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Fig. 7: Stratos GIGA
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Instrukcja monta u i obs ugi1 Informacje ogólne

O niniejszym dokumencie Orygina  instrukcji obs ugi jest napisany w j zyku niemieckim. 
Wszystkie inne j zyki, w których napisana jest niniejsza instrukcja, to 
t umaczenia z orygina u.

Instrukcja monta u i obs ugi stanowi cz  produktu. Powinna by  
stale dost pna w pobli u produktu. cis e przestrzeganie tej instrukcji 
stanowi warunek u ytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz 
nale ytej obs ugi produktu.

Instrukcja monta u i obs ugi jest zgodna z wykonaniem produktu 
i stanem norm reguluj cych problematyk  bezpiecze stwa, obowi -
zuj cych w na dzie  z o enia instrukcji do druku.

Deklaracja zgodno ci WE:

Kopia deklaracji zgodno ci WE stanowi cz  niniejszej instrukcji 
obs ugi.

W przypadku wprowadzenia nieustalonej z nami zmiany technicznej 
w wymienionych w instrukcji podzespo ach lub w przypadku nieprze-
strzegania zamieszczonych deklaracji 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 ustawiania i pracy urz dzenia. Dlatego 
monter i odpowiedzialny personel specjalistyczny/u ytkownik maj  
obowi zek przeczyta  t  instrukcj  przed przyst pieniem do mon-
ta u lub uruchomienia.

Nale y przestrzega  nie tylko ogólnych zasad bezpiecze stwa poda-
nych w tym punkcie, ale tak e szczegó owych zasad bezpiecze stwa 
przedstawionych w kolejnych punktach, oznaczonych symbolami 
niebezpiecze stwa.

2.1 Oznaczenie zalece  w instrukcji 
obs ugi

Symbole Ogólny symbol niebezpiecze stwa

Niebezpiecze stwo zwi zane z napi ciem elektrycznym

ZALECENIE

Teksty ostrzegawcze NIEBEZPIECZE STWO!
Bardzo niebezpieczna sytuacja.
Nieprzestrzeganie grozi ci kimi obra eniami, a nawet mierci .

OSTRZE ENIE!
U ytkownik mo e dozna  (ci kich) obra e . 'Ostrze enie' infor-
muje, e istnieje prawdopodobie stwo odniesienia (ci kich) obra-

e , je eli zalecenie zostanie zlekcewa one.

OSTRO NIE!
Istnieje niebezpiecze stwo uszkodzenia produktu/instalacji. 
'Ostro nie' oznacza mo liwo  uszkodzenia produktu w przypadku 
niezastosowania si  do wskazówki.

ZALECENIE:
U yteczna wskazówka dotycz ca pos ugiwania si  produktem. 
Zwraca uwag  na potencjalne trudno ci.
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Zalecenia umieszczone bezpo rednio na produkcie, jak np.
• strza ka wskazuj ca kierunek obrotów
• oznaczenia przy czy
• tabliczka znamionowa
• naklejki ostrzegawcze

wskazówki na nich umieszczone musz  by  koniecznie przestrze-
gane, a tekst czytelny.

2.2 Kwalifikacje personelu Personel zajmuj cy si  monta em, obs ug  i konserwacj  musi posia-
da  odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych prac. O kwestie 
zakresu odpowiedzialno ci, kompetencji oraz kontroli personelu musi 
zadba  U ytkownik. Je eli personel nie posiada wymaganej wiedzy, 
nale y go przeszkoli  i poinstruowa . W razie konieczno ci szkolenie 
to mo e przeprowadzi  producent produktu na zlecenie u ytkownika.

2.3 Niebezpiecze stwa wynikaj ce 
z nieprzestrzegania zalece

Nieprzestrzeganie zalece  dotycz cych bezpiecze stwa mo e pro-
wadzi  do zagro enia dla osób, rodowiska oraz produktu/instalacji. 
Nieprzestrzeganie zalece  dotycz cych bezpiecze stwa prowadzi do 
utraty wszelkich roszcze  odszkodowawczych.

W szczególno ci nieprzestrzeganie tych zasad mo e nie  ze sob  
nast puj ce zagro enia:

• zagro enie ludzi dzia aniem czynników elektrycznych, mechanicz-
nych i bakteriologicznych,

• zagro enie dla rodowiska na skutek wycieku substancji niebezpiecz-
nych,

• 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 bezpiecze stwa wymie-
nionych w niniejszej instrukcji obs ugi, obowi zuj cych krajowych 
przepisów BHP, jak równie  ewentualnych wewn trznych przepisów 
dotycz cych pracy, przepisów zak adowych 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 zdolno ciami fizycznymi, sensorycznymi lub 
umys owymi, a tak e osoby nie posiadaj ce wiedzy i/lub do wiadcze-
nia w u ytkowaniu tego typu urz dze , chyba e b d  one nadzoro-
wane lub zostan  poinstruowane na temat 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 komponenty produktu/instalacji s  potencjal-

nym ród em zagro enia, nale y je zabezpieczy  w miejscu pracy 
przed dotkni ciem.

• Zabezpiecze  przed dotkni ciem ruchomych komponentów (np. 
sprz g a) nie mo na demontowa  podczas pracy produktu. 

• Wycieki (np. uszczelnienie wa u) niebezpiecznych mediów (np. wybu-
chowych, truj cych, gor cych) nale y odprowadza  w taki sposób, 
aby nie stanowi y zagro enia dla ludzi i rodowiska naturalnego. Prze-
strzega  krajowych przepisów prawnych.

• Produkt nale y chroni  przed kontaktem z materia ami atwopalnymi.
• Nale y wyeliminowa  zagro enia zwi zane z energi  elektryczn . 

Nale y przestrzega  przepisów (np. IEC, VDE itd.) oraz zalece  lokal-
nego zak adu energetycznego.
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2.6 Zalecenia dotycz ce bezpiecze stwa 
przy pracach monta owych 
i konserwacyjnych

U ytkownik jest zobowi zany zadba  o to, aby wszystkie prace mon-
ta owe i konserwacyjne wykonywali autoryzowani, odpowiednio 
wykwalifikowani specjali ci, którzy poprzez dok adn  lektur  
w wystarczaj cym stopniu zapoznali si  z instrukcj  obs ugi.

Prace przy produkcie/instalacji mog  by  wykonywane tylko podczas 
przestoju. Nale y bezwzgl dnie przestrzega  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 ponownie zamontowa  lub 
aktywowa  wszystkie urz dzenia bezpiecze stwa.

2.7 Samowolna przebudowa 
i stosowanie niew a ciwych cz ci 
zamiennych

Samowolna przebudowa i stosowanie niew a ciwych cz ci zamien-
nych zagra a bezpiecze stwu produktu/personelu i powoduje utrat  
wa no ci deklaracji bezpiecze stwa przekazanej przez producenta.

Zmiany w obr bie produktu dozwolone s  tylko po uzgodnieniu 
z producentem. Celem stosowania oryginalnych cz ci zamiennych 
i atestowanego wyposa enia dodatkowego jest zapewnienie bezpie-
cze stwa. Zastosowanie innych cz ci wyklucza odpowiedzialno  
Producenta za skutki z tym zwi zane.

2.8 Niedopuszczalne sposoby pracy Niezawodno  dzia ania dostarczonego produktu jest zagwaranto-
wana wy cznie w przypadku u ytkowania zgodnego 
z przeznaczeniem zgodnie z rozdzia em 4 instrukcji obs ugi. Warto ci 
graniczne, podane w katalogu/specyfikacji, nie mog  by  przekra-
czane (odpowiednio w gór  lub w dó ).

3 Transport i magazynowanie

3.1 Wysy ka Pompa dostarczana jest w kartonie lub zamocowana na palecie, 
zabezpieczona przed kurzem i wilgoci .

Kontrola dostawy Po otrzymaniu pompy nale y niezw ocznie sprawdzi , czy nie uleg a 
ona uszkodzeniom podczas transportu. W razie stwierdzenia uszko-
dze  transportowych nale y podj  stosowne kroki wobec spedytora 
z zachowaniem odpowiednich terminów.

Przechowywanie Przed zamontowaniem pomp  nale y przechowywa  w suchym miej-
scu, zapewniaj cym ochron  przed mrozem i uszkodzeniami mecha-
nicznymi.

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo uszkodzenia spowodowane nie-
prawid owym opakowaniem!
Je eli pompa b dzie ponownie transportowana, nale y j  odpo-
wiednio zapakowa  i zabezpieczy . 

• Nale y w tym celu u y  oryginalnego lub równowa nego opako-
wania.

• Przed u yciem sprawdzi  uchwyty transportowe pod k tem 
uszkodze  i bezpiecznego zamocowania.

3.2 Transport w celu monta u/
demonta u

OSTRZE ENIE! Niebezpiecze stwo odniesienia obra e !
Nieprawid owy transport mo e by  przyczyn  obra e .
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• Pomp  nale y transportowa , korzystaj c z dopuszczonych 
zawiesi (np. wielokr ka, urawia itp.) Nale y je zamocowa  do 
uchwytów transportowych znajduj cych si  na ko nierzu silnika 
(rys. 8, przedstawiono tutaj: kierunek podnoszenia z pionowym 
wa em silnika).

• W razie konieczno ci, np. w przypadku naprawy, mo na przemon-
towa  uchwyty transportowe z ko nierza silnika na korpus silnika 
(patrz np. rys. 9). Przed monta em uchwytów transportowych na 
korpusie silnika wykr ci  elementy dystansowe z otworów na 
uchwyty transportowe (rys. 7, poz. 20b) (patrz rozdzia  10.2.1 
„Wymiana uszczelnienia mechanicznego” na stronie 172).

• Przed u yciem uchwytów transportowych sprawdzi , czy uchwyty 
nie s  uszkodzone i czy ruby mocuj ce s  ca kowicie wkr cone 
i mocno dokr cone.

• Je li uchwyty transportowe zostan  lub s  przemontowane 
z ko nierza silnika na korpus silnika, s  one dopuszczone tylko do 
przenoszenia i transportu g owicy silnika (rys. 9), a nie do trans-
portu ca ej pompy ani do od czania g owicy silnika od korpusu 
pompy.

• Po ewentualnym przemontowaniu uchwytów transportowych 
z ko nierza silnika na korpus silnika, np. w przypadku naprawy 
(patrz rozdzia  10 „Konserwacja” na stronie 170), po zako czeniu 
monta u lub naprawy nale y je zamontowa  z powrotem na ko -
nierzu silnika i wkr ci  elementy dystansowe w otwory uchwytów 
transportowych.
ZALECENIE:
W celu poprawienia równowagi nale y odpowiednio przechyli /obró-
ci  uchwyty transportowe. W tym celu poluzowa  ruby mocuj ce 
i ponownie je dokr ci !

OSTRZE ENIE! Niebezpiecze stwo odniesienia obra e !
Ustawienie pompy bez odpowiedniego zabezpieczenia mo e 
doprowadzi  do obra e .

• Nie stawia  niezabezpieczonej pompy na podstawie. Stopy 
z otworami gwintowanymi s u  wy cznie do mocowania. Nieza-
mocowana pompa mo e nie by  dostatecznie stabilna

NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie ycia!
Sama pompa i jej cz ci mog  mie  bardzo du  mas  w asn . Spa-
daj ce cz ci mog  spowodowa  rany ci te, zmia d enia, st ucze-
nia lub uderzenia, które mog  prowadzi  do mierci.

• Zawsze u ywa  odpowiednich d wignic i zabezpiecza  cz ci 
przed upadkiem

• Nigdy nie przebywa  pod wisz cymi adunkami.
• Podczas sk adowania i transportu oraz przed wszystkimi pracami 

monta owymi nale y zapewni  bezpieczne po o enie lub ustawie-
nie pompy.

4 Zakres zastosowania

Przeznaczenie Pompy d awnicowe typoszeregu Stratos GIGA (pojedyncze Inline) 
i Stratos GIGA (blok) s  przeznaczone do stosowania jako pompy 
obiegowe w technice budynków.

Zastosowanie Dozwolone jest stosowanie pomp w takich obszarach, jak:
• wodne instalacje grzewcze
• obiegi wody ch odz cej i wody lodowej
• przemys owe systemy cyrkulacyjne
• obiegi no ników ciep a

Rys. 8: Transport pompy

Fig.9: Transport silnika
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Przeciwwskazania Pompy s  zaprojektowane do ustawienia i eksploatacji wy cznie 
w zamkni tych pomieszczeniach. Typowe miejsca monta u to 
pomieszczenia techniczne wewn trz budynku, w których znajduj  si  
inne instalacje techniczne. Nie jest przewidziana instalacja urz dzenia 
w pomieszczeniach o innym przeznaczeniu (pomieszczenia miesz-
kalne lub robocze). Niedopuszczalne jest:

• ustawianie i eksploatacja urz dzenia na zewn trz

NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie ycia!
Wirnik z magnesem trwa ym znajduj cy si  w silniku stanowi bez-
po rednie zagro enie dla osób z rozrusznikami serca. Nieprze-
strzeganie grozi ci kimi obra eniami, a nawet mierci .

• Podczas prac przy pompie osoby z rozrusznikami serca musz  
przestrzega  ogólnych zasad post powania z urz dzeniami elek-
trycznymi!

• Nie otwiera  silnika!
• Demonta  i monta  wirnika do prac konserwacyjnych 

i naprawczych zleca  tylko serwisowi Wilo!
• Demonta  i monta  wirnika do prac konserwacyjnych 

i naprawczych zleca  tylko osobom, które nie maj  rozrusznika 
serca!
ZALECENIE:
Magnesy w silniku nie stanowi  zagro enia, dopóki silnik jest ca ko-
wicie zmontowany. Kompletna pompa nie stanowi wi c specjalnego 
zagro enia dla osób z rozrusznikami serca i takie osoby mog  si  bez 
ogranicze  zbli a  do pompy Stratos GIGA.

OSTRZE ENIE! Niebezpiecze stwo odniesienia obra e !
Otwarcie silnika powoduje du e, wyst puj ce uderzeniowo si y 
magnetyczne. Mog  one spowodowa  skaleczenia, zmia d enia 
i uderzenia.

• Nie otwiera  silnika!
• Demonta  i monta  ko nierza silnika i tarczy o yskowej do prac 

konserwacyjnych i naprawczych zleca  tylko serwisowi Wilo!
OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo powstania szkód materialnych!
Niedozwolone materia y znajduj ce si  w medium mog  uszkodzi  
pomp . Osadzaj ce si  cierne materia y sta e (np. piasek) zwi k-
szaj  zu ycie pompy. 
Pompy bez dopuszczenia Ex nie nadaj  si  do stosowania na obsza-
rach zagro onych wybuchem.

• U ytkowanie zgodne z przeznaczeniem to tak e przestrzeganie 
zalece  niniejszej instrukcji.

• Ka dy inny rodzaj u ytkowania uznawany jest za niezgodny 
z przeznaczeniem.
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5 Dane produktu

5.1 Oznaczenie typu Oznaczenie typu sk ada si  z nast puj cych elementów:

5.2 Dane techniczne

Przyk ad: Stratos GIGA 40/1-51/4,5-xx
Stratos GIGA B 32/1-51/4,5-xx

Stratos 
GIGA
GIGA B

Pompa ko nierzowa o najwy szej sprawno ci jako:
Pompa pojedyncza inline
Pompa blokowa

40 rednica nominalna DN przy cza ko nierzowego
(w przypadku Stratos GIGA B: strona ci nieniowa) [mm]

1-51 Zakres wysoko ci podnoszenia (przy Q = 0 m3/h):
1 = najmniejsza mo liwa do ustawienia wysoko  
podnoszenia [m]
51= najwi ksza mo liwa do ustawienia wysoko  
podnoszenia [m]

4,5 Znamionowa moc silnika [kW]
xx Wariant: np. R1 – bez czujnika ró nicy ci nie

W a ciwo Warto Uwagi

Zakres pr dko ci obrotowej 500 - 5200 min-1 Zale nie od typu pompy

rednice nominalne DN Stratos GIGA: 
40/50/65/80/100 mm
Stratos GIGA B: 
32/40/50/65/80 mm (strona ci nie-
niowa)

Przy cza gwintowane Ko nierze PN 16 EN 1092-2

Dopuszczalna temperatura przet aczanego 
medium min./max.

od -20°C do +140°C Zale nie od medium

Min./max. temperatura otoczenia od 0 do +40°C Ni sza lub wy sza tempera-
tura otoczenia na zapytanie

Min./max. temperatura magazynowania od -20°C do +70°C

Max. dopuszczalne ci nienie robocze 16 bar

Klasa izolacji F

Stopie  ochrony IP 55

Kompatybilno  elektromagnetyczna
Generowanie zak óce  wg
Odporno  na zak ócenia wg

EN 61800-3
EN 61800-3

rodowisko mieszkalne
rodowisko przemys owe

Poziom ci nienia akustycznego1) LpA, 1m < 74 dB(A) | ref. 20 Pa Zale nie od typu pompy

Dopuszczalne przet aczane media2) Woda grzewcza zgodnie z VDI 2035
Woda ch odz ca/woda zimna
Mieszanina woda-glikol do 40% vol.
Olejowy no nik ciep a
Inne media

Wersja standardowa
Wersja standardowa
Wersja standardowa
Tylko w przypadku wersji 
specjalnej
Tylko w przypadku wersji 
specjalnej

Pod czenie elektryczne 3~380 V - 3~480 V (±10%), 50/60 Hz Obs ugiwane rodzaje sieci:
TN, TT, IT

1) rednia warto  poziomu ci nienia akustycznego w pomieszczeniu na równoleg o ciennej powierzchni pomiarowej w odleg o ci 1 m od powierzchni 
pompy zgodnie z norm  DIN EN ISO 3744.

2)Wi cej informacji na temat dopuszczalnych przet aczanych mediów znajduje si  na nast pnej stronie w rozdziale „Przet aczane media”.
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Przet aczane media W przypadku stosowania mieszanin wody i glikolu (lub mediów o innej 
lepko ci ni  czysta woda) nale y uwzgl dni  wi kszy pobór mocy 
przez pomp . Nale y stosowa  wy cznie mieszaniny z inhibitorami 
antykorozyjnymi. Przestrzega  odpowiednich wskazówek produ-
centa!

• Przet aczane medium nie mo e zawiera  substancji osadzaj cych si .
• Stosowanie innych mediów wymaga zgody Wilo.
• Mieszaniny o zawarto ci glikolu > 10% maj  wp yw na charaktery-

styk  p-v oraz na obliczanie przep ywu.
• W przypadku instalacji skonstruowanych zgodnie z aktualnym sta-

nem techniki przy normalnych warunkach instalacji mo na za o y , e 
standardowe uszczelnienie/standardowe uszczelnienie mechaniczne 
jest kompatybilne z przet aczanym medium. Szczególne warunki (np. 
materia y sta e, oleje, substancje uszkadzaj ce EPDM zawarte 
w przet aczanym medium, powietrze w instalacji itp.) wymagaj  
uszczelnie  specjalnych.

ZALECENIE:
Warto  przep ywu pokazywana na wy wietlaczu IR-Monitora / 
IR-Stick lub w systemie zarz dzania budynkiem nie mo e by  stoso-
wana do regulacji pompy. Ta warto  informuje jedynie o tendencji.

Nie we wszystkich typach pomp podawana jest warto  przep ywu.

ZALECENIE:
Zawsze nale y stosowa  si  do karty charakterystyki przet aczanego 
medium!

5.3 Zakres dostawy • Pompa Stratos GIGA/Stratos GIGA B
• Instrukcja monta u i obs ugi

5.4 Wyposa enie dodatkowe Wyposa enie dodatkowe nale y zamawia  oddzielnie:
• Stratos GIGA:

3 konsole z materia em mocuj cym do monta u na fundamencie
• Stratos GIGA B:

2 konsole z materia em mocuj cym do monta u na fundamencie
• Przyrz d monta owy do uszczelnienia mechanicznego (ze sworz-

niami monta owymi)
• IR-Monitor
• IR-Stick
• IF-Modu  PLR do pod czenia do PLR/konwertera interfejsu
• IF-Modu  LON do pod czenia do sieci LONWORKS
• IF-Modul BACnet
• IF-Modu  Modbus
• IF-Modu  CAN

Szczegó owy wykaz, patrz katalog i dokumentacja cz ci zamiennych.

ZALECENIE:
IF-Modu y mo na pod cza  do pompy tylko w stanie beznapi ciowym.

W a ciwo Warto Uwagi

Wewn trzny obwód pr dowy Obwód PELV, izolowany galwanicznie

Regulacja pr dko ci obrotowej Wbudowana przetwornica cz stotliwo ci

Wzgl dna wilgotno  powietrza
- przy Totoczenia = 30°C
- przy Totoczenia = 40°C

< 90%, bez skraplania
< 60%, bez skraplania

Tab. 1: Dane techniczne
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6 Opis i dzia anie

6.1 Opis produktu Pompy o najwy szej sprawno ci Wilo-Stratos GIGA to pompy d awni-
cowe ze zintegrowanym dopasowaniem wydajno ci i technologi  
ECM – „Electronic Commutated Motor”. Pompy te s  wykonane jako 
jednostopniowe, niskoci nieniowe pompy wirowe z przy czem ko -
nierzowym i uszczelnieniem mechanicznym.

Pompy mog  by  montowane bezpo rednio na odpowiednio zamo-
cowanym ruroci gu lub ustawione na fundamencie.

Korpus pompy ma konstrukcj  Inline, tzn. ko nierze po stronie ssaw-
nej i t ocznej znajduj  si  w jednej osi. Wszystkie korpusy pomp 
wyposa one s  w stopy. Zalecany jest monta  na cokole fundamen-
towym.

Korpus pompy Stratos GIGA B to korpus spiralny o wymiarach zgod-
nych z norm  DIN EN 733. Na pompie znajduje si  odlana lub przykr -
cona stopa pompy.

Elementy podstawowe Rys. 7 pokazuje rysunek rozstrzelony pompy z elementami podsta-
wowymi. Poni ej szczegó owo wyja niona jest budowa pompy.

Przyporz dkowanie elementów podstawowych zgodnie z rys. 7 
i poni sz  tabel . 2 („Przyporz dkowanie elementów podstawo-
wych”): 

Tab. 2: Przyporz dkowanie elementów podstawowych

Nr Cz

1 ruby mocuj ce os ony wirnika

2 Os ona wirnika

3 ruby mocuj ce g owicy silnika

4 Korpus silnika

5 Czujnik ró nicy ci nie  (DDG)

6 Blacha mocuj ca czujnika ró nicy ci nie

7 Ko nierz silnika

8 Wa  silnika

9 Latarnia

10 ruby mocuj ce latarni

11 O-ring

12 Obrotowa jednostka uszczelnienia mechanicznego (GLRD)

13 Przewód pomiaru ci nienia

14 Korpus pompy

15 Nakr tka wirnika

16 Wirnik

17 Przeciwpier cie  uszczelnienia mechanicznego (GLRD)

18 Os ona blaszana

19 Zawór odpowietrzaj cy

20 Uchwyt transportowy

20a Punkty mocowania uchwytów transportowych na ko nierzu sil-
nika

20b Punkty mocowania uchwytów transportowych na korpusie sil-
nika

21 ruby mocuj ce modu u elektronicznego

22 Modu  elektroniczny
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Typow  cech  typoszeregu Stratos GIGA jest ch odzenie p aszczowe 
silnika. W celu ch odzenia silnika i modu u elektronicznego strumie  
powietrza jest optymalnie prowadzony przez d ug  os on  wirnika 
(rys. 10, poz. 1).

(Rys. 10, poz. 2) pokazuje korpus pompy ze specjaln  prowadnic  
latarni w celu odci enia wirnika.

Uchwyty transportowe (rys. 10, poz. 3) nale y wykorzystywa  zgod-
nie z rozdzia em 3 „Transport i magazynowanie” na stronie 127 
i rozdzia em 10 „Konserwacja” na stronie 170.

Okienko w latarni zakryte os on  blaszan  (rys. 10, poz. 4) jest wyko-
rzystywane podczas prac konserwacyjnych zgodnie z rozdzia em 10 
„Konserwacja” na stronie 170. Okienko mo na równie  wykorzysta  
do kontroli nieszczelno ci z uwzgl dnieniem przepisów bezpiecze -
stwa zawartych w rozdziale 9 „Uruchomienie” na stronie 166 
i rozdziale 10 „Konserwacja” na stronie 170.

Tabliczki znamionowe Pompa Wilo-Stratos GIGA posiada trzy tabliczki znamionowe:

• Tabliczka znamionowa pompy (rys. 11, poz. 1) zawiera numer seryjny 
(Ser.-No…/…), niezb dny np. przy zamawianiu cz ci zamiennych.

• Tabliczka znamionowa modu u elektronicznego (modu  elektroniczny 
= inwerter lub przetwornica cz stotliwo ci) (rys. 11, poz. 2) zawiera 
oznaczenie u ywanego modu u elektronicznego.

• Tabliczka znamionowa nap du znajduje si  na module elektronicz-
nym po stronie przepustów kablowych (rys. 12, poz. 3). Pod czenie 
elektryczne musi by  zgodne z danymi na tabliczce znamionowej 
nap du.

Podzespo y funkcjonalne Pompa posiada nast puj ce podstawowe podzespo y funkcjonalne:
• Jednostka hydrauliczna (rys. 6, poz. 1), z o ona z korpusu pompy, 

wirnika (rys. 6, poz. 6) i latarni (rys. 6, poz. 7).
• Opcjonalny czujnik ró nicy ci nie  (rys. 6, poz. 2) z elementami przy-

czeniowymi i mocuj cymi.

Fig.10: Pompa z pe nym wyposa eniem

1
2

4

3

Fig.11: Rozmieszczenie tabliczek znamio-
nowych:
tabliczka znamionowa pompy, tabliczka 
znamionowa modu u elektronicznego

1

2

Fig.12: Rozmieszczenie tabliczek znamio-
nowych:
tabliczka znamionowa nap du, tabliczka 
znamionowa modu u elektronicznego

3

2
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• Nap d (rys. 6, poz. 3), z o ony z silnika EC (rys. 6, poz. 4) i modu u 
elektronicznego (rys. 6, poz. 5).

Jednostka hydrauliczna ze wzgl du na przechodz cy przez ni  wa  
silnika nie jest podzespo em gotowym do monta u; podczas wi k-
szo ci prac konserwacyjnych i naprawczych wymaga rozmontowania.

Jednostka hydrauliczna jest nap dzana przez silnik EC (rys. 6, poz. 4), 
sterowany przez modu  elektroniczny (rys. 6, poz. 5).

Pod wzgl dem techniki monta u wirnik (rys. 6, poz. 6) i latarnia 
(rys. 6, poz. 7) nale  do g owicy silnika (rys. 13).

G owic  silnika mo na oddzieli  od korpusu pompy (który mo e 
pozosta  w ruroci gu) w nast puj cych celach (patrz równie  rozdzia  
10 „Konserwacja” na stronie 170):

• aby uzyska  dost p do wewn trznych cz ci (wirnik i uszczelnienie 
mechaniczne),

• aby móc oddzieli  silnik od jednostki hydraulicznej.

Uchwyty transportowe (rys. 13, poz. 2) zostaj  przy tym usuni te 
z ko nierza silnika (rys. 13, poz. 1), przesuni te na korpus silnika 
i przykr cone tymi samymi rubami do korpusu silnika (rys. 13, 
poz. 3).

Modu  elektroniczny Modu  elektroniczny reguluje pr dko  obrotow  pompy do warto ci 
zadanej ustawionej w ramach zakresu regulacji. 

Na podstawie ró nicy ci nie  i ustawionego rodzaju regulacji regulo-
wana jest wydajno  hydrauliczna. 

Jednak e w przypadku wszystkich rodzajów regulacji pompa stale 
dostosowuje si  do zmiennego zapotrzebowania mocy instalacji, 
które powstaje przede wszystkim w przypadku zastosowania zawo-
rów termostatycznych lub mieszaczy.

Podstawowe zalety elektronicznej regulacji to:
• oszcz dno  energii przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów eks-

ploatacji
• brak konieczno ci stosowania zaworów nadmiarowo-upustowych
• redukcja ha asu przep ywu
• dopasowanie pompy do zmieniaj cych si  wymaga  eksploatacyj-

nych

Legenda (rys. 14):
1 Punkty mocowania pokrywy
2 Czerwone pokr t o
3 Okienko podczerwieni
4 Zaciski steruj ce
5 Wy wietlacz
6 Prze cznik DIP
7 Zaciski mocy (zaciski zasilania)
8 Interfejs do IF-Modu u

Fig.13: G owica silnika

1 32

Fig.14: Modu  elektroniczny

71

32 5 6 8

4
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6.2 Rodzaje regulacji Mo liwe do wyboru rodzaje regulacji:

p-c: 
Elektronika utrzymuje wytwarzan  przez pomp  ró nic  ci nie  
w ca ym dopuszczalnym zakresie zmian przep ywu na sta ym pozio-
mie równym ustawionej warto ci zadanej ró nicy ci nie  Hs a  do 
charakterystyki maksymalnej (rys. 15).

Q = przep yw
H = ró nica ci nie  (min/max)
HS = warto  zadana ró nicy ci nie

ZALECENIE:
Wi cej informacji na temat ustawiania rodzaju regulacji 
i przynale nych parametrów patrz rozdzia  8 „Obs uga” na 
stronie 151 i rozdzia  9.4 „Ustawianie trybu regulacji” na stronie 168.

p-v: 
Elektronika zmienia zadan  warto  ró nicy ci nie , która ma by  
utrzymywana przez pomp , w sposób liniowy w zakresie wysoko ci 
podnoszenia mi dzy Hs a ½ Hs Warto  zadana ró nicy ci nie  Hs 
zmniejsza si  lub zwi ksza wraz ze zmian  przep ywu (rys. 16).

Q = przep yw
H = ró nica ci nie  (min/max)
HS = warto  zadana ró nicy ci nie

ZALECENIE:
Wi cej informacji na temat ustawiania rodzaju regulacji 
i przynale nych parametrów patrz rozdzia  8 „Obs uga” na 
stronie 151 i rozdzia  9.4 „Ustawianie trybu regulacji” na stronie 168.

ZALECENIE:
Podane rodzaje regulacji p-c i p-v wymagaj  zastosowania czuj-
nika ró nicy ci nie , który przesy a warto  rzeczywist  do modu u 
elektronicznego. 

ZALECENIE:
Zakres ci nienia czujnika ró nicy ci nie  musi si  zgadza  z warto ci  
ci nienia w module elektronicznym (menu <4.1.1.0>).

Tryb sterowania: 
Pr dko  obrotowa pompy mo e by  utrzymywana na sta ym pozio-
mie mi dzy nmin a nmax (rys. 17). Rodzaj pracy „Tryb sterowania” 
wy cza wszystkie pozosta e rodzaje regulacji.

PID-Control:
Je li nie mo na zastosowa  powy szych standardowych rodzajów 
regulacji, np. je li maj  by  stosowane inne czujniki lub odleg o  
czujników od pompy jest bardzo du a, dost pna jest funkcja PID-
Control (regulator Proportional Integral Differential).

Odpowiednio dobieraj c poszczególne cz ony regulatora, u ytkownik 
mo e uzyska  szybko reaguj c , sta  regulacj  bez utrzymuj cego 
si  odchylenia od warto ci zadanej.

Sygna  wyj ciowy wybranego czujnika mo e przyjmowa  ka d  
dowoln  warto  po redni . Osi gni ta warto  rzeczywista (sygna  
czujnika) jest wy wietlana na stronie statusu menu w procentach 
(100% = maksymalny zakres pomiaru czujnika).

ZALECENIE:
Wy wietlana warto  procentowa odpowiada przy tym tylko po red-
nio aktualnej wysoko ci podnoszenia pompy/pomp. Maksymalna 
wysoko  podnoszenia mo e wi c by  osi gni ta nawet przy sygnale 
czujnika < 100%.
Wi cej informacji na temat ustawiania rodzaju regulacji 
i przynale nych parametrów patrz rozdzia  8 „Obs uga” na 
stronie 151 i rozdzia  9.4 „Ustawianie trybu regulacji” na stronie 168.

Fig.15: Regulacja p-c
Q

s

Hmax
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Hmin

Fig.16: Regulacja p-v

Q

HH

Q

Hmax

Hs

½ Hs

Hmin

Fig.17: Tryb sterowania
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6.3 Praca dwupompowa / zastosowanie 
z trójnikiem rurowym

ZALECENIE:
Opisane tutaj w a ciwo ci s  dost pne tylko, gdy stosowany jest 
wewn trzny interfejs MP (MP = Multi Pump).

• Regulacja obu pomp wychodzi od pompy nadrz dnej.

W przypadku usterki jednej pompy druga pompa pracuje zgodnie 
z regulacj  pompy nadrz dnej. W przypadku ca kowitej awarii pompy 
nadrz dnej pompa podrz dna pracuje z pr dko ci  obrotow  trybu 
awaryjnego.
Pr dko  obrotow  trybu awaryjnego mo na ustawi  w menu 
<5.6.2.0> (patrz rozdzia  6.3.3 na stronie 138).

• Na wy wietlaczu pompy nadrz dnej pokazywany jest status pompy 
podwójnej. Przy pompie podrz dnej na wy wietlaczu pokazywane 
jest 'SL'.

• W przyk adzie na rys. 18 pomp  nadrz dn  jest pompa po lewej stro-
nie patrz c w kierunku przep ywu. Do tej pompy nale y pod czy  
czujnik ró nicy ci nie .

• Punkty pomiaru czujnika ró nicy ci nie  pompy nadrz dnej musz  si  
znajdowa  w danej rurze zbiorczej po stronie ssawnej i t ocznej 
uk adu dwupompowego (rys. 18).

InterFace-Modul (IF-Modu ) Do komunikacji mi dzy pompami a systemem zarz dzania budynkiem 
niezb dny jest IF-Modu  (wyposa enie dodatkowe) pod czany do 
skrzynki zaciskowej (rys. 1).

• Komunikacja pompy nadrz dnej i podrz dnej odbywa si  za po red-
nictwem interfejsu wewn trznego (zacisk: MP, rys. 30).

• W przypadku pomp podwójnych tylko pompa nadrz dna musi by  
wyposa ona w IF-Modu .

• W przypadku pomp w zastosowaniu z trójnikiem rurowym, gdzie 
modu y elektroniczne s  ze sob  po czone przez wewn trzny inter-
fejs, równie  tylko pompy nadrz dne wymagaj  zastosowania 
IF-Modu u.

Tab. 3: IF-Modu y

ZALECENIE:
Opis sposobu post powania oraz dalsze obja nienia dotycz ce uru-
chamiania oraz konfiguracji IF-Modu u w pompie znajduj  si  
w instrukcji monta u i obs ugi stosowanego IF-Modu u.

6.3.1 Rodzaje pracy

Praca/rezerwa Ka da z pomp dostarcza zaprojektowan  wydajno . Druga pompa 
jest gotowa na wypadek usterki lub pracuje po zamianie pomp. 
Zawsze pracuje tylko jedna pompa (patrz rys. 15, 16 i 17).

Fig.18: Przyk ad pod czenia czujnika ró -
nicy ci nie

Komunikacja Pompa nadrz dna Pompa podrz dna

PLR/konwerter interfejsu IF-Modu  PLR Nie jest konieczny 
IF-Modu

Sie  LONWORKS IF-Modu  LON Nie jest konieczny 
IF-Modu

BACnet IF-Modul BACnet Nie jest konieczny 
IF-Modu

Modbus IF-Modu  Modbus Nie jest konieczny 
IF-Modu

Magistrala CAN IF-Modu  CAN Nie jest konieczny 
IF-Modu
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Praca równoleg a W zakresie obci enia cz ciowego wydajno  hydrauliczna jest 
pocz tkowo zapewniana przez jedn  pomp . 2. pompa jest do czana 
z optymalizacj  sprawno ci, czyli wtedy, gdy suma poborów mocy P1 
obu pomp w zakresie obci enia cz ciowego jest mniejsza ni  pobór 
mocy P1 jednej pompy. Obie pompy zostaj  wtedy synchronicznie 
wyregulowane do max. pr dko ci obrotowej (rys. 19 i 20).

W trybie sterowania obie pompy zawsze pracuj  synchronicznie.

Praca równoleg a dwóch pomp jest mo liwa tylko z dwoma identycz-
nymi typami pomp.
Porównaj rozdzia  6.4 „Pozosta e funkcje” na stronie 139.

6.3.2 Zachowanie w trybie 
dwupompowym

Naprzemienna praca pomp W trybie dwupompowym w regularnych odst pach czasu odbywa si  
zamiana pomp (odst py czasu mo na ustawi , ustawienie fabryczne: 
24 h).

Zamiana pomp mo e zosta  wywo ana 
• wewn trznie, poprzez sterowanie czasowe (menu <5.1.3.2> 

+<5.1.3.3>), 
• zewn trznie (menu <5.1.3.2>) przez dodatnie zbocze na styku 

„AUX“ (Patrz rys. 30),
• lub r cznie (menu <5.1.3.1>).

R czna lub zewn trzna zamiana pomp jest mo liwa najwcze niej po 
5 s od ostatniej zamiany pomp.

Aktywacja zewn trznej zamiany pomp dezaktywuje jednocze nie 
zamian  pomp sterowan  wewn trznie w zale no ci od czasu.

Zamian  pomp mo na przedstawi  schematycznie w nast puj cy 
sposób (patrz równie  rys. 21):

• Pompa 1 obraca si  (czarna linia)
• Pompa 2 zostaje w czona z minimaln  pr dko ci  obrotow  i krótko 

potem osi ga warto  zadan  (szara linia)
• Pompa 1 zostaje wy czona
• Pompa 2 pracuje dalej a  do nast pnej zamiany pomp

ZALECENIE:
W trybie sterowania nale y si  liczy  z niewielkim zwi kszeniem 
przep ywu. Zamiana pomp zale y od czasu zmiany i trwa z regu y 2 s. 
W trybie regulacji mo e dochodzi  do niewielkich waha  wysoko ci 
podnoszenia. Pompa 1 dopasowuje si  jednak do zmienionych 
warunków. Zamiana pomp zale y od czasu zmiany i trwa z regu y 4 s.

Zachowanie wej  i wyj Wej cie warto ci rzeczywistej In1, wej cie warto ci zadanej In2:
• na pompie nadrz dnej: dzia a na ca e urz dzenie

„Extern off”:

Fig.19: Regulacja p-c (praca równoleg a)
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Fig.20: Regulacja p-v (praca równoleg a)
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Fig.21: Zamiana pomp
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• ustawione w pompie nadrz dnej (menu <5.1.7.0>): dzia a w zale no-
ci od ustawienia w menu <5.1.7.0> tylko w pompie nadrz dnej lub 

w pompie nadrz dnej i podrz dnej.
• ustawione w pompie podrz dnej: dzia a tylko na pomp  podrz dn

Sygnalizacja awarii / pracy Indywidualna sygnalizacja awarii / zbiorcza sygnalizacja awarii 
• W celu centralnego sterowania mo na pod czy  do pompy nadrz d-

nej zbiorcz  sygnalizacj  awarii. 
• Mo na przy tym wykorzysta  styk tylko na pompie nadrz dnej. 
• Wskazanie dotyczy ca ego urz dzenia. 
• W pompie nadrz dnej (lub przez IR-Monitor/IR-Stick) mo na zapro-

gramowa  sygna  jako indywidualn  lub zbiorcz  sygnalizacj  awarii 
w menu <5.1.5.0>. 

• W celu indywidualnej sygnalizacji awarii nale y wykorzysta  styk na 
ka dej pompie.

EBM/SBM: 
• W celu centralnego sterowania mo na pod czy  do pompy nadrz d-

nej zbiorcz  sygnalizacj  pracy (SBM). 
• Mo na przy tym wykorzysta  styk tylko na pompie nadrz dnej. 
• Wskazanie dotyczy ca ego urz dzenia. 
• W pompie nadrz dnej (lub przez IR-Monitor/IR-Stick) mo na zapro-

gramowa  sygna  jako indywidualn  (EBM) lub zbiorcz  (SBM) sygna-
lizacj  pracy w menu <5.1.6.0>. 

• Funkcj  EBM/SBM – „Gotowo ”, „Praca”, „W czenie zasilania” – 
mo na ustawi  w menu <5.7.6.0> na pompie nadrz dnej.

ZALECENIE:
„Gotowo ” ma nast puj ce znaczenie: 

Pompa mo e pracowa , nie wyst puje 
adna usterka.

„Praca” ma nast puj ce znaczenie:
Silnik obraca si .

„W czenie zasilania” ma nast puj ce znaczenie: 
Napi cie zasilania jest przy o one.

• W celu indywidualnej sygnalizacji pracy nale y wykorzysta  styk na 
ka dej pompie.

Mo liwo ci obs ugi w pompie pod-
rz dnej

W pompie podrz dnej nie mo na wykona  adnych innych ustawie  
oprócz „Extern off” i „Blokowanie/odblokowanie pompy”.

ZALECENIE:
Je li w przypadku pompy podwójnej zostanie wy czone napi cie 
jednego silnika, zintegrowane zarz dzanie prac  pomp podwójnych 
nie dzia a.

6.3.3 Praca w przypadku przerwy 
w komunikacji

W przypadku przerwy w komunikacji mi dzy g owicami pomp 
w trybie dwupompowym na obu wy wietlaczach pokazany jest kod 
b du 'E052'. W trakcie przerwy obie pompy zachowuj  si  jak pompy 
pojedyncze.

• Oba modu y elektroniczne zg aszaj  usterk  przez styk indywidual-
nej/zbiorczej sygnalizacji awarii. 

• Pompa podrz dna pracuje w trybie awaryjnym (tryb sterowania) 
zgodnie z pr dko ci  obrotow  trybu awaryjnego ustawion  wcze -
niej w pompie nadrz dnej (patrz punkty menu <5.6.2.0>). Ustawienie 
fabryczne pr dko ci obrotowej trybu awaryjnego wynosi oko o 60% 
maksymalnej pr dko ci obrotowej pompy.

• Po potwierdzeniu komunikatu b du na czas przerwy w komunikacji 
na wy wietlaczach obu pomp pojawia si  wskazanie statusu. W ten 
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sposób równocze nie zostaje zresetowany styk indywidualnej/zbior-
czej sygnalizacji awarii.

• Na wy wietlaczu pompy podrz dnej miga symbol (  – pompa pra-
cuje w trybie awaryjnym).

• (By a) pompa nadrz dna nadal wykonuje regulacj . (By a) pompa pod-
rz dna pracuje zgodnie z ustawieniami dla trybu awaryjnego. Tryb 
awaryjny mo na anulowa  poprzez przywrócenie ustawienia fabrycz-
nego, usuni cie przerwy w komunikacji lub wyj cie poprzez wy cze-
nie zasilania/w czenie zasilania.

ZALECENIE:
Podczas przerwy w komunikacji (by a) pompa podrz dna nie mo e 
pracowa  w trybie regulacji, poniewa  czujnik ró nicy ci nie  jest 
prze czony na pomp  nadrz dn . Gdy pompa podrz dna pracuje 
w trybie awaryjnym, nie mo na dokonywa  adnych zmian w module 
elektronicznym.

• Po usuni ciu przerwy w komunikacji pompy wznawiaj  regularn  
prac  w trybie dwupompowym, tak jak przed usterk .

Zachowanie pompy podrz dnej Anulowanie trybu awaryjnego w pompie podrz dnej:
• Aktywowanie ustawienia fabrycznego

Je li podczas przerwy w komunikacji w (by ej) pompie podrz dnej 
tryb awaryjny zostanie anulowany przez w czenie ustawienia 
fabrycznego, (by a) pompa podrz dna uruchamia si  z ustawieniami 
fabrycznymi pompy pojedynczej. Pracuje ona wtedy z rodzajem pracy 

p-c z mniej wi cej po ow  maksymalnej wysoko ci podnoszenia.

ZALECENIE:
Je li nie ma sygna u czujnika, (by a) pompa podrz dna zwi ksza pr d-
ko  obrotow  do maksymalnej warto ci. Aby temu zapobiec, mo na 
pod czy  sygna  z czujnika ró nicy ci nie  (by ej) pompy nadrz dnej. 
Wyst puj cy sygna  czujnika na pompie podrz dnej nie ma adnych 
skutków w normalnym trybie pompy podwójnej.

• Wy czenie zasilania/w czenie zasilania
Je eli podczas przerwy w komunikacji w (by ej) pompie podrz dnej 
tryb awaryjny zostanie anulowany przez wy czenie/wy czenie zasila-
nia, (by a) pompa podrz dna uruchamia si  z ostatnimi warto ciami 
zadanymi, które otrzyma a wcze niej od pompy nadrz dnej dla trybu 
awaryjnego (np. tryb sterowania z zadan  pr dko ci  obrotow  lub off).

Zachowanie pompy nadrz dnej Anulowanie trybu awaryjnego w pompie nadrz dnej:
• Aktywowanie ustawienia fabrycznego

Je li podczas przerwy w komunikacji w (by ej) pompie nadrz dnej 
zostanie wywo ane ustawienie fabryczne, uruchamia si  ona 
z ustawieniami fabrycznymi pompy pojedynczej. Pracuje ona wtedy 
z rodzajem pracy p-c z mniej wi cej po ow  maksymalnej wysoko ci 
podnoszenia.

• Wy czenie zasilania/w czenie zasilania
Je eli podczas przerwy w komunikacji w (by ej) pompie nadrz dnej 
praca zostanie przerwana przez wy czenie/w czenie zasilania, 
(by a) pompa nadrz dna uruchamia si  z ostatnimi znanymi warto -
ciami zadanymi z konfiguracji dwupompowej.

6.4 Pozosta e funkcje

Blokowanie lub odblokowywanie 
pompy

W menu <5.1.4.0> mo na generalnie odblokowa  lub zablokowa  
prac  danej pompy. Zablokowanej pompy nie mo na uruchomi  do 
momentu r cznego zniesienia blokady.

Ustawienie mo na wykona  w ka dej pompie bezpo rednio lub przez 
z cze na podczerwie .

Ta funkcja jest dost pna tylko podczas trybu dwupompowego. Je li 
zostanie zablokowana jedna g owica pompy (nadrz dnej lub pod-
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rz dnej), ta g owica pompy nie jest ju  gotowa do pracy. W tym stanie 
b dy s  rozpoznawane, wy wietlane i zg aszane. Je li w odblokowa-
nej pompie wyst pi b d, zablokowana pompa nie uruchomi si . 
Okresowe uruchomienie pompy jest wykonywane mimo wszystko, 
je li jest aktywne. Przedzia  czasowy okresowego uruchomienia 
pompy rozpoczyna si  w momencie zablokowania pompy.

ZALECENIE:
Je li jedna g owica pompy zostanie zablokowana i aktywny jest rodzaj 
pracy „Praca równoleg a”, nie mo na zagwarantowa , e dany 
punkt pracy zostanie osi gni ty tylko z jedn  g owic  pompy.

Okresowe uruchomienie pompy Okresowe uruchomienie pompy jest wykonywane po skonfigurowa-
nym okresie przestoju pompy lub g owicy pompy. Przedzia  czasowy 
mo na ustawi  r cznie w pompie, w menu <5.8.1.2> na warto  od 
2 h do 72 h w krokach co 1 godzin . 
Ustawienie fabryczne: 24 h.
Powód przestoju jest przy tym bez znaczenia (wy czenie r czne, Ext. 
off, b d, adjustment (regulacja), tryb awaryjny, zdefiniowanie przez 
nadrz dny system automatyki budynków). Proces ten powtarza si , 
dopóki pompa nie zostanie w czona poprzez sterowanie.

Funkcj  „Okresowe uruchomienie pompy” mo na wy czy  w menu 
<5.8.1.1>. Gdy tylko pompa zostanie w czona poprzez sterowanie, 
odliczanie do nast pnego testowego uruchomienia zostaje przerwane.

Czas trwania okresowego uruchomienia pompy wynosi 5 s. W tym 
czasie silnik obraca si  z ustawion  pr dko ci  obrotow . Pr dko  
obrotow  mo na skonfigurowa  w menu <5.8.1.3> na warto  mi -
dzy minimaln  a maksymaln  dopuszczaln  pr dko ci  obrotow . 
Ustawienie fabryczne: minimalna pr dko  obrotowa.
Je eli w przypadku pompy podwójnej obydwie g owice pomp s  
wy czone, np. przez Ext. off, obie pracuj  przez 5 s. Równie  w trybie 
pracy „Praca/rezerwa“ dzia a okresowe uruchomienie pompy, je eli 
zmiana pomp nast pi pó niej ni  po 24 h.

ZALECENIE:
Równie  w przypadku wyst pienia usterki nast puje próba okreso-
wego uruchomienia pompy.

Czas pozosta y do nast pnego okresowego uruchomienia pompy 
mo na odczyta  na wy wietlaczu w menu <4.2.4.0>. To menu 
wy wietla si  tylko wtedy, gdy silnik nie pracuje. W menu <4.2.6.0> 
mo na odczyta  liczb  okresowych uruchomie  pompy.

Wszystkie b dy, z wyj tkiem ostrze e  pojawiaj cych si  podczas 
okresowego uruchomienia pompy, wy czaj  silnik. Na wy wietlaczu 
pojawia si  odpowiedni kod b du.

ZALECENIE:
Okresowe uruchomienie pompy zmniejsza ryzyko zakleszczenia si  
wirnika w korpusie pompy. Dzi ki temu ma zosta  zagwarantowana 
eksploatacja pompy po d u szym przestoju. Po dezaktywacji okreso-
wego uruchomienia pompy nie jest ju  zagwarantowane bezpieczne 
uruchomienie pompy.

Zabezpieczenie przeci eniowe Pompy s  wyposa one w elektroniczne zabezpieczenie przed prze-
ci eniem, wy czaj ce je w razie przeci enia.

Do zapisu danych modu y elektroniczne s  wyposa one w trwa  
pami . Po dowolnie d ugiej awarii zasilania dane pozostaj  zacho-
wane. Po ponownym w czeniu zasilania pompa pracuje 
z warto ciami nastawy sprzed awarii.

Zachowanie po w czeniu Przy pierwszym uruchomieniu pompa dzia a na bazie ustawie  
fabrycznych.

• Do indywidualnej zmiany ustawie  pompy s u y menu serwisowe, 
patrz rozdzia  8 „Obs uga” na stronie 151.
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• Usuwanie usterek, patrz rozdzia  11 „Usterki, przyczyny usterek i ich 
usuwanie” na stronie 177.

• Wi cej informacji na temat ustawienia fabrycznego patrz rozdzia  13 
„Ustawienia fabryczne” na stronie 188.

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo powstania szkód materialnych!
Zmiana ustawie  czujnika ró nicy ci nie  mo e spowodowa  nie-
prawid owe dzia anie! Ustawienia fabryczne zosta y skonfiguro-
wane dla dostarczonego czujnika ró nicy ci nie  Wilo.

• Warto ci nastawy: Wej cie In1 = 0-10 V, korekta warto ci ci nienia 
= ON

• W przypadku stosowania dostarczonego czujnika ró nicy ci nie  
Wilo ustawienia te musz  zosta  zachowane!
Zmiany s  konieczne tylko w przypadku stosowania innych czujni-
ków ró nicy ci nie .

Cz stotliwo  cze Przy wysokiej temperaturze otoczenia obci enie termiczne modu u 
mo na zredukowa  przez zmniejszenie cz stotliwo ci cze  (menu 
<4.1.2.0>).

ZALECENIE:
Prze czenia/zmiany dokonywa  tylko w stanie czuwania pompy (gdy 
silnik si  nie obraca).
Cz stotliwo  cze  mo na zmieni  tylko za po rednictwem menu, 
poprzez magistral  CAN lub IR-Stick.
Ni sza cz stotliwo  cze  prowadzi do zwi kszonego generowania 
ha asu.

Warianty Je eli w przypadku danej pompy menu <5.7.2.0> „Korekta warto ci 
ci nienia” nie jest dost pne poprzez wy wietlacz, to jest to wersja 
pompy, w której nie s  dost pne nast puj ce funkcje:

• Korekta warto ci ci nienia (menu <5.7.2.0>)
• Do czanie i wy czanie pompy podwójnej z optymalizacj  sprawno ci
• Wska nik tendencji przep ywu

7 Instalacja i pod czenie 
elektryczne

Bezpiecze stwo NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie ycia!
Niew a ciwa instalacja i nieprawid owe pod czenie elektryczne 
mog  stanowi  zagro enie ycia.

• Wykonanie pod czenia elektrycznego zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami nale y zleca  wy cznie wykwalifikowanemu elektry-
kowi!

• Przestrzega  przepisów dot. zapobiegania wypadkom!

NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie ycia!
Z powodu braku zamontowanych urz dze  ochronnych modu u 
elektronicznego albo w obszarze sprz g a/silnika pora enie pr -
dem lub dotkni cia wiruj cych cz ci mo e spowodowa  obra enia 
zagra aj ce yciu.

• Przed uruchomieniem nale y zamontowa  zdj te wcze niej urz -
dzenia ochronne (np. pokryw  modu u lub pokryw sprz g a)!

NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie ycia!
Zagro enie ycia z powodu niezamontowania modu u elektronicz-
nego! Na stykach silnika mo e wyst powa  niebezpieczne dla ycia 
napi cie!

• Normalna eksploatacja pompy dozwolona jest tylko przy zamonto-
wanym module elektronicznym.

• Bez zamontowanego modu u elektronicznego nie wolno pod cza  
ani uruchamia  pompy.
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NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie ycia!
Sama pompa i jej cz ci mog  mie  bardzo du  mas  w asn . Spa-
daj ce cz ci mog  spowodowa  rany ci te, zmia d enia, st ucze-
nia lub uderzenia, które mog  prowadzi  do mierci.

• Zawsze u ywa  odpowiednich d wignic i zabezpiecza  cz ci 
przed upadkiem

• Nigdy nie przebywa  pod wisz cymi adunkami.
• Podczas sk adowania i transportu oraz przed wszystkimi pracami 

monta owymi nale y zapewni  bezpieczne po o enie lub ustawie-
nie pompy.

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo powstania szkód materialnych!
Niebezpiecze stwo uszkodze  spowodowane nieprawid owym 
obchodzeniem si  z instalacj .

• Instalacj  pompy zleca  wy cznie wykwalifikowanemu persone-
lowi.

• Pompa nie mo e nigdy pracowa  bez zamontowanego modu u 
elektronicznego.

OSTRO NIE! Uszkodzenie pompy wskutek przegrzania!
Pompa nie mo e pracowa  bez przep ywu d u ej ni  1 minut . 
W wyniku kumulacji energii powstaje wysoka temperatura mog ca 
uszkodzi  wa , wirnik i uszczelnienie mechaniczne.

• Upewni  si , e nie zostanie przekroczona dolna granica minimal-
nego przep ywu obj to ciowego Qmin.
Obliczanie Qmin:

7.1 Dozwolone pozycje monta owe 
i zmiana rozmieszczenia elementów 
przed instalacj

Wst pne fabryczne rozmieszczenie elementów wzgl dem korpusu 
pompy (patrz rys. 22) mo na w razie potrzeby zmieni  na miejscu 
monta u. Mo e to by  konieczne np. w nast puj cych celach:

• zapewnienie odpowietrzania pompy,
• umo liwienie lepszej obs ugi,
• zapobie enie niedozwolonym po o eniom monta owym (tzn. silnik i/

lub modu  elektroniczny skierowany w dó ).

W wi kszo ci przypadków wystarczy obróci  g owic  silnika wzgl -
dem korpusu pompy. Mo liwe rozmieszczenie elementów zale y od 
dopuszczalnych pozycji monta owych.

Qmin = 10 % x Qmax pompa x
Rzecz. pr dko  obrotowa

Max. pr dko  obrotowa

Fig.22: Rozmieszczenie elementów 
w stanie dostawy
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Dopuszczalne pozycje monta owe 
z poziomym wa em silnika

Dopuszczalne pozycje monta owe z poziomym wa em silnika 
i modu em elektronicznym skierowanym w gór  (0°) s  przedsta-
wione na rys. 23. Nie przedstawiono dopuszczalnych pozycji monta-

owych z modu em elektronicznym zamontowanym z boku (+/- 90°). 
Dozwolone jest ka de po o enie monta owe, z wyj tkiem monta u 
„modu  elektroniczny skierowany w dó ” (-180°). Odpowietrzanie 
pompy jest zapewnione tylko wtedy, gdy zawór odpowietrzaj cy jest 
skierowany w gór  (rys. 23, poz. 1). 
Tylko w tej pozycji (0°) sp ywaj cy kondensat mo e by  odprowa-
dzany przez odpowiedni otwór, latarni  pompy oraz silnik (rys. 23, 
poz. 2).

Dozwolone po o enia monta owe 
z pionowym wa em silnika

Dopuszczalne pozycje monta owe z pionowym wa em silnika s  
przedstawione na rys. 24. Dozwolone jest ka de po o enie monta-

owe z wyj tkiem monta u „silnik skierowany w dó ”.

G owic  silnika mo na ustawia  – wzgl dem korpusu pompy – 
w 4 ró nych pozycjach (przestawionych o 90°).

Zmiana rozmieszczenia elementów ZALECENIE:
W celu u atwienia monta u mo liwa jest instalacja pompy w ruroci gu 
bez pod czenia elektrycznego i bez nape niania pompy i instalacji 
(etapy monta u patrz rozdzia  10.2.1 „Wymiana uszczelnienia 
mechanicznego” na stronie 172).

• Obróci  g owic  silnika o 90° lub 180° w danym kierunku i zamon-
towa  pomp  w odwrotnej kolejno ci.

• Blaszany zaczep czujnika ró nicy ci nie  (rys. 7, poz. 6) zamocowa  
jedn  ze rub (rys. 7, poz. 3) naprzeciw modu u elektronicznego 
(po o enie czujnika ró nicy ci nie  wzgl dem modu u elektronicz-
nego nie zmienia si  przy tym).

• Przed monta em dobrze zwil y  o-ring (rys. 7, poz. 11) (nie monto-
wa  go w suchym stanie).

ZALECENIE:
Zwróci  uwag , aby o-ring (rys. 7, poz. 11) podczas monta u nie 
zosta  przekr cony ani zgnieciony.

• Przed uruchomieniem nape ni  pomp /instalacj  i pod czy  ci nie-
nie, nast pnie sprawdzi  szczelno . W przypadku nieszczelno ci 
o-ringu z pompy najpierw wydostaje si  powietrze. Taki wyciek 

Fig.23: Dopuszczalne pozycje monta owe 
z poziomym wa em silnika

1

2

Fig.24: Dozwolone po o enia monta owe 
z pionowym wa em silnika

4 x 90°
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mo na sprawdzi  np. za pomoc  spray'u do kontroli wycieków 
w szczelinie mi dzy korpusem pompy a latarni , a tak e na ich po -
czeniach rubowych. 

• W przypadku utrzymuj cej si  nieszczelno ci u y  nowego o-ringu.

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo odniesienia obra e !
Nieprawid owa obs uga mo e prowadzi  do obra e .

• Po ewentualnym przemontowaniu uchwytów transportowych 
z ko nierza silnika na korpus silnika, np. w celu wymiany g owicy 
silnika, po zako czeniu prac monta owych nale y je zamontowa  
z powrotem na ko nierzu silnika (patrz równie  rozdzia  3.2 „Trans-
port w celu monta u/demonta u” na stronie 127). Ponadto wkr -
ci  z powrotem elementy dystansowe w otwory (rys. 7, poz. 20b).
OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo powstania szkód materialnych!
Nieprawid owa obs uga mo e prowadzi  do szkód materialnych.

• Podczas obracania elementów nale y uwa a , aby nie zgi  ani nie 
z ama  przewodów pomiaru ci nienia. 

• Podczas ponownego monta u czujnika ró nicy ci nie  przewody 
pomiaru ci nienia minimalnie i równomiernie wygi  w wymagane lub 
pasuj ce po o enie. Nie zdeformowa  przy tym tych obszarów przy 
po czeniach gwintowych zaciskowych.

• Aby optymalnie poprowadzi  przewody pomiaru ci nienia, czujnik ró -
nicy ci nie  mo na oddzieli  od zaczepu blaszanego (rys. 7, poz. 6), 
obróci  o 180° wokó  osi pod u nej i zamontowa  z powrotem.

ZALECENIE:
Przy obracaniu czujnika ró nicy ci nie  zwróci  uwag , aby strona 
t oczna i ssawna czujnika ró nicy ci nie  nie zosta y zamienione 
miejscami. Wi cej informacji na temat czujnika ró nicy ci nie  patrz 
rozdzia  7.3 „Pod czenie elektryczne” na stronie 147.

7.2 Instalacja

Przygotowanie • Monta  mo na rozpocz  dopiero po zako czeniu spawania i lutowa-
nia i ewentualnie koniecznym przep ukaniu instalacji rurowej. Zanie-
czyszczenia mog  doprowadzi  do nieprawid owego dzia ania pompy

• Pompy nale y instalowa  w miejscu zabezpieczonym przed wp y-
wami atmosferycznymi, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed 
mrozem, wolnym od py u, z dobr  wentylacj  oraz niezagro onym 
wybuchem. Pompy nie wolno ustawia  na wolnym powietrzu.

• Zamontowa  pomp  w dost pnym miejscu, tak aby mo liwa by a jej 
pó niejsza kontrola, konserwacja (np. uszczelnienia mechanicznego) 
lub wymiana. Nie wolno ogranicza  dop ywu powietrza do radiatora 
modu u elektronicznego.

Ustawianie/osiowanie • Pionowo nad pomp  nale y umie ci  hak lub uchwyt o odpowiednim 
ud wigu (masa czna pompy: patrz katalog/specyfikacja), na którym 
podczas konserwacji lub naprawy pompy mo na zamocowa  podno -
nik lub podobne elementy pomocnicze.

NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie ycia!
Sama pompa i jej cz ci mog  mie  bardzo du  mas  w asn . Spa-
daj ce cz ci mog  spowodowa  rany ci te, zmia d enia, st ucze-
nia lub uderzenia, które mog  prowadzi  do mierci.

• Zawsze u ywa  odpowiednich d wignic i zabezpiecza  cz ci 
przed upadkiem

• Nigdy nie przebywa  pod wisz cymi adunkami.

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo powstania szkód materialnych!
Niebezpiecze stwo uszkodze  spowodowane nieprawid owym 
obchodzeniem si  z instalacj . 

• Je li uchwyty transportowe zostan  lub s  przemontowane z ko -
nierza silnika na korpus silnika, s  one dopuszczone tylko do prze-Fig.25: Transport g owicy silnika
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noszenia i transportu g owicy silnika (rys. 25), a nie do transportu 
ca ej pompy ani do od czania g owicy silnika od korpusu pompy 
(nale y pami ta  o uprzednim demonta u i pó niejszym monta u 
elementów dystansowych).

• Uchwytów transportowych zamontowanych na korpusie silnika 
nie wolno u ywa  do transportu ca ej pompy, ani do oddzielania lub 
wyci gania g owicy silnika z korpusu pompy.

• Pomp  nale y podnosi  wy cznie za pomoc  dopuszczonych urz -
dze  d wigowych (np. wielokr ka, suwnicy itp.; patrz rozdzia  3 
„Transport i magazynowanie” na stronie 127).

• Podczas monta u pompy zachowa  minimaln  osiow  odleg o  
os ony wirnika silnika od ciany/sufitu wynosz c  400 mm.

ZALECENIE:
Urz dzenia odcinaj ce nale y zamontowa  przed i za pomp , aby 
podczas kontroli lub wymiany pompy unikn  opró niania ca ej insta-
lacji.

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo powstania szkód materialnych!
W przypadku przep ywu powstaj cego zgodnie z kierunkiem prze-
p ywu lub przeciwnie do niego (praca turbinowa lub zasilanie 
z generatora) mog  powsta  nieodwracalne uszkodzenia nap du.

• Po stronie t ocznej ka dej pompy nale y zamontowa  zawór 
zwrotny.

ZALECENIE:
Przed i za pomp  nale y zastosowa  odcinek wyrównywania w postaci 
prostego ruroci gu. D ugo  odcinka wyrównywania musi wynosi  
minimum 5 x DN ko nierza pompy (rys. 26). Ma to zapobiec wyst po-
waniu kawitacji hydrodynamicznej.

• Ruroci gi i pomp  zamontowa  tak, aby nie podlega y napr eniom 
mechanicznym. Ruroci gi musz  by  zamocowane w taki sposób, aby 
ich masa nie oddzia ywa a na pomp .

• Kierunek przep ywu musi by  zgodny z kierunkiem strza ki znajduj -
cej si  na ko nierzu korpusu pompy.

• Zawór odpowietrzaj cy na latarni (rys. 7, poz. 19) przy poziomym 
wale silnika musi by  zawsze skierowany do góry (rys. 6/7). Przy pio-
nowym wale silnika dozwolona jest ka da orientacja.

• Dozwolone jest ka de po o enie monta owe z wyj tkiem monta u 
„silnik skierowany w dó ”.

• Modu  elektroniczny nie mo e by  skierowany w dó . W razie 
potrzeby silnik mo na obróci  po odkr ceniu rub sze ciok tnych.

ZALECENIE:
Po odkr ceniu rub sze ciok tnych czujnik ró nicy ci nie  jest zamo-
cowany tylko do przewodów pomiaru ci nienia. Podczas obracania 
silnika nale y uwa a , aby nie zgi  ani nie z ama  przewodów 
pomiaru ci nienia. Nale y ponadto uwa a , aby podczas obracania nie 
uszkodzi  o-ringu korpusu.

• Dozwolone po o enia monta owe, patrz rozdzia  7.1 „Dozwolone 
pozycje monta owe i zmiana rozmieszczenia elementów przed insta-
lacj ” na stronie 142.

ZALECENIE:
Pompy blokowe typoszeregu Stratos GIGA B nale y ustawia  na fun-
damentach lub konsolach o wystarczaj cych wymiarach.

• Stopa pompy Stratos GIGA B musi zosta  mocno przykr cona do fun-
damentu, aby zapewni  bezpieczne ustawienie pompy.

Fig.26: Odcinek wyrównywania przed i za 
pomp

r
5 x DN

d s

r � 2,5 · (d · 2s)
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Dopuszczalne si y i momenty na ko -
nierzach pomp (tylko pompy blokowe)

Tab. 4: Si y na ko nierzach pompy

Musi by  spe niony nast puj cy warunek:

 (FV),  (FH) oraz  (Mt) stanowi  sumy warto ci bezwzgl dnych okre-
lonych obci e  oddzia uj cych na kró ce. Sumy te nie uwzgl dniaj  

ani kierunku obci e , ani ich rozk adu na poszczególne kró ce

T oczenie ze zbiornika ZALECENIE:
Podczas t oczenia cieczy ze zbiornika nale y zadba  o odpowiedni 
poziom cieczy nad kró cem ssawnym pompy, aby nie doprowadzi  do 
suchobiegu. Nale y utrzymywa  minimalne ci nienie na dop ywie.

Odprowadzanie kondensatu, izolacja • W przypadku stosowania pompy w instalacjach ch odniczych lub kli-
matyzacyjnych, kondensat zbieraj cy si  w latarni mo e by  odpro-
wadzany przez dost pny otwór. Do tego otworu mo na pod czy  
przewód odp ywowy. Tak samo mo na odprowadza  równie  nie-
wielkie ilo ci wyciekaj cej cieczy.

W silniku znajduj  si  otwory do odprowadzania kondensatu, które 
fabrycznie (w celu zapewnienia stopnia ochrony IP 55) s  zamkni te 
za lepkami.

• W zastosowaniach w obszarze techniki klimatyzacyjnej/ch odniczej, 
za lepk  nale y wyj  w dó , aby umo liwi  odp yw kondensatu.

• Przy poziomym wale silnika otwór na kondensat musi by  skierowany 
w dó  (rys. 23, poz. 2). W razie potrzeby odpowiednio obróci  silnik.

ZALECENIE:
Po usuni ciu za lepek stopie  ochrony IP 55 nie jest ju  zapewniony.

Typ pompy
Stratos GIGA B

rednica kró ca 
ssawnego [mm]

rednica ko nierza 
t ocznego [mm]

Si a FVmax 
[kN]

Si a FHmax 
[kN]

Momenty  
Mtmax [kNm]

40/... 65 40 2,4 1,7 0,55
2,4 1,7 0,52
2,4 1,7 0,50
2,5 1,8 0,62

50/... 65 50 2,4 1,7 0,55
2,4 1,7 0,52
2,4 1,7 0,50
2,5 1,8 0,62

65/... 80 65 2,6 1,8 0,7
2,6 1,8 0,7
2,6 1,8 0,7
2,6 1,8 0,7
2,6 1,8 0,7

80/... 100 80 3,3 2,4 1,1
3,3 2,4 1,1
3,3 2,4 1,1
3,3 2,4 1,1

Fig.27: Si y oddzia uj ce na króciec
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ZALECENIE:
W instalacjach, które s  izolowane, mo na zaizolowa  wy cznie kor-
pus pompy, a nie latarni , nap d czy czujnik ró nicy ci nie .

Do izolacji pompy nale y stosowa  materia  izolacyjny niezawieraj cy 
zwi zków amoniaku, aby zapobiec korozji napr eniowej nakr tek 
z czkowych. Je li nie jest to mo liwe, nale y zapobiec bezpo red-
niemu kontaktowi ze z czami rubowymi z mosi dzu. W tym celu 
jako wyposa enie dodatkowe dost pne s  z czki gwintowane ze 
stali nierdzewnej. Alternatywnie mo na zastosowa  ta my antykoro-
zyjne (np. ta m  izolacyjn ).

7.3 Pod czenie elektryczne

Bezpiecze stwo NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie ycia!
Niew a ciwe pod czenie elektryczne mo e spowodowa  zagro e-
nie ycia na skutek pora enia pr dem.

• Pod czenie elektryczne nale y zleci  wy cznie Instalatorowi-
elektrykowi posiadaj cemu wymagane prawem uprawnienia. 
Nale y przy tym post powa  zgodnie z lokalnymi przepisami

• Przestrzega  instrukcji monta u i obs ugi wyposa enia dodatko-
wego!

NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie ycia!
Napi cie dotykowe zagra aj ce pora eniem.
Z powodu utrzymuj cego si  napi cia dotykowego zagra aj cego 
ludziom (kondensatory), prace przy module elektronicznym mo na 
rozpocz  dopiero po up ywie 5 minut. 

• Przed rozpocz ciem prac przy pompie nale y od czy  napi cie 
zasilaj ce i odczeka  5 minut. 

• Sprawdzi , czy wszystkie przy cza (równie  styki bezpotencja-
owe) s  w stanie beznapi ciowym.

• Nigdy nie wk ada  adnych przedmiotów do modu u elektronicz-
nego!

NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie ycia!
Przy zasilaniu z generatora lub pracy turbinowej pompy (nap d 
wirnika) na stykach silnika mo e wyst powa  napi cie niebez-
pieczne w razie dotkni cia.

• Zamkn  urz dzenia odcinaj ce przed i za pomp .

OSTRZE ENIE! Niebezpiecze stwo przeci enia sieci!
Nieodpowiednie dostosowanie do wymogów sieci mo e doprowa-
dzi  do awarii systemu i zap onu przewodów wskutek przeci enia 
sieci. 

• Przygotowuj c sie , a w szczególno ci wybieraj c przekrój prze-
wodów i bezpieczniki, nale y wzi  pod uwag  fakt, e w trybie 
pracy kilku pomp mo e wyst pi  sytuacja, w której przez krótki 
czas b d  pracowa  wszystkie pompy.
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Przygotowanie/zalecenia

• Pod czenie elektryczne nale y wykonywa  za pomoc  u o onego na 
sta e przewodu przy czeniowego (wymagany przekrój – patrz 
poni sza tabela) wyposa onego w z cze wtykowe lub wtyczk  dla 
wszystkich biegunów o min. szeroko ci rozwarcia styków min. 3 mm. 
W przypadku zastosowania przewodów elastycznych nale y u y  
ko cówek wtykowych.

• Sieciowy przewód przy czeniowy nale y przeprowadzi  przez d awik 
przewodu M25 (rys. 28, poz. 1).

ZALECENIE:
Prawid owe momenty doci gaj ce rub zaciskowych s  podane 
w wykazie  „Tab. 11: Momenty doci gaj ce rub” na stronie 176. Sto-
sowa  wy cznie skalibrowany klucz dynamometryczny.

• W celu zachowania standardów kompatybilno ci elektromagnetycz-
nej (EMC) w przypadku poni szych przewodów nale y zawsze stoso-
wa  ekranowanie:
• Czujnik ró nicy ci nie  (je li jest zainstalowany przez u ytkownika)
• In2 (warto  zadana)
• Komunikacja pompy podwójnej (DP) (przy d ugo ci kabla > 1 m); 

(zacisk „MP”)
Uwzgl dni  biegunowo :
MA = L => SL = L
MA = H => SL = H

• Ext. off
• AUX
• Przewód komunikacji IF-Modu u

Ekran musi zosta  za o ony z obu stron, po stronie uchwytów kablo-
wych EMC w module elektronicznym i na drugim ko cu. Nie jest 
konieczne ekranowanie przewodów zbiorczej sygnalizacji pracy 
i zbiorczej sygnalizacji awarii.

Ekran pod cza si  do przepustu kablowego na module elektronicz-
nym. Sposób pod czania ekranu jest przedstawiony schematycznie 
na rys. 29.

• Aby zapewni  ochron  przed skroplinami oraz zabezpieczenie przed 
wyrwaniem d awika przewodu, nale y stosowa  przewody o odpo-
wiedniej rednicy zewn trznej i dostatecznie mocno je dokr ci . 
Ponadto przewód nale y wygi  w pobli u d awika przewodu tworz c 
p tl , która umo liwi odprowadzanie gromadz cych si  skroplin. 
Poprzez odpowiednie umiejscowienie d awika oraz odpowiednie u o-

enie przewodu nale y zagwarantowa , e do modu u elektronicz-
nego nie dostan  si  skropliny. Niewykorzystane d awiki przewodów 
nale y zamkn  za lepkami dostarczonymi przez producenta.

• Wszystkie przewody pod czeniowe nale y u o y  w taki sposób, by 
nigdy nie dotyka y ruroci gu, korpusu pompy ani korpusu silnika.

• W przypadku zastosowania pomp w instalacjach o temperaturze 
wody wy szej ni  90°C nale y zastosowa  odpowiedni przewód sie-
ciowy odporny na wysokie temperatury.

• Niniejsza pompa jest wyposa ona w przetwornic  cz stotliwo ci i nie 
mo e by  zabezpieczana za pomoc  wy cznika ochronnego ró ni-
cowo-pr dowego. Przetwornice cz stotliwo ci mog  zak óca  dzia-
anie wy czników ochronnych ró nicowo-pr dowych.

Fig.28: D awik przewodu M25

1
Moc PN 
[kW]

Przekrój przewodu 
[mm2]

PE 
[mm2]

 4 1,5 - 4,0 2,5 - 4,0

> 4 2,5 - 4,0 2,5 - 4,0

Fig.29: Ekranowanie przewodu

1

2

3

4
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Wyj tek: dozwolone s  wy czniki ochronne ró nicowo-pr dowe 
w selektywnym, czu ym na wszystkie rodzaje pr du wykonaniu 
typu B.
• Oznaczenie: FI  
• Pr d wyzwalaj cy:> 30 mA

• Sprawdzi  rodzaj pr du i napi cie zasilania.
• Przestrzega  danych umieszczonych na tabliczce znamionowej. 

Rodzaj pr du i napi cie zasilania musz  by  zgodne z danymi na tab-
liczce znamionowej.

• Zabezpieczenie po stronie sieci: max. 25 A
• Uwzgl dni  dodatkowe uziemienie!
• Zaleca si  zainstalowanie bezpiecznika.

ZALECENIE:
Charakterystyka bezpiecznika: B
• Przeci enie: 1,13-1,45 x Iznam
• Zwarcie: 3-5 x Iznam

Zaciski:

• Zaciski steruj ce (rys. 30)

(przyporz dkowanie, patrz tabela poni ej)

• Zaciski mocy (zaciski sieciowe) (rys. 31)

(przyporz dkowanie, patrz tabela poni ej)

Fig.30: Zaciski steruj ce
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Przyporz dkowanie zacisków

Tab. 5: Przyporz dkowanie zacisków

Oznaczenie Przyporz dkowanie Zalecenia

L1, L2, L3 Napi cie zasilania 3~380 V - 3~480 V AC, 50/60 Hz, IEC 38

(PE) Przy cze przewodu uziemiaj -
cego

In1 
(1) (wej cie)

Wej cie warto ci rzeczywistej Rodzaj sygna u: Napi cie (0-10 V, 2-10 V)
Rezystancja wej ciowa: Ri  10 k

Rodzaj sygna u: Pr d (0-20 mA, 4-20 mA)
Rezystancja wej ciowa: Ri = 500 

Mo liwo  parametryzacji w menu serwisowym <5.3.0.0>
Pod czone fabrycznie poprzez d awik przewodu M12 (rys. 2), 
poprzez (1), (2), (3) odpowiednio do oznacze  kabli czujników 
(1,2,3).

In2 
(wej cie)

Wej cie warto ci zadanej We wszystkich rodzajach pracy In2 mo e zosta  wykorzy-
stane jako wej cie zdalnej regulacji warto ci zadanej.

Rodzaj sygna u: Napi cie (0-10 V, 2-10 V)
Rezystancja wej ciowa: Ri  10 k

Rodzaj sygna u: Pr d (0-20 mA, 4-20 mA)
Rezystancja wej ciowa: Ri = 500 

Mo liwo  parametryzacji w menu serwisowym <5.4.0.0>

GND (2) Przy cza masy Dla wej cia In1 i In2

+ 24 V (3) (wyj cie) Napi cie sta e dla zewn. odbior-
nika/nadajnika sygna u

Obci enie max. 60 mA. Napi cie jest odporne na zwarcia.
Obci enie styków: 24 V DC/ 10 mA

AUX Zewn trzna zamiana pomp Poprzez zewn trzny zestyk bezpotencja owy mo e by  
wykonywana zamiana pomp. Przez jednokrotne zmostkowa-
nie obydwu zacisków wykonywana jest zewn trzna zmiana 
pracuj cej pompy, o ile jest ona aktywna. Ponowne zmostko-
wanie powtarza ten proces przy zachowaniu minimalnego 
czasu pracy. 
Mo liwo  parametryzacji w menu serwisowym <5.1.3.2>
Obci enie styków: 24 V DC/10 mA

MP Multi Pump Interfejs do pracy dwupompowej

Ext. off Wej cie steruj ce „Wy czanie 
z priorytetem” przez 
zewn trzny prze cznik bezpo-
tencja owy

Pomp  mo na w cza  i wy cza  przez zewn trzny styk 
bezpotencja owy. 
W instalacjach o du ej cz stotliwo ci za czania (> 20 w -
cze /wy cze  dziennie) nale y zapewni  w czanie/wy -
czanie poprzez „Ext. off”.
Mo liwo  parametryzacji w menu serwisowym <5.1.7.0>
Obci enie styków: 24 V DC/10 mA

SBM Indywidualna/zbiorcza sygnali-
zacja pracy, sygnalizacja goto-
wo ci sygnalizacja w czenia 
zasilania

Bezpotencja owa indywidualna/zbiorcza sygnalizacja pracy 
(styk prze czny), sygnalizacja gotowo ci jest dost pna na 
zaciskach zbiorczej sygnalizacji pracy (menu <5.1.6.0>, 
<5.7.6.0>).

Obci enie styków: min. dopuszczalne: 12 V DC, 10 mA,
max. dopuszczalne: 250 V AC/24 V DC, 1 A

Zbiorcza sygnalizacja 
awarii

Indywidualna/zbiorcza sygnali-
zacja awarii

Bezpotencja owa indywidualna/zbiorcza sygnalizacja awarii 
(styk prze czny) jest dost pna na zaciskach zbiorczej sygna-
lizacji awarii (menu <5.1.5.0>).

Obci enie styków min. dopuszczalne: 12 V DC, 10 mA,
max. dopuszczalne: 250 V AC/24 V DC, 1 A

Interfejs IF-Modu u Zaciski szeregowego, cyfrowego 
z cza GA

Opcjonalny IF-Modu  pod czany jest do wielowtyku 
w skrzynce zaciskowej. Przy cze jest odporne na skr cenia.
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ZALECENIE:
Zaciski In1, In2, AUX, GND, Ext. off i MP spe niaj  wymagania „bez-
piecznego oddzielenia“ (wg normy EN 61800-5-1) od zacisków sie-
ciowych oraz zacisków zbiorczej sygnalizacji pracy i zbiorczej 
sygnalizacji awarii (i odwrotnie).

ZALECENIE:
Sterowanie jest wykonane w formie obwodu PELV (protective extra 
low voltage), tzn. zasilanie (wewn trzne) spe nia wymogi bezpiecz-
nego oddzielenia zasilania, masa (GND) jest po czona z przewodem 
ochronnym (PE).

Pod czenie czujnika ró nicy ci nie

Tab. 6: Pod czenie przewodu czujnika ró nicy ci nie

ZALECENIE:
Przy cze elektryczne czujnika ró nicy ci nie  nale y przeprowadzi  
przez najmniejszy d awik przewodu (M12), znajduj cy si  na module 
elektronicznym.
W przypadku instalacji dwupompowej lub z trójnikiem rurowym czuj-
nik ró nicy ci nie  nale y pod czy  do pompy nadrz dnej.
Punkty pomiaru czujnika ró nicy ci nie  pompy nadrz dnej musz  
znajdowa  si  w rurze zbiorczej po stronie ssawnej i po stronie t ocz-
nej uk adu dwupompowego.

Post powanie • Pod cza  przy cza z uwzgl dnieniem przyporz dkowania zacisków.
• Uziemi  pomp /instalacj  zgodnie z przepisami.

8 Obs uga

8.1 Elementy obs ugowe Modu  elektroniczny obs uguje si  za pomoc  nast puj cych elemen-
tów obs ugowych:

Czerwone pokr t o

Czerwone pokr t o (rys. 32) mo e poprzez obracanie s u y  do 
wyboru elementów menu i zmiany warto ci. Naci ni cie pokr t a 
powoduje aktywacj  wybranego elementu menu lub zatwierdzenie 
warto ci.

Prze cznik DIP

Prze czniki DIP (rys. 14, poz. 6.rys. 33) znajduj  si  pod pokryw  
obudowy. 

• Prze cznik 1 s u y do prze czania mi dzy trybem standardowym a 
trybem serwisowym.

Wi cej informacji patrz rozdzia  8.6.6 „Aktywacja/dezaktywacja trybu 
serwisowego” na stronie 158.

• Prze cznik 2 umo liwia aktywacj  i dezaktywacj  blokady dost pu.

Wi cej informacji patrz rozdzia  8.6.7 „Aktywacja/dezaktywacja blo-
kady dost pu” na stronie 158.

• Prze czniki 3 i 4 umo liwiaj  zako czenie komunikacji Multi Pump.

Wi cej informacji patrz rozdzia  8.6.8 „Aktywacja/dezaktywacja ter-
minacji” na stronie 159.

Przewód Kolor Zacisk Funkcja

1 czarny In1 sygna
2 niebieski GND masa
3 br zowy + 24 V + 24 V

Fig.32: Czerwone pokr t o

Fig.33: Prze cznik DIP

1 2 3 4

ON
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8.2 Struktura wy wietlacza Informacje wy wietlane s  na ekranie wg poni szego wzoru:

Tab. 7: Struktura wy wietlacza

ZALECENIE:
Widok na wy wietlaczu mo na obróci  o 180°. Zmiana patrz numer 
menu <5.7.1.0>.

8.3 Wyja nienie symboli standardowych Poni sze symbole wy wietlane s  w celu pokazania statusu na 
wy wietlaczu w pozycjach wymienionych powy ej:

Tab. 8: Symbole standardowe

Fig.34: Struktura wy wietlacza

Poz. Opis Poz. Opis

1 Numer menu 4 Symbole standardowe
2 Wskazanie warto ci 5 Wskazanie symboli
3 Wskazanie jednostek

max

min

2

1

5 2

3

4

4

4

1 0 0 0

00 02
R P M

Symbol Opis Symbol Opis

Sta a regulacja pr dko ci obrotowej Praca min

Regulacja sta a 
p-c 

Praca max

Regulacja zmienna 
p-v

Pompa dzia a

PID-Control Pompa zatrzymana

Wej cie In2 (zewn trzna warto  zadana)
aktywne

Pompa pracuje w trybie awaryjnym
(ikona miga)

Blokada dost pu Pompa zatrzymana w trybie awaryjnym
(ikona miga)

BMS (Building Management System) jest 
aktywny

Rodzaj pracy DP/MP: Praca/rezerwa

Rodzaj pracy DP/MP: 
Praca równoleg a

-

min

max

2
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8.4 Symbole na rysunkach/
w instrukcjach

Rozdzia  8.6 „Instrukcje obs ugi” na stronie 156 zawiera rysunki, które 
maj  na celu zobrazowanie sposobu obs ugi oraz dokonywania ustawie .

Na rysunkach i w instrukcjach zastosowano nast puj ce symbole s u-
ce do uproszczonego przedstawiania elementów menu i czynno ci:

Elementy menu • Strona statusu menu: Standardowy widok na ekranie.

• „Ni szy poziom“: Element menu s u cy do przechodzenia na ni szy 
poziom menu (np. z <4.1.0.0> do <4.1.1.0>).

• „Informacja“: Element menu s u cy do wy wietlania informacji dot. 
statusu urz dzenia i ustawie , które nie mog  by  zmieniane.

• „Wybór/ustawienie“: Element menu pozwalaj cy na zmian  usta-
wienia (element z numerem menu <X.X.X.0>).

„Wy szy poziom“: Element menu s u cy do przechodzenia na wy -
szy poziom menu (np. z <4.1.0.0> do <4.0.0.0>).

Strona b du w menu: W przypadku wyst pienia b du zamiast 
strony statusu pojawia si  odpowiedni numer b du.

Czynno ci • Obracanie czerwonego pokr t a: Obracanie pokr t a powoduje 
zmian  ustawienia b d  zwi kszenie lub zmniejszenie numeru menu.

• Naci ni cie czerwonego pokr t a: Naci ni cie czerwonego pokr t a 
powoduje aktywowanie elementu menu b d  zatwierdzenie zmiany.

• Nawigacja: Przeprowadzi  podane czynno ci w celu przej cia do 
odpowiedniego numeru menu.

• Oczekiwanie: Czas oczekiwania (w sekundach) wy wietlany jest 
w okienku warto ci a  do momentu automatycznego osi gni cia 
nast pnego stanu lub do momentu, w którym mo liwe b dzie r czne 
wprowadzenie danych.

• Ustawianie prze cznika DIP w pozycji'OFF': Prze cznik DIP nr „X“ 
pod pokryw  obudowy prze czy  w pozycj  'OFF'.

• Ustawianie prze cznika DIP w pozycji'ON': Prze cznik DIP nr „X“ 
pod pokryw  obudowy prze czy  w pozycj  'ON'.

8.5 Tryby wy wietlacza

Test wy wietlacza

Zaraz po w czeniu zasilania modu u elektronicznego przeprowa-
dzany jest 2-sekundowy test wy wietlacza, podczas którego 
wy wietlane s  wszystkie symbole wy wietlacza (rys. 35). Nast pnie 
wy wietla si  strona statusu.

Po przerwaniu zasilania modu  elektroniczny wykonuje ró ne funkcje 
zwi zane z wy czaniem. W czasie tych czynno ci wy wietlacz jest 
w czony.

NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie ycia!
Równie  wy czony wy wietlacz mo e znajdowa  si  pod napi -
ciem.

• Przestrzega  ogólnych zasad bezpiecze stwa!

8.5.1 Strona statusu wy wietlacza Standardowym widokiem na wy wietlaczu jest strona statusu. Aktu-
alnie ustawiona warto  zadana jest wy wietlana w segmentach licz-
bowych. Pozosta e ustawienia wy wietlane s  za pomoc  symboli. 

ZALECENIE:
W przypadku pracy dwupompowej na stronie statusu w formie sym-
bolu dodatkowo wy wietlany jest rodzaj pracy („Praca równoleg a“ 
lub „Praca/rezerwa“). Wy wietlacz pompy podrz dnej pokazuje „SL“.

12.3

4.1.0.0

4.4.3.02.0.0.0
±

E000

ON

X

ON

X

Fig.35: Test wy wietlacza

max

max

min

min

2

2

12.3
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8.5.2 Tryb menu wy wietlacza Za pomoc  menu mo na wywo ywa  funkcje modu u elektronicz-
nego. Menu zawiera podmenu na kilku poziomach.

Aktualny poziom menu mo na zmieni  za pomoc  elementów typu 
„Wy szy poziom“ lub „Ni szy poziom“, np. z menu <4.1.0.0> do 
<4.1.1.0>. 

Struktura menu jest porównywalna ze struktur  rozdzia ów 
w niniejszej instrukcji – rozdzia  8.5(.0.0) zawiera podrozdzia y 
8.5.1(.0) i 8.5.2(.0), a w module elektronicznym menu <5.3.0.0> 
zawiera elementy podmenu od <5.3.1.0> do <5.3.3.0> itd.

Aktualnie wybrany element menu mo na zidentyfikowa  na podsta-
wie numeru menu i odpowiedniego symbolu na wy wietlaczu. 

W obr bie danego poziomu menu poprzez obracanie czerwonego 
pokr t a mo na wybiera  kolejne numery menu. 

ZALECENIE:
Je eli w trybie menu w dowolnej pozycji czerwone pokr t o nie 
b dzie u ywane przez 30 sekund, wy wietlacz powraca do strony 
statusu.

Ka dy poziom menu mo e zawiera  ró ne rodzaje elementów:

Element menu „Ni szy poziom“ Element menu „Ni szy poziom“ oznaczony jest na wy wietlaczu 
pokazanym obok symbolem (strza ka we wskazaniu jednostek). 
Po wybraniu elementu menu „Ni szy poziom“ naci ni cie czerwo-
nego pokr t a powoduje przej cie do ni szego poziomu. Nowy 
poziom menu oznaczony jest na wy wietlaczu numerem, który po 
zmianie zmienia si  na wy szy, np. w przypadku przej cia z menu 
<4.1.0.0> do menu <4.1.1.0>.

Element menu „Informacja“ Element menu „Informacja“ oznaczony jest na wy wietlaczu znajdu-
j cym si  obok symbolem (symbol standardowy „Blokada dost pu“). 
Po wybraniu elementu menu „Informacja“ naci ni cie czerwonego 
pokr t a nie powoduje adnego dzia ania. Po wybraniu elementu 
menu „Informacja“ na wy wietlaczu pokazywane s  aktualne usta-
wienia b d  warto ci pomiarowe, które nie mog  by  modyfikowane 
przez u ytkownika.

Element menu „Wy szy poziom“ Element menu „Wy szy poziom“ oznaczony jest na wy wietlaczu 
znajduj cym si  obok symbolem (strza ka we wskazaniu symboli). 
Po wybraniu elementu menu „Wy szy poziom“ krótkie naci ni cie 
czerwonego pokr t a powoduje przej cie do wy szego poziomu. 
Nowy poziom menu oznaczony jest na wy wietlaczu numerem menu. 
Np. w przypadku powrotu z poziomu menu <4.1.5.0> numer zmienia 
si  na <4.1.0.0>.

ZALECENIE:
Je eli czerwone pokr t o zostanie przytrzymane przez 2 sekundy, gdy 
wybrany jest element menu „Wy szy poziom“, nast puje przej cie do 
strony statusu.

Element menu „Wybór/ustawienie“ Element menu „Wybór/ustawienie“ nie posiada na wy wietlaczu spe-
cjalnego oznaczenia, jednak na rysunkach niniejszej instrukcji ozna-
czany jest za pomoc  znajduj cego si  obok symbolu. 

Po wybraniu elementu menu „Wybór/ustawienie“ naci ni cie czer-
wonego pokr t a powoduje przej cie do trybu edycji. W trybie edycji 
miga warto , która mo e by  zmieniona poprzez obracanie czerwo-
nego pokr t a.

W niektórych menu zastosowanie wprowadzonej warto ci po naci -
ni ciu czerwonego pokr t a potwierdzane jest wy wietleniem sym-
bolu 'OK'

±
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8.5.3 Strona b dów na wy wietlaczu

W przypadku wyst pienia b dów na wy wietlaczu zamiast strony 
statusu pojawia si  strona b dów. Wskazanie warto ci na wy wietla-
czu pokazuje liter  „E” oraz oddzielony kropk  trzycyfrowy kod b du 
(rys. 36).

8.5.4 Grupy menu

Menu podstawowe W menu g ównych <1.0.0.0>, <2.0.0.0> i <3.0.0.0> wy wietlane s  
ustawienia podstawowe, które w razie potrzeby musz  by  zmieniane 
równie  podczas regularnej pracy pompy.

Menu informacyjne Menu g ówne <4.0.0.0> oraz odpowiednie podmenu zawieraj  dane 
pomiarowe, dane urz dze , dane robocze i aktualne stany.

Menu serwisowe Menu g ówne <5.0.0.0> oraz odpowiednie podmenu pozwalaj  na 
dost p do podstawowych ustawie  systemowych zwi zanych 
z uruchomieniem. Elementy podrz dne znajduj  si  w trybie chronio-
nym przed zapisem, dopóki nie zostanie aktywowany tryb serwisowy.

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo powstania szkód materialnych!
Wprowadzenie nieodpowiednich zmian w ustawieniach mo e 
doprowadzi  do b dów w pracy pompy, a w konsekwencji do 
szkód materialnych pompy i instalacji.

• Przeprowadzanie ustawie  w trybie serwisowym i ustawie  zwi -
zanych z uruchomieniem zleca  wy cznie wykwalifikowanemu 
personelowi.

Menu potwierdzania b dów W przypadku wyst pienia b du zamiast strony statusu pojawia si  
strona b du. Naci ni cie czerwonego pokr t a powoduje w tym 
miejscu przej cie do menu potwierdzania b dów (menu nr 
<6.0.0.0>). Wyst puj ce komunikaty o b dach mog  zosta  
potwierdzone po up ywie czasu oczekiwania.

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo powstania szkód materialnych!
B dy potwierdzone, których przyczyna nie zosta a usuni ta, mo e 
doprowadzi  do ponownych usterek i uszkodze  pompy 
i instalacji.

• B dy nale y potwierdza  dopiero po usuni ciu ich przyczyny.
• Usuwanie usterek zleca  wy cznie wykwalifikowanemu persone-

lowi.
• W razie w tpliwo ci nale y zwróci  si  do producenta.

Wi cej informacji, patrz rozdzia  11 „Usterki, przyczyny usterek i ich 
usuwanie” na stronie 177 i znajduj ca si  tam tabela b dów.

Menu blokady dost pu Menu g ówne <7.0.0.0> jest wy wietlane tylko wtedy, gdy prze cz-
nik DIP 2 znajduje si  w pozycji 'ON'. Niemo liwe jest przej cie do tego 
menu za po rednictwem standardowej nawigacji. 

W menu „Blokada dost pu“ mo na aktywowa  lub dezaktywowa  
blokad  dost pu poprzez obracanie czerwonego pokr t a i potwier-
dzenie zmiany poprzez jego naci ni cie.

E000

Fig.36: Strona b dów (status w przypadku 
b dów)

E.025
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8.6 Instrukcje obs ugi

8.6.1 Dostosowywanie warto ci zadanej

Na stronie statusu wy wietlacza mo liwe jest dostosowanie warto ci 
zadanej w nast puj cy sposób (rys. 37):

• Obróci  czerwone pokr t o:

Nast puje przej cie do menu nr <1.0.0.0>. Warto  zadana zaczyna 
miga , dalsze obracanie pokr t a powoduje zwi kszenie lub zmniej-
szenie warto ci.

• W celu zatwierdzenia nacisn  czerwone pokr t o.

Nowa warto  zadana zostaje zapisana, a wy wietlacz powraca do 
strony statusu.

8.6.2 Przej cie do trybu menu W celu przej cia do trybu menu nale y post powa  w nast puj cy 
sposób:

• Gdy na wy wietlaczu pokazywana jest strona statusu, przytrzyma  
czerwone pokr t o wci ni te przez 2 sekundy (nie dotyczy wyst pie-
nia b du).

Standardowe zachowanie: 
Wy wietlacz przechodzi do odpowiedniego trybu menu. Wy wietlony 
zostaje numer menu <2.0.0.0> (rys. 38).

Tryb serwisowy: 
Je eli tryb serwisowy zosta  aktywowany za pomoc  prze cznika DIP 
1, najpierw wy wietlany jest numer menu <5.0.0.0> (rys. 39).

B d: 
W przypadku wyst pienia b du wy wietlane jest menu numer 
<6.0.0.0> (rys. 40).

Fig.37: Wprowadzanie warto ci zadanej

12.3
1.0.0.0

RPM

RPM

2200

1800
1.0.0.0

2 s

Fig.38: Tryb menu Standard

2.0.0.0
±

2 sON

1

12.3

Fig.39: Tryb menu Serwis

5.0.0.0
±

2 sON

1

12.3

Fig.40: Tryb menu B d

6.0.0.0
±

E000
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8.6.3 Nawigacja

• Przej  do trybu menu (patrz rozdzia  8.6.2 „Przej cie do trybu menu” 
na stronie 156).

Wykona  ogóln  nawigacj  w menu w nast puj cy sposób (przyk ad 
patrz rys. 41):

Podczas nawigacji miga numer menu.
• Aby wybra  menu, obróci  czerwone pokr t o.

Numer menu ro nie lub maleje. Mo e by  wy wietlany przynale ny do 
menu symbol lub warto  zadana b d  rzeczywista.

• Je eli wy wietlana jest strza ka w dó  „Ni szy poziom“, nacisn  czer-
wone pokr t o, aby przej  do ni szego poziomu menu. Nowy poziom 
menu oznaczony jest na wy wietlaczu numerem menu, np. 
w przypadku przej cia z menu <4.4.0.0> do <4.4.1.0>.

Wy wietlany jest przynale ny do danego elementu menu symbol i/lub 
aktualna warto  (warto  zadana, rzeczywista lub wybór).

• W celu powrotu do wy szego poziomu menu wybra  element menu 
„Wy szy poziom“ i nacisn  czerwone pokr t o. 

Nowy poziom menu oznaczony jest na wy wietlaczu numerem menu, 
np. w przypadku przej cia z menu <4.4.1.0> do <4.4.0.0>.

ZALECENIE:
Je eli czerwone pokr t o zostanie przytrzymane przez 2 s, gdy 
wybrany jest element menu „Wy szy poziom“, nast puje powrót 
do strony statusu.

8.6.4 Zmiana wyboru/ustawie W celu zmiany warto ci zadanej lub wykonania ustawienia nale y 
post powa  w nast puj cy sposób (przyk ad patrz rys. 42):

• Przej  do danego elementu menu „Wybór/ustawienia“.

Wy wietlana jest aktualna warto  lub stan ustawienia oraz przyna-
le ny symbol.

• Nacisn  czerwone pokr t o. Miga warto  zadana i symbol odpowia-
daj cy danemu ustawieniu.

• Obraca  czerwone pokr t o, a  dana warto  zadana lub dane 
ustawienie pojawi si  na wy wietlaczu. Obja nienia symboli odpowia-
daj cych poszczególnym ustawieniom – patrz tabela w rozdziale 8.7 
„Przegl d elementów menu” na stronie 159.

• Ponownie nacisn  czerwone pokr t o.

Wybrana warto  lub odpowiednie ustawienie jest potwierdzone, gdy 
warto  lub w a ciwy symbol przestaj  miga . Wskazanie ponownie 
znajduj  si  w trybie menu, numer menu nie zmienia si . Numer menu 
miga.

ZALECENIE:
Po zmianie warto ci w <1.0.0.0>, <2.0.0.0> i <3.0.0.0>, <5.7.7.0> 
i <6.0.0.0> widok powraca do strony statusu (rys. 43).

Fig.41: Przyk ad nawigacji
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Fig.42: Ustawienie i powrót do elementu 
menu „Wybór/ustawienia”
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Fig.43: Ustawienie i powrót do strony 
statusu
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8.6.5 Wywo ywanie informacji

W przypadku elementów menu typu „Informacja“ nie mo na wpro-
wadza  adnych zmian. S  one oznaczone s  na wy wietlaczu sym-
bolem „Blokada dost pu“. W celu uzyskania informacji o aktualnych 
ustawieniach nale y post powa  w nast puj cy sposób:

• Przej  do danego elementu menu „Informacja“ (w przyk adzie 
<4.1.1.0>).

Wy wietlana jest aktualna warto  lub stan ustawienia oraz przyna-
le ny symbol. Naciskanie czerwonego pokr t o nie powoduje ad-
nych zmian.

• Poprzez obracanie pokr t a wybiera  elementy menu typu „Informa-
cja“ w aktualnych podmenu (patrz rys. 44). Obja nienia symboli 
odpowiadaj cych poszczególnym ustawieniom – patrz tabela 
w rozdziale 8.7 „Przegl d elementów menu” na stronie 159.

• Obraca  pokr t o, a  na wy wietlaczu pojawi si  element menu 
„Wy szy poziom“.

• Nacisn  czerwone pokr t o. 

Wy wietlacz powraca do wy szego poziomu menu (tutaj <4.1.0.0>).

8.6.6 Aktywacja/dezaktywacja trybu 
serwisowego

W trybie serwisowym mo na dokona  dodatkowych ustawie . Tryb 
ten aktywowany lub dezaktywowany jest w nast puj cy sposób.

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo powstania szkód materialnych!
Wprowadzenie nieodpowiednich zmian w ustawieniach mo e 
doprowadzi  do b dów w pracy pompy, a w konsekwencji do 
szkód materialnych pompy i instalacji.

• Przeprowadzanie ustawie  w trybie serwisowym i ustawie  zwi -
zanych z uruchomieniem zleca  wy cznie wykwalifikowanemu 
personelowi.

• Ustawi  prze cznik DIP 1 w pozycji 'ON'.

Tryb serwisowy jest aktywny. Na stronie statusu miga symbol przed-
stawiony obok.

Podrz dne elementy menu 5.0.0.0 prze czaj  si  z typu „Informacja“ 
na typ „Wybór/ustawienie“, a standardowy symbol „Blokada dost pu“ 
(patrz symbol) zostaje wy czony dla odpowiednich punktów (wyj -
tek (<5.3.1.0>). 

Mo liwa jest teraz edycja warto ci i ustawie  dla ww. elementów.
• W celu dezaktywacji prze czy  prze cznik z powrotem do pozycji 

wyj ciowej.

8.6.7 Aktywacja/dezaktywacja blokady 
dost pu

Aby zapobiec wprowadzaniu niepo danych zmian ustawie  pompy, 
mo liwe jest w czenie blokady wszystkich funkcji. 

Aktywna blokada dost pu pokazywana jest na wy wietlaczu w trybie 
statusu symbolem „Blokada dost pu“. 

W celu aktywowania lub dezaktywowania blokady nale y post po-
wa  w nast puj cy sposób:

• Ustawi  prze cznik DIP 2 w pozycji 'ON'.

Wy wietla si  menu <7.0.0.0>. 
• Obróci  czerwone pokr t o, aby aktywowa  lub dezaktywowa  blo-

kad  dost pu.

• W celu zatwierdzenia nacisn  czerwone pokr t o.

Aktualny stan blokady reprezentuj  przedstawione poni ej symbole. 

Fig.44: Wywo ywanie informacji
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Blokada aktywna
Wprowadzanie zmian warto ci zadanych oraz ustawie  nie jest mo -
liwe. Nadal istnieje mo liwo  odczytu wszystkich elementów menu.

Blokada nieaktywna
Elementy menu podstawowego mog  by  edytowane (elementy 
menu <1.0.0.0>, <2.0.0.0> i <3.0.0.0>). 

ZALECENIE:
W celu edycji podrz dnych elementów menu <5.0.0.0> dodatkowo 
musi by  aktywny tryb serwisowy.

• Przestawi  prze cznik DIP 2 z powrotem w pozycj  'OFF'.

Wy wietlacz powraca do strony statusu.

ZALECENIE:
Mimo aktywnej blokady mo na potwierdza  b dy po up ywie czasu 
oczekiwania.

8.6.8 Aktywacja/dezaktywacja terminacji Aby móc utworzy  jednoznaczne po czenie komunikacyjne mi dzy 
modu ami elektronicznymi, nale y wykona  terminacj  ko cówek 
przewodów.

W przypadku pompy podwójnej modu y s  fabrycznie przygotowane 
do komunikacji dla pompy podwójnej.

W celu aktywowania lub dezaktywowania blokady nale y post po-
wa  w nast puj cy sposób:

• Ustawi  prze czniki DIP 3 i 4 w pozycji 'ON'. 

Terminacja zostaje aktywowana.

ZALECENIE:
Oba prze czniki DIP musz  by  ustawione zawsze w tej samej pozy-
cji.

• W celu dezaktywacji prze czy  prze czniki z powrotem do pozycji 
wyj ciowej.

8.7 Przegl d elementów menu Poni sza tabela stanowi przegl d dost pnych elementów na wszyst-
kich poziomach menu. Numer menu i typ elementu oznaczone s  
oddzielnie i obja niona jest funkcja danego elementu. W razie 
potrzeby zamieszczono równie  wskazówki dotycz ce opcji ustawie  
poszczególnych elementów.

ZALECENIE:
Niektóre elementy w okre lonych warunkach s  wy czone i dlatego 
podczas nawigacji w menu s  pomijane. 

Je eli np. zewn trzne ustawienie warto ci zadanej w menu <5.4.1.0> 
ustawione jest na „OFF”, menu numer <5.4.2.0> nie b dzie wy wiet-
lane. Tylko je li menu numer <5.4.1.0> zostanie ustawione na 'ON', 
widoczne b dzie menu numer <5.4.2.0>.

ON

2

ON

2

ON

2

Nr Oznaczenie Typ Symbol Warto ci/obja nienia Warunki wy wietlania

1.0.0.0 Warto  zadana Ustawianie/wy wietlanie warto-
ci zadanej

(wi cej informacji, patrz rozdzia  
8.6.1 „Dostosowywanie warto-
ci zadanej” na stronie 156)

2.0.0.0 Tryb regulacji Ustawianie/wy wietlanie trybu 
regulacji
(wi cej informacji, patrz roz-
dzia y 6.2 „Rodzaje regulacji” na 
stronie 135 i 9.4 „Ustawianie 
trybu regulacji” na stronie 168)

±
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Sta a regulacja pr dko ci obro-
towej

Sta a regulacja p-c

Zmienna regulacja p-v

PID-Control

2.3.2.0 p-v stopniowa Ustawienie wzrostu p-v (war-
to  w %)

Nie jest wy wietlana we 
wszystkich typach pompy.

3.0.0.0 Pompa on/off ON
Pompa w czona

OFF
Pompa wy czona

4.0.0.0 Informacje Menu informacyjne

4.1.0.0 Warto ci rzeczywi-
ste

Wy wietlanie aktualnych warto-
ci rzeczywistych

4.1.1.0 Czujnik warto ci 
rzeczywistej (In1)

W zale no ci od aktualnego 
trybu regulacji. 

p-c, p-v: Warto  H w m
PID-Control: Warto  w %

Nie jest wy wietlana w trybie 
sterowania

4.1.3.0 Moc Aktualnie pobierana moc P1 w W

4.2.0.0 Dane robocze Wy wietlanie danych roboczych Dane robocze dotycz  aktu-
alnie obs ugiwanego modu u 
elektronicznego

4.2.1.0 Godziny pracy Suma aktywnych godzin pracy 
pompy (licznik mo na zreseto-
wa  przez z cze na podczer-
wie )

4.2.2.0 Zu ycie Zu ycie energii w kWh/MWh

4.2.3.0 Odliczanie do 
zamiany pomp

Czas do zamiany pompy w h 
(z dok adno ci  do 0,1 h)

Wy wietlany tylko w pompie 
nadrz dnej uk adu dwupom-
powego i w przypadku 
wewn trznej zamiany pomp. 
Ustawianie w menu serwiso-
wym <5.1.3.0>

4.2.4.0 Czas do okreso-
wego uruchomie-
nia pompy

Czas do nast pnego okreso-
wego uruchomienia pompy 
(po 24 h stanu czuwania pompy 
(np. przez „Ext. off“) nast puje 
automatyczne uruchomienie 
pompy na 5 s)

Wy wietla si  tylko przy 
aktywnym okresowym uru-
chomieniu pompy

4.2.5.0 Licznik w cze  
zasilania

Liczba procesów w czania 
napi cia zasilania (liczone jest 
ka de pod czenie zasilania po 
przerwaniu pracy)

4.2.6.0 Licznik okresowych 
uruchomie  pompy

Liczba wykonanych okresowych 
uruchomie  pompy

Wy wietla si  tylko przy 
aktywnym okresowym uru-
chomieniu pompy

4.3.0.0 Stany

Nr Oznaczenie Typ Symbol Warto ci/obja nienia Warunki wy wietlania
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4.3.1.0 Pompa obci enia 
podstawowego

Na wska niku warto ci w sposób 
statyczny wy wietlana jest 
identyfikacja pompy obci enia 
podstawowego.
Na wska niku jednostek w sposób 
statyczny wy wietlana jest identy-
fikacja tymczasowej pompy obci -

enia podstawowego.

Wy wietlane tylko w przy-
padku pompy nadrz dnej 
uk adu dwupompowego

4.3.2.0 Zbiorcza sygnali-
zacja awarii

ON
Stan przeka nika zbiorczej syg-
nalizacji awarii, je eli pojawi si  
komunikat o b dzie

OFF
Stan przeka nika zbiorczej syg-
nalizacji awarii, je eli nie ma 
komunikatów o b dach

4.3.3.0 SBM ON
Stan przeka nika SBM, je eli 
wyst puje sygnalizacja gotowo-
ci, pracy lub w czenia zasilania

OFF
Stan przeka nika SBM, je eli nie 
wyst puje sygnalizacja gotowo-
ci, pracy lub w czenia zasilania

SBM 
Sygnalizacja pracy

SBM 
Sygnalizacja gotowo ci

SBM 
Sygnalizacja w czenie zasilania

4.3.4.0 Ext. off Wyst puje sygna  na wej ciu 
„Ext. off“

Nr Oznaczenie Typ Symbol Warto ci/obja nienia Warunki wy wietlania
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OPEN
Pompa jest wy czona

SHUT
Pompa jest udost pniona do 
pracy

4.3.5.0 Typ protoko u 
systemu zarz dza-
nia budynkiem

System magistrali aktywny Wy wietlany tylko wówczas, 
gdy system zarz dzania 
budynkiem jest aktywny

LON 
System magistrali polowej

Wy wietlany tylko wówczas, 
gdy system zarz dzania 
budynkiem jest aktywny

CAN
System magistrali polowej

Wy wietlany tylko wówczas, 
gdy system zarz dzania 
budynkiem jest aktywny

Gateway
Protokó

Wy wietlany tylko wówczas, 
gdy system zarz dzania 
budynkiem jest aktywny

4.3.6.0 AUX Stan zacisku „AUX“

4.4.0.0 Dane urz dzenia Wy wietla dane urz dzenia

4.4.1.0 Nazwa pompy Przyk ad: 
Stratos GIGA 40/1-51/4,5
(wskazanie na wy wietlaczu 
tekstowym)

Na wy wietlaczu pojawia si  
tylko podstawowy typ 
pompy, oznaczenia wersji nie 
s  wy wietlane

4.4.2.0 Wersja oprogramo-
wania kontrolera 
u ytkownika

Pokazuje wersj  oprogramowa-
nia kontrolera u ytkownika

4.4.3.0 Wersja oprogramo-
wania kontrolera 
silnika

Pokazuje wersj  oprogramowa-
nia kontrolera silnika

5.0.0.0 Serwis Menu serwisowe

5.1.0.0 Multipompa Pompa podwójna Wy wietlane, gdy aktywna 
jest pompa podwójna ( cz-
nie z podmenu)

5.1.1.0 Rodzaj pracy Praca/rezerwa Wy wietlane tylko w przy-
padku pompy nadrz dnej 
uk adu dwupompowego

Praca równoleg a Wy wietlane tylko w przy-
padku pompy nadrz dnej 
uk adu dwupompowego

5.1.2.0 Ustawienie MA/SL R czne prze czanie z trybu 
pompy nadrz dnej na tryb 
pompy podrz dnej

Wy wietlane tylko w przy-
padku pompy nadrz dnej 
uk adu dwupompowego

Nr Oznaczenie Typ Symbol Warto ci/obja nienia Warunki wy wietlania
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5.1.3.0 Naprzemienna 
praca pomp

Wy wietlane tylko w przy-
padku pompy nadrz dnej 
uk adu dwupompowego

5.1.3.1 R czna zamiana 
pomp

Wykonuje zamian  pomp nieza-
le nie od licznika

Wy wietlane tylko w przy-
padku pompy nadrz dnej 
uk adu dwupompowego

5.1.3.2 Zewn trzna/
wewn trzna

Wewn trzna zamiana pomp Wy wietlane tylko w przy-
padku pompy nadrz dnej 
uk adu dwupompowego

Zewn trzna zamiana pomp Wy wietlane tylko w przy-
padku pompy nadrz dnej 
uk adu dwupompowego, 
patrz zacisk „AUX“

5.1.3.3 Wewn.: Przedzia  
czasowy

Mo liwo  ustawienia od 8 h do 
36 h w krokach co 4 h

Wy wietla si  tylko wówczas, 
gdy aktywna jest naprze-
mienna praca pomp

5.1.4.0 Pompa udost p-
niona/zabloko-
wana

Pompa udost pniona

Pompa zablokowana

5.1.5.0 Zbiorcza sygnali-
zacja awarii

Indywidualna sygnalizacja awarii Wy wietlane tylko w przy-
padku pompy nadrz dnej 
uk adu dwupompowego

Zbiorcza sygnalizacja awarii Wy wietlane tylko w przy-
padku pompy nadrz dnej 
uk adu dwupompowego

5.1.6.0 SBM Indywidualna sygnalizacja goto-
wo ci

Wy wietlane tylko w przy-
padku pompy nadrz dnej 
uk adu dwupompowego 
i funkcji SBM zbiorczej syg-
nalizacji gotowo ci/pracy

Indywidualna sygnalizacja pracy Wy wietlane tylko w przy-
padku pompy nadrz dnej 
uk adu dwupompowego

Zbiorcza sygnalizacja gotowo ci Wy wietlane tylko w przy-
padku pompy nadrz dnej 
uk adu dwupompowego

Zbiorcza sygnalizacja pracy Wy wietlane tylko w przy-
padku pompy nadrz dnej 
uk adu dwupompowego

5.1.7.0 Extern off Pojedyncze Extern off Wy wietlane tylko w przy-
padku pompy nadrz dnej 
uk adu dwupompowego

Zbiorcze Extern off Wy wietlane tylko w przy-
padku pompy nadrz dnej 
uk adu dwupompowego

5.2.0.0 BMS Ustawienia systemu zarz dzania 
budynkiem BMS

cznie ze wszystkimi pod-
menu, wy wietlany tylko 
wtedy, gdy aktywny jest 
system zarz dzania budyn-
kiem

5.2.1.0 LON/CAN/
IF-Modu
Sygna  /serwis

Funkcja sygnalizacyjna umo li-
wia identyfikacj  urz dzenia 
w sieci BMS. „Sygna “ wywo y-
wany jest po potwierdzeniu.

Wy wietlany jest tylko 
wtedy, gdy aktywne s  LON, 
CAN lub IF-Modu .

Nr Oznaczenie Typ Symbol Warto ci/obja nienia Warunki wy wietlania
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5.2.2.0 Tryb lokalny/zdalny Tryb lokalny BMS Stan tymczasowy, automa-
tyczny reset do trybu zdal-
nego po 5 min.

Tryb zdalny BMS

5.2.3.0 Adres magistrali Ustawianie adresu magistrali

5.2.4.0 IF-Gateway Val A

Specjalne ustawienia IF-Modu-
ów, w zale no ci od typu proto-

ko u

Dalsze informacje w instruk-
cji monta u i obs ugi 
IF-Modu ów

5.2.5.0 IF-Gateway Val C

5.2.6.0 IF-Gateway Val E

5.2.7.0 IF-Gateway Val F

5.3.0.0 In1 (wej cie czuj-
nika)

Ustawienia wej cia czujnika 1 Nie jest wy wietlany w trybie 
sterowanie (w . ze wszyst-
kimi podmenu)

5.3.1.0 In1 (zakres warto-
ci czujnika)

Wy wietlanie zakresu warto ci 
czujnika 1

Nie jest wy wietlany w przy-
padku PID-Control

5.3.2.0 In1 (zakres warto-
ci)

Ustawianie zakresu warto ci
Mo liwe warto ci: 0...10 V/
2...10 V/0...20 mA/4...20 mA

5.4.0.0 In2 Ustawianie zewn trznego wej-
cia warto ci zadanych 2

5.4.1.0 In2 aktywne/
nieaktywne

ON
Zewn trzne wej cie warto ci 
zadanych 2 aktywne

OFF
Zewn trzne wej cie warto ci 
zadanych 2 nieaktywne

5.4.2.0 In2 (zakres warto-
ci)

Ustawianie zakresu warto ci
Mo liwe warto ci: 0...10 V/
2...10 V/0...20 mA/4...20 mA

Nie jest wy wietlane, gdy In2 
= nieaktywny

5.5.0.0 Parametry PID Ustawienia PID-Control Wy wietlane tylko wtedy, 
gdy funkcja PID-Control jest 
aktywna (w . ze wszystkimi 
podmenu)

5.5.1.0 Parametr P Ustawianie proporcjonalnego 
cz onu regulatora

5.5.2.0 Parametr I Ustawianie ca kuj cego cz onu 
regulatora

5.5.3.0 Parametr D Ustawianie ró niczkuj cego 
cz onu regulatora

5.6.0.0 B d Ustawienia zachowania 
w przypadku b du

5.6.1.0 HV/AC Tryb HV 'Ogrzewanie'

Tryb AC 'Ch odnictwo/klimaty-
zacja'

5.6.2.0 Pr dko  obrotowa 
w trybie awaryjnym

Wska nik pr dko ci obrotowej 
w trybie awaryjnym

Nr Oznaczenie Typ Symbol Warto ci/obja nienia Warunki wy wietlania
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5.6.3.0 Automatyczny 
pozosta y czas

Czas do automatycznego 
potwierdzenia b du

5.7.0.0 Pozosta e ustawie-
nia 1

5.7.1.0 Orientacja ekranu Orientacja ekranu

Orientacja ekranu

5.7.2.0 Korekta warto ci 
ci nienia

Przy aktywnej korekcie warto ci 
ci nienia uwzgl dniane i kory-
gowane jest odchylenie ró nicy 
ci nie  zmierzonej przez czujnik 
ró nicy ci nie  pod czony 
fabrycznie do ko nierza pompy.

Wy wietlana tylko dla p-c.
Nie jest wy wietlana we 
wszystkich wersjach pompy.

Korekta warto ci ci nienia wy .

Korekta warto ci ci nienia w .

5.7.5.0 Cz stotliwo  
cze

HIGH
Wysoka cz stotliwo  cze
(ustawienie fabryczne)

Prze czania/zmiany doko-
nywa  tylko w stanie czuwa-
nia pompy (gdy silnik si  nie 
obraca).

MID
rednia cz stotliwo  cze

LOW
Niska cz stotliwo  cze

5.7.6.0 Funkcja SBM Ustawienie zachowania komu-
nikatów

Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM

Zbiorcza sygnalizacja gotowo ci 
SBM

Zbiorcza sygnalizacja w czenie 
zasilania SBM

5.7.7.0 Ustawienie 
fabryczne

OFF (ustawienie standardowe)
Po potwierdzeniu ustawienia 
standardowe nie zmieniaj  si .

Nie jest wy wietlane przy 
w czonej blokadzie dost pu.
Nie jest wy wietlane, gdy 
system zarz dzania budyn-
kiem jest aktywny.

ON
Po potwierdzeniu ustawienia s  
resetowane do ustawie  
fabrycznych.

Ostro nie!
Wszystkie ustawienia dokonane 
r cznie zostaj  utracone.

Nie jest wy wietlane przy 
w czonej blokadzie dost pu.
Nie jest wy wietlane, gdy 
system zarz dzania budyn-
kiem jest aktywny.
Parametry zmieniane przez 
ustawienie fabryczne, patrz 
rozdzia  13 „Ustawienia 
fabryczne” na stronie 188.

5.8.0.0 Pozosta e ustawie-
nia 2

5.8.1.0 Okresowe urucho-
mienie pompy

Nr Oznaczenie Typ Symbol Warto ci/obja nienia Warunki wy wietlania
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Tab. 9: Struktura menu

9 Uruchomienie

Bezpiecze stwo NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie ycia!
W przypadku braku urz dze  zabezpieczaj cych modu u elektro-
nicznego i silnika mo e doj  do pora enia pr dem lub dotkni cia 
obracaj cych si  cz ci, a w konsekwencji do obra e  zagra aj -
cych yciu.

• Przed uruchomieniem oraz po przeprowadzeniu prac konserwacyj-
nych nale y ponownie zamontowa  zdemontowane urz dzenia 
zabezpieczaj ce, np. pokryw  silnika i os on  wirnika.

• Podczas uruchamiania zachowa  odst p
• Nigdy nie pod cza  pompy bez modu u elektronicznego.

Przygotowanie Przed uruchomieniem pompa i modu  elektroniczny musz  mie  tem-
peratur  otoczenia.

9.1 Nape nianie i odpowietrzanie • Instalacj  nale y odpowiednio nape nia  i odpowietrza .

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo powstania szkód materialnych!
Praca na sucho prowadzi do zniszczenia uszczelnienia mechanicz-
nego. 

• Upewni  si , e pompa nie b dzie pracowa  na sucho.
• Aby unikn  ha asu i uszkodze  zwi zanych z kawitacj , nale y 

zapewni  minimalne ci nienie dop ywowe na kró cu ssawnym 
pompy. Minimalne ci nienie dop ywowe zale y od warunków robo-
czych oraz miejsca eksploatacji pompy i odpowiednio do tego musi 
zosta  ustalone. 

5.8.1.1 Okresowe urucho-
mienie pompy 
aktywne/nieak-
tywne

ON (ustawienie fabryczne)
Okresowe uruchomienie pompy 
jest w czone

OFF
Okresowe uruchomienie pompy 
jest wy czone

5.8.1.2 Cz stotliwo  
okresowego uru-
chomienia pompy

Mo liwo  ustawienia od 2 h do 
72 h w krokach co 1 h

Nie jest wy wietlane, jest 
okresowe uruchomienie 
pompy zosta o wy czone

5.8.1.3 Pr dko  obrotowa 
okresowego uru-
chomienia pompy

Mo liwo  ustawienia mi dzy 
minimaln  a maksymaln  pr d-
ko ci  obrotow  pompy 

Nie jest wy wietlane, jest 
okresowe uruchomienie 
pompy zosta o wy czone

6.0.0.0 Potwierdzenie 
b du

Wi cej informacji patrz rozdzia  
11.3 „Potwierdzanie b du” na 
stronie 182.

Wy wietlane tylko w przy-
padku wyst pienia b du

7.0.0.0 Blokada dost pu Blokada dost pu nieaktywna 
(wprowadzanie zmian mo liwe)
(wi cej informacji, patrz rozdzia  
8.6.7 „Aktywacja/dezaktywacja 
blokady dost pu” na stronie 158)

Blokada dost pu aktywna 
(wprowadzanie zmian niemo -
liwe)
(wi cej informacji, patrz rozdzia  
8.6.7 „Aktywacja/dezaktywacja 
blokady dost pu” na stronie 158)

Nr Oznaczenie Typ Symbol Warto ci/obja nienia Warunki wy wietlania
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• Istotne parametry s u ce ustaleniu minimalnego ci nienia na dop y-
wie to nadwy ka antykawitacyjna pompy w jej punkcie pracy oraz ci -
nienie pary przet aczanego medium.

• Pompy nale y odpowietrza  poprzez poluzowanie zaworów odpo-
wietrzaj cych (rys. 45, poz. 1.). Praca na sucho prowadzi do zniszcze-
nia uszczelnienia mechanicznego pompy. Nie wolno odpowietrza  
czujnika ró nicy ci nie  (ryzyko zniszczenia). 

OSTRZE ENIE! Niebezpiecze stwo ze strony bardzo gor cej b d  
bardzo zimnej cieczy pod ci nieniem!
W zale no ci od temperatury i ci nienia przet aczanego medium po 
ca kowitym odkr ceniu ruby odpowietrzaj cej mo e wydosta  si  
bardzo gor ce lub bardzo zimne medium w stanie ciek ym b d  
gazowym, znajduj ce si  pod wysokim ci nieniem.

• Ostro nie odkr ca  rub  odpowietrzaj c .
• Podczas odpowietrzania chroni  skrzynk  modu ow  przed wycie-

kaj c  wod .

OSTRZE ENIE! Niebezpiecze stwo oparzenia lub przymarzni cia 
przy dotkni ciu pompy!
W zale no ci od stanu roboczego pompy lub instalacji (tempera-
tury medium) ca a pompa mo e by  bardzo gor ca lub bardzo 
zimna. 

• Podczas pracy urz dzenia zachowa  odst p! 
• Przed rozpocz ciem prac poczeka  na ostygni cie pompy/instala-

cji.
• Podczas wykonywania wszelkich prac nale y nosi  odzie  

ochronn , r kawice oraz okulary ochronne.

OSTRZE ENIE! Niebezpiecze stwo odniesienia obra e !
W przypadku nieprawid owego monta u pompy/instalacji przet a-
czane medium mo e wytrysn  podczas uruchamiania. Mog  si  
równie  odkr ci  poszczególne elementy.

• Podczas uruchamiania zachowa  odpowiedni  odleg o  od pompy.
• Nosi  odzie  ochronn , r kawice i okulary ochronne.

NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie ycia!
Wskutek upadku pompy lub jej pojedynczych elementów istnieje 
niebezpiecze stwo odniesienia obra e  zagra aj cych yciu.

• Podczas prac instalacyjnych zabezpieczy  elementy pompy przed 
upadkiem.

9.2 Instalacja z pomp  podwójn  / 
trójnikiem rurowym

ZALECENIE:
W przypadku pomp podwójnych pompa znajduj ca si  po lewej stro-
nie patrz c kierunku przep ywu jest ustawiona fabrycznie jako pompa 
nadrz dna.

ZALECENIE:
Podczas pierwszego uruchamiania instalacji z trójnikiem rurowym bez 
wst pnej konfiguracji w obu pompach s  ustawione parametry 
fabryczne. Po pod czeniu przewodu komunikacyjnego instalacji 
z pomp  podwójn  wy wietlany jest kod b du „E035”. Obydwa 
nap dy pracuj  z pr dko ci  obrotow  trybu awaryjnego.

Po potwierdzeniu komunikatu o b dzie wy wietlane jest menu 
<5.1.2.0> i miga komunikat „MA“ (= Master). Aby potwierdzi  komu-
nikat „MA”, nale y dezaktywowa  blokad  dost pu i aktywowa  tryb 
serwisowy (rys.  46).

Obie pompy s  ustawione jako „Master“ i na wy wietlaczach obu 
modu ów elektronicznych miga komunikat „MA“.

• Potwierdzi  jedn  z pomp jako nadrz dn  poprzez naci ni cie czer-
wonego pokr t a. Na wy wietlaczu pompy nadrz dnej pojawia si  
status „MA“. Do pompy nadrz dnej nale y pod czy  czujnik ró nicy 
ci nie . 

Fig.45: Zawór odpowietrzaj cy

1

Fig.46: Ustawianie pompy nadrz dnej
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Punkty pomiaru czujnika ró nicy ci nie  pompy nadrz dnej musz  
znajdowa  si  w rurze zbiorczej po stronie ssawnej i po stronie t ocz-
nej uk adu dwupompowego. 

Druga pompa wskazuje status „SL“ (= Slave).

Wszystkich innych ustawie  pompy mo na od teraz dokona  ju  tylko 
przez pomp  nadrz dn .

ZALECENIE:
Procedur  t  mo na pó niej uruchomi  r cznie poprzez wybranie 
menu <5.1.2.0> (informacje na temat nawigacji w menu serwisowym 
patrz rozdzia  8.6.3 „Nawigacja” na stronie 157).

9.3 Ustawianie mocy pompy • Instalacja dostosowana do okre lonego punktu pracy (punkt pe nego 
obci enia, obliczone maksymalne zapotrzebowania na moc grzew-
cz ). Przy pierwszym uruchomieniu moc pompy (wysoko  t oczenia) 
mo na ustawi  pod k tem punktu pracy instalacji.

• Ustawienie fabryczne nie odpowiada mocy wymaganej przez instala-
cj . Jest ona ustalana na podstawie wykresu charakterystyki wybra-
nego typu pompy (np. ze specyfikacji).

ZALECENIE:
Warto  przep ywu pokazywana na wy wietlaczu IR-Monitora / IR-
Stick lub w systemie zarz dzania budynkiem nie mo e by  stosowana 
do regulacji pompy. Ta warto  informuje jedynie o tendencji. 
Nie we wszystkich typach pomp podawana jest warto  przep ywu.

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo powstania szkód materialnych!
Zbyt ma y przep yw mo e spowodowa  uszkodzenia uszczelnienia 
mechanicznego, przy czym minimalny przep yw zale y od pr dko-
ci obrotowej pompy.

• Upewni  si , e nie zostanie przekroczona dolna granica minimal-
nego przep ywu obj to ciowego Qmin.
Obliczanie Qmin:

9.4 Ustawianie trybu regulacji

Regulacja p-c/ p-v:

Qmin = 10 % x Qmax pompa x
Rzecz. pr dko  obrotowa

Max. pr dko  obrotowa

Fig.47: Regulacja p-c/ p-v
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ZALECENIE:
Alternatywnie mo na tak e ustawi  tryb sterowania (rys. 48) lub 
rodzaj pracy PID.

Tryb sterowania:
Rodzaj pracy „Tryb sterowania” wy cza wszystkie pozosta e rodzaje 
regulacji. Pr dko  obrotowa pompy utrzymywana jest na sta ym 
poziomie i mo na j  ustawia  pokr t em. 

Zakres pr dko ci obrotowej zale y od silnika i typu pompy.

PID-Control:
U ywany w pompie regulator PID jest standardowym regulatorem 
PID, opisywanym w literaturze dotycz cej techniki regulacyjnej. 
Regulator porównuje zmierzon  warto  rzeczywist  z warto ci  
zadan  i próbuje mo liwie dok adnie zrówna  warto  rzeczywist  
z warto ci  zadan . Je li u ywane s  odpowiednie czujniki, mo liwa 
jest regulacja ró nych wielko ci, np. regulacja ci nienia, ró nicy ci -
nie , temperatury czy nat enia przep ywu. Przy wyborze czujnika 
nale y zwróci  uwag  na warto ci elektryczne podane w zestawieniu 
„Tab. 5: Przyporz dkowanie zacisków” na stronie 150.

Zachowanie regulatora mo na zoptymalizowa , zmieniaj c parametry 
P, I i D. Cz on P (proporcjonalny) regulatora podaje liniowe zwi ksze-
nie ró nicy pomi dzy warto ci  rzeczywist  i warto ci  zadan  na 
wyj ciu regulatora. Znak przed cz onem P okre la kierunek dzia ania 
regulatora. 

Cz on I (ca kuj cy) regulatora podaje ca kowanie odchylenia regulacji. 
Sta e odchylenie daje liniowy wzrost na wyj ciu regulatora. Dzi ki 
temu unika si  ci g ego odchylenia regulacji.

Cz on D (ró niczkuj cy) regulatora reaguje bezpo rednio na szybko  
zmian odchylenia regulacji. W ten sposób wp ywa si  na szybko  
reakcji systemu. Domy lnie cz on D jest ustawiony na zero, poniewa  
jest to odpowiednie dla wielu zastosowa . 

Parametry nale y zmienia  stopniowo i stale monitorowa  ich 
oddzia ywanie na system. Dopasowanie warto ci parametrów mo e 
wykona  wy cznie specjalista przeszkolony w zakresie techniki 
regulacyjnej.

Tab. 10: Parametry PID

Dzia anie regulatora determinowane jest przez znak cz onu P.

PID-Control dodatnia (standard):
W przypadku dodatniej warto ci cz onu P uk ad regulacji reaguje na 
spadek poni ej warto ci zadanej zwi kszeniem pr dko ci obrotowej 
pompy a  do ponownego osi gni cia zadanej warto ci.

PID-Control ujemna:
W przypadku ujemnej warto ci cz onu P uk ad regulacji reaguje na 
spadek poni ej warto ci zadanej zmniejszeniem pr dko ci obrotowej 
pompy a  do ponownego osi gni cia zadanej warto ci.

Fig.48: Tryb sterowania
Q
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Q
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0,01
0,01
0,1

I 0,5 s 10 ms ... 990 ms
1 s ...  300 s

10 ms
1 s

D 0 s
(= nieaktywny)

0 ms ... 990 ms
1 s ...  300 s

10 ms
1 s



Polski

170 WILO SE 05/2015

ZALECENIE:
Je eli w przypadku stosowania regulatora PID pompa obraca si  tylko 
z minimaln  lub maksymaln  pr dko ci  obrotow  i nie reaguje na 
zmiany warto ci parametrów, nale y sprawdzi  kierunek dzia ania 
regulatora.

10 Konserwacja

Bezpiecze stwo Czynno ci konserwacyjne i naprawcze mo e wykonywa  wy cz-
nie wykwalifikowany personel specjalistyczny!
Zaleca si  zlecanie konserwacji i kontroli pompy pracownikom ser-
wisu Wilo.

NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie ycia!
Podczas prac przy urz dzeniach elektrycznych wyst puje zagro e-
nie ycia na skutek pora enia pr dem.

• Wykonywanie prac przy urz dzeniach elektrycznych nale y zleca  
wy cznie instalatorom elektrykom posiadaj cym wymagane pra-
wem uprawnienia.

• Przed rozpocz ciem wszelkich prac przy urz dzeniach elektrycz-
nych nale y od czy  te urz dzenia od napi cia i zabezpieczy  
przed ponownym w czeniem.

• Usuni cie uszkodze  kabla przy czeniowego pompy zleca  
wy cznie wykwalifikowanemu elektrykowi.

• Nie wk ada  adnych przedmiotów w otwory w module elektro-
nicznym lub silniku!

• Przestrzega  instrukcji monta u i obs ugi pompy, regulatora 
poziomu i pozosta ego wyposa enia dodatkowego!

NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie ycia!
Wirnik z magnesem trwa ym znajduj cy si  w silniku stanowi bez-
po rednie zagro enie dla osób z rozrusznikami serca. Nieprze-
strzeganie grozi ci kimi obra eniami, a nawet mierci .

• Podczas prac przy pompie osoby z rozrusznikami serca musz  
przestrzega  ogólnych zasad post powania z urz dzeniami elek-
trycznymi!

• Nie otwiera  silnika!
• Demonta  i monta  wirnika do prac konserwacyjnych 

i naprawczych zleca  tylko serwisowi Wilo!
• Demonta  i monta  wirnika do prac konserwacyjnych 

i naprawczych zleca  tylko osobom, które nie maj  rozrusznika 
serca!
ZALECENIE:
Magnesy w silniku nie stanowi  zagro enia, dopóki silnik jest ca ko-
wicie zmontowany. Kompletna pompa nie stanowi wi c specjalnego 
zagro enia dla osób z rozrusznikami serca i takie osoby mog  si  bez 
ogranicze  zbli a  do pompy Stratos GIGA.

OSTRZE ENIE! Niebezpiecze stwo odniesienia obra e !
Otwarcie silnika powoduje du e, wyst puj ce uderzeniowo si y 
magnetyczne. Mog  one spowodowa  skaleczenia, zmia d enia 
i uderzenia.

• Nie otwiera  silnika!
• Demonta  i monta  ko nierza silnika i tarczy o yskowej do prac 

konserwacyjnych i naprawczych zleca  tylko serwisowi Wilo!

NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie ycia!
Z powodu braku urz dze  zabezpieczaj cych na module elektro-
nicznym albo w obszarze sprz g a w wyniku pora enia pr dem lub 
dotkni cia wiruj cych cz ci mo e doj  do obra e  zagra aj cych 

yciu.
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• Po zako czeniu prac konserwacyjnych nale y zamontowa  zdj te 
wcze niej urz dzenia zabezpieczaj ce (np. pokryw  modu u lub 
pokrywy sprz g a)!

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo powstania szkód materialnych!
Niebezpiecze stwo uszkodze  spowodowane nieprawid owym 
obchodzeniem si  z instalacj .

• Pompa nie mo e nigdy pracowa  bez zamontowanego modu u 
elektronicznego.

NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie ycia!
Sama pompa i jej cz ci mog  mie  bardzo du  mas  w asn . Spa-
daj ce cz ci mog  spowodowa  rany ci te, zmia d enia, st ucze-
nia lub uderzenia, które mog  prowadzi  do mierci.

• Zawsze u ywa  odpowiednich d wignic i zabezpiecza  cz ci 
przed upadkiem

• Nigdy nie przebywa  pod wisz cymi adunkami.
• Podczas sk adowania i transportu oraz przed wszystkimi pracami 

monta owymi nale y zapewni  bezpieczne po o enie lub ustawie-
nie pompy.

NIEBEZPIECZE STWO! Niebezpiecze stwo oparzenia lub przymar-
zni cia wskutek dotkni cia pompy!
W zale no ci od stanu roboczego pompy lub instalacji (tempera-
tury medium) ca a pompa mo e by  bardzo gor ca lub bardzo 
zimna. 

• Podczas pracy urz dzenia zachowa  odst p! 
• W przypadku wysokiej temperatury wody lub wysokich warto ci 

ci nienia, przed rozpocz ciem pracy pomp  nale y sch odzi .
• Podczas wykonywania wszelkich prac nale y nosi  odzie  

ochronn , r kawice oraz okulary ochronne.

NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie ycia!
Narz dzia stosowane podczas prac konserwacyjnych przy wale sil-
nika w razie kontaktu z obracaj cymi si  cz ciami mog  zosta  
wci gni te i spowodowa  obra enia zagra aj ce yciu.

• Przed uruchomieniem pompy nale y usun  wszystkie narz dzia 
stosowane podczas prac konserwacyjnych.

• Po ewentualnym przeniesieniu uchwytów transportowych z ko nierza 
silnika na korpus silnika po zako czeniu prac monta owych lub kon-
serwacyjnych nale y je ponownie zamocowa  na ko nierzu silnika.

10.1 Dop yw powietrza Po zako czeniu prac konserwacyjnych zamocowa  z powrotem 
os on  wirnika za pomoc  przewidzianych do tego rub, tak aby silnik 
i modu  elektroniczny by y dostatecznie ch odzone.

W regularnych odst pach czasu nale y sprawdza  dop yw powietrza 
do korpusu silnika. W przypadku zabrudzenia nale y ponownie 
zapewni  dop yw powietrza, tak aby silnik oraz modu  elektroniczny 
by y wystarczaj co sch adzane.

10.2 Prace konserwacyjne NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie ycia!
Podczas prac przy urz dzeniach elektrycznych wyst puje zagro e-
nie ycia na skutek pora enia pr dem. Po zdemontowaniu modu u 
elektronicznego styki silnika mog  znajdowa  si  pod napi ciem.

• Sprawdzi , czy styki nie s  pod napi ciem, zakry  lub zabezpieczy  
elementy znajduj ce si  pod napi ciem.

• Zamkn  urz dzenia odcinaj ce przed i za pomp .

NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie ycia!
Wskutek upadku pompy lub jej pojedynczych elementów istnieje 
niebezpiecze stwo odniesienia obra e  zagra aj cych yciu.

• Podczas prac instalacyjnych zabezpieczy  elementy pompy przed 
upadkiem.
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10.2.1 Wymiana uszczelnienia 
mechanicznego

Podczas rozruchu mo e wyst pi  nieznaczny wyciek. Równie  pod-
czas normalnej pracy pompy normalnym zjawiskiem jest lekki wyciek 
w postaci pojedynczych kropli. Od czasu do czasu nale y jednak e 
przeprowadza  kontrol  wzrokow . W przypadku wyra nych przecie-
ków nale y wymieni  uszczelnienie.

Wilo oferuje zestaw naprawczy, który zawiera wszystkie niezb dne 
cz ci zamienne.

Demonta ZALECENIE:
Magnesy znajduj ce si  w silniku nie stanowi  adnego zagro enia dla 
osób z rozrusznikiem serca, dopóki silnik nie zostanie otwarty lub 
nie zostanie wyj ty wirnik. Wymian  uszczelnienia mechanicznego 
mo na przeprowadzi  bez adnego niebezpiecze stwa.

1. Od czy  instalacj  od zasilania i zabezpieczy  przed ponownym 
w czeniem.

2. Zamkn  urz dzenia odcinaj ce przed i za pomp .

3. Sprawdzi  wy czenie napi cia.

4. Uziemi  i wykona  zwarcie strefy roboczej.

5. Od czy  przewód zasilaj cy. Je li jest, usun  przewód czujnika 
ró nicy ci nie .

6. Ca kowicie zredukowa  ci nienie w pompie poprzez otwarcie 
zaworu odpowietrzaj cego (rys. 49, poz. 1).

NIEBEZPIECZE STWO! Niebezpiecze stwo oparzenia!
Ze wzgl du na wysokie temperatury przet aczanego medium ist-
nieje niebezpiecze stwo oparzenia.

• W przypadku wysokich temperatur nale y sch odzi  pomp  przed 
rozpocz ciem pracy.
7. Poluzowa  ruby (rys. 7, poz. 1) i os on  wirnika (rys. 7, poz. 2) 

zdj  osiowo z silnika.

8. W oba otwory do mocowania uchwytów transportowych na kor-
pusie silnika (rys. 7, poz. 20b) lu no w o one s  elementy dystan-
sowe z tworzywa sztucznego. Te elementy dystansowe nale y 
wykr ci  z otworów. Koniecznie zachowa  elementy dystansowe 
i np. po przeniesieniu uchwytów transportowych (patrz czynno  
9) wkr ci  je w puste otwory (rys. 7, poz. 20a).

9. Usun  dwa uchwyty transportowe (rys. 7, poz. 20) z ko nierza 
silnika (rys. 7, poz. 20a) i za pomoc  tych samych rub zamocowa  
na korpusie silnika (rys. 7, poz. 20b).

10. W celu zabezpieczenia g owicy silnika za pomoc  odpowiednich 
d wignic zamocowa  j  w uchwytach transportowych.

ZALECENIE:
Podczas mocowania d wignic unika  uszkodzenia elementów z two-
rzywa sztucznego, takich jak wirnik wentylatora czy górna cz  
modu u.Fig.49: Zawór odpowietrzaj cy

1
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11. Odkr ci  i usun  ruby (rys. 7, poz. 3). W zale no ci od typu 
pompy dotyczy to rub zewn trznych (rys. 50, poz. 3). G owica 
silnika (patrz rys. 13) nawet po usuni ciu rub pozostaje bez-
piecznie zamocowana w korpusie pompy, równie  przy pozio-
mym po o eniu wa u silnika nie ma niebezpiecze stwa 
przewrócenia.

ZALECENIE:
Do wykr cania rub (rys. 7, poz. 3) najlepiej nadaje si  klucz k towy 
lub klucz nasadowy z ko cówk  kulist , zw aszcza w przypadku 
pomp, przy których jest ma o miejsca. Zaleca si  u ycie dwóch 
sworzni monta owych (patrz rozdzia  5.4 „Wyposa enie dodatkowe” 
na stronie 131) zamiast dwóch rub (rys. 7, poz. 3), i wkr cenie 
sworzni po przek tnej w korpus pompy (rys. 7, poz. 14). Sworznie 
monta owe u atwiaj  bezpieczny demonta  g owicy silnika oraz pó -
niejszy monta  bez uszkodzenia wirnika.

12. Po wyj ciu rub (rys. 7, poz. 3) równie  czujnik ró nicy ci nie  
zostaje poluzowany z ko nierza silnika. Czujnik ró nicy ci nie  
(rys. 7, poz. 5) z zaczepem blaszanym (rys. 7, poz. 6) powinien 
wisie  na przewodach pomiaru ci nienia (rys. 7, poz. 13). 
Kabel zasilaj cy czujnika ró nicy ci nie  od czy  od modu u 
elektronicznego.

13. Wycisn  g owic  silnika (patrz rys. 13) z korpusu pompy. Zaleca 
si  wykorzystanie w tym celu dwóch gwintowanych otworów 
(rys. 51, poz. 1), g ównie do poluzowania osadzenia. W celu polu-
zowania osadzenia wkr ci  odpowiednie ruby w gwintowane 
otwory. Gdy g owica silnika jest poluzowana, do wyci ni cia 
mo na dodatkowo u y  szczelin (rys. 51, poz. 2) mi dzy korpu-
sem pompy a latarni  (w tym celu w o y  np. dwa wkr taki i u y  
ich jako d wigni). Po wyci ni ciu o ok. 15 mm g owica silnika nie 
znajduje si  ju  w korpusie pompy.

ZALECENIE:
Do dalszego wysuwania g owic  silnika (patrz rys. 13) nale y w razie 
potrzeby podtrzyma  za pomoc  d wignic, aby zapobiec jej przewró-
ceniu si  (zw aszcza, je eli nie s  stosowane sworznie monta owe).

14. Poluzowa  dwie ruby z zabezpieczeniem przed wypadaniem na 
os onie blaszanej (rys. 7, poz. 18 ) i zdj  os on  blaszan .

15. Wprowadzi  w okienko latarni klucz p aski, optymalny rozmiar 
klucza 22 mm, i przytrzyma  wa  za miejsca przy o enia klucza 
(rys. 52, poz. 1). Wykr ci  nakr tk  wirnika (rys. 7, poz. 15). Wir-
nik (rys. 7, poz. 16) zostaje automatycznie zdj ty z wa u.

16. W zale no ci od typu pompy poluzowa  ruby (rys. 7, poz. 10) lub 
alternatywnie ruby (rys. 50, poz. 8).

17. Za pomoc  ci gacza dwuramiennego ( ci gacza uniwersalnego) 
poluzowa  latarni  z elementu centruj cego silnika i zdj  z wa u. 
Uszczelnienie mechaniczne (rys. 7, poz. 12) równie  zostaje przy 
tym usuni te. Unika  przekrzywiania latarni.

18. Wycisn  przeciwpier cie  (rys. 7, poz. 17) uszczelnienia mecha-
nicznego z osadzenia w latarni.

19. Gruntownie oczy ci  powierzchnie osadzenia wa u i latarni.

Fig.50: Opcjonalne mocowanie g owicy 
silnika 

8

3

Fig.51: Gwintowane otwory i szczeliny 
do wyciskania g owicy silnika z korpusu 
pompy

1

2

Fig.52: Miejsca przy o enia klucza na wale

1
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Monta ZALECENIE:
Podczas poni szych czynno ci przestrzega  zalecanego momentu 
doci gaj cym rub z danym typem gwintu (patrz wykaz  „Tab. 11: 
Momenty doci gaj ce rub” na stronie 176).

20. Powierzchnie przylegania ko nierzy i powierzchnie centruj ce 
korpusu pompy, latarni i ko nierza silnika nale y oczy ci , aby 
zagwarantowa  prawid owe po o enie cz ci.

21. W o y  do latarni nowy przeciwpier cie .

22. Ostro nie wsun  latarni  na wa  i ustawi  w poprzedniej lub 
w innej pozycji pod k tem w stosunku do ko nierza silnika. Prze-
strzega  przy tym dopuszczalnych pozycji monta owych 
poszczególnych elementów (patrz rozdzia  7.1 „Dozwolone 
pozycje monta owe i zmiana rozmieszczenia elementów przed 
instalacj ” na stronie 142). Zamocowa  latarni  rubami (rys. 7, 
poz. 10) albo – w przypadku typów pomp/typów latarni wg 
(rys. 50) – rubami (rys. 50, poz. 8) na ko nierzu silnika.

23. Wsun  na wa  now  jednostk  obrotow  uszczelnienia mecha-
nicznego (rys. 7, poz. 12).

Ostro nie! Niebezpiecze stwo powstania szkód materialnych!
Niebezpiecze stwo uszkodze  spowodowane nieprawid owym 
obchodzeniem si  z instalacj .

• Wirnik jest mocowany nakr tk  specjaln , której monta  wymaga 
okre lonego, opisanego poni ej sposobu post powania. 
W przypadku nieprzestrzegania instrukcji monta u zachodzi nie-
bezpiecze stwo zerwania gwintu i nieprawid owego t oczenia. 
Usuwanie uszkodzonych cz ci mo e by  bardzo pracoch onne 
i mo e prowadzi  do uszkodzenia wa u.

• Na oba gwinty nakr tki wirnika podczas monta u nanie  past  do 
gwintów. Musi to by  pasta do gwintów odpowiednia dla stali nie-
rdzewnej i dopuszczalnych temperatur pracy pompy, np. Molykote 
P37. Monta  na sucho mo e prowadzi  do zatarcia si  gwintu 
(zespawania na zimno) i uniemo liwi  demonta .
24. Podczas monta u wirnika wprowadzi  w okienko latarni klucz 

p aski, optymalny rozmiar klucza 22 mm, i przytrzyma  wa  za 
miejsca przy o enia klucza (rys. 52, poz. 1).

25. Wkr ci  nakr tk  wirnika do oporu w piast  wirnika. 

26. Nie zmieniaj c po o enia uzyskanego podczas poprzedniej czyn-
no ci, wkr ci  wirnik razem z nakr tk  wirnika mocno r k  na 
wa . W adnym wypadku nie dokr ca  wirnika narz dziem.

27. Przytrzyma  wirnik r k  i odkr ci  nakr tk  wirnika o ok. 2 obroty.

28. Nie zmieniaj c po o enia uzyskanego podczas poprzedniej czyn-
no ci 27, ponownie wkr ci  wirnik razem z nakr tk  wirnika na 
wa  a  do rosn cego oporu tarcia.

29. Przytrzyma  wa  (patrz czynno  24) i dokr ci  nakr tk  wirnika 
zalecanym momentem doci gaj cym (patrz wykaz  „Tab. 11: 
Momenty doci gaj ce rub” na stronie 176). Nakr tka (rys. 53, 
poz. 1) musi si  znajdowa  równo z ko cem wa u (rys. 53, poz. 2) 
±0,5 mm. Je eli tak nie jest, odkr ci  nakr tk  i powtórzy  czyn-
no ci 25 do 29.

30. Usun  klucz p aski i zamontowa  z powrotem os on  blaszan  
(rys. 7, poz. 18).

31. Wyczy ci  rowek w latarni i w o y  nowy o-ring (rys. 7, poz. 11).

32. W celu zabezpieczenia g owicy silnika za pomoc  odpowiednich 
d wignic zamocowa  j  w uchwytach transportowych. Podczas 
mocowania unika  uszkodzenia elementów z tworzywa sztucz-
nego, takich jak wirnik wentylatora czy górna cz  modu u elek-
tronicznego.

Fig.53: Prawid owe po o enie nakr tki wir-
nika po monta u

1

2



Polski

Instrukcja monta u i obs ugi Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B 175

33. Wprowadzi  g owic  silnika (patrz rys. 13) w korpus pompy 
w poprzedniej lub innej pozycji k towej. Przestrzega  przy tym 
dopuszczalnych pozycji monta owych poszczególnych elemen-
tów (patrz rozdzia  7.1 „Dozwolone pozycje monta owe i zmiana 
rozmieszczenia elementów przed instalacj ” na stronie 142). 
Zalecane jest u ycie sworzni monta owych (patrz rozdzia  5.4 
„Wyposa enie dodatkowe” na stronie 131). Po wyczuwalnym 
wej ciu w prowadnic  latarni (ok. 15 mm przed po o eniem kra -
cowym) nie ma ju  niebezpiecze stwa upadku lub przekrzywienia 
si . Po zabezpieczeniu g owicy silnika przynajmniej jedn  rub  
(rys. 7, poz. 3) mo na usun  elementy mocuj ce z uchwytów 
transportowych.

34. Wkr ci  ruby (rys. 7, poz. 3), ale nie dokr ca  ostatecznie. Pod-
czas wkr cania rub g owica silnika jest wci gana do korpusu 
pompy.

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo powstania szkód materialnych!
Niebezpiecze stwo uszkodze  spowodowane nieprawid owym 
obchodzeniem si  z instalacj !

• Podczas wkr cania rub sprawdza  mo liwo  obracania wa u 
przez lekkie obracanie za wirnik wentylatora. Gdy wa  zaczyna 
ci ko si  obraca , dokr ca  ruby na zmian  po przek tnej.
35. Wkr ci  z powrotem dwie ruby (rys. 7, poz. 21), je li zosta y usu-

ni te. Przyczepi  zaczep blaszany (rys. 7, poz. 6) czujnika ró nicy 
ci nie  pod jednym z bów rub (rys. 7, poz. 3) naprzeciw modu u 
elektronicznego. Nast pnie ostatecznie dokr ci  ruby (rys. 7, 
poz. 3).

36. Usun  elementy dystansowe przeniesione podczas czynno ci 8 
z otworów w ko nierzu silnika (rys. 7, poz. 20a) i przenie  
uchwyty transportowe z korpusu silnika (rys. 7, poz. 20) na ko -
nierz silnika. Wkr ci  z powrotem elementy dystansowe w otwory 
w korpusie silnika (rys. 7, poz. 20b).

37. Wsun  os on  wirnika (rys. 7, poz. 2) z powrotem na silnik 
i zamocowa  rubami (rys. 7, poz. 1) na module.

ZALECENIE
Przestrzega  czynno ci podczas uruchamiania (patrz rozdzia  9 „Uru-
chomienie” na stronie 166.

38. Pod czy  z powrotem kabel zasilaj cy czujnika ró nicy ci nie /
przewód zasilania sieciowego, je eli zosta y one od czone.

39. Otworzy  urz dzenie odcinaj ce z przodu i z ty u pompy.

40. Ponownie w czy  bezpiecznik.

Momenty doci gaj ce rub

Element Rys./poz.
ruba 

(nakr tka)

Gwint eb ruby
 Typ...

Moment 
doci gaj cy 
Nm ±10 %
(je eli nie podano 
inaczej)

Instrukcje monta u

Uchwyty transpor-
towe

Rys. 7/poz. 20 M8 Gniazdo sze ciok tne 
6 mm

20

G owica silnika Rys. 7/poz. 3
Rys. 50/poz. 3

M12
Gniazdo sze ciok tne 
10 mm

60

Patrz rozdz.10.2.1 
„Wymiana uszczel-
nienia mechanicz-
nego” na stronie 172.

Latarnia Rys. 7/poz. 10
Rys. 50/poz. 8

M5
M6
M10

Gniazdo sze ciok tne 
4 mm
Gniazdo sze ciok tne 
5 mm
Gniazdo sze ciok tne 
8 mm

4
7
40

Dokr ci  równo-
miernie na krzy
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Tab. 11: Momenty doci gaj ce rub

10.2.2 Wymiana silnika/nap du ZALECENIE:
Magnesy znajduj ce si  w silniku nie stanowi  adnego zagro enia dla 
osób z rozrusznikiem serca, dopóki silnik nie zostanie otwarty lub 
nie zostanie wyj ty wirnik. Wymian  silnika/nap du mo na przepro-
wadzi  bez adnego niebezpiecze stwa.

• W celu demonta u silnika wykona  czynno ci 1 do 19 zgodnie 
z rozdzia em 10.2 „Prace konserwacyjne” na stronie 171.

• Usun  ruby (rys. 7, poz. 21) i poci gn  modu  elektroniczny pio-
nowo w gór  (rys. 7).

• Przed ponownym monta em modu u elektronicznego za o y  nowy 
o-ring mi dzy modu  elektroniczny (rys. 7, poz. 22) a silnik (rys. 7, 
poz. 4) na nasadk  kontaktow .

• Wcisn  modu  elektroniczny w nasadk  kontaktow  silnika 
i zamocowa  rubami (rys. 7, poz. 21).

ZALECENIE:
Podczas monta u nale y wcisn  modu  elektroniczny do oporu.

• W celu monta u nap du wykona  czynno ci 20 do 40 zgodnie 
z rozdzia em 10.2 „Prace konserwacyjne” na stronie 171.

NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie ycia!
Podczas prac przy urz dzeniach elektrycznych wyst puje zagro e-
nie ycia na skutek pora enia pr dem. Po zdemontowaniu modu u 
elektronicznego styki silnika mog  znajdowa  si  pod napi ciem.

• Sprawdzi , czy styki nie s  pod napi ciem, zakry  lub zabezpieczy  
elementy znajduj ce si  pod napi ciem.

• Zamkn  urz dzenia odcinaj ce przed i za pomp .

Wirnik Rys. 7/poz. 15
Nakr tka spe-
cjalna

eb sze ciok tny 17 mm 20

Patrz rozdz. 10.2.1 
„Wymiana uszczel-
nienia mechanicz-
nego” na stronie 172.
Klucz p aski do wa u: 
22 mm

Os ona blaszana Rys. 7/poz. 18 M5 eb sze ciok tny 8 mm 3,5

Os ona wirnika Rys. 7/poz. 1
ruba spe-

cjalna
Gniazdo sze ciok tne 
3 mm

4+0,5

Modu  elektro-
niczny Rys. 7/poz. 22 M5

Gniazdo sze ciok tne 
4 mm

4

Pokrywa modu u Rys. 3 Rowek krzy owy PZ2 0,8

Zaciski steruj ce Rys. 14/poz. 1
Rowek 
3,5 x 0,6 mm

0,5+0,1

Zaciski mocy Rys. 14/poz. 3
Rowek 
SFZ 1-0,6 x 3,5 mm

0,5

Pod czanie prze-
wodu bez narz dzia.
Od czanie prze-
wodu za pomoc  
wkr taka.

Nakr tka z cz-
kowa przepustów 
kablowych

Rys. 2

M12x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M25x1,5

eb sze ciok tny 14 mm
eb sze ciok tny 17 mm
eb sze ciok tny 22 mm
eb sze ciok tny 27 mm

3
8
6
11

M12x1,5 jest zare-
zerwowana dla prze-
wodu przy czenio-
wego seryjnego 
czujnika ró nicy ci -
nie

Element Rys./poz.
ruba 

(nakr tka)

Gwint eb ruby
 Typ...

Moment 
doci gaj cy 
Nm ±10 %
(je eli nie podano 
inaczej)

Instrukcje monta u
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ZALECENIE:
Zwi kszony ha as o yska i wibracje wskazuj  na zu ycie o yska. 
W takim przypadku o ysko musi wymieni  serwis Wilo.

OSTRZE ENIE! Niebezpiecze stwo odniesienia obra e !
Otwarcie silnika powoduje du e, wyst puj ce uderzeniowo si y 
magnetyczne. Mog  one spowodowa  skaleczenia, zmia d enia 
i uderzenia.

• Nie otwiera  silnika!
• Demonta  i monta  ko nierza silnika i tarczy o yskowej do prac 

konserwacyjnych i naprawczych zleca  tylko serwisowi Wilo!

10.2.3 Wymiana modu u elektronicznego ZALECENIE:
Magnesy znajduj ce si  w silniku nie stanowi  adnego zagro enia dla 
osób z rozrusznikiem serca, dopóki silnik nie zostanie otwarty lub 
nie zostanie wyj ty wirnik. Wymiana modu u elektronicznego nie 
powoduje adnego niebezpiecze stwa.

NIEBEZPIECZE STWO! Zagro enie ycia!
Je eli w stanie czuwania pompy wirnik jest nap dzany przez wir-
nik, na stykach silnika mo e powstawa  napi cie, które jest nie-
bezpieczne w przypadku dotkni cia.

• Zamkn  urz dzenia odcinaj ce przed i za pomp .
• W celu demonta u modu u elektronicznego wykona  czynno ci 1 do 

7 zgodnie z rozdzia em 10.2 „Prace konserwacyjne” na stronie 171.
• Usun  ruby (rys. 7, poz. 21) i zdj  modu  elektroniczny z silnika.
• Wymieni  o-ring.
• Dalsze czynno ci (przywracanie gotowo ci pompy do pracy) wykona  

10.2 „Prace konserwacyjne” na stronie 171 w odwrotnej kolejno ci 
(czynno ci 5 do 1).

ZALECENIE:
Podczas monta u nale y wcisn  modu  elektroniczny do oporu.

ZALECENIE:
Przestrzega  czynno ci podczas uruchamiania (rozdzia  9 „Urucho-
mienie” na stronie 166.

10.2.4 Wymiana wirnika wentylatora W celu demonta u wirnika wentylatora wykona  czynno ci 1 do 7 
zgodnie z rozdzia em 10.2 „Prace konserwacyjne” na stronie 171.

• Za pomoc  odpowiedniego narz dzia podwa y  wirnik wentylatora 
z wa u silnika.

• Podczas monta u nowego wirnika wentylatora zwróci  uwag  na pra-
wid owe po o enie pier cienia falistego w rowku piasty.

• Podczas monta u nale y wcisn  wirnik wentylatora do oporu. Tutaj 
wcisn  tylko w obszarze piasty.

11 Usterki, przyczyny usterek i ich 
usuwanie

Usuwanie usterek zleca  wy cznie wykwalifikowanemu persone-
lowi! Przestrzega  zasad bezpiecze stwa, znajduj cych si  
w rozdziale 10 „Konserwacja” na stronie 170.

• Je eli usterki nie da si  usun , nale y zwróci  si  do specjalistycz-
nego warsztatu lub do najbli szego serwisu lub oddzia u.

Sygnalizacja awarii Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie patrz „Komunikaty o uster-
kach/komunikaty ostrzegawcze“ w rozdziale 11.3 „Potwierdzanie 
b du” na stronie 182 i poni sze tabele. W pierwszej kolumnie tabeli 
znajduj  si  kody wy wietlane w przypadku wyst pienia usterki.

ZALECENIE:
Je eli przestaje wyst powa  przyczyna usterki, niektóre usterki ust -
puj  samoczynnie.
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Legenda Wyró nia si  nast puj ce typy b dów o ró nym priorytecie (1 = niski 
priorytet; 6 = wysoki priorytet):

11.1 Usterki mechaniczne

Rodzaj 
b du

Obja nienie Prioryte
t

A Wyst puje b d, pompa natychmiast si  
zatrzymuje. B d musi zosta  potwierdzony na 
pompie.

6

B Wyst puje b d, pompa natychmiast si  
zatrzymuje. Licznik zostaje zwi kszony i trwa 
odliczanie czasu. Po 6. wyst pieniu b du staje 
si  on ostatecznym b dem i musi zosta  
potwierdzony na pompie.

5

C Wyst puje b d, pompa natychmiast si  
zatrzymuje. Je li b d wyst puje > 5 min, licz-
nik zostaje zwi kszony. Po 6. wyst pieniu 
b du staje si  on ostatecznym b dem i musi 
zosta  potwierdzony na pompie. W innym 
razie pompa automatycznie uruchamia si  
ponownie.

4

D Tak jak w przypadku typu b du A, jednak typ 
A ma wy szy priorytet ni  typ D.

3

E Tryb awaryjny: Ostrze enie z awaryjn  pr d-
ko ci  obrotow  i aktywn  zbiorcz  sygnali-
zacj  awarii

2

F Ostrze enie – pompa pracuje dalej 1

Usterka Przyczyna Rozwi zanie

Pompa nie pracuje lub wy cza si Lu ny zacisk kablowy Sprawdzi  wszystkie po czenia kablowe

Uszkodzone bezpieczniki Sprawdzi  bezpieczniki, wymieni  uszko-
dzone bezpieczniki

Pompa dzia a ze zmniejszon  moc Zawór odcinaj cy po stronie t ocznej 
zd awiony

Powoli otworzy  zawór odcinaj cy

Powietrze w przewodzie ssawnym Usun  nieszczelno ci na ko nierzach, 
odpowietrzy  pomp , w przypadku 
znacznego przecieku wymieni  uszczel-
nienie mechaniczne

Pompa wydaje odg osy Kawitacja na skutek niewystarczaj -
cego ci nienia wst pnego

Zwi kszy  ci nienie, przestrzega  min. 
warto ci ci nienia na kró cu ssawnym, 
sprawdzi  zasuw  i filtr po stronie ssaw-
nej i w razie potrzeby wyczy ci

Uszkodzone o ysko silnika Zleci  sprawdzenie i napraw  pompy 
przez serwis Wilo lub zak ad specjali-
styczny
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11.2 Tabela b dów

Grupa Nr B d Przyczyna Rozwi zanie Rodzaj 
b du

HV AC

- 0 Brak b du

B dy insta-
lacji/uk adu

E004 Zbyt niskie napi cie Sie  przeci ona Sprawdzi  instalacj  elek-
tryczn

C A

E005 Przepi cie Napi cie zasilania za 
wysokie

Sprawdzi  instalacj  elek-
tryczn

C A

E006 Praca 2-fazowa Brakuj ca faza Sprawdzi  instalacj  elek-
tryczn

C A

E007 Ostrze enie! Zasila-
nie z generatora
(przep yw w kierunku 
t oczenia)

Przep yw nap dza ko o 
pompy, wytwarzany jest 
pr d elektryczny

Sprawdzi  ustawienie 
i dzia anie instalacji
Ostro nie! D u sza praca mo e 
prowadzi  do uszkodzenia 
modu u elektronicznego

F F

E009 Ostrze enie! Praca 
turbinowa (t oczenie 
przeciwnie do kie-
runku przep ywu)

Przep yw nap dza ko o 
pompy, wytwarzany jest 
pr d elektryczny

Sprawdzi  ustawienie 
i dzia anie instalacji
Ostro nie! D u sza praca mo e 
prowadzi  do uszkodzenia 
modu u elektronicznego

F F

B dy pompy E010 Blokada Wa  jest zablokowany 
mechanicznie

Je li blokada nie zostanie usu-
ni ta po 10 s, pompa wy czy si
Sprawdzi , czy wa  obraca si  
lekko
Wezwa  serwis

A A

B dy silnika E020 Nadmierna tempera-
tura uzwojenia 

Przeci enie silnika Poczeka , a  silnik ostygnie 
Sprawdzi  ustawienia
Sprawdzi /skorygowa  punkt 
pracy

B A

Wentylacja silnika ogra-
niczona

Zapewni  swobodny dop yw 
powietrza

Za wysoka temperatura 
wody

Obni y  temperatur  wody

E021 Przeci enie silnika Punkt pracy poza charak-
terystyk

Sprawdzi /skorygowa  punkt 
pracy

B A

Osady w pompie Wezwa  serwis

E023 Zwarcie/zwarcie 
doziemne

Uszkodzenie silnika 
i modu u elektronicznego

Wezwa  serwis A A

E025 B d styku Modu  elektroniczny nie 
ma styku z silnikiem

Wezwa  serwis A A

Uzwojenie przerwane Uszkodzony silnik Wezwa  serwis

E026 Styk ochronny uzwo-
jenia WSK lub PTC 
przerwany

Uszkodzony silnik Wezwa  serwis B A

B dy 
modu u 
elektronicz-
nego

E030 Nadmierna tempera-
tura modu u elektro-
nicznego 

Ograniczony dop yw 
powietrza do radiatora 
modu u elektronicznego

Zapewni  swobodny dop yw 
powietrza

B A

E031 Nadmierna tempera-
tura cz ci Hybrid/
zasilacza

Zbyt wysoka temperatura 
otoczenia

Poprawi  wentylacj  pomiesz-
czenia

B A

E032 Zbyt niskie napi cie 
w obwodzie po red-
nim

Wahania napi cia w sieci 
elektrycznej

Sprawdzi  instalacj  elek-
tryczn

F D
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E033 Przepi cie w obwodzie 
po rednim

Wahania napi cia w sieci 
elektrycznej

Sprawdzi  instalacj  elek-
tryczn

F D

E035 DP/MP: ta sama iden-
tyfikacja wyst puje 
wielokrotnie

Ta sama identyfikacja 
wyst puje wielokrotnie

Przyporz dkowa  na nowo 
pomp  nadrz dn  i podrz dn  
(patrz Rozdz. 9.2 na 
stronie 167)

E E

B dy komu-
nikacji

E050 Przekroczenie czasu 
komunikacji BMS

Przerwanie komunikacji 
za pomoc  magistrali lub 
przekroczenie czasu
Przerwanie kabla

Sprawdzi  po czenie kablowe 
z systemem automatyki 
budynku

F F

E051 Niedopuszczalna 
kombinacja DP/MP

Ro ne pompy Wezwa  serwis F F

E052 Przekroczenie czasu 
komunikacji DP/MP

Uszkodzony kabel komu-
nikacji MP

Sprawdzi  kabel i po czenia 
kablowe

E E

B dy elek-
troniki

E070 Wewn trzny b d 
komunikacji (SPI)

Wewn trzny b d elek-
troniki

Wezwa  serwis A A

E071 B d EEPROM Wewn trzny b d elek-
troniki

Wezwa  serwis A A

E072 Zasilacz/przetwornica 
cz stotliwo ci

Wewn trzny b d elek-
troniki

Wezwa  serwis A A

E073 Niedozwolony numer 
modu u elektronicz-
nego

Wewn trzny b d elek-
troniki

Wezwa  serwis A A

E075 Uszkodzony przeka -
nik adowania

Wewn trzny b d elek-
troniki

Wezwa  serwis A A

E076 Uszkodzony 
wewn trzny przek ad-
nik pr dowy

Wewn trzny b d elek-
troniki

Wezwa  serwis A A

E077 Uszkodzone napi cie 
robocze 24 V dla czuj-
nika ró nicy ci nie

Uszkodzony lub niepra-
wid owo pod czony 
czujnik ró nicy ci nie

Sprawdzi  pod czenie czuj-
nika ró nicy ci nie

A A

E078 Niedozwolony numer 
silnika

Wewn trzny b d elek-
troniki

Wezwa  serwis A A

E096 Bajt INFO nieusta-
wiony

Wewn trzny b d elek-
troniki

Wezwa  serwis A A

E097 Brak rekordu danych 
Flexpump

Wewn trzny b d elek-
troniki

Wezwa  serwis A A

E098 Rekord danych Flex-
pump jest nieprawid-
owy

Wewn trzny b d elek-
troniki

Wezwa  serwis A A

E110 B d synchronizacji 
silnika

Wewn trzny b d elek-
troniki

Wezwa  serwis B A

E111 Pr d przeci eniowy Wewn trzny b d elek-
troniki

Wezwa  serwis B A

E112 Nadmierna pr dko  
obrotowa

Wewn trzny b d elek-
troniki

Wezwa  serwis B A

E121 Zwarcie PTC silnika Wewn trzny b d elek-
troniki

Wezwa  serwis A A

E122 Przerwa NTC zasilacza Wewn trzny b d elek-
troniki

Wezwa  serwis A A

E124 Przerwa NTC modu u 
elektronicznego

Wewn trzny b d elek-
troniki

Wezwa  serwis A A

Grupa Nr B d Przyczyna Rozwi zanie Rodzaj 
b du

HV AC
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Tab. 12: Tabela b dów

Pozosta e obja nienia dotycz ce 
kodów b dów

B d E021:
B d 'E021' wskazuje, e pompa potrzebuje wi kszej mocy ni  jest 
dozwolone. Aby nie dosz o do nieodwracalnego uszkodzenia silnika 
lub modu u elektronicznego, nap d dla bezpiecze stwa wy cza 
pomp , gdy przeci enie wyst puje d u ej ni  1 min.

G ówne przyczyny tego b du to niedostateczne wymiary pompy, 
zw aszcza przy zbyt lepkich mediach, albo te  za du y przep yw 
w instalacji.

W przypadku wy wietlenia tego kodu b du nie wyst puje b d 
modu u elektronicznego.

B d E070; ewentualnie w po czeniu z b dem E073:
W przypadku pod czonych dodatkowo do modu u elektronicznego 
przewodów sygna owych lub steruj cych ze wzgl du na wp ywy 
zwi zane z kompatybilno ci  elektromagnetyczn  (imisja, odporno  
na zak ócenia) mo e doj  do zak óce  komunikacji wewn trznej. 
Powoduje to wy wietlenie kodu b du 'E070'.

Mo na to sprawdzi , od czaj c wszystkie przewody komunikacji 
zainstalowane przez klienta w module elektronicznym. Je li b d 
przestanie wyst powa , przyczyn  móg  by  wyst puj cy na przewo-
dach komunikacji zewn trzny sygna  zak ócaj cy, który znajdowa  si  
poza prawid owym zakresem warto ci. Dopiero po usuni ciu ród a 
zak ócenia mo na ponownie uruchomi  pomp  w normalnym trybie.

Niedopusz-
czalne po -
czenia

E099 Typ pompy Po czono ze sob  ró ne 
typy pomp.

Wezwa  serwis A A

B dy insta-
lacji/uk adu

E119 B d pracy turbinowej 
(t oczenie przeciwnie 
do kierunku prze-
p ywu, pompa nie 
mo e si  uruchomi )

Przep yw nap dza ko o 
pompy, wytwarzany jest 
pr d elektryczny

Sprawdzi  ustawienie 
i dzia anie instalacji Ostro nie! 
D u sza praca mo e prowadzi  
do uszkodzenia modu u

A A

Grupa Nr B d Przyczyna Rozwi zanie Rodzaj 
b du

HV AC
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11.3 Potwierdzanie b du

Informacje ogólne

W przypadku wyst pienia b du zamiast strony statusu pojawia si  
strona b du.

Nawigacja w takim przypadku mo e by  wykonywana w nast puj cy 
sposób (rys. 54):

• W celu przej cia do trybu menu nacisn  czerwone pokr t o.

Wy wietla si  migaj cy numer menu <6.0.0.0>.

Nawigacj  w menu mo na wykonywa  jak zwykle, obracaj c pokr t o.
• Nacisn  czerwone pokr t o.

Numer menu <6.0.0.0> wy wietla si  w sposób ci g y.

Na wska niku jednostek w postaci „x/y“ wy wietla si  aktualne 
wyst pienie b du (x) oraz maks. liczba wyst pie  b du (y).

Dopóki b d nie mo e zosta  potwierdzony, ponowne naci ni cie 
czerwonego pokr t a powoduje powrót do trybu menu.

ZALECENIE:
Po up ywie 30 sekund nast puje powrót do strony statusu lub strony 
b du.

ZALECENIE:
Ka dy numer b du ma w asny licznik b dów, który liczy wyst pienia 
b du w ci gu ostatnich 24 godzin. Po r cznym potwierdzeniu, po 24 
godzinach od w czenia zasilania lub przy ponownym w czeniu zasi-
lania sieciowego licznik b dów zostaje wyzerowany.

11.3.1 Typ b du A lub D

Typ b du A (rys. 55):

Fig.54: Nawigacja w przypadku wyst pie-
nia b du

6.0.0.0

6.0.0.0

1/1 S
10

E000 5.0.0.0

E000

Fig.55: Typ b du A, schemat

1

2

3

4

Krok 
programu/
odczyt

Tre

1 • Wy wietlany jest kod b du
• Silnik wy czony
• Czerwona dioda LED w czona 
• Zbiorcza sygnalizacja awarii zostaje aktywowana
• Licznik b dów zwi ksza swoj  warto  

2 > 1 minuta?
3 B d potwierdzony?
4 Koniec; kontynuacja trybu regulacji

Tak

Nie
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Typ b du D (rys. 56):

Je eli pojawi  si  b dy typu A lub D, w celu potwierdzenia b du 
nale y post powa  w nast puj cy sposób (rys. 57):

• W celu przej cia do trybu menu nacisn  czerwone pokr t o.

Wy wietla si  migaj cy numer menu <6.0.0.0>.
• Ponownie nacisn  czerwone pokr t o.

Numer menu <6.0.0.0> wy wietla si  w sposób ci g y.

Wy wietla si  czas pozosta y do momentu, gdy b dzie mo na 
potwierdzi  b d.

• Poczeka , a  up ynie pozosta y czas.

Czas do r cznego potwierdzenia w przypadku b dów typu A i D 
wynosi zawsze 60 sekund.

• Ponownie nacisn  czerwone pokr t o.

B d jest potwierdzony i wy wietla si  strona statusu.

Fig.56: Typ b du D, schemat

1

2

4

3

5

6

8

7

Krok 
programu/
odczyt

Tre

1 • Wy wietlany jest kod b du
• Silnik wy czony
• Czerwona dioda LED w czona 
• Zbiorcza sygnalizacja awarii zostaje aktywowana

2 • Licznik b dów zwi ksza swoj  warto  
3 Czy wyst puje nowa usterka typu „A“?
4 > 1 minuta?
5 B d potwierdzony?
6 Czy wyst puje nowa usterka typu „A“?
7 Rozga zienie do typu b du „A“
8 Koniec; kontynuacja trybu regulacji

Tak

Nie

Fig.57: Potwierdzanie typu b du A lub D

6.0.0.0

6.0.0.0

6.0.0.0

S1/1

1/1 S
0

60

12.3

E000
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11.3.2 Typ b du B

Typ b du B (rys. 58):

Je eli pojawi  si  b dy typu B, w celu potwierdzenia b du nale y 
post powa  w nast puj cy sposób:

• W celu przej cia do trybu menu nacisn  czerwone pokr t o.

Wy wietla si  migaj cy numer menu <6.0.0.0>.
• Ponownie nacisn  czerwone pokr t o.

Numer menu <6.0.0.0> wy wietla si  w sposób ci g y.

Na wska niku jednostek w postaci „x/y“ wy wietla si  aktualne 
wyst pienie b du (x) oraz maks. liczba wyst pie  b du (y).

Przypadek X < Y

Je eli aktualna liczba wyst pie  b du jest mniejsza ni  maksymalna 
liczba wyst pie  (rys. 59):

• Poczeka  na automatyczny reset.

Na wska niku warto ci wy wietlany jest w sekundach czas pozosta y 
do automatycznego resetu b du.

Po up ywie tego czasu b d zostaje potwierdzony i wy wietla si  
strona statusu.

ZALECENIE:
Czas automatycznego resetu mo e zosta  ustawiony w menu 
<5.6.3.0> (od 10 do 300 s)

Fig.58: Typ b du B, schemat

1

2

4

7

8

3

5 6

Krok 
programu/
odczyt

Tre

1 • Wy wietlany jest kod b du
• Silnik wy czony
• Czerwona dioda LED w czona

2 • Licznik b dów zwi ksza swoj  warto  
3 Licznik b dów > 5?
4 • Zbiorcza sygnalizacja awarii zostaje aktywowana
5 > 5 minut?
6 > 5 minut?
7 B d potwierdzony?
8 Koniec; kontynuacja trybu regulacji

Tak

Nie

Fig.59: Potwierdzanie b du typu B (X < Y)

6.0.0.0

6.0.0.0

S3/6
75

12.3

E000
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Przypadek X = Y

Je eli aktualna liczba wyst pie  b du jest równa maksymalnej liczbie 
wyst pie  (rys. 60):

• Poczeka , a  up ynie pozosta y czas.

Czas do r cznego potwierdzenia wynosi zawsze 300 s.

Na wska niku warto ci wy wietlany jest w sekundach czas pozosta y 
do r cznego potwierdzenia b du.

• Ponownie nacisn  czerwone pokr t o.

B d jest potwierdzony i wy wietla si  strona statusu.

11.3.3 Typ b du C

Typ b du C (rys. 61):

Fig.60: Potwierdzanie b du typu B (X = Y)

6.0.0.0

6.0.0.0

6.0.0.0

S6/6

6/6 S
0

300

12.3

E000

Fig.61: Typ b du C, schemat

1

4

8

7

3

6 

5

2

Krok 
programu/
odczyt

Tre

1 • Wy wietlany jest kod b du
• Silnik wy czony
• Czerwona dioda LED w czona

2 Kryterium b du spe nione?
3 > 5 minut?
4 • Licznik b dów zwi ksza swoj  warto  
5 Licznik b dów > 5?
6 • Zbiorcza sygnalizacja awarii zostaje aktywowana
7 B d potwierdzony?
8 Koniec; kontynuacja trybu regulacji

Tak

Nie
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Je eli wyst pi  b dy typu C, w celu potwierdzenia b du nale y 
post powa  w nast puj cy sposób (rys. 62):

• W celu przej cia do trybu menu nacisn  czerwone pokr t o.

Wy wietla si  migaj cy numer menu <6.0.0.0>.
• Ponownie nacisn  czerwone pokr t o.

Numer menu <6.0.0.0> wy wietla si  w sposób ci g y.

Na wy wietlaczu warto ci pojawia si  wskazanie „- - -“.

Na wska niku jednostek w postaci „x/y“ wy wietla si  aktualne 
wyst pienie b du (x) oraz maks. liczba wyst pie  b du (y).

Po up ywie 300 sekund aktualne wyst pienie zostaje zwi kszone o 
jeden.

ZALECENIE:
Usuni cie przyczyny b du powoduje automatyczne potwierdzenie 
b du.

• Poczeka , a  up ynie pozosta y czas.

Je eli aktualne wyst pienie b du (x) jest równe maks. liczbie wyst -
pie  b dów (y), mo na r cznie potwierdzi  b d.

• Ponownie nacisn  czerwone pokr t o.

B d jest potwierdzony i wy wietla si  strona statusu.

11.3.4 Typ b du E lub F

Typ b du E (rys. 63):

Fig.62: Potwierdzanie b du typu C

6.0.0.0

6.0.0.0

6.0.0.0

6.0.0.0

S

S

S

3/6
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300

0
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Fig.63: Typ b du E, schemat
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6
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8

Krok 
programu/
odczyt

Tre

1 • Wy wietlany jest kod b du
• Pompa przechodzi w tryb awaryjny

2 • Licznik b dów zwi ksza swoj  warto  
3 Macierz b du AC lub HV?
4 • Zbiorcza sygnalizacja awarii zostaje aktywowana
5 Kryterium b du spe nione?
6 B d potwierdzony?
7 Macierz b du HV i > 30 minut?
8 • Zbiorcza sygnalizacja awarii zostaje aktywowana
9a

9b

Koniec; kontynuacja trybu regulacji (pompy podwójnej)

Koniec; kontynuacja trybu regulacji (pompy pojedynczej)
Tak

Nie
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Typ b du F (rys. 64):

Je eli pojawi  si  b dy typu E lub F, w celu potwierdzenia b du 
nale y post powa  w nast puj cy sposób (rys. 65):

• W celu przej cia do trybu menu nacisn  czerwone pokr t o.

Wy wietla si  migaj cy numer menu <6.0.0.0>.
• Ponownie nacisn  czerwone pokr t o.

B d jest potwierdzony i wy wietla si  strona statusu.

ZALECENIE:
Usuni cie przyczyny b du powoduje automatyczne potwierdzenie 
b du.

12 Cz ci zamienne Zamawianie cz ci zamiennych odbywa si  za po rednictwem lokal-
nych warsztatów specjalistycznych i/lub serwisu Wilo.

Przy zamawianiu cz ci zamiennych nale y poda  wszystkie dane 
z tabliczki znamionowej pompy i nap du (tabliczka znamionowa 
pompy patrz rys. 11, poz. 1, tabliczka znamionowa nap du patrz 
rys. 12, poz. 3). Dzi ki temu mo na unikn  dodatkowych pyta  
i b dnych zamówie .

OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo powstania szkód materialnych!
Niezawodna praca pompy mo e zosta  zagwarantowana tylko 
w przypadku stosowania oryginalnych cz ci zamiennych.

• Stosowa  wy cznie oryginalne cz ci zamienne Wilo.
• Poni sza tabela s u y do identyfikacji poszczególnych elementów 

konstrukcyjnych.
• Dane potrzebne do zamówienia cz ci zamiennych:

• Numery cz ci zamiennych
• Nazwy i oznaczenia cz ci zamiennych
• Wszystkie dane z tabliczki znamionowej pompy i nap du
ZALECENIE:
Lista oryginalnych cz ci zamiennych: patrz dokumentacja cz ci 
zamiennych Wilo (www.wilo.com). Numery pozycji na rysunku roz-
strzelonym (rys. 7) s u  do orientacji i wymienienia elementów 
pompy (patrz wykaz „Tab. 2: Przyporz dkowanie elementów podsta-
wowych” na stronie 132). Te numery pozycji nie s u  do zamawiania 
cz ci zamiennych.

Fig.64: Typ b du F, schemat

5 

1

2

4

3

Krok 
programu/
odczyt

Tre

1 • Wy wietlany jest kod b du
2 • Licznik b dów zwi ksza swoj  warto  
3 Kryterium b du spe nione?
4 B d potwierdzony?
5 Koniec; kontynuacja trybu regulacji

Tak

Nie

Fig.65: Potwierdzanie b du typu E lub F
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13 Ustawienia fabryczne Ustawienie fabryczne patrz tab. 13.

Tab. 13: Ustawienia fabryczne

14 Utylizacja Prawid owa utylizacja oraz recykling niniejszego produktu pozwala 
unikn  powstania szkód dla rodowiska naturalnego i zagro enia 
zdrowia ludzi.

Przepisowa utylizacja wymaga wcze niejszego opró nienia 
i oczyszczenia pompy.

rodki smarowe nale y zebra . Posortowa  elementy pompy wed ug 
materia ów (metal, tworzywo sztuczne, elektronika).

Nr 
menu

Oznaczenie Warto ci ustawione fabrycznie

1.0.0.0 Warto ci zadane • Tryb sterowania 
ok. 60% nmax pompy

• p-c: 
ok. 50% Hmax pompy

• p-v: 
ok. 50% Hmax pompy

2.0.0.0 Tryb regulacji Aktywny p-c

3.0.0.0 p-v stopniowa Najni sza warto

2.3.3.0 Pompa ON

4.3.1.0 Pompa obci enia podsta-
wowego

MA

5.1.1.0 Rodzaj pracy Praca/rezerwa

5.1.3.2 Zewn trzna/wewn trzna 
zamiana pomp

Wewn trzna

5.1.3.3 Cz stotliwo ci zamiany 
pomp

24 h

5.1.4.0 Pompa udost pniona/zablo-
kowana

Udost pniona

5.1.5.0 Zbiorcza sygnalizacja awarii Zbiorcza sygnalizacja awarii

5.1.6.0 SBM Zbiorcza sygnalizacja pracy

5.1.7.0 Extern off Zbiorcze Extern off

5.3.2.0 In1 (zakres warto ci) Aktywny 0-10 V

5.4.1.0 In2 aktywne/nieaktywne OFF

5.4.2.0 In2 (zakres warto ci) 0-10 V

5.5.0.0 Parametry PID patrz rozdzia  9.4 „Ustawianie 
trybu regulacji” na stronie 168

5.6.1.0 HV/AC HV

5.6.2.0 Pr dko  obrotowa w trybie 
awaryjnym

ok. 60% nmax pompy

5.6.3.0 Automatyczny pozosta y 
czas

300 s

5.7.1.0 Orientacja ekranu Pierwotna orientacja ekranu

5.7.2.0 Korekta warto ci ci nienia Aktywna

5.7.6.0 Funkcja SBM SBM: Sygnalizacja pracy

5.8.1.1 Okresowe uruchomienie 
pompy aktywne/nieaktywne

ON

5.8.1.2 Cz stotliwo  okresowego 
uruchomienia pompy

24 h

5.8.1.3 Pr dko  obrotowa okreso-
wego uruchomienia pompy

nmin
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1. Przekaza  produkt i jego cz ci pa stwowej lub prywatnej firmie 
zajmuj cej si  utylizacj

2. Wi cej informacji na temat prawid owej utylizacji mo na uzyska  
w urz dzie miasta, urz dzie ds. utylizacji odpadów lub w miejscu 
zakupu produktu

ZALECENIE:
Produktu ani jego elementów nie utylizowa  razem z odpadami 
z gospodarstwa domowego! 
Dalsze informacje na temat recyklingu s  dost pne na stronie 
www.wilo-recycling.com

Zmiany techniczne zastrze one!



 D EG – Konformitätserklärung 

 GB EC – Declaration of conformity 
 F Déclaration de conformité CE 

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und 2004/108/EG Anhang IV,2, 
according 2006/42/EC annex II,1A and 2004/108/EC annex IV,2, 

conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE l’annexe IV,2) 

 
Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe : Stratos GIGA 
Herewith, we declare that this pump type of the series:  
Par le présent, nous déclarons que le type de pompes de la série: 
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben./ 
The serial number is marked on the product site plate./ Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)  
 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: 
in its delivered state complies with the following relevant provisions: 
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève: 
 
  

EG-Maschinenrichtlinie 
EC-Machinery directive 
Directive CE relative aux machines 

2006/42/EG  
 

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der 2006/42/EG Maschinen-
richtlinie eingehalten.  
The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery 
directive 2006/42/EC. 
Les objectifs de protection (sécurité) de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectés conformément à l’annexe I, no 1. 5. 
de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE. 
  
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG 
Electromagnetic compatibility - directive  
Directive compatibilité électromagnétique  
   
Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte  2009/125/EG 
Energy-related products - directive  
Directive des produits liés à l’énergie   
nach den Ökodesign - Anforderungen der Verordnung 547/2012 von Wasserpumpen, 
This applies according to eco-design requirements of the regulation 547/2012 for water pumps, 
suivant les exigences d’éco-conception du règlement 547/2012 pour les pompes à eau, 

 
und entsprechender nationaler Gesetzgebung, 
and with the relevant national legislation, 
et aux législations nationales les transposant, 
 

 
 
 
 

angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809+A1 
as well as following harmonized standards: EN 60034-1 
ainsi qu’aux normes (européennes) harmonisées suivantes: EN 61800-5-1 
 EN 61800-3:2004 
 
 
 
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:  WILO SE 
Authorized representative for the completion of the technical documentation: Division Pumps & Systems 
Personne autorisée à constituer le dossier technique est: PBU Pumps - Quality 
 Nortkirchenstraße 100 
 44263 Dortmund 
 Germany 

   
Dortmund, 15. Januar 2013 
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Group Quality Manager 
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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

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

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
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
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
Cíle týkající se bezpe(nosti stanovené ve sm)rnici o elektrických za�ízeních nízkého nap)tí 
jsou dodr�eny 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/�(

Vyhovuje po�adavk?m na ekodesign dle na�ízení 547/2012 pro vodní (erpadla. Spe�niaj	 wymogi rozporz	dzenia 547/2012 dotycz	cego ekoprojektu dla pomp wodnych. @������������ �#�$������� � J������!�� &#��&������ 547/2012 ��� ������Q 
�������.

pou�ité harmoniza(ní normy, zejména: viz p�edchozí strana stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno
ci: patrz poprzednia strona T�&��;������ ��"���������� ������#�� � ��#��, � ��������� : ��. &#�������' 
��#���U�

EL TR RO
)*+37; 7<==>?@37;B J;B QQ CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara[ie de conformitate
XZ[\]^_`{ |}~ }^ ��^�|] �_}| �� �_}� }Z] ��}��}��Z �����^�Z� ~��]^�^~{� }~� 
��|[^_�{� �~�}��{~� :

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

\];^_`B Ex ^{|  =;}|~*=|J| 2006/42/Ex AB-Makina Standartlar� 2006/42/EG Directiva CE pentru ma�ini 2006/42/EG
�~ ���~}��{~� ��^�}����� }Z� ^�Z���� ��`Z[�� }��Z� }Z�^�]}�~ ��`��]� `{ }^ 
�����}Z`� I, ��. 1.5.1 }Z� ^�Z���� ��{}~�� `{ }� `Z��]�`�}� 2006/42/EG.

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

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

�+`�J?�=|^~;J{�* 7<=�|J>J;J| Ex-2004/108/Ex Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic� � directiva 2004/108/EG
Q<?3�|��* �];^_| ^{| 7<~]`>=`~| =` J;~ `~�?^`{| �?��>~J| 2009/125/Ex Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarl� tasar�m�na ili�kin yönetmelik 2009/125/AT Directiv� privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

��`��]� `{ }~� ���~}��{~� ^~�^[^�~�^� ��{�~��`^� }^_ ��]^]~�`^� 547/2012 �~� 
_���]}[�{�.

Su pompalar� ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasar�ma ili�kin gerekliliklere 
uygun.

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

�]��`^]~�`�]� ��Z�~`^�^~^�`{]� ��|}_��, ~�~��}{��: �[��{ ��^Z�^�`{]Z �{[��� k�smen kullan�lan 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 �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
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 2006/42/EÜ 
I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direkt¢vas dro�¢bas m�r£i tiek iev�roti atbilsto�i Ma�¢nu direkt¢vas 
2006/42/EK 
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi �emos ¥tampos direktyvos keliam¦ saugos reikalavim¦ pagal Ma�in¦ 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
Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega. Atbilsto�i 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 iepriek��jo lappusi pritaikytus vieningus standartus, o b§tent: �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: ª����#�#���, �� &#�����%� ��"���#� �� �������� ����������:

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES ������� #���	���� 2006/42/EO
Bezpe(nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodr�iavané 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, �t. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG dose�eni.

«����� �� ������ �� #��&�#��$��� �� ����� ��&#�+���� �� �%������� �%"����� 
¬#���+���� I, < 1.5.1 �� ª�#�������� �� ��=��� 2006/42/E@.

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 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/��

V súlade s po�iadavkami 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 �� ����� &��&�.

pou�ívané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prej�njo stran ¯�#������#��� ������#��: �+. &#������ ��#���U�

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
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 za�tite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1 smjernice 
o strojevima 2006/42/EZ.

Ciljevi za�tite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive 
za ma�ine 2006/42/EZ.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZp j / / g p j / / g p / /
Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-u�u tal-ener�ija Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potro�nje energije 2009/125/EZ Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potro�nje energije 2009/125/EZ
b'mod partikolari: ara l-pa°na ta' qabel primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu





Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
µ́¶·¸¹»¼¹½�¾¿µ¿  ́
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T +54 11 4361 5929 
¼¹ÁÂÃÄ½ÅÆÄÂ¹¿ÇÂÆ¿½¶

Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
ÇÉ¶¼Ä¿Ê½Ë»Â¹ÃÌ¼ÅÂ¿ÇÂÆ¿½Í
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WILO Pumpen  
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2351 Wiener Neudorf 
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Belarus 
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WILO NV/SA 
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T +32 2 4823333 
¼¹ÁÂÃÌ¼ÅÂ¿Ñ¸
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Brazil 
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Canada 
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T +1 403 2769456 
¼¹ÁÂÃÌ¼ÅÂèÇ½¹½Ê½¿ÇÂÆ

China 
ØÙÚÛ´ÝÉ¼¹½´Ú»Ê¿ 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
Ì¼ÅÂÑëÃÌ¼ÅÂ¿ÇÂÆ¿Ç¹

Croatia 
ØÙÚÛ´Ò¶ì½»Äï½´Ê¿Â¿Â¿ 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
Ì¼ÅÂèÉ¶ì½»Äï½ÃÌ¼ÅÂ¿É¶

Cuba 
WILO SE 
ÛÁ¼Ç¼¹½´ÝÂÆ¸¶Ç¼½Å 
ðÊ¼Á¼Ç¼Â´¾¼ÆÂ¹½´µÞ»Â´ÔÕê 
¾¼ÑÂ¹¸Ë¿´Ú½´Ò½Ñ½¹½¿´ÝÍÑ½ 
T +53 5 2795135 
T +53 7 272 2330 
¶½ÍÅ¿¶ÂÊ¶¼·Í¸ÓÃÌ¼ÅÂèÇÍÑ½¿ÇÂÆ

Czech Republic 
ØÙÚÛ´Ý¾ò´Ä¿¶¿Â¿ 
âêÔÕÔ´Ý¸Ä»Å¼Ç¸ 
T +420 234 098711 
¼¹ÁÂÃÌ¼ÅÂ¿ÇÓ

Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 
Ì¼ÅÂÃÌ¼ÅÂ¿Êï

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
¼¹ÁÂÃÌ¼ÅÂ¿¸¸

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
Ì¼ÅÂÃÌ¼ÅÂ¿Á¼

France 
Ø¼ÅÂ´¾½ÅÆÄÂ¹´ô¶½¹Ç¸´¾¿µ¿¾¿´
ê×ÕÕê´Ú½ì½Å´Ý¸Ê¸÷ 
T +33 2435 95400 
¼¹ÁÂÃÌ¼ÅÂ¿Á¶

Great Britain 
ØÙÚÛ´ùû¿þ¿ÿ´Ú»Ê¿ 
Burton Upon Trent  
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
Ä½Å¸ÄÃÌ¼ÅÂ¿ÇÂ¿Íï

Greece 
ØÙÚÛ´Ò¸ÅÅ½Ä´¾µ 
Ô�ê��´µ¹¼÷¼´ùµ»»¼ï½ÿ 
T +302 10 6248300 
Ì¼ÅÂ¿¼¹ÁÂÃÌ¼ÅÂ¿·¶

Hungary 
ØÙÚÛ´�½·Ë½¶Â¶ÄÓ�·´þÁ» 
âÕ�ê´��¶�ïÑ�Å¼¹»´ 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
Ì¼ÅÂÃÌ¼ÅÂ¿ÉÍ
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Ú»Ê¿ 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
Ä¸¶ì¼Ç¸ÄÃÆ½»É¸¶ÞÅ½»»¿ÇÂÆ

Indonesia 
	�¿´ØÙÚÛ´	ÍÆÞÄ´Ù¹ÊÂ¹¸Ä¼½ 
Jakarta Timur, 13950 
T +62 21 7247676 
Ç¼»¶½Ì¼ÅÂÃÇÑ¹¿¹¸»¿¼Ê

Ireland 
WILO Ireland 
Ú¼Æ¸¶¼Çï 
T +353 61 227566 
Ä½Å¸ÄÃÌ¼ÅÂ¿¼¸

Italy 
ØÙÚÛ´Ù»½Å¼½´Ä¿¶¿Å¿ 
âÕÕ�Ö´	¸ÄÇÉ¼¸¶½´ 
Borromeo  (Milano) 
T +39 25538351 
Ì¼ÅÂ¿¼»½Å¼½ÃÌ¼ÅÂ¿¼»

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
¼¹ÁÂÃÌ¼ÅÂ¿ïÓ

Korea 
ØÙÚÛ´	ÍÆÞÄ´Ú»Ê¿´ 
�ÔÖèââÕ´Ð½¹·Ä¸Âò´
ÍÄ½¹ 
T +82 51 950 8000 
Ì¼ÅÂÃÌ¼ÅÂ¿ÇÂ¿ï¶

Latvia 
ØÙÚÛ´
½Å»¼Ç´¾Ùµ 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
¼¹ÁÂÃÌ¼ÅÂ¿Åì

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
�Ê¸¼Ê¸É´ÔâÕâ´âÕ×Õ´ 
Lebanon 
T +961 1 888910 
¼¹ÁÂÃÌ¼ÅÂ¿ÇÂÆ¿ÅÑ

Lithuania 
ØÙÚÛ´Ú¼¸»Íì½´ûµ
 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
Æ½¼ÅÃÌ¼ÅÂ¿Å»´

Morocco 
ØÙÚÛ´�½¶ÂÇ´¾µ�Ú 
âÕâêÕ´Ý½Ä½ÑÅ½¹Ç½ 
T +212 (0) 5 22 66 09 24 
ÇÂ¹»½Ç»ÃÌ¼ÅÂ¿Æ½

The Netherlands 
ØÙÚÛ´¸Ê¸¶Å½¹Ê´
¿�¿ 
ÔêêÔ´µ´Ø¸Ä»Ó½½¹ 
T +31 88 9456 000 
¼¹ÁÂÃÌ¼ÅÂ¿¹Å

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
Ì¼ÅÂÃÌ¼ÅÂ¿¹Â

Poland 
ØÙÚÛ´	ÂÅÄï½´¾Þ¿´Ó¿Â¿Â¿ 
ÕêèêÕ�´Ú¸ÄÓ¹ÂÌÂÅ½ 
T +48 22 7026161 
Ì¼ÅÂÃÌ¼ÅÂ¿ÞÅ

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
è´¾¼Ä»¸Æ½Ä´Ò¼Ê¶½ÍÅ¼ÇÂÄ´ÚÊ½¿ 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
ÑÂÆÑ½ÄÃÌ¼ÅÂ¿Þ»

Romania 
ØÙÚÛ´�ÂÆ½¹¼½´Ä¿¶¿Å¿ 
Õ��Õ�Õ´ÝÂÆ¿´ÝÉ¼½ë¹½´
�ÍÊ¿´ÙÅÁÂì 
T +40 21 3170164 
Ì¼ÅÂÃÌ¼ÅÂ¿¶Â

Russia 
WILO Rus ooo 
Ôâ×ê�â´�ÂÄÇÂÌ 
T +7 495 7810690 
Ì¼ÅÂÃÌ¼ÅÂ¿¶Í

Saudi Arabia 
ØÙÚÛ´�ð´è´�¼Ë½ÊÉ 
�¼Ë½ÊÉ´ÔÔ��ê 
T +966 1 4624430 
ÌÄÉÂÍÅ½ÃÌ½»½¹¼½¼¹Ê¿ÇÂÆ

Serbia and Montenegro 
ØÙÚÛ´
¸Â·¶½Ê´Ê¿Â¿Â¿ 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
ÂÁÁ¼Ç¸ÃÌ¼ÅÂ¿¶Ä

Slovakia 
ØÙÚÛ´Ý¾´Ä¿¶¿Â¿ò´Â¶·¿´�ÅÂ�ï½ 
Ö×ÔÕ�´
¶½»¼ÄÅ½ì½ 
T +421 2 33014511 
¼¹ÁÂÃÌ¼ÅÂ¿Äï

Slovenia 
ØÙÚÛ´µÊ¶¼½»¼Ç´Ê¿Â¿Â¿ 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
Ì¼ÅÂ¿½Ê¶¼½»¼ÇÃÌ¼ÅÂ¿Ä¼

South Africa 
¾½ÅÆÄÂ¹´¾ÂÍ»É´µÁ¶¼Ç½ 
2065 Sandton 
T +27 11 6082780 
Þ½»¶¼Çï¿ÉÍÅÅ¸ËÃ 
Ä½ÅÆÄÂ¹¿ÇÂ¿Ó½

Spain 
ØÙÚÛ´ÙÑ�¶¼Ç½´¾¿µ¿ 
âÖÖÕ�´µÅÇ½Å�´Ê¸´Ò¸¹½¶¸Ä´
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
Ì¼ÅÂ¿¼Ñ¸¶¼Ç½ÃÌ¼ÅÂ¿¸Ä
Sweden 
WILO NORDIC AB 
×êÕ××´��÷ë� 
T +46 470 727600 
Ì¼ÅÂÃÌ¼ÅÂ¿Ä¸
Switzerland 
ð�
´	ÍÆÞ¸¹´µÐ 
�×ÔÕ´�É¸¼¹Á¸ÅÊ¸¹ 
T +41 61 83680-20 
¼¹ÁÂÃ¸ÆÑèÞÍÆÞ¸¹¿ÇÉ
Taiwan 
ØÙÚÛ´�½¼Ì½¹´ÝÛ¿ò´Ú»Ê¿ 
â�Ôê�´¸Ì´�½¼Þ¸¼´Ý¼»Ë 
T +886 2 2999 8676  
¹¸ÅÄÂ¹¿ÌÍÃÌ¼ÅÂ¿ÇÂÆ¿»Ì
Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
¾½¹¿´ì¸´�¼Ç¿´µ¿¾�¿ 
×��ê�´�Ä»½¹ÑÍÅ 
T +90 216 2509400 
Ì¼ÅÂÃÌ¼ÅÂ¿ÇÂÆ¿»¶
Ukraina 
ØÙÚÛ´ûï¶½¼¹½´»¿Â¿Ì¿ 
ÕÖÔ×Õ´þ¼¸Ì 
T +38 044 3937384 
Ì¼ÅÂÃÌ¼ÅÂ¿Í½
United Arab Emirates 
ØÙÚÛ´�¼ÊÊÅ¸´ð½Ä»´ô�ð 
�¸Ñ¸Å´µÅ¼´ô¶¸¸´�Â¹¸�¾ÂÍ»É 
	Û´
Â÷´â�â�âÕ´�ÍÑ½¼´ 
T +971 4 880 91 77 
¼¹ÁÂÃÌ¼ÅÂ¿½¸
USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
¼¹ÁÂÃÌ¼ÅÂèÍÄ½¿ÇÂÆ
Vietnam 
ØÙÚÛ´�¼¸»¹½Æ´ÝÂ´Ú»Ê¿ 
ÒÂ´ÝÉ¼´�¼¹É´Ý¼»Ëò´�¼¸»¹½Æ 
T +84 8 38109975 
¹ïÆ¼¹ÉÃÌ¼ÅÂ¿ì¹
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