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Slovenščina

UVOD

1. Uvod
1.1. O dokumentu
Izvorna navodila za obratovanje so napisana v
nemščini. Navodila v drugih jezikih so prevod
izvornega navodila za obratovanje.
Navodila so razdeljena na posamezna poglavja, katera lahko vidite v kazalu vsebine. Vsako
poglavje ima pomenski naslov, po katerem lahko
sklepate, kaj je v poglavju opisano.
Kopija izjave o skladnosti CE je priložena kot
ločeni dokument.
Pri tehničnih spremembah tam navedenih konstrukcij, ki niso bile dogovorjene z nami, ta izjava
preneha veljati.
1.2. Strokovnost osebja
Celotno osebje, ki dela s črpalko, mora biti za ta
dela usposobljeno; dela v zvezi z elektriko mora
npr. izvesti usposobljen strokovnjak elektrotehnične stroke. Celotno osebje mora biti polnoletno.
Upravljalno in vzdrževalno osebje mora dodatno
kot osnovo upoštevati tudi državne predpise za
preprečevanje nesreč.
Zagotoviti je treba, da osebje prebere in razume navodila v tem priročniku za obratovanje in
vzdrževanje; po potrebi je treba navodila v ustreznem jeziku naknadno naročiti pri proizvajalcu.
Te črpalke ne smejo uporabljati osebe (vključno
z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali
duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi
izkušnjami in/ali znanjem, razen če jih pri tem
nadzoruje oseba, zadolžena za varnost, ki jim je
tudi dala navodila, kako se črpalka uporablja.
Otroke je treba nadzorovati in jim preprečiti, da bi
se igrali s črpalko.
1.3. Avtorske pravice
Avtorske pravice tega priročnika za obratovanje in
vzdrževanje ostanejo pri proizvajalcu. Ta priročnik za obratovanje in vzdrževanje je namenjen
montažnemu, upravljalnemu in vzdrževalnemu
osebju. Vsebuje predpise in tehnične risbe, ki jih
ni dovoljeno niti v celoti niti v delih razmnoževati,
razširjati ali brez pooblastil uporabljati z namenom
konkurence ali jih posredovati drugim. Prikazane
slike se lahko razlikujejo od originala in služijo
samo kot primer prikaza črpalk.
1.4. Pridržanje pravice do sprememb
Proizvajalec si pridržuje vse pravice do izvajanja
tehničnih sprememb na napravah in/ali komponentah. Ta priročnik za obratovanje in vzdrževanje
se nanaša na črpalko, navedeno na naslovnici.
1.5. Garancija
V zvezi z garancijo v splošnem veljajo navedbe v
veljavnih „Splošnih pogojih poslovanja (SPP)“. Ti
pogoji so na naslovu:
www.wilo.com/legal
Vsa morebitna odstopanja morajo biti določena s
pogodbo in imajo višjo prioriteto.
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1.5.1. Splošno
Proizvajalec črpalke se obvezuje, da bo odpravil
vsako pomanjkljivost na črpalki, ki jo je prodal, če
ima pomanjkljivost vzroke v eni ali več naslednjih
točkah:
• Slaba kakovost materiala, izdelave in/ali konstrukcije.
• O pomanjkljivosti je kupec pisno obvestil proizvajalca v času določenega garancijskega roka.
• Črpalka je bila v uporabi samo pod namenskimi
pogoji za uporabo.
• Vse nadzorne naprave so priključene in so bile
pred zagonom preizkušene.
1.5.2. Garancijski rok
Dolžina garancijskega roka je določena v „Splošnih pogojih poslovanja (SPP)“.
Morebitna odstopanja morajo biti določena s
pogodbo!
1.5.3. Nadomestni deli, dodelave in predelave
Dovoljena je samo uporaba originalnih nadomestnih delov za popravila, zamenjavo ter dodelave
in predelave. Samovoljne dodelave in predelave
ali uporaba neoriginalnih nadomestnih delov
utegnejo povzročiti težke poškodbe črpalke in/ali
telesne poškodbe oseb.
1.5.4. Vzdrževanje
Predpisana vzdrževalna dela in preglede je treba
redno izvajati. Ta dela sme izvajati samo šolano,
kvalificirano in pooblaščeno osebje.
1.5.5. Poškodbe izdelka
Škodo zaradi napak, ki bi ogrožale varnost, mora
namensko in strokovno odpraviti šolano osebje.
Črpalka sme obratovati le, če je v brezhibnem
tehničnem stanju.
Popravila sme v splošnem opravljati le servisna
služba Wilo!
1.5.6. Izključitev odgovornosti
V zvezi s škodo na črpalki ne dajemo garancije
oz. jamstva, če je vzrok v eni ali več naslednjih
točkah:
• Neustrezno dimenzioniranje s strani proizvajalca
zaradi pomanjkljivih in/ali napačnih podatkov, ki
jih je posredoval uporabnik oz. naročnik
• Neupoštevanje varnostnih navodil in navodil za
delo, ki so navedena v tem priročniku za obratovanje in vzdrževanje
• Uporaba v nasprotju z določili
• Nestrokovno skladiščenje in transport
• Nestrokovna montaža/demontaža
• Pomanjkljivo vzdrževanje
• Nestrokovno popravilo
• Pomanjkljivo gradbeno zemljišče oz. gradbena
dela
• Kemijski, elektrokemijski in električni vplivi
• Obraba
Iz jamstva s strani proizvajalca je s tem izključeno
tudi vsakršno jamstvo glede poškodovanja oseb,
materialne in/ali premoženjske škode.
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2. Varnost

V tem poglavju so navedena vsa splošno veljavna
varnostna navodila in tehnična navodila. Poleg
tega so v vsakem od naslednjih poglavij še posebna varnostna in tehnična navodila. V vseh fazah
(montaža, obratovanje, vzdrževanje, transport
itd.) črpalke se je treba vedno ravnati po napotkih
in navodilih! Uporabnik je odgovoren za to, da se
celotno osebje drži teh napotkov in navodil.

2.1. Napotki in varnostna navodila
V tem dokumentu so navedeni napotki in varnostna navodila glede materialne škode in telesnih
poškodb. Za njihovo enoznačno predstavitev
se napotki in varnostna navodila razlikujejo v
naslednjem:
• Napotki so natisnjeni „krepko“ in se nanašajo
neposredno na predhodno besedilo ali razdelek.
• Varnostna navodila so natisnjena „s pomikom v
desno in krepko“ in se vedno začnejo z opozorilno
besedo.
• Nevarnost
Lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti
oseb!
• Opozorilo
Lahko pride do hudih telesnih poškodb oseb!
• Pozor
Lahko pride do telesnih poškodb oseb!
• Pozor (navodilo brez simbola)
Lahko pride do občutne materialne škode,
totalna škoda ni izključena!
• Varnostna navodila, ki se nanašajo na telesne
poškodbe, so natisnjena v črni barvi in jih vedno
spremlja varnostni znak. Kot varnostni znaki se
uporabljajo znaki za nevarnost, za prepoved in za
zapoved.
Primer:
Znak za nevarnost: splošna nevarnost

Znak za nevarnost npr. zaradi električnega toka

Znak za prepoved, npr. "Ni vstopa!"

Znak za zapoved, npr. za nošenje osebne zaščite

Uporabljeni znaki za varnostne simbole ustrezajo
splošno veljavnih direktivam in predpisom, npr.
DIN, ANSI.
• Varnostna navodila, ki se nanašajo le na materialno škodo, so natisnjena v sivi barvi in brez
varnostnih znakov.

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo-Rexa CUT

2.2. Splošno o varnosti
• Pri vgradnji in odstranitvi črpalke v prostorih in
jaških ne sme delati samo ena oseba. Vedno mora
biti prisotna še druga oseba.
• Vsa dela (montaža, demontaža, vzdrževanje,
vgradnja) je dovoljeno opravljati le, ko je črpalka
izklopljena. Črpalka mora biti ločena od električnega omrežja in zavarovana pred ponovnim vklopom. Vsi vrteči se deli se morajo povsem ustaviti.
• Upravljavec mora o vsaki nastali napaki ali nepravilnosti takoj obvestiti odgovorno osebo.
• Upravljavec mora takoj zaustaviti črpalko, če
nastopijo pomanjkljivosti, ki bi lahko ogrozile
varnost. Mednje prištevamo:
• odpoved varnostnih in/ali nadzornih naprav,
• poškodba pomembnih delov,
• poškodba električnih naprav, kablov in izolacije.
• Orodje in druge predmete je dovoljeno hraniti samo na za to predvidenih mestih, da bi bilo
zagotovljeno varno upravljanje.
• Pri delih v zaprtih prostorih je treba poskrbeti za
zadostno prezračevanje.
• Pri varjenju in/ali delih z električnimi napravami je
treba zagotoviti, da ne preti nevarnost eksplozije.
• Dovoljeno je uporabljati samo priprave za pritrditev, ki so kot take navedene v predpisih in so
atestirane za ta namen.
• Priprave za pritrditev je treba prilagoditi trenutnim
pogojem (vreme, priprava za pripetje, tovor, itd.)
in jih skrbno shraniti.
• Mobilna delovna sredstva za dviganje tovorov je
treba uporabljati tako, da je v času uporabe zagotovljena stabilnost delovnega sredstva.
• Med uporabo mobilnega delovnega sredstva za
dviganje tovorov brez vodenja je treba izvajati ukrepe za preprečitev prevrnitve, premika, zdrsa itd.
• Izvesti je treba ukrepe, da se nihče ne more
zadrževati pod visečim tovorom. Prepovedano je
tudi premikanje tovorov nad delovnimi mesti, na
katerih se zadržujejo ljudje.
• Pri uporabi mobilnih delovnih sredstev za dviganje
tovorov je morda treba (npr. zaradi ovirane vidljivosti) vključiti drugo osebo, ki izvaja koordinacijo.
• Viseč tovor je treba transportirati tako, da se v
primeru izpada energije nihče ne poškoduje. To
vrsto del je na prostem treba prekiniti, če se vremenske razmere poslabšajo.
Te napotke je treba dosledno upoštevati. Pri
neupoštevanju lahko pride do telesnih poškodb
oseb in/ali do velike materialne škode.
2.3. Dela v zvezi z elektriko
NEVARNOST zaradi električnega toka!
Pri nestrokovnem ravnanju z električnim
tokom preti smrtna nevarnost! Dela v zvezi z
elektriko sme izvajati le strokovnjak elektro‑
tehnične stroke.
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POZOR na vlago!
Zaradi vdora vlage v kabel se kabel in črpalka
poškodujeta. Konca kabla nikoli ne potopite
v tekočino in ga vedno varujte pred vdorom
vlage. Žile kabla, ki niso v uporabi, morajo biti
izolirane!
Naše električne črpalke obratujejo z izmeničnim
enofaznim ali trifaznim tokom. Držati se je treba v
državi veljavnih direktiv, standardov in predpisov
(npr. VDE 0100) ter določil lokalnega podjetja za
distribucijo električne energije.
Upravljavec mora biti poučen o dovodu električnega toka do črpalke in o možnostih izklopa. Za
motorje na trifazni tok mora biti na mestu vgradnje prisotno stikalo zaščite motorja. Priporočamo
vgradnjo zaščitnega stikala diferenčnega toka
(RCD). Če obstaja možnost, da osebe pridejo v stik
s črpalko in medijem (npr. na gradbišču), mora
biti priključek dodatno zavarovan še z zaščitnim
stikalom diferenčnega toka (RCD).
Za priključitev je treba upoštevati poglavje “Električni priklop”. Tehnične podatke je treba dosledno upoštevati! Naše črpalke morajo načelno
vedno biti ozemljene.
Če je črpalko izklopil zaščitni organ, je ta organ
dovoljeno vklopiti šele po odpravi napake.

Pri priključitvi črpalke na električno stikalno napravo, zlasti pri uporabi elektronskih priprav, kot
so krmilje za mehki zagon in frekvenčni pretvorniki, je za izpolnjevanje zahtev glede elektromagnetne združljivosti (EMC) treba upoštevati predpise
proizvajalca stikalne naprave. Za napajalne in
krmilne vodnike so morda potrebni posebni ukrepi
za zaslonitev (npr. oklopljeni kabli, filtri itd.).
Priključek je dovoljeno izvesti šele, če stikalne
naprave ustrezajo harmoniziranim standardom
EU. Mobilne komunikacijske naprave lahko
povzročajo motnje v napravi.
OPOZORILO na elektromagnetno sevanje!
Zaradi elektromagnetnega sevanja preti smr‑
tna nevarnost osebam s srčnim spodbujeval‑
nikom. Napravo ustrezno označite in zadevne
osebe opozorite na nevarnost!

2.4. Varnostne in nadzorne naprave
Črpalke so opremljene za naslednjimi nadzornimi
napravami:
• Termični nadzor navitja
• Naprava za nadzor motornega prostora (samo
izvedba motorja „P“)
Če se motor med obratovanjem črpalke preveč
segreje oz. v motor prodre tekočina, se črpalka
izklopi.
Ti napravi mora priključiti strokovnjak elektrotehnične stroke in pred zagonom preveriti, ali
pravilno delujeta.
Osebje mora biti poučeno o vgrajenih napravah in
o njihovem delovanju.
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POZOR!
Črpalka ne sme obratovati, če so nadzorne
naprave odstranjene, poškodovane in/ali ne
delujejo.

2.5. Obnašanje med obratovanjem
Pri obratovanju črpalke je treba upoštevati
veljavne zakone, predpise za varnost na delovnem mestu, določila za preprečevanje nesreč in
za ravnanje z električnimi stroji. Zaradi varnosti
delovnih postopkov mora uporabnik razdeliti dela
posameznim osebam. Celotno osebje je odgovorno za upoštevanje predpisov.
Zaradi svoje konstrukcije imajo centrifugalne
črpalke vrteče se dele, ki so prosto dostopni.
Zaradi pogojev pri obratovanju lahko na teh delih
nastanejo ostri robovi.
OPOZORILO na sekač!
Črpalka je opremljena s sekačem. Ob dotiku
sekača lahko pride do zmečkanja in/ali odre‑
zanja udov! Nikoli se ne dotikajte sekača.
• Pred vzdrževalnimi deli in popravili črpalke
morate črpalko odklopiti od omrežja in jo
zavarovati pred ponovnim vklopom.

• Vedno počakajte, da se sekač povsem ustavi!
• Pri vzdrževalnih delih in popravilih nosite
zaščitne rokavice!

2.6. Mediji
Vsak medij se razlikuje v smislu sestave, agresivnosti, abrazivnosti, vsebnosti trdne snovi in
številnih drugih vidikov. Na splošno je naše črpalke mogoče uporabljati na številnih področjih. Pri
tem je treba upoštevati, da se zaradi spremembe
zahtev (gostota, viskoznost, sestava v splošnem)
lahko spremenijo številni parametri črpalke.
Pri uporabi in/ali menjavi črpalke za drug medij je
treba upoštevati naslednje točke:
• Če je poškodovano drsno tesnilo, iz tesnilne komore lahko zaide olje v medij.
Uporaba za pitno vodo ni dovoljena!
• Črpalke, ki so obratovale v umazani vodi, je treba
pred uporabo v drugem črpalnem mediju temeljito
očistiti.
• Črpalke, ki so obratovale v vodi s fekalijami in/ali
zdravju škodljivih medijih, je treba pred uporabo
v drugem črpalnem mediju povsem dekontaminirati.
Pojasniti je treba, ali je takšno črpalko še dovo‑
ljeno uporabiti v drugem mediju.
2.7. Nivo zvočnega tlaka
Črpalka ima zvočni tlak pod 80 dB (A).
Priporočamo, da uporabnik izvede dodatno meritev na delovnem mestu, ko črpalka teče v svoji
delovni točki in pod vsemi obratovalnimi pogoji.
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K uporabi v skladu z določili sodi tudi upoštevanje
teh navodil. Vsaka drugačna uporaba velja kot
neskladna z določili.

POZOR: nosite zaščito sluha!
V skladu z veljavnimi zakoni in predpisi je
zaščita sluha obvezna pri zvočnem tlaku nad
85 dB (A)! Uporabnik mora zagotavljati, da to
vsi upoštevajo!

3.1.1. Navodila glede izpolnjevanja DIN EN 12050‑1 in
EN 12050-1
Na osnovi DIN EN 12050‑1 (glede na nemški
predgovor) je za črpalko za odpadno vodo potrebno dovoljenje za uporabo v potencialno eksplozivnem območju.
Na osnovi EN 12050‑1 dovoljenje za uporabo v
potencialno eksplozivnem območju ni izrecno
zahtevano. Treba je preveriti lokalne predpise.

2.8. Uporabljeni standardi in direktive
Črpalka je podvržena raznim evropskim direktivam in harmoniziranim standardom. Točne podatke o tem si oglejte v izjavi o skladnosti CE.
Poleg tega glede uporabe, montaže in demontaže
črpalke kot podlaga veljajo razni predpisi.

3.2. Sestava
Črpalke Wilo-Rexa CUT so potopne črpalke za
odpadne vode s predhodno priključenim sekačem.
Črpalke lahko obratujejo vertikalno v stacionarni
in prenosni montaži na mokrem.

2.9. Oznaka CE
Znak CE je na napisni ploščici.

3. Opis proizvoda

Črpalko smo izdelali z veliko skrbnostjo in pri tem
smo izvajali stalno kontrolo kakovosti. Ob pravilni
vgradnji in vzdrževanju je zagotovljeno obratovanje črpalke brez motenj.

3.1. Uporaba v skladu z določili in področja uporabe
NEVARNOST zaradi električnega toka
Pri uporabi črpalke v plavalnem bazenu ali
drugem bazenu s prostim dostopom preti
smrtna nevarnost zaradi električnega toka.
Upoštevati morate naslednje točke:
• Če se v bazenu zadržujejo osebe, je uporaba
najstrožje prepovedana!

• Če se v bazenu ne zadržujejo osebe, mo‑
rajo biti izvedeni zaščitni ukrepi v skladu z
DIN VDE 0100-702.46 (ali ustreznimi državni‑
mi predpisi).

NEVARNOST zaradi eksplozivnih medijev!
Črpanje eksplozivnih medijev (npr. bencin, ke‑
rozin itd.) je najstrožje prepovedano. Črpalke
niso zasnovane ta take medije!
Potopne črpalke Wilo-Rexa CUT … so primerne
za črpanje s prekinitvami in neprekinjeno črpanje
umazane in odpadne vode ter odpadne vode, ki
vsebuje fekalije, iz jaškov in rezervoarjev v sistemih tlačnega odvodnjavanja.
OPOZORILO
Krpe za čiščenje in brisanje lahko povzročijo
zamašitve in blokade. Preprečite te črpalne
medije, tako da medij, ki doteka, predhodno
mehansko očistite
Potopnih črpalk ni dovoljeno uporabljati za črpanje:
• pitne vode,
• deževnice, drenažnih ali drugih površinskih voda
• črpalnih medijev z vsebnostjo trdih delcev, npr.
kamnov, lesa, kovin, peska itd.,
• lahko vnetljivih in eksplozivnih medijev v čisti
obliki.
Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo-Rexa CUT

Sl. 1: Opis

1
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Kabel
Ročaj za nošenje

5
6

Hidravlično ohišje
Sekač

3

Ohišje motorja

7

Tlačni priključek

4

Tesnilno ohišje
3.2.1. Hidravlika
Krožna hidravlika s predhodno priključenim notranjim (CUT GI...) ali zunanjim (CUT GE...) sekačem.
Sekač naseklja razrezljive primesi za transport v
tlačnem cevovodu 1¼“ ali večjem. Priključitev na
tlačni strani je izvedena kot vodoravna prirobnična povezava.
Hidravlika ni samosesalna, to pomeni, da mora
medij pritekati samodejno oz. z vhodnim tla‑
kom.
POZOR pred trdimi delci v črpalnem mediju!
Sekač ne more nasekati trdih primesi, kot so
pesek, kamni, kovine, les itd. Takšne primesi
lahko uničijo sekač in hidravliko in povzročijo
izpad črpalke! Te primesi filtrirajte še pred
dovodom do črpalke iz medija.

3.2.2. Motor
Uporabljajo se motorji s suhim rotorjem v izvedbi
za izmenični enofazni ali trifazni tok. Hlajenje
poteka z obdajajočim medijem. Odpadna toplota
se prek ohišja motorja oddaja direktno okoliškemu
mediju. Motorja med obratovanjem ni dovoljeno
dvigniti iz medija.
OPOZORILO
Pri dvigu motorja iz medija je treba upoštevati
podatke „Način obratovanja nepotopljeno“!

Pri motorjih na izmenični tok izvedbe „S“ je obratovalni kondenzator integriran v motor, zagonski
kondenzator pa je nameščen v ločenem ohišju.
Pri motorjih na izmenični tok izvedbe „P“ sta
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obratovalni in zagonski kondenzator nameščena v
ločenem ohišju.
Priključni kabel je dolg 10 m in je na voljo v naslednjih izvedbah:
• Izvedba na izmenični tok: Kabel z varnostnim
vtičem
• Izvedba na trifazni tok: prost konec kabla
Pri izvedbi motorja „P“ je priključni kabel ulit
vzdolžno vodotesno.
3.2.3. Nadzorne naprave
• Naprava za nadzor motornega prostora (samo
izvedba motorja „P“):
Enota za nadzor tesnjenja prostora za motor sporoči vdor vode v prostor za motor.
• Termični nadzor motorja
Enota za termični nadzor motorja varuje navitje
motorja pred pregretjem. Pri motorjih na izmenični tok je ta že integriran in omogoča samodejni
vklop. To pomeni, da se motor pri pregrevanju
izklopi in po ohladitvi samodejno ponovno vklopi.
Standardno se za to uporabljajo bimetalna tipala.
• Dodatno je motor lahko opremljen z zunanjo
paličasto elektrodo za nadzor tesnilne komore.
Ta sporoči vstop vode v tesnilno komoro mimo
drsnega tesnila na strani medija.
3.2.4. Tesnjenje
Tesnjenje med medijem in prostorom za motor
opravljata dve drsni tesnili. Tesnilna komora med
drsnima tesniloma je napolnjena z ekološko neoporečnim medicinskim belim oljem.
3.2.5. Materiali
• Ohišje motorja:
• Izvedba motorja S: 1.4301
• Izvedba motorja P: EN-GJL-250
• Hidravlično ohišje: EN-GJL 250
• Tekač: EN-GJL 250
• Sekači:
• CUT GI: 1.4528
• CUT GE: Abrasit/1.4034
• Konec gredi: 1.4021
• Statična tesnila: NBR
• Tesnjenje
• Na strani črpalke: SiC/SiC
• Na strani motorja: C/MgSiO4
3.2.6. Vtikač
Motorji na izmenični tok so opremljeni z varnostnim vtičem, trifazni motorji pa s CEE-vtičem. Ti
vtikači se uporabljajo z običajnimi vtičnicami in
niso zatesnjeni.
POZOR na vlago!
Če vlaga prodre v vtikač, ga poškoduje. Vti‑
kača nikoli ne potopite v tekočino in ga vedno
varujte pred vdorom vlage.

3.3. Obratovanje v eksplozivni atmosferi
Črpalke z oznako Ex so primerne za obratovanje v
eksplozivni atmosferi. Za takšno uporabo morajo
črpalke ustrezati določenim direktivam. Prav
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tako mora uporabnik upoštevati določena pravila
obnašanja in direktive.
Črpalke, ki so atestirane za uporabo v eksplozivni
atmosferi, morajo na napisni ploščici biti označene z:
• „Ex“-simbolom
• navedbo o Ex-klasifikaciji,
Pri uporabi v eksplozivni atmosferi upoštevajte
tudi druge podatke v prilogi k tem navodilom.
NEVARNOST zaradi napačne uporabe!
Za uporabo v eksplozivni atmosferi mora
črpalka imeti ustrezen atest. Prav tako mora
biti za takšno uporabo atestirana tudi dodatna
oprema! Pred uporabo črpalke in celotne
dodatne opreme preverite, ali atesti ustrezajo
direktivam.

3.4. Načini obratovanja
3.4.1. Način obratovanja S1 (neprekinjeno delovanje)
Črpalka lahko neprekinjeno deluje pri nazivni
obremenitvi, ne da bi prišlo do prekoračitve najvišje dopustne temperature.
3.4.2. Način obratovanja S2 (kratkotrajno obratova‑
nje)
Maks. trajanje obratovanja je navedeno v minutah,
npr. S2-15. Premor obratovanja mora trajati toliko
časa, da temperatura stroja ni za več kot 2 K višja
od temperature hladilnega sredstva.
3.4.3. Način obratovanja S3 (obratovanje s prekinit‑
vami)
Ta način obratovanja opisuje razmerje med obratovalnim časom in obdobjem mirovanja. Pri načinu
obratovanja S3 se izračun pri navedbi vrednosti
vedno nanaša na časovno obdobje 10 min. Zum
Beispiel: S3 20 %
obratovalni čas 20 % od 10 min = 2 min / obdobje
mirovanja 80 % od 10 min = 8 min
3.5. Tehnični podatki
Splošni podatki
Omrežni priključek [U/f]:

Glejte napisno ploščico

Priključna moč [P1]:

Glejte napisno ploščico

Nazivna moč motorja [P2]:

Glejte napisno ploščico

Maks. tlačna višina [H]

Glejte napisno ploščico

Maks. pretok [Q]:

Glejte napisno ploščico

Tip zagona [AT]:

Glejte napisno ploščico

Temperatura medija [t]:

3…40 °C

Stopnja zaščite:

IP 68

Razred izolacije [Cl.]:

F

Število vrtljajev [n]:

Glejte napisno ploščico

Tlačni priključek:

DN 32/DN 40/Rp 1¼

Maks. potopna globina:

20 m
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Zaščita pred eksplozijo
Izvedba motorja S:

-

Izvedba motorja P:

ATEX

Načini obratovanja
Potopno [OTS]:

S1

Izvedba motorja S:

S2 15 min, S3 10 %*

Izvedba motorja P:

S2 30min, S3 25%*

Nepotopljeno [OTE]:

Število preklopov
Priporočeno:

20 /h

Maksimalno:

50 /h

* Način obratovanja S3 25 % (izvedba motorja S)
oziroma S3 50 % (izvedba motorja P) je dopusten,
če se pred ponovnim vklopom motor ohladi tako,
da se za vsaj 1 minuto povsem potopi.
3.6. Način označevanja
Primer:

Wilo-Rexa CUT GE03.25/P-T15-2-540X/P

Rexa

Centrifugalna črpalka za odpadno vodo

CUT

Serija

GE
03

Črpalka s sekači z
GI = notranji sekač
GE = zunanji sekač

Velikost tlačnega priključka: DN 32

25

maks. črpalna višina v m

P

Izvedba motorja

T
15
2
5
40

X

P

Izvedba omrežnega priključka:
M = 1~
T = 3~

/10 = nazivna moč motorja P2 v kW

Št. polov

Frekvenca
5 = 50 Hz
6 = 60 Hz

Ključ za nazivno napetost

Dovoljenje za uporabo v potencialno eksplozivnem območju:
brez dodatka = brez dovoljenja za uporabo v
potencialno eksplozivnem območju
X = dovoljenje za uporabo v potencialno eksplozivnem območju
Električna dodatna oprema
brez dodatka = s prostim koncem kabla
P = z vtikačem
3.7. Obseg dobave
• Črpalka s kablom 10 m
• Izvedba na izmenični tok z varnostnim vtičem
• Izvedba trifazni tok s prostim koncem kabla
• Navodila za vgradnjo in obratovanje
3.8. Dodatna oprema
• Dolžine kablov do 30 m (izvedba na izmenični
tok) oz. 50 m (izvedba na trifazni tok) v fiksnih
dolžinah po 10 m

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo-Rexa CUT
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• Obešalna enota
• Podstavek črpalke
• Zunanja paličasta elektroda za nadzor tesnilne
komore
• Nivojska krmiljenja
• Pritrdilni pribor in verige
• Stikalne naprave, releji in vtikači

4. Transport in skladiščenje
4.1. Dobava
Po prispetju pošiljke je treba takoj preveriti, ali
je pošiljka popolna in ali je prišlo do poškodb. Pri
morebitnih pomanjkljivostih je treba še na dan
prispetja obvestiti transportno podjetje oz. proizvajalca, ker sicer ni možno uveljavljati zahtevkov.
Morebitne poškodbe je treba zabeležiti na dobavnici ali tovornem listu!
4.2. Transport
Za transportiranje je dovoljeno uporabljati samo
v ta namen predvideno in atestirano opremo
za pripenjanje, transport in dviganje. Ta mora
imeti zadostno nosilnost, da je črpalko mogoče
transportirati brez nevarnosti. Pri uporabi verig je
treba verige zavarovati pred zdrsom.
Osebje mora biti kvalificirano za ta dela in mora
med delom upoštevati vse veljavne državne varnostne predpise.
Proizvajalec oz. dobavitelj dobavlja črpalke v primerni embalaži. Ta embalaža običajno izključuje
možnost poškodb med transportom in skladiščenjem. V primeru pogostega menjavanja kraja
postavitve spravite embalažo zaradi kasnejše
ponovne uporabe.
4.3. Skladiščenje
Novo dobavljene črpalke so pripravljene tako, da
jih je mogoče skladiščiti najmanj 1 leto. V primeru
vmesnega skladiščenja je treba črpalko pri uskladiščenju temeljito očistiti!
Pri uskladiščenju upoštevajte:
• Črpalko postavite na trdno podlago in jo zavarujte
pred zdrsom. Potopne črpalke za odpadne vode je
treba skladiščiti pokončno.
NEVARNOST zaradi prevrnitve!
Ne odložite črpalke brez da bi jo zavarovali.
Pri prevrnitvi črpalke preti nevarnost telesnih
poškodb!
NAPOTEK
Pri skladiščenju črpalk z notranjim sekačem je
treba priviti transportne sornike.
NAPOTEK
Treba je zagotoviti, da ob sekač ne suvajo
drugi predmeti. V tem primeru lahko pride do
poškodb sekača!
• Naše črpalke je dovoljeno skladiščiti do maks.
–15 °C. Skladiščni prostor mora biti suh. Pripo187
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ročamo pred zmrzaljo zaščitno skladiščenje v
prostoru s temperaturo med 5 °C in 25 °C.
• Črpalke ni dovoljeno skladiščiti v prostorih, kjer
izvajate varilna dela, ker bi nastali plini oz. sevanja
lahko škodovali delom iz elastomerov in premazom.
• Sesalni in tlačni priključek morata biti trdno zaprta, da preprečite vdor umazanije.
• Vse električne kable zavarujte pred pregibom,
poškodbami in vdorom vlage.
NEVARNOST zaradi električnega toka!
Zaradi poškodovanih električnih kablov preti
smrtna nevarnost! Poškodovane vodnike
mora takoj zamenjati strokovnjak elektroteh‑
nične stroke.
POZOR na vlago!
Zaradi vdora vlage v kabel se kabel in črpalka
poškodujeta. Konca kabla nikoli ne potopite
v tekočino in ga vedno varujte pred vdorom
vlage.
• Črpalka mora biti zaščitena pred neposrednim
sončnim sevanjem, vročino, prahom in zmrzaljo.
Vročina ali zmrzal lahko povzročita občutno škodo
na tekačih in premazih!
• Po dolgotrajnem skladiščenju je črpalko pred
zagonom treba očistiti, npr. odstraniti prah in
ostanke olja. Preglejte premaze ohišja glede
poškodb.
Pred zagonom preverite polnilni nivo v tesnilni
komori in po potrebi dolijte olje!
Poškodbe na premazih je treba takoj odpraviti.
Samo brezhibni premazi lahko izpolnjujejo svoj
namen!
Upoštevajte, da so deli iz elastomerov in premazi
podvrženi naravnemu povečanju krhkosti. Priporočamo, da jih po skladiščenju, ki traja več kot 6
mesecev, pregledate in po potrebi zamenjate. V ta
namen se posvetujte s proizvajalcem.
4.4. Vračilo
Črpalke, ki jih vrnete v tovarno, morajo biti strokovno zapakirane. Strokovno pomeni, da morajo
biti črpalke očiščene nečistoč in da so po uporabi
v zdravju škodljivih medijih dekontaminirane.
Pri pošiljanju morajo biti deli zapakirani v trpežne,
dovolj velike vreče iz umetne mase, ki so tesno
zaprte, da ni mogočo iztekanje. Embalaža mora
varovati črpalko pred poškodbami med transportom. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite
na proizvajalca!

5. Montaža

Za preprečevanje poškodb proizvoda ali nevarnih
telesnih poškodb pri montaži je treba upoštevati
naslednje točke:
• Postavitvena dela – montaža in vgradnja črpalke
– smejo izvajati le usposobljene osebe ob upoštevanju varnostnih navodil.
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• Pred začetkom postavitvenih del je treba preveriti,
ali je prišlo do poškodb črpalke pri transportu.
5.1. Splošno
Pri načrtovanju in obratovanju naprav za tehnologijo odpadnih vod je treba upoštevati državne
predpise in direktive, ki se nanašajo na tehnologijo odpadnih vod (v Nemčiji npr. Vereinigung ATV).
Zlasti pri stacionarnih postavitvah in v primeru
črpanja po dolgih tlačnih cevovodih (zlasti pri
stalnem vzponu ali pri izraženem profilu zemljišča)
opozarjamo na nastanek tlačnih sunkov.
Tlačni sunki utegnejo povzročiti uničenje črpalke/
naprave in nastajanje hrupa zaradi udarjanja loput.
To je mogoče preprečiti z uporabo primernih
ukrepov (npr. protipovratnih loput z nastavljivim
časom zaprtja, zlasti pri podaljšanju tlačnega
cevovoda).
Pri uporabi nivojskega krmiljenja je treba paziti
na minimalno prekritje z vodo. Prisotnost zračnih
mehurjev v hidravličnem ohišju oz. v cevovodnem sistemu je treba obvezno preprečiti in zrak
je treba odstranjevati s primernimi pripravami za
odzračevanje in/ali z zmerno poševnim položajem
črpalke (pri prenosni postavitvi). Varujte črpalko
pred zmrzaljo.
5.2. Načini postavitve
• Vertikalna stacionarna mokra montaža z obešalno
enoto
• Vertikalna prenosna mokra montaža s podstavkom črpalke
5.3. Vgradnja
NEVARNOST zaradi padca!
Pri vgradnji črpalke in njenega pribora lahko
potekajo dela neposredno na robu bazena ali
jaška. Zaradi nepozornosti in/ali napačne iz‑
bire oblačil lahko pride do padca. Preti smrtna
nevarnost! Izvedite vse varnostne ukrepe, da
to preprečite.

Pri vgradnji črpalke upoštevajte naslednje:
• Ta dela mora izvajati strokovno osebje in električna dela mora opraviti strokovnjak elektrotehnične
stroke.
• Obratovalni prostor mora biti čist, očiščen grobih
trdnih delcev, suh, varen pred zmrzaljo, po potrebi
dekontaminiran in primerno dimenzioniran za
črpalko.
• Pri delih v jaških mora biti zaradi varovanja navzoča še druga oseba. Če obstaja nevarnost nabiranja strupenih ali dušečih plinov, je treba izvesti
ustrezne protiukrepe!
• Načrtovalec naprave mora v odvisnosti od pogojev za obratovanje v okolici določiti velikost jaška
in čas ohlajanja motorja.
• Zagotovljeno mora biti, da bo mogoče brez težav
postaviti opremo za dviganje, ki bo potrebna pri
montaži/demontaži črpalke. Mesto za vgradnjo in
odlaganje črpalke mora biti brez nevarnosti dostopno z opremo za dviganje. Mesto za odlaganje
WILO SE 11/2014 V05 DIN A4
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mora biti na trdni podlagi. Pri transportu črpalke je
treba pripomoček za dviganje pripeti na predpisana dvigalna ušesca ali na ročaj za nošenje. Pri
uporabi verig morajo biti te s karabinom povezane
z dvigalnimi ušesci ali ročajem za nošenje. Uporabljati je dovoljeno le priprave za pritrditev, ki so
atestirane za gradbeno tehniko.
• Električni kabli morajo biti napeljani tako, da je
kadar koli mogoče varno obratovanje in neproblematična montaža/demontaža črpalke. Črpalke
ni nikoli dovoljeno prenašati ali premikati z
vlečenjem za električni kabel. Preverite presek
uporabljenega kabla in izbrano vrsto napeljave ter
ugotovite, ali je obstoječa dolžina kabla zadostna.
• Pri uporabi stikalnih naprav morate upoštevati
ustrezno stopnjo zaščite. V splošnem morajo biti
stikalne naprave nameščene izven Ex-območja in
zaščitene pred potopitvijo.
• Pri uporabi v eksplozijsko ogroženi atmosferi je
treba zagotoviti, da je tako črpalka kot tudi celotna dodatna oprema atestirana za tako področje
uporabe.
• Deli zgradbe in temelji morajo biti dovolj trdni, da
je možna varna in funkcijsko ustrezna pritrditev.
Za pripravo temeljev in njihovo ustreznost glede
dimenzij, trdnosti in obremenljivosti je odgovoren
uporabnik oz. ustrezen kooperant!
• Če je med obratovanjem treba dvigniti ohišje motorja iz medija, je treba upoštevati pogoje za način
obratovanja v nepotopljenem stanju!
Da bi suho tekočim motorjem v načinu obra‑
tovanja S3 zagotovili potrebno hlajenje, jih je
treba, potem ko ste jih dvignili iz medija, pred
ponovnim vklopom popolnoma potopiti!
• Suhi tek črpalke je najstrožje prepovedan. Nivo
vode ne sme nikoli biti nižji od najnižjega dovoljenega nivoja. Zato v primeru večjih nihanj nivoja
priporočamo vgradnjo nivojskega krmiljenja ali
zaščite pred delovanjem na suho.
• Za dotok medija uporabite vodilne in naletne pločevine. Pri vpadanju vodnega curka na površino
vode se v medij vnaša zrak, ki se nato lahko nabira
v cevovodnem sistemu. To lahko povzroči motnje
v obratovanju in izklop celotne naprave.
• Preverite obstoječo dokumentacijo (načrti za
montažo, izvedba obratovalnega prostora, razmere za dotok) glede popolnosti in pravilnosti.
• Upoštevajte tudi vse predpise, pravila in zakone
glede dela s težkimi bremeni in dela pod visečimi bremeni. Nosite ustrezno opremo za osebno
zaščito.
• Poleg tega upoštevajte tudi državne predpise
za preprečevanje nesreč in varnostne predpise
poklicnih združenj.
5.3.1. Vzdrževalna dela
Po skladiščenju, ki traja dlje kot 6 mesecev, je pred
vgradnjo treba opraviti naslednje vzdrževalno
delo:
Preverjanje nivoja olja v tesnilni komori
Tesnilna komora ima odprtino za praznjenje in
polnjenje komore.
Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo-Rexa CUT

Slovenščina

1.

Črpalko položite na trdno podlago v vodoravnem
položaju tako, da je zaporni vijak zgoraj.
Pazite na to, da se črpalka ne prevrne in/ali
zdrsne!

2.
3.

Odvijte zaporni vijak (glejte sl. 7).
Obratovalno sredstvo mora segati do pribl. 1 cm
pod odprtino za zaporni vijak.
Če je v tesnilni komori premalo olja, dolijte olje. Pri
tem upoštevajte navodila v poglavju „Vzdrževanje“ pod točko „Menjava olja“.
Očistite zaporni vijak, ga po potrebi opremite z
novim tesnilom in ga privijte.

4.
5.

5.3.2. Stacionarna mokra montaža
Pri mokri montaži je treba inštalirati obešalno
enoto. To je treba pri proizvajalcu naročiti posebej
kot dodatno opremo. Nanjo je priključen cevovodni sistem na tlačni strani.
Priključeni cevovodni sistem mora biti samono‑
silen, to pomeni, da ga obešalna enota ne sme
podpirati.
Obratovalni prostor mora biti dimenzioniran tako,
da je obešalno enoto mogoče brez težav inštalirati in uporabljati.
Če je motor med obratovanjem treba dvigniti iz
medija, je treba dosledno upoštevati naslednje
obratovalne parametre:
• Maks. temperatura medija in okolice znaša
40 °C.
• Podatki za „način obratovanja nepotopljeno“
Sl. 2: Mokra montaža

Min. nivo vode za potopno obratovanje
Min. nivo vode za nepo6b
topljeno obratovanje
Naletna zaščitna plo7
čevina

1

Obešalna enota

2

Protipovratni ventil

3

Zaporni zasun

4

Cevno koleno

5

Cevno vodilo (na mestu vgradnje!)

A

Minimalne razdalje pri vzporednem obratovanju

B

Minimalne razdalje pri izmeničnem obratovanju

1.
2.

3.

6a

8

Dotok

Delovni koraki
Vgradnja obešalne enote: pribl. 3–6 h (o tem glejte navodila za obratovanje obešalne enote).
Priprava črpalke za obratovanje na obešalni enoti:
pribl. 1–3 h
(o tem glejte navodila za obratovanje obešalne
enote).
Inštaliranje črpalke: pribl. 3–5 h
• Preverite, ali je obešalna enota trdno nameščena in pravilno deluje.
• Pritrdite opremo za dviganje s karabinom na
črpalko, dvignite črpalko in jo ob vodilnih ceveh
počasi spustite v obratovalni prostor.
• Pri spuščanju naj bodo električni kabli zmerno
napeti.
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4.
5.

5.3.3. Prenosna mokra montaža
Pri tej vrsti postavitve mora biti črpalka opremljena s podstavkom črpalke (dobavljiv kot opcija).
Podstavek črpalke, ki ga je treba namestiti na
sesalni nastavek, zagotavlja minimalno potrebno
razdaljo od dna in varno stojo na podlagi. Pri tej
izvedbi je mogoča poljubna pozicija v obratovalnem prostoru. Pri uporabi v obratovalnih prostorih
z mehko podlago je treba uporabiti trdo podlago,
da se prepreči pogreznitev. Na tlačni strani je
priključena tlačna gibka cev.
Pri dolgotrajnem obratovalnem času v tem položaju mora biti črpalka pritrjena na dno. S tem se
preprečijo vibracije in zagotovljen je miren tek z
nizko obrabo.
Če je motor med obratovanjem treba dvigniti iz
medija, je treba dosledno upoštevati naslednje
obratovalne parametre:
• Maks. temperatura medija in okolice znaša
40 °C.
• Podatki za „način obratovanja nepotopljeno“

Sl. 3: Prenosna montaža

1

Pripomoček za dviganje 5

Storz cevna spojka

2

Podstavek črpalke

6

Tlačna gibka cev

3

Koleno za cevni priključek ali Storz fiksno
spojko

7a

Min. nivo vode za potopno obratovanje

4

Storz fiksna spojka

7b

Min. nivo vode za nepotopljeno obratovanje

1.

2.
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• Zagotovite, da črpalka stoji navpično in na trdni
podlagi. Pogreznitev je treba preprečiti!
• Električni kabel napeljite tako, da ga ne bo
mogoče poškodovati.
• Električni priklop naj izvede strokovnjak elektrotehnične stroke.
• Tlačno gibko cev napeljite tako, da se ne poškoduje, in jo pritrdite na danem mestu (npr. pri
odvodu).

• Če je črpalka priklopljena na obešalno enoto,
strokovno zavarujte električne kable pred padcem in poškodbami.
• Električni priklop naj izvede strokovnjak elektrotehnične stroke.
• Tlačni priključek je zatesnjen zaradi lastne teže.
Vgradnja opcijske dodatne opreme kot npr.
zaščite pred delovanjem na suho ali nivojskega
krmiljenja.
Zagon črpalke: pribl. 2–4 h
• V skladu s poglavjem „Zagon“
• Pri novi vgradnji: poplavitev obratovalnega
prostora
• Odzračite tlačni vod.

Delovni koraki
Priprava črpalke: pribl. 1 h
• Montaža podstavka na sesalni priključek.
• Montaža kolena na tlačni priključek.
• Pritrditev tlačne gibke cevi na koleno s cevno
objemko.
Druga možnost je montaža Storz fiksne spojke
na koleno in montaža Storz cevne sponka na
tlačno gibko cev.
Inštaliranje črpalke: pribl. 1-2 h
• Pozicioniranje črpalke na mestu uporabe. Po
potrebi pritrdite opremo za dviganje s karabinom na črpalko, dvignite črpalko in jo spustite v
delovni prostor (jašek, jama).

NEVARNOST zaradi odtrganja tlačne gibke
cevi!
Zaradi nenadzorovanega odtrganja oz. odstra‑
nitve tlačne gibke cevi z udarcem lahko pride
do telesnih poškodb. Zato je treba tlačno
gibko cev ustrezno zavarovati. Preprečiti je
treba pregib tlačne gibke cevi.
3.

Zagon črpalke: pribl. 1-3 h
• V skladu s poglavjem „Zagon“

5.3.4. Nivojsko krmiljenje
Z nivojskim krmiljenjem je mogoče ugotavljati polnilne nivoje in avtomatsko vklapljati in
izklapljati črpalko. Zaznavanje polnilnega nivoja
je lahko izvedeno s plovnim stikalom, z meritvami
tlaka, z uporabo ultrazvoka ali elektrod.
Pri tem morate upoštevati naslednje točke:
• Pri uporabi plovnih stikal je treba paziti na to, da
se stikala lahko prosto premikajo v prostoru!
• Nivo vode ne sme biti nižji od najnižjega dovoljenega nivoja.
• Največjega števila preklopov ni dovoljeno prekoračiti!
• Pri zelo nihajočem polnilnem nivoju mora biti
nivojsko krmiljenje v splošnem izvedeno na dveh
merilnih točkah. Tako je mogoče doseči večje
razlike v preklopih.
Vgradnja
Pravilna vgradnja nivojskega krmiljenja je opisana
v navodilih za vgradnjo in obratovanje nivojskega
krmiljenja.
Upoštevajte podatke glede maks. števila
preklopov in minimalnega nivoja vode!
5.4. Zaščita pred delovanjem na suho
Da bi bilo zagotovljeno potrebno hlajenje, mora
biti črpalka, odvisno od načina obratovanja, potopljena v mediju. Poleg tega je treba brezpogojno
paziti na to, da v hidravličnih priključkih ni zraka.
Zato mora biti črpalka vedno potopljena v medij
do zgornjega roba hidravličnega ohišja oz. do
zgornjega roba ohišja motorja. Zaradi optimalno
varnega delovanja zato priporočamo vgradnjo
zaščite pred delovanjem na suho.
Zaščita je zagotovljena s plovnimi stikali ali elektrodami. Plovno stikalo ali elektroda, pritrjena v
jašku, povzroči izklop črpalke, ko najnižji dopustni nivo vode ni več dosežen. Če je zaščita pred
delovanjem na suho pri zelo nihajočem polnilnem nivoju izvedena samo s plovnim stikalom ali
elektrodo, je mogoče, da se črpalka stalno vklaplja
in izklaplja! Pri tem lahko pride do prekoračitve
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5.5.1. Varovanje na strani omrežja
Varovanje, ki je potrebno, je treba dimenzionirati
glede na zagonski tok. Podatek o zagonskem toku
dobite na napisni ploščici.
Za varovanje uporabite le počasne varovalke ali
avtomatske varovalke s K-karakteristiko.

maksimalnega števila vklopov (stikalnih ciklov)
motorja.
5.4.1. Odpravljanje previsokega števila vklopov
• Ročna ponastavitev
Pri tej možnosti se motor potem, ko nivo vode
upade pod minimalni dopustni nivo, izklopi in ga
je treba ročno spet vklopiti potem, ko nivo vode
dovolj naraste.
• Ločena točka za ponovni vklop
Z drugo vklopno točko (dodatno plovno stikalo
ali elektroda) je mogoče ustvariti zadostno razliko
med izklopno točko in vklopno točko. S tem je
stalno preklapljanje onemogočeno. To funkcijo je
mogoče realizirati z nivojskim krmilnim relejem.

5.5.2. Preverjanje izolacijske upornosti in nadzornih
naprav pred zagonom
Če izmerjene vrednosti odstopajo od določil,
lahko prodre vlaga v motor ali električni kabel oz.
je nadzorna naprava pokvarjena. Ne priključite
črpalke in se posvetujte s servisno službo Wilo.
Izolacijska upornost navitja motorja
Pred priključitvijo na električni kabel je treba preveriti izolacijsko upornost. Izmeriti jo je mogoče z
merilnikom izolacije (enosmerna merilna napetost
= 1000 V):
• Pri prvem zagonu: izolacijska upornost ne sme
biti manjša od 20 MΩ.
• Pri nadaljnjih merjenjih: vrednost mora biti večja
od 2 MΩ.
Pri motorjih z vgrajenim kondenzatorjem je
treba navitje pred merjenjem kratko skleniti.

5.5. Električni priklop
SMRTNA nevarnost zaradi električnega toka!
Pri nestrokovnem električnem priklopu
obstaja smrtna nevarnost zaradi udara toka.
Električni priklop sme izvesti le strokovnjak
elektrotehnične stroke, ki je pooblaščen s
strani lokalnega podjetja za oskrbo z energi‑
jo; priklop je treba izvesti v skladu z lokalno
veljavnimi predpisi.

Temperaturno tipalo in kot opcija dobavljive
paličaste elektrode za nadzor tesnilne komore
Pred priključitvijo na nadzorne naprave je te
naprave treba preveriti z ohmmetrom. Veljavne so
naslednje mejne vrednosti:
• Bimetalno temperaturno tipalo: vrednost enaka
„0“ - prevodnost
• Paličasta elektroda: vrednost mora biti blizu
„neskončnosti“. Če je vrednost nižja, je voda v
olju. Prosimo, da upoštevate tudi napotke za
opcijski rele vrednotenja.

NEVARNOST zaradi napačne priključitve!
Pri črpalkah, ki so atestirane za Ex-območja,
mora biti priključitev na električni dovod
izvedena izven Ex-območja ali v ohišju, ki ima
zaščito pred vžigom v skladu z DIN EN 600790! Zaradi neupoštevanja preti smrtna nevar‑
nost zaradi eksplozije!
• Priključitev naj v vsakem primeru izvede stro‑
kovnjak elektrotehnične stroke.
• Upoštevajte nadaljnje informacije v prilogi.

• Vrsta toka in napetost omrežnega priključka se
morata ujemati s podatki na napisni ploščici.
• Napeljite električni kabel v skladu z veljavnimi
standardi/predpisi in ustrezno z zasedenostjo žil.
• Obstoječe nadzorne naprave, npr. za termični
nadzor motorja, morajo biti priključene in njih
delovanje mora biti preverjeno.
• Za trifazne motorje mora biti vzpostavljena smer
vrtenja polja v desno.
• Črpalko ozemljite skladno s predpisi.
Fiksno montirane črpalke morajo biti v skladu
z veljavnimi državnimi standardi ozemljene. Če
obstaja ločen zaščitni vodnik, ga je treba priključiti na označeno izvrtino oz. ozemljitveno sponko
(;) s primernim vijakom, matico, zobato podložko
in običajno podložko. Za priključek ozemljitvenega vodnika predvidite presek kabla v skladu z
lokalnimi predpisi.
• Za motorje s prostim koncem kabla je treba
uporabiti stikalo zaščite motorja. Priporočamo
uporabo zaščitnega stikala diferenčnega toka
(RCD).
• Stikalne naprave je treba naročiti kot dodatno
opremo.
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5.5.3. Motor na izmenični enofazni tok
Sl. 4: Priključni načrt

L

Omrežni priključek

N

zemlja

PE zemlja

Izvedba na izmenični tok je opremljena z varnostnim vtičem.
Priključitev na električno omrežje je treba opraviti
s priključitvijo vtikača v vtičnico. Če naj bo črpalka
priključena neposredno v stikalni napravi, je treba
vtikač demontirati, električni priključek pa mora
opraviti strokovnjak elektrotehnične stroke!
Žile v priključnem kablu so zasedene kot sledi:
3-žilni priključni kabel
Barva žile

Sponka

rjava (bn)

L

modra (bu)

N

zelena/rumena (gn-ye)

zemlja (PE)
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5.5.5. Priključitev nadzornih naprav

5.5.4. Trifazni motor
Sl. 5: Priključni načrt za izvedbo motorja S

L1

PE zemlja

L2 Omrežni priključek

20

L3

21

bimetalno tipalo

Sl. 6: Priključni načrt za izvedbo motorja P

L1

DK

L2 Omrežni priključek
L3

20

PE zemlja

21

nadzor tesnjenja prostora
za motor
bimetalno tipalo

Izvedbe s trifaznimi motorji dobavljamo s prostim
koncem kabla. Priključitev na električno omrežje
je treba opraviti na sponkah v stikalni napravi.
Električni priključek mora opraviti strokovnjak
elektrotehnične stroke.
Žile v priključnem kablu so zasedene kot sledi:
6-žilni priključni kabel
Številka žile
1

Sponka
kontrola temperature navitja

2
3

U

4

V

5

W

zelena/rumena (gn-ye)

zemlja (PE)

7-žilni priključni kabel
Številka žile
1

Sponka
kontrola temperature navitja

2
3

U

4

V

5

W

6
zelena/rumena (gn-ye)

nadzor tesnjenja prostora za
motor
zemlja (PE)

Če je črpalka opremljena z vtikačem, je priključitev na električno omrežje treba opraviti z vstavitvijo vtikača v vtičnico.

SMRTNA nevarnost zaradi eksplozije!
Če nadzorne naprave niso pravilno priklju‑
čene, pri uporabi v Ex-območjih preti smrtna
nevarnost zaradi eksplozije! Priključitev naj v
vsakem primeru opravi strokovnjak elektro‑
tehnične stroke. Pri uporabi črpalke znotraj
Ex-območja velja:
• Napravo za kontrolo temperature je tre‑
ba priključiti preko releja vrednotenja! V ta
namen priporočamo rele „CM‑MSS“. Pragovna
vrednost je tu že predhodno nastavljena.

• Izklop zaradi omejevalnika temperature mora
biti izveden z zaporo ponovnega vklopa! To
pomeni, da je lahko ponovni vklop možen šele,
če je bila ročno pritisnjena „tipka za sprosti‑
tev“!
• Paličasta elektroda za nadzor tesnilne komore
mora biti priključena preko lastno varnega
tokokroga z relejem vrednotenja! V ta namen
priporočamo rele „XR-41“. Pragovna vrednost
znaša 30 kOhm.
• Upoštevajte tudi nadaljnje informacije v
prilogi!

Nadzorne naprave morajo biti vedno priključene!
Kontrola temperature pri motorju na izmenični
tok
Pri motorju na izmenični tok je kontrola temperature integrirana v motorju in omogoča samodejni
vklop. Nadzor je vedno aktiven in ga ni treba
posebej priključiti.
Kontrola temperature pri trifaznem motorju
Črpalka je standardno opremljena z omejevalnikom temperature (1-krožna kontrola temperature). Bimetalna tipala morajo biti priključena
neposredno v stikalni napravi ali preko releja
vrednotenja. Ko je dosežena pragovna vrednost,
mora slediti izklop.
Priključne vrednosti: maks. 250 V(AC), 2,5 A, cos
φ=1

Za poškodbe navitja, katerih vzrok je neprimeren
nadzor motorja, zato proizvajalec ne prevzame
odgovornosti!
Naprava za nadzor motornega prostora (samo
izvedba motorja „P“)
Napravo za kontrolo prostora za motor je treba
priključiti preko releja vrednotenja. V ta namen
priporočamo rele „NIV 101/A“. Pragovna vrednost
znaša 30 kOhm. Ko je dosežena pragovna vrednost, mora slediti izklop.
Priključitev opcijsko dobavljive paličaste elek‑
trode za nadzor tesnilne komore
Paličasto elektrodo je treba priključiti preko
releja vrednotenja. V ta namen priporočamo rele
„NIV 101/A“. Pragovna vrednost znaša 30 kOhm.
Ko je dosežena pragovna vrednost, mora slediti
opozorilo ali izklop.
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POZOR!
Če se samo izvede opozorilo, lahko zaradi
vdora vode v črpalko nastane totalna škoda.
Zato vedno priporočamo izklop!

5.6. Zaščita motorja in tipi zagona
5.6.1. Zaščita motorja
Minimalna zahteva za motorje s prostim koncem
kabla je termični rele / stikalo zaščite motorja
s temperaturno kompenzacijo, diferencialnim
proženjem in zaporo ponovnega vklopa v skladu z
VDE 0660 oz. ustreznimi državnimi predpisi.
Če je črpalka priključena na električno omrežje, v
katerem pogosto nastopajo motnje, priporočamo na mestu vgradnje montažo zaščitnih naprav
(npr. relejev za prenapetost, podnapetost ali izpad
faze, zaščito pred strelo, itd.). Poleg tega priporočamo vgradnjo zaščitnega stikala diferenčnega
toka (RCD).
Pri priključitvi črpalke je treba upoštevati lokalne
in druge zakonske predpise.
5.6.2. Tipi zagona
Neposreden zagon
Pri polni obremenitvi je treba zaščito motorja
nastaviti na nazivni tok v skladu z napisno ploščico. Pri obratovanju z delno obremenitvijo priporočamo, da zaščito motorja nastavite na 5 % višjo
vrednost od izmerjenega toka v delovni točki.
Mehki zagon
• Pri polni obremenitvi je treba zaščito motorja
nastaviti na nazivni tok v delovni točki. Pri obratovanju z delno obremenitvijo priporočamo, da
zaščito motorja nastavite na 5 % višjo vrednost
od izmerjenega toka v delovni točki.
• Poraba toka mora biti med celotnim obratovanjem manjša od nazivnega toka.
• Zaradi zaščite motorja se morata zagon oz. ustavitev zaključiti najkasneje v 30 s.
• Zaradi preprečevanja izgube moči med obratovanjem je treba elektronski zaganjač (mehki zagon)
premostiti, ko se vzpostavi normalno obratovanje.
5.6.3. Obratovanje s frekvenčnimi pretvorniki
Obratovanje s frekvenčnim pretvornikom je
mogoče samo pri izvedbi motorja „P“. O tem upoštevajte podatke v prilogi.
Motorji izvedbe „S“ ne smejo obratovati s fre‑
kvenčnim pretvornikom!

6. Zagon

V poglavju „Zagon“ so vsi pomembni napotki
za upravljalno osebje glede varnega zagona in
upravljanja črpalke.
Obvezno je treba upoštevati in preveriti naslednje
robne pogoje:
• način postavitve

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo-Rexa CUT

• Način obratovanja
• najmanjše prekritje z vodo / maks. potopna
globina
Tudi po dolgotrajnem mirovanju je treba te
robne pogoje preveriti in odpraviti morebitne
pomanjkljivosti!
Ta navodila morajo vedno biti v bližini črpalke na v
ta namen predvidenem mestu, kjer so vsak trenutek dostopna celotnemu upravljalnemu osebju.
Da bi se pri zagonu črpalke izognili materialni
škodi in telesnim poškodbam osebja, je treba
obvezno upoštevati naslednje točke:
• Zagon črpalke sme opraviti samo usposobljeno in
šolano osebje ob upoštevanju varnostnih navodil.
• Celotno osebje, ki ima opravka z deli na črpalki,
mora prejeti navodila, jih prebrati in razumeti.
• Vsa varnostna oprema s stikali za izklop v sili
mora biti priključena in njeno delovanje mora biti
preizkušeno.
• Nastavitve električnih in mehanskih delov mora
opraviti strokovno osebje.
• Črpalka je namenjena za uporabo v vnaprej določenih obratovalnih pogojih.
• Delovno območje črpalke ni namenjeno za zadrževanje oseb, osebe naj se ne približujejo! Pri
vklopu in/ali med obratovanjem črpalke se v njenem delovnem okolju ne smejo zadrževati osebe.
• Pri delih v jaških mora biti navzoča še druga oseba. Če preti nevarnost nastajanja strupenih plinov,
je treba skrbeti za zadostno odzračevanje.
6.1. Elektrika
Priključitev črpalke ter napeljavo električnih kablov je treba opraviti v skladu s poglavjem „Montaža“, z direktivami VDE in v skladu z veljavnimi
državnimi predpisi.
Črpalka je zavarovana po predpisih in je ozemljena.
Pazite na smer vrtenja! Pri vrtenju v napačno
smer črpalka ne daje navedene moči in se lahko
poškoduje.
Vse nadzorne naprave so priključene in njihovo
delovanje je bilo preizkušeno.
NEVARNOST zaradi električnega toka!
Pri nestrokovnem ravnanju z električnim
tokom preti smrtna nevarnost! Vse črpalke, ki
jih dobavljamo s prostim koncem kabla (brez
vtikača), mora priključiti strokovnjak elektro‑
tehnične stroke.

6.2. Kontrola smeri vrtenja
Črpalka je tovarniško nastavljena in preverjena
glede smeri vrtenja. Priključitev je treba opraviti v
skladu s podatki za označitev žil.
Testno delovanje je treba opraviti pod splošnimi
obratovalnimi pogoji!
6.2.1. Preverjanje smeri vrtenja
Smer vrtenja mora preveriti strokovnjak elektrotehnične stroke z napravo za preverjanje smeri
vrtilnega polja. Za pravilno smer vrtenja mora biti
vzpostavljena smer vrtenja v desno.
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Obratovanje črpalke s smerjo vrtilnega polja v
levo ni dovoljeno!
6.2.2. Pri napačni smeri vrtenja
Če je smer vrtenja motorja napačna, je pri direktnem zagonu treba med seboj zamenjati 2 fazna
vodnika, pri zagonu zvezda-trikot pa je treba
zamenjati priključke dveh navitij, npr. U1 z V1 in
U2 z V2.
6.3. Nivojsko krmiljenje
Preveriti je treba, ali je enota za nivojsko krmiljenje pravilno montirana in treba je kontrolirati
preklopne točke. Potrebni podatki so navedeni
v navodilih za vgradnjo in obratovanje nivojskega
krmiljenja ter v dokumentaciji z načrti.
6.4. Obratovanje v potencialno eksplozivnem ob‑
močju
Če je črpalka ustrezno označena, jo je dovoljeno
uporabljati v Ex-območju.
SMRTNA nevarnost zaradi eksplozije!
Črpalk brez Ex-oznake ni dovoljeno uporab‑
ljati v Ex-območju! Preti smrtna nevarnost
zaradi eksplozije! Pred uporabo preverite, ali
ima vaša črpalka ustrezen atest:

• Ex-simbol

• Ex-klasifikacija, npr. II 2G Ex d IIB T4

• Upoštevajte tudi nadaljnje informacije v
prilogi!

6.5. Zagon
Montažo je treba opraviti pravilno v skladu s
poglavjem „Montaža“. To je treba preveriti pred
vklopom.
Manjše sledi olja zaradi puščanja ob drsnem tesnilu niso problem, vendar jih je treba obrisati pred
spuščanjem oz. potopitvijo v medij.
Delovno območje črpalke ni namenjeno za za‑
drževanje oseb! Pri vklopu in/ali med obratova‑
njem črpalke se v njenem delovnem okolju ne
smejo zadrževati osebe.
Prevrnjeno črpalko je treba pred ponovno postavitvijo izklopiti.
OPOZORILO na zmečkanine!
Pri prenosni postavitvi se črpalka pri vklopu
in/ali med obratovanjem lahko prevrne. Zago‑
tovite, da črpalka stoji na trdni podlagi in da je
podstavek črpalke pravilno montiran.

Pri izvedbi z vtikačem upoštevajte stopnjo zaščite
IP za vtikač.
6.5.1. Pred vklopom
Preverite naslednje točke:
• Vodenje kabla – brez zank, lahno napeto
• Min./maks. temperatura medija
• Maks. potopna globina
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• Cevovodni sistem na tlačni strani (gibka cev,
cevovodni sistem) je treba očistiti – izprati s
čisto vodo tako, da usedline ne morejo povzročiti
zamašitve.
• Hidravlični sistem mora biti povsem napolnjen z
medijem in v njem ne sme biti zraka. Odzračevanje je mogoče opraviti s primernimi odzračevalnimi pripravami na napravi ali, če obstajajo, z
odzračevalnimi vijaki na tlačnem priključku.
• Preverjanje preklopnih točk obstoječega nivojskega krmiljenja oz. zaščite pred delovanjem na suho.
• Preverjanje trdnosti pritrditve dodatne opreme.
• Iz jaška odstranite grobo umazanijo.
• Na tlačni strani odprite vse lopute.
6.5.2. Vklop/izklop
Za vklop in izklop črpalke služi ločena, na mestu
vgradnje montirana upravljalna enota (stikalo
vklop/izklop, stikalna naprava).
Med postopkom zagona se izvede kratkotrajna
prekoračitev nazivnega toka. Po koncu postopka
zagona nazivni tok ne sme več biti prekoračen.
Če se motor ne zažene, ga je treba takoj izklopiti.
Pred ponovnim vklopom je po eni strani treba
upoštevati premor med vklopi in po drugi strani
odpraviti napako.
6.6. Obnašanje med obratovanjem
OPOZORILO na sekač!
Črpalka je opremljena s sekačem. Ob dotiku
sekača lahko pride do zmečkanja in/ali odre‑
zanja udov! Nikoli se ne dotikajte sekača.
Pri obratovanju črpalke je treba upoštevati
veljavne zakone, predpise za varnost na delovnem mestu, določila za preprečevanje nesreč in
za ravnanje z električnimi stroji. Zaradi varnosti
delovnih postopkov mora uporabnik razdeliti dela
posameznim osebam. Celotno osebje je odgovorno za upoštevanje predpisov.
Zaradi svoje konstrukcije imajo centrifugalne
črpalke vrteče se dele, ki so prosto dostopni.
Zaradi pogojev pri obratovanju lahko na teh delih
nastanejo ostri robovi.
Naslednje točke je treba kontrolirati v rednih
časovnih presledkih:
• obratovalna napetost (dopustno odstopanje
+/–5 % od nazivne napetosti)
• frekvenca (dopustno odstopanje +/–2 % od
nazivne frekvence)
• poraba toka (dopustno odstopanje med fazami
maks. 5 %)
• razlika napetosti med posameznimi fazami
(maks. 1 %)
• število preklopov in premorov (glejte tehnične
podatke)
• vnašanje zraka na dotoku je treba preprečiti, po
potrebi je treba montirati naletno pločevino
• minimalna pokritost z vodo
• preklopne točke nivojskega krmiljenja oz. zaščite pred delovanjem na suho
• miren tek
• vse lopute morajo biti odprte
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• Vsa dela je treba izvajati zelo skrbno.
• Nositi je treba potrebno opremo za osebno zaščito.
• Pri delih v bazenih in/ali posodah je treba izvajati
lokalno veljavne zaščitne ukrepe. Zaradi varovanja
mora biti navzoča še druga oseba.
• Za dviganje in spust črpalke je treba uporabiti
tehnično brezhibno opremo za dviganje in uradno
atestirane pripomočke za dviganje.
SMRTNA nevarnost izpada delovanja!
Pripomoček za dviganje in oprema za dviganje
morata biti tehnično brezhibna. Samo v pri‑
meru, če je oprema za dviganje brezhibna, je
dovoljeno začeti z deli. Brez teh preverjanj
preti smrtna nevarnost!

7.1. Začasna zaustavitev
Pri takšnem izklopu ostane črpalka vgrajena in
priključena na električno omrežje. Pri začasni zaustavitvi mora črpalka ostati povsem potopljena,
da je zaščitena pred zmrzaljo in ledom. Zagotoviti
je treba, da temperatura v obratovalnem prostoru
in temperatura medija ne upade pod +3 °C.
Na ta način ostane črpalka ves čas pripravljena
za obratovanje. Pri daljših obdobjih mirovanja je
treba v rednih časovnih presledkih (mesečno ali
četrtletno) opraviti funkcionalni tek v trajanju 5
minut.
POZOR!
Funkcionalni tek mora potekati samo pod
obratovalnimi pogoji, ki veljajo med upora‑
bo. Suhi tek ni dovoljen! Neupoštevanje tega
pravila utegne povzročiti totalno škodo!

7.2. Dokončna zaustavitev zaradi vzdrževalnih del
ali uskladiščenja
Napravo je treba izklopiti in črpalko mora usposobljen strokovnjak elektrotehnične stroke ločiti
od električnega omrežja ter jo zavarovati pred
ponovnim vklopom. Pri črpalkah z vtikačem izvlecite vtikač (ne vlecite za kabel!). Nato se lahko
začne izvajanje del za demontažo, vzdrževanje in
uskladiščenje.
NEVARNOST zaradi strupenih snovi!
Črpalke, ki so črpale zdravju škodljive medije,
je treba pred vsemi drugimi deli dekontami‑
nirati! Sicer preti smrtna nevarnost! Pri tem
nosite potrebno opremo za osebno zaščito!

POZOR na opekline!
Deli ohišja se lahko segrejejo na več kot 40 °C.
Nevarnost opeklin! Po izklopu črpalke poča‑
kajte, da se ohladi na temperaturo okolice.
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je treba najprej demontirati gibko cev. Morda je
treba uporabiti ustrezno dvigalo.
7.3.2. Stacionarna mokra montaža
V primeru stacionarne mokre montaže z obešalno
enoto je treba črpalko z ustrezno opremo za dviganje dvigniti iz jaška. Med postopkom dviganja
naj bo električni kabel ves čas zmerno napet, da
se ne poškoduje.
Obratovalnega prostora v ta namen ni treba
posebej izprazniti. Vse lopute na tlačni in sesalni
strani morajo biti zaprte, da se prepreči zalitje
obratovalnega prostora oz. izpraznitev tlačnega
cevovoda.
7.4. Vračilo/uskladiščenje
Pri pošiljanju morajo biti deli zapakirani v trpežne,
dovolj velike vreče iz umetne mase, ki so tesno
zaprte, da ni mogočo iztekanje.
Pri vračilu in uskladiščenju črpalke upoštevajte
tudi poglavje „Transport in skladiščenje“!
7.5. Odstranjevanje
7.5.1. Obratovalna sredstva
Olja in maziva je treba prestreči v primerne posode in poskrbeti za odstranitev v skladu z direktivo
75/439/EGS in ustreznimi uredbami, v Nemčiji npr.
§§5a, 5b AbfG oz. državnimi direktivami.
7.5.2. Zaščitna obleka
Zaščitno obleko, ki je bila v uporabi pri čiščenju
in vzdrževalnih delih, je treba odstraniti v skladu
s ključem odpadnih snovi TA 524 02 in direktivo
91/689/EGS oz. ustreznimi državnimi direktivami.
7.5.3. Proizvod
Odstranjevanje tega proizvoda v skladu s predpisi
preprečuje škodo v okolju in ogrožanje zdravja
oseb.
• Za odstranjevanje proizvoda in njegovih delov se
obrnite na javna ali zasebna podjetja za odstranjevanje odpadkov.
• Nadaljnje informacije o strokovnem odstranjevanju dobite pri ustreznih uradih lokalne uprave ali
tam, kjer ste proizvod kupili.

8. Vzdrževanje

SMRTNA nevarnost zaradi električnega toka!
Pri delih na električnih napravah obsta‑
ja smrtna nevarnost zaradi udara toka. Pri
vseh vzdrževalnih delih in popravilih morate
črpalko ločiti od električnega omrežja in jo
zavarovati pred ponovnim vklopom. Poškodbe
električnega kabla sme odpraviti le usposo‑
bljen strokovnjak elektrotehnične stroke.

7.3. Demontaža
7.3.1. Prenosna mokra montaža
V primeru prenosne mokre montaže je črpalko
po ločitvi od električnega omrežja in izpraznitvi
tlačnega voda mogoče dvigniti iz jame. Morda
Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo-Rexa CUT
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SMRTNA nevarnost zaradi nedopustnih del!
Vzdrževalna dela in popravila, ki vplivajo na
varnost Ex-zaščite, sme izvajati samo proi‑
zvajalec ali osebje pooblaščenega servisa!
Upoštevajte tudi nadaljnje informacije v
prilogi!
• Pred vzdrževalnimi deli in popravili je treba črpalko izklopiti in demontirati v skladu s poglavjem
„Zaustavitev/odstranjevanje“.
• Po vzdrževalnih delih in popravilih je treba črpalko
izklopiti in montirati ter priključiti v skladu s poglavjem „Montaža“.
• Vklop črpalke opravite v skladu s poglavjem
„Zagon“.
Upoštevati morate naslednje točke:
• Vsa vzdrževalna dela in popravila mora opraviti
servisna služba Wilo, osebje pooblaščenega servisa ali šolano strokovno osebje z veliko skrbnostjo
in na varnem delovnem mestu. Nositi je treba
potrebno opremo za osebno zaščito.
• Ta navodila morajo biti na razpolago vzdrževalnemu osebju, vzdrževalno osebje jih mora upoštevati. Dovoljeno je izvajanje samo tistih vzdrževalnih
del in popravil, ki so navedena tukaj.
Ostala dela in/ali konstrukcijske spremembe
sme izvajati samo servisna služba Wilo!
• Pri delih v bazenih in/ali posodah je obvezno treba
izvajati lokalno veljavne zaščitne ukrepe. Zaradi
varovanja mora biti navzoča še druga oseba.
• Za dviganje in spust črpalke je treba uporabiti
tehnično brezhibno opremo za dviganje in uradno
atestirane pripomočke za dviganje. Zagotoviti je
treba, da se črpalka pri dviganju in spuščanju ne
zatakne. Če se črpalka kljub pazljivosti zatakne, ni dovoljeno uporabiti večje sile dviganja
od 1,2-kratne teže črpalke! Največje dopustne
nosilnosti ni nikoli dovoljeno prekoračiti!

Preverite, ali so priprave za pritrditev, vrvi in
varnostna oprema na opremi za dviganje v
tehnično brezhibnem stanju. Samo v primeru, če
je oprema za dviganje brezhibna, je dovoljeno
začeti z deli. Brez teh preverjanj preti smrtna
nevarnost!

• Električna dela na črpalki in napravi mora opraviti
strokovnjak elektrotehnične stroke. Pregorele varovalke je treba zamenjati. V nobenem primeru jih
ni dovoljeno popravljati! Dovoljena je le uporaba
varovalk navedene jakosti in predpisane vrste.
• Pri uporabi lahko vnetljivih raztopin in čistilnih
sredstev je prepovedana uporaba odprtega ognja
in luči ter kajenje.
• Črpalke, ki so prečrpavale zdravju škodljive medije
oz. so prišle z njimi v stik, je treba dekonatminirati. Preprečiti je treba prisotnost ali nastajanje
zdravju škodljivih plinov.
Pri telesnih poškodbah zaradi zdravju škodljivih
medijev oz. plinov je treba izvesti ukrepe prve
pomoči v skladu z navodili za delovno mesto in
takoj poiskati zdravniško pomoč!
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• Skrbite, da imate na razpolago potrebno orodje in
material. Red in čistost omogočata varno in brezhibno delovanje črpalke. Po koncu del odstranite
uporabljene čistilne pripomočke in orodje s črpalke. Vse materiale in orodje pospravite na mesto, ki
je predvideno za ta namen.
• Obratovalna sredstva prestrezite s primernimi
posodami in poskrbite za odstranitev v skladu
s predpisi. Pri vzdrževalnih delih in popravilih
morate nositi ustrezno zaščitno obleko. Tudi
uporabljeno zaščitno obleko je treba odstraniti v
skladu s predpisi.
8.1. Obratovalna sredstva
8.1.1. Preglednica belega olja
Tesnilna komora je napolnjena z belim oljem, ki je
potencialno biološko razgradljivo.
Pri menjavi olja priporočamo uporabo naslednjih
vrst olja:
• Aral Autin PL*
• Shell ONDINA 919
• Esso MARCOL 52* oz. 82*
• BP WHITEMORE WOM 14*
• Texaco Pharmaceutical 30* oz. 40*
Vse vrste olja z „*“ imajo atest za uporabo z živili
v skladu z „USDA-H1“.
Polnilne količine
• Izvedba motorja S: 900 ml
• Izvedba motorja P: 900 ml
8.1.2. Preglednica mazalne masti
Kot mazalno mast v skladu z DIN 51818 / NLGl
razred 3 je mogoče uporabiti:
• Esso Unirex N3
8.2. Termini vzdrževanja
Da bi zagotovili zanesljivo obratovanje, je v rednih
intervalih treba izvajati različna vzdrževalna dela.
Intervale vzdrževanja je treba določiti v skladu z
obremenitvijo črpalke! Neodvisno od določenih
intervalov vzdrževanja je treba opraviti kontrolo
črpalke ali vgradnje, če med obratovanjem nastanejo močne vibracije.
Pri uporabi kot naprava za prečrpavanje od‑
padnih vod v zgradbah ali na parcelah je treba
upoštevati termine vzdrževanja in del v skladu z
DIN EN 12056‑4!
8.2.1. Intervali za normalne obratovalne pogoje
2 leti
• Vizualni pregled električnega kabla
• Vizualni pregled dodatne opreme
• Vizualni pregled premaza in ohišja glede obrabe
• Funkcionalni preizkus vseh varnostnih in nadzornih naprav
• Pregled uporabljenih stikalnih naprav/relejev
• Menjava olja
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NAPOTEK
Če je vgrajena paličasta elektroda za nadzor
tesnilne komore, je treba olje zamenjati skladno
s prikazom!

8.3.2. Vizualni pregled dodatne opreme
Dodatno opremo je treba preveriti glede trdnosti
pritrditve in brezhibnosti delovanja. Slabo pritrjeno in/ali pokvarjeno dodatno opremo je treba
takoj popraviti oz. zamenjati.

15.000 obratovalnih ur ali najkasneje po 10 letih
(samo izvedba motorja „P“)
• Generalni remont

8.3.3. Vizualni pregled premaza in ohišja glede obrabe
Premazi in deli ohišja ne smejo biti poškodovani.
Če opazite poškodbe na premazih, jih ustrezno
odpravite. Če so prisotne vidne poškodbe na delih
ohišja, se posvetujte s servisno službo Wilo.

8.2.2. Intervali za zahtevne obratovalne pogoje
Pri zahtevnih obratovalnih pogojih je treba navedene intervale vzdrževanja ustrezno skrajšati. V
tem primeru se obrnite na servisno službo Wilo.
Pri uporabi črpalke v zahtevnih pogojih vam priporočamo, da sklenete pogodbo o vzdrževanju.
Zahtevni obratovalni pogoji so prisotni v naslednjih primerih:
• povečana vsebnost vlaknastih delcev ali peska v
mediju
• turbulenten dotok (npr. zaradi vnašanja zraka,
kavitacije)
• mediji, ki povzročajo korozijo
• mediji, ki se plinijo
• neugodne delovne točke
• zaradi vodnega udara ogrožena obratovalna stanja

8.3.4. Funkcionalni preizkus varnostnih in nadzornih
naprav
Nadzorne naprave so npr. temperaturno tipalo
motorja, elektrode za vlažnost, zaščitni releji
motorja, prenapetostni releji itd.
• Zaščito motorja, prenapetostni rele ter ostale
sprožilnike je pri preverjanju v splošnem mogoče
ročno sprožiti.
• Pri preverjanju paličaste elektrode ali temperaturnega tipala se mora črpalka ohladiti na
temperaturo okolice in treba je odklopiti električni priključni vod za nadzorno napravo v stikalni
napravi. Z merilnikom upornosti nato preverite
nadzorno napravo. Pri tem bi morali izmeriti naslednje vrednosti:
• Bimetalno temperaturno tipalo: vrednost enaka
„0“ - prevodnost
• Paličasta elektroda: vrednost mora biti blizu
„neskončnosti“. Če je vrednost nižja, je voda v
olju. Prosimo, da upoštevate tudi napotke za
opcijski rele vrednotenja.
V ta namen se posvetujte s proizvajalcem.

8.2.3. Priporočeni vzdrževalni ukrepi za zagotavljanje
nemotenega obratovanja
Priporočamo redno kontrolo porabe toka in
obratovalne napetosti na vseh 3 fazah. Pri normalnem obratovanju so te vrednosti konstantne.
Lahna nihanja so odvisna od lastnosti medija. Na
podlagi porabe toka je mogoče pravočasno odkriti
in odpraviti poškodbe in/ali napake na tekaču,
ležajih in/ali motorju. Velika nihanja napetosti
obremenjujejo navitje motorja in lahko povzročijo
izpad črpalke. Zato je z redno kontrolo mogoče v
veliki meri preprečevati posledično škodo in znižati nevarnost nastanka totalne škode. V zvezi z
redno kontrolo priporočamo uporabo daljinskega
nadzora. Prosimo, da se v tem primeru posvetujete s servisno službo Wilo.

8.3.5. Pregled uporabljenih stikalnih naprav/relejev
Posamezne delovne korake pri preverjanju uporabljenih naprav/relejev poiščite v pripadajočih
navodilih za obratovanje. Pokvarjene naprave je
treba takoj zamenjati, ker črpalki ne dajejo nobene zaščite.
8.3.6. Menjava olja v tesnilni komori
Tesnilna komora ima odprtino za praznjenje in
polnjenje komore.

8.3. Vzdrževalna dela
Pred izvedbo vzdrževalnih del velja:
• Črpalko ločite od napetosti in jo zavarujte pred
nepooblaščenim ponovnim vklopom.
• Počakajte, da se črpalka ohladi in jo nato temeljito
očistite.
• Preverite, ali so vsi za obratovanje pomembni deli
v dobrem stanju.
8.3.1. Vizualni pregled električnega kabla
Električne kable je treba pregledati glede napihnjenosti, prask, obrabljenih mest in/ali zmečkanin.
Če odkrijete poškodbe, je treba črpalko takoj vzeti
iz obratovanja in zamenjati poškodovan električni
kabel.
Kabel smejo zamenjati samo v servisni službi
Wilo ali v pooblaščeni oz. atestirani servisni
delavnici. Črpalko je dovoljeno spet zagnati šele
potem, ko je bila poškodba strokovno odprav‑
ljena!

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo-Rexa CUT

OPOZORILO na telesne poškodbe zaradi
obratovalnih sredstev, ki so vroča in/ali pod
tlakom!
Olje je takoj po izklopu še vroče in pod tla‑
kom. Zato zaporni vijak lahko odleti z veliko
silo in začne iztekati vroče olje. Preti nevar‑
nost telesnih poškodb in opeklin! Zato pred
izpustom olja počakajte, da se olje ohladi na
temperaturo okolice.

Sl. 7: Zaporni vijaki

1

Zaporni vijak
1.

Črpalko položite na trdno podlago v vodoravnem
položaju tako, da je zaporni vijak zgoraj.
Pazite na to, da se črpalka ne prevrne in/ali
zdrsne!
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2.

Počasi in previdno odvijte zaporni vijak.
Pozor: obratovalno sredstvo ja lahko pod tla‑
kom! Zato lahko vijak odleti z veliko silo.

3.

Pustite odteči obratovalno sredstvo s tem, da
črpalko nagnete toliko, da je odprtina spodaj.
Obratovalno sredstvo je treba prestreči s primerno posodo in ga odstraniti v skladu s poglavjem
„Odstranjevanje“.
Postavite črpalko pokonci tako, da je odprtina
spet zgoraj.
Nalijte obratovalno sredstvo skozi odprtino za
zaporni vijak. Olje mora segati do pribl. 1 cm pod
odprtino za zaporni vijak. Upoštevajte podatek o
vrsti in količini obratovalnega sredstva!
Očistite zaporni vijak, ga opremite z novim tesnilom in ga privijte.

4.
5.

6.

Potrebno orodje
• Navorni ključ s šesterokotnimi vstavki velikosti 4
• Inbus ključ velikosti 5
• Inbus ključ velikosti 4
1.
2.
3.
4.

8.3.7. Generalni remont (samo izvedba motorja „P“)
Pri generalnem remontu je poleg običajnih
vzdrževalnih del treba dodatno zamenjati ležaje
motorja, tesnila na gredi in O-tesnila ter opraviti
kontrolo in po potrebi zamenjavo električnih kablov. Ta dela smejo opraviti samo pri proizvajalcu
ali v pooblaščeni servisni delavnici.
8.4. Popravila
Za izvedbo popravil velja:
• Črpalko vklopite breznapetostno (izklopite iz
električnega omrežja!).
• Počakajte, da se črpalka ohladi in jo nato temeljito
očistite.
• Črpalko postavite na trdno podlago in jo zavarujte
pred zdrsom.
• O-obroče, tesnila in varovala vijakov (vzmetni
obroči, Nord-Lock podložke) je vedno treba
nadomestiti.
• Navedene pritezne navore v prilogi in pri posameznih delovnih korakih je treba upoštevati in se jih
držati.
• Uporaba sile je pri tem delu strogo prepovedana!

Zunanji sekač (CUT GE)
Reža med sekalno ploščo in rotacijskim sekačem
standardno znaša 0,1...0,2 mm. Če se reža poveča,
je lahko zmogljivost sekanja manjša, pogostejše
pa so tudi zamašitve. V tem primeru je treba režo
ponovno nastaviti.
Ob tem režo določite preko vložkov med rotacijskim sekačem in tekačem. Vložki imajo moč
0,1 mm in 0,2 mm.
Sl. 9: Preglednica sekača

1

Rotacijski sekač

4

Vijak za pritrditev

2

Sekalna plošča

5

Tekač

3

Vložki
Potrebno orodje
• Navorni ključ s šesterokotnimi vstavki velikosti 5
• Inbus ključ velikosti 5
• Primerno sredstvo za aretirni mehanizem za rotacijski sekač

8.4.1. Ponovna nastavitev sekača
OPOZORILO na sekač!
Črpalka je opremljena s sekačem. Ob dotiku
sekača lahko pride do zmečkanja in/ali odre‑
zanja udov! Nikoli se ne dotikajte sekača. Pri
delih nosite ustrezne zaščitne rokavice!
Notranji sekač (CUT GI)
Reža med sekalno ploščo in rotacijskim sekačem
standardno znaša 0,1 mm. Če se reža poveča, je
lahko zmogljivost sekanja manjša, pogostejše pa
so tudi zamašitve. V tem primeru je treba režo
ponovno nastaviti.
Sl. 8: Preglednica sekača
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1...4 Navojni zatič

7

Rotacijski sekač

5

Vijak glave valja

8

Tlačni priključek

6

Sekalna plošča

Delovni koraki
Odvijte navojne zatiče iz sekalne plošče.
Sekalno ploščo potisnite ob notranji sekač, da
bosta v stiku.
Štiri vijake glave valja rahlo z roko počasi privijte,
da bodo dobro nameščeni na sekalno ploščo.
Pozor: Ne privijte jih čvrsto!
Navojne zatiče znova privijte na sekalno ploščo in
jih zategnite na križnem delu z navornim ključem.
Ob tem upoštevajte naslednjo shemo:
• Navojni zatič 1: 3 Nm
• Navojni zatič 2: 6 Nm
• Navojni zatič 1: 6 Nm
• Navojni zatič 3: 3 Nm
• Navojni zatič 4: 6 Nm
• Navojni zatič 3: 6 Nm

1.

Delovni koraki
Rotacijski sekač aretirajte s primernim sredstvom
in odvijte vijak za pritrditev.
Pozor: Sekač ima ostre robove! Nosite ustrezne
zaščitne rokavice!

2.
3.

Odstranite rotacijski sekač.
Ko odstranite oz. zamenjate vložke, določite režo
0,1...0,2 mm.
Pozor: Sekač se ne sme vleči po sekalni plošči.

4.

Sekač znova namestite na svoje mesto in privijte
vijak za pritrditev. Vijak za pritrditev privijte
s 37 Nm.
Režo znova izmerite in po potrebi ponovite delovne korake.

5.
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9. Iskanje in odpravljanje napak

Da bi se pri odpravljanju napak na črpalki izognili
materialni škodi in telesnim poškodbam osebja, je
treba obvezno upoštevati naslednje točke:
• Odpravljanja napak se lotite samo v primeru, če
imate na razpolago kvalificirano osebje, ker je
za posamezna dela potrebno šolano strokovno
osebje, npr. dela v zvezi z elektriko mora opraviti
strokovnjak elektrotehnične stroke.
• Črpalko vedno zavarujte pred nepričakovanim
zagonom s tem, da jo ločite od električnega
omrežje. Uvedite primerne varnostne ukrepe.
• Poskrbite, da druga oseba po potrebi lahko kadar
koli izvede varnostni izklop črpalke.
• Zavarujte premične dele, da se nihče ne bi mogel
poškodovati.
• Samovoljne spremembe na črpalki izvajate na
lastno odgovornost in s tem proizvajalca odvežete
vsakršne odgovornosti!

1.

2.

3.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Napaka: Črpalka se ne zažene.
Prekinitev dovoda električnega toka, kratek stik
oz. stik z zemljo na kablu in/ali navitju motorja
• Strokovnjak naj pregleda kabel in motor in naj
po potrebi opravi zamenjavo.
Aktiviranje varovalk, stikala zaščite motorja in/ali
nadzornih naprav
• Strokovnjak naj pregleda priključke in jih po
potrebi spremeni.
• Strokovnjak naj vgradi oz. nastavi stikalo
zaščite motorja in varovalke ter naj ponastavi
nadzorne naprave.
• Očistite sekač.
Enota za nadzor tesnilne komore (opcija) je prekinila tokokrog (odvisno od uporabnika)
• Glejte napako: Netesnost drsnega tesnila, enota
za nadzor tesnilne komore sporoča napako oz.
izklopi črpalko.
Napaka: Črpalka se zažene, stikalo zaščite mo‑
torja pa se sproži kmalu po zagonu
Termični sprožilnik na stikalu zaščite motorja je
napačno nastavljen
• Strokovnjak naj primerja nastavitev sprožilnika s tehničnimi podatki in naj jo po potrebi
korigira.
Povečana poraba toka zaradi večjega padca
napetosti
• Strokovnjak naj izmeri napetosti posameznih
faz in naj po potrebi spremeni priključek.
Tek z 2 fazama
• Strokovnjak naj pregleda priključek in po potrebi izvede popravilo.
Prevelika razlika napetosti med 3 fazami
• Strokovnjak naj pregleda priključek in stikalno
napravo in po potrebi izvede popravilo.
Napačna smer vrtenja
• Med seboj zamenjajte 2 fazi dovoda toka.
Zamašeni sekač
• Izklopite črpalko, zavarujte jo pred ponovnim
vklopom, očistite sekač in po potrebi popravite
sekalno režo.
• Ob pogostih zamašitvah naj sekač zamenja
servisna služba Wilo.

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo-Rexa CUT
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7.

1.
2.
3.

4.
5.

Gostota medija je prevelika
• Posvetujte se s proizvajalcem.
Napaka: Črpalka teče, a ne črpa
Ni medija
• Odprite dovod do posode oz. odprite loputo.
Dovod je zamašen
• Očistite napajalni vod, loputo, sesalni element,
sesalni nastavek oz. sesalno sito.
Zamašeni sekač
• Izklopite črpalko, zavarujte jo pred ponovnim
vklopom, očistite sekač in po potrebi popravite
sekalno režo.
• Ob pogostih zamašitvah naj sekač zamenja
servisna služba Wilo.
Pokvarjena je gibka cev / cevovod
• Zamenjajte pokvarjene dele.
Delovanje s prekinitvami (intermitentno obratovanje)
• Preverite stikalno napravo.

Napaka: Črpalka teče, navedeni obratovalni
parametri niso upoštevani
1. Dovod je zamašen
• Očistite napajalni vod, loputo, sesalni element,
sesalni nastavek oz. sesalno sito.
2. Zaporna loputa v tlačnem vodu je zaprta
• Popolnoma odprite loputo.
3. Zamašeni sekač
• Izklopite črpalko, zavarujte jo pred ponovnim
vklopom, očistite sekač in po potrebi popravite
sekalno režo.
• Ob pogostih zamašitvah naj sekač zamenja
servisna služba Wilo.
4. Napačna smer vrtenja
• Med seboj zamenjajte 2 fazi dovoda toka.
5. Zrak v napravi
• Preverite cevovod, tlačni ovoj in/ali hidravliko,
po potrebi odzračite.
6. Črpalka črpa proti previsokemu tlaku
• Preverite loputo v tlačnem vodu, po potrebi jo
povsem odprite, uporabite drug tekač, dogovor
s proizvajalcem.
7. Znaki obrabe
• Zamenjajte obrabljene dele.
8. Pokvarjena je gibka cev / cevovod
• Zamenjajte pokvarjene dele.
9. Nedopustna količina plinov v mediju
• Posvetujte se s proizvajalcem.
10. Tek z 2 fazama
• Strokovnjak naj pregleda priključek in po potrebi izvede popravilo.
11. Prevelik padec nivoja vode med obratovanjem
• Preverite napajanje in zmogljivost naprave,
kontrolirajte nastavitve in delovanje enote za
nivojsko krmiljenje.
1.

Napaka: Črpalka teče nemirno in hrupno
Črpalka teče v nedopustnem območju obratovanja
• Preverite obratovalne podatke črpalke in jih po
potrebi korigirajte in/ali prilagodite obratovalne
razmere.
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2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

2.
3.
4.

Sesalni nastavek, sesalno sito in/ali tekač so
zamašeni
• Očistite sesalni nastavek, sesalno sito in/ali
tekač.
Zamašeni sekač
• Izklopite črpalko, zavarujte jo pred ponovnim
vklopom, očistite sekač in po potrebi popravite
sekalno režo.
• Ob pogostih zamašitvah naj sekač zamenja
servisna služba Wilo.
Nedopustna količina plinov v mediju
• Posvetujte se s proizvajalcem.
Tek z 2 fazama
• Strokovnjak naj pregleda priključek in po potrebi izvede popravilo.
Napačna smer vrtenja
• Med seboj zamenjajte 2 fazi dovoda toka.
Znaki obrabe
• Zamenjajte obrabljene dele.
Ležaji motorja so pokvarjeni
• Posvetujte se s proizvajalcem.
Črpalka je bila vgrajena z mehansko napetostjo
• Preverite montažo, po potrebi uporabite gumijaste kompenzatorje.
Napaka: Netesnost drsnega tesnila, enota za
nadzor tesnilne komore sporoča napako oz.
izklopi črpalko.
Nastajanje kondenzacijske vode zaradi dolgotrajnega skladiščenja in/ali velikih temperaturnih
nihanj
• Črpalka naj za kratek čas (maks. 5 min) obratuje
brez paličaste elektrode.
Povečano puščanje pri utekanju novih drsnih
tesnil
• Opravite menjavo olja.
Kabel paličaste elektrode je pokvarjen
• Zamenjajte paličasto elektrodo.
Drsno tesnilo je pokvarjeno
• Zamenjajte drsno tesnilo, posvetujte se s proizvajalcem!
Nadaljnji koraki pri odpravljanju napak
Če vam tukaj navedene točke ne pomagajo pri
odpravi napake, stopite v stik s servisno službo Wilo. Tam vam lahko pomagajo na naslednje
načine:
• telefonska in/ali pisna pomoč s strani servisne
službe Wilo,
• podpora servisne službe Wilo na licu mesta,
• pregled oz. popravilo črpalke v tovarni.
Upoštevajte, da pri koriščenju določenih storitev
naše servisne službe lahko nastanejo dodatni
stroški! Točne podatke o tem dobite pri servisni
službi Wilo.
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10. Priloga
10.1. Pritezni navor
Nerjaveči vijaki (A2/A4)
Navoj

Pritezni moment
Nm

kp m

M5

5.5

0.56

M6

7.5

0.76

M8

18.5

1.89

M10

37

3.77

M12

57

5.81

M16

135

13.76

M20

230

23.45

M24

285

29.05

M27

415

42.30

M30

565

57.59

Vijaki z Geomet premazom (trdnost 10.9) s podložko
Nord-Lock
Navoj

Pritezni moment

Nm

kp m

M5

9.2

0.94

M6

15

1.53

M8

36.8

3.75

M10

73.6

7.50

M12

126.5

12.90

M16

155

15.84

M20

265

27.08

10.2. Obratovanje s frekvenčnimi pretvorniki
Ob upoštevanju IEC 60034‑17 je mogoče uporabiti vsak motor v serijski izvedbi. Če nazivna
napetost presega 415 V/50 Hz oz. 480 V/60 Hz,
se posvetujte z osebjem naše tovarne. Nazivna
moč motorja mora biti zaradi dodatnega segrevanja zaradi višjih harmonskih frekvenc za pribl. 10
% višja od potrebne moči črpalke. Pri frekvenčnih
pretvornikih, ki imajo na izhodu le malo višjih
harmonskih frekvenc, je to 10-odstotno rezervo
moči morda dovoljeno zmanjšati. To je običajno mogoče doseči z izhodnimi filtri. Poleg tega
motorji niso opremljeni z oklopljenimi kabli.
Frekvenčni pretvornik in filter je treba medsebojno uskladiti. Pozanimajte se pri proizvajalcu.
Dimenzioniranje frekvenčnega pretvornika temelji
na nazivnem toku motorja. Treba je paziti na to,
da črpalka zlasti v območju nižjega števila vrtljajev teče brez sunkov in vibracij. V nasprotnem
primeru se obročno tesnilo poškodujte in več ne
tesni. Obenem je treba paziti na pretočno hitrost v
cevovodu. Če je pretočna hitrost prenizka, se povečuje nevarnost nastajanja oblog iz trdih delcev v
črpalki in priključenem cevovodu. V območju ve‑
ljavnosti DIN EN 12050 je predpisana minimalna
pretočna hitrost 0,7 m/s pri manometričnem
WILO SE 11/2014 V05 DIN A4
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pretočnem tlaku 0,4 bar. Priporočamo, da je ta
vrednost dosežena tudi izven območja veljavnosti
tega standarda.
Pomembno je, da črpalka v celotnem regulacijskem območju deluje brez vibracij, resonanc,
nihajnega momenta in prekomernega hrupa
(po potrebi se posvetujte z osebjem tovarne).
Nekoliko večji hrup motorja zaradi vsebnosti višjih
harmonskih frekvenc v električnem napajanju je
običajen.
Pri parametriranju frekvenčnega pretvornika je
treba obvezno paziti na nastavitev kvadratične
karakteristike (U/f-karakteristike) za črpalke in
ventilatorje! Ta zagotavlja, da je izhodna napetost
pri frekvenci, ki presega nazivno frekvenco (50
Hz oz. 60 Hz) prilagojena potrebi po moči črpalke.
Novejši frekvenčni pretvorniki omogočajo tudi
avtomatsko optimizacijo energije - in s tem dosežejo enak učinek. Pri nastavljanju frekvenčnega
pretvornika obvezno upoštevajte navodila za
obratovanje frekvenčnega pretvornika.

Pri motorjih, katerih napajanje je izvedeno s
frekvenčnim pretvornikom, lahko v odvisnosti od
tipa frekvenčnega pretvornika in pogojev montaže nastajajo motnje v nadzoru motorja. Naslednji
splošni ukrepi lahko pripomorejo k zmanjšanju oz.
odpravi napak:
• Upoštevanje mejnih vrednosti v skladu z
IEC 60034‑17 glede napetostnih konic in hitrosti
naraščanja napetosti (morda so potrebni izhodni
filtri).
• Spreminjanje frekvence impulzov frekvenčnega
pretvornika.
• Pri napakah v nadzoru tesnilne komore uporabite
našo zunanjo dvojno paličasto elektrodo.
Tudi naslednji konstrukcijski ukrepi lahko doprinesejo k zmanjšanju oz. odpravi motenj:
• Uporaba oklopljenih električnih napajalnih kablov.

Povzetek
• Trajno obratovanje med 1 Hz in nazivno frekvenco (50 Hz oz. 60 Hz), ob upoštevanju minimalne
pretočne hitrosti
• Upoštevanje dodatnih ukrepov glede EMC (izbira
frekvenčnega pretvornika, uporaba filtrov itd.)
• Nikoli ne prekoračite nazivnega toka in nazivnega
števila vrtljajev motorja.
• Priključek lastne kontrole temperature (bimetalno
ali PTC-tipalo) mora biti mogoč.
10.3. Dovoljenje za uporabo v potencialno eksploziv‑
nem območju
To poglavje vsebuje posebne informacije za
lastnike in uporabnike črpalk, ki so bile izdelane in
atestirane za okolje z nevarnostjo eksplozije.
Poglavje s tem razširja in dopolnjuje standardna
navodila za to črpalko. Poleg tega dopolnjuje
in/ali razširja tudi poglavje „Splošna varnostna
navodila“, zato ga morajo prebrati in razumeti vsi
uporabniki in upravljavci črpalke.
To poglavje velja samo za črpalke z Ex-atestom
in vsebuje pripadajoča dodatna navodila!

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo-Rexa CUT

10.3.1. Označevanje črpalk z Ex-atestom
Črpalke, ki so atestirane za uporabo v eksplozivni
atmosferi, so na napisni ploščici označene z:
• „Ex“-simbolom ustreznega atesta,
• navedbo o Ex-klasifikaciji,
• Številka certifikata
10.3.2. Atest po ATEX
Motorji so overjeni za obratovanje v eksplozijsko
ogroženi atmosferi v skladu z direktivo 94/09/ES
in potrebujejo električne naprave skupine naprav
II, kategorija 2.
Zato je motorje mogoče uporabljati v conah 1 in
2.
Ti motorji ne smejo obratovati v coni 0!
Neelektrične naprave, npr. hidravlika, ustrezajo
direktivi 94/09/ES.
ATEX-klasifikacija
Ex-klasifikacija, npr. II 2G Ex de IIB T4 Gb, na napisni ploščici pomeni:
• II = skupina naprav
• 2G = kategorija naprav (2 = primernost za cono 1,
G = plini, pare in megla)
• Ex = Ex-zaščitena naprava v skladu z evropskim
standardom
• d = zaščita pred vžigom ohišja motorja: tlačno
trdno ohišje
• e = zaščita pred vžigom priključnih sponk: povečana varnost
• II = uporaba, določena za eksplozijsko nevarno
okolje razen rudnikov
• B = namenjeno za uporabo skupaj s plini podskupine B (vsi plini razen vodika, acetilena, ogljikovega disulfida)
• T4 = maks. temperatura površine naprave je
135 °C
• Gb = nivo zaščite naprave „b“
Stopnja zaščite „tlačno trdno ohišje“
Motorji s to stopnjo zaščite morajo biti opremljeni
z omejevalnikom temperature (1-krožna kontrola
temperature).
Obratovanje v nepotopljenem stanju
Zamenjava motorja v eksplozivni atmosferi ni
dovoljena!
Številka certifikata
Številko certifikata za atest najdete na napisni
ploščici, na vašem potrdilu naročila in na podatkovnem listu.
10.3.3. Električni priklop
SMRTNA nevarnost zaradi električnega toka!
Pri nestrokovnem električnem priklopu
obstaja smrtna nevarnost zaradi udara toka
in/ali eksplozije. Električni priklop sme izvesti
le strokovnjak elektrotehnične stroke, ki je
pooblaščen s strani lokalnega podjetja za
oskrbo z energijo; priklop je treba izvesti
v skladu z lokalno veljavnimi predpisi.
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Poleg informacij v poglavju „Električni priklop“ je
pri črpalkah z Ex-atestom treba dodatno upoštevati naslednje točke:
• Priključitev na električni dovod mora biti izvedena
izven Ex-območja ali v ohišju, ki ima zaščito pred
vžigom v skladu z DIN EN 60079-0!
• Toleranca napetosti: ±10 %
Agregati z nazivno napetostjo 380...415 V imajo
toleranco napetosti maks. ±5 %.
• Vse nadzorne naprave izven „območij, ki zadržijo vžig in preboj“ morajo biti priključene preko
ločevalnih Ex-relejev.
Priključitev enote za kontrolo temperature
Motor je opremljen z omejevalnikom temperature
(1-krožna kontrola temperature).
Motor je lahko opcijsko opremljen s temperaturno
regulacijo in omejevalnikom temperature (2-krožna kontrola temperature).
SMRTNA nevarnost zaradi napačne priključit‑
ve!
Zaradi pregrevanja motorja preti nevarnost
eksplozije! Omejevalnik temperature mora biti
priključen tako, da je po aktiviranju ponovni
vklop možen šele, če je bila ročno pritisnjena
„tipka za sprostitev“!

Pri 2-krožni kontroli temperature je preko temperaturne regulacije dovoljen avtomatski ponovni
vklop. Pri tem je treba upoštevati največje dopustno število preklopov 15/h in premor 3 minute.
• Bimetalno tipalo mora biti priključeno preko
releja vrednotenja. V ta namen priporočamo rele
„CM‑MSS“. Pragovna vrednost je tu že predhodno
nastavljena.
Priključne vrednosti: maks. 250 V(AC), 2,5 A, cos
φ=1
• PTC-tipala (dobavljiva kot opcija / v skladu z DIN
44082) morajo biti priključena preko releja vrednotenja. V ta namen priporočamo rele „CM‑MSS“.
Pragovna vrednost je tu že predhodno nastavljena.
Ko je dosežena pragovna vrednost, mora slediti
izklop.
Nadzor prostora za motor
• Napravo za kontrolo prostora za motor je treba
priključiti preko releja vrednotenja. V ta namen
priporočamo rele „NIV 101/A“. Pragovna vrednost
znaša 30 kOhm. Ko je dosežena pragovna vrednost, mora slediti izklop.
Priključitev enote za nadzor tesnilne komore
• Paličasto elektrodo je treba priključiti preko releja
vrednotenja! V ta namen priporočamo rele „XR41“. Pragovna vrednost znaša 30 kOhm.
• Priključitev mora biti izvedena preko tokokroga z
lastno varnostjo!
Obratovanje s frekvenčnim pretvornikom
• Trajno obratovanje do nazivne frekvence (50 Hz
oz. 60 Hz), ob upoštevanju minimalne pretočne
hitrosti
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• Upoštevanje dodatnih ukrepov glede EMC (izbira frekvenčnega pretvornika, uporaba filtrov
itd.)
• Nikoli ne prekoračite nazivnega toka in nazivnega števila vrtljajev motorja.
• Priključek lastne kontrole temperature (bimetalno ali PTC-tipalo) mora biti mogoč.
10.3.4. Zagon
SMRTNA nevarnost zaradi eksplozije!
Črpalk brez Ex-oznake ni dovoljeno uporab‑
ljati v Ex-območju! Preti smrtna nevarnost
zaradi eksplozije! Pri uporabi v Ex-območjih
upoštevajte naslednje točke:
• Črpalka mora biti atestirana za uporabo v
Ex-območjih!

• Priključitev na električni dovod mora biti
izvedena izven Ex-območja ali v ohišju, ki ima
zaščito pred vžigom v skladu z DIN EN 600790!

• Stikalne naprave morajo biti nameščene izven
Ex-območja ali v ohišju, ki ima zaščito pred
vžigom v skladu z DIN EN 60079-0! Poleg tega
morajo biti dimenzionirane za obratovanje
črpalk z Ex-atestom.
• Dodatna oprema mora biti atestirana za upo‑
rabo skupaj z Ex-črpalkami.

SMRTNA nevarnost zaradi eksplozije!
Hidravlično ohišje mora biti med obratova‑
njem polno (povsem zalito z medijem). Če
hidravlično ohišje ni potopljeno in/ali zaide
zrak v hidravliko, zaradi iskrenja, npr. zaradi
statičnega naboja lahko pride do eksplozije!
Z zaščito pred suhim tekom zagotovite, da se
izvede izklop.

Poleg informacij v poglavju „Zagon“ je pri črpalkah
z Ex-atestom treba dodatno upoštevati naslednje
točke:
• Za določitev Ex-območja je odgovoren uporabnik.
Znotraj Ex-območja je dovoljena samo uporaba
črpalk z Ex-atestom.
• Črpalke, ki imajo Ex-atest, morajo biti ustrezno
označene.
• Da bi suho tekočim motorjem v načinu obratovanja S3 zagotovili potrebno hlajenje, jih je treba,
potem ko ste jih dvignili iz medija, pred ponovnim
vklopom popolnoma potopiti!
10.3.5. Vzdrževanje
SMRTNA nevarnost zaradi električnega toka!
Pri delih na električnih napravah obsta‑
ja smrtna nevarnost zaradi udara toka. Pri
vseh vzdrževalnih delih in popravilih morate
črpalko ločiti od električnega omrežja in jo
zavarovati pred ponovnim vklopom. Poškodbe
električnega kabla sme odpraviti le usposo‑
bljen strokovnjak elektrotehnične stroke.
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Poleg informacij v poglavju „Vzdrževanje“ je pri
črpalkah z Ex-atestom treba dodatno upoštevati
naslednje točke:
• Vzdrževanje in popravila v skladu s tem priročnikom za obratovanje in vzdrževanje je treba izvajati
po predpisih.
• Popravila in/ali konstrukcijske spremembe, ki
v tem priročniku za obratovanje in vzdrževanje
niso navedeni ali bi vplivali na varnost Ex-zaščite,
smejo izvajati samo proizvajalec ali s strani proizvajalca atestirane servisne delavnice.
• Popravilo na režah območja, ki zadrži vžig in
preboj, je dovoljeno le v skladu z ustreznimi
določili proizvajalca o konstrukciji. Popravilo v
skladu z vrednostmi v tabelah 1 in 2 standarda
DIN EN 60079-1 ni dopustno.
• Dovoljena je samo uporaba zapornih vijakov
z odobritvijo proizvajalca, katerih razred trdnosti
je 600 N/mm².
Menjava kabla
Menjava kabla je najstrožje prepovedana, opraviti
jo sme samo proizvajalec ali s strani proizvajalca
atestirane servisne delavnice!
10.4. Nadomestni deli
Naročanje nadomestnih delov opravite pri servisni
službi Wilo. Da bi se izognili potrebi po dodatnih
vprašanjih in napakam pri naročanju, vedno navedite serijsko številko in/ali številko artikla.
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo-Rexa CUT
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