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1. Informacje ogólne 
Tylko fachowy personel mo�e wykona� monta� 
i uruchomienie. 

1.1 Zastosowanie 
Pompa jest przeznaczona do przetłaczania czystych cieczy 
w gospodarstwach domowych, w rolnictwie, w przemy�le itp. 
Główne obszary zastosowania to: zaopatrzenie w wod�, 
rozdział wody – zaopatrzenie wie� ci�nieniowych – desz-
czownice, urz�dzenia nawadniaj�ce – mycie wysokoci�nie-
niowe – systemy ga�nicze – zasilanie kotłów grzewczych 
(zalecane z zestawem bypassu) – przetłaczanie kondensatu 
– nawil�anie powietrza – przemysłowe systemy obiegowe 
w  poł�czeniu z systemami modułowymi ró�nych rodzajów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.2 Dane wyrobu 
1.2.1 Dane odno�nie podł�czenia i wydajno�ci (tabela 1) 
 

Zakresy temperatur: wykonanie z uszczelkami EPDM (według KTW/WRAS)1)  
       wersja dla wody agresywnej (pier�cie� uszczelniaj�cy Viton i uszczelnienie  
       mechaniczne)  

 –15 °C do +120 °C 
 
 –15 °C do +90 °C 

Temperatura otoczenia maks. (urz�dzenie standardowe) +40 °C maks. 
Maksymalne ci�nienie robocze: maks. ci�nienie na dopływie 
            korpus pompy PN 16 
            korpus pompy PN 25 

10 bar 
 16 bar 
 25 bar 

Napi�cia pracy 3~ 400 V (±10%) - 50Hz 
3~ 380 V (±6%) -60Hz 

Maks. wysoko�� zasysania W zale�no�ci od NPSH pompy 
Wilgotno�� pomieszczenia <90 % 
Stopie� ochrony silnika-regulatora IP 54 
Klasa izolacji  F 
Emisja hałasu (tolerancja + 3 dB (A):  11 kW  
     15 kW  
     18.5 kW  
     22 kW 

 78 
 78 
 81 
 81 

1) (WRAS: według przepisów brytyjskich, KTW: według przepisów niemieckich). 
 
 
Główne wymiary i wymiary podł�cze�  
(tabela 2, patrz tak�e rys. 3) 
 

 Wykonanie PN 16 Wykonanie PN 25 Typy 
 L P X Y P X Y 

MVIE mm mm mm 

1806 252 190 215 130    

1806 do 1810 252    190 215 130 

3603 do 3605 235 235 195 195    

3605 do 3607 260    260 220 220 

6003 do 6005 260 260 220 220 260 220 220 
 
Przy zamawianiu cz��ci zamiennych nale�y poda� wszystkie 
dane tabliczki znamionowej pompy/ silnika. 

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
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1.2.2 Oznaczenie 
                       MVIE 32 03 -11 1 16 E 3 2 B 
Typy MVIE 
(wielostopniowa, pion. 
pompa wirowa 
ze stali nierdzewnej) 
Przepływ znamionowy (m3/h) 
(przy 50 Hz/2 bieguny) 
Liczba wirników 
Wydajno�� tylko dla 
MVIE 3203 
Jako�� stali: 
1 = 1.4301 (AISI 304) 
2 = 1.4404 (AISI 316L) 
3 = korpus GJL-250 
+ powłoka + hydraulika 1.4301 (AISI 304) 
Maksymalne dopuszczalne                                               
ci�nienie robocze (bar) 
Uszczelki EPDM (KTW/WRAS) 
Uszczelki VITON 
Napi�cie zasilania 
3 = 3-fazowe 
2 = 2-biegunowy 
Indeks technicznego stanu rozwoju 
 

2. Bezpiecze�stwo 
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe zalecenia, 
które nale�y przestrzega� przy ustawieniu i pracy urz�dzenia. 
Dlatego monterzy i u�ytkownik powinni bezwarunkowo prze-
czyta� t� instrukcj� przed wykonaniem monta�u i uruchomie-
nia. Nale�y przestrzega� nie tylko ogólnych zalece� dotycz�-
cych bezpiecze�stwa zawartych w niniejszym rozdziale, lecz 
tak�e specjalnie oznaczonych zalece� zawartych w nast�p-
nych rozdziałach. 

2.1 Oznaczenie zalece� w instrukcji obsługi 
Zalecenie bezpiecze�stwa – nieprzestrzeganie mo�e spowo-
dowa� zagro�enia dla osób: 

 
Zalecenie bezpiecze�stwa dotycz�ce urz�dze� elektrycznych 
– nieprzestrzeganie mo�e spowodowa� zagro�enia dla osób: 

 
Zalecenie dotycz�ce bezpiecze�stwa – nieprzestrzeganie 
mo�e spowodowa� szkody materialne i niepoprawne działa-
nie urz�dzenia: 

UWAGA! 
Porady i pomoce dla monta�u: 

WSKAZÓWKA! 

2.2 Kwalifikacje personelu 
Personel wykonuj�cy monta� musi posiada� kwalifikacje 
odpowiednie do tego rodzaju prac. 

2.3 Niebezpiecze�stwa wynikaj�ce z nieprzestrze-
gania zalece� 

Nieprzestrzeganie zalece� dotycz�cych bezpiecze�stwa 
mo�e stwarza� zagro�enia dla osób oraz spowodowa� 
uszkodzenie pompy/urz�dzenia. Nieprzestrzeganie zalece� 
mo�e doprowadzi� do utraty mo�liwo�ci otrzymania odszko-

dowania za szkody wynikłe z pracy urz�dzenia. W szczegól-
no�ci nieprzestrzeganie zalece� mo�e przykładowo spowo-
dowa�: 
• niewła�ciwe działanie pompy/urz�dzenia, 
• zagro�enia dla osób wywołane oddziaływaniami elektrycz-

nymi, mechanicznymi i bakteriologicznymi, 
• szkody materialne. 

2.4 Zalecenia dla u�ytkowników 
Nale�y przestrzega� obowi�zuj�cych przepisów odno�nie 
bezpiecze�stwa pracy. Nale�y wykluczy� zagro�enia wynika-
j�ce z zastosowania energii elektrycznej. Nale�y przestrze-
ga� przepisów VDE i przepisów miejscowego zakładu ener-
getycznego. 

2.5 Zalecenia dla prac monta�owych i sprawdzaj�-
cych 

U�ytkownik powinien zapewni�, aby wszystkie prace spraw-
dzaj�ce i monta�owe były wykonywane przez wykwalifikowa-
ny personel posiadaj�cy odpowiednie uprawnienia. Personel 
ten powinien dokładnie zapozna� si� z instrukcj� monta�u 
i obsługi. Zasadniczo wszystkie prace na pompie/urz�dzeniu 
powinny by� wykonywane podczas postoju. 

2.6 Samowolna przebudowa i stosowanie niewła-
�ciwych cz��ci zamiennych 

Zmiany w pompie/urz�dzeniu s� dopuszczalne tylko po 
uprzednim uzgodnieniu z producentem. Stosowanie oryginal-
nych cz��ci zamiennych i wyposa�enia dodatkowego autory-
zowanego przez producenta zwi�ksza bezpiecze�stwo pracy. 
Przy stosowaniu innych cz��ci zamiennych producent nie 
odpowiada za wynikaj�ce z tego skutki. 

2.7 Niedopuszczalne sposoby pracy 
Bezpieczna praca dostarczonej pompy/urz�dzenia jest gwa-
rantowana tylko przy zastosowaniach zgodnych z 1-szym 
rozdziałem instrukcji. Podane w katalogu/ karcie danych 
warto�ci graniczne nie mog� by� w �adnym przypadku prze-
kraczane.  

3. Transport i magazynowanie 
Po dostawie nale�y natychmiast sprawdzi� pom-
p�/urz�dzenie odno�nie ewentualnych uszkodze� transpor-
towych. Po stwierdzeniu uszkodze� transportowych nale�y 
we wła�ciwym terminie wdro�y� odpowiednie działania 
wzgl�dem spedytora.  
Przy transporcie i magazynowaniu nale�y chroni� pomp� 
przed wilgoci�, mrozem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 

 

�rodek ci��ko�ci pompy znajduje si� stosunkowo 
wysoko i jej powierzchnia ustawienia jest mała. 
Dlatego nale�y zrealizowa� odpowiednie przed-
si�wzi�cia zabezpieczaj�ce pomp� przed przewró-
ceniem i wykluczaj�ce przez to zagro�enia dla 
osób. 

 

UWAGA! 
 

Nigdy nie podnosi� pompy za po�rednictwem 
przetwornicy cz�stotliwo�ci. Przy transporto-
waniu pompy zasadniczo u�ywa� haków 
transportowych! 

 

 

Ostro�nie obchodzi� si� z pomp� ze wzgl�du na jej 
geometri� i ustawienie. 
 

 

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
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4. Opis wyrobu i wyposa�enia dodat-
kowego 

4.1 Opis (patrz rysunki 1-2-5) 
1: Zawór stopowy 
2: Urz�dzenie odcinaj�ce po stronie ssawnej 
3: Urz�dzenie odcinaj�ce po stronie tłocznej 
4: Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym 
5: Korek do napełniania/odpowietrzania 
6: Korek do opró�niania 
7: Mocowanie rury lub ł�cznik 
8: Filtr ssawny 
9: Zbiornik zbiorczy 
10: Publiczna sie� wodoci�gowa 
11: Urz�dzenie steruj�ce 
12: Hak 
13: Cokół betonowy 
14: Kurek odcinaj�cy 
BP Bypass 
HA: maksymalna wysoko�� zasysania 
HC: minimalna wysoko�� na dopływie 
 

4.2 Konstrukcja pompy i silnika 
• Pompa to pionowa, wielostopniowa, normalnie zasysaj�ca 

pompa wirowa o budowie Inline. 
• Silnik dławnicowy ze znormalizowanym kołnierzem i ko�-

cówk� wału dla pracy pionowej, z zamontowanym urz�-
dzeniem regulacyjnym. 

• Wał pompy jest poł�czony z wałem silnika za pomoc� 
sprz�gła (z osłon� sprz�gła).  

• Przelot wału jest uszczelniony znormalizowanym uszczel-
nieniem mechanicznym. 

• Podł�czenie hydrauliczne: spawane kołnierze okr�głe na 
korpusie PN 25: w zakresie dostawy, uszczelki i �ruby bez 
kołnierzy współpracuj�cych (mo�liwo�� dostawy jako wy-
posa�enia dodatkowego). 

4.3 Wyposa�enie dodatkowe 
Patrz katalog/karta danych. 
Tylko fachowy personel mo�e wykona� monta� i uruchomie-
nie. 
 

5. Monta� 
 

5.1 Ustawienie/Monta� 
Dwa standardowe rodzaje ustawienia: 
Rys.  1 : Pompa przy pracy z zasysaniem. 
Rys.  2 : Pompa przy pracy z dopływem przez zbiornik wst�p-
ny (poz. 9) lub z komunalnej sieci wodoci�gowej (poz. 10). 
– Ustawi� pomp� w pomieszczeniu suchym, zabezpieczo-

nym przed mrozem, w pobli�u miejsca dopływu. 
– Przy ci��kich pompach dla ułatwienia demonta�u umo-

cowa� pionowo nad pomp� hak lub uchwyt o odpowied-
niej no�no�ci (poz. 12).  

– Monta� na cokole betonowym (o wysoko�ci co najmniej 
10 cm) (poz. 13) z zakotwieniem w fundamencie (plan 
ustawienia patrz rys. 3). 

– Mi�dzy cokołem i podłog� zamontowa� tłumiki (korkowe 
lub ze wzmocnionego kauczuku) dla wyeliminowania 
przenoszenia drga� i hałasu. 

– Przed ostatecznym umocowaniem zakotwienia w cokole 
upewni� si�, �e pompa jest ustawiona dokładnie pionowa, 
w razie potrzeby zastosowa� kliny.  

 

UWAGA! Nale�y wzi�� pod uwag� wpływ wysoko�ci 

miejsca ustawienia i temperatury przetłaczanej 
cieczy na mo�liwo�ci zasysania pompy. 

 
Wyso-
ko�� 

Strata wysoko�ci Tempe-
ratura 

Strata wysoko�ci 

0 m 0 m słupa wody 20 °C 0.20 słupa m wody 
500 m 0.60 m słupa wody  30 °C 0.40 m słupa wody 
1 000 m 1.15 m słupa wody 40 °C 0.70 m słupa wody 
  50 °C 1.20 m słupa wody 
  60 °C 1.90 m słupa wody 
  70 °C 3.10 m słupa wody 
  80 °C 4,70 m słupa wody 
  90 °C 7.10 m słupa wody 
  100 °C 10.30 m słupa wody 
  110 °C 14,70 m słupa wody 
     120 °C  20,50 m słupa wody 
 

UWAGA! Mo�liwo�� uszkodzenie pompy! (kawitacja). 
Przy temperaturze ponad 80 °C pompa mo�e 
pracowa� tylko z dopływem (funkcja ci�nienia 
na zasilaniu). 

5.2 Poł�czenia hydrauliczne 

UWAGA! Mo�liwo�� uszkodzenie pompy! Urz�dzenie 
musi wytrzyma� ci�nienie osi�gane przy mak-
symalnej cz�stotliwo�ci i zerowym przepływie. 

• Korpus pompy z kołnierzem okr�głym: Rur� mo�na poł�-
czy� gwintowo lub zespawa� z kołnierzem współpracuj�-
cym (kołnierze współpracuj�ce mo�na otrzyma� jako wy-
posa�enie dodatkowe). 

• �rednica rury nigdy nie mo�e by� mniejsza od �rednicy 
kró�ca poł�czeniowego. 

• Strzałka na korpusie pompy pokazuje kierunek przepływu 
przetłaczanej cieczy. 

• Aby nie zmniejsza� mo�liwo�ci zasysania unika� armatury 
w ruroci�gu ssawnym oraz zastosowa� mo�liwie krótki ru-
roci�g ssawny. Dobrze uszczelni� poł�czenia ruroci�-
gów odpowiednimi materiałami. Powietrze nie mo�e 
by� zasysane do ruroci�gu ssawnego; ruroci�g ssaw-
ny uło�y� wznosz�co (min. 2 %)  (rys. 1). 

• Zastosowa� mocowania lub ł�czniki (rys. 1, 2, poz. 7), aby 
ci��ar rur nie był przenoszony na pomp�. 

UWAGA! W przypadku ryzyka wyst�pienia uderze� 
ci�nienia nale�y dla ochrony pompy zastoso-
wa� zawór zwrotny po stronie tłocznej. 

 

WSKAZÓWKA!  Przy przetłaczaniu gor�cej wody lub 
wody z du�� zawarto�ci� tlenu zale-
camy zamontowanie zestawu bypas-
su (rys. 1, poz. BP). 

5.3 Podł�czenie elektryczne 
Podł�czenie elektryczne powinno by� wykonane zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami miejscowymi (np. VDE) przez 
elektromontera posiadaj�cego uprawnienia wymagane przez 
miejscowy zakład energetyczny. 
• Dane elektryczne (cz�stotliwo��, napi�cie, pr�d znamio-

nowy) silnika – przetwornicy cz�stotliwo�ci s� podane na 
tabliczce znamionowej. Rodzaj pr�du i napi�cie musz� 
odpowiada� danym tabliczki znamionowej. 

• Przetwornica cz�stotliwo�ci jest wyposa�ona w zabezpie-
czenie silnika. Przez ci�głe porównywanie warto�ci aktu-
alnych i zapami�tanych warto�ci zadanych zapewniono 
stał� ochron� silnika i pompy. 

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
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• Przy zbyt du�ej rezystancji przewodu zerowego nale�y 
zastosowa� przed przetwornic� cz�stotliwo�ci silnika od-
powiednie urz�dzenie zabezpieczaj�ce. 

• Z zasady stosowa� bezpieczniki (typu GF) dla zabezpie-
czenia sieci zasilaj�cej (rysunki 1 i 2, poz. 11). 

• Je�eli ze wzgl�du na bezpiecze�stwo osób potrzebne jest 
zainstalowanie wył�cznika ochronnego ró�nicowego, to 
nale�y zastosowa� wył�cznik z opó�nieniem. Nale�y przy 
tym zwróci� uwag� na warto�� pr�du podan� na tabliczce 
przetwornicy cz�stotliwo�ci. 

• W celu zapewnienia odpowiednio�ci elektromagnetycznej 
(EMV) zastosowa� znormalizowany kabel poł�czeniowy z 
ekranem. 

 

UZIEMI	 POMP
/URZ�DZENIE ZGODNIE 
Z PRZEPISAMI. 

• Podł�czenie przetwornicy cz�stotliwo�ci (rys. 6) nale�y 
wykona� odpowiednio do wybranego rodzaju pracy zgod-

nie ze schematem podanym w tabeli (patrz rozdz. 8 Uru-
chomienie).  

UWAGA! Bł�dne podł�czenie mo�e spowodowa� 
uszkodzenie przetwornicy cz�stotliwo�ci! 

 

Kabel elektryczny nie mo�e w �adnym przy-
padku dotyka� ani ruroci�gu ani pompy. Po-
nadto nale�y całkowicie zabezpieczy� kabel 
przed wilgoci�. 

• W razie potrzeby pozycj� przetwornicy cz�stotliwo�ci 
mo�na zmieni� po odkr�ceniu �rub mocuj�cych silnika 
przez ustawienie silnika w po��danej pozycji.  

 
Nast�pnie z powrotem wkr�ci� �ruby mocuj�ce. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W poni�szej tabeli: 
Null Volt = zero volt 
Eingangstromstarke = warto�� pr�du 
Versetzbare Brucke = mo�liwy do zastosowania mostek 
Fernsteuerung = zdalne sterowanie 
Endgultiger czas = czas ko�cowy 
Fehleraufkommen = wyst�pienie awarii 
Verfugbarkeittransfer = transfer gotowo�ci do pracy 
10 Minuten (gleitend) = 10 minut (bie��cych)

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
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Szczegóły podł�czenia elektrycznego 
– Poluzowa� �ruby i zdj�� pokryw� przetwornicy cz�stotliwo�ci 

PODŁ�CZENIE DO SIECI ZACISKI PODŁ�CZENIA DO SIECI 

– Podł�czy� 4-�yłowy kabel (3 fazy + 
uziemienie) 

Ø �ył >= 4 mm2 

 

Kolejno�� faz nie jest wa�na. 

– Sterowanie przetwornicy cz�stotliwo�ci 
za pomoc� zewn�trznego sygnału (0-
10V) lub (4-20mA). 
Wybór ustawienia mostka zale�y od typu 
sygnału. 

– Sterowanie sygnałem pr�dowym 4-20 
mA. 
Ustawi� mostek w tylnym poło�eniu. 
 
 
 
 
 

– Sterowanie sygnałem napi�ciowym 
według 0-10 V 
Przy ustawieniu fabrycznym mostek jest 
w górnym poło�eniu, w innych przypad-
kach ustawi� mostek w górnym poło�e-
niu. 

 
– Mo�liwo�� zdalnego sterowania  
 

(patrz rys. 6) 
 
 
 
 
4-20 mA 
 
 
 
 
 
 
0-10 V 
 
 
 
 
 
 
Wyposa�enie 
dodatkowe 
 
 
 
Przykład: 

(patrz rozdział 6: Uruchomienie) 

 
 

wył�cznik pływakowy, zabezpieczenie przed suchobiegiem itp. 

PODŁ�CZENIE STYKÓW POMOCNICZYCH ZACISKI DLA PODŁ�CZENIA STYKÓW POMOCNICZYCH 
Urz�dzenie regulacyjne jest wyposa�one w dwa przeka�niki 
wyj�ciowe z bezpotencjałowymi stykami przeznaczonymi do 
centralnego sterowania. 
Przykład: urz�dzenie steruj�ce, kontrola pompy... 
 
Przeka�nik „Sygnalizacja braku gotowo�ci 
do pracy”: 
Zaciski: 41 - 42 - 43  
– Charakterystyka styków  
Przeka�nik jest aktywny, gdy pompa pracu-
je lub jest gotowa do pracy. 
Przy pierwszym wyst�pieniu awarii lub 
wypadni�ciu sieci zasilaj�cej nast�puje 
deaktywacja przeka�nika (pompa zatrzy-
muje si�). Urz�dzenie steruj�ce jest przez 
to stale informowane o gotowo�ci (braku 
gotowo�ci) pompy do pracy. 
 
Liczba awarii jest zaznaczana przez licznik. 
Je�eli liczba awarii jest mniejsza od 6 i po 
10 minutach nie wyst�pi nast�pna awaria, 
to liczba awarii jest redukowana do 1. Po 
zarejestrowaniu 6 awarii przez licznik na-
st�puje ostateczne wył�czenie pompy. 
Stan licznika mo�na wyzerowa� przez 
naci�ni�cie klawisza RESET. 
 

 Patrz rozdz. 6 
 
 
min 12V/10mA  
maks. 250V/1A 
 

Przeka�nik 
aktywny 

 
 
 

Przeka�nik 
nieaktywny 

 
 

 
Przykład: 6 awarii o ró�nym czasie trwania w przedziale czasu 10 
minut (bie��cych), zgodnie z poni�szym wykresem czasowym: 
 
 
 

 
 

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
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Reguły sterowania 

 
 

6. Uruchomienie 

UWAGA! 
Je�eli pompa nie jest dostarczana jako ele-
ment składowy całego, oferowanego przez 
nas systemu, to fabrycznie nastawionym mo-
dem konfiguracyjnym jest zewn�trzne stero-
wanie 0-10 V. 

6.1 Konfiguracje 
Pompa jest sterowana z zewn�trznego systemu. (patrz rys. 
7).  
Je�eli pompa stanowi cz��� oferowanego przez nas syste-
mu, to nale�y skonsultowa� instrukcj� obsługi wzmacniacza 
ci�nienia.  
Przy normalnej pracy stan diod �wiec�cych (LED-ów) (patrz 
rys. 4) jest nast�puj�cy: 

Działanie 
 

Stan 
LED-a 

 �wieci Migocze Zgaszony 
LED1 

czerwony 
Awaria roz-

poznana 
Alarm: 

Granica awarii 
Brak awarii 

 
LED2 

zielony 
Pompa pra-

cuje 
Silnik przyspiesza 

albo wła�nie 
redukuje pr�d-

ko�� 

Silnik zatrzy-
mał si� 

 

LED 3 
zielony 

 

Pompa pod 
napi�ciem 

/ Pompa bez 
napi�cia 

 
 

6.2 Przygotowawcze przepłukanie 
Nasze pompy s� fabrycznie testowane hydraulicznie, dlatego 
istnieje mo�liwo��, �e we wn�trzu pompy znajduje si� woda. 
Dlatego ze wzgl�dów higienicznych nale�y przepłuka� pom-
p� przed jej zastosowaniem w instalacji wodoci�gowej. 

6.3 Napełnianie - Odpowietrzanie 

UWAGA! 
Pompa nie mo�e nigdy pracowa� na sucho, 
nawet krótkotrwale. 

Pompa przy pracy z dopływem (patrz rys. 2) 
– Zamkn�� zawór odcinaj�cy po stronie ci�nieniowej (poz. 

3). 
– Otworzy� korek odpowietrzaj�cy (5) oraz zawór odcinaj�-

cy po stronie ssawnej (2) i całkowicie napełni� pomp�. 
– Korek odpowietrzaj�cy zamkn�� dopiero po wypłyni�ciu 

wody przez jego otwór i całkowitym odpowietrzeniu pom-
py. Ostro�nie przy gor�cej wodzie! 

– Strumie� gor�cej wody mo�e wypłyn�� przez otwór od-
powietrzaj�cy! 

– Nale�y zastosowa� odpowiednie �rodki bezpiecze�stwa 
dla ochrony osób i silnika-przetwornicy cz�stotliwo�ci. 

Pompa przy pracy z zasysaniem (patrz rys. 1) Dwa typo-
we przypadki: 
1. Mo�liwo�� (patrz rys. 5.1) 
– Zamkn�� zawór odcinaj�cy po stronie tłocznej (rys. 1, 

poz. 3), otworzy� zawór odcinaj�cy po stronie ssawnej 
(rys. 1, poz. 2). 

– Otworzy� korek odpowietrzaj�cy (rys. 1, poz. 5) 
– Poluzowa� dolny korek do opró�niania na korpusie pom-

py (rys. 1, poz. 6) (ok. 4 obroty). 
– Napełni� całkowicie pomp� i ruroci�g ssawny za pomoc� 

lejka wprowadzonego do otworu do odpowietrzania. 
– Po wypłyni�ciu wody i przy braku powietrza w pompie 

zako�czy� napełnianie. 
– Z powrotem zakr�ci� korek odpowietrzaj�cy i dolny korek 

do opró�niania. 
2. Mo�liwo�� (patrz rys. 5.2) 
– Napełnianie mo�na upro�ci�, je�eli w ruroci�gu ssawnym 

pompy jest zainstalowana pionowa rura o ø1/2” z kurkiem 
odcinaj�cym i lejkiem (rys. 5.2, poz. 14). 

– Górny koniec rury musi si� znajdowa� przynajmniej 50 
mm ponad otworem odpowietrzaj�cym. 

– Zamkn�� zawór odcinaj�cy po stronie tłocznej (rys. 1, 
poz. 3), otworzy� zawór odcinaj�cy po stronie ssawnej 
(rys. 1, poz. 2). 

– Otworzy� kurek odcinaj�cy (rys. 5, poz. 14), otworzy� 
korek odpowietrzaj�cy (rys. 1, poz. 5). 

– Poluzowa� dolny korek do opró�niania na korpusie pom-
py (rys. 1, poz. 6) (ok. 4 obroty). 

– Napełnia� pomp� i ruroci�g ssawny a� do wypłyni�cia 
wody przez otwór odpowietrzaj�cy (rys. 1, poz. 5). 

– Zamkn�� kurek odcinaj�cy (rys. 5, poz. 14) (mo�e on 
pozosta� na swoim miejscu), usun�� rur�, zakr�ci� korek 
odpowietrzenia (rys. 1, poz. 5). Otworzy� korek do opró�-
niania (rys. 1, poz. 6). 

6.4 Start 

 

W zale�no�ci od temperatury przetłaczanej cieczy 
oraz od cyklów pracy pompy temperatura ze-
wn�trznych powierzchni (pompy, silnika) mo�e 
przekroczy� 68 °C. W razie potrzeby zastosowa� 
odpowiednie �rodki ochrony osób. 

 

Sygnał czujnika 4-20 mA Sygnał czujnika 0-10 V 

Pr�dko�� 
obrotowa 

pompy w %

Pr�dko�� 
obrotowa 

pompy w %

Pr�d wej�ciowy (ma) Napi�cie wej�ciowe (V) 

Zatrzymanie pompy 

Zakres bezpiecze�stwa 

Zatrzymanie pompy 

Zakres bezpiecze�stwa 
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UWAGA! 
Przy przepływie zerowym ( zawór odcinaj�cy 
po stronie tłocznej zamkni�ty) pompa przetła-
czaj�ca zimn� wod� (T < 40 °C) nie mo�e 
pracowa� dłu�ej ni� 10 minut; przy ciepłej 
wodzie (T < 60 °C) nie dłu�ej ni� 5 minut. 

 

Zalecenie: W celu wyeliminowania kawitacji w górnej cz��ci 
pompy zapewni� minimalny przepływ wynosz�cy przynajm-
niej 10% przepływu znamionowego pompy. 
– Zawór odcinaj�cy po stronie tłocznej zostawi� zamkni�ty. 
– Zał�czy� pomp�. 
– Otworzy� odpowietrzanie dla umo�liwienia wypływu po-

wietrza. Je�eli po 20 sekundach nie wyst�pi równomierny 
wypływ strumienia wody, to zamkn�� odpowietrzanie i za-
trzyma� pomp�. Poczeka� 20 sekund na zgromadzenie 
si� powietrza. 

– Ponownie zał�czy� pomp�. 
– W razie potrzeby (przy wysoko�ci zasysania > 5 m) po-

wtórzy� powy�sze czynno�ci. Je�eli z otworu odpowie-
trzaj�cego wypłynie równomierny strumie� wody (wi�c 
pompa ju� wytwarza ci�nienie), to powoli otwiera� zawór 
odcinaj�cy po stronie tłocznej. 

– Pompa musi teraz zassa�. 
– Sprawdzi� stabilno�� ci�nienia za pomoc� manometru, 

przy wahaniach ci�nienia ponownie odpowietrzy�. 
– Je�eli to nie pomo�e, to ponownie napełni� pomp� i po-

wtórzy� powy�sze czynno�ci od pocz�tku. 
– Po zako�czeniu odpowietrzania zamkn�� zawór odcina-

j�cy po stronie tłocznej oraz korek odpowietrzaj�cy. Wy-
ł�czy� pomp� na 20 sekund. Nast�pnie ponownie uru-

chomi� pomp� i otworzy� odpowietrzanie. Je�eli wypłynie 
powietrze, to ponownie wykona� powy�ej opisane czyn-
no�ci. 

– Otworzy� zawór odcinaj�cy po stronie tłocznej w celu 
uzyskania prawidłowego działania pompy. 

7. Konserwacja 
Zapewni�, aby zasysany przepływ był mniejszy lub równy 
warto�ci podanej na tabliczce znamionowej pompy. 
Nigdy nie wykonywa� specjalnych prac konserwacyjnych na 
pracuj�cej pompie. 
Utrzymywa� pomp� i silnik – przetwornic� cz�stotliwo�ci 
w czystym stanie. 
Przy ustawieniu w miejscu zabezpieczonym przed mrozem 
nie trzeba opró�nia� pompy nawet przed dłu�szymi postoja-
mi. 
Ło�yska sprz�gła i ło�yska silnika s� fabrycznie nasmarowa-
ne na cały okres eksploatacji pompy, a wi�c nie trzeba ich 
smarowa�. 
Przy ka�dym monta�u silnika zaleca si� nasmarowanie ko�-
cówki wału silnika i otworu sprz�gła bardzo lepkim smarem 
(np. typu D321R Molikote lub 8191 Loctite) w celu ułatwienia 
nast�pnego demonta�u. Uszczelnienie mechaniczne nie 
wymaga konserwacji podczas pracy. Uszczelnienie mecha-
niczne nigdy nie mo�e pracowa� na sucho. 
Nigdy nie przeprowadza� prac konserwacyjnych uszczelnie-
nia mechanicznego przy pracuj�cej pompie. Pompa nigdy nie 
mo�e pracowa� na sucho. 
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8. Awarie, przyczyny i usuwanie 
Przed wszystkimi pracami na pompie (pompach) nale�y j� 
(je) odł�czy� od napi�cia i zabezpieczy� przed ponownym, 
niepo��danym wł�czeniem. 
Nigdy nie wykonywa� prac konserwacyjnych na pracuj�cej 
pompie. 
 
 
 
 

Awarie rozpoznawane przez przetwornic� cz�sto-
tliwo�ci 
Przy wszystkich przedstawionych ni�ej awariach wyst�puj� 
nast�puj�ce objawy: 
– Przeka�nik „sygnalizacja gotowo�ci do pracy” przeł�cza 

si� w stan nieaktywny. 
– Przeka�nik „sygnalizacja awarii” aktywuje si� po osi�-

gni�ciu maksymalnej liczby awarii. 
– Za�wiecenie czerwonego LED-a. 

AWARIA PRZYCZYNA USUWANIE 

8.1 POMPA JEST PRZECI�	ONA 
 

a)  Powietrzne chłodzenie przetwornicy 

cz�stotliwo�ci nie działa prawidłowo: 

b)  Pompa jest zatkana przez obce ciała: 

 

c)  Pompa jest zablokowana: 

 

 

 

 

d)  Za du�a g�sto�� i/lub lepko�� przetła-

czanej cieczy: 

a)   Sprawdzi�, czy kanał chłodz�cy nie 

jest zatkany. 

b)  Zdemontowa� pomp�, oczy�ci� lub 

wymieni� uszkodzone cz��ci. 

c)  Zdemontowa� pomp�, oczy�ci� i wy-

mieni� uszkodzone cz��ci. Ewentualnie 

mechaniczne uszkodzenie silnika 

(uszkodzenie ło�ysk). Oczy�ci� wszyst-

kie ruroci�gi. 

d)  Obni�y� punkt pracy w zale�no�ci od 

rodzaju przetłaczanej cieczy. 

8. 2 AWARIE ELEKTRYCZNE 

 

a)  Napi�cie zasilania przetwornicy cz�sto-

tliwo�ci za wysokie lub za niskie: 

 

b)  Brak fazy zasilania: 

c)  Zwarcie w przetwornicy cz�stotliwo�ci 

lub w silniku: 

 

a)  Sprawdzi� napi�cie na zaciskach pod-

ł�czeniowych przetwornicy cz�stotliwo-

�ci. 

b)  Sprawdzi� zasilanie elektryczne. 

c)  Zdemontowa� silnik-przetwornic� cz�-

stotliwo�ci pompy i sprawdzi� lub zleci� 

wymian�. 

8.3 SILNIK-PRZETWORNICA CZ
STO-

TLIWO�CI ZA GOR�CE 

 

a)  Powietrzne chłodzenie przetwornicy 

cz�stotliwo�ci nie działa prawidłowo: 

b)  Chłodzenie silnika nie działa prawidło-

wo: 

c)  Zastosowano silnik przy temperaturze 

otoczenia ponad +40 °C: 

a)  Sprawdzi�, czy kanał chłodz�cy nie jest 

zatkany i czy wentylatory działaj�. 

b)  Oczy�ci� radiatory silnika. 

c)  Silnik- przetwornica cz�stotliwo�ci s�  

skonstruowane dla temperatury otocze-

nia maksymalnie +40 °C. 

 
– Je�eli licznik zarejestruje 6 awarii, to nast�puje zatrzyma-

nie pompy. 
1) Je�eli pompa całkowicie si� zatrzyma i do usuni�cia awa-

rii potrzebna jest ingerencja w pompie, to pomp� nale�y 

odł�czy� od sieci. Pomp� mo�na podł�czy� ponownie do 
sieci dopiero po usuni�ciu awarii.  

2) Je�eli dla usuni�cia awarii nie trzeba odł�cza� pompy od 
sieci, to po usuni�ciu awarii pomp� mo�na ponownie uru-
chomi� przez naci�ni�cie klawisza RESET. Patrz rys. 4).
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Inne awarie, które nie s� pokazywane na wy-
�wietlaczu urz�dzenia regulacyjnego. 

Je�eli przetłaczana ciecz jest truj�c�, �r�ca lub w inny spo-
sób niebezpieczna dla ludzi, to nale�y o tym bezwzgl�dnie 
powiadomi� firm� WILO lub jej przedstawiciela handlowego.  

W takim przypadku pompa musi by� oczyszczona tak, aby 
nie stwarzała ona zagro�e� dla mechanika. 
 

 
 
 
 
 

AWARIA PRZYCZYNA USUWANIE 

a)  Pompa nie obraca si� dostatecznie szybko: a)  Sprawdzi� poprawno�� regulacji (zgod-

no�� z warto�ci� zadan�). 

b)  Wewn�trzne cz��ci pompy zatkane przez 

obce ciała: 

b)  Zdemontowa� i oczy�ci� pomp�. 

c)  Zatkany ruroci�g ssawny: c)  Oczy�ci� cały ruroci�g. 

d)  Wlot powietrza do ruroci�gu ssawnego: d)  Sprawdzi� szczelno�� całego ruroci�gu 

przed pomp� i uszczelni�. 

8.4 POMPA PRACUJE, ALE NIE 

PRZETŁACZA 

e)  Za niskie ci�nienie zasysania, szumy spo-

wodowane wyst�pieniem kawitacji: 

e)  Za du�e straty przy zasysaniu lub za 

du�a wysoko�� zasysania (sprawdzi� 

NPSH zainstalowanej pompy i całej in-

stalacji). 

a)  Niedostateczne mocowanie pompy na coko-

le: 

a)  Sprawdzi� �ruby oraz trzpienie moco-

wania i w razie potrzeby doci�gn��. 

b)  Obce ciała zatkały pomp�: b)  Zdemontowa� i oczy�ci� pomp�. 

8.5 POMPA WIBRUJE 

 

c)  „Ci��ki” bieg pompy: c)  Zapewni� obracanie si� pompy bez 

nienormalnych oporów. 

a)  Za mała pr�dko�� obrotowa silnika: a)  Sprawdzi� poprawno�� nastawy warto-

�ci nastawczej (zgodno�� z warto�ciami 

zadanymi). 

b)  Uszkodzony silnik: b)  Wymieni� silnik. 

c)  Niedostateczne napełnienie pompy: c)  Otworzy� odpowietrzanie i odpowie-

trza� a� do zako�czenia wypływu p�-

cherzyków powietrza. 

8.6 POMPA NIE WYTWARZA WY-

STARCZAJ�CEGO CI�NIENIA 

 

d)  Korek odpowietrzania nie jest poprawnie 

wkr�cony: 

d)  Sprawdzi� i poprawnie dokr�ci�. 

a)  Nie jest zapewnione utrzymywanie wysoko-

�ci zasysania (Ha): 

a)  Sprawdzi�, czy podane w niniejszej 

instrukcji zalecenia i warunki instalowa-

nia s� przestrzegane. 

b)  Ruroci�g ssawny posiada mniejsz� �rednic� 

ni� pompa: 

b)  Ruroci�g ssawny powinien mie� �redni-

c� co najmniej równ� �rednicy otworu 

ssawnego pompy. 

8.7 PRZEPŁYW JEST NIERÓWNO-

MIERNY 

 

  

 

c)  Filtr ssawny i ruroci�g ssawny s� cz��ciowo 

zatkane: 

c)  Zdemontowa� i oczy�ci�. 

 

 

Je�eli nie mo�na usun�� przyczyny awarii, to nale�y si� zwróci� do fachowej firmy zajmuj�cej si� instalacjami sanitarnymi i instala-
cjami grzewczymi lub do obsługi klientów firmy Wilo. 
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