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1. Informacje ogólne 

1.1 O niniejszej instrukcji 

Instrukcja monta�u i obsługi jest istotnym składnikiem 
urz�dzenia. Powinna ona by� zawsze do dyspozycji w 
pobli�u wyrobu. Dokładne przestrzeganie instrukcji jest 
warunkiem zgodnego z przeznaczeniem u�ytkowania 
i wła�ciwej obsługi urz�dzenia. 
Instrukcja monta�u i obsługi odpowiada wykonaniu urz�-
dzenia i jest zgodna ze stanem norm dotycz�cych bez-
piecze�stwa w ich stanie w czasie przygotowania do 
druku. 

2. Bezpiecze�stwo 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe zalece-
nia, które nale�y przestrzega� przy ustawieniu i pracy 
urz�dzenia. Dlatego monterzy i u�ytkownik powinni bez-
warunkowo przeczyta� t� instrukcj� przed wykonaniem 
monta�u i uruchomienia. Nale�y przestrzega� nie tylko 
ogólnych zalece� dotycz�cych bezpiecze�stwa zawar-
tych w niniejszym rozdziale, lecz tak�e specjalnie ozna-
czonych zalece� zawartych w nast�pnych rozdziałach. 

2.1 Oznaczenie zalece� w instrukcji obsługi 

Symbole 

 

Ogólny symbol niebezpiecze�stwa. 

 

Zalecenia przy zagro�eniach zwi�zanych z 
napi�ciem elektrycznym. 

 

WSKAZÓWKA: ... 

Komunikaty 

NIEBEZPIECZE�STWO! Bardzo niebezpieczna sytu-
acja. 
Nieprzestrzeganie powoduje �mier� lub bardzo po-
wa�ne skaleczenia. 

OSTRZE�ENIE! U�ytkownik mo�e ulec (powa�nym) 
skaleczeniom. „Ostrze�enie” obejmuje sytuacje, w 
których mo�liwe s� (powa�ne) uszkodzenia ciała, 
je�eli odpowiednie zalecenia nie b�d� przestrzegane. 

OSTRO�NIE! Istnieje niebezpiecze�stwo uszkodze-
nia pompy/urz�dzenia. „Ostro�nie” podaje zalecenia, 
nieprzestrzeganie których mo�e spowodowa� uszko-
dzenia wyrobu. 

WSKAZÓWKA! U�yteczna wskazówka odno�nie obcho-
dzenia si� z wyrobem. Zwraca uwag� na mo�liwo�� 
wyst�pienia trudno�ci. 

2.2 Kwalifikacje personelu 

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

2.3 Niebezpiecze�stwa wynikaj�ce z nieprzestrzega-
nia zalece� 

Nieprzestrzeganie zalece� dotycz�cych bezpiecze�stwa 
mo�e stwarza� zagro�enia dla osób oraz spowodowa� 
uszkodzenie pompy/urz�dzenia. Nieprzestrzeganie zale-

ce� mo�e doprowadzi� do utraty mo�liwo�ci otrzymania 
odszkodowania za szkody wynikłe z pracy urz�dzenia. 
W szczególno�ci nieprzestrzeganie zalece� mo�e przy-
kładowo spowodowa�: 
• niewła�ciwe działanie pompy/urz�dzenia, 
• zagro�enia dla osób wywołane oddziaływaniami elek-

trycznymi, mechanicznymi i bakteriologicznymi. 

2.4 Zalecenia dla u�ytkowników 

Nale�y przestrzega� obowi�zuj�cych przepisów odno-
�nie bezpiecze�stwa pracy. Nale�y wykluczy� zagro�e-
nia wynikaj�ce z zastosowania energii elektrycznej. Na-
le�y przestrzega� miejscowych lub ogólnych przepisów 
[np. IEC,VDE itp.] oraz miejscowego zakładu energe-
tycznego. 

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

U�ytkownik powinien zapewni�, aby wszystkie prace 
sprawdzaj�ce i monta�owe były wykonywane przez wy-
kwalifikowany personel posiadaj�cy odpowiednie upraw-
nienia. Personel ten powinien dokładnie zapozna� si� z 
instrukcj� monta�u i obsługi. Prace na pom-
pie/urz�dzeniu powinny by� wykonywane tylko podczas 
postoju. 

2.6 Samowolna przebudowa i stosowanie nie-
wła�ciwych cz��ci zamiennych 

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

2.7 Niedopuszczalne sposoby pracy 

Bezpieczna praca dostarczonej pompy/urz�dzenia jest 
gwarantowana tylko przy zastosowaniach zgodnych z 4-
szym rozdziałem instrukcji. Podane w katalogu/ karcie 
danych warto�ci graniczne nie mog� by� w �adnym 
przypadku przekraczane.  

3. Transport i magazynowanie 

Po dostawie nale�y sprawdzi�, czy nie nast�piło uszko-
dzenie urz�dzenia podczas transportu. Po stwierdzeniu 
uszkodze� transportowych nale�y we wła�ciwym termi-
nie wdro�y� odpowiednie działania wzgl�dem spedytora.  

 

OSTRO�NIE! Przy magazynowaniu nale�y 
przechowywa� pomp� w miejscu suchym 
i zabezpieczonym przed uderzeniami me-
chanicznymi oraz zewn�trznymi oddziaływa-
niami (wilgoci, mrozu itp.). 

 Aby unikn�� wszelkiego rodzaju uszkodze� nale�y 
ostro�nie obchodzi� si� z pomp�. 

4. Zastosowanie 

 

OSTRO�NIE! Niebezpiecze�stwo uszkodze-
nia pompy! Pompy gł�binowe typu TWI 5 s� 
przeznaczone wył�cznie do przetłaczania 
wody. 

 

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
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Pompy gł�binowe typu TWI 5 mo�na stosowa� w nast�-
puj�cych obszarach: 
• W szybach o małej gł�boko�ci, zbiornikach, cyster-

nach  
• Do pompowania i przetłaczania wody u�ytkowej:  

w budynkach (zaopatrzenie w wod�) 
w rolnictwie (deszczownice, nawadnianie...) 

• Pompy te nadaj� si� do: wody czystej, wody u�ytko-
wej, wody chłodz�cej, wody deszczowej. Pompa nie 
mo�e pracowa� w sposób ci�gły, a wi�c nie nadaje 
si� np. do zasilania fontann (przy czasie pracy ci�głej 
wi�kszym od 2 godzin zmniejsza si� �ywotno�� pom-
py).  

Pompa nie mo�e by� stosowana do opró�niania base-
nów pływackich. 

5. Dane wyrobu 

5.1 Oznaczenie typu 

                    TWI5 - SE - 3 04 - DM / B 
 
Typ pompy 
SE - pływaj�cy pobór  
        (boczne podł�czenie ssawne)  
Przepływ znamionowy w m3/h 
Liczba stopni 
EM - silnik jednofazowy 230 V 
DM – silnik trójfazowy 400 V 
B – typ technicznego wykonania 

5.2 Dane techniczne 

Maks. ci�nienie robocze:   patrz tabliczka znamionowa 
Maks. temperatura cieczy:         40 °C 
Pobór mocy P1:      patrz tabliczka znamionowa 
Pr�d znamionowy:     patrz tabliczka znamionowa 
Pr�dko�� obrotowa:    patrz tabliczka znamionowa 
Stopie� ochrony silnika:           IP68 
Stopie� ochrony urz�dzenia  
steruj�cego (pr�d jednofazowy):        IP54 
Klasa izolacji:              F 
Cz�stotliwo��:              50 Hz 
Napi�cie   pr�d jednofazowy:      230V (± 10 %) 
    pr�d trójfazowy:       400V (± 10 %) 
Długo�� kabla:              20 m 
Maks. cz�stotliwo�� przeł�cze�/godzin�:      40 
Maks. gł�boko�� zanurzenia:         20 m 
Maks. �rednica ziarna:            2 mm 
Maks. zawarto�� piasku:          50 g/ m3 
Wymiary i podł�czenia:        (patrz rys. 1) 

5.3 Zakres dostawy 

• Pompa z silnikiem jednofazowym z kablem poł�cze-
niowym (H07RN-F) z skrzynk� wł�cz/wył�cz z kablem 
sieciowym 2 m z wtyczk� lub pompa z silnikiem trójfa-
zowym z kablem poł�czeniowym (H07RN-F) i kablem 
(3 fazy + uziemienie). 

• Lina no�na 20 m. 
• Instrukcja monta�u i obsługi 
• Zalecenia dotycz�ce bezpiecze�stwa 

5.4 Wyposa�enie dodatkowe 

Wyposa�enie dodatkowe nale�y zamawia� osobno. 
• Zawór odcinaj�cy 
• Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym 
• Urz�dzenie steruj�ce i zabezpieczenie silnika 

• Wył�cznik zabezpieczenia 
• Wył�cznik pływakowy 
• Akustyczny alarm przelania 
• Fluidcontrol 
• Czujnik ci�nienia 
• Filtr ssawny z pływakiem 

Filtr zgrubny 
Filtr dokładny 

Dalsze informacje odno�nie oznacze� cz��ci i numerów 
dla zamawiania patrz katalog i karta danych. 

5.5 Opis pompy (rys. 2, 3, 4, 5, 6 i 7) 

1.  Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym 
2.  Zasuwa odcinaj�ca 
3.  Wył�cznik pływakowy 
4.  Skrzynka podł�czeniowa - pr�d jednofazowy 
5.  Lina no�na 
6.  Fluidcontrol 
7.  Przewód zasilaj�cy 
8.  Pływak w dolnej pozycji 
9.  Pływak w górnej pozycji 
10. Czujnik ci�nienia 
11. Skrzynka podł�czeniowa - pr�d trójfazowy 
12. Filtr ssawny z pływakiem 
13. Otwór odpowietrzaj�cy (nale�y wykona� samemu) 
14. Kosz ssawny 

5.6 Konstrukcja pompy i silnika 

Pompa zatapialna jest wykonana jako wielostopniowa 
pompa wirowa.  
Wszystkie cz��ci pompy, stykaj�ce si� z przetłaczan� 
ciecz�, s� wykonane ze stali nierdzewnej.  
Silnik elektryczny jest oddzielony od hydraulicznej cz��ci 
pompy za pomoc� dwóch uszczelnie� mechanicznych 
i olejowej komory po�redniej, zapewniaj�cych szczelno�� 
silnika.  
W zakresie dostawy pompy zawarta jest lina no�na. 
W dolnej cz��ci pompy znajduje si� kosz ssawny. 
Modele SE maj� boczny króciec ssawny dla podł�czenia 
pływaj�cego lub stałego filtra ssawnego oraz kolano 
kołnierzowe z 4 tłumikami drga� do monta�u na podło�u. 
Pompa z silnikiem jednofazowym (EM) jest dostarcza-
na jako gotowa do podł�czenia wraz ze skrzynk�, zawie-
raj�c� nast�puj�ce elementy: 
• wył�cznik z sygnalizacj� �wietln�, 
• przeka�nik nadmiarowo-pr�dowy z r�cznym odbloko-

waniem,  
• kondensator, 
• podł�czenie do wył�cznika pływakowego (dla zabez-

pieczenia przed brakiem wody), 
• kabel podł�czony do skrzynki zaciskowej i pompy, 
• kabel sieciowy długo�ci 2 m z wtyczk� z zestykiem 

ochronnym. 
Silnik posiada system zabezpieczaj�cy automatycznie 
wył�czaj�cy silnik przy jego przegrzaniu i zał�czaj�cy go 
ponownie po dostatecznym schłodzeniu. 
Pompa z silnikiem trójfazowym (DM) dostarczana jest 
z kablem z wolnym ko�cem (3 bieguny + uziemienie). 
Urz�dzenie steruj�ce mo�e by� dostarczone przez firm� 
Wilo lub klient mo�e je zrealizowa� w inny sposób. Urz�-
dzenie steruj�ce musi posiada� wył�cznik zabezpiecze-
nia silnika. 
Po wyzwoleniu zabezpieczenia nadmiarowego nale�y 
odblokowa� status zabezpieczenia przez wył�czenie 
i zał�czenie wył�cznika. 

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
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6. Instalowanie i podł�czenie 

 

OSTRO�NIE! Instalowanie i podł�czenie 
elektryczne musi by� wykonane zgodnie 
z miejscowymi przepisami przez uprawnio-
nego elektromontera. 

 

 

OSTRZE�ENIE! Zagro�enie dla osób! Nale-
�y przestrzega� obowi�zuj�cych przepisów 
odno�nie bezpiecze�stwa pracy. 

 

 

OSTRZE�ENIE! Niebezpiecze�stwo pora�e-
nia pr�dem! 
Nale�y wykluczy� zagro�enia wynikaj�ce 
z zastosowania energii elektrycznej. 
Nale�y przestrzega� obowi�zuj�cych krajo-
wych przepisów elektrycznych i ogólnych 
krajowych wymaga� i przepisów. 

 

6.1 Instalowanie 

 

OSTRO�NIE! Niebezpiecze�stwo uszko-
dzenia pompy! 
Pompa nie mo�e by� transportowana, pod-
noszona lub opuszczana za po�rednictwem 
kabla elektrycznego. 

 

– Miejsce ustawienia pompy musi by� zabezpieczone 
przed mrozem. 

– Zamocowa� lin� no�n� do otworu mocuj�cego u góry 
pompy. 

– Podł�czy� ruroci�g tłoczny. 
– Za pomoc� odpowiednich elementów mocuj�cych 

przymocowa� beznapr��eniowo kabel zasilaj�cy do 
ruroci�gu tłocznego. 

– Opu�ci� pomp� na linie no�nej do wody i usytuowa� 
tak, aby znajdowała si� ona stale pod wod�. Maks. 
gł�boko�� zanurzenia:  20 m przy swobodnym zawie-
szeniu. 

– Pomp� nale�y eksploatowa� przy jej poziomym poło-
�eniu. 

– Nale�y zapewni�, aby szyb miał stał� �rednic� na 
wysoko�ci, co ułatwia opuszczenie pompy. 

– Pomp� umie�ci� w �rodku szybu.  
– Nale�y zwróci� uwag� na to, aby pompa, kabel zasi-

laj�cy i lina no�na nie ocierały si� podczas pracy 
pompy o �ciany szybu lub o inne przeszkody. 

– W ko�cowej pozycji pompa powinna si� znajdowa� 
na wysoko�ci co najmniej 0,50 m od dna szybu. 

– Nale�y zapewni�, aby podczas pracy pompy poziom 
wody znajdował zawsze co najmniej 0,15 m ponad 
kosz ssawny pompy. 

– Przy instalowaniu na wolnym powietrzu: zapewni� 
ochron� ruroci�gu ci�nieniowego, urz�dzenia steruj�-
cego, zasuwy i elementów sterowania elektrycznego 
przed mrozem. 

– Przy u�yciu pływaj�cego poboru (filtr zasysaj�cy z 
poł�czeniem za pomoc� w��a) nale�y zwróci� uwag� 
na wła�ciwe dopasowanie długo�ci w��a do prze-
strzennych uwarunkowa� cysterny. W celu wyelimi-
nowania mo�liwo�ci dopływu powietrza do pompy filtr 
zgrubny nie powinien dochodzi� do powierzchni wody 
(patrz rys. 8). 

– Przy wykonaniach SE mo�liwe jest zainstalowanie 
pompy poza wod�, bo silnik jest chłodzony przez 
przetłaczan� ciecz (patrz rys. 7). 

– Dostarczane wraz z pomp� z silnikiem jednofazowym 
urz�dzenie steruj�ce umo�liwia realizacj� zabezpie-
czenia przed brakiem wody przez podł�czenie wy-
ł�cznika pływakowego (patrz punkt 6.3) lub zał�cza-

nie/wył�czanie przez podł�czenie czujnika ci�nienia 
(patrz rys. 4). 

– Urz�dzenie steruj�ce oferowane jako wyposa�enie 
dodatkowe pomp z silnikiem trójfazowym umo�liwia 
realizacj� zabezpieczenia przed brakiem wody przez 
podł�czenie wył�cznika pływakowego lub zał�cza-
nie/wył�czanie przez podł�czenie czujnika ci�nienia 
(patrz rys. 5). 

6.2 Podł�czenie hydrauliczne 

 

OSTRO�NIE! Niebezpiecze�stwo uszko-
dzenia pompy! W modelu SE przed uru-
chomieniem pompy w�� nale�y napełni� 
wod� (patrz rys. 8). 

Przy u�yciu rur stalowych z podł�czeniem gwintowym 
i półsztywnych rur polietylenowych o du�ej g�sto�ci 
�rednica rury nie mo�e by� mniejsza od �rednicy podł�-
czenia pompy.  
Przy zastosowaniu rur półsztywnych pomp� nale�y po-
deprze� ponad lin� no�n� przymocowan� do pompy.  
Na wylocie pompy i przed zasuw� odcinaj�c� nale�y 
bezwarunkowo zastosowa� zabezpieczenie przed prze-
pływem zwrotnym. 

6.3 Podł�czenie elektryczne 

 

OSTRZE�ENIE! Niebezpiecze�stwo pora-
�enia pr�dem! 
Podł�czenie elektryczne powinno by� wyko-
nane zgodnie z obowi�zuj�cymi, miejscowy-
mi przez elektromontera posiadaj�cego od-
powiednie uprawnienia. 

– Sprawdzi� rodzaj pr�du i napi�cie zasilania sieciowe-
go. 

– Zwróci� uwag� na dane tabliczki znamionowej pom-
py. 

– Bezpiecznik: 16 A, dla ochrony przewodów. 
– Zwróci� uwag� na poprawne podł�czenie uziemienia. 
– Pompa z silnikiem trójfazowym jest dostarczana 

z kablem długo�ci 20 m, który musi by� podł�czony 
do urz�dzenia zabezpieczaj�cego lub urz�dzenia ste-
ruj�cego (podł�czenia elektryczne zgodnie ze sche-
matem instrukcji monta�u i obsługi urz�dzenia steru-
j�cego). 

– Bezwarunkowo nale�y zastosowa� elektryczne za-
bezpieczenie pompy z silnikiem trójfazowym. 

– Pompa z silnikiem jednofazowym ma kabel sieciowy 
i jest dostarczana ze skrzynk� kondensatorow� i za-
bezpieczeniem termicznym. Skrzynk� t� nale�y pod-
ł�czy� do sieci zasilaj�cej za pomoc� kabla przewi-
dzianego do tego celu. 

– Nale�y podł�czy� wył�cznik pływakowy lub czujnik 
ci�nienia. W tym celu przed otwarciem skrzynki prze-
ł�czaj�cej odł�czy� pomp� od sieci. Usun�� mostek 
i na jego miejsce podł�czy� przewód zasilaj�cy wy-
ł�cznika i przewód uziemiaj�cy, o ile istnieje. Wska-
zówki dla podł�czenia elektrycznego patrz schemat 
podł�cze� zacisków w skrzynce zaciskowej. 

– Regulacja wysoko�ci: Nale�y zapewni�, aby przy 
wył�czonej pompie poziom wody znajdował si� co 
najmniej 150 mm ponad koszem ssawnym (patrz rys. 
3). 

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
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7. Uruchomienie 
7.1 Kierunek obrotów 

 

WSKAZÓWKA: Ci�nienie zmierzone w ruro-
ci�gu otworu wiertniczego przy zamkni�tej 
zasuwie odpowiada wysoko�ci podnoszenia 
pompy przy zerowym przepływie minus ró�-
nica wysoko�ci mi�dzy punktem uj�cia i lu-
strem wody. 

Pr�d jednofazowy 230 V: Brak niebezpiecze�stwa nie-
wła�ciwego kierunku obrotów. 
Pr�d trójfazowy 400 V: W celu sprawdzenia, czy pompa 
obraca si� we wła�ciwym kierunku nale�y sprawdzi� 
ci�nienie tłoczenia. Przy wła�ciwym kierunku obrotów 
pompa wytwarza wy�sze ci�nienie tłoczenia. Istnieje 
równie� mo�liwo�� pomiaru ci�nienia przy zamkni�tej 
zasuwie i porównania zmierzonego ci�nienia z ci�nie-
niem wymaganym.  
Przy niewła�ciwym kierunku obrotów zamieni� miejscami 
podł�czenia dwóch faz na urz�dzeniu steruj�cym lub 
wył�czniku zabezpieczaj�cym. 

7.2 Praca 

 

OSTRO�NIE! Niebezpiecze�stwo uszko-
dzenia pompy! Pompa nie mo�e nigdy pra-
cowa� na sucho lub przy zamkni�tym zawo-
rze odcinaj�cym. 

 

Firma Wilo nie bierze odpowiedzialno�ci za straty spo-
wodowane suchobiegiem pompy. 
– Jeszcze raz nale�y sprawdzi� wszystkie podł�czenia 

elektryczne, elektryczne urz�dzenia zabezpieczaj�ce 
i warto�ci bezpieczników. 

– Zmierzy� warto�ci pr�du w podł�czeniu ka�dej fazy 
i zmierzone warto�ci porówna� z warto�ciami zna-
mionowymi tabliczki znamionowej. 

 

OSTRO�NIE! Niebezpiecze�stwo uszko-
dzenia pompy! Podane warto�ci znamiono-
we pr�du silnika nie mog� by� przekraczane. 

– Po zanurzeniu pompy w wodzie nale�y pomp� kilka-
krotnie zał�czy� i wył�czy�, aby wytłoczy� resztki 
powietrza znajduj�cego si� w pompie. 

– Ewentualnie dla uzyskanie lepszego odpowietrzania 
mo�e by� potrzebne wykonanie otworu Ø 3 mm w ru-
rze tłocznej (patrz rys. 3). 

– Zmierzy� napi�cie zasilania przy pracuj�cym silniku. 

 

WSKAZÓWKA: Odno�nie dopuszczalnej 
tolerancji napi�cia patrz punkt 5.2. 
 

8. Konserwacja 

 

OSTRO�NIE! Wszystkie prace konserwacyj-
ne na pompie (pompach) wykonywa� po 
odł�czeniu od napi�cia. 

– Nie wykonywa� �adnych prac na pracuj�cej pompie. 
– Je�eli kosz ssawny jest zatkany i wydajno�� pompy 

znacznie si� obni�yła, to pomp� nale�y podnie��, 
zdj�� kosz ssawny i oczy�ci� go szczotk� pod wod�. 

– Naprawy pompy oraz zmiany w poł�czeniach elek-
trycznych mog� by� wykonane tylko przez wykwalifi-
kowanych fachowców lub techników serwisu. 

– Przy zamawianiu cz��ci zamiennych nale�y poda� 
wszystkie dane tabliczki znamionowej pompy. 

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
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9. Awarie, przyczyny i usuwanie 

Awarie Przyczyny Usuwanie 
Niewła�ciwe napi�cie lub spadek napi�cia Sprawdzi� podł�czone napi�cie przy 

rozruchu: 
Niewystarczaj�ce przekroje przewodów 
kabla mog� spowodowa� spadek napi�cia 
uniemo�liwiaj�cy normaln� prac� silnika. 

Przerwa w kablu zasilaj�cym silnika 
 

Zmierzy� rezystancj� mi�dzy fazami. 
W razie potrzeby podnie�� pomp� 
i sprawdzi� kabel. 

Pompa pracuje i nast�pnie si� wył�cza 
 

Zadziałało zabezpieczenie silnika 
 

Sprawdzi� warto�ci pr�du nastawione na 
wyzwalaczu termicznym i porówna� z da-
nymi tabliczki znamionowej. 
Wa�ne: Przy cz�sto powtarzaj�cym si� 
wył�czaniu poszuka� przyczyny. Wymu-
szone, cz�sto powtarzaj�ce si� ponowne 
zał�czenia mog� spowodowa� uszkodze-
nie silnika. 

Za niskie napi�cie 
 

Sprawdzi� napi�cie zasilania na urz�dze-
niu steruj�cym. 

Zatkany kosz ssawny Podnie�� i oczy�ci� pomp�. 

Zasuwa jest zamkni�ta Otworzy� zasuw�. 

Niewła�ciwy kierunek obrotów silnika 
(silnik trójfazowy) 

Zamieni� miejscami podł�czenia dwóch 
faz na urz�dzeniu steruj�cym. 

Zabezpieczenie przed przepływem zwrot-
nym zablokowane w pozycji zamkni�tej 

Zabezpieczenie przed przepływem zwrot-
nym zdemontowa� i oczy�ci�. 

Brak przepływu lub niewystarczaj�cy 
przepływ 

Brak wody lub poziom wody w szybie za 
niski 
 

Sprawdzi� poziom wody w szybie: Przy 
pracy pompy powinien on wynosi� co 
najmniej 0,15 m ponad kosz ssawny 
pompy. 

Za mała ró�nica mi�dzy punktami przeł�-
czania na manometrze ró�nicowym 

Zwi�kszy� odst�p mi�dzy punktami zał�-
czania i wył�czania. 

Nieprawidłowe usytuowanie pływaka. Zmieni� usytuowanie pływaka dla uzyska-
nia wła�ciwych czasów zał�czania pompy. 

Za mała obj�to�� zbiornika ci�nieniowego 
lub za niskie ci�nienie nastawione w tym 
zbiorniku 

Sprawdzi� nastawy ci�nie� przeł�czania 
i nastawi� je od nowa. 
Sprawdzi� ci�nienie w zbiorniku. Ci�nienie 
w zbiorniku powinno by� ni�sze o 0,3 bar 
od ci�nienia zał�czania pompy. 
Zwi�kszy� obj�to�� przez zamontowanie 
dodatkowego zbiornika albo wymieni� 
zbiornik. 

Za du�a cz�sto�� zał�czania pompy 

Nieszczelne zabezpieczenie przed prze-
pływem zwrotnym. 

Zabezpieczenie przed przepływem zwrot-
nym oczy�ci� lub wymieni�. 

 

 

OSTRO�NIE! Piasek i zanieczyszczenia s� 
cz�stymi przyczynami awarii. Pompa bez 
stopy podporowej musi by� zawieszona na 
wystarczaj�cej wysoko�ci nad dnem stu-
dzienki dla unikni�cia przedostawania si� 
piasku do pompy. 

 

Je�eli w krótkim czasie nast�pi ponowne wyzwolenie 
zabezpieczenia przed przeci��eniem, to pomp� powinien 
sprawdzi� odpowiedni fachowiec lub technik serwisu.  
 
Je�eli nie mo�na usun�� przyczyny awarii, to nale�y 
si� zwróci� do odpowiedniej fachowej firmy lub do 
obsługi klientów firmy Wilo. 
 
 
 
 

10. Monta� - Demonta� 

 

OSTRO�NIE! Zwraca� uwag� na to, aby 
nie zamieni� �adnych cz��ci. 
 

 

Odł�czy� pomp� OD NAPI�CIA. (patrz rys. 9a i 9b). 

11. Cz��ci zamienne 

Cz��ci zamienne nale�y zamawia� za po�rednictwem 
miejscowych fachowców i/lub słu�by obsługi klientów 
firmy Wilo. Aby wyeliminowa� dodatkowe zapytania i 
bł�dne zamówienia nale�y przy ka�dym zamówieniu 
poda� wszystkie dane tabliczki znamionowej.  
 

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
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NL EG-verklaring van overeenstemming 
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de 
geleverde uitvoering voldoet aan de volgende 
bepalingen: 
EG-richtlijnen betreffende machines 98/37/EG 
Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG 
als vervolg op 91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG 
EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG als vervolg
op 93/68/EEG 

Gebruikte geharmoniseerde normen, in het 
bijzonder: 1)

I Dichiarazione di conformità CE 
Con la presente si dichiara che i presenti prodotti 
sono conformi alle seguenti disposizioni e 
direttive rilevanti:
Direttiva macchine 98/37/CE 
Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e 
seguenti modifiche 91/263/CEE, 92/31/CEE, 
93/68/CEE 
Direttiva bassa tensione 73/23/CEE e seguenti 
modifiche 93/68/CEE 

Norme armonizzate applicate, in particolare: 1)

E Declaración de conformidad CE 
Por la presente declaramos la conformidad del 
producto en su estado de suministro con las 
disposiciones pertinentes siguientes: 
Directiva sobre máquinas 98/37/CE 
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 
89/336/CEE modificada por 91/263/CEE, 
92/31/CEE, 93/68/CEE 
Directiva sobre equipos de baja tensión 
73/23/CEE modificada por 93/68/CEE 

Normas armonizadas adoptadas, especialmente: 1)

P Declaração de Conformidade CE
Pela presente, declaramos que esta unidade no 
seu estado original, está conforme os seguintes 
requisitos: 
Directivas CEE relativas a máquinas 98/37/CE
Compatibilidade electromagnética 89/336/CEE 
com os aditamentos seguintes 91/263/CEE, 
92/31/CEE, 93/68/CEE 
Directiva de baixa voltagem 73/23/CEE com os 
aditamentos seguintes 93/68/CEE 

Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1)

S CE- försäkran 
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat 
utförande motsvarar följande tillämpliga 
bestämmelser: 
EG–Maskindirektiv 98/37/EG 
EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 
89/336/EWG med följande ändringar
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
EG–Lågspänningsdirektiv 73/23/EWG med 
följande ändringar 93/68/EWG 

Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1)

N EU-Overensstemmelseserklæring 
Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse 
som levert er i overensstemmelse med følgende 
relevante bestemmelser: 
EG–Maskindirektiv 98/37/EG 
EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet
89/336/EWG med senere tilføyelser: 
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
EG–Lavspenningsdirektiv 73/23/EWG med senere
tilføyelser: 93/68/EWG 

Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1)

FIN CE-standardinmukaisuusseloste 
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa 
seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: 
EU–konedirektiivit: 98/37/EG 
Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/EWG 
seuraavin täsmennyksin 91/263/EWG 92/31/EWG, 
93/68/EWG 
Matalajännite direktiivit: 73/23/EWG seuraavin 
täsmennyksin 93/68/EWG 

Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1)

DK EF-overensstemmelseserklæring 
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering
overholder følgende relevante bestemmelser: 
EU–maskindirektiver 98/37/EG 
Elektromagnetisk kompatibilitet: 89/336/EWG, 
følgende 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Lavvolts-direktiv 73/23/EWG følgende 
93/68/EWG 

Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1)

H EK. Azonossági nyilatkozat 
Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az
alábbiaknak megfelel: 
EK Irányelvek gépekhez: 98/37/EG 
Elektromágneses zavarás/türés: 89/336/EWG és 
az azt kiváltó 91/263/EWG, 92/31/EWG, 
93/68/EWG 
Kisfeszültségü berendezések irány-Elve: 
73/23/EWG és az azt kiváltó 93/68/EWG  

Felhasznált harmonizált szabványok, különösen: 1)

CZ Prohlášení o shodě EU 
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném
provedení odpovídá následujícím příslušným 
ustanovením: 
Směrnicím EU–strojní zařízení 98/37/EG 
Směrnicím EU–EMV 89/336/EWG ve sledu 
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Směrnicím EU–nízké napětí 73/23/EWG ve sledu 
93/68/EWG 

Použité harmonizační normy, zejména: 1)

PL Deklaracja Zgodności CE 
Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnoscią 
że dostarczony wyrób jest zgdony z następującymi 
dokumentami: 
EC–dyrektywa dla przemysłu maszynowego 
98/37/EG 
Odpowiedniość elektromagnetyczna 89/336/EWG 
ze zmianą 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Normie niskich napięć 73/23/EWG ze zmianą 
93/68/EWG 

Wyroby są zgodne ze szczegółowymi normami 
zharmonizowanymi: 1)

RUS Деклация о соответствии Европейским 
нормам 
Настоящим документом заявляем, что данный 
агрегат в его объеме поставки соответствует 
следующим нормативным документам: 

Директивы EC в отношении машин 98/37/EG 
Электромагнитная устойчивость 89/336/EWG с
поправками 91/263/EWG, 92/31/EWG, 
93/68/EWG 
Директивы по низковольтному напряжению 
73/23/EWG с поправками 93/68/EWG 

Используемые согласованные стандарты и 
нормы, в частности : 1)

GR ∆ήλωση προσαρ ογής της Ε.Ε. 
∆ηλώνου ε ότι το προϊόν αυτό σ’ αυτή την 
κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις ακόλουθες 
διατάξεις : 

Οδηγίες EG για ηχανή ατα 98/37/EG 

Ηλεκτρο αγνητική συ βατότητα EG-89/336/EWG 
όπως τροποποιήθηκε 91/263/EWG 92/31/EWG, 
93/68/EWG 

Οδηγία χα ηλής τάσης EG–73/23/EWG όπως
τροποποιήθηκε 93/68/EWG 

Εναρ ονισ ένα χρησι οποιού ενα πρότυπα,
ιδιαίτερα: 1)

TR CE Uygunluk Teyid Belgesi 
Bu cihazın teslim edildiği ºekliyle aºağıdaki 
standartlara uygun olduğunu teyid ederiz: 
AB-Makina Standartları 98/37/EG 
Elektromanyetik Uyumluluk 89/336/EWG ve takip 
eden, 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Alçak gerilim direktifi 73/23/EWG ve takip eden, 
93/68/EWG 

Kısmen kullanılan standartlar: 1)

1) EN 809, 
EN 60034-1 

Erwin Prieß
Quality Manager

WILO AG
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
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