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1. Ogólne informacje

Instrukcja montażu i obsługi stanowi część
produktu. Powinna być stale dostępna w pobliżu
produktu. Ścisłe przestrzeganie tej instrukcji
stanowi warunek użytkowania zgodnego
z przeznaczeniem oraz należytej obsługi produk-
tu.
Instrukcja montażu i obsługi jest zgodna z wyko-
naniem produktu i stanem norm regulujących
problematykę bezpieczeństwa, obowiązujących
w dniu złożenia instrukcji do druku.

1.1 Zastosowanie
Pompa jest stosowana do tłoczenia czystych
cieczy w gospodarstwie domowym, rolnictwie,
przemyśle itp... (Główne obszary zastosowań:
zaopatrzenie w wodę, rozdział wody – zasilanie
wież ciśnień – instalacje zraszające, nawodnienie
– czyszczenie wysokociśnieniowe – tłoczenie
kondensatu – nawilżanie powietrza – obiegi
przemysłowe i w połączeniu z każdym rodzajem
systemu modułowego).

- Systemy gaśnicze – zasilanie kotłów grzewczych
(wymagany zestaw bypassów).

1.2 Dane przyłącza i parametry 
• Maksymalne ciśnienie robocze (w zależności od

modelu):

• Zakres temperaturowy tłoczonego medium:
(wersja z uszczelką EPDM) - 15° do + 90°C

• Maks. temperatura otoczenia: + 40°C maks.
• Min. ciśnienie zasilające: w zależności od NPSH

pompy

Emisja hałasu : zależy od wielkości pompy, jej
liczby obrotów, punktu pracy i typu silnika.
W niektórych przypadkach może osiągnąć do
70 dB(A) przy 50 Hz i 75 dB(A) przy 60 Hz.

2.Bezpieczeństwo

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe
zalecenia, które muszą być uwzględnione przy
instalowaniu, uruchamianiu i pracy urządzenia.
Dlatego instrukcja obsługi musi być koniecznie
przeczytana przez montera i użytkownika przed
przystąpieniem do montażu i uruchomienia.
Należy przestrzegać nie tylko ogólnych zasad
bezpieczeństwa, wymienionych w tym punkcie,
ale także szczegółowych zasad bezpieczeństwa,
zamieszczonych w dalszych punktach, oznaczo-
nych symbolami niebezpieczeństw.

2.1 Oznaczenia zaleceń zawartych w instrukcji
obsługi

Symbole:

Ogólny symbol niebezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo związane z napięciem
elektrycznym

ZALECENIE: ...

Teksty ostrzegawcze:

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

UWAGA! Użytkownik może doznać (ciężkich)
obrażeń. "UWAGA" oznacza także prawdopo-
dobieństwo wystąpienia (ciężkich) uszkodzeń
w razie nieprzestrzegania wskazówki.

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo uszkodzenia
pompy/urządzenia. "Ostrożnie" oznacza
możliwość uszkodzenia produktu w przypadku
niezastosowania się do wskazówki.

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

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

2.3 Niebezpieczeństwa wynikające  
z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może
doprowadzić do zagrożenia dla osób oraz
spowodować uszkodzenie pompy/urządzenia.
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa
powoduje utratę wszelkich praw do gwarancji
i odszkodowania. 
W szczególności nieprzestrzeganie tych zasad
może nieść ze sobą następujące zagrożenia:

• niewłaściwe działanie ważnych funkcji
pompy/urządzenia,

• nieskuteczność zabiegów konserwacyjnych
i napraw,

• zagrożenie ludzi działaniem czynników elek-
trycznych, mechanicznych i bakteriologicznych,

• szkody materialne.

2.4 Zasady bezpieczeństwa dotyczące
użytkownika
Należy przestrzegać obowiązujących zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Należy wyeliminować zagrożenia związane
z energią elektryczną. Należy przestrzegać prze-
pisów [np. IEC, VDE itd.] oraz zaleceń lokalnego
zakładu energetycznego.

2.5 Zasady bezpieczeństwa związane 
z przeglądami i montażem
Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia
wykonania wszystkich czynności związanych
z przeglądami i montażem przez autoryzowa-

102 - 105 Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym 10 barów
302 - 304 Korpus pompy 16 barów
502 - 504 maks.
802 - 804 Ciśnienie dopływu : 6 barów
106 - 112 Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym 16 barów
305 - 312 Korpus pompy 16 barów
505 - 512 maks.
805 - 807 Ciśnienie dopływu : 10 barów
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nych, odpowiednio wykwalifikowanych specjali-
stów, po dokładnym zapoznaniu się z instrukcją
obsługi.
Prace na pompie/instalacji mogą być wykonywa-
ne tylko w czasie jej postoju.

2.6 Samowolne zmiany i stosowanie nieautoryzo-
wanych części zamiennych
Zmiany w pompie/instalacji są dopuszczalne
tylko w uzgodnieniu z produ¬centem. Celem
stosowania oryginalnych części zamiennych i
atestowanego osprzętu jest zapewnienie bez-
pieczeństwa. Zastosowanie innych części zwalnia
producenta z odpowiedzialności za  wynikające z
tego skutki

2.7 Niedopuszczalne sposoby eksploatacji
Bezpieczeństwo eksploatacji dostarczonej
pompy/urządzenia jest gwarantowane tylko
pod warunkiem jej użycia zgodnego z przeznac-
zeniem wg punktu 4 instrukcji obsługi. Wartości
graniczne, podane w katalogu/specyfi kacji, nie
mogą być przekraczane (odpowiednio w górę lub
w dół).

3.Transport i magazynowanie

W momencie otrzymania natychmiast sprawdzić,
czy pompa/urządzenie nie ma uszkodzeń trans-
portowych. W przypadku stwierdzenia uszkod-
zeń transportowych należy w odpowiednim ter-
minie podjąć niezbędne działania w firmie spe-
dycyjnej.
Jeżeli dostarczona pompa/urządzenie ma być
instalowana w późniejszym terminie, należy ją
przechowywać w suchym miejscu, wolnym od
wpływów zewnętrznych (jak wilgoć, mróz itd.).

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ekstremalne
niebezpieczeństwo obrażeń! 
Pompa może się przewrócić.Punkt ciężkości
pompy znajduje się stosunkowo wysoko, a
powierzchnia ustawienia pompy jest mała.
Dlatego należy podjąć stosowne kroki, aby
zabezpieczyć pompę przed przewróceniem i tym
samym wykluczyć obrażenia osób.

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo uszkodzenia
pompy! Niebezpieczeństwo uszkodzenia
w wyniku nieodpowiedniego postępowania
podczas transportu i magazynowania. Z pompą
należy obchodzić się, podnosić i transportować
w sposób ostrożny, aby nie uszkodzić jej przed
instalacją.

4. Opis produktu i wyposażenia
dodatkowego 

4.1 Opis (rys. 1, 2, 5) :
1 - Zawór stopowy
2 - Urządzenie odcinające od strony ssącej
3 - Urządzenie odcinające od strony ciśnieniowej
4 - Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
5 - Śruba wlotu/odpowietrzania

6 - Śruba opróżniania
7 - Mocowanie rury lub opaski rurowe
8 - Filtr ssania
9 - Zbiornik magazynujący

10 - Publiczna sieć wody pitnej
11 - Wyłącznik zabezpieczenia silnika
12 - Cokół betonowy
13 - Kurek
HA - maks. wysokość ssania
HC - minimalna wysokość dopływu

4.2 Pompa
Pompa jest pionową wielostopniową (2 do
12 stopni) pompą wirnikową dołączaną, nie zasy-
sającą samoistnie, a normalnie.
Przelot wału jest uszczelniany znormalizowanym
uszczelnieniem pierścieniem ślizgowym.
Dospawane kołnierze owalne do korpusu PN 16:
dostawa zawiera owalne żeliwne przeciwkołnier-
ze oraz uszczelki i śruby.

4.3 Silnik
Silnik z wirnikiem suchym - 2-biegunowy.
Stopień ochrony silnika : IP 54
Klasa izolacji : F
Silnik 1-fazowy: zintegrowane zabezpieczenie
termiczne silnika - kondensator automatycznego
resetu zintegrowany w skrzynce zaciskowej.

* Napięcie standardowe: (50Hz) ± 10% - (60Hz) ± 6%

Maks. liczba uruchomień silnika na godzinę

4.4 Opcjonalne wyposażenie dodatkowe
Zestaw bypassów - zawory odcinające – zbiornik
ciśnieniowy/zapasowy lub zbiornik ocynkowany
– zbiornik ochrony przed ciśnieniem uderzenio-
wym - skrzynka sterownicza – owalny przeciw-
kołnierz ze stali nierdzewnej PN16 z gwintem -
wyłącznik zabezpieczenia silnika - zabezpiecze-
nie przed przepływem zwrotnym – zawór stopo-
wy – złączki ochronne antywibracyjne - podze-
spół ochrony przed pracą na sucho – króćce
gwintowane z gwintem zewnętrznym (stal nierd-
zewna)…

5.Instalacja

2 Standardowe pozycje montażowe:
• Rys. 1 : Pompa w trybie ssącym
• Rys. 2 : Pompa w trybie dopływu poprzez zbiornik

magazynujący (9) lub publiczną sieć wody pitnej
(10). z ochroną przed pracą na sucho.

Moc silnika (kW)        0,37      0,55      0,75     1,1       1,5         1,85     2,2       2,5
Bezpośrednio     100      90      75     60     50      45     40     40

CZĘSTOTLIWOŚĆ 50Hz 60Hz
Liczba obrotów obr/min 2900 3500
Nawijanie* 3 ~ ≤ 4 230/400 V 220/380V do 254/440V
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5.1 Montaż
Ustawić pompę w suchym, zabezpieczonym
przed mrozem i łatwo dostępnym miejscu, blisko
punktu dopływu.
Montaż na betonowym cokole (wysokość przy-
najmniej 10 cm) (12) z kotwieniem w fundamen-
cie (plan ustawienia patrz rys. 3).
Pomiędzy cokołem i podłożem umieścić tłumik
w celu uniknięcia przenoszenia drgań i hałasu
(z korka lub wzmocnionego kauczuku). Przed
ostatecznym zamocowaniem kotwy cokołu
upewnić się, czy pompa jest ustawiona dokładnie
pionowo. Jeżeli to konieczne, zastosować kliny.

Zwrócić uwagę, że wysokość miejsca ustawienia
i temperatura tłoczonego medium mogą mieć
niekorzystny wpływ na moc ssania pompy.

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo uszkodzenia
pompy!
Przy temperaturach tłoczonego medium ponad
80 °C przewidzieć pompę do trybu dopływu
(funkcja ciśnienia wstępnego).

5.2 Przyłącza hydrauliczne
Rura przykręcana do pompy owalnym
przeciwkołnierzem.
Średnica rury nie może być w żadnym wypadku
mniejsza niż średnica przeciwkołnierza.
Przewód rury ssącej musi być możliwie krótki
i należy unikać w nim armatury, która może
obniżyć moc ssania (kolanka rurowe, zawory,
armatury zmniejszające przekrój rury...).

OSTROŻNIE! Połączenia przewodu rurowego
muszą być dobrze uszczelnione przy użyciu
odpowiednich materiałów! Do przewodu ssącego
nie może dostawać się powietrze; Przewód ssący
zawsze układać pod nachyleniem (min. 2 %)
(patrz rys. 1).

- Stosować uchwyty i opaski, aby masa przewodu
rurowego nie była utrzymywana przez pompę.

- Strzałka na korpusie pompy oznacza kierunek
przepływu tłoczonego medium.

- Do ochrony pompy przed uderzeniami ciśnienia
od strony ciśnieniowej zamontować zawór
zwrotny.

Do tłoczenia gorącej wody lub wody zawierającej
dużo tlenu zalecamy montaż zestawu bypassów
(rys. 1, poz. BP).

5.3 Podłączenie elektryczne
Podłączenie elektryczne musi być wykonane
przez instalatora dopuszczonego przez lokalny
zakład energetyczny zgodnie z obowiązującymi
przepisami lokalnymi (np. przepisami SEP).

- Elektryczne wartości znamionowe (częstotliwo-
ść, napięcie, prąd znamionowy) silnika są
umieszczone na tabliczce znamionowej.

- Rodzaj prądu i napięcie przyłącza sieciowego
muszą odpowiadać danym na tabliczce znamio-
nowej.

- Wyposażenie silnika w elektryczne zabezpiecze-
nie jest obowiązkowe. Odbywa się to przez
wyłącznik zabezpieczenia silnika, który jest
ustawiony na wartość prądu podaną na tabliczce
znamionowej.

- Generalnie należy przewidzieć odłącznik z bez-
piecznikami (typ aM) do ochrony silnika.

Sieć zasilająca
- Stosować kabel odpowiadający normom EDF 
- Trójfazowy : 4-żyłowy kabel (3 fazy + uziemie-

nie)
W razie potrzeby wyciąć otwór w pokrywie
skrzynki zaciskowej, umieścić dławnicę i podłąc-
zyć silnik zgodnie ze schematem połączeń na
pokrywie skrzynki zaciskowej. (rys. 4).

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo uszkodzenia
pompy!
Nieprawidłowe podłączenie elektryczne może
spowodować uszkodzenia silnika. 
UZIEMIĆ POMPĘ/URZĄDZENIE ZGODNIE
Z PRZEPISAMI.
Kabel elektryczny nigdy nie może dotykać
przewodu rurowego lub pompy. Poza tym musi
być całkowicie chroniony przed wilgocią.

Jeżeli silnik napędowy pompy jest używany
z przetwornikiem częstotliwości, należy dokład-
nie przestrzegać instrukcji montażu i użytkowa-
nia przetwornika.
Nie może on powodować na zaciskach silnika
żadnych napięć szczytowych większych niż
850 V oraz żadnych zmian napięcia o prędkości
(dU/dt) większej niż 2500 V/µs, ponieważ jeżeli
sygnał napięcia przekroczy wymienione wartości,
może dojść do uszkodzenia uzwojeń silnika.
W innym przypadku należy przewidzieć filtr LC
(kondensator reaktancji indukcyjnej) pomiędzy
przetwornikiem częstotliwości i silnikiem.
Musi on być przyłączony do silnika przy użyciu
możliwie najkrótszego i w miarę możliwości
ekranowego kabla

6.URUCHOMIENIE

6.1 Mycie przygotowawcze
OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo dla zdrowia!
Nasze pompy są częściowo testowane w fabryce
pod kątem hydraulicznym. Jednak istnieje możli-
wość, że we wnętrzu znajduje się jeszcze woda.
Dlatego ze względów higienicznych przed uży-
ciem pompy w sieci wody pitnej zaleca się jej
umycie.

Wysokość Utrata wysokości Temperatura Utrata wysokości
0 m 0 mCL 20 °C 0,20 mCL

500 m 0,60 mCL 30 °C 0,40 mCL
1000 m 1,15 mCL 40 °C 0,70 mCL
1500 m 1,70 mCL 50 °C 1,20 mCL
2000 m 2,20 mCL 60 °C 1,90 mCL
2500 m 2,65 mCL 70 °C 3,10 mCL
3000 m 3,20 mCL 80 °C 4,70 mCL

90 °C 7,10 mCL
100 °C 10,30 mCL
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6.2 Napełnianie i odpowietrzanie
OSTROŻNIE! Pompa nie może nigdy, nawet
krótkotrwale, pracować na sucho.

Pompa w trybie dopływu (rys. 2)
- Zamknąć zawór odcinający od strony ciśnienio-

wej (3), 
- Otworzyć odpowietrzanie (5), otworzyć zawór

odcinający od strony ssącej (2) i kompletnie
napełnić pompę.
Odpowietrzanie zamknąć dopiero po wypłynięciu
wody i kompletnym odpowietrzeniu pompy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ostrożnie w przypadku
gorącej wody – z otworu odpowietrzającego
może wytrysnąć strumień gorącej wody. Podjąć
stosowne środki w celu ochrony osób i silnika.

Pompa w trybie ssania
Dwie możliwości napełniania pompy :
1. możliwość (rys. 5-1) : 

- Zamknąć zawór odcinający od strony ciśnienio-
wej (3), otworzyć zawór odcinający od strony
ssącej (2).

- Usunąć korek odpowietrzający (5) 
- Poluzować dolną śrubę opróżniania w korpusie

pompy (6) (ok. 4 do 5 obrotów).
- Przy pomocy lejka wprowadzonego do jednego

z otworów odpowietrzających kompletnie
napełnić pompę i przewód ssący.

- Gdy woda wypłynie i w pompie nie ma już
powietrza, napełnianie jest zakończone.

- Ponownie zakręcić korek odpowietrzający i dolną
śrubę opróżniania.
2. możliwość (rys. 5-2) : 
Napełnianie można uprościć przez zainstalowa-
nie w przewodzie ssącym pompy pionowej rury
Ø 1/2'' wyposażonej w lejek.

Górny koniec rury musi znajdować się przynajm-
niej 50 mm ponad otworem odpowietrzającym.

- Zamknąć zawór odcinający od strony ciśnienio-
wej (3), otworzyć zawór odcinający od strony
ssącej (2).

- Otworzyć kurek odcinający i odpowietrzanie.
- Poluzować dolną śrubę opróżniania w korpusie

pompy (6) (ok. 4 do 5 obrotów).
- Napełnić kompletnie pompę i przewód ssący, aż

woda wypłynie z otworu odpowietrzającego (5).
- Zamknąć kurek odcinający (może on pozostać na

miejscu), usunąć rurę, zamknąć odpowietrzanie
(5), ponownie nakręcić śrubę opróżniania (6).

Ochrona przed pracą na sucho
Aby zapobiec przypadkowej pracy pompy na
sucho, zalecamy ochronę przed pracą na sucho
w postaci przełącznika pływakowego lub ciśnie-
niowego.

6.3 Kontrola kierunku obrotów silnika
- Sprawdzić łatwość poruszania się pompy poprzez

obracanie naciętego wału (po stronie wentylato-
ra) przy pomocy płaskiego śrubokręta.

Silnik 3-fazowy
- Włączyć silnik przez krótkie dociśnięcie odłącz-

nika i upewnić się, czy silnik obraca się w kierun-

ku strzałki podanej na tabliczce  znamionowej
pompy.

- Jeżeli tak nie jest, zamienić dwie fazy silnika
trójfazowego na zaciskach silnika lub na prze-
łączniku.

Silnik 1-fazowy:
Silniki jednofazowe i silniki ze zmienną przekład-
nią są tak zaprojektowane, że obracają się we
właściwym kierunku.
Jest on zadany fabrycznie i jest niezależny od
przyłącza sieciowego.

6.4 Rozruch
NIEBEZPIECZEŃSTWO ! W zależności od tempe-
ratury tłoczonego medium i cykli działania
pompy temperatura powierzchni (pompa, sil-
nik) może przekroczyć 68 °C. W razie potrzeby
zainstalować wymagane urządzenia ochrony
osób.

OSTROŻNIE! W przypadku zerowego przepływu
(zawór odcinający od strony ciśnieniowej zam-
knięty) pompa może pracować z zimną wodą
(T < 40 °C) nie dłużej niż 10 minut; w przypadku
ciepłej wody (T > 60 °C) nie dłużej niż 5 minut.

Zalecamy zapewnienie minimalnego przepływu
wynoszącego 10 % przepływu znamionowego,
aby uniknąć kawitacji w górnej części pompy.

- Zawór odcinający po stronie ciśnieniowej utrzy-
mywać w pozycji zamkniętej.

- Uruchomić pompę.
- Otworzyć odpowietrzanie, aby usunąć powietrze.

Jeżeli po 20 sekundach nie wypłynie równomier-
ny strumień wody z otworu, zamknąć otwór i
zatrzymać pompę. Odczekać 20 sekund, aby
powietrze mogło się zebrać.

- Ponownie uruchomić pompę.
- Jeżeli to konieczne (przy wysokości ssania

> 5 m), powtórzyć operacje robocze.
- Jeżeli z otworu odpowietrzającego wypłynie

równomierny strumień wody (a więc pompa wyt-
warza ciśnienie), powoli otwierać zawór odcina-
jący od strony ciśnieniowej. Pompa musiała teraz
zassać.

- Sprawdzić stabilność ciśnienia przy pomocy
manometru, w przypadku wahań ciśnienia wyko-
nać ponowne odpowietrzanie.

- Jeżeli nie przynosi to efektu, ponownie napełnić
pompę i rozpocząć operacje robocze.

- W celu zamknięcia odpowietrzania zamknąć
zawór odcinający od strony ciśnieniowej i odpo-
wietrzanie. Zatrzymać pompę po 20 sekundach.
Następnie ponownie uruchomić pompę i otwor-
zyć odpowietrzanie Jeżeli powietrze uchodzi,
powtórzyć ponownie operacje robocze.

- Otworzyć zawór odcinający od strony ciśnienio-
wej, aby osiągnąć żądany punkt pracy.

- Upewnić się, że zasysana ilość cieczy jest mniejs-
za lub równa ilości podanej na tabliczce znamio-
nowej.
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7. Konserwacja

OSTROŻNIE! Przed każdą interwencją należy
odłączyć pompę od napięcia.
Nigdy nie wykonywać prac konserwacyjnych przy
pracującej pompie.
Pompę i silnik utrzymywać w czystości.
W przypadku stanowiska odpornego na mróz
pompa nie powinna być opróżniana nawet przy
dłuższej bezczynności.
Łożysko sprzęgła jest nasmarowane na cały
okres użytkowania, nie ma więc potrzeby dodat-
kowego smarowania.

Silnik: Łożyska silnika są nasmarowane na cały
okres użytkowania, nie ma więc potrzeby
dodatkowego smarowania.

Usterki Przyczyny Usuwanie
Pompa pracuje, ale nie tłoczy Pompa jest zatkana wewnątrz przez

obce ciało
Rozłożyć i oczyścić pompę

Przewód ssący jest zatkany Oczyścić przewód ssący
Powietrze w przewodzie ssącym Sprawdzić szczelność całego doprowad-

zenia do pompy i uszczelnić 
Pompa nie zassała lub pracowała na
biegu jałowym

Napełnić pompę
Sprawdzić szczelność zaworu stopowego

Zbyt niskie ciśnienie zasysania, hałas
występującej kawitacji

Zbyt duże straty ssania lub zbyt duża
wysokość ssania (sprawdzić wartość
NPSH pompy i całej instalacji)

Napięcie przyłożone do silnika jest zbyt
niskie

Sprawdzić napięcie na zaciskach silnika i
przekrój przewodów

Pompa wibruje Połączenie śrubowe z podłożem jest
zbyt luźne

Sprawdzić i dokręcić wszystkie połącze-
nia śrubowe

Pompa jest zablokowana przez obce
ciało

Rozłożyć i oczyścić pompę

Ciężka praca pompy Upewnić się, czy można obrócić pompę
bez zwiększonego oporu

Nieprawidłowe podłączenie elektryczne Sprawdzić przyłącze pompy na silniku
Przegrzany silnik Niewystarczające napięcie Sprawdzić napięcie na zaciskach przyłąc-

zeniowych silnika, powinno wynosić od
± 10% (50 Hz) lub ± 6 % (60 Hz) napię-
cia znamionowego

Pompa zablokowana przez obce ciało Rozłożyć i oczyścić pompę
Temperatura otoczenia wyższa niż
+ 40°C

Silnik został zaprojektowany do pracy
w temperaturze otoczenia maksymalnie
+ 40°C

Nieprawidłowe przyłącze/połączenie
w skrzynce zaciskowej

Wykonać przyłącza/połączenia według
tabliczki silnika i rys. 4

Pompa nie wytwarza wystarczającego
ciśnienia 

Niewystarczająca prędkość silnika
(obce ciało...)

Rozłożyć pompę i usunąć obce
ciało/usterkę

Silnik jest uszkodzony Wymienić silnik
Nieprawidłowe napełnienie pompy Otworzyć odpowietrzanie pompy i

odpowietrzać tak długo, aż przestaną
wychodzić pęcherzyki powietrza

Silnik obraca się w nieprawidłowym kie-
runku (silnik 3-fazowy)

Odwrócić kierunek obrotów przez zamia-
nę 2 faz na zaciskach silnika

Korek odpowietrzający nie jest prawidł-
owo wkręcony

Sprawdzić i prawidłowo dokręcić

W silniku występuje nieprawidłowe
napięcie

Sprawdzić napięcie na zaciskach
przyłączeniowych silnika, przekrój prze-
wodów i połączenia

Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym : Nie
konserwować uszczelnienia pierścieniem ślizgo-
wym podczas eksploatacji. Nie może ono nigdy
pracować na sucho.

Częstotliwość wymiany
Częstotliwość wymiany uszczelnienia pierście-
niem ślizgowym zależy od poniższych warunków
eksploatacji pompy: 

- temperatura i ciśnienie tłoczonego medium.
- częstość uruchomień: praca ciągła lub przerywa-

na.
Częstotliwość wymiany innych części instalacji
pompy zależy od warunków eksploatacji oraz
obciążenia pompy i temperatury otoczenia.

8. Usterki, przyczyny i ich usuwanie
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Jeżeli nie można usunąć usterki eksploatacyj-
nej, prosimy o kontakt ze specjalistycznym
zakładem, biurem obsługi klienta lub przedsta-
wicielstwem firmy Wilo.

9. Części zamienne

Zamawianie części zamiennych odbywa się
poprzez specjalistę lub biuro obsługi klienta
firmy Wilo.
Aby uniknąć ponownych zapytań i błędnych
zamówień, podczas każdego zamówienia należy
podać wszystkie dane z tabliczki znamionowej.

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Usterki Przyczyny Usuwanie
Zadziałał wyłącznik ochrony silnika Nieprawidłowo ustawiony termiczny

wyłącznik ochrony silnika (zbyt mała
wartość)

Zmierzyć natężenie prądu przy pomocy
amperomierza i porównać z podanym
natężeniem na tabliczce znamionowej
silnika

Zbyt niskie napięcie Sprawdzić fazy i w razie potrzeby
wymienić kable

Jedna faza jest przerwana Sprawdzić fazy i w razie potrzeby
wymienić kable

Uszkodzony termiczny wyłącznik ochro-
ny silnika

Wymienić

Przepalony bezpiecznik Wymienić
Nieregularny przepływ Wysokość ssania (Ha) nie jest zachowa-

na
Sprawdzić warunki i zalecenia montażo-
we podane w niniejszej instrukcji obsługi

Przewód ssący ma mniejszą średnicę niż
pompa

Przewód ssący musi mieć tę samą śred-
nicę, co otwór ssący pompy

Filtr sania i przewód ssący są częściowo
zatkane

Rozłożyć i oczyścić





NL IT ES
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de 
volgende bepalingen:

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

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

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

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

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

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía

De gebruikte 50 Hz inductie-elektromotoren – draaistroom, kooianker, ééntraps – 
conform de ecodesign-vereisten van de verordening 640/2009.

I motori elettrici a induzione utilizzati da 50 Hz – corrente trifase, motore a gabbia di 
scoiattolo, monostadio – soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile del 
regolamento 640/2009.

Los motores eléctricos de inducción de 50 Hz utilizados (de corriente trifásica, rotores en 
jaula deardilla, motores de una etapa) cumplen los requisitos relativos al ecodiseño 
establecidos en el Reglamento 640/2009.

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen. Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le 
pompe per acqua.

De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para 
bombas hidráulicas.

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente normas armonizadas adoptadas, especialmente: 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
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o 
anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.

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

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

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção 
ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE  

Direktivet om energirelaterade produkter  2009/125/EG Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

Os motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados – corrente trifásica, com rotor em 
curto-circuito, monocelular – cumprem os requisitos de concepção ecológica do 
Regulamento 640/2009.

De använda elektriska induktionsmotorerna på 50 Hz – trefas, kortslutningsmotor, 
enstegs – motsvarar kraven på ekodesign för elektriska motorer i förordning 640/2009.

De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse – trefasevekselstrøms 
kortslutningsmotor, ettrinns – samsvarer med kravene til økodesign i forordning 
640/2009.

Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as 
bombas de água.

Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar. I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida anvendte harmoniserte standarder, særlig: 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
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan 
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

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

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

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet ség irányelv: 2004/108/EK
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter Energiával kapcsolatos termékekr l szóló irányelv: 2009/125/EK
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori, 
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia.

De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer - trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trins -
opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok – háromfázisú, kalickás forgórész, 
egyfokozatú – megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek.

Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia vastaava.

I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for 
vandpumper.

A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek megfelel en.

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu. anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az el z  oldalt

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

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

  ,        
   :

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

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

  ,      
,    I,  1.5.1    

 2006/42/ G.
Sm rnice o elektromagnetické kompatibilit  2004/108/ES dyrektyw  dot. kompatybilno ci elektromagnetycznej 2004/108/WE   2004/108/EG 
Sm rnice pro výrobky spojené se spot ebou energie 2009/125/ES Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwi zanych z energi  2009/125/WE.   ,    2009/125/

Použité 50Hz t ífázové induk ní motory, s klecovým rotorem, jednostup ové – vyhovují 
požadavk m na ekodesign dle na ízení 640/2009.

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz – trójfazowe, wirniki klatkowe, jed-
nostopniowe – spe niaj  wymogi rozporz dzenia 640/2009 dotycz ce ekoprojektu.

   50  –  , 
,  –     

Vyhovuje požadavk m na ekodesign dle na ízení 547/2012 pro vodní erpadla. Spe niaj  wymogi rozporz dzenia 547/2012 dotycz cego ekoprojektu dla pomp wodnych.      547/2012   
.

použité harmoniza ní normy, zejména: viz p edchozí strana stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci: patrz poprzednia strona     ,   : .  p y, j p y y , g p p p ,

EL TR RO
    CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara ie de conformitate

     ’       
  :

Bu cihazın teslim edildi i ekliyle a a ıdaki standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: Prin prezenta declar m c  acest produs a a cum este livrat, corespunde cu urm toarele 
prevederi aplicabile:

 E     2006/42/E AB-Makina Standartları 2006/42/EG Directiva CE pentru ma ini 2006/42/EG
           

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

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

  E -2004/108/E Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic  – directiva 2004/108/EG
        2009/125/E Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına ili kin yönetmelik 2009/125/AT Directiv  privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

    50 Hz – ,  
,  –       

 640/2009.

Kullanılan 50 Hz indüksiyon elektromotorları – trifaze akım, sincap kafes motor, tek 
kademeli – 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarımla ilgili gerekliliklere uygundur.

Electromotoarele cu induc ie, de 50 Hz, utilizate – curent alternativ, motor în scurtcircuit, 
cu o treapt  – sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprin i în Ordonan a 
640/2009.

        547/2012  
.

Su pompaları ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarıma ili kin gerekliliklere 
uygun.

În conformitate cu parametrii ecologici cuprin i în Ordonan a 547/2012 pentru pompe de 
ap .

  , :   kısmen kullanılan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa standarde armonizate aplicate, îndeosebi: 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 šo m s apliecin m, ka šis izstr d jums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Maš nu direkt va 2006/42/EK Mašin  direktyv  2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direkt vas droš bas m r i tiek iev roti atbilstoši Maš nu direkt vas 
2006/42/EK 
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

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

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn tisk s savietojam bas direkt va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv  2004/108/EB
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ Direkt va 2009/125/EK par ar ene iju saist tiem produktiem Su energija susijusi  produkt  direktyva 2009/125/EB
Kasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline) 
vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori – mai str va, ssl guma rotora motors, 
vienpak pes – atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina pras b m.

Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai – trifaz s tampos, su narveliniu rotoriumi, 
vienos pakopos – atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament  
640/2009.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega. Atbilstoši Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina pras b m denss k iem. Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament  547/2012 d l vandens 
siurbli .

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk piem roti harmoniz ti standarti, tai skait : skat t iepriekš jo lappusi pritaikytus vieningus standartus, o b tent: žr. ankstesniame puslapyje

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

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

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

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

           
 I,  1.5.1     2006/42/E .

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES E   –  2004/108/E
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo   ,    2009/125/

Použité 50 Hz induk né elektromotory – jednostup ové, na trojfázový striedavý prúd, s 
rotormi nakrátko – zodpovedajú požiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení 
640/2009.

Uporabljeni 50 Hz indukcijski elektromotorji – trifazni tok, kletkasti rotor, enostopenjski – 
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 640/2009.

   50 Hz –  ,   
,  –        

640/2009.
V súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné erpadlá. izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne rpalke.       547/2012   .

používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo 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 
važe im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu enoj verziji odgovaraju slede im 
važe im propisima:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ EZ direktiva za mašine 2006/42/EZ
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vulta  Baxx huma konformi mal-
Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Ciljevi zaštite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1 
smjernice o strojevima 2006/42/EZ.

Ciljevi zaštite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive 
za mašine 2006/42/EZ.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-u u tal-ener ija Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Il-muturi elettri i b’induzzjoni ta’ 50 Hz u ati- tliet fa ijiet, squirrel-cage, singola - 
jissodisfaw ir-rekwi iti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.

Korišteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori – trofazni, s kratko spojenim rotorom, 
jednostupanjski – odgovaraju zahtjevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.

Koriš eni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori – trofazni, s kratkospojenim rotorom, 
jednstepeni – odgovaraju zahtevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.

b'mod partikolari: ara l-pa na ta' qabel primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu
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