę.

• Zamknąć śrubę wpustową/odpowietrzającą
dopiero wtedy, gdy wycieka woda i nie są już
widoczne pęcherze powietrza.

UWAGA! Niebezpieczeństwo poparzenia!
W przypadku gorącej wody może ona wyciekać
z otworu odpowietrzającego.

• Zachować wszelkie niezbędne środki ostrożno-
ści w celu ochrony ludzi i silnika/przetwornicy
częstotliwości.

Pompa w trybie zasysania (rys. 1, 5)
Możliwe są dwa warianty:
1. wariant (rys. 5.1)

• Zamknąć zawór odcinający po stronie tłocznej
(rys. 1, poz. 3), otworzyć zawór odcinający po
stronie ssawnej (rys. 1, poz. 2).

• Usunąć korek odpowietrzający (rys. 1, poz. 5).
• Poluzować dolny korek spustowy na korpusie

pompy (rys. 1, poz. 6) (ok. 4 obroty).
• Całkowicie napełnić pompę i przewód zasysania

przez lejek włożony do otworu spustowego.
• Gdy wycieka woda i w pompie nie ma już powie-

trza, napełnianie jest zakończone.
• Ponownie dokręcić korek odpowietrzający i dolny

korek spustowy.
2. wariant (rys. 5.2)

• Proces napełniania można uprościć, instalując
w przewodzie zasysania pompy pionową rurę
o Ø ½” (rys. 5, poz. 14), wyposażoną w zawór
odcinający oraz lejek.

ZALECENIE: Górny koniec rury musi się znajdować
przynajmniej 50 mm nad kurkiem spustowym.

• Zamknąć zawór odcinający po stronie tłocznej
(rys. 1, poz. 3), otworzyć zawór odcinający po
stronie ssawnej (rys. 1, poz. 2).

• Otworzyć zasuwę (rys. 5, poz. 14) i śrubę wpu-
stową/odpowietrzającą.

• Poluzować korek spustowy (rys. 1, poz. 6)
(ok. 4 obroty).

• Całkowicie napełnić pompę i przewód zasysania,
aż ze śruby wpustowej/odpowietrzającej zacznie
wypływać woda.

• Zamknąć zasuwę (rys. 5, poz. 14) (może ona
pozostać na miejscu), usunąć rurę, zamknąć
śrubę wpustową/ odpowietrzającą (rys. 1, poz. 5),
ponownie dokręcić korek spustowy (rys. 1,
poz. 6).

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo nieprawidło-
wej obsługi!
W przypadku pompy w trybie zalewania i usta-
wionej na tryb „Stałe ciśnienie”, rejestracja
zerowego przepływu może nie działać.

• Zamontować zawór zwrotny za czujnikiem
ciśnienia (tzn. po stronie ssącej, jeżeli czujnik jest
zamontowany na pompie – patrz rys. 6)
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8.4 Rozruch

UWAGA! Niebezpieczeństwo poparzenia!
W zależności od temperatury medium oraz
cykli eksploatacyjnych pompy, temperatura
powierzchniowa (pompa, silnik) może przekro-
czyć 68°C.

• W razie potrzeby zainstalować niezbędne środ-
ki ochrony osób!

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo powstania
szkód materialnych!
Przy przepływie zerowym (zamknięty zawór
odcinający po stronie tłocznej) pompa nie
może pracować z zimną wodą (T < 40°C) dłużej
niż 10 minut, a z ciepłą wodą, której tempera-
tura przekracza 60°C (T < 60°C) nie dłużej niż
5 minut.

• Zaleca się zachowanie minimalnej mocy tłocze-
nia wynoszącej ok. 10% znamionowego przepły-
wu pompy, tak by w górnej części pompy nie
tworzyły się gazy.

• Pozostawić zawór odcinający po stronie tłocznej
zamknięty.

• Uruchomić pompę.
• Otworzyć śrubę wpustową/odpowietrzającą,

aby umożliwić ujście powietrza. Jeżeli po upływie
20 sekund
z otworu nie wypływa równomierny strumień
wody, zamknąć śrubę wpustową/odpowietrza-
jącą, zatrzymać pompę i odczekać ok. 20 sekund,
aż nagromadzi się powietrze.

• Ponownie uruchomić pompę.

ZALECENIE: W razie konieczności (przede wszystkim
przy wysokościach zasysania powyżej 5 m),
powtórzyć kolejne etapy robocze.

• Jeżeli z otworu odpowietrzającego wypływa
równomierny strumień wody (pompa wytwarza
więc ciśnienie), powoli otworzyć zawór odcina-
jący po stronie tłocznej. Pompa z pewnością
zassała.

• Sprawdzić stabilność ciśnienia przy pomocy
manometru, w przypadku wahań ciśnienia
ponownie odpowietrzyć pompę.

• Jeżeli się to nie uda, ponownie napełnić pompę
i powtórzyć od początku poszczególne etapy
robocze.

• Aby zakończyć odpowietrzanie, zamknąć zawór
odcinający po stronie tłocznej oraz śrubę wpu-
stową/odpowietrzającą. Zatrzymać pompę na
20 sekund. Następnie ponownie uruchomić
pompę i otworzyć śrubę wpustową/odpowie-
trzającą. Jeżeli powietrze uchodzi, ponownie
wykonać kolejne etapy robocze.

• Otworzyć zawór odcinający po stronie tłocznej,
aby pompa pracowała zgodnie z żądanym punk-
tem pracy.

• Upewnić się, że pobór prądu ma mniejszą lub
taką samą wartość jaka jest podana na tabliczce
znamionowej jednostki silnika/przetwornicy
częstotliwości.

9. Konserwacja
Tylko wykwalifikowany personel specjalistycz-
ny jest uprawniony do wykonywania prac kon-
serwacyjnych i naprawczych!

Zaleca się zlecanie konserwacji i kontroli pompy pra-
cownikom serwisu technicznego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Śmiertelne niebezpie-
czeństwo!
Podczas wykonywania prac przy wyposażeniu
elektrycznym istnieje zagrożenie życia na sku-
tek porażenia prądem elektrycznym.
• Prace przy wyposażeniu elektrycznym mogą
wykonywać wyłącznie instalatorzy elektrycy,
posiadający zezwolenie miejscowego zakładu
energetycznego.
• Przed przystąpieniem do prac przy wyposaże-
niu elektrycznym, odłączyć je od napięcia i
zabezpieczyć przed jakąkolwiek możliwością
ponownego włączenia zasilania!

UWAGA! Niebezpieczeństwo poparzenia!
Temperatura powierzchni może osiągnąć bar-
dzo wysokie wartości.
• Przed rozpoczęciem prac poczekać, aż pompa
ostygnie.
• Podczas wykonywania wszystkich prac należy
zakładać odzież ochronną oraz rękawice
ochronne.

• Podczas eksploatacji nie jest wymagana żadna
szczególna konserwacja.

• Utrzymywać pompę i silnik/przetwornicę często-
tliwości w czystości.

• Jeśli pompa jest zamontowana w miejscu, w
którym nie występują mrozy, nie należy jej
opróżniać nawet wtedy, jeżeli nie jest używana
przez dłuższy czas.

• Łożysko sprzęgła i łoże silnika są nasmarowane
na cały okres żywotności i nie wymagają dodat-
kowego smarowania.

• Uszczelnienie mechaniczne nie wymaga podczas
eksploatacji żadnej konserwacji. Nie wolno
dopuszczać do suchobiegu.

Część lub komponenty zużywające się Uszczelnienie
mechaniczne

Łożysko pompy
i silnika Przetwornica Uzwojenie

silnika

Żywotność 10 000 h
do 20 000 h

12 000 h
do 50 000 h

≥ 15 000 h
Maks. temp. otocz.

40°C

25 000 h
Maks. temp. otocz.

40°C

Częstotliwość
wymiany

Praca ciągła 1 do 2 lat 1,5 do 5 lat 1 do 3 lat 3 lata

15 godzin pracy/dziennie
9 miesięcy w roku

2 do 4 lat 3 do 10 lat – 6 lat
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Częstotliwość wymiany.

ZALECENIE: Poniżej podawane są wyłącznie zale-
cenia, ponieważ częstotliwość wymiany jest uza-
leżniona od warunków eksploatacji instalacji,
takich jak:

• Temperatura, ciśnienie i jakość tłoczonego
medium – uszczelnienie mechaniczne.

• Obciążenie i temperatura otoczenia – silnik i inne
części.

• Częstotliwość rozruchu: eksploatacja stała lub
tymczasowa.

10. Usterki – rozpoznanie – naprawa
Usuwanie usterek zlecać wyłącznie wykwalifiko-
wanemu personelowi specjalistycznemu!
Przestrzegać wskazówek dot. bezpieczeństwa;
patrz rozdział 9 dot. konserwacji.

Przekaźnik
Przetwornica jest wyposażona w dwa przekaźniki
wyjściowe do centralnego sterowania. Przykład:
zegar sterujący, kontrola pompy.
Przekaźnik SBM:
Ten przekaźnik można ustawić w menu „Serwis”
<5.7.6.0> na 3 rodzaje pracy.
Tryb: 1 (ustawienie standardowe)
Przekaźnik „Sygnalizacja dostępności” (funkcja
standardowa w pompach tego typu).
Przekaźnik jest aktywny, gdy pompa działa lub
jest gotowa do eksploatacji.
Przekaźnik jest wyłączany przy pierwszym
wystąpieniu usterki lub w przypadku awarii prądu
(pompa zatrzymuje się).
W ten sposób zegar sterujący otrzymuje infor-
mację o (ew. czasowej) dostępności pompy.

Tryb: 2
Przekaźnik „Sygnalizacja awarii”.
Przekaźnik jest aktywny podczas pracy pompy.

Tryb: 3
Przekaźnik „Sygnalizacja aktywacji”.
Przekaźnik jest aktywny, gdy pompa znajduje się
pod napięciem.

Przekaźnik SSM:
Przekaźnik „Sygnalizacja awarii”.
Po zarejestrowaniu serii błędów jednego typu
(od 1 do 6, w zależności od stopnia ich wagi),
pompa zatrzymuje się, a przekaźnik ten pozosta-
je włączony (do momentu ręcznej ingerencji).

Przykład: 6 usterek różnej długości w czasie 24
godzin (płynnie).

Status przekaźnika SBM w „Sygnalizacji dostępności”.

24 godziny płynnie

błąd

przekaźnik
aktywny

SBM

przekaźnik
w spo-
czynku

przekaźnik
aktywny

SSM

przekaźnik
w spo-
czynku

1 2 3 4 5 6
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10.1 Przegląd usterek

W przypadku wszystkich wymienionych poniżej usterek obowiązuje:
• Przekaźnik SBM przełącza się w stan spoczynku (po ustawieniu na tryb „Sygnalizacja dostępności”).
• Przekaźnik SSM („Komunikat o usterce”) zostaje aktywowany, jeżeli maksymalna liczba błędów jednego typu

zostanie osiągnięta w ciągu 24 godzin.
• Zapala się czerwona dioda.

Kod
błędu

Czas reakcji
do momen-
tu wyświe-
tlenia błędu

Czas do
momentu

uwzględnie-
nia usterki

po jej
wyświetleniu

Czas oczekiwania do
momentu ponownego

automatycznego
włączenia

Maks.
liczba

błędów
w ciągu

24
godzin

Usterka
Możliwe przyczyny Usuwanie

Czas
odczekania
do resetu

E001 60 s Natychmiast 60 s 6

Pompa jest przeciążona, uszko-
dzona

Za duża gęstość i/lub lepkość tłoczo-
nego medium.

300 s
Pompa jest zablokowana przez
ciała obce

Zdemontować pompę, wymienić lub
wyczyścić uszkodzone części.

E004
(E032) ~ 5 s 300 s Natychmiast po

usunięciu usterki 6 Zbyt niskie napięcie
przetwornicy

Sprawdzić napięcie na zaciskach prze-
twornicy częstotliwości:
• Usterka jeśli napięcie w sieci < 330 V

0 s

E005
(E033) ~ 5 s 300 s Natychmiast po

usunięciu usterki 6 Zbyt wysokie napięcie
przetwornicy

Sprawdzić napięcie na zaciskach prze-
twornicy częstotliwości:
• Usterka jeśli napięcie w sieci > 480 V

0 s

E006 ~ 5 s 300 s Natychmiast po
usunięciu usterki 6 Brak jednej fazy zasilania Sprawdzić zasilanie elektryczne. 0 s

E007 Natychmiast Natychmiast Natychmiast po
usunięciu usterki

Brak
górnej
granicy

Przetwornica działa jako gene-
rator. Ostrzeżenie bez wyłącze-
nia pompy

Pompa pracuje wstecz; sprawdzić
szczelność klapy. 0 s

E010 ~ 5 s Natychmiast Brak ponownego
włączenia 1 Pompa jest zablokowana

Zdemontować pompę, wyczyścić i
wymienić uszkodzone części. Ewentualna
mechaniczna usterka silnika (łożyska).

60 s

E011 15 s Natychmiast 60 s 6 Pompa pracuje na sucho
Ponownie napełnić pompę
(patrz rozdział 8.3). Sprawdzić szczel-
ność zaworu stopowego.

300 s

E020 ~ 5 s Natychmiast 300 s 6

Silnik mocno się nagrzewa Wyczyścić żebra chłodzące silnik.

300 sTemperatura otoczenia powy-
żej +40°C

Silnik jest przystosowany do pracy
w temperaturze otoczenia nie prze-
kraczającej +40°C.

E023 Natychmiast Natychmiast 60 s 6 Doszło do zwarcia w silniku
Wymontować silnik/przetwornicę
częstotliwości pompy, sprawdzić lub
zlecić ich wymianę.

60 s

E025 Natychmiast Natychmiast Brak ponownego
włączenia 1 Brak jednej fazy w silniku Sprawdzić połączenie między silni-

kiem a przetwornicą 60 s

E026 ~ 5 s Natychmiast 300 s 6
Termosonda silnika jest uszko-
dzona lub nieprawidłowo
podłączona

Wymontować silnik/przetwornicę
częstotliwości pompy, sprawdzić lub
zlecić ich wymianę.

300 s

E030
E031 ~ 5 s Natychmiast 300 s 6

Przetwornica częstotliwości
mocno się nagrzewa

Wyczyścić żebra chłodzące z tyłu i
pod przetwornicą częstotliwości oraz
osłonę wirnika.

300 s
Temperatura otoczenia
powyżej +40°C

Przetwornica częstotliwości jest przy-
stosowana do pracy w temperaturze
otoczenia nie przekraczającej +40°C.

E042 ~ 5 s Natychmiast Brak ponownego
włączenia 1 Przewód czujnika (4–20 mA)

jest odłączony
Sprawdzić, czy zasilanie elektryczne i
okablowanie czujnika są prawidłowe. 60 s

E050 60 s Natychmiast Natychmiast po usu-
nięciu usterki

Brak
górnej
granicy

Komunikacja BMS jest
zakłócona Sprawdzić połączenie. 300 s

E070 Natychmiast Natychmiast Brak ponownego
włączenia 1 Zakłócenie wewnętrznej

komunikacji
Skontaktować się z serwisem tech-
nicznym. 60 s

E071 Natychmiast Natychmiast Brak ponownego
włączenia 1 Usterka EEPROM Skontaktować się z serwisem tech-

nicznym. 60 s

E072
E073 Natychmiast Natychmiast Brak ponownego

włączenia 1 Wewnętrzny problem prze-
twornicy

Skontaktować się z serwisem tech-
nicznym. 60 s

E075 Natychmiast Natychmiast Brak ponownego
włączenia 1 Usterka przekaźnika ogranicze-

nia prądu włączeniowego
Skontaktować się z serwisem tech-
nicznym. 60 s

E076 Natychmiast Natychmiast Brak ponownego
włączenia 1 Awaria prądu czujnika Skontaktować się z serwisem tech-

nicznym. 60 s

E077 Natychmiast Natychmiast Brak ponownego
włączenia 1 Błąd 24 V Skontaktować się z serwisem tech-

nicznym. 60 s

E099 Natychmiast Natychmiast Brak ponownego
włączenia 1 Nieznany typ pompy Skontaktować się z serwisem tech-

nicznym.
Zasilanie
Wył./wł.
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10.2 Potwierdzanie usterek

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo powstania
szkód materialnych!
Potwierdzać usterki dopiero po usunięciu przy-
czyny błędu.

• Usterki mogą usuwać wyłącznie wykwalifikowani
technicy.

• W razie wątpliwości zasięgnąć opinii producenta.

• Po wystąpieniu usterki zamiast strony statusu
wyświetlana jest strona usterek.

Aby potwierdzić usterki, wykonać następujące
kroki:

• Nacisnąć pokrętło.

Na wyświetlaczu pojawiają się następujące infor-
macje:

• Numer menu <6.0.0.0>.

• Liczba błędów oraz maksymalna dopuszczalna
liczba wystąpień jednego błędu w ciągu 24
godzin (przykład: 1/6).

• Czas w sekundach pozostający do automatycznej
reinicjalizacji usterki.

• Odczekać okres do automatycznej reinicjalizacji.

Wewnątrzsystemowe przełączanie zwłoczne
zostaje aktywowane. Wyświetlany jest czas (w
sekundach) do automatycznego potwierdzenia
usterki.

• Po osiągnięciu maksymalnej liczby błędów i
upływie ostatniego przełączania zwłocznego,
nacisnąć pokrętło i w ten sposób potwierdzić
usterkę.

System powraca do strony statusu.

ZALECENIE: Jeżeli zaprogramowano pewien czas
przed uwzględnieniem usterki po jej wyświetle-
niu (przykład: 300 s), usterkę należy w każdym
przypadku potwierdzić ręcznie.
Przełączanie zwłoczne do automatycznej reini-
cjalizacji nie jest aktywne i na wyświetlaczu
pojawia się „ - - - ”.

Przykład strony
usterek.

Przykład strony
statusu.
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10.3 Pozostałe usterki

Inne usterki pompy, nierozpoznawane przez
przetwornik częstotliwości.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń!
Medium jest trujące, żrące lub niebezpieczne
dla ludzi.

• Niezwłocznie powiadomić odpowiedzialnego
technika serwisowego lub autoryzowanego dys-
trybutora.

• Wyczyścić pompę, tak aby nie wystąpiło zagro-
żenie dla technika.

11. Części zamienne
Zamawianie części zamiennych następuje za
pośrednictwem lokalnych autoryzowanych dys-
trybutorów i/lub serwisu technicznego firmy

Wilo. W celu uniknięcia dodatkowych pytań lub
błędów, wraz z zamówieniem proszę podać
wszystkie dane z tabliczki znamionowej.

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo powstania
szkód materialnych!
Prawidłowa praca pompy jest zagwarantowana
tylko w przypadku stosowania oryginalnych
części zamiennych.

• Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Błąd Przyczyna Usuwanie
Pompa pracuje, ale nie przetłacza Pompa nie pracuje wystarczająco

szybko.
Sprawdzić, czy ustawienie wartości
zadanej jest prawidłowe
(zgodność z wartością zadaną).

Wewnętrzne części są zablokowane
przez ciała obce.

Zdemontować i wyczyścić pompę.

Zatkany przewód ssący. Wyczyścić cały przewód.

Wlot powietrza w przewodzie ssącym. Sprawdzić szczelność całego przewodu
prowadzącego do pompy i uszczelnić.

Zbyt małe ciśnienie zasysania, któremu
z reguły towarzyszą odgłosy kawitacji.

Zbyt duże straty podczas zasysania lub
zbyt duża wysokość zasysania (spraw-
dzić naddatek antykawitacyjny zainsta-
lowanej pompy i całej instalacji).

Pompa wibruje Niewystarczające zamocowanie na
cokole pompy.

Sprawdzić nakrętki śrub fundamento-
wych i ew. dociągnąć.

Ciała obce zatykają pompę. Zdemontować i wyczyścić pompę.

Twarda praca pompy. Upewnić się, że możliwy jest obrót
pompy bez nietypowego oporu.

Zbyt niskie ciśnienie w pompie Niedostateczna prędkość silnika. Sprawdzić, czy wartość zadana jest pra-
widłowo ustawiona.

Silnik jest uszkodzony. Wymienić silnik.
Złe napełnienie pompy. Otworzyć śrubę odpowietrzającą i odpo-

wietrzać, aż nie będą wydostawać się
pęcherze powietrza.

Korek odpowietrzający nie jest właści-
wie wkręcony.

Sprawdzić i prawidłowo dokręcić.

Przepływ jest nieregularny Nie zachowano wysokości zasysania
(Ha).

Sprawdzić warunki i zalecenia montażowe
zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.

Przewód ssący ma mniejszą średnicę niż
pompa.

Przewód ssący musi mieć przynajmniej
taką samą średnicę, jak otwór zasysający
pompy.

Kosz ssawny i przewód ssący są
częściowo zatkane.

Zdemontować i wyczyścić.

Przetwornik pomiarowy ciśnienia nie
jest prawidłowo ustawiony w trybie
„Stałe ciśnienie”.

Zamontować czujnik ze zgodnym z prze-
pisami podziałem ciśnienia i dokładności,
patrz rozdział 5.3.

W trybie „Stałe ciśnienie” pompa nie
zatrzymuje się przy przepływie zerowym

Zawór zwrotny nie jest szczelny. Wyczyścić lub wymienić zawór.

Zawór zwrotny nie jest prawidłowo
zwymiarowany.

Wymienić na prawidłowo zwymiarowany
zawór zwrotny, patrz <rozdział 5.3>.

Zbiornik ciśnieniowy ma niewystarcza-
jącą pojemność dla danej instalacji.

Wymienić lub zamontować kolejny
zbiornik.
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EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering 
voldoet aan de volgende bepalingen:

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle 
seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de 
suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG Direttiva macchine 2006/42/EG Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden 
overeenkomstig bijlage I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG 
aangehouden.

Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati 
secondo allegato I, n. 1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la 
Directiva de Baja tensión según lo especificado en el
Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare: normas armonizadas adoptadas, especialmente:

zie vorige pagina vedi pagina precedente véase página anterior

P S N
Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está 
conforme os seguintes requisitos:

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar 
följande tillämpliga bestämmelser:

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i 
overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:

Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 2006/42/EG
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de 
acordo com o anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.

Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt bilaga 
I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.

Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med 
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig:

ver página anterior se föregående sida se forrige side

FIN DK H
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel�ségi nyilatkozat
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia 
määräyksiä:

Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende 
relevante bestemmelser:

Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

EU–konedirektiivit: 2006/42/EG EU–maskindirektiver 2006/42/EG Gépek irányelv: 2006/42/EK
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan 
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag 
I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

A kisfeszültség� irányelv védelmi el�írásait a 
2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. függelékének 1.5.1. sz. pontja 
szerint teljesíti.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet�ség irányelv: 2004/108/EK
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt: alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:

katso edellinen sivu. se forrige side lásd az el�z� oldalt

CZ PL RUS
Prohlášení o shod� ES Deklaracja Zgodno�ci WE ��	
����� � ������������ ��������	�� ������
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v�dodaném provedení odpovídá 
následujícím p�íslušným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pe�n� odpowiedzialno	ci�, 
e dostarczony wyrób 
jest zgodny z nast�puj�cymi dokumentami:

�������� ���������� �������, ��� ����� #$�#� � �#� �&*��� 
<������ ������������� �����>��� ��$������� ���������:

Sm�rnice ES pro strojní za�ízení 2006/42/ES dyrektyw� maszynow� WE 2006/42/WE ����	���� EC � ��������� ����� 2006/42/EG
Cíle týkající se bezpe?nosti stanovené ve sm@rnici o elektrických za�ízeních 
nízkého nap@tí jsou dodrženy podle p�ílohy I, ?. 1.5.1 sm@rnice o strojních 
za�ízeních 2006/42/ES.

Przestrzegane s� cele ochrony dyrektywy niskonapi�ciowej zgodnie z 
za��cznikiem I, nr 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

X$�&����� <� &���<������, ����\����� � ��$������ <� 
��������^����� �<$�\���>, ��&�>�>��� ��#���� <$���\���> I, 
_ 1.5.1 ��$������ � ����`���� �`�� 2006/42/{G.

Sm�rnice o elektromagnetické kompatibilit� 2004/108/ES dyrektyw� dot. kompatybilno�ci elektromagnetycznej 2004/108/WE �
�	������������ �����"�����# 2004/108/EG 

použité harmoniza?ní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno	ci: |�<��^������ ��#�������� ����$�� � ��$��, � ��������:

viz p�edchozí strana patrz poprzednia strona ��. <$�������> ��$��}�

GR TR RO
$%&;<= <>??@J[;<=\ ]=\ ^^ CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara_ie de conformitate
�~������� ��� �� ������ ���� �’ ���� �~� ��������~ �������~� 
���������� ��� ��������� ��������� :

Bu cihaz�n teslim edildi�i  ekliyle a a��daki standartlara uygun oldu�unu 
teyid ederiz:

Prin prezenta declar¡m c¡ acest produs a a cum este livrat, corespunde cu 
urm¡toarele prevederi aplicabile:

`{=|}~\ E� |��  ?=���%?�]� 2006/42/E� AB-Makina Standartlar� 2006/42/EG Directiva CE pentru ma�ini 2006/42/EG
¢� ���������� ���������� �~� ��~£��� ¤��~��� ���~� �~��¥���� 
�¥�¦¨�� �� �� ������~�� I, ��. 1.5.1 �~� ��~£��� �¤����� �� �� 
�~¤������� 2006/42/EG.

Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine 
yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e uygundur.

Sunt respectate obiectivele de protec©ie din directiva privind joasa 
tensiune conform Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind ma inile 
2006/42/CE.

�&~�]J�?�|�=]��% <>?��]@]=]� E�-2004/108/E� Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic� – directiva 2004/108/EG
ª���������¬�� ¤�~��������¥���� �������, ���������: k�smen kullan�lan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi:

�¬�� ���~£�¥���~ ������ bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent¡

EST LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst�bas deklar�cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele 
direktiividele:

Ar šo m®s apliecin¯m, ka šis izstr¯d¯jums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:

Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Maš�nu direkt�va 2006/42/EK Mašin� direktyv� 2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate 
direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direkt²vas droš²bas m®r´i tiek iev®roti atbilstoši Maš²nu 
direkt²vas 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi Žemos ¶tampos direktyvos keliam· saugos reikalavim· pagal 
Mašin· direktyvos 2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt�.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn�tisk�s savietojam�bas direkt�va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv� 2004/108/EB
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piem®roti harmoniz®ti standarti, tai skait¯: pritaikytus vieningus standartus, o b¸tent:

vt eelmist lk skat²t iepriekš®jo lappusi žr. ankstesniame puslapyje

SK SLO BG
ES vyhlásenie o zhode ES – izjava o skladnosti E�-��	
����� �� ������������
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštruk?nej série v dodanom 
vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede?im 
zadevnim dolo?ilom:

¹���$�$��, �� <$�����*� ��#��$� � �������� ���������:

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES ������� ����	���� 2006/42/EO
Bezpe?nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v zmysle 
prílohy I, ?. 1.5.1 smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s 
prilogo I, št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseženi.

¿����� � ���� � $�<�$��&� � ����� �<$�\���� � 
�*������ �*#����. À$���\���� I, _ 1.5.1 �� ¹�$������ � 
�`��� 2006/42/EÁ.

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES E
�	����������� ����������� – ����	���� 2004/108/E�
používané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: Â$������$�� ����$��:

pozri predchádzajúcu stranu glejte prejšnjo stran �\. <$���� ��$��}

M
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispo
izzjonijiet relevanti li Ãejjin:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-VultaÃÃ Baxx huma konformi WILO SE

Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund

j g ÃÃ
mal-Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari: 

ara l-paÃna ta' qabel

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
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