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Legendy
                                    

Rys. 1 Transport (przyk ad)

Rys. 2a Schemat Instalacji

A Od sieci wodoci gowej

B Zbiornik 500 l

C Przelew

D Spust

E Standardowy zakres dostawy

Rys. 2b Schemat Instalacji

1 Pompa uzupe niaj ca

2 Zawór zwrotny

3 Modu  testowy od strony t ocznej

4 Prze cznik ci nieniowy

5 Manometr

6 Ci nieniowe naczynie przeponowe

Rys. 3 Uk ad wspomagaj cy

1 Zasuwa odcinaj ca

2 Przy cze lokalnej instalacji tryskaczowej

3 Uk ad podwójnych prze czników ci nienio-
wych pompy g ównej

4 Zawór zwrotny

5 Elastyczne tuleje amortyzuj ce wibracje do 
pomp z silnikiem wysokopr nym

6 Pod czenie do obiegu recyrkulacyjnego 
z membran

7 Zw ka rurowa rozbie na od strony t ocznej 
pompy g ównej

8 Sprz g o pompa/silnik z dystansem

9 Silnik elektryczny/wysokopr ny pompy 
g ównej

10 Element os onowy sprz g a

11 Panel sterowania pompy g ównej 

12 Panel sterowania pompy uzupe niaj cej

13 Rozdzielacz od strony t ocznej

14 Króciec do regulacji opcji przep ywomierza

15 Zbiornik paliwa (do pomp z silnikiem wysoko-
pr nym)

16 Króciec do obiegu zalewowego pompy g ównej

17 Pompa g ówna

18 Pompa uzupe niaj ca

19 Korytko na rozlane paliwo

20 Zawór odpowietrzaj cy zbiornika paliwa

21 Wska nik poziomu paliwa

22 Spust do usuwania osadu z dna zbiornika

23 Spust do usuwania osadu z dna korytka na roz-
lane paliwo

24 Korek wlewu paliwa

25 Króciec przewodu powrotnego z silnika

26 Króciec przewodu paliwowego zasilaj cego 
silnik

27 Wska nik poziomu paliwa

Rys. 4 Mocowanie do posadzki 

Rys. 5 Osuszenie próbne pompy

Rys. 6a Jednostka z dodatni  ró nic  poziomów

Rys. 6b

C = Pojemno  zbiornika

Rys. 7 Jednostka ze wzniosem od strony ssawnej

A Od sieci wodoci gowej

B Zbiornik 500 l

C Przelew

D Spust

Rys. 8 Zbiornik paliwa

1 Wska nik poziomu paliwa

2 Korek wlewu

3 Króciec przewodu powrotnego z silnika

4 Spust do usuwania osadu z dna zbiornika

5 Zawór przep ywowy/odcinaj cy paliwa do 
silnika

6 Króciec przewodu paliwowego zasilaj cego 
silnik

7 Zawór odpowietrzaj cy zbiornika (wskazane 
odpowietrzanie nie w pomieszczeniu)

8 Czujnik p ywakowy pod czony do panelu 
sterowania silnika pompy

Rys. 9a Powietrze wydmuchiwane do spalania 
i ch odzenia silnika wysokopr negoRys. 9b

A T umik

B Os ona termiczna uk adu wydechowego

C Spust kondensatu

D Z cze kompensacyjne

Rys. 3 Uk ad wspomagaj cy
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Rys. 9a Wariant:
Powietrze wydmuchiwane do spalania 
i ch odzenia silnika wysokopr nego

Rys. 9b

A T umik

B Os ona termiczna uk adu wydechowego

C Spust kondensatu

D Z cze kompensacyjne

Rys. 10 Autotest rozruchowy

Rys. 11a Zawór elektromagnetyczny
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1 Informacje ogólne

O niniejszym dokumencie
Orygina  instrukcji obs ugi jest napisany w j zyku 
angielskim. Wszystkie inne j zyki, w których napi-
sana jest niniejsza instrukcja, to t umaczenia 
z orygina u.
Instrukcja monta u i obs ugi stanowi cz  pro-
duktu. Powinna by  stale dost pna w pobli u pro-
duktu. cis e przestrzeganie tej instrukcji stanowi 
warunek u ytkowania zgodnego z przeznacze-
niem oraz nale ytej obs ugi produktu.
Niniejsza instrukcja monta u i obs ugi jest zgodna 
z wersj  produktu oraz stanem przepisów i norm 
reguluj cych problematyk  bezpiecze stwa, obo-
wi zuj cych w dniu przekazania instrukcji do 
druku.
Deklaracja zgodno ci WE: 
Kopia deklaracji zgodno ci WE stanowi cz  
niniejszej instrukcji obs ugi. 
W przypadku technicznej zmiany konstrukcji 
wymienionych w powy szym dokumencie bez 
uzyskania naszej zgody lub w przypadku nieprze-
strzegania deklaracji zamieszczonych w instrukcji 
monta u i obs ugi dotycz cych bezpiecze stwa 
produktu/personelu, deklaracja ta traci wa no .

2 Bezpiecze stwo
Niniejsza instrukcja obs ugi zawiera podstawowe 
zalecenia, które nale y uwzgl dni  podczas mon-
ta u, obs ugi i konserwacji urz dzenia. Dlatego 
Monter i odpowiedzialny personel specjalistyczny/
U ytkownik maj  obowi zek przeczyta  t  
instrukcj  przed przyst pieniem do monta u 
lub uruchomienia.
Nale y przestrzega  nie tylko ogólnych zasad 
bezpiecze stwa podanych w tym punkcie, ale 
tak e szczegó owych zasad bezpiecze stwa 
przedstawionych w kolejnych punktach, oznaczo-
nych symbolami niebezpiecze stwa.

2.1 Symbole zagro e  u ywane w niniejszej 
instrukcji obs ugi

Symbole:
Ogólny symbol niebezpiecze stwa

Niebezpiecze stwo zwi zane z napi ciem 
elektrycznym
Niebezpiecze stwo zwi zane zawieszonymi 
adunkami 

Niebezpiecze stwo zwi zane z materia ami 
atwopalnymi

Ryzyko pora enia elektrycznego

Ryzyko zatrucia

Niebezpiecze stwo zwi zane z gor cymi 
powierzchniami 
Niebezpiecze stwo zwi zane z gor cymi 
produktami

Ryzyko skaleczenia

Ryzyko upadku

Ryzyko podra nienia

Ryzyko ska enia

Zagro enie wybuchem

Ogólny symbol zakazu

Osobom nieupowa nionym wst p wzbroniony!

Nie dotyka  cz ci ruchomych/pod napi ciem!

Palenie i otwarty ogie  

wzbronione!

ZALECENIE: ...

Has a:
NIEBEZPIECZE STWO!
Bardzo niebezpieczna sytuacja.
Nieprzestrzeganie zalece  grozi ci kimi obra-

eniami, a nawet mierci .

OSTRZE ENIE!
U ytkownik mo e dozna  (ci kich) obra e . 
„OSTRZE ENIE” oznacza, e istnieje prawdopo-
dobie stwo odniesienia (ci kich) obra e  
przez osoby w razie niezastosowania si  do tre-
ci informacji.

PRZESTROGA!
Istnieje niebezpiecze stwo uszkodzenia pro-
duktu/instalacji. „PRZESTROGA” oznacza mo li-
wo  uszkodzenia produktu w razie 
niezastosowania si  do tre ci informacji

ZALECENIE:
U yteczna wskazówka dotycz ca pos ugiwania 
si  produktem. Zwraca uwag  na potencjalne 
trudno ci.
Informacje umieszczone bezpo rednio na produk-
cie, jak np.
• strza ki wskazuj ce kierunek obrotów,
• oznaczenia po cze ,
• tabliczka znamionowa,
• naklejki ostrzegawcze
musz  by  czytelne. Nale y si  do nich bez-
wzgl dnie stosowa .

2.2 Kwalifikacje personelu
Personel zajmuj cy si  monta em, obs ug  i kon-
serwacj  musi posiada  odpowiednie kwalifikacje 
do wykonywania tych prac. Obs uguj cy urz dze-
nie powinien okre li  zakres odpowiedzialno ci 
i kompetencji personelu oraz zadba  o kontrol  
personelu. Je eli personel nie posiada wymaganej 
wiedzy, nale y go przeszkoli  i poinstruowa . 
W razie konieczno ci szkolenie to mo e przepro-
wadzi  Producent produktu na zlecenie U ytkow-
nika.
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2.3 Niebezpiecze stwa wynikaj ce 
z nieprzestrzegania zalece
Nieprzestrzeganie instrukcji dotycz cych bezpie-
cze stwa mo e prowadzi  do powstania zagro e-
nia dla osób oraz produktu/instalacji. 
Niestosowanie si  do tre ci zalece  dotycz cych 
bezpiecze stwa skutkuje utrat  wszelkich praw 
do roszcze  odszkodowawczych.
Nieprzestrzeganie instrukcji dotycz cych bezpie-
cze stwa mo e powodowa  np. nast puj ce 
zagro enia:

• Zagro enie dla ludzi powodowane dzia aniem 
czynników elektrycznych, mechanicznych i bak-
teriologicznych.

• Zanieczyszczenie rodowiska na skutek wycieku 
materia ów niebezpiecznych.

• Szkody materialne
• Niew a ciwe dzia anie wa nych funkcji produktu/

instalacji
• Nieskuteczno  zabiegów konserwacyjnych i 

napraw.

2.4 Bezpieczna praca
Nale y przestrzega  zalece  dotycz cych bezpie-
cze stwa wymienionych w niniejszej instrukcji 
obs ugi, obowi zuj cych krajowych przepisów 
BHP, jak równie  ewentualnych wewn trznych 
przepisów dotycz cych pracy, przepisów zak a-
dowych i przepisów bezpiecze stwa okre lonych 
przez U ytkownika.

2.5 Zalecenia dla U ytkowników
Urz dzenie to nie jest przeznaczone do u ytku 
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdol-
no ciami fizycznymi, sensorycznymi lub umys o-
wymi, a tak e przez osoby nieposiadaj ce wiedzy 
i/lub do wiadczenia w u ytkowaniu tego typu 
urz dze , chyba e b d  one nadzorowane lub 
zostan  poinstruowane w zakresie korzystania z 
tego urz dzenia przez osob  odpowiedzialn  za 
ich bezpiecze stwo. Nale y pilnowa , aby urz -
dzenie nie s u y o dzieciom do zabawy.

• Je eli gor ce lub zimne powierzchnie urz dzenia 
stwarzaj  zagro enie, nale y podj  miejscowe 
rodki zabezpieczaj ce przed ich dotkni ciem.

• Zabezpiecze  przed dotkni ciem ruchomych ele-
mentów (np. sprz g a) nie mo na demontowa  
podczas eksploatacji produktu.

• Wycieki (np. z uszczelnienia wa u) niebezpiecz-
nych p ynów (np. wybuchowych, truj cych, gor -
cych) nale y odprowadza  w taki sposób, aby nie 
stanowi y zagro enia dla ludzi i rodowiska natu-
ralnego. Przestrzega  przepisów prawa krajo-
wego.

• Materia y atwopalne nale y zawsze przechowy-
wa  w bezpiecznej odleg o ci od produktu.

• Nale y wyeliminowa  zagro enia zwi zane z 
energi  elektryczn . Nale y przestrzega  lokal-
nych przepisów miejscowych lub ogólnych 
[np. IEC, VDE itd.] oraz zalece  miejscowego 
zak adu energetycznego.

2.6 Zalecenia dotycz ce bezpiecze stwa przy 
pracach monta owych i konserwacyjnych
U ytkownik jest zobowi zany zadba  o to, aby 
wszystkie prace monta owe i konserwacyjne 
wykonywali autoryzowani, odpowiednio wykwali-
fikowani specjali ci, którzy w wystarczaj cym 
stopniu zapoznali si  z instrukcj  obs ugi poprzez 
jej dok adn  lektur .
Prace przy produkcie/instalacji mog  by  wykony-
wane tylko wówczas, gdy urz dzenie znajduje si  
w stanie czuwania. Nale y bezwzgl dnie prze-
strzega  opisanego w instrukcji monta u i obs ugi 
sposobu post powania podczas zatrzymywania 
i wy czania produktu/instalacji. 
Bezpo rednio po zako czeniu prac nale y ponow-
nie zamontowa  lub aktywowa  wszystkie urz -
dzenia zabezpieczaj ce.

2.7 Samowolna przebudowa i stosowanie 
niew a ciwych cz ci zamiennych
Samowolna przebudowa i stosowanie niew a ci-
wych cz ci zamiennych zagra aj  bezpiecze -
stwu produktu/personelu i powoduj  utrat  
wa no ci deklaracji bezpiecze stwa wydanej 
przez Producenta.
Modyfikacje produktu dozwolone s  tylko po 
uzgodnieniu z Producentem. Celem stosowania 
oryginalnych cz ci zamiennych i atestowanego 
osprz tu jest zapewnienie bezpiecze stwa. Sto-
sowanie innych cz ci zwalnia nas z odpowie-
dzialno ci za wynikaj ce z tego konsekwencje.

2.8 Niedopuszczalne sposoby u ytkowania
Bezpiecze stwo eksploatacji dostarczonego pro-
duktu jest zagwarantowane wy cznie w przy-
padku u ytkowania zgodnego z przeznaczeniem, 
stosownie do punktu 4 instrukcji obs ugi. Warto ci 
graniczne podane w katalogu/specyfikacji nie 
mog  by  przekraczane (odpowiednio w gór  
lub w dó ).

3 Transport i przechowywanie przed 
u yciem
Na palecie znajduje si  po arniczy uk ad pom-
powy. Jest zabezpieczony foli  przed py em 
i wilgoci .
Prze adunek sprz tu powinien odbywa  si  
z u yciem atestowanych urz dze  podno niko-
wych. (patrz przyk ad na rys. 1)
OSTRZE ENIE! Ryzyko obra e !
Nale y uwzgl dni  stateczno  statyczn  urz -
dzenia. Prze adunek powinien przeprowadza  
wykwalifikowany personel, za pomoc  odpo-
wiedniego, atestowanego sprz tu.
Zawiesia nale y przymocowa  do pier cieni roz-
mieszczonych na ramie podstawy.
Rozdzielacze nie s  przystosowane do podno-
szenia systemu i nie nale y ich u ywa  do celów 
prze adunkowych.
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PRZESTROGA! Ryzyko uszkodzenia produktu!
Przenoszenie za rozdzielacz od strony t ocznej 
mo e spowodowa  wycieki!

Przy odbiorze dostawy produktu nale y spraw-
dzi , czy nie dosz o do uszkodze  podczas trans-
portu. W razie stwierdzenia uszkodzenia nale y 
podj  konieczne kroki wobec firmy transporto-
wej (spedytora).
PRZESTROGA! Ryzyko uszkodzenia produktu!
Je eli produkt ma zosta  zamontowany w pó -
niejszym czasie, nale y go przechowywa  
w suchym miejscu. Nale y chroni  produkt 
przed uderzeniami oraz dzia aniem innych czyn-
ników zewn trznych (wilgoci , mrozem itp.). 
Ostro nie obchodzi  si  z produktem.

3.1 Pozosta e zagro enia podczas transportu i 
przechowywania

OSTRZE ENIE! Ryzyko skaleczenia!
Kontakt z ostrymi kraw dziami i nieos oni tymi 
cz ciami gwintowanymi grozi skaleczeniem.
Podj  wymagane rodki ostro no ci, aby unik-
n  urazów. Stosowa  wyposa enie ochronne 
(zak ada  specjalne r kawice).

OSTRZE ENIE! Ryzyko obra e !
Nie stawa  ani nie umieszcza  ko czyn pod 
zawieszonymi adunkami podczas prze adunku 
i monta u. Stosowa  odzie  ochronn  (nosi  
kask i obuwie ochronne).

OSTRZE ENIE! Ryzyko uderzenia!
Uwa a  na wystaj ce cz ci oraz cz ci znajdu-
j ce si  na wysoko ci g owy. Stosowa  odzie  
ochronn .

NIEBEZPIECZE STWO! Ryzyko upadku!
Zakaza  wst pu do studzienek lub zbiorników, 
w których zamontowane s  pompy. Studzienki 
powinny posiada  pokrywy.

OSTRZE ENIE! Ryzyko podra nienia!
Podczas prze adunku nie wolno dopu ci  do 
rozlewu kwasu akumulatorowego, który mo e 
powodowa  podra nienia i szkody maj tkowe. 
Stosowa  szczególne rodki ochronne w celu 
unikni cia kontaktu z kwasem.

PRZESTROGA! Ryzyko ska enia!
Nie dopu ci  do wylania oleju silnikowego lub 
paliwa ze zbiornika. Podczas prze adunku utrzy-
mywa  urz dzenie w poziomie. Stosowa  odpo-
wiednie zabezpieczenia oraz podj  wymagane 
rodki zapobiegaj ce ska eniu gleby, wody itp.

4 Zastosowanie
Po arnicze uk ady pompowe s  przeznaczone do 
u ytku profesjonalnego. U ywa si  ich do pod-
wy szania lub utrzymania ci nienia w instalacji 
ga niczej. 

Uk ad pompowy instaluje si  w specjalnym 
pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem, 
deszczem i ogniem, z dostateczn  wentylacj . 
Wokó  pomp powinno by  dostatecznie du o 
miejsca, aby umo liwi  przemieszczanie si  
i czynno ci konserwacyjne. Pomieszczenie 
powinno by  zgodne z wymogami normy 
EN 12845. Nale y zapewni  dostateczny prze-
p yw powietrza do ch odzenia silników, zw aszcza 
silników wysokopr nych – o ile wyst puj .

5 Dane produktu

5.1 Oznaczenie typu   

Przyk ad SiFire EN 40-200 180 7,5/10.5/0.55 EDJ

SiFire Nazwa po arniczego uk adu pompowego
EN Zgodno  z wymogami normy EN 12845
40/200 Typ pompy g ównej
180 rednica wirnika pompy g ównej
7,5/10.5/
0.55

Moc znamionowa silników pomp [kW]
(silnika elektrycznego/spalinowego wysoko-
pr nego/silnika pompy uzupe niaj cej)

EDJ Konfiguracja:
E : 1 pompa z silnikiem elektrycznym
D : 1 pompa z silnikiem spalinowym 

wysokopr nym
EJ : 1 pompa z silnikiem elektrycznym 

+ 1 pompa uzupe niaj ca 
EEJ : 2 pompy z silnikiem elektrycznym 

+ 1 pompa uzupe niaj ca
EDJ : 1 pompa z silnikiem elektrycznym 

+ 1 pompa z silnikiem spalinowym 
wysokopr nym + 1 pompa uzupe niaj ca

DJ : 1 pompa z silnikiem spalinowym wysoko-
pr nym + 1 pompa uzupe niaj ca
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5.3 Zakres dostawy
• Po arniczy uk ad pompowy 
• Instrukcja obs ugi systemu ga niczego.
• Instrukcja obs ugi pomp 

(1 instrukcja na dany typ pompy)
• Instrukcja obs ugi paneli 

(1 instrukcja na dany typ panelu)
• Instrukcja obs ugi i konserwacji silnika wysoko-

pr nego, o ile znajduje si  w systemie.

5.4 Wyposa enie dodatkowe
• Zbiorniki zalewowe z elektrycznymi czujnikami 

p ywakowymi.
• Styczniki elektryczne do zaworu odcinaj cego 

pompy.
• Elastyczne tuleje t umi ce wibracje.
• Kurek mimo rodowy z czujnikiem podci nienia do 

monta u od strony ssawnej pompy.
• Przepustnice.
• T umik do silnika wysokopr nego.
• Wymiennik ciep a woda/woda do ch odzenia sil-

nika wysokopr nego.
• Przep ywomierz.
• Zestaw cz ci zamiennych do silnika wysokopr -

nego.
• Panel zdalny alarmu.

Instalator odpowiada za zmontowanie dostarczo-
nego sprz tu oraz przygotowanie systemu zgod-
nie z wymogami normy EN 12845, jak równie  
za po czenie dostarczonego sprz tu z innymi 
wymaganymi komponentami instalacji (uk adem 
cyrkulacyjnym, uk adami pomiarowymi przep ywu 
z przep ywomierzem, zbiornikiem zalewowym 
itp.). 
Szczegó owe informacje na temat sposobu mon-
ta u, konfiguracji i regulacji wy ej wymienionego 
wyposa enia lub innych zamówionych elementów 
wyposa enia dostarczonych wraz z urz dzeniem 
znajduj  si  w odpowiednich instrukcjach obs ugi 
lub na oznaczeniach poszczególnych elementów.

Instalator odpowiada za wystawienie certyfikatu 
zgodno ci instalacji z norm  EN 12845, wymaga-
nego stosowanymi normami, oraz za wydanie 
U ytkownikowi ko cowemu wszelkiej dokumen-
tacji wymaganej zgodnie z obowi zuj cymi nor-
mami.

6 Opis i dzia anie

6.1 Ogólny opis
Po arnicze uk ady pompowe typoszeregu SiFire 
s oferowane w kilku wariantach i modelach 
wyszczególnionych w naszych katalogach, oraz 
w wersjach modyfikowanych wed ug szczegó o-
wych wymaga  Klienta (ze wzgl du na trudno ci 
transportowe/wy adunkowe, po dane okre lone 
parametry pracy itp.) i sk adaj  si  z ni ej opisa-
nych g ównych podzespo ów:

• znormalizowane pompy g ówne typu back-pull-
out sprz one z silnikiem elektrycznym lub wyso-
kopr nym za pomoc  sprz g a demontowal-
nego, pozwalaj ce na demonta  samej pompy lub 
samego silnika bez konieczno ci ruszania dru-
giego podzespo u. Mo liwe jest tak e wyj cie wir-
nika pompy w celu konserwacji bez konieczno ci 
demonta u silnika lub korpusu/ruroci gów.

• pionowa wielostopniowa pompa uzupe niaj ca do 
korekcji drobnych strat oraz utrzymywania sta-
ego ci nienia w uk adzie.

• elektryczne panele sterowania pompy g ównej 
i pompy uzupe niaj cej (po jednym panelu na 
pomp ).

• instalacja rurowa i rozdzielacze od strony t ocznej 
ze stali.

• zawory od strony t ocznej z mo liwo ci  zabloko-
wania w pozycji otwartej. 

• zawory zabezpieczaj ce przed przep ywem 
zwrotnym od strony t ocznej pompy.

• przepustnice, manometry, prze czniki ci nie-
niowe.

5.2 Dane techniczne

Maksymalne ci nienie robocze: 10 bar/16 bar – zale nie od pompy
Temperatura otoczenia: od +4 do +40°C (od 10 do 40°C dla pomp z silnikiem wysokopr nym)
Temperatura wody: od +4 do +40°C
Napi cie zasilania: 3~400 V ± 10% 

(1~230 V ± 10%, dla panelu sterowania pompy z silnikiem 
wysokopr nym)

Cz stotliwo : 50 Hz
Maksymalna wilgotno  wzgl dna: 50% przy temperaturze max.: 40°C(*)
Stopie  ochrony skrzynki sterowniczej: IP54
Stopie  ochrony pompy: IP54
Klasa izolacji silnika IE2: F
Maksymalna wysoko  instalacji: 1000 m n.p.m.(*)
Minimalne ci nienie atmosferyczne: 760 mmHg (*)
Pr d znamionowy: patrz tabliczka znamionowa
(*) Szczegó owe informacje o ró nych klasach urz dze  elektrycznych i silników wysokopr nych odno nie do innych temperatur, wysoko ci, ci nienia 

atmosferycznego, temperatury i lepko ci paliwa, ani eli panuj ce w standardowych warunkach testowych, znajduj  si  w poszczególnych wykresach 
i tabelach w katalogach i podr cznikach konserwacji.



Polski

Instrukcja monta u i obs ugi Wilo-SiFire System 7

• króciec przy czeniowy przep ywomierza do kon-
troli wydajno ci pomp.

• uk ad podwójnych prze czników ci nieniowych 
do uruchamiania pompy g ównej i kontroli kolej-
no ci dzia ania ka dego prze cznika ci nienio-
wego.

• prze cznik ci nieniowy do automatycznego uru-
chamiania pompy uzupe niaj cej.

• rama no na panelu sterowania i rozdzielaczy.
• niezale ny zbiornik paliwa do silnika wysokopr -

nego wraz z wyposa eniem dodatkowym.
• dwa akumulatory do rozruchu silnika wysoko-

pr nego (o ile wyst puje).

System jest zamontowany na ramie no nej zgod-
nie z norm  12845 wg zakresu dostawy okre lo-
nego na schemacie instalacji – rys. 2a-2b.
Ka da pompa jest zamontowana na stalowej pod-
stawie. Pompy z silnikiem wysokopr nym s  
po czone z elementami hydraulicznymi za 
pomoc  z czy t umi cych drgania w celu zapo-
bie enia przenoszeniu drga  silnika wysokopr -
nego, a tak e ewentualnym uszkodzeniom 
ruroci gu lub elementów mechanicznych.
Nale y przestrzega  obowi zuj cych zasad i norm 
w zakresie pod czenia do sieci wodoci gowej, 
w tym równie  regulaminów przedsi biorstw 
wodoci gowych. Poza tym nale y wzi  pod 
uwag  szczególne uwarunkowania miejscowe, 
np. zbyt wysokie lub zbyt zmienne ci nienie ssa-
nia, co wymaga za o enia reduktora ci nienia.

6.2 Opis produktu

6.2.1 Uk ad pomp – patrz rys. 3 – umiejscowienie: 
1 Zasuwa odcinaj ca
2 Przy cze lokalnej instalacji tryskaczowej
3 Uk ad podwójnych prze czników ci nieniowych 

pompy g ównej
4 Zabezpieczenie przed przep ywem zwrotnym
5 Elastyczne tuleje amortyzuj ce wibracje do 

pomp z silnikiem wysokopr nym
6 Pod czenie do uk adu recyrkulacyjnego 

z membran
7 Zw ka rurowa rozbie na od strony t ocznej 

pompy g ównej 
8 Sprz g o pompa/silnik z dystansem
9 Silnik elektryczny/spalinowy pompy g ównej

10 Element os onowy sprz g a
11 Panel sterowania pompy g ównej 
12 Panel sterowania pompy uzupe niaj cej 
13 Rozdzielacz od strony t ocznej 
14 Pod czenie do regulacji opcji przep ywomierza
15 Zbiornik paliwa (do pomp z silnikiem spalino-

wym)
16 Pod czenie do uk adu zalewowego pompy 

g ównej
17 Pompa g ówna 
18 Pompa uzupe niaj ca 
19 Korytko na rozlane paliwo
20 Zawór odpowietrzaj cy zbiornika paliwa
21 Wska nik poziomu paliwa
22 Spust do usuwania osadu z dna zbiornika
23 Spust do usuwania osadu z dna korytka na roz-

lane paliwo
24 Korek wlewu paliwa 
25 Króciec przewodu powrotnego z silnika 
26 Króciec przewodu paliwowego zasilaj cego sil-

nik
27 Wska nik poziomu paliwa 

 

6.2.2 Skrzynka sterownicza
• Zapewnia ca kowicie automatyczn  prac  ka dej 

pompy oraz dzia anie powi zanych funkcji
• Wodoodporna, stopie  ochrony IP 54.

6.3 Opis dzia ania produktu
Sposób dzia ania po arniczego uk adu pompo-
wego opiera si  na kaskadowej kalibracji prze cz-
ników ci nieniowych uruchamiaj cych pomp . 
Pompa uzupe niaj ca, która zwi ksza ci nienie 
w instalacji uruchamia si  pierwsza, utrzymuj c 

nape niony wod  uk ad pod ci nieniem. Urucha-
mia si  ona na skutek spadku ci nienia w uk adzie. 
Rozruchem i zatrzymaniem steruje odpowiednio 
skalibrowany prze cznik ci nieniowy. 
W chwili zapotrzebowania na wi ksz  ilo  wody 
na skutek otwarcia jednego lub wi kszej liczby 
obwodów lub uszkodzenia tryskacza spada ci -
nienie w uk adzie. Powoduje to uruchomienie 
pompy g ównej.
W systemach z o onych z wi cej ni  jednej pompy 
w razie nieuruchomienia pompy elektrycznej, 

 wylotu pompy g ównej  wyposa enia dodatkowego  rozdzielaczy
DN32 DN50 DN65 

DN40 DN65 DN65 

DN50 DN65 DN80

DN65 DN80 DN100

DN80 DN100 DN125

DN100 DN125 DN150

DN125 DN150 DN200
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np. ze wzgl du na problemy z zasilaniem, na sku-
tek spadku ci nienia aktywuje si  prze cznik ci -
nieniowy pompy rezerwowej, uruchamiaj cy 
pomp  z silnikiem wysokopr nym. W niektórych 
przypadkach stosuje si  dwie lub wi ksz  liczb  
pomp z silnikiem elektrycznym.
Kiedy obwód tryskaczowy lub zasuwa odcinaj ca 
zasilania uk adu tryskaczowego zostan  
zamkni te, uk ad osi gnie sta e utrzymywane ci -
nienie instalacji; nale y wówczas nacisn  przy-
cisk Stop na panelu w celu zatrzymania pracy 
pompy i pompy rezerwowej. Pompa uzupe niaj ca 
zatrzymuje si  automatycznie.

7 Instalacja i pod czenie elektryczne
NIEBEZPIECZE STWO! Ryzyko pora enia pr -
dem!
Personel wyznaczony do wykonania po cze  
urz dze  elektrycznych i silników musi posiada  
odpowiednie kwalifikacje. Po czenia nale y 
wykona  wed ug dostarczonych schematów 
po cze  elektrycznych, zgodnie z obowi zuj -
cymi przepisami i normami. Ponadto przed przy-
st pieniem do jakichkolwiek czynno ci 
wymagaj cych kontaktu z cz ciami elektrycz-
nymi nale y upewni  si , e zasilanie zosta o 
odci te. Nale y sprawdzi  ci g o  uziemienia.

7.1 Monta
Zainstalowa  uk ad pomp w atwo dost pnym, 
wentylowanym i zabezpieczonym przed desz-
czem i mrozem pomieszczeniu. 
Upewni  si , e uk ad pomp zmie ci si  przez 
drzwi pomieszczenia.
Nale y zapewni  wystarczaj c  ilo  miejsca na 
czynno ci konserwacyjne. Wymagany jest atwy 
dost p do urz dzenia.
Miejsce monta u powinno by  poziome i p askie. 
Powinno by  na tyle solidne, aby wytrzyma  mas  
systemu.
Pomieszczenie powinno by  przeznaczone 
wy cznie na sprz t ga niczy, posiada  bezpo-
redni dost p z zewn trz oraz powinno posiada  

co najmniej 60-minutow  odporno  ogniow  
(patrz odpowiednie normy).
Pomieszczenie powinno (w kolejno ci wed ug 
preferencji):

• by  oddzielone od chronionego budynku 
(odr bne)

• pozostawa  zamkni te wzgl dem chronionego 
budynku 

• znajdowa  si  wewn trz chronionego budynku.

ZALECENIE:
Zaleca si , aby pomieszczenia o cianach 
zamkni tych lub znajduj ce si  wewn trz 
budynku posiada y 120-minutow  odporno  
ogniow . Temperatura wewn trz pomieszczenia 
nie powinna by  ni sza ni  10°C (4°C w razie 
zastosowania pompy elektrycznej) ani wy sza ni  
25°C (40°C w razie zastosowania pompy elek-
trycznej).

Pomieszczenie powinno posiada  otwory wycho-
dz ce na zewn trz, zapewniaj ce nale yt  wenty-
lacj  na potrzeby ch odzenia silników 
(elektrycznych i wysokopr nych) oraz odprowa-
dzania spalin z silnika wysokopr nego.
Pomieszczenie powinno równie  by  wyposa one 
w przeciwpo arow  instalacj  tryskaczow  
(norma EN 12845).
Instalacja tryskaczowa mo e by  zasilana bezpo-
rednio z rozdzielacza od strony t ocznej uk adu 

pomp, zgodnie z wymogami normy 12845. 
Dost p do pomieszczenia powinien by  pewny 
i atwy, nawet po w czeniu instalacji przeciwpo-

arowej, bez o wietlenia, podczas opadów niegu 
lub deszczu oraz w ka dych warunkach utrudnia-
j cych dost p. Dost p po pomieszczenia powinien 
by  ewidencjonowany i ograniczony do upowa -
nionego, wykwalifikowanego i odpowiednio prze-
szkolonego personelu.
Zapobiec dost powi osób nieupowa nionych do 
systemu!
Po arniczy uk ad pomp uruchamia si  AUTOMA-
TYCZNIE, a wy cza TYLKO R CZNIE. Dlatego 
w pomieszczeniu powinny znajdowa  si  dobrze 
widoczne komunikaty ostrzegawcze, informu-
j ce o mo liwo ci nieoczekiwanego samoczyn-
nego uruchomienia urz dzenia.
Pompa NIE jest wyposa ona w wy cznik awa-
ryjny. Pomp  g ówn  mo na zatrzyma  tylko 
r cznie (patrz instrukcja obs ugi skrzynki ste-
rowniczej).
Dlatego przed podj ciem jakichkolwiek czynno-
ci w obr bie zespo u pompowego nale y upew-

ni  si , e zasilanie zosta o odci te i nie nast pi 
rozruch pomp.
W miar  mo liwo ci pompy nale y instalowa  
pod naporem wody. Za monta  pod naporem 
wody uwa a si  sytuacj , gdy co najmniej dwie 
trzecie rzeczywistej pojemno ci zbiornika 
ssawnego znajduje si  powy ej osi pompy, 
a maksymalny poziom u yteczny wody w zbior-
niku wynosi nie wi cej ni  dwa metry poni ej osi 
pompy.
Je eli nie zachodz  przes anki opisane powy ej, 
uwa a si  e uk ad pomp dzia a w warunkach 
ssania pod warunkiem zamontowania specjal-
nych urz dze  opisanych w tre ci normy (zbior-
ników zalewowych, oddzielonych ruroci gów 
ssawnych itp.).

7.2 Zalecenia dotycz ce bezpiecze stwa
OSTRZE ENIE! Ryzyko skaleczenia!
Nie zdejmowa  os on zabezpieczaj cych obra-
caj ce si  cz ci, pasy, gor ce powierzchnie itp. 
Nigdy nie zostawia  na nich lub w ich pobli u 
narz dzi ani zdemontowanych cz ci uk adu.

NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie dla ycia!
Nie zdejmowa  os on zabezpieczaj cych cz ci 
ruchome/pod napi ciem. Wystrzega  si  mani-
pulowania elementami odcinaj cymi instalacji 
lub podzespo ów. 
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Podj  wszelkie rodki ostro no ci, aby unikn  
pora enia pr dem. Sprawdzi  ci g o  i spraw-
no  uziemienia, oraz dzia anie urz dzenia 
zabezpieczaj cego przed po rednim kontaktem 
(prze cznika ró nicowego), je eli jest zainsta-
lowane. W razie potrzeby uruchomi  uk ad, u y-
waj c potrzebnego wyposa enia ochronnego 
(r kawic izoluj cych, p yty izoluj cej od pod-
o a).

Nigdy nie zostawia  otwartego panelu elek-
trycznego ani otwartej skrzynki zaciskowej sil-
ników elektrycznych. Upewni  si , e nie ma 
mo liwo ci kontaktu z cz ciami ruchomymi/
pod napi ciem. Sprawdzi , czy po czenia elek-
tryczne i zasilanie dodatkowe s  prawid owo 
po czone. Sprawdzi  dane na tabliczkach paneli 
elektrycznych, zw aszcza napi cie i mo liwo  
zasilania przez zasilacz.

OSTRZE ENIE! Ryzyko po aru lub zap onu!
Podczas adowania akumulatory pompy z silni-
kiem wysokopr nym mog  wytwarza  wybu-
chowy gaz; nie zbli a  si  z p omieniem lub 

ród em iskier. 
Nigdy nie zostawia  atwopalnych cieczy ani 
szmat nas czonych kwasem w okolicy uk adu 
pomp lub urz dze  elektrycznych.

NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie dla ycia!
Zapewni  prawid ow  wentylacj  pomieszcze-
nia pompowni. Sprawdzi  dro no  uk adu 
wydechowego silnika wysokopr nego i upew-
ni  si , e pozwala on na bezpieczne odprowa-
dzanie spalin poza pomieszczenie, z dala od 
drzwi, okien i otworów wentylacyjnych.

OSTRZE ENIE! Ryzyko poparzenia!
Sprawdzi , czy rury uk adu wydechowego s  
prawid owo przymocowane, wyposa one w z -
cza antywibracyjne/elastyczne tuleje t umi ce 
drgania oraz zabezpieczone przed przypadko-
wym kontaktem z nimi.

PRZESTROGA! Ryzyko uszkodzenia instalacji!
Sprawdzi  czy ruroci gi ssawne i t oczne pomp 
s  prawid owo przymocowane oraz wyposa one 
w elastyczne tuleje t umi ce drgania.

PRZESTROGA! Ryzyko uszkodzenia produktu!
Sprawdzi , czy poziom p ynów eksploatacyj-
nych (oleju/wody) w silniku wysokopr nym 
jest prawid owy, a korki prawid owo zamkni te. 
W przypadku silnika spalinowego z wymienni-
kiem ciep a woda/woda sprawdzi , czy zawór 
uk adu ch odzenia jest zablokowany w pozycji 
otwartej.
Sprawdzi  poziom oleju i paliwa, upewni  si , e 
nie ma ubytków. 

PRZESTROGA! Ryzyko uszkodzenia produktu!
Mo na za o y  rezystor grzejny imersyjny lub 
kontaktowy zasilany napi ciem 230 V do pod-
grzewania wody/oleju w silniku wysokopr -
nym.

7.3 Kontrola urz dze  i ochrona rodowiska
• Nale y sprawdza  stan pomp z silnikiem elek-

trycznym lub wysokopr nym, wed ug zalece  
zawartych w instrukcjach obs ugi pomp.

• Zapewni  wystarczaj c  ilo  miejsca do przepro-
wadzania konserwacji pomp, silników, skrzynek 
elektrycznych i zamontowanego wyposa enia 
dodatkowego.

• Do monta u uk adu pomp przygotowa  pod o e 
ze zbrojonego betonu. Powinno ono by  zupe nie 
p askie i poziome, jak okre lono w projekcie, oraz 
wyposa one w ruby o rednicy dobranej do wagi 
uk adu (patrz rys. 4).

• Wykona  po czenia rurowe ró nych uk adów, tak 
aby nie przenosi y one napr e  mechanicznych 
gro cych uszkodzeniem sprz tu lub ruroci gu.

• Sprawdzi  poziomy cieczy eksploatacyjnych 
pompy z silnikiem wysokopr nym (oleju silniko-
wego, paliwa, wody w uk adzie ch odzenia, p ynu 
akumulatorowego itp.). W razie potrzeby uzupe -
ni  poziomy zgodnie z zaleceniami zawartymi 
w instrukcji obs ugi pompy z silnikiem wysoko-
pr nym.

Uk ad mo na przymocowa  do pod o a na wiele 
sposobów przez specjalne otwory w naro nikach 
ramy no nej; wybór metody mocowania zale y od 
rozmiaru, umiejscowienia i uwzgl dnienia 
dopuszczalnych poziomów ha asu i wibracji pod-
czas monta u. Aby zapobiec przenoszeniu napr -

e  na ram  no n , nale y wypoziomowa  
nierówno ci w miejscach mocowa  za pomoc  
podk adek metalowych, jak pokazano na 
rysunku 4.

PRZESTROGA! Ryzyko ska enia i zagro enie dla 
zdrowia!
Przed monta em uk adów z pompami wyposa-

onymi w silniki wysokopr ne nale y uszczel-
ni  posadzk  pompowni, aby unikn  ska enia 
gruntu ewentualnymi wyciekami paliwa lub 
oleju. 

ZALECENIE:
Zaleca si  wyposa y  panel elektryczny pompy 
w system alarmowy sygnalizuj cy usterki, zbyt 
niskie napi cie itp.

7.4 Pod czenie elektryczne

7.4.1 Informacje ogólne
NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie dla ycia!
Po czenia elektryczne wykonuje upowa niony 
i wykwalifikowany personel, zgodnie z obowi -
zuj cymi normami i regulacjami. Zasilanie elek-
tryczne powinno by  dost pne przez ca y czas 
(EN 12845 10.8.1.1).

• Sprawdzi  rodzaj zasilania i dost pne napi cie 
oraz porówna  je z danymi pompy, silników, 
paneli elektrycznych i innych urz dze . Przed 
podj ciem czynno ci sprawdzi  uziemienie.

• Do pod czenia do sieci elektrycznej u y  ca ych 
przewodów bez po cze , przeznaczonych spe-
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cjalnie do uk adów pomp po arniczych. Pod -
czy  do sieci zasilania elektrycznego przed 
g ównym wy cznikiem budynkowym.

• U y  przewodów o odpowiedniej rednicy 
i w a ciwo ciach zgodnych z obowi zuj cymi 
normami IEC i specyfikacjami normy EN 12845.

• Dla ochrony przed bezpo rednim nara eniem na 
p omienie w razie po aru przewody powinny 
zosta  poprowadzone w rurach na zewn trz 
budynku b d  przez cz ci budynku o niskim 
stopniu nara enia na wybuch po aru. Je eli to 
niemo liwe, przewody powinny posiada  dodat-
kow  izolacj  bezpo redni  o odporno ci ognio-
wej 180 minut.

•  Wykona  po czenia w sposób pokazany na 
schematach po cze  elektrycznych dostarczo-
nych wraz ze skrzynkami sterowniczymi.

• G ówna skrzynka sterownicza powinna znajdo-
wa  si  w pomieszczeniu zabezpieczonym przed 
po arem, u ywanym wy cznie do celów zasila-
nia elektrycznego.

• Po czenia elektryczne w g ównej skrzynce ste-
rowniczej powinny by  wykonane w sposób 
zapewniaj cy dop yw zasilania do panelu stero-
wania pomp  nawet je li w innych urz dzeniach 
brakuje zasilania.

• Linie zasilaj ce pompy po arnicze s  klasyfiko-
wane jako linie zasilaj ce istotne dla bezpie-
cze stwa wg CEI 64.8 – 56 i musz  posiada  
zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przed doty-
kiem bezpo rednim.
Nie mog  posiada  zabezpieczenia przeciwprze-
ci eniowego!

• Wymogi dotycz ce zabezpiecze  (uziemienia, 
po czenia wyrównawcze) zosta y opisane w 
projekcie instalacji elektrycznej

• Pod czy  akumulatory do pomp z silnikiem 
wysokopr nym

• Sprawdzi  szczelno  wszystkich po cze  
elektrycznych 

7.4.2 Po czenia hydrauliczne
Pod czy  nast puj ce uk ady do zbiornika pompy 
lub zbiornika zalewowego, przestrzegaj c wymo-
gów normy:

• uk ad pomiarowy pr dko ci przep ywu do celów 
prób pompy. Je eli powrót do zbiornika nie jest 
mo liwy, zaplanowa  osuszanie przez spust do 
sieci (patrz rys. 5). 

• Rury uk adu recyrkulacyjnego. Obieg recyrkula-
cyjny ma zapobiega  przegrzaniu i uszkodzeniu 
pomp, które dzia aj  po osi gni ciu poziomu ci -
nienia w uk adzie, nim nast pi ich r czne wy cze-
nie przez upowa niony personel.

• Uk ad zasilania tryskaczy w pomieszczeniu pom-
powni.

• Pod czy  pompy g ówne i pomp  uzupe niaj ca 
do systemu ga niczego zgodnie z norm  
EN 12845 oraz schematem instalacji.

• Pod czy  pomp  uzupe niaj c  bezpo rednio 
do zbiornika na wod  za pomoc  odpowiednio 
dobranej rury ssawnej – tak aby unikn  proble-
mów przy zalewaniu pompy.

• Sprawdzi  stan nape nienia zbiornika pompy uzu-
pe niaj cej i uzupe ni  do warto ci ci nienia, które 
ma by  utrzymywane w uk adzie wed ug instrukcji 
zawartych na zbiorniku lub w instrukcji u ytkowa-
nia zbiornika.

7.4.3 Zabezpieczenia systemu
• Norma szczególna dla systemów ga niczych prze-

widuje zabezpieczenia przeciwzwarciowe z u y-
ciem bezpieczników wielkiej mocy, które pozwa-
laj  na przep yw pocz tkowego pr du zwarcio-
wego do rozruchu silnika elektrycznego przez czas 
d u szy ni  20 sekund. Bezpieczniki te znajduj  si  
wewn trz panelu sterowania pompy elektrycznej. 
Nie przewidziano zabezpiecze  termicznych dla 
g ównych pomp po arniczych.

• W szafie sterowniczej znajduje si  zabezpieczenie 
termiczne przeciw przeci eniu pompy uzupe -
niaj cej. Powinno ono by  tak dobrane, aby mia o 
warto  nieznacznie wy sz  od warto ci pr du 
absorbowanego lub znamionowego silnika.

• Norma nie przewiduje zabezpieczenia przed 
brakiem wody w pompach (suchobiegiem). 
W nag ych sytuacjach pompa powinna pobra  
ca o  dost pnej wody ze zbiorników do gaszenia 
po aru. 

• Je eli w uk adzie wyst puje silnik wysokopr ny, 
to parametrami pracy silnika i powiadomieniami 
alarmowymi zarz dza elektroniczny sterownik sil-
nika. Wi cej informacji o skrzynkach sterowni-
czych silników wysokopr nych znajduje si  
w instrukcji obs ugi takiej skrzynki sterowniczej.

Zalecenia monta owe
• Odpowiednio do typu instalacji przewidzianej 

w projekcie uk ad pompowy powinien dzia a  pra-
wid owo, je eli zostan  spe nione nast puj ce 
warunki: 
• instalacja rurowa b dzie ukszta towana w taki 

sposób, by nie dochodzi o do nagromadzenia 
powietrza.

• rury ssawne mi dzy punktem poboru a pomp  
b d  mo liwie najkrótsze. Powinny one mie  
rednic  odpowiadaj c  wymaganemu mini-

mum lub wi ksz , aby utrzyma  maksymaln  
pr dko , jak okre lono w tre ci normy 
EN 12845, 

• rury powinny by  szczelne, bez przecieków 
i infiltracji powietrza. 

PRZESTROGA! Ryzyko awarii pompy!
Zawory lub zasuwy odcinaj ce nie mog  by  
za o one bezpo rednio na rurze ssawnej.

• Dotyczy to równie  kurków mimo rodowych, 
jak przewidziano w normie EN 12845

7.4.4 Jednostka z dodatni  ró nic  poziomów
[rys. 6a - 6b] (Jak przewidziano w tre ci normy 
EN 12845, pkt 10.6.2.2)

• Sprawdzi  minimalny poziom podany dla zbiorni-
ków zasobnikowych lub minimalny poziom histo-
ryczny dla praktycznie niewyczerpywalnych 
zbiorników, aby ustali  warunki instalacji urz dze-
nia.
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• Upewni  si , e rednice rur ssawnych s  nie 
mniejsze ni  DN 65 oraz sprawdzi , czy maksy-
malna pr dko  ssania nie przekracza 1,8 m/s.

• Sprawdzi  czy nadwy ka antykawitacyjna (NPSH) 
po stronie ssawnej pompy wynosi przynajmniej o 
1 m wi cej ni  nadwy ka antykawitacyjna wyma-
gana dla pr dko ci przep ywu przy maksymalnej 
temperaturze wody.

• Na rur  ssawn  za o y  kosz ssawny o rednicy 
wynosz cej co najmniej 150% rednicy znamio-
nowej rury, który nie przepuszcza cz stek wi k-
szych ni  o rednicy 5 mm.

• Za o y  zasuw  odcinaj c  mi dzy koszem 
a zbiornikiem.

7.4.5 Jednostka z wzniosem od strony ssawnej
[Rys. 7] (Jak przewidziano w tre ci normy 
EN 12845, pkt 10.6.2.3)

• Sprawdzi  minimalny poziom podany dla zbiorni-
ków zasobnikowych lub minimalny poziom histo-
ryczny dla praktycznie niewyczerpywalnych 
zbiorników.

• Upewni  si , e rednice rur ssawnych s  nie 
mniejsze ni  DN 80 oraz sprawdzi , czy maksy-
malna pr dko  ssania nie przekracza 1,5 m/s.

• Sprawdzi  czy nadwy ka antykawitacyjna (NPSH) 
po stronie ssawnej pompy wynosi przynajmniej 
o 1 m wi cej ni  nadwy ka antykawitacyjna 
wymagana dla pr dko ci przep ywu przy maksy-
malnej temperaturze wody.

• Uwzgl dni  niezale ne rury wlotowe dla pomp 
wyposa onych w zawór denny w najni szym 
punkcie.

• Za o y  kosz ssawny na rur  ssawn  przed zawo-
rem dennym. Kosz ssawny powinien by  tak usta-
wiony, aby mo na by o go czy ci  bez konieczno-
ci opró niania zbiornika. Powinien mie  rednic  

wynosz c  co najmniej 150% rednicy znamiono-
wej rury, oraz nie przepuszcza  cz stek wi kszych 
ni  o rednicy 5 mm.

•  Odleg o  mi dzy osi  obrotu pompy a minimal-
nym poziomem wody nie mo e przekracza  3,2 m.

•  Ka da pompa powinna by  wyposa ona w auto-
matyczn  armatur  nape niaj c  zgodn  z wymo-
gami normy EN 12845, pkt 10.6.2.4.

7.4.6 Powietrze wydmuchiwane do spalania 
i ch odzenia silnika wysokopr nego 
(rys. 8) (rys. 9a – 9b i opcja) 
Je eli w uk adzie znajduje si  pompa nap dzana 
silnikiem wysokopr nym, gazy wylotowe 
powinny by  odprowadzane na zewn trz przez 
uk ad wydechowy z t umikiem.
Ci nienie wsteczne nie powinno przekracza  war-
to ci przewidzianej w zaleceniach dla danego typu 
silnika wysokopr nego. Rura wydechowa 
powinna mie  rednic  odpowiedni  do d ugo ci 
uk adu wydechowego. Powinna by  izolowana 
oraz posiada  zabezpieczenie przed przypadko-
wym kontaktem z gor c  powierzchni . 

Ko cówka uk adu wydechowego nie powinna 
znajdowa  si  w pobli u okien ani drzwi. Gazy 
wylotowe nie mog  wraca  do pomieszczenia 
pompowni. 

Ko cówka uk adu wydechowego powinna by  
zabezpieczona przed czynnikami atmosferycz-
nymi w sposób uniemo liwiaj cy przedostanie si  
opadów do wewn trz uk adu b d  powrót skroplin 
z powrotem do silnika.
Uk ad wydechowy powinien by  jak najkrótszy 
(najlepiej nie d u szy ni  5 m), z jak najmniejsz  
liczb  zagi , a ewentualne zagi cia powinny mie  
promie  mniejszy ni  2,5-krotno  rednicy rury. 
Uk ad powinien by  przymocowany, a system 
odprowadzania skroplin powinien by  wykonany 
z materia u kwasoodpornego.

W pompowni z silnikami wysokopr nymi nieod-
zowny jest system wentylacyjny z ch odzeniem 
powietrza za pomoc  wymiennika ciep a powie-
trze/woda. Od tego zale y prawid owo  dzia ania 
systemu ga niczego.
System wentylacyjny powinien odprowadza  cie-
p o wytworzone podczas dzia ania uk adu pom-
powego z silnikiem wysokopr nym oraz zapew-
nia  prawid owy przep yw powietrza do ch odze-
nia silnika.
Otwory pomieszczenia powinny zapewnia  prze-
p yw powietrza wymagany dla silnika, który mo e 
ró ni  si  zale nie od wysoko ci n.p.m. (patrz 
dane silnika wysokopr nego dostarczone przez 
Producenta).

8 Uruchomienie
Przed pierwszym uruchomieniem zalecamy zwró-
ci  si  o pomoc do najbli szego serwisanta Wilo 
b d  skontaktowa  si  z naszym centrum obs ugi 
posprzeda nej.
Rozruch uk adu pomp powinien przeprowadzi  
wykwalifikowany personel.

8.1 Ogólne czynno ci przygotowawcze i kontrolne
• Przed pierwszym w czeniem uk adu sprawdzi  

prawid owo  wykonania po cze  elektrycznych, 
a w szczególno ci uziemienia.

• Upewni  si , e po czenia sztywne nie s  nara-
one na napr enia mechaniczne.

• Nape ni  instalacj  i przeprowadzi  ogl dziny pod 
k tem ewentualnych usterek.

• Otworzy  zasuwy odcinaj ce z obu stron pomp 
oraz na ruroci gu t ocznym. 

PRZESTROGA! Ryzyko uszkodzenia produktu!
Nigdy nie uruchamia  systemu na sucho. Sucho-
bieg powoduje utrat  szczelno ci uszczelnienia 
mechanicznego pompy.

• Zbiornik pompy uzupe niaj cej jest pusty; 
nape ni  go do warto ci ci nienia o 0,5 bar 
poni szej warto ci powoduj cej uruchomienie 
pompy uzupe niaj cej.

• Nie przekracza  maksymalnej warto ci nape -
nienia naczynia.

PRZESTROGA! Ryzyko uszkodzenia produktu!
Przed uruchomieniem uk adu pomp nale y 
uszczelni  wszystkie kró ce wlotowe!
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Je eli podczas monta u wymagane jest przepro-
wadzenie prób, przed w czeniem pomp nale y 
upewni  si , e zosta y prawid owo zalane wod .
Przed zalaniem pompy wod  sprawdzi  szczelno  
elementów uk adu. Podczas transportu lub prze-
adunku mog o doj  do rozszczelnie .

Nie uruchamia  uk adu pomp w trybie automa-
tycznym przed zmontowaniem kompletnego 
systemu ga niczego zgodnie z normami; urucho-
mienie nieuko czonego systemu ga niczego 
powoduje utrat  gwarancji.

Procedura uruchomienia
• Ustawiaj c tryb automatyczny systemu nale y 

okre li  procedury programu konserwacji oraz 
odpowiedzialno  za dzia anie na skutek mimo-
wolnego uruchomienia.

• W modelach wyposa onych w pomp  z silnikiem 
wysokopr nym nale y sprawdzi  poziom nape -
nienia akumulatorów.

• Podczas przegl du akumulatora nale y stosowa  
si  do instrukcji Producenta.

• Trzyma  akumulatory z dala od ognia i iskier. Ze 
wzgl dów bezpiecze stwa nie nachyla  si  nad 
akumulatorami w trakcie dzia ania uk adu, mon-
ta u lub demonta u.

• Sprawdzi  poziom paliwa w zbiornikach na olej 
nap dowy i w miar  potrzeby uzupe nia  paliwo, 
kiedy silnik jest zimny.

• Nale y uwa a , aby nie wyla  paliwa na silnik, cz -
ci gumowe lub z tworzyw sztucznych.

• NIE dolewa  paliwa przy ciep ych silnikach.
• Przed w czeniem pompy g ównej nale y spraw-

dzi  ustawieniem pompy wzgl dem silnika. Pilno-
wa , aby dzia anie uk adu by o zgodne z instrukcj  
dostarczon  wraz z pompami. Ustawienie silnika 
wzgl dem pompy reguluje wykwalifikowany per-
sonel.

• Je eli uk ad pompowy zosta  dostarczony z pom-
pami zamontowanymi na osobnych ramach no -
nych, to ka da rama no na powinna by  przymo-
cowana do pod o a. Nale y zwróci  szczególn  
uwag  na ustawienie rozdzielaczy po stronie 
t ocznej.

• Monta  przeprowadzaj  wykwalifikowani Monte-
rzy. 

8.2 Uk ad pod naporem wody
Aby uruchomi  uk ad pod obci eniem wod  
nale y wykona  nast puj ce czynno ci:

• Sprawdzi , czy zawór odpowietrzaj cy ka dej 
pompy jest otwarty.

• Zamkn  zawory po stronie t ocznej ka dej 
pompy.

• Powoli otwiera  zawory po stronie t ocznej i 
sprawdzi , czy woda wyp ywa z uk adów odpo-
wietrzaj cych ka dej pompy.

• Szybko uruchomi  pompy w trybie r cznym. 
• Upewni  si , e w uk adach oraz w pompach nie 

ma powietrza.
• Powtarza  czynno ci dot d, a  ca e powietrze 

z ruroci gu zostanie usuni te.

• Zatka  korkiem otwór odpowietrzaj cy pompy 
uzupe niaj cej. 

• Ca kowicie otworzy  zawory po stronie ssawnej 
i t ocznej. 

• Upewni  si , e nie wyst puj  zak ócenia prze-
p ywu wody (nie ma zanieczyszcze , cz stek sta-
ych itp.).

8.3 Uk ad ponad naporem wody (warunki ssania)
Aby uruchomi  uk ad znajduj cy si  ponad napo-
rem wody nale y wykona  nast puj ce czynno ci: 

• Sprawdzi , czy zawór odpowietrzaj cy ka dej 
pompy jest otwarty. 

• Zamkn  zawory po stronie t ocznej ka dej 
pompy.

• Nape ni  pompy g ówne przez uk ady nape nia-
j ce ze zbiorników zalewowych.

• Nape ni  pomp  uzupe niaj c  przez otwór wlewu 
wed ug wskazówek podanych w instrukcji. 

• Szybko uruchomi  pompy w trybie r cznym. 
• Upewni  si , e w uk adach oraz w pompach nie 

ma powietrza.
• Powtarza  czynno ci dot d, a  ca e powietrze 

z ruroci gu zostanie usuni te. 
• Ca kowicie otworzy  zawory po stronie ssawnej 

i t ocznej.
• Upewni  si , e nie wyst puj  zak ócenia prze-

p ywu wody (nie ma zanieczyszcze , cz stek sta-
ych itp.).

8.4 Kontrola dzia ania

8.4.1 Uruchomienie g ównej pompy z silnikiem 
elektrycznym 

• Upewni  si , e wszystkie po czenia hydrau-
liczne, mechaniczne i elektryczne wymienione 
w niniejszej instrukcji zosta y wykonane prawid-
owo. 

• Upewni  si , e zawory po stronie ssawnej i t ocz-
nej pompy s  otwarte. 

• Upewni  si , e pompa zosta a zalana i jest wype -
niona wod . 

• Sprawdzi , czy parametry zasilania elektrycznego 
odpowiadaj  warto ciom podanym na tabliczce 
znamionowej oraz pod czone jest zasilanie trój-
fazowe. 
Stosowa  si  do wskazówek uruchomienia zawar-
tych w instrukcji skrzynki sterowniczej pompy 
elektrycznej.
PRZESTROGA! Ryzyko uszkodzenia produktu!
Aby unikn  przegrzania gro cego uszkodze-
niem pompy g ównej, nale y zawsze sprawdza  
w uk adzie recyrkulacyjnym, czy przep yw wody 
jest zgodny z zaleceniami zawartymi w instruk-
cji obs ugi pompy. Je eli w uk adzie recyrkula-
cyjnym s  k opoty z przep ywem lub minimalny 
poziom wymagany do próbnego rozruchu i pracy 
pompy nie jest zapewniony, uzupe ni  poziom 
w celu otwarcia pozosta ych uk adów (m.in. 
uk adu pomiaru przep ywu, zaworu do próby 
szczelno ci zasuwy odcinaj cej, zaworu spusto-
wego itp.)
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PRZESTROGA! Ryzyko uszkodzenia produktu!
Upewni  si , e nie wyst puje adna z ni ej 
wymienionych sytuacji. W innym razie natych-
miast zatrzyma  prac  pompy i usun  przy-
czyny usterek przed ponownym rozruchem 
pompy (patrz te  rozdzia  „Usterki, przyczyny 
usterek i ich usuwanie”): 

• Obracaj ce si  cz ci maj  styczno  z cz ciami 
nieruchomymi 

• Nietypowe ha asy i drgania
• Obluzowane ruby
• Wysoka temperatura obudowy silnika
• Ró nice nat enia pr du w poszczególnych 

fazach
• Wycieki z uszczelnienia mechanicznego

Drgania, ha asy i nadmierna temperatura mog  
by  spowodowane nieprawid owym ustawie-
niem silnika/sprz g a pompy.

8.4.2 Uruchomienie g ównej pompy z silnikiem 
wysokopr nym 

• Upewni  si , e wszystkie po czenia mecha-
niczne, elektryczne i hydrauliczne zosta y wyko-
nane zgodnie ze wskazówkami zawartymi 
w niniejszej instrukcji.

• Upewni  si , e zawory po stronie ssawnej i t ocz-
nej pompy s  otwarte. 

• Upewni  si  e pompa zosta a zalana i jest wype -
niona wod . Odpowietrzy  j  zaworem na korpu-
sie pompy.

• Sprawdzi , czy dochodzi napi cie elektryczne 
zgodne z warto ciami podanymi na tabliczce zna-
mionowej.

• Upewni  si , e paliwo jest zgodne z typem silnika, 
a zbiornik paliwa jest pe en (poziom paliwa 
w zbiorniku mo na sprawdzi  na przezierniku przy 
zbiorniku).

• Upewni  si , e po czenia rurowe s  wykonane 
prawid owo, bez po cze  mi dzy zbiornikiem 
a silnikiem.

•  Upewni  si , e przewód elektrycznego czujnika 
p ywakowego jest prawid owo pod czony do 
panelu sterowniczego pompy z silnikiem wysoko-
pr nym.

• Sprawdzi  poziom oleju i p ynu ch odniczego 
w silniku.

• Je eli silnik jest ch odzony wod  przez radiator lub 
wymiennik ciep a, sprawdzi  zgodno  parame-
trów dzia ania z instrukcj  obs ugi silnika. 
Do uzupe niania poziomu p ynów eksploatacyj-
nych stosowa  olej i p yn ch odniczy wed ug zale-
ce  w instrukcji obs ugi silnika wysokopr nego – 
patrz za cznik do niniejszej instrukcji.
Stosowa  si  do wskazówek uruchomienia zawar-
tych w instrukcji skrzynki sterowniczej pompy 
z silnikiem wysokopr nym.

PRZESTROGA! Ryzyko uszkodzenia produktu!
Aby unikn  przegrzania gro cego uszkodze-
niem pompy g ównej, nale y zawsze sprawdza  
w uk adzie recyrkulacyjnym, czy przep yw wody 
jest zgodny z zaleceniami zawartymi w karcie 
technicznej pompy. Je eli w uk adzie recyrkula-

cyjnym s  k opoty z przep ywem lub minimalny 
poziom wymagany do próbnego rozruchu i pracy 
pompy nie jest zapewniony, zadba  o otwarcie 
pozosta ych uk adów (m.in. uk adu pomiaru 
przep ywu, zaworu do próby szczelno ci zasuwy 
odcinaj cej, zaworu spustowego itp.).

OSTRZE ENIE! Ryzyko niew a ciwej reakcji 
operatora!
D wignia przyspieszenia silnika jest zabloko-
wana. Dlatego silnik zawsze startuje z maksy-
maln  pr dko ci  obrotow !
Po dwudziestu minutach pracy pompy spraw-
dzi , czy pr dko  obrotowa silnika odpowiada 
warto ci wskazanej na tabliczce znamionowej 
uk adu pompowego. 

PRZESTROGA! Ryzyko uszkodzenia produktu!
Upewni  si , e nie wyst puje adna z ni ej 
wymienionych sytuacji. W innym razie natych-
miast zatrzyma  prac  pompy i usun  przy-
czyny usterek przed ponownym rozruchem 
pompy (patrz te  rozdzia  „Usterki, przyczyny 
usterek i ich usuwanie”): 

• Obracaj ce si  cz ci maj  styczno  z cz ciami 
nieruchomymi

• Nietypowe ha asy i wibracje
• Obluzowane ruby
• Wysoka temperatura obudowy silnika
• Gazy wylotowe w pomieszczeniu pompowni
• Wycieki z uszczelnienia mechanicznego

Drgania, ha asy i nadmierna temperatura mog  
by  spowodowane nieprawid owym ustawie-
niem silnika/sprz g a pompy.

8.4.3 Uruchomienie pompy uzupe niaj cej
Rozruch r czny
Stosowa  si  do wskazówek uruchomienia zawar-
tych w instrukcji skrzynki sterowniczej pompy 
uzupe niaj cej.

Je eli kierunek obrotów jest niew a ciwy, od -
czy  zasilanie od skrzynki i zamieni  dwie z trzech 
pozycji faz na linii zasilania panelu sterowania. Nie 
zamienia  faz z zielono- ó tym przewodem uzie-
mienia. 
PRZESTROGA! Ryzyko awarii!
Je eli pompa uzupe niaj ca odpowiada za utrzy-
manie sta ego ci nienia w instalacji, wprowadzi  
korekt  ustawienia, m.in. poprzez za o enie 
naczynia wzbiorczego lub zaworu, aby mie  
pewno , e pompa uzupe niaj ca nie kompen-
suje utraty ci nienia wówczas gdy cho  jeden 
tryskacz jest otwarty.
Korekty ustawienia pompy uzupe niaj cej – 
patrz krzywe dla ró nych modeli pomp wymie-
nionych w katalogu. 
Je eli wyst pi  k opoty z uruchomieniem pompy, 
patrz rozdzia y „Usterki, przyczyny usterek i ich 
usuwanie” – w instrukcjach obs ugi pompy uzu-
pe niaj cej i skrzynki sterowniczej.



Polski

14 WILO SE 10/2013

8.4.4 Nape nianie instalacji
Je eli uk ad pompy nie jest nape niony, nale y 
pos u y  si  pomp  uzupe niaj c  po sprawdzeniu 
prawid owego przebiegu operacji opisanych 
w poprzednim rozdziale.
Na tym etapie otworzy  jedn  lub kilka rur spusto-
wych w instalacji tryskaczowej, aby usun  
powietrze z uk adu.
Uruchomi  pomp  uzupe niaj c . Uk ad powoli si  
nape nia, wydalaj c powietrze z wn trza. Kiedy 
z rur spustowych zacznie wyp ywa  woda, 
zamkn  spusty i odczeka  do osi gni cia ustalo-
nej warto ci ci nienia, a nast pnie zatrzyma  
prac  pompy uzupe niaj cej. Je eli pompa nie 
zatrzyma si , sprawdzi  czy nie ma wycieków oraz 
ponownie sprawdzi  kalibracj  prze cznika ci -
nieniowego, który steruje pomp .
Po osi gni ciu zadanego ci nienia w uk adzie 
pompowym, które powinno by  wy sze ni  ci nie-
nie automatycznego uruchomienia pompy g ów-
nej, odczeka  a  jego warto  si  ustabilizuje, 
a nast pnie prze czy  system na tryb automa-
tyczny.

8.4.5 Autotest rozruchowy
Pompa g ówna z silnikiem elektrycznym
Przed rozpocz ciem próby upewni  si , e obieg 
powrotny do zbiornika jest zamkni ty, a ci nienie 
w uk adzie g ównym jest wystarczaj ce, by nie 
dosz o do przypadkowego uruchomienia pompy. 
Uruchomi  automatycznie grup  pompow  za 
pomoc  pojedynczo wzbudzanych prze czników 
ci nieniowych, aby sprawdzi  prawid owo  dzia-
ania obu prze czników. Zamkn  zawór (rys. 10 

poz. 2) i otworzy  zawór (rys. 10 poz. 1), aby 
zako czy  autotest i przywróci  ci nienie w uk a-
dzie. Nast pnie post powa  wed ug wskazówek 
w instrukcji panelu pompy, aby sprawdzi  prawid-
owo  automatycznego dzia ania.

PRZESTROGA! Ryzyko uszkodzenia produktu!
Aby unikn  przegrzania gro cego uszkodze-
niem pompy g ównej, nale y zawsze sprawdza  
w uk adzie recyrkulacyjnym, czy przep yw wody 
jest zgodny z zaleceniami zawartymi w karcie 
technicznej pompy. Je eli w uk adzie recyrkula-
cyjnym s  k opoty z przep ywem lub minimalny 
poziom wymagany do próbnego rozruchu i pracy 
pompy nie jest zapewniony, zadba  o otwarcie 
pozosta ych uk adów (m.in. uk adu pomiaru 
przep ywu, zaworu do próby szczelno ci zasuwy 
odcinaj cej, zaworu spustowego itp.)

PRZESTROGA! Ryzyko awarii!
Nale y pami ta , aby przed opuszczeniem pom-
powni lub po zatrzymaniu r cznym przywróci  
tryb automatyczny pracy systemu (patrz 
instrukcja obs ugi skrzynki sterowniczej).
W innym razie system ga niczy nie zostanie 
aktywowany!

PRZESTROGA! Ryzyko awarii!
Je eli ci nienie w uk adzie nie zostanie przy-
wrócone do poziomu startowego prze czników 
pompy g ównej, sprawdzi  w instrukcji skrzynki 
rozdzielczej, jak uruchomi  r cznie pomp .

Test automatycznego rozruchu z u yciem 
wy cznika p ywakowego (pompy elektryczne 
ze wzniosem od strony ssawnej)

• Opró ni  zbiornik zalewowy (lub zasymulowa  
jego opró nienie), aby uruchomi  pomp  przez 
sygna  z czujnika p ywakowego. 

• Nast pnie post powa  wed ug wskazówek 
w instrukcji panelu pompy, aby sprawdzi  prawid-
owo  automatycznego dzia ania.

Pompa z silnikiem wysokopr nym
Przed rozpocz ciem próby upewni  si , e obieg 
powrotny do zbiornika jest zamkni ty, a ci nienie 
w uk adzie g ównym jest wystarczaj ce, by nie 
dosz o do przypadkowego uruchomienia pompy.
Nast pnie post powa  wed ug wskazówek w 
instrukcji skrzynki sterowniczej pompy, aby usta-
wi  automatyczny tryb pracy tylko pompy z silni-
kiem wysokopr nym.
Uruchomi  automatycznie grup  pompow  za 
pomoc  pojedynczo wzbudzanych prze czników 
ci nieniowych, aby sprawdzi  prawid owo  dzia-
ania obu prze czników. Zamkn  zawór (rys. 10 

poz. 1) i otworzy  zawór spustowy (rys. 10 poz. 2), 
aby nast pi o automatyczne uruchomienie 
pompy. 
Nast pnie post powa  wed ug wskazówek 
w instrukcji panelu pompy z silnikiem wysoko-
pr nym, aby sprawdzi  prawid owo  automa-
tycznego dzia ania.
Zamkn  zawór (rys. 10 poz. 2) i otworzy  zawór 
(rys. 10 poz. 1), aby zako czy  prób  i przywróci  
ci nienie w uk adzie.

PRZESTROGA! Ryzyko uszkodzenia produktu!
Aby unikn  przegrzania gro cego uszkodze-
niem pompy g ównej, nale y zawsze sprawdza  
w uk adzie recyrkulacyjnym, czy przep yw wody 
jest zgodny z zaleceniami zawartymi w karcie 
technicznej pompy. Je eli w uk adzie recyrkula-
cyjnym s  k opoty z przep ywem lub minimalny 
poziom wymagany do próbnego rozruchu i pracy 
pompy nie jest zapewniony, zadba  o otwarcie 
pozosta ych uk adów (m.in. uk adu pomiaru 
przep ywu, zaworu do próby szczelno ci zasuwy 
odcinaj cej, zaworu spustowego itp.)

Test automatycznego rozruchu z u yciem 
wy cznika p ywakowego (pompy z silnikiem 
wysokopr nym ze wzniosem od strony ssaw-
nej)

• Opró ni  zbiornik zalewowy (lub zasymulowa  
jego opró nienie), aby uruchomi  pomp  elek-
tryczn  przez sygna  z czujnika p ywakowego.

• Nast pnie post powa  wed ug wskazówek w 
instrukcji panelu pompy, aby sprawdzi  prawid o-
wo  automatycznego dzia ania.
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PRZESTROGA! Ryzyko awarii!
Je eli ci nienie w uk adzie nie zostanie przy-
wrócone do poziomu startowego prze czników 
pompy g ównej, sprawdzi  w instrukcji skrzynki 
rozdzielczej, jak uruchomi  r cznie pomp .

9 Konserwacja
System ga niczy to sprz t istotny dla bezpiecze -
stwa obiektu i osób, dlatego nale y przeprowa-
dza  ewentualne modyfikacje i naprawy 
wp ywaj ce na jego sprawno , aby wyeliminowa  
okresy przestoju z powodu niesprawno ci.
Kolejno odcina  pompy za pomoc  prze czników 
wybierakowych na panelu elektrycznym oraz 
zaworów odcinaj cych s u cych do tego celu.

Zakaza  wst pu do pompowni osobom nieupo-
wa nionym.

OSTRZE ENIE! Ryzyko obra e !
Nale y zawsze stosowa  osobiste wyposa enie 
ochronne. Konserwacj  przeprowadza 
WY CZNIE wykwalifikowany personel. W razie 
braku instrukcji skontaktowa  si  z dostawc  
lub specjalist . 
Nigdy nie wykonywa  w pojedynk  prac wyma-
gaj cych obecno ci wi cej ni  jednej osoby. 

Nie usuwa  zabezpiecze  z cz ci ruchomych, 
pasów, gor cych powierzchni itp. Nigdy nie 
zostawia  na nich lub w ich pobli u narz dzi ani 
zdemontowanych cz ci uk adu. 

Nie usuwa  zabezpiecze  cz ci ruchomych/pod 
napi ciem; wystrzega  si  manipulowania ele-
mentami odcinaj cymi instalacji lub podzespo-
ów. 

PRZESTROGA! Ryzyko uszkodzenia produktu!
Uk ad pompowy NIE jest wyposa ony w wy cz-
nik awaryjny. Pomp  g ówn  mo na zatrzyma  
tylko r cznie przez wy czenie trybu automa-
tycznego.

Dlatego te  przed podj ciem jakichkolwiek 
interwencji na pompach Technik powinien 
sprawdzi , czy ma przy sobie klucz (o ile doty-
czy) do prze czników trybu automatycznego/
r cznego. 

Otworzy  obwód ogólnego prze cznika odcina-
j cego na panelu elektrycznym danej pompy. 

NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie dla ycia!
W przypadku interwencji przy otwartych 
drzwiach panelu sterowania, nawet po rozwar-
ciu ogólnego prze cznika odcinaj cego zaciski 
na wej ciu linii zasilaj cej oraz zaciski uk adu 
zdalnej sygnalizacji alarmów wci  mog  znaj-
dowa  si  pod napi ciem.

NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie dla ycia!
Przed podj ciem interwencji w silniku wysoko-
pr nym zaleca si  od czy  biegun dodatni 
akumulatora, aby zapobiec mimowolnemu uru-
chomieniu silnika. 
NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie dla ycia!
Przed zmian  oleju silnikowego nale y upewni  
si , e temperatura wynosi poni ej 60°C. W silni-
kach ch odzonych wod  bardzo powoli odkr ca  
korek radiatora lub wymiennika ciep a. Uk ad 
ch odz cy zwykle znajduje si  pod ci nieniem 
i mo e doj  do gwa townego wycieku gor cego 
p ynu. Sprawdzi  poziom p ynów eksploatacyj-
nych silnika (wody/oleju), szczelno  zamkni -
cia uk adu wody oraz zamkni cie korków oleju.

Nigdy nie dolewa  p ynu ch odniczego do nad-
miernie rozgrzanego silnika. Odczeka  a  ostyg-
nie!

W przypadku silnika wysokopr nego z wy-
miennikiem ciep a woda/woda sprawdzi , czy 
zawór obiegu ch odzenia jest zablokowany w 
pozycji otwartej. Sprawdzi  przewody paliwowe 
i olejowe pod k tem wycieków. 

ZALECENIE:
W celu podgrzewania oleju/wody w silniku wyso-
kopr nym mo na za o y  rezystor grzejny imer-
syjny lub kontaktowy 230 V.

OSTRZE ENIE! Ryzyko po aru i obra e !
Przy pod czaniu i od czaniu akumulatora 
mog  pojawi  si  iskry.
Nigdy nie pod cza /od cza  przewodów aku-
mulatora podczas pracy silnika.
OSTRZE ENIE! Ryzyko poparzenia!
Gor cy silnik wysokopr ny i powierzchnie rur 
uk adu wydechowego.
NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie wybuchem!
Podczas adowania akumulatorów silnika wyso-
kopr nego mog  powstawa  gazy wybuchowe; 
trzyma  z dala od ognia i iskier. 
Nigdy nie zostawia  atwopalnych cieczy ani 
szmat nimi nas czonych w okolicy uk adu pom-
powego lub urz dze  elektrycznych. 
Nie pali  tytoniu
ani
nie u ywa  otwartego p omienia podczas 
wymiany oleju silnikowego lub tankowania 
paliwa.

Grupy zamontowane zgodnie z niniejsz  instruk-
cj  b d  dzia a  normalnie przy minimalnych 
wymaganych nak adach konserwacyjnych. W tre-
ci normy EN 12845 przewidziano inspekcje i 

przegl dy okresowe wymagane dla utrzymania 
sprawno ci systemu ga niczego oraz uk adu 
pompowego. Nale y zapozna  z programem prze-
gl dów tygodniowych, miesi cznych, pó rocz-
nych, rocznych, trzyletnich i dziesi cioletnich 
przewidzianych norm  EN 12845.
Konserwacj  przeprowadza WY CZNIE wykwali-
fikowany personel.
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9.1 Ogólne czynno ci konserwacyjne
• Ogólny przegl d uk adu (w tym zasilania wod  

i energi ), aby wizualnie oceni  stan wszystkich 
podzespo ów

• Ogólne czyszczenie
• Kontrola szczelno ci zaworów zwrotnych
• Sprawdzenie konfiguracji roboczej panelu elek-

trycznego
• Sprawdzenie prawid owo ci dzia ania kontrolek 

alarmu na panelu sterowania
• Sprawdzenie prawid owo ci dzia ania alarmu 

minimalnego poziomu w zbiorniku/studzience
• Sprawdzenie po cze  elektrycznych pod k tem 

uszkodze  izolacji, nadpalenia, obluzowania zaci-
sków

• Sprawdzenie oporno ci izolacji silników elektrycz-
nych. Kiedy jest zimno, silnik bez uszkodze  izola-
cji powinien wykazywa  oporno  na poziomie 
ponad 1000 megaohmów.

• Sprawdzi  stan nape nienia naczy  wzbiorczych.
• Patrz te  szczegó owe czynno ci wymienione 

w instrukcjach obs ugi poszczególnych podze-
spo ów uk adu pompowego.

• Sprawdzenie, czy w zapasie znajduje si  mini-
malny zasób cz ci zmiennych i eksploatacyjnych 
wymagany norm  EN 12845 na potrzeby szyb-
kiego przywrócenia pe nej sprawno ci uk adu 
w razie awarii.

• Sprawdzenie prawid owo ci dzia ania alarmu 
minimalnego poziomu paliwa.

• Sprawdzenie prawid owo ci dzia ania rezystora 
grzejnego oleju silnikowego.

• Sprawdzenie poziomu na adowania akumulato-
rów oraz sprawno ci prostownika.

• Sprawdzenie prawid owo ci dzia ania elektroza-
woru odcinaj cego (rys. 11).

• Sprawdzenie poziomu i lepko ci p ynu ch odni-
czego pompy. 

• Sprawdzenie uk adu nape niaj cego (zw aszcza 
u jednostek zamontowanych powy ej poziomu 
naporu wody).
Podczas wszystkich przegl dów nale y sprawdzi  
nast puj ce elementy: 

a) Wszystkie wskazania ci nie  wody i powietrza 
budynku, ci nie  w instalacjach g ównych i 
zbiornikach ci nieniowych.

b) Poziomy wody w zbiornikach zasobnikowych, 
rzekach, kana ach, jeziorach (w tym w zbiornikach 
zalewowych pompy oraz zbiornikach pod 
ci nieniem).

c) Prawid owo  rozmieszczenia wszystkich 
g ównych zasuw odcinaj cych.

9.2 Test autostartu pompy
W zakres próby sprawno ci pomp automatycz-
nych wchodz  nast puj ce czynno ci: 

a) Sprawdzenie poziomu oleju silnikowego i paliwa.
b) Obni enie ci nienia wody na urz dzeniu 

rozruchowym, wymuszenie automatycznego 
uruchomienia (patrz rozdzia  8).

c) Kiedy dojdzie do uruchomienia pompy nale y 
sprawdzi  i zanotowa  ci nienie rozruchowe.

d) Sprawdzenie ci nienia oleju w pompie z silnikiem 
wysokopr nym oraz przep ywu wody w uk adzie 
ch odzenia.

PRZESTROGA! Ryzyko awarii pompy!
Po przeprowadzeniu prób nale y zawsze uzu-
pe ni  poziomy paliwa i innych p ynów eksploa-
tacyjnych.

9.3 Test autostartu pompy z silnikiem 
wysokopr nym
Po sprawdzeniu automatycznego rozruchu nale y 
przeprowadzi  prób  dzia ania silnika wysoko-
pr nego, jak nast puje: 

a) Pozostawi  uruchomiony silnik na 20 minut lub 
inny czas zalecany przez dostawc . Nast pnie 
wy czy  silnik i natychmiast uruchomi  go po-
nownie za pomoc  przycisku testowego rozruchu 
r cznego.

b) Sprawdzi  poziom wody w g ównym uk adzie 
ch odz cym.
Podczas próby sprawdzi  ci nienie oleju, tempe-
ratur  silnika i przep yw p ynu ch odniczego. 
Sprawdzi  przewody olejowe i przeprowadzi  
ogl dziny silnika pod k tem nieszczelno ci uk adu 
paliwowego, ch odniczego lub wydechowego.

9.4 Kontrole okresowe
Przegl dy comiesi czne
Sprawdzi  poziom i g sto  elektrolitu w ogni-
wach akumulatorów o owiowych (w tym akumu-
latorów rozruchowych silnika wysokopr nego 
oraz akumulatorów zasilaj cych panel sterowni-
czy). W razie niskiej g sto ci sprawdzi  sprawno  
adowarki (prostownika), a je eli dzia a ona pra-

wid owo, wymieni  wadliwy akumulator.

Przegl dy kwartalne 
Przeprowadzane nie rzadziej ni  co 13 tygodni
Nale y sporz dzi  protokó  przegl du, podpisa  
go i przekaza  U ytkownikowi ko cowemu. Powi-
nien on zawiera  szczegó owe informacje o pla-
nowanych lub przeprowadzonych procedurach 
oraz informacje o czynnikach zewn trznych, które 
mog y mie  wp yw na rezultaty.

Sprawdzi  rury i ich mocowania pod k tem ognisk 
korozji oraz ich zabezpieczenie, je eli wymagane.
Sprawdzi  instalacj  rurow  pod k tem prawid o-
wo ci uziemienia.
Rury instalacji tryskaczowej nie mog  s u y  jako 
uziemienie urz dze  elektrycznych. Usun  takie 
ewentualne po czenia i zast pi  innymi, w a ci-
wymi rozwi zaniami.
Sprawdzi  stan zasilania wod  w ka dej stacji kon-
trolnej systemu. Pompy powinny uruchamia  si  
automatycznie; warto ci ci nienia i przep ywu nie 
powinny by  ni sze ni  warto ci projektowe. 
Ka d  zmian  nale y zaprotoko owa .
Sprawdzi  sprawno  wszystkich zaworów zasila-
j cych wod  instalacj  tryskaczow . Przywróci  
ich zwyk e po o enie. Powtórzy  te same czynno-
ci wobec wszystkich zaworów uk adu zasilania 

wod  oraz zaworów alarmowych, lokalnych 
i pomocniczych.
Sprawdzi  stan zapasu cz ci zamiennych.
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Przegl dy pó roczne
Przeprowadzane nie rzadziej ni  co 6 miesi cy
Sprawdzi  system alarmowy i uk ad zdalnej syg-
nalizacji alarmowej do centrali monitoringowej.

Przegl dy coroczne
Przeprowadzane nie rzadziej ni  co 12 miesi cy
Sprawdzi  wydajno  ka dej pompy pod pe nym 
obci eniem (z pod czeniem rur testowych do 
wylotu), aby upewni  si , czy ??warto ci ci nie-
nia/przep ywu s  zgodne z warto ciami podanymi 
na tabliczce znamionowej pompy.
Nale y uwzgl dni  ewentualne straty ci nienia na 
rurach zasilaj cych oraz zaworach mi dzy ród em 
zasilania wod  a ka d  stacj  kontroln .
Spowodowa  nieudany rozruch silnika, aby 
sprawdzi , czy alarm braku rozruchu silnika wyso-
kopr nego dzia a zgodnie z wymogami norm.
Nast pnie uruchomi  ponownie silnik w trybie 
rozruchu r cznego.
Sprawdzi , czy zawory p ywakowe w zbiornikach 
zasobnikowych dzia aj  prawid owo.
Sprawdzi  stan koszy ssawnych od strony ssawnej 
pompy oraz osad na filtrach zbiornika. Oczy ci  je, 
je li potrzeba.

Przegl dy co 3 lata
Przeprowadzane nie rzadziej ni  co 3 lata
Po osuszeniu wszystkich zbiorników sprawdzi  
ich ciany zewn trzne i wewn trzne pod k tem 
ognisk korozji. W razie potrzeby odnowi  pow ok  
malarsk  lub na o y  rodek zabezpieczaj cy 
przed korozj .
Sprawdzi  wszystkie zawory uk adu zasilania 
wod , zawory alarmowe i kontrolne. W razie 
potrzeby naprawi  je lub wymieni .

Przegl dy co 10 lat
Przeprowadzane nie rzadziej ni  co 10 lat
Oczy ci  i sprawdzi  wn trze wszystkich instalacji 
zasilaj cych wod . Sprawdzi  ich szczelno .
Maj c na uwadze przegl d lub wymian  wadliwie 
dzia aj cych, uszkodzonych cz ci systemu, 
nale y skontaktowa  si  z serwisem pomocy Wilo 
lub specjalistyczn  placówk .
Patrz czynno ci konserwacyjne wymienione 
w instrukcjach podzespo ów. 
Wadliwe cz ci zawsze wymienia  na cz ci ory-
ginalne lub atestowane cz ci zamienne o iden-
tycznych parametrach.
Wilo nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody spo-
wodowane przez niewykwalifikowany personel 
lub zast pienie cz ci oryginalnej cz ci  o innej 
charakterystyce.

9.5 Pozosta e zagro enia zwi zane z zarz dzaniem 
obiektem
OSTRZE ENIE! Ryzyko skaleczenia!
Kontakt z ostrymi kraw dziami i nieos oni tymi 
cz ciami gwintowanymi grozi skaleczeniem. 
Podj  wymagane rodki ostro no ci, aby unik-
n  urazów. Stosowa  wyposa enie ochronne 
(zak ada  specjalne r kawice)
OSTRZE ENIE! Ryzyko urazu przez uderzenie!
Nale y uwa a  na wystaj ce cz ci i ich wyso-
ko . Nosi  odzie  ochronn .
NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie dla ycia!
Nie przekracza  znamionowych warto ci gra-
nicznych ci nienia w naczyniu pompy uzupe -
niaj cej, gdy  inaczej grozi to wybuchem.
NIEBEZPIECZE STWO! Ryzyko pora enia pr -
dem!
Osoby wyznaczone do wykonywania po cze  
elektrycznych i silnikowych powinny posiada  
certyfikaty potwierdzaj ce kwalifikacje do 
wykonywania prac tego rodzaju. Po czenia 
nale y wykonywa  zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami. Ponadto przed przyst pieniem do 
jakichkolwiek czynno ci wymagaj cych kon-
taktu z cz ciami elektrycznymi nale y upewni  
si , e zasilanie zosta o odci te. Nale y spraw-
dzi  ci g o  uziemienia. Unika  kontaktu 
z wod .
 OSTRZE ENIE! Ryzyko upadku!
Podj  rodki zabezpieczaj ce dost p do stu-
dzienek lub zbiorników. Studzienki powinny 
posiada  pokrywy.
OSTRZE ENIE! Ryzyko poparzenia!
Zabezpieczy  gor ce cz ci silnika przez kon-
taktem z nimi. U y  os on silnika i uk adu wyde-
chowego. Zbiornik paliwa nale y tankowa  przy 
zimnym silniku. Uzupe niaj c poziom paliwa nie 
pryska  paliwem na gor ce cz ci silnika. Nosi  
r kawice ochronne. 
OSTRZE ENIE! Ryzyko podra nienia!
Podczas prze adunku nie dopu ci  do rozlewu 
kwasu akumulatorowego, który mo e powodo-
wa  podra nienia i szkody maj tkowe. Nie zbli-

a  oczu do wlewów elektrolitu. Stosowa  
szczególne rodki ochronne w celu unikni cia 
kontaktu z kwasem. 
NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie dla ycia!
Nie uruchamia  silnika wysokopr nego, je eli 
nie ma odprowadzenia spalin na zewn trz.
PRZESTROGA! Ryzyko ska enia!
Podczas kontroli i uzupe niania poziomów p y-
nów nie rozlewa  oleju ani paliwa. Stosowa  
odpowiednie rodki ochrony oraz rodki ostro -
no ci.
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10 Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie
Czynno ci opisane w tabeli mog  przeprowadza  
wy cznie Specjali ci. Nigdy nie nale y przyst po-
wa  do prac bez uprzedniego dok adnego zapo-
znania si  z tre ci  niniejszej instrukcji. Nigdy nie 
podejmowa  prób naprawy materia ów i urz dze  
bez pe nego zrozumienia tre ci instrukcji. 

W razie niedostatecznej znajomo ci produktu i 
jego sposobu dzia ania wymaganego tre ci  norm 
dotycz cych systemów ga niczych b d  w razie 
braku umiej tno ci technicznych nale y zwróci  
si  do Wilo o wiadczenie us ugi przegl dów okre-
sowych.

Usterki Przyczyny usterek Usuwanie

Panel sterowania wy czony Brak zasilania Upewni  si , e przewód zasilania jest 
pod czony oraz jest napi cie.

Niesprawne bezpieczniki Sprawdzi /wymieni  bezpieczniki. 
Sprawdzi /wymieni  panel sterowania.

Usterka obwodu pomocniczego Sprawdzi  napi cie obwodu g ównego 
i pomocniczego transformatora. Spraw-
dzi /wymieni  bezpieczniki transforma-
tora. 

Silnik nie uruchamia si  Brak zasilania Sprawdzi  po czenia i panel sterowania. 
Zwarcie w uzwojeniu Sprawdzi  uzwojenie silnika. 
Usterka/b dne po czenia panelu ste-
rowania 

Sprawdzi  po czenia.

Przeci enie Sprawdzi  rozmiar przewodu zasilania. 
Upewni  si , e pompa nie jest zabloko-
wana.

Pompa dzia a, ale nie t oczy wody lub 
ma zbyt ma y przep yw/wysoko

Niew a ciwy kierunek obrotów Zamieni  ze sob  dwie z trzech faz sil-
nika. 

Nadmierna g boko  ssania. Kawitacja 
pompy 

Sprawdzi  obliczenia i dopasowa  do 
NPSHr pompy.

Niew a ciwa rednica rury ssawnej i 
zaworów. Kawitacja pompy 

Sprawdzi  obliczenia i dopasowa  do 
NPSHr pompy.

Wlot powietrza od strony ssawnej Upewni  si  e nie ma wycieków na linii 
ssawnej. W przypadku zamontowania 
kilku pomp sprawdzi  odleg o  mi dzy 
punktami ssania. Za o y  opatki prze-
ciwwirowe.

Zawory cz ciowo/ca kowicie 
zamkni te 

Otworzy  zawory ssawne i t oczne. 

Zu yta pompa Sprawdzi  i naprawi . 
Zablokowany wirnik pompy Sprawdzi  i naprawi . 
Zapchany kosz ssawny/filtry Sprawdzi  i naprawi . 
Zu yte sprz g o mi dzy silnikiem a 
pomp  

Sprawdzi  i naprawi . 

Silnik nie osi ga pr dko ci znamionowej 
lub wpada w drgania

Pr dko  silnika,
patrz wy ej

Zu yte lub nienasmarowane o yska 
pompy

Nasmarowa  rodkiem smaruj cym.

Silnik nie osi ga pr dko ci znamionowej Zbyt niskie napi cie na zaciskach silnika Sprawdzi  napi cie zasilania, po czenia 
oraz przekrój przewodów zasilaj cych. 

B dy styków w styczniku mocy lub 
problem z rozrusznikiem 

Sprawdzi  i naprawi . 

Brak fazy Sprawdzi  lini , po czenia i bezpiecz-
niki. 

B dy styku przewodów zasilania
 

Sprawdzi  mocowanie zacisków. 

Wyp yw pr du z uzwojenia do ziemi lub 
zwarcie 

Zdemontowa  silnik, naprawi  lub 
wymieni .

Po uruchomieniu pompa nie dzia a Nieprawid owy rozmiar przewodu zasila-
nia 

Sprawdzi  i naprawi .

Niedostateczne napi cie Sprawdzi  zasilanie. 
Rozmiar pompy Wyj  obracaj ce si  cz ci i sprawdzi . 
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Napi cie na obudowie silnika Styk przewodów zasilania z uziemieniem Poprawi  po czenia. 
Wilgotna lub stara izolacja Wytrze  lub przewin  silnik. 
Zwarcie mi dzy stykami a obudow  
zewn trzn

Sprawdzi  izolacj  mi dzy stykami 
a obudow . 

Nadmierne nagrzewanie zewn trznej 
strony silnika 

Przeci enie pompy Zdemontowa  i sprawdzi . 
Sprz g o niewyosiowane Prawid owo ustawi . 
Temperatura otoczenia przekracza 40°C Przewietrzy  pomieszczenie.
Napi cie wy sze/ni sze od warto ci 
znamionowej 

Sprawdzi  zasilanie od ród a.

Brak fazy Sprawdzi  zasilanie i bezpieczniki. 
Niedostateczna wentylacja Sprawdzi  kosze ssawne i rury. Zmieni  

rozmiar 
U lizg mi dzy stojanem a wirnikiem Naprawi  lub wymieni  silnik. 
Nierównomierne napi cie na ka dej z 
trzech faz 

Sprawdzi  zasilanie. 

Pompa g ówna uruchamia si  przed 
pomp  uzupe niaj c  

Prze cznik ci nieniowy pompy g ównej 
ustawiony na wy sz  warto  ci nienia 
ni  prze cznik pompy uzupe niaj cej 

Sprawdzi  ustawienia prze czników 
ci nieniowych. 

Pompa g ówna uruchamia si  natych-
miastowo mimo ustawienia regulatora 
opó nienia w pozycji 1 

Prze cznik ci nieniowy pompy g ównej 
ustawiony na ni sz  warto  ci nienia 
ni  wynosi ci nienie w uk adzie

Sprawdzi  ustawienia prze czników 
ci nieniowych. 
Zwi kszy  poziom ci nienia w uk adzie.

Zbyt niski poziom wody w zbiorniku 
zalewowym 

Sprawdzi  poziom wody w zbiorniku 
zalewowym. 

Nag y spadek pr dko ci Nag e przeci enie/cia o obce w pompie Rozebra  pomp . 
Dzia anie jednofazowe Sprawdzi  zasilanie i bezpieczniki. 
Spadek napi cia Sprawdzi  zasilanie. 

Szum magnetyczny
Nag y wist 

Uzwojenie silnika lub zwarcie Zdemontowa  silnik, naprawi  lub 
wymieni .

Tarcie mi dzy stojanem a wirnikiem Zdemontowa  silnik, naprawi  lub 
wymieni .

Ha as mechaniczny Obluzowane ruby Sprawdzi  i dokr ci . 
Obluzowane ruby pokrywy wentyla-
tora/sprz g a 

Sprawdzi  i dokr ci . 

U lizg mi dzy wentylatorem a silnikiem, 
mi dzy sprz g em a pokryw  itp. 

Zapewni  prawid owy odst p i zamoco-
wa  ponownie. 

Cia a obce w silniku lub pompie Rozebra  i usun . 
Nieustawione sprz g o Ustawi . 

o yska zbyt s abo nasmarowane/
zu yte/uszkodzone 

Nasmarowa  lub wymieni . 

Przegrzewanie o ysk silnika/pompy Uszkodzone o ysko Wymieni . 
Niedostateczne nasmarowanie Nasmarowa  ponownie. 
Nieprawid owe ustawienie silnika 
wzgl dem pompy 

Ustawi . 

Nietypowe drgania Brak t umików drga   Za o y  lub naprawi . 
Kawitacja pompy Sprawdzi  wymiary instalacji.
Zbyt du o powietrza w wodzie Upewni  si  e nie ma wycieków na linii 

ssawnej. W przypadku zamontowania 
kilku pomp sprawdzi  odleg o  mi dzy 
punktami ssania. Za o y  opatki prze-
ciwwirowe.

Zu yte o yska lub wa  silnika/pompy Wymieni . 
Zu yte sprz g o pompa/silnika Wymieni . 
Nieprawid owe ustawienie silnika 
wzgl dem pompy 

Ustawi . 

Silnik nie zatrzymuje si  po naci ni ciu 
przycisku zatrzymania 

To normalny objaw, je li ci nienie uk adu 
nie zosta o przywrócone 

Wy czy  tryb automatyczny i zatrzy-
ma  pomp .

Usterka panelu sterowania Wy czy  panel sterowania i sprawdzi . 
Usterka elektromagnesu zatrzymuj -
cego pomp  z silnikiem wysokopr -
nym/panel sterowania

U y  r cznie d wigni paliwa, któr  ste-
ruje elektromagnes.

Usterki Przyczyny usterek Usuwanie
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Silnik nie osi ga pr dko ci znamionowej 
lub wpada w drgania

D wignia przyspieszenia w niew a ci-
wym po o eniu 

Sprawdzi  i skorygowa  pr dko  obro-
tow  i zablokowa  d wigni . 

Zabrudzony element zasysaj cy paliwo  Oczy ci  lub wymieni . 
Usterka wtrysku/pompy Skontaktowa  si  z centrum obs ugi 

Klienta. 

Wa ek rozrusznika nie cofa po urucho-
mieniu silnika

B d wska nika pr dko ci Sprawdzi  odleg o  od ko a. Wymieni .
Usterka panelu sterowania w szafie ste-
rowniczej 

Skontaktowa  si  z centrum obs ugi 
klienta.

Silnik nie uruchamia si  lub po próbie 
uruchomienia zatrzymuje si

Niena adowane akumulatory Sprawdzi  akumulatory i adowanie. 
Na adowa  lub w razie konieczno ci 
wymieni .

Brak paliwa Je eli nie pali si  kontrolka na panelu 
sterowania, sprawdzi  zbiornik paliwa 
i czujnik p ywakowy. Wymieni .
Wymieni  zbiornik.

Powietrze w uk adzie paliwowym Usun  powietrze z uk adu paliwowego 
poprzez osuszenie wtrysków i elementy 
zasysaj cego paliwo.

Zabrudzony element zasysaj cy paliwo Wymieni .
Zabrudzony element zasysaj cy powie-
trze 

Wymieni .

Usterka uk adu paliwowego; zabloko-
wane wtryskiwacze, usterka pompy 
wtryskowej

Skontaktowa  si  z centrum obs ugi 
Klienta.

Zbyt niska temperatura Sprawdzi , czy temperatura otoczenia 
nie spad a poni ej 10°C. Sprawdzi  dzia-
anie grzejnika wodnego/olejowego.

Wymieni .
Obluzowane lub skorodowane po cze-
nia mi dzy akumulatorem, rozruszni-
kiem a przeka nikiem 

Sprawdzi  przewody i zaciski.
Wymieni . Prawid owo po czy
Wymieni .

Usterka panelu sterowania silnika wyso-
kopr nego

Sprawdzi  i w razie potrzeby wymieni .

Usterka rozrusznika Skontaktowa  si  z centrum obs ugi 
Klienta.

Czarny dym Zabrudzony element zasysaj cy powie-
trze

Wymieni . 

Zbyt wysoki poziom oleju Usun  nadmiar oleju. 
Problem z wtryskiwaczem, pomp  pali-
wow  itp. 

Skontaktowa  si  z centrum obs ugi 
Klienta.

Nadmierne nagrzewanie – zbyt wysoka 
temperatura wody/oleju 

Przeci enie pompy (tarcie) Zdemontowa  i sprawdzi . 
Sprz g o niewyosiowane Prawid owo ustawi . 
Temperatura otoczenia przekracza 40°C Przewietrzy  pomieszczenie. 
Niedostateczna wentylacja Sprawdzi  filtry i kratki wentylacyjne. 

Oczy ci  lub zmieni  rozmiar. 
Brudny lub zapchany radiator/ch odnica Zdemontowa  i wyczy ci . 
Brak wody w radiatorze/wymienniku cie-
p a 

Po sch odzeniu nape ni  wod  i spraw-
dzi , czy nie ma wycieków.

Zamkni ty lub niedostatecznie otwarty 
zawór uk adu wymiennika ciep a 

Sprawdzi  przep yw wody w pompie i 
otworzy  przepustnic .

Usterka wodnej pompy cyrkulacyjnej Skontaktowa  si  z centrum obs ugi 
Klienta.

Usterka paska wentylatora (silniki ch o-
dzone powietrzem) 

Sprawdzi  napi cie i w razie potrzeby 
wymieni  pasek. 

Usterka alarmu Sprawdzi  czujnik, po czenia i sterow-
nik w panelu sterowania. W razie 
potrzeby wymieni . 

Usterki Przyczyny usterek Usuwanie
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11 Demonta  i usuwanie
W razie potrzeby demonta u systemu najpierw 
nale y od czy  uk ad pompowy od zasilania i 
instalacji wodnej. a nast pnie zdemontowa  pod-
zespo y, aby usun  je osobno.
Nale y skorzysta  z us ug firmy zajmuj cej si  
usuwaniem instalacji przemys owych.
Sprawdzi  czy w pompie i rurach nie ma adnych 
pozosta o ci ani cieczy powoduj cych zanie-
czyszczenie.
Uk ady wyposa one w silniki wysokopr ne mog  
posiada  akumulatory o owiowe z zawarto ci  
kwasów w elektrolicie, pozosta o ci roztworów 
wody i p ynu przeciw zamarzaniu, oleju i paliwa. 
Nale y zachowa  szczególn  staranno  przy uty-
lizacji akumulatorów oraz podj  czynno ci zapo-
biegaj ce rozlewowi cieczy mog cych skazi  
rodowisko.

Je eli materia y z uk adu przedostan  si  do ro-
dowiska, mog  spowodowa  w nim powa ne 
szkody. 
Wszystkie materia y i komponenty nale y zebra  i 
unieszkodliwi  zgodnie z obowi zuj cymi przepi-
sami. Nawet podczas instalacji i obchodzenia si  z 
uk adem nast puj ce materia y nale y odda  do 
placówek zajmuj cych si  zbiórk  i usuwaniem 
odpadów:

• Cz ci elektromechaniczne i elektroniczne
• Przewody elektryczne
• Akumulatory
• Kosze ssawne
• Spuszczony olej
• Roztwory wody i rodka przeciw zamarzaniu
• Szmaty i materia y czyszcz ce
• Materia y opakowaniowe

P yny i materia y zanieczyszczaj ce rodowisko 
nale y unieszkodliwi  zgodnie z obowi zuj cymi 
normami.
Upewni  si , e selektywne usuwanie odpadów 
pozwoli na ich odzysk oraz zmniejszy zanieczysz-
czenie rodowiska. 

12 Cz ci zamienne
W celu szybkiej naprawy i przywrócenia sprawno-
ci systemu oraz stosowanie do uwarunkowa  

warunkami pompowania zaleca si  trzyma  
w zapasie nast puj cy minimalny zestaw cz ci 
zamiennych: 

Pompa g ówna z silnikiem elektrycznym 
Kompletne uszczelnienie mechaniczne, bezpiecz-
niki, rozruchowy prze cznik ci nieniowy, cewka 
przeka nikowa. 

Pompa g ówna z silnikiem wysokopr nym
Kompletne uszczelnienie mechaniczne, bezpiecz-
niki, zestaw startowy, podgrzewacz oleju, rozru-
chowy prze cznik ci nieniowy, dwa elementy 
zasysaj ce paliwo ze zbiornika, dwa filtry oleju, 
dwa zestawy pasków, dwie dysze wtryskowe, 
komplet po cze , ko o z bate, przewody olejowe 
i paliwowe, narz dzia zalecane przez Producenta 
silnika. 

Elektryczna pompa uzupe niaj ca
Kompletne uszczelnienie mechaniczne, bezpiecz-
niki, rozruchowy prze cznik ci nieniowy.

Pompa uzupe niaj ca nie uruchamia si Brak zasilania Sprawdzi  po czenia i panel sterowania.
Prze cznik ci nieniowy ustawiony na 
ni sz  warto  ci nienia ni  prze cznik 
pompy g ównej.

Sprawdzi  ustawienia prze czników 
ci nieniowych.

Zwarcie w uzwojeniu Sprawdzi  uzwojenie.
Zadzia a o zabezpieczenie termiczne Sprawdzi  rozmiar przewodu zasilaj -

cego. Sprawdzi , czy pompa nie jest 
zablokowana, sprawdzi  ustawienie 
prze cznika ci nieniowego i nape nienie 
zbiornika.

Usterka skrzynki sterowniczej, niepra-
wid owe po czenia

Sprawdzi .

Usterki Przyczyny usterek Usuwanie
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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
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

PT SV NO
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
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

FI DA HU
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
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

CS PL RU
Prohlá�ení o shod� ES Deklaracja Zgodno�ci WE ��	
����� � ������������ ��������	�� ������
Prohla�ujeme tímto, �e tento agregát v�dodaném provedení 
odpovídá následujícím p�íslu�ným 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
Sm�rnice o elektromagnetické kompatibilit� 2004/108/ES dyrektyw� dot. kompatybilno�ci elektromagnetycznej 

2004/108/WE
�
�	������������ �����!�����" 2004/108/EG 

pou�ité harmoniza(ní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno	ci: )�&��*������ ��!�������� ����#�� � ��#��, � �������� :

viz p�edchozí strana patrz poprzednia strona ��. &#�������' ��#��+�

EL TR RO
#$%&'( ')**+,3&'(5 7(5 99 CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara;ie de conformitate
-;<=?@FGJ KLM L@ OQ@RK? SFLK T� SFLW L;? XSLYTLST; OSQYZ@T;[ 

\ K< ] Z Y^
Bu cihaz_n teslim edildi`i {ekliyle a{a`_daki standartlara uygun 

ld ` t id d i
Prin prezenta declar|m c| acest produs a{a cum este livrat, 

d |t l d i li bilMXS?@O@MJ\ LM[ SXK<@F]J[ ZMSLY^JM[ : oldu`unu teyid ederiz: corespunde cu urm|toarele prevederi aplicabile:
<=(>?@5 EJ >QX  *(YX[$*X7X 2006/42/EJ AB-Makina Standartlar\ 2006/42/EG Directiva CE pentru ma]ini 2006/42/EG
^%@_7,`*X>[(7Q_$ ')*xX7+7(7X EJ-2004/108/EJ Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic{ � directiva 2004/108/EG
}?SQG@?MTG~?S �Q;TMG@O@M@�GJ?S OQKLFOS, MZMS\LJQS: k_smen kullan_lan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi:
�<~OJ OQ@;�@�GJ?; TJ<\ZS bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent|

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

Ar �o m�s apliecin�m, ka �is izstr�d�jums atbilst sekojo�iem 
noteikumiem:

�iuo pa�ymima, kad �is gaminys atitinka �ias normas ir direktyvas:

Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Ma�|nu direkt|va 2006/42/EK Ma�in~ direktyv� 2006/42/EB
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 skat�t iepriek��jo lappusi �r. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES � izjava o skladnosti E�-��	
����� �� ������������
Týmto vyhlasujeme, �e kon�trukcie tejto kon�truk(nej série v 
dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslu�ným 
ustanoveniam:

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

����#�#��, �� &#�����%� ��!��#� � �������� ���������:

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES ������� ����	���� 2006/42/EO
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES E
�	����������� ����������� � ����	���� 2004/108/E�
pou�ívané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: �#������#�� ����#��:
pozri predchádzajúcu stranu glejte prej�njo stran ��. &#���� ��#��+

MT HR SR
Dikjarazzjoni ta� konformità KE EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o uskla�enosti
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispo
izzjonijiet relevanti li �ejjin:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu(enoj izvedbi 
odgovaraju sljede�im va�e�im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu(enoj verziji 
odgovaraju slede�im va�e�im propisima:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ EZ direktiva za ma�ine 2006/42/EZ
Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
b'mod partikolari: primijenjene harmonizirane norme, posebno: primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: 
ara l-pa�na ta' qabel vidjeti prethodnu stranicu vidi prethodnu stranu

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany



Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
��������� �¡¢�¢� 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T+ 54 11 4361 5929 
��¤¥¦§ ¨©§¥�¢ª¥©¢ �

Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
ª¬��§¢ ®�¥�¦¯�¨¥¢ª¥©¢ °

Austria 
WILO Pumpen  
±§������ª¬�²©³´ 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
¥¤¤�ª�¦¯�¨¥¢ �

Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1014 Baku 
T +994 12 5962372 
��¤¥¦¯�¨¥¢ µ

Belarus 
WILO Bel OOO 
220035 Minsk 
T +375 17 2535363 
¯�¨¥¦¯�¨¥¢³®

Belgium 
WILO SA/NV 
¶·¸¹�² �§¬¥��� 
T +32 2 4823333 
��¤¥¦¯�¨¥¢³�

Bulgaria 
º»¼½�¾°¨� �� �¼�¢ 
1125 Sofia  
T +359 2 9701970 
��¤¥¦¯�¨¥¢³�

Brazil 
WILO Brasil Ltda 
Jundiaí – São Paulo – Brasil  
Á»Â�Ã¥�Ä�¶¹¢Å¶¹Æ¶·Ç 
T +55 11 2923 (WILO) 
       9456 
¯�¨¥¦¯�¨¥Æ³� §�¨¢ª¥©¢³�

Canada 
º»¼½�Ã �  �»�ª¢� 
Calgary, Alberta T2A 5L4 
T +1 403 2769456 
³�¨¨¢¨¥¯�¦¯�¨¥Æ� ¢ª¥©

China 
º»¼½�Ã¬�� �¼�¢ 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
¯�¨¥³È¦¯�¨¥¢ª¥©¢ª�

Croatia 
º�¨¥�´�É �§Ê �¢¥¢¥¢ 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
¯�¨¥Æ¬�É �§Ê ¦¯�¨¥¢¬�

Czech Republic 
º»¼½�Ã¡Ë�§¢�¢¥¢ 
ÅÇ¶·¶�Ã�§�¨�ª� 
T +420 234 098711 
��¤¥¦¯�¨¥¢ªµ

Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 
¯�¨¥¦¯�¨¥¢Ê

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
��¤¥¦¯�¨¥¢��

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
¯�¨¥¦¯�¨¥¢¤�

France 
º»¼½�¡¢�¢¡¢ 
Î¸¹Ï·�¾¥�§�Ð��ª® 
T +33 1 30050930 
��¤¥¦¯�¨¥¢¤�

Great Britain 
º»¼½�ÑÒ¢Ó¢Ô�¼�¢ 
Burton Upon Trent  
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
§ ¨�§¦¯�¨¥¢ª¥¢°Ê

Greece 
º»¼½�´�¨¨ §��² 
14569 Anixi (Attika) 
T +302 10 6248300 
¯�¨¥¢��¤¥¦¯�¨¥¢��

Hungary 
º»¼½�Ö �® �¥�§µ×��Ó¤� 
Å·ØÇ�ÙÚ�ÚÊ³×¨���� 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
¯�¨¥¦¯�¨¥¢¬°

India 
º»¼½�»�� �Ö �¬��� ��
Â¨ ���Â°©Û§�¼�¢ 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
§��É�ª�§¦© �¬��Û¨ ��¢ª¥©

Indonesia 
WILO Pumps Indonesia 
Jakarta Selatan 12140 
T +62 21 7247676 
ª��� ¯�¨¥¦ª³�¢���¢�

Ireland 
WILO Ireland 
¼�©���ªÊ 
T +353 61 227566 
§ ¨�§¦¯�¨¥¢��

Italy 
º»¼½�»� ¨� �§¢�¢¨¢ 
Å··Ý¸�Â�§ª¬��� � 
Borromeo  (Milano) 
T +39 25538351 
¯�¨¥¢�� ¨� ¦¯�¨¥¢��

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
��¤¥¦¯�¨¥¢Êµ

Korea 
º»¼½�Â°©Û§�¼�¢� 
Ý¶¸ÆÅÅ·�² ��§�¥Ë�¾°§ � 
T +82 51 950 8000 
¯�¨¥¦¯�¨¥¢ª¥¢Ê�

Latvia 
º»¼½�¾ ¨��ª�¡»� 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
��¤¥¦¯�¨¥¢¨É

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
ß���¬�¶Å·Å�Å·¹·� 
Lebanon 
T +961 1 888910 
��¤¥¦¯�¨¥¢ª¥©¢¨³

Lithuania 
º»¼½�¼���°É �Ò�¾ 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
© �¨¦¯�¨¥¢¨��

Morocco 
WILO MAROC SARL 
20600 CASABLANCA 
T + 212 (0) 5 22 66 09 
24/28 
ª¥�� ª�¦¯�¨¥¢© 

The Netherlands 
º»¼½�à���¨ ��³¢É¢ 
¶ÇÇ¶�à��º�§�µ  � 
T +31 88 9456 000 
��¤¥¦¯�¨¥¢�¨

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
¯�¨¥¦¯�¨¥¢�¥

Poland 
º»¼½�Â¥¨§Ê �¡Û¢�µ¢¥¢¥¢ 
·ÇÆÇ·Ý�¼�§µ�¥¯¥¨  
T +48 22 7026161 
¯�¨¥¦¯�¨¥¢Û¨

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
Â¥��°� ¨�¼ ¢ 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
³¥©³ §¦¯�¨¥¢Û�

Romania 
º»¼½�â¥© �� �§¢�¢¨¢ 
·ÎÎ·Ø·�Ã¥©¢�Ã¬� È� �
ß°¢�»¨¤¥É 
T +40 21 3170164 
¯�¨¥¦¯�¨¥¢�¥

Russia 
WILO Rus ooo 
¶Å¹ÇÏÅ�Ö¥§ª¥¯ 
T +7 495 7810690 
¯�¨¥¦¯�¨¥¢�°

Saudi Arabia 
º»¼½�Öè�Æ�â�® ¬ 
â�® ¬�¶¶ØÝÇ 
T +966 1 4624430 
¯§¬¥°¨ ¦¯ � �� ��¢ª¥©

Serbia and Montenegro 
º»¼½�¾�¥�� �¢¥¢¥¢ 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
¥¤¤�ª�¦¯�¨¥¢�§

Slovakia 
º»¼½�Ã¡�§¢�¢¥¢Ë�¥��¢�Á¨¥êÊ  
¸¹¶·Ý�¾� ��§¨ É  
T +421 2 33014511 
��¤¥¦¯�¨¥¢§Ê

Slovenia 
º»¼½���� ��ª�¢¥¢¥¢ 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
¯�¨¥¢ �� ��ª¦¯�¨¥¢§�

South Africa 
¡ ¨©§¥��¡¥°�¬��¤��ª  
¶Ý¶·�è��É ¨� 
T +27 11 6082780 
���¥¨¢ª¥���¨�°§¦ 
§ ¨©§¥�¢ª¥¢µ 

Spain 
º»¼½�»³ë��ª �¡¢�¢ 
Å¸¸·Ý��¨ª ¨×���´�� ��§�
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
¯�¨¥¢�³���ª ¦¯�¨¥¢�§

Sweden 
º»¼½�¡É�������¾ 
35246 Växjö 
T +46 470 727600 
¯�¨¥¦¯�¨¥¢§�

Switzerland 
èÖ¾�Â°©Û����² 
Ø¹¶·�â¬���¤�¨�� 
T +41 61 83680-20 
��¤¥¦�©³ÆÛ°©Û��¢ª¬

Taiwan 
º»¼½�Ù �¯ ��Ã¥©Û �®�¼�¢ 
¡ �ª¬¥���ì�§�¢Ë�à�¯�Ù �Û���
City 24159 
T +886 2 2999 8676  
��¨§¥�¢¯°¦¯�¨¥¢ª¥©¢�¯

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
¡ �¢�É��Ù�ª¢��¢¡ï¢ 
¹ØÏÇÝ�ð§� �³°¨ 
T +90 216 2509400 
¯�¨¥¦¯�¨¥¢ª¥©¢��

Ukraina 
º»¼½�ÒÊ� �� ��¢¥¢ ¢̄ 
·¶·¹¹�Ó��¯ 
T +38 044 2011870 
¯�¨¥¦¯�¨¥¢° 

United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
ß�³�¨��¨��ò����Á¥��ô¡¥°�¬ 
PO Box 262720 Dubai  
T +971 4 880 91 77 
��¤¥¦¯�¨¥¢ �

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
��¤¥¦¯�¨¥Æ°§ ¢ª¥©

Vietnam 
º»¼½�÷���� ©�Ã¥�¼�¢ 
´¥�Ã¬��Ö��¬�Ã��®Ë�÷���� © 
T +84 8 38109975 
�Ê©��¬¦¯�¨¥¢É�
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