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Введение

1

Введение

1.1

Информация об этом документе

Инструкция по монтажу и эксплуатации является неотъемлемой частью изделия.
Прочтите эти инструкции перед проведением любых работ и всегда держите их
под рукой. Точное соблюдение данной инструкции является обязательным условием надлежащей установки и применения изделия. Соблюдайте все указания и
знаки, имеющиеся на изделии.
Оригинал инструкции по монтажу и эксплуатации составлен на английском языке. Тексты на всех остальных языках являются переводом оригинальной инструкции по монтажу и эксплуатации.
Сертификат соответствия директивам ЕС
ƒ Копия сертификата соответствия директивам ЕС является неотъемлемой частью настоящей инструкции по монтажу и эксплуатации.
ƒ При внесении технических изменений в указанную в сертификате серию без
согласования с производителем сертификат теряет силу.

2

Техника безопасности

В этом разделе приводятся основные инструкции, которые следует соблюдать на
различных этапах всего срока службы насоса. Несоблюдение этих инструкций
может привести к возникновению опасности для персонала, окружающей среды
и изделия, а также к аннулированию гарантии. В результате несоблюдения
инструкций могут возникнуть нижеуказанные риски.
ƒ Получение травм из-за наличия электрических, механических и бактериологических факторов и электромагнитных полей.
ƒ Нанесение вреда окружающей среде в результате утечки опасных материалов.
ƒ Повреждение установки.
ƒ Отказ важных функций изделия.
Также следуйте указаниям и инструкциям по технике безопасности в других
разделах!

2.1

Символы

Символы

ОСТОРОЖНО
Общий предупреждающий символ

ОСТОРОЖНО
Опасность поражения электрическим током

УВЕДОМЛЕНИЕ
Примечания

Осторожно!

ОПАСНО
Неминуемая опасность.
Риск смерти или возникновения тяжелых травм, если опасная ситуация не будет предотвращена.

ОСТОРОЖНО
Несоблюдение может привести к (очень) тяжелым травмам.
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ВНИМАНИЕ
Риск повреждения изделия. Слово «Внимание!» используется, когда существует риск для изделия в случае невыполнения пользователем надлежащих
процедур.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Примечание, содержащее полезную для пользователя информацию об изделии. Она помогает пользователю в случае возникновения вопросов.

2.2

Квалификация персонала

2.3

Выполнение работ с учетом
техники безопасности

2.4

Рекомендации по технике безопасности для пользователя

Персонал, осуществляющий монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживание,
должен иметь соответствующую квалификацию для выполнения работ. Компания-оператор должна определить сферы ответственности, круг обязанностей и
обеспечивать надзор за персоналом. Если персонал не обладает необходимыми
знаниями, следует провести обучение и инструктаж. При необходимости данное
обучение может проводиться изготовителем изделия от имени и по поручению
компании-оператора.
Необходимо соблюдать существующие предписания по предотвращению несчастных случаев. Исключите риск поражения электрическим током. Следует
соблюдать местные и общие предписания (например, IEC, VDE и др.), а также
инструкции местных предприятий энергоснабжения.
Лицам (включая детей) с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями или опытом, разрешено использовать данный прибор исключительно под надзором или руководством лица, ответственного за их безопасность.
Дети должны находиться под присмотром. Игры с прибором строго запрещены.
ƒ Если горячие или холодные компоненты изделия или установки представляют
опасность, клиент обязан обеспечить их защиту от случайного прикосновения.
ƒ В процессе эксплуатации запрещено снимать защиту от случайного прикосновения к движущимся компонентам (например, муфтам).
ƒ В целях обеспечения безопасности персонала и окружающей среды следует
устранять утечки (например, через уплотнения вала) опасных перекачиваемых
жидкостей (в частности, взрывоопасных, токсичных, горячих). Необходимо
соблюдать национальные нормативные положения.
ƒ Исключите риск поражения электрическим током. Следует соблюдать местные и общие предписания (например, IEC, VDE и др.), а также инструкции местных предприятий энергоснабжения.

2.5

Указания по технике безопасности при проведении монтажа и
технического обслуживания

Оператор должен обеспечить выполнение всех работ по техническому обслуживанию и монтажу с привлечением квалифицированного персонала с соответствующим допуском, досконально знающего инструкции по монтажу и эксплуатации.
Работы разрешается выполнять только на неработающем изделии/установке.
Необходимо соблюдать последовательность действий по отключению изделия/
установки, приведенную в инструкции по монтажу и эксплуатации.
Сразу по завершении работ все предохранительные и защитные приборы должны быть установлены на свои места и приведены в рабочее состояние.

2.6

Самовольное изменение компонентов и использование неразрешенных к применению запчастей

Самовольное изменение компонентов и использование неразрешенных к применению запчастей создает угрозу безопасности изделия/персонала и является
основанием для аннулирования заявления изготовителя по безопасности. Внесение изменений в конструкцию изделия допускается только после консультации с
изготовителем.
Оригинальные запчасти и разрешенные изготовителем принадлежности гарантируют безопасность. Использование других запасных частей освобождает компанию-изготовителя от какой-либо ответственности.

2.7

Недопустимые способы эксплуатации

Надежность эксплуатации поставленного изделия гарантируется только при его
стандартном использовании в соответствии с разделом 4 данной инструкции по
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Характеристики изделия

монтажу и эксплуатации. При эксплуатации строго запрещено выходить за рамки
предельных значений, указанных в каталоге или листе данных.

3

Характеристики изделия

3.1

Расшифровка наименования

Пример:

Medana CH1-L.602-1/E/A/10T

Wilo

Производитель

Medana

Многоступенчатый центробежный насос

C

Коммерческая серия

H

Горизонтальный насос

1

Уровень серии (1 = пилотный уровень, 3 = стандартный уровень, 5 = премиум уровень)
L = длинный вал

L

E = электронное управление

6

Производительность (м3/ч)

02

Количество рабочих колес
1 = корпус насоса из нержавеющей стали 1.4308 и гидравлическая система из нержавеющей
стали 1.4307

1

2 = корпус насоса из нержавеющей стали 1.4409 и гидравлическая система из нержавеющей
стали 1.4404
E = уплотнение из EPDM

E

V = уплотнение из FKM
A = частота 50 Гц/однофазное/230 В
В = частота 60 Гц/однофазное/220 В
С = частота 60 Гц/однофазное/230 В
D = частота 50 Гц/трехфазное/400 В

A

E = частота 50 Гц/трехфазное/230 – 400 В
F = частота 60 Гц/трехфазное/220 – 380 В
G = частота 60 Гц/трехфазное/265 – 460 В
I = частота 60 Гц/трехфазное/460 В
Максимальное давление насоса (бар)

10

T = резьбовые соединения
P = соединения Victaulic

T

N = соединения при помощи накидной гайки
3.2

Таблица технических данных

Максимальное используемое давление
Максимальное рабочее давление

См. расшифровку наименования насоса на фирменной табличке и в разделе 3.1

Максимальное давление всасывания

6 бар

Уведомление: давление всасывания (P вход) + давление при нулевой производительности (P нулевая производительность) в сумме всегда должны
быть меньше максимально разрешенного рабочего
давления (P max). P вход + P нулевая производительность ≤ P max. Данные о максимальном рабочем
давлении см. на фирменной табличке насоса: P max
Диапазон температур
От -20 °C до +120 °C с уплотнениями из EPDM
Температура перекачиваемой жидкости

От -20 °C до +90 °C с уплотнениями из фторкаучука
(только для исполнения L)

Температура окружающей среды

9

От -15 до +50 °C
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Электрические характеристики
Степень защиты электродвигателя

См. табличку

Класс изоляции

См. табличку

Частота

См. табличку

Напряжение

См. табличку

КПД электродвигателя

См. табличку

Прочие характеристики
Влажность

< 90 %, без конденсации

Высота над уровнем моря

≤ 1000 м (> 1000 м по запросу)
Уровень шума
Частота (Гц)

Фаза

дБ(A) на расстоянии 1 м,
допуск BEP 0 – 3 дБ(A)

0,37

50

3

54

0,55

50

3

54

0,75

50

3

55

1,1

50

3

55

1,5

50

3

56

1,85

50

3

57

2,5

50

3

58

3

50

3

59

4,2

50

3

61

0,55

60

3

58

0,75

60

3

58

1,1

60

3

59

1,5

60

3

59

1,85

60

3

60

2,5

60

3

61

3

60

3

62

4,2

60

3

64

5,5

60

3

66

0,37

50

1

52

0,55

50

1

53

0,75

50

1

53

1,1

50

1

54

1,5

50

1

56

Мощность двигателя (кВт)

3.3

Комплект поставки

3.4

Принадлежности

4

Транспортировка и временное хранение

ƒ Высоконапорный центробежный насос
ƒ Инструкции по монтажу и эксплуатации
См. каталог Wilo с перечнем принадлежностей.

При получении изделия следует убедиться в отсутствии повреждений, возникших при транспортировке. В случае обнаружения каких-либо дефектов необходимо своевременно выполнить все предусмотренные действия с перевозчиком.

ВНИМАНИЕ
Риск материального ущерба!
Если монтаж доставленного изделия в ближайшее время не планируется, хранить его необходимо в сухом месте, защищенном от внешних воздействий

Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Medana CH1-L
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Применение

(влага, мороз и т. д.) и ударов. Диапазон температур во время транспортировки
и хранения: от –30 °C до +60 °C.

При обращении с изделием следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить его повреждений до монтажа.

5

Применение

Данное изделие предназначено для перекачивания горячей или холодной воды,
водно-гликолевых смесей и других жидкостей с низкой вязкостью без примесей
минерального масла, твердых частиц или абразивных веществ, а также без материалов, содержащих длинные волокна.

ВНИМАНИЕ
Опасность нагрева электродвигателя
Необходимо с технической точки зрения оценить возможность перекачивания
жидкости, плотность которой выше плотности воды.

ОПАСНО
Опасность взрыва
Не использовать данный насос для перекачивания горючих и взрывоопасных
жидкостей.
Области применения
Исполнение в корпусе из нержавеющей стали
MEDANA CH1-L
Водоснабжение и повышение давления
Промышленные системы
Контур охлаждающей воды
Оросительные системы

6

Описание и функции

6.1

Описание изделия

См. Fig. 1
1.

Всасывающий патрубок

2.

Напорное отверстие

3.

Заливной винт

4.

Сливная резьбовая пробка

5.

Корпус ступени

6.

Рабочее колесо

7.

Вал гидравлики

8.

Корпус всасывания

9.

Скользящее торцевое уплотнение

10. Клеммная коробка
11. Фонарь
12. Пробки для конденсата
См. Fig. 3a

11

1.

Клапан на стороне всасывания

2.

Клапан со стороны нагнетания

3.

Обратный клапан

4.

Заливной винт

5.

Сливная резьбовая пробка
WILO SE 02/2021

Монтаж и электроподключение

6.

Трубопровод или зажимы-держатели

7.

Всасывающий фильтр

8.

Резервуар

9.

Водоснабжение

ru

10. Защитный выключатель электродвигателя
11. Подъемный крюк
6.2

Характеристики изделия

ƒ Многосекционный (от 2 до 7 секций в зависимости от модели), нормальновсасывающий, горизонтальный центробежный насос.

ƒ Всасывающий и напорный патрубки с резьбовыми соединениями. Всасывание
через горизонтальный патрубок, радиальное нагнетание вверх.

ƒ Уплотнение вала со стандартизированным скользящим торцевым уплотнением.

ƒ Встроенная защита электродвигателя от перегрева (для однофазного исполнения), автоматический сброс.

ƒ Конденсатор, встроенный в клеммную коробку (для однофазного исполнения).
7

Монтаж и электроподключение

Все работы по монтажу и электроподключению должны выполняться исключительно имеющим допуск квалифицированным персоналом в соответствии с
требованиями действующих норм и правил.

ОСТОРОЖНО
Опасность получения травмы
Строго соблюдать действующие нормы по предотвращению аварий.

ОСТОРОЖНО
Опасность поражения электрическим током
Следует исключить риск поражения электрическим током.
7.1

Приемка изделия

7.2

Монтаж

Необходимо распаковать насос и утилизировать упаковку таким образом, чтобы
не нанести вред окружающей среде.
Насос необходимо устанавливать в сухом, хорошо проветриваемом месте, защищенном от низких температур, на плоской, жесткой поверхности с использованием соответствующих винтов.

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения насоса
Наличие инородных материалов или примесей в корпусе насоса может нарушить функционирование изделия.
Рекомендуется выполнить все сварочные работы до начала монтажа насоса.
Полностью промойте контур перед установкой и вводом в эксплуатацию насоса.

ƒ Насос следует установить в легкодоступном месте, чтобы упростить в будущем проведение осмотра или замены.

ƒ Установите насос на ровной поверхности.
ƒ Насос должен быть зафиксирован на месте с помощью двух отверстий на опоре подшипника (винт Ø M8) (Fig. 2).

ƒ Убедитесь в наличии минимального расстояния между вентилятором электродвигателя и любой поверхностью (Fig. 4).

ƒ Для облегчения разборки тяжелых насосов на уровне их оси необходимо установить крюк для подъема (Fig. 3a, поз. 11).

ƒ Если насос находится в среде с конденсатом, снимите пробки для конденсата
(Fig. 1, поз. 12). В таком случае невозможно в дальнейшем гарантировать класс
защиты электродвигателя IP55.

Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Medana CH1-L
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Монтаж и электроподключение

ОСТОРОЖНО
Опасность травмы, вызванной горячими поверхностями!
Насос должен быть установлен таким образом, чтобы исключить возможность
прикосновения к горячим поверхностям при его работе.

ОСТОРОЖНО
Риск опрокидывания
Насос необходимо надежно закрепить на плоской, жесткой поверхности.

ВНИМАНИЕ
Риск попадания инородного материала внутрь насоса
Перед установкой удалить все пробки из корпуса насоса.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Каждый насос мог подвергаться заводским испытаниям для проверки его гидравлических характеристик, поэтому в изделии может быть вода. Из соображений гигиены перед использованием насоса его следует промыть.

Поместите изоляционный материал (пробку или армированный каучук) под насос, чтобы предотвратить шумовое загрязнение и передачу вибрации в установку.
7.3

Подключение к сети

ƒ Насос не должен выдерживать на себе вес трубопровода (Fig. 5).
ƒ Допустимые монтажные положения насоса (Fig. 9).
ƒ Мы рекомендуем установить запорные задвижки на стороне всасывания и напорной стороне насоса.

ƒ Шум и вибрацию насоса можно снизить путем установки компенсаторов.
ƒ Поперечное сечение трубы должно быть не меньше диаметра всасывающего
патрубка на корпусе насоса.

ƒ В напорную трубу рекомендуется установить обратный клапан, чтобы защитить насос от гидравлических ударов.

ƒ При прямом подключении насоса к коммунальной системе водоснабжения на
всасывающем патрубке также следует установить обратный и запорный
клапаны.
ƒ Для непрямого подключения через резервуар на всасывающем патрубке следует установить приемный сетчатый фильтр для предотвращения попадания в
насос загрязнений и обратный клапан.
7.4

Электроподключение

ОПАСНО
Опасность поражения электрическим током
В случае ненадлежащего исполнения электрического соединения существует
опасность поражения электрическим током.
■ Следует поручать выполнение электроподключения только квалифицированным электрикам с соответствующим разрешением от местного предприятия энергоснабжения и в соответствии с действующими нормами.
■ Перед выполнением электрических соединений обесточить насос и принять
меры для исключения несанкционированного повторного включения.
■ Насос должен быть надлежащим образом заземлен с помощью клемм заземления источника питания, чтобы обеспечить безопасный монтаж и надежность эксплуатации (Fig. 6).

ƒ Убедитесь, что используемый номинальный ток, напряжение и частота соответствуют данным, указанным на фирменной табличке насоса.

ƒ Насос должен быть подключен к сети с помощью кабеля с розеткой или главного выключателя.
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ƒ Трехфазные электродвигатели следует подключать к соответствующей сиƒ

ƒ
ƒ
ƒ

стеме защиты. Номинальный ток установки должен соответствовать значению, указанному на наклейке электродвигателя.
Стандартным оснащением однофазных электродвигателей является защита
электродвигателя от перегрева, которая выключает двигатель насоса при превышении допустимой температуры обмотки и автоматически включает его
после охлаждения обмотки.
Кабель электропитания следует прокладывать таким образом, чтобы он ни в
коем случае не касался канализационной сети и/или корпуса насоса и рамы
электродвигателя.
Насос/установка должны быть заземлены в соответствии с местными предписаниями. В качестве дополнительной защиты можно использовать линейный
автомат защиты.
Подключение электропитания должно соответствовать монтажной схеме
(Fig. 6).

ОСТОРОЖНО
Риск телесных повреждений и попадания воды в места соединений
Соблюдайте значения крутящего момента затяжки (Fig. 7)
При наличии кабельного уплотнения используйте электропроводку правильного диаметра, чтобы обеспечить класс защиты IP55 (см. Fig. 7/[E]):
M20 = мин. Ø 6 — макс. Ø 12
M25 = мин. Ø 13 — макс. Ø 18
7.5

Работа с частотным преобразователем

Частоту вращения насоса можно регулировать, подключив его к частотному
преобразователю. Предельные значения для регулировки скорости следующие:
40 % от номинального значения ≤ n ≤ 100 % от номинального значения. Следует
соблюдать инструкции по монтажу и вводу в эксплуатацию частотного преобразователя в случае его подключения и включения в работу. Для предотвращения перегрузки обмотки электродвигателя, которая может привести к повреждению и нежелательному шуму, частотный преобразователь не должен вызывать
повышение ступеней частоты вращения при росте напряжения более 500 В/мкс
или скачки напряжения U > 650 В.
Чтобы сделать возможными такие ступени частоты вращения при повышении
напряжения, между частотным преобразователем и электродвигателем необходимо установить индуктивно-емкостной фильтр (фильтр двигателя). Технические характеристики для этого фильтра должны быть предоставлены производителем частотного преобразователя или фильтра. Устройства управления с частотным преобразователем Wilo имеют встроенный фильтр.
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8.1

Заполнение и деаэрация

Проверьте, достаточен ли уровень воды в резервуаре и давление на входе.

ВНИМАНИЕ
Опасность заражения
Наши насосы могут проходить заводские испытания для проверки гидравлических характеристик. Из соображений гигиены перед использованием насоса
его следует промыть, если в нем осталась вода.

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения насоса
Не допускайте сухого хода насоса. Перед пуском насоса его необходимо заполнить.

Насос в горизонтальном положении ниже уровня воды (Fig. 3a)
Закройте запорные задвижки (поз. 1 + 2).
Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Medana CH1-L
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Открутите заливной винт (поз. 4).
Медленно откройте клапан на стороне всасывания (поз. 1).
Закройте заливной винт, когда вода выйдет через резьбовое отверстие (воздух
удален) (поз. 4).
Полностью откройте клапан на стороне всасывания (поз. 1).
Откройте клапан со стороны нагнетания (поз. 2).

Насос в горизонтальном положении в режиме всасывания (Fig. 3b)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Убедитесь, что всасывающий трубопровод не имеет воздуха в местах переходов и изгибов.
Заполнение насоса и всасывающего трубопровода может занять значительное
время.

Закройте задвижку (поз. 2).
Откройте задвижку (поз. 1).
Открутите заливной винт (поз. 4).
Вставьте воронку в заливное отверстие и медленно заполните насос и всасывающий трубопровод. Закройте заливное отверстие после выхода воздуха, когда через насос будет протекать жидкость (поз. 4).
После проверки функции деблокирования и направления вращения электродвигателя
ƒ Кратковременно запустите электродвигатель импульсом, затем подождите
несколько секунд, пока воздух не устоится.
ƒ Слегка открутите заливной винт (поз. 4), чтобы удалить воздух. В случае отсутствия струйки воды снимите этот винт для заполнения воды до надлежащего уровня. Перед повторным включением установите этот винт на место.
ƒ При необходимости следует повторить эту операцию.

Насос в вертикальном положении в режиме подвода (Fig. 3c)
Закройте запорные задвижки (поз. 1 + 2).
Открутите заливной винт (поз. 4).
Медленно откройте клапан на стороне всасывания (поз. 1).
Закройте заливной винт, когда вода выйдет через резьбовое отверстие (воздух
удален) (поз. 4).
Полностью откройте клапан на стороне всасывания (поз. 1).
Откройте клапан со стороны нагнетания (поз. 2).
8.2

Пуск

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения насоса
Насос не должен работать с нулевым расходом (клапан со стороны нагнетания
закрыт) больше 10 минут.
Мы рекомендуем поддерживать минимальное нагнетание, составляющее
10 % от номинального.

15

WILO SE 02/2021

Техническое обслуживание

ru

ОСТОРОЖНО
Опасность травмирования
В зависимости от условий эксплуатации насоса или установки (температура
жидкости при ее нагнетании и объемный расход) насос в сборе с электродвигателем может сильно нагреваться. Существует реальный риск получения
ожога в случае прикосновения к насосу.

ВНИМАНИЕ
Направление вращения
Неправильное направление вращения приводит к плохому откачиванию жидкости насосом и возможной перегрузке электродвигателя.

Проверка направления вращения (только для трехфазных электродвигателей)
Кратковременно включите насос, чтобы проверить, соответствует ли направление вращения насоса стрелке на фирменной табличке. Если направление вращения неправильное, поменяйте местами 2 фазы в клеммной коробке насоса.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Однофазные электродвигатели предназначены для работы в правильном
направлении вращения.

Откройте клапан со стороны нагнетания и выключите насос.

9

Техническое обслуживание

Все работы по техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться
имеющим допуск квалифицированным персоналом!

ОСТОРОЖНО
Опасность поражения электрическим током
Следует предотвратить опасность поражения электрическим током. Перед
выполнением электрических подключений необходимо отключить электрическое питание насоса и принять меры, препятствующие несанкционированному повторному включению напряжения.

ОСТОРОЖНО
Опасность получения ожогов
При высоких температурах воды и высоком давлении в системе следует закрыть отсечные клапаны перед насосом и после насоса. Сначала дайте насосу
охладиться.

ОСТОРОЖНО
Опасность травмирования
В зависимости от условий эксплуатации насоса или установки (температура
жидкости при ее нагнетании и объемный расход) насос в сборе с электродвигателем может сильно нагреваться. Существует реальный риск получения
ожога в случае прикосновения к насосу.

ƒ В процессе эксплуатации специального технического обслуживания не требуется.

ƒ Из насосов, которые не используются в течение периода низких температур,
необходимо слить воду, чтобы не допустить повреждений.
Закройте задвижки, полностью откройте заливные и сливные резьбовые
пробки (Fig. 3a), опорожните насос.

Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Medana CH1-L
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Неисправности, причины и способы устранения

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения насоса
Соблюдайте значения крутящего момента затяжки винта заливной горловины
и сливной пробки (Fig. 3a, [4-5]).

10

Неисправности, причины и
способы устранения
ОСТОРОЖНО
Опасность поражения электрическим током
Следует предотвратить опасность поражения электрическим током. Перед
выполнением электрических подключений необходимо отключить электрическое питание насоса и принять меры, препятствующие несанкционированному повторному включению напряжения.

ОСТОРОЖНО
Опасность получения ожогов
При высоких температурах воды и высоком давлении в системе следует закрыть отсечные клапаны перед насосом и после насоса. Сначала дайте насосу
охладиться.

ОСТОРОЖНО
Опасность травмирования
В зависимости от условий эксплуатации насоса или установки (температура
жидкости при ее нагнетании и объемный расход) насос в сборе с электродвигателем может сильно нагреваться. Существует реальный риск получения
ожога в случае прикосновения к насосу.

Неисправности
Насос не работает

Причины

Способы устранения

Отсутствует электропитание

Проверьте предохранители, выключатели и
проводку

Сработала защита электродвигателя

Устраните перегрузку электродвигателя

Насос работает, но не нагнетает Неправильное направление вращения
перекачиваемую жидкость

Поменяйте местами 2 фазы источника питания

Трубопроводу или частям насоса мешают по- Проверьте и почистите трубопровод и насос
сторонние предметы

Насос нагнетает неравномерно

Воздух во всасывающем трубопроводе

Герметизируйте всасывающий трубопровод

Слишком узкий всасывающий трубопровод

Установите всасывающий трубопровод
большего диаметра

Недостаточное давление на приточном отверстии насоса

Проверьте условия монтажа и рекомендации,
описанные в руководстве

Диаметр всасывающего трубопровода меньше диаметра насоса

Всасывающий трубопровод должен быть того же диаметра, что и трубопровод насоса

Фильтр и всасывающий трубопровод частич- Разберите и почистите их
но засорены

Недостаточное давление
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Неправильно подобран насос

Установите более мощные насосы

Неправильное направление вращения

Для трехфазного исполнения необходимо
поменять местами 2 фазы кабеля питания

Слишком низкий расход, заблокирован всасывающий трубопровод

Очистите фильтр со стороны всасывания и
всасывающий трубопровод

Клапан открыт недостаточно

Откройте клапан

Насос заблокирован посторонними предметами

Почистите насос
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Неисправности

Причины

Способы устранения

Насос вибрирует

Инородный материал внутри насоса

Удалите инородный материал

Насос закреплен ненадежно

Затяните анкерные болты

Недостаточное напряжение

Проверьте плавкие предохранители, проводку и соединения

Перегрев электродвигателя,
включается защита электродвигателя

Есть посторонние предметы, поврежден под- Почистите насос
шипник
Отправьте насос на ремонт в технический
отдел
Слишком высокая температура окружающей
среды

Обеспечьте достаточное охлаждение

Если проблему устранить невозможно, обратитесь в технический отдел
компании Wilo.
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Утилизация

Все запчасти заказываются непосредственно через технический отдел Wilo. Во
избежание ошибок при оформлении заказа всегда ссылайтесь на данные фирменной таблички насоса. Каталог запчастей доступен на сайте www.wilo.com.

Информация о сборе использованных электрических и электронных изделий.
Чтобы предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и риск для вашего здоровья, необходимо соблюдать надлежащие правила утилизации и переработки данного устройства.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Утилизация вместе с бытовыми отходами запрещена!
В Европейском союзе этот символ может размещаться на изделии, упаковке
или в сопроводительной документации. Он означает, что утилизация соответствующих электрических и электронных изделий вместе с бытовыми отходами не допускается.

Чтобы обеспечить надлежащее выполнение процедур, связанных с транспортировкой, переработкой и утилизацией соответствующих использованных изделий,
необходимо обратить внимание на приведенную ниже информацию.
ƒ Разрешается сдавать эти изделия исключительно в специально указанные,
сертифицированные пункты сбора.
ƒ Следует соблюдать применимые требования местного законодательства! Для
получения информации о надлежащей утилизации проконсультируйтесь с
местными органами управления, ближайшим пунктом утилизации отходов или
дилером, у которого приобреталось изделие. Дополнительную информацию
по переработке можно найти на веб-сайте www.wilo-recycling.com.

Возможны технические изменения без предварительного уведомления.

Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Medana CH1-L
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Загальні положення

1

Загальні положення

1.1

Про цей документ

Інструкції з монтажу та експлуатації є складовою частиною цього виробу.
Прочитайте ці інструкції, перш ніж виконувати будь-яку роботу, і завжди
тримайте їх під рукою. Суворе дотримання цих інструкцій є передумовою
належного монтажу та застосування виробу. Дотримуйтесь усіх вказівок і знаків,
розміщених на виробі.
Англійська мова є мовою оригінала інструкцій з монтажу та експлуатації. Версії
всіма іншими мовами є перекладами оригінальної інструкції з монтажу та
експлуатації.
Декларація відповідності нормам ЄС
ƒ невід’ємною частиною цієї інструкції з монтажу та експлуатації є копія
Декларації відповідності нормам ЄС.
ƒ У випадку внесення не погоджених з нами технічних змін у вказану тут серію ця
заява втрачає законну силу.

2

Заходи безпеки

У цьому розділі наводяться основні інструкції, яких слід дотримуватися під час
усього терміну експлуатації насоса. Недотримання цих інструкцій може становити
небезпеку для персоналу, навколишнього середовища й виробу та призвести до
анулювання гарантії. Недотримання цього застереження може призвести до
наведених далі ризиків.
ƒ Травмування через електричні, механічні та бактеріологічні чинники та
електромагнітні поля.
ƒ Забруднення навколишнього середовища через протікання небезпечних
матеріалів.
ƒ Пошкодження установки.
ƒ Відмова важливих функцій виробу.
Також дотримуйтеся вказівок і правил техніки безпеки, наведених в інших
розділах!

2.1

Символи

Символи

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Загальний символ небезпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризики враження електричним струмом

ВКАЗІВКА
Примітки

Попередження!

НЕБЕЗПЕКА
Неминуча небезпека.
Може призвести до смерті або важких травм, якщо не запобігти небезпечній
ситуації.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Недотримання може призвести до (дуже) важких травм.
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ОБЕРЕЖНО
Ризик пошкодження виробу. Слово «Обережно!» призначено для ситуацій,
коли дії користувача спричиняють ризик для виробу через невиконання
процедур.

ВКАЗІВКА
Примітка, яка містить корисну для користувача інформацію про виріб. Вона
допомагає користувачу в разі виникнення запитань.

2.2

Кваліфікація персоналу

2.3

Роботи з усвідомленням техніки
безпеки

2.4

Правила техніки безпеки для
користувача

Роботи з монтажу, експлуатації та технічного обслуговування має виконувати
лише персонал з відповідною кваліфікацією. Розподіл сфер відповідальності,
визначення завдань і нагляд за персоналом здійснює компанія-оператор. Якщо
персонал не має потрібних знань, йому потрібно пройти навчання та інструктаж. У
разі потреби таке навчання може провести виробник виробу від імені компаніїоператора.
Потрібно дотримуватися чинних директив щодо запобігання нещасним випадкам.
Слід усунути ризики, пов’язані з електричним струмом. Потрібно дотримуватися
регіональних або загальних директив (зокрема, IEC, VDE тощо) і положень
місцевих енергетичних компаній.
Цей пристрій не призначений для того, щоб його використовували люди (зокрема
діти) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а
також люди, яким бракує спеціалізованого досвіду або знань, крім випадків, коли
під час використання пристрою за ними спостерігає особа, що відповідає за їхню
безпеку, або якщо ця особа надає їм відповідні інструкції.
Потрібно стежити, щоб діти не гралися з пристроєм.
ƒ Якщо гарячі або холодні компоненти виробу або установки є небезпечними,
замовник несе відповідальність за встановлення захисту, який унеможливить
контакт з ними.
ƒ Під час експлуатації виробу заборонено знімати засоби захисту від контакту з
компонентами, що рухаються (наприклад, з муфтою).
ƒ Протікання (наприклад, з ущільнень вала) небезпечних рідин
(вибухонебезпечних, токсичних або гарячих) потрібно усувати, щоб запобігти
небезпеці для людей або довкілля. Потрібно дотримуватися норм
національного законодавства.
ƒ Слід усунути ризики, пов’язані з електричним струмом. Потрібно
дотримуватися регіональних або загальних директив (зокрема, IEC, VDE тощо) і
положень місцевих енергетичних компаній.

2.5

Правила техніки безпеки для
робіт з монтажу та технічного
обслуговування

Оператор має гарантувати, що всі роботи з монтажу й технічного обслуговування
виконує уповноважений і кваліфікований персонал, який ретельно ознайомився з
інструкціями з монтажу та експлуатації. Роботи на виробі або установці можна
виконувати лише після повної зупинки. Слід обов’язково дотримуватись описаної
в інструкціях з монтажу та експлуатації методики повного вимкнення виробу або
установки.
Безпосередньо після завершення робіт потрібно повернути на місце всі запобіжні
й захисні пристрої та знову їх увімкнути.

2.6

Самовільна видозміна
компонентів і використання
недозволених запасних частин

Самовільна видозміна компонентів і використання недозволених запасних частин
ставить під загрозу безпеку виробу або персоналу, а також робить заяви
виробника щодо безпеки недійсними. У виріб можна вносити модифікації лише
після консультації з виробником.
Використання оригінальних запасних частин і додаткового приладдя, схвалених
виробником, гарантує безпеку. Використання інших деталей звільняє компаніювиробника від будь-якої відповідальності.

2.7

Заборонені методи експлуатації

Експлуатаційна безпека виробу, що постачається, гарантується лише за умови
стандартного використання відповідно до розділу 4 цих інструкцій з монтажу та
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Дані про виріб

експлуатації. Граничні значення в жодному разі не мають опускатися нижче
значень, указаних у каталозі чи аркуші технічних даних, або перевищувати їх.

3

Дані про виріб

3.1

Типовий код

Приклад:

Medana CH1-L.602-1/E/A/10T

Wilo

Виробник

Medana

Багатоступеневий відцентровий насос

C

Комерційна серія

H

Горизонтальний насос

1

Рівень конструктивного ряду (1 = пілотний рівень, 3 = стандартний рівень, 5 = преміум рівень)
L = довгий вал

L

E = електронне керування

6

Витрата (м3/год)

02

Кількість робочих коліс
1 = корпус насоса з нержавіючої сталі 1.4308 та гідравлічне обладнання з нержавіючої
сталі 1.4307

1

2 = корпус насоса з нержавіючої сталі 1.4409 та гідравлічне обладнання з нержавіючої
сталі 1.4404
E = ущільнення з EPDM

E

V = ущільнення з FKM
A = частота 50 Гц/однофазне/230 В
В = частота 60 Гц/однофазне/220 В
С = частота 60 Гц/однофазне/230 В
D = частота 50 Гц/трифазне/400 В

A

Е = частота 50 Гц/трифазне/230 – 400 В
F = частота 60 Гц/трифазне/220 – 380 В
G = частота 60 Гц/трифазне/265 – 460 В
I = частота 60 Гц/трифазне/460 В
Максимальний тиск насоса (бар)

10

T = гвинтові з’єднання
P = з’єднання Victaulic

T

N = з’єднання за допомогою накидної гайки
3.2

Таблиця даних

Максимальний тиск застосування
Максимальний робочий тиск

Див. типовий код насоса на заводській табличці та в розділі 3.1

Максимальний тиск всмоктування

6 бар

Вказівка: тиск всмоктування (P вхід) + тиск при
нульовій витраті (P нульова витрата) сумарно
завжди мають бути меншими за максимально
дозволений робочий тиск (P max).
P вхід + P нульова витрата ≤ P max. Значення
максимального робочого тиску див. на заводській
табличці насоса: P max
Діапазон температур
Від -20 °C до +120 °C з ущільненням з EPDM
Температура середовища

Від -20 °C до +90 °C з ущільненням із флуоркаучуку
(тільки для виконання L)

Температура навколишнього середовища

Від -15 до +50 °C

Електротехнічні характеристики
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Транспортування й тимчасове зберігання

Клас захисту двигуна

Див. табличку

Клас ізоляції

Див. табличку

Частота

Див. табличку

Напруга

Див. табличку

Коефіцієнт корисної дії двигуна

Див. табличку

uk

Інші характеристики
Вологість

< 90 % без утворення конденсату

Висота над рівнем моря

≤ 1000 м (> 1000 м за вимогою)
Рівень шуму
Частота (Гц)

Фаза

дБ(А) на відстані 1 м,
допуск BEP 0 – 3 дБ(А)

0,37

50

3

54

0,55

50

3

54

0,75

50

3

55

1,1

50

3

55

1,5

50

3

56

1,85

50

3

57

2,5

50

3

58

3

50

3

59

4,2

50

3

61

0,55

60

3

58

0,75

60

3

58

1,1

60

3

59

1,5

60

3

59

1,85

60

3

60

2,5

60

3

61

3

60

3

62

4,2

60

3

64

5,5

60

3

66

0,37

50

1

52

0,55

50

1

53

0,75

50

1

53

1,1

50

1

54

1,5

50

1

56

Потужність двигуна (кВт)

3.3

Комплект постачання

3.4

Додаткове приладдя

4

Транспортування й
тимчасове зберігання

ƒ Багатоступінчастий відцентровий насос високого тиску
ƒ Інструкція з монтажу та експлуатації
Див. каталог Wilo з переліком додаткового приладдя.

Після отримання виробу слід перевірити його на можливі пошкодження, які могли
з’явитися під час транспортування. У разі виявлення пошкодження треба разом з
компанією-перевізником протягом зазначеного часу вжити всіх потрібних
заходів.

ОБЕРЕЖНО
Ризик завдання матеріальних збитків
У разі відкладення часу монтажу поставленого матеріалу слід зберігати його в
сухому приміщенні й захищати від негативного та будь-якого зовнішнього
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Застосування

впливу (вологість, мороз тощо). Діапазон температур під час транспортування
та зберігання: від –30 °C до +60 °C.

Слід обережно поводитися з виробом, щоб не пошкодити його перед монтажем.

5

Застосування

Цей виріб призначений для перекачування гарячої чи холодної води, водногліколевих сумішей або інших середовищ із низькою в’язкістю, які не містять
мінерального мастила, твердих або абразивних речовин чи матеріалів, що містять
довгі волокна.

ОБЕРЕЖНО
Ризик нагрівання двигуна
Необхідно з технічної точки зору оцінити можливість перекачування рідини,
густина якої вища за густину води.

НЕБЕЗПЕКА
Ризик вибуху
Не використовуйте цей насос для перекачування горючих або
вибухонебезпечних рідин.
Сфери застосування
Виконання з корпусом з нержавіючої сталі
MEDANA CH1-L
Розподіл і підвищення тиску
Промислові установки
Циркуляція води охолодження
Зрошувальні установки

6

Опис та функціонування

6.1

Опис приладу

Див. Fig. 1
1.

Всмоктуючий патрубок

2.

Напірний патрубок

3.

Заливний гвинт

4.

Дренажний гвинт

5.

Корпус ступеня

6.

Робоче колесо

7.

Вал гідравліки

8.

Корпус відсмоктування

9.

Ковзне торцеве ущільнення

10. Клемна коробка
11. Ліхтар
12. Пробки для конденсату
Див. Fig. 3a
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1.

Клапан зі всмоктуючої сторони

2.

Клапан з нагнітальної сторони на кінці

3.

Зворотний клапан

4.

Заливний гвинт

5.

Дренажний гвинт

WILO SE 02/2021

Установка та електричне підключення

6.

Трубопровід або тримачі з затискачем

7.

Фільтр

8.

Резервуар

9.

Водопостачання

uk

10. Захисний вимикач двигуна
11. Підйомний гак
6.2

Характеристики виробу

ƒ Багатоступеневий відцентровий насос з горизонтальною віссю (від 2 до
7 ступенів залежно від моделі), нормальновсмоктуючий.

ƒ Всмоктувальний і напірний патрубки з гвинтовими з’єднаннями. Всмоктування
через горизонтальний патрубок, радіальне нагнітання вгору.

ƒ Ущільнення вала зі стандартизованим ковзним торцевим ущільненням.
ƒ Вбудований термічний захист двигуна (для однофазної версії), автоматичний
перезапуск.

ƒ Вбудований у клемну коробку конденсатор (для однофазного виконання).
7

Установка та електричне
підключення

Усі роботи з установлення й електричного під’єднання мають виконуватися
лише вповноваженим і кваліфікованим персоналом згідно із застосовними
правилами.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик отримання травм
Необхідно дотримуватися чинних правил запобігання нещасним випадкам.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик ураження електричним струмом
Слід усунути ризики, пов’язані з електричним струмом.
7.1

Отримання виробу

7.2

Монтаж

Розпакуйте насос і передайте упаковку на перероблення або утилізуйте її згідно з
екологічними нормами.
Насос необхідно встановлювати в сухому, добре провітрюваному місці,
захищеному від низьких температур, на пласкій, жорсткій поверхні з
використанням відповідних гвинтів.

ОБЕРЕЖНО
Ризик пошкодження насоса
Наявність сторонніх матеріалів або домішок усередині корпусу може порушити
функціонування насоса.
Рекомендовано проводити роботи зі зварювання та паяння до монтажу насоса.
Перед встановленням насоса та введенням в дію повністю промийте систему.

ƒ Насос необхідно встановлювати в місці, легкодоступному для огляду або
заміни.

ƒ Установіть насос на рівній горизонтальній підлозі.
ƒ Насос має бути зафіксований на місці за допомогою двох отворів на консолі
підшипника (гвинт Ø M8) (Fig. 2).

ƒ Переконайтеся в наявності мінімальної відстані між вентилятором двигуна та
будь-якою поверхнею (Fig. 4).

ƒ Для полегшення розбирання важких насосів на рівні їхньої осі слід
встановлювати крюк для підйому (Fig. 3а, поз. 11).

ƒ Якщо насос перебуває в середовищі з конденсатом, зніміть конденсатні пробки
(Fig. 1, поз. 12). У такому випадку неможливо надалі гарантувати клас захисту
двигуна IP55.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик нещасного випадку через нагрівання поверхонь!
Насос необхідно встановлювати так, щоб люди не торкалися гарячих
поверхонь виробу під час його експлуатації.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик перекидання
Переконайтеся, що насос прикріплений до пласкої, жорсткої поверхні.

ОБЕРЕЖНО
Ризик потрапляння чужорідного матеріалу в насос
Перед монтажем слід переконатись, що з корпусу насоса знято всі заглушки.

ВКАЗІВКА
Кожен насос міг бути підданий заводським випробуванням для перевірки його
гідравлічних характеристик, тому у виробі може бути вода. З гігієнічних
міркувань перед використанням насоса його слід промити.

Покладіть під насос ізоляційний матеріал (пробку або армований каучук), щоб
уникнути шумового забруднення та передачі вібрації до установки.
7.3

Під’єднання до мережі

ƒ Вага труб не повинна передаватися на насос (Fig. 5).
ƒ Допустимі монтажні положення насоса (Fig. 9).
ƒ Ми рекомендуємо встановлювати засувки зі всмоктувальної та нагнітальної
сторін насоса.

ƒ За необхідності використовуйте компенсатори теплового розширення для
зменшення рівня шуму й вібрації від насоса.

ƒ Поперечний переріз труби має як мінімум дорівнювати діаметру всмоктуючого
патрубка на корпусі насоса.

ƒ З метою захисту насоса від гідравлічних ударів рекомендується встановлювати
зворотній клапан на напірній трубі.

ƒ Якщо патрубок всмоктувальної труби під’єднано прямо до комунального
водопроводу питної води, його також необхідно устаткувати зворотним
клапаном і запірним клапаном.
ƒ Якщо він під’єднаний непрямо, а через резервуар, патрубок всмоктувальної
труби необхідно устаткувати сітчастим фільтром на стороні всмоктування, щоб
у насос не потрапляли сторонні частки, і зворотним клапаном.
7.4

Електричне під’єднання

НЕБЕЗПЕКА
Ризик ураження електричним струмом
У випадку неналежного виконання електричного з’єднання існує ризик
ураження електричним струмом.
■ Електричне під’єднання повинне виконуватись електриком, що має дозвіл
місцевої енергетичної компанії, та відповідно до місцевих норм.
■ Перш ніж проводити електротехнічні роботи, насос треба знеструмити й
захистити від несанкціонованого ввімкнення.
■ Для виконання безпечного монтажу й забезпечення експлуатаційної
надійності насос потрібно належним чином заземлити за допомогою клем
заземлення джерела живлення (Fig. 6).

ƒ Переконайтеся, що використовуваний номінальний струм, напруга та частота
відповідають даним, вказаним на заводській табличці насоса.

ƒ Насос потрібно підключити до джерела живлення за допомогою кабелю з
розеткою або головного вимикача.
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ƒ Трифазні двигуни потрібно під’єднати до затвердженої захисної системи.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Номінальний струм уставки повинен відповідати значенню, вказаному на
наклейці двигуна.
Стандартним оснащенням однофазних двигунів є термічний захист двигуна,
який вимикає двигун у разі перевищення допустимої температури обмотки та
автоматично вмикає його, коли обмотка охолоне.
З’єднувальний кабель повинен бути прокладений так, щоб він не контактував із
основною системою каналізації та (або) корпусом насоса й рамою двигуна.
Насос або установка мають бути заземлені відповідно до місцевих норм. Для
додаткового захисту можна використовувати автоматичний вимикач.
Підключення джерела живлення має відповідати монтажній схемі (Fig. 6).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик тілесних ушкоджень і потрапляння води в місця з’єднань
Дотримуйтеся значень крутного моменту затягування (Fig. 7)
У разі застосування кабельного ущільнення використовуйте електричний дріт
правильного діаметра, щоб забезпечити клас захисту IP55 (див. Fig. 7/[E]):
M20 = мін. Ø 6 — макс. Ø 12
M25 = мін. Ø 13 — макс. Ø 18
7.5

Експлуатація з частотним
перетворювачем

Число обертів насоса можна регулювати, підключивши його до частотного
перетворювача. Граничні значення для регулювання швидкості такі:
40 % від номінального значення ≤ n ≤ 100 % від номінального значення. Слід
дотримуватись інструкцій з монтажу та введення в експлуатацію частотного
перетворювача в разі його підключення та ввімкнення в роботу. Для запобігання
перевантаженню обмотки двигуна, що може призвести до пошкодження та
небажаного шуму, частотний перетворювач не повинен спричиняти підвищення
ступеню числа обертів у разі зростання напруги більш ніж 500 В/мкс або стрибки
напруги U > 650 В.
Щоб уможливити такі ступені числа обертів із зростанням напруги, між частотним
перетворювачем і двигуном слід встановити індуктивно-ємнісний фільтр (фільтр
двигуна). Технічні характеристики для цього фільтра мають бути надані
виробником частотного перетворювача або фільтра. Пристрої управління з
частотним перетворювачем Wilo мають вбудований фільтр.

8

Уведення в експлуатацію

8.1

Заповнення та деаерація

Перевірте, чи достатній рівень води в резервуарі й тиск притоку.

ОБЕРЕЖНО
Ризик інфекції
Наші насоси можуть проходити заводські випробування для перевірки
гідравлічних характеристик. З гігієнічних міркувань перед використанням
насоса його слід промити, якщо в ньому залишилась вода.

ОБЕРЕЖНО
Небезпека пошкодження насоса
У жодному разі не допускайте сухого ходу насоса. Перед пуском насос має
бути заповнений.

Насос у горизонтальному положенні нижче рівня води (Fig. 3a)
Закрийте засувки (поз. 1 + 2).
Відкрутіть заливний гвинт (поз. 4).
Повільно відкрийте клапан зі всмоктуючої сторони (поз. 1).
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Знову закрийте заливний гвинт, коли вода вийде крізь отвір з різьбою (повітря
видалено) (поз. 4).
Повністю відкрийте клапан зі всмоктуючої сторони (поз. 1).
Відкрийте клапан з нагнітальної сторони на кінці (поз. 2).

Насос у горизонтальному положенні в режимі всмоктування (Fig. 3b)

ВКАЗІВКА
Переконайтеся, що всмоктувальна труба не має повітря в місцях переходів і
згинів.
Щоб заповнити насос і всмоктувальний трубопровід, може знадобитися
значний час.

Закрийте засувку (поз. 2).
Відкрийте засувку (поз. 1).
Відкрутіть заливний гвинт (поз. 4).
Вставте лійку в заливний отвір і, не поспішаючи, повністю заповніть насос і
всмоктувальний трубопровід. Закрийте заливний отвір після виходу повітря, коли
насосом піде рідина (поз. 4).
Після перевірки функції розблокування та напрямку обертання двигуна
ƒ На короткий час запустіть імпульсом двигун, потім зачекайте кілька секунд,
поки не встановиться постійний потік повітря.
ƒ Трохи відкрутіть заливний гвинт (поз. 4) для видалення повітря. У разі
відсутності струмочка води зніміть цей гвинт для заповнення насоса водою до
належного рівня. Перед повторним запуском встановіть цей гвинт на місце.
ƒ За необхідності повторіть ці дії.

Насос у вертикальному положенні в режимі подачі (Fig. 3с)
Закрийте засувки (поз. 1 + 2).
Відкрутіть заливний гвинт (поз. 4).
Повільно відкрийте клапан зі всмоктуючої сторони (поз. 1).
Знову закрийте заливний гвинт, коли вода вийде крізь отвір з різьбою (повітря
видалено) (поз. 4).
Повністю відкрийте клапан зі всмоктуючої сторони (поз. 1).
Відкрийте клапан з нагнітальної сторони на кінці (поз. 2).
8.2

Пуск

ОБЕРЕЖНО
Ризик пошкодження насоса
Насос не повинен працювати з нульовою витратою (клапан з нагнітальної
сторони закритий) довше ніж 10 хвилин.
Ми рекомендуємо підтримувати мінімальне нагнітання в 10 % від
номінального.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик травмування
Залежно від умов експлуатації насоса чи установки (температура рідини під час
її нагнітання та об’ємна витрата), насос у зборі з двигуном може сильно
нагріватись. У разі торкання насоса існує реальний ризик отримання опіків.
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ОБЕРЕЖНО
Напрямок обертання
Неправильний напрямок обертання призводить до погіршення потужності
насоса та може призвести до перевантаження двигуна.

Перевірка напрямку обертання (лише для трифазних асинхронних редукторних
двигунів)
На короткий час увімкніть насос, щоб перевірити, чи відповідає напрямок
обертання насоса стрілці на заводській табличці. Якщо напрямок обертання
неправильний, поміняйте місцями 2 фази насоса в клемній коробці.

ВКАЗІВКА
Однофазні двигуни призначені для роботи в правильному напрямку обертання.

Відкрийте клапан з нагнітальної сторони та вимкніть двигун насоса.

9

Технічне обслуговування

Усі роботи з технічного обслуговування мають виконуватися вповноваженим і
кваліфікованим персоналом!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик ураження електричним струмом
Слід усунути ризики, пов’язані з електричним струмом. Перед виконанням
робіт на електричній системі слід переконатися, що живлення насоса
вимкнено, а його випадкове ввімкнення є неможливим.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик опіків
Коли температура води й тиск мають високі значення, необхідно закрити
захисні вентилі перед насосом і після нього. Спочатку дайте можливість насосу
охолонути.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик травмування
Залежно від умов експлуатації насоса чи установки (температура рідини під час
її нагнітання та об’ємна витрата), насос у зборі з двигуном може сильно
нагріватись. У разі торкання насоса існує реальний ризик отримання опіків.

ƒ У процесі експлуатації насос не потребує особливого технічного
обслуговування.

ƒ Для уникнення пошкодження слід зливати воду з насосів, які не
використовують під час морозних періодів.
Закрийте засувки, повністю відкрийте заливні та дренажні гвинти (Fig. 1, поз. 3
та 4), спорожніть насос.

ОБЕРЕЖНО
Ризик пошкодження насоса
Дотримуйтеся значень крутного моменту затягування гвинта заливної
горловини і пробки дренажного отвору (Fig. 3a [4-5]).
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Несправності, їх причини та усунення

Несправності, їх причини та
усунення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик ураження електричним струмом
Слід усунути ризики, пов’язані з електричним струмом. Перед виконанням
робіт на електричній системі слід переконатися, що живлення насоса
вимкнено, а його випадкове ввімкнення є неможливим.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик опіків
Коли температура води й тиск мають високі значення, необхідно закрити
захисні вентилі перед насосом і після нього. Спочатку дайте можливість насосу
охолонути.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик травмування
Залежно від умов експлуатації насоса чи установки (температура рідини під час
її нагнітання та об’ємна витрата), насос у зборі з двигуном може сильно
нагріватись. У разі торкання насоса існує реальний ризик отримання опіків.

Несправності
Насос не працює

Насос працює, але не нагнітає
рідину

Насос нагнітає нерівномірно

Недостатній тиск

Насос вібрує
Двигун перегрівається,
вмикається захист двигуна

30

Причини

Спосіб усунення

Відсутнє енергопостачання

Перевірте плавкі запобіжники, вимикачі та
проводку

Пристрій захисту двигуна вимкнув
енергопостачання

Усуньте перевантаження двигуна

Неправильний напрямок обертання

Поміняйте місцями 2 фази від джерела
живлення

Трубопроводу або частинам насоса
перешкоджають сторонні предмети

Перевірте та прочистіть трубопровід з
насосом

Повітря у всмоктувальній трубі

Герметизуйте всмоктувальний трубопровід

Всмоктувальний трубопровід надто вузький

Установіть всмоктувальний трубопровід
більшого діаметра

Недостатній тиск на впуску насоса

Перевірте монтажні умови й рекомендації,
надані в цьому посібнику

Діаметр всмоктувального трубопроводу
менший за діаметр з’єднувального патрубка
насоса

Діаметр всмоктувального трубопроводу
повинен збігатися з діаметром
з’єднувального патрубка насоса

Фільтр і всмоктувальний трубопровід
частково закупорені

Розберіть і очистіть їх

Неправильний вибір насоса

Установіть насоси більшої потужності

Неправильний напрямок обертання

Для виконання для трифазного струму слід
поміняти місцями 2 фази від джерела
живлення

Надто мала витрата, всмоктувальний
трубопровід заблокований

Очистіть фільтр зі сторони всмоктування та
всмоктувальний трубопровід

Недостатньо відкритий клапан

Відкрийте клапан

Насосу перешкоджають сторонні предмети

Очистіть насос

Чужорідний матеріал всередині насоса

Видаліть сторонні предмети

Насос прикріплений ненадійно

Затягніть анкерні гвинти

Недостатня напруга

Перевірте плавкі запобіжники, проводи та
з’єднання

Наявні сторонні предмети, пошкоджено
підшипник

Очистіть насос
Відправте насос на ремонт у сервісний центр

WILO SE 02/2021

Запасні частини

Несправності

uk

Причини

Спосіб усунення

Температура навколишнього середовища
надто висока

Забезпечте охолодження

Якщо несправність неможливо виправити, зверніться до сервісного центру
Wilo.
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Запасні частини
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Видалення відходів

Усі запасні частини потрібно замовляти безпосередньо в сервісному центрі Wilo.
Щоб уникнути помилок, під час оформлення замовлення обов’язково вкажіть дані
на заводській табличці насоса. Каталог запасних частин доступний на вебсайті
www.wilo.com.

Інформація про збір відпрацьованих електричних та електронних виробів
Належне видалення відходів і відповідне перероблення цього виробу запобігають
завданню шкоди навколишньому середовищу та виникненню небезпеки для
здоров’я.

ВКАЗІВКА
Утилізація разом з побутовими відходами заборонена!
У Європейському Союзі цей символ може розташовуватися на виробі, упаковці
або в супровідній документації. Він означає, що не допускається утилізація
відповідних електричних і електронних виробів разом з побутовими
відходами.

Для забезпечення належного поводження з відповідними відпрацьованими
виробами, а також їхнього перероблення й утилізації потрібно звернути увагу на
наведене далі.
ƒ Можна здавати ці вироби лише на спеціально призначені сертифіковані пункти
збору.
ƒ Потрібно дотримуватися застосовних регіональних норм! Проконсультуйтеся з
місцевими органами самоврядування, найближчим пунктом видалення
відходів або дилером, який продав цей виріб, щоб отримати інформацію про
належну утилізацію. Додаткову інформацію щодо перероблення можна знайти
на вебсайті www.wilo-recycling.com.

Можливі зміни без попереднього повідомлення.

Iнструкція з монтажу та експлуатації Wilo-Medana CH1-L
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DECLARATION OF CONFORMITY

,

Medana CH1-L.
02/04/06/10/16... (Opti H)

,

,
We, the manufacturer, declare under our sole
responsability that the pump types of the series,

(
(The serial number is marked on the product site plate)

)

in their delivered state comply with the following relevant directives and with the relevant national legislation:

_
010/2011 "
equipment"

" / TR CU 010/2011 "On the safety of machinery and

_
004/2011 "
voltage equipment"

" / TR CU 004/2011 "On safety of low-

_

037/2016 "
" / TR EAEU 037/2016 "On restriction of the use of certain hazardous substances in electrical
and electronic equipment"

:
comply also with the following relevant harmonised European standards:
318392012;

IEC 6003412014;

6020412007;

,
Person authorized to compile the technical file is:

:

EN 505812016;

WILO SE
Group Quality
Wilopark 1
D-44263 Dortmund

Dortmund,

H. HERCHENHEIN
Senior Vice President - Group Quality & Qualification
Declaration n°2211600-rev01

PC As-Sh n°4236149-EAEU-rev01
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