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Type
(mm) 

A B C D E F G H J K

Helix VE22 PN16/PN25/
PN30 130 296 215 250 300 90 DN50 125 4 x M16

16 x 
Ø14

Helix VE36

PN16 170
or

220
296

240
or

220
250 320 105 DN65 145

4 x M16

PN25/PN30 8 x M16

Helix VE52 PN16/PN25/
PN30

190
or

220
296

266
or

220
250 365 140 DN80 160 8 x M16

Type
(mm) 

A B C D E F G H J K

Helix VE22 PN16/PN25 130 255 215 226 300 90 DN50 125 4 x M16

4 x  
Ø14

Helix VE36

PN16

170 284 240 230 320 105 DN65 145

4 x M16

PN25 8 x M16

Helix VE52 PN16/PN25
190
or

170
310

266
or

240
234 365 140 DN80 160 8 x M16

-2 -3

-1



Σχ. 8



Σχ. A1

1

1



2

4

3

Σχ. A2

Σχ. A3

4

3

2

Σχ. A4

3

42



10 WILO SE 01/2016

Ελληνικά

1. Γενικά

 1.1 Συνοπτικά γι’ αυτό το εγχειρίδιο
Το πρωτότυπο των οδηγιών λειτουργίας είναι στη 
αγγλική γλώσσα. Όλες οι άλλες γλώσσες αυτών 
των οδηγιών είναι μετάφραση του πρωτοτύπου.
Το εγχειρίδιο με τις οδηγίες εγκατάστασης και 
λειτουργίας αποτελούν στοιχείο αυτού του 
προϊόντος. Πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμο 
κοντά στο μηχάνημα.
Η ακριβής προσοχή και τήρηση αυτών των 
οδηγιών είναι προϋπόθεση για τη σωστή χρήση 
και χειρισμό του μηχανήματος σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές.
Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 
αντιστοιχούν στον τρόπο κατασκευής του 
μηχανήματος και ανταποκρίνονται στα ισχύοντα 
πρότυπα ασφαλείας κατά το χρόνο έκδοσής τους.
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ:
Ένα αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης 
ΕΕ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των οδηγιών 
λειτουργίας.
Σε περίπτωση τροποποίησης των εκεί 
αναφερόμενων εξαρτημάτων χωρίς προηγούμενη 
συνεν νόηση με την εταιρεία μας, η δήλωση αυτή 
χάνει την εγκυρότητά της.

2. Ασφάλεια
Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν βασικές 
υποδείξεις, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά 
την  τοποθέτηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση. 
Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να διαβάζονται όχι μόνο 
από τον εγκαταστάτη πριν από τη συναρμολόγηση 
και τη θέση σε λειτουργία, αλλά και από το 
υπεύθυνο για το χειρισμό του μηχανήματος ειδικό 
προσωπικό και το χρήστη.
Προσοχή δεν πρέπει να δίνεται μόνο στις γενικές 
υποδείξεις ασφαλείας αυτής της παραγράφου, 
αλλά και στις ειδικές υποδείξεις ασφαλείας με 
τα σύμβολα που περιγράφονται στις παρακάτω 
παραγράφους.

 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες 
λειτουργίας 

  Σύμβολα

Γενικό σύμβολο κινδύνου

Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση

Οδηγια

  Λέξεις επισήμανσης:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση. 
Η  μη  τήρηση των οδηγιών λειτουργίας μπορεί 
να οδηγήσει σε θάνατο ή σε βαρύτατους 
τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο χρήστης μπορεί να υποστεί 
(σοβαρούς) τραυ-ματισμούς. Το σύμβολο «Προειδο-
ποίηση» σημαίνει ότι υπάρχει η πιθανότητα 
πρόκλησης (σοβαρών) τραυματισμών, αν δεν 
ληφθεί υπόψη αυτή η υπόδειξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά 
στο μηχάνημα ή την εγκα-τάσταση. Η επισήμανση 
«Προσοχή» αφορά πιθανές ζημιές λόγωμη 
τήρησης των υποδείξεων.

ΟΔΗΓΙΑ: Χρήσιμη οδηγία/υπόδειξη για τον 
χειρισμό του προϊόντος. Εφιστά επίσης την 
προσοχή του χρήστη σε πιθανές δυσκολίες.
Υποδείξεις που αναγράφονται πάνω στο προϊόν, 
όπως π.χ.

• τα βέλη φοράς περιστροφής/ροής,
• ενδείξεις για τις συνδέσεις, 
• πινακίδα τύπου,
• προειδοποιητικά αυτοκόλλητα,

πρέπει τα λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη και 
να διατηρούνται ευανάγνωστα.

 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού
Το προσωπικό που ασχολείται με τη 
συναρμολόγηση, το χειρισμό και τη συντήρηση 
πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση 
γι’ αυτές τις εργασίες. Ο τομέας ευθύνης, 
η  αρμοδιότητα και επιτήρηση του προσωπικού 
πρέπει να ρυθμίζονται επακριβώς από τον 
χρήστη. Εάν το προσωπικό δεν διαθέτει τις 
απαραίτητες γνώσεις, πρέπει να εκπαιδευτεί και 
να λάβει τις απαραίτητες οδηγίες. Αυτό μπορεί να 
γίνει, εφόσον απαιτείται, από τον κατασκευαστή/ 
προμηθευτή του μηχανήματος κατόπιν εντολής 
του χρήστη.

 2.3 Κίνδυνοι εάν αγνοηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας
Εάν δεν τηρηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας 
μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, 
το  περιβάλλον και για το μηχάνημα ή την 
εγκατάσταση. Η μη τήρηση των οδηγιών 
ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία 
διεκδίκησης αποζημίωσης/εγγύησης.
Ειδικότερα η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας 
μπορεί να προκαλέσει τους εξής κινδύνους:

• Κινδύνους για τα πρόσωπα από ηλεκτρικές, 
μηχανικές ή βακτηριολογικές επιδράσεις

• Κινδύνους για το περιβάλλον λόγω διαρροής 
επικίνδυνων υλικών

• Υλικές ζημιές
• Διακοπή σημαντικών λειτουργιών της συσκευής 

ή της εγκατάστασης
• Διακοπή των προδιαγεγραμμένων διαδικασιών 

συντήρησης και επισκευής

 2.4 Εργασία προσέχωντας την τήρηση των 
υποδείξεων ασφαλείας
Πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας 
που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, 
οι ισχύοντες εθνικοί κανονισμοί για την προστασία 
από ατυχήματα, όπως και οι τυχόν εσωτερικοί 
κανονισμοί εργασίας, λειτουργίας και ασφαλείας 
από πλευράς χρήστη.
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 2.5 Yποδείξεις ασφαλείας για τον χρήστη
Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμο
ποιείται από άτομα με περιορισμένες φυσικές, 
κινητικές ή διανοητικές ικανότητες, ή  που δεν 
διαθέτουν εμπειρία ή σχετικές γνώσεις (ούτε από 
παιδιά). Εκτός εάν επιτηρούνται από ένα άτομο 
που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή αν 
λαμβάνουν οδηγίες από αυτό το άτομο σχετικά 
με τον τρόπο χρήσης της συσκευής. Τα  παιδιά 
πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην υπάρξει 
περίπτωση να παίξουν με τη συσκευή.

• Εάν στο προϊόν/στην εγκατάσταση υπάρχουν 
κίνδυνοι από εξαρτήματα που έχουν πολύ 
υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, πρέπει αυτά 
τα εξαρτήματα να αποκλειστούν από τον υπεύθυνο 
χρήστη, ώστε να μην τα αγγίξει κανείς.

• Οι διατάξεις προστασίας έναντι αγγίγματος των 
κινούμενων εξαρτημάτων (π.χ. των συνδέσμων) 
δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί εάν το μηχάνημα 
βρίσκεται σε λειτουργία.

• Τα υγρά από διαρροές (π.χ. στην τσιμούχα άξονα) 
επικίνδυνων υγρών άντλησης (π.χ. από εκρηκτικά, 
δηλητηριώδη, καυτά υγρά) πρέπει να απομακ
ρύνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην 
συνιστούν πηγές κινδύνου για τον άνθρωπο και 
το περιβάλλον. Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές 
νομικές διατάξεις.

• Τα λίαν εύφλεκτα υλικά πρέπει να παραμένουν 
κατά κανόνα μακριά από το προϊόν.

• Πρέπει να αποκλεισθούν οι κίνδυνοι που 
προέρχονται από την ηλεκτρική ενέργεια. 
Πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές του 
VDE και των τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής 
ενέργειας (ΔΕΗ).

 2.6 Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες 
συναρμολόγησης και συντήρησης
Ο χρήστης πρέπει να φροντίζει, ώστε όλες 
οι  εργασίες ελέγχου και συναρμολόγησης 
να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο και 
εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο γνωρίζει τις 
οδηγίες λειτουργίας.
Οι εργασίες στο μηχάνημα και την εγκατάσταση 
πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο όταν 
η εγκατάσταση είναι εκτός λειτουργίας. Πρέπει να 
τηρείται οπωσδήποτε η διαδικασία θέσης εκτός 
λειτουργίας του μηχανήματος/της εγκατάστασης, 
όπως περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης 
και λειτουργίας. 
Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση των 
εργασιών πρέπει να γίνει η επανεγκατά σταση 
των διατάξεων ασφαλείας και προστασίας και 
η επανενεργοποίησή τους.

 2.7 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή 
ανταλλακτικών
Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή 
ανταλλακτικών θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια του προϊόντος και του προσωπικού 
και ακυρώνουν τις δηλώσεις από μέρους του 
κατασκευαστή σχετικά με την ασφάλεια.
Οι τροποποιήσεις στο μηχάνημα επιτρέπονται 
μόνο κατόπιν συμφωνίας με τονκατασκευαστή. 
Αυθεντικά εξαρτήματα και ανταλλακτικά του 

ιδίου του κατασκευαστή εξασφαλίζουν πλήρη 
ασφάλεια λειτουργίας. Η χρήση εξαρτημάτων άλλης 
προέλευσης απαλλάσσει τον κατασκευαστή από 
τις ευθύνες σχετικά με ενδεχόμενες συνέπειες.

 2.8 Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας
Η ασφάλεια κατά τη λειτουργία της παραδι
δόμενης αντλίας δια σφαλίζεται μόνο εφόσον 
γίνεται η προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το 
κεφάλαιο 4 των οδηγιών λειτουργίας. Σε καμία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται να ξεπερασθούν 
οι οριακές τιμές που δίδονται στο φύλλο 
χαρακτηριστικών του προϊόντος.

3. Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση

Μόλις παραλάβετε τη συσκευή, ελέγξτε 
την αμέσως για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. 
Αν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά κατά τη 
μεταφορά, προβείτε στις απαραίτητες διαδικασίες 
κατά της μεταφορικής υπηρεσίας εντός της 
προθεσμίας έγερσης αξιώσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας εξωτερικών 
παραγόντων. Αν πρόκειται να εγκαταστήσετε τη 
συσκευή αργότερα, αποθηκεύστε την σε στεγνό 
μέρος και προστατεύστε την από κραδασμούς και 
τυχόν επιδράσεις από εξωτερικούς παράγοντες 
(υγρασία, παγετό κ.λπ.).
Το προϊόν θα πρέπει να καθαρίζεται διεξοδικά 
πριν να τεθεί σε προσωρινή αποθήκευση. Το 
προϊόν μπορεί να αποθηκεύεται από ένα έτος 
και πάνω.

Χειριστείτε την αντλία με προσοχή για να αποφύγετε 
ενδεχόμενη ζημιά πριν από την εγκατάσταση.

4. Προβλεπόμενη χρήση
Η βασική λειτουργία της αντλίας είναι η άντληση 
ζεστού ή κρύου νερού, μείγματος νερού με 
γλυκόλη ή άλλων υγρών χαμηλού ιξώδους που 
δεν περιέχουν ορυκτέλαιο, στερεές ή διαβρωτικές 
ουσίες ή μακρόϊνα συστατικά. Για την άντληση 
διαβρωτικών χημικών ουσιών απαιτείται έγκριση 
από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος έκρηξης!
Μην χρησιμοποιείτε αυτήν την αντλία για το χειρισμό 
εύφλεκτων ή εκρηκτικών υγρών.

 4.1 Τομείς χρήσης
 διανομή νερού και αύξηση πίεσης,
 βιομηχανικά συστήματα κυκλοφορίας,
- επεξεργασία υγρών,
 κυκλώματα νερού ψύξης,
 σταθμοί πυρόσβεσης και πλύσης,
 συστήματα άρδευσης κ.λπ.
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5. Τεχνικά στοιχεία

 5.1 Κωδικοποίηση τύπου

Example: Helix VE2205/2-1/16/E/KS/xxxx

Helix V Κάθετη φυγοκεντρική αντλία υψηλής πίεσης σε σχεδιασμό Inline

E Με μετατροπέα για τον ηλεκτρονικό έλεγχο ταχύτητας

22 Ονομαστική παροχή σε m³/h

05 Αριθμός πτερωτών

2 Αριθμός ζυγοσταθμισμένων πτερωτών (αν υπάρχουν)

1

Κωδικός υλικού αντλίας
1 =  Κέλυφος αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4308 (AISI 304) + Υδραυλικό σύστημα 1.4307 

(AISI 304)
2 =  Δομοστοιχειωτό κέλυφος αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4409 (AISI 316L) + Υδραυλικό 

σύστημα 1.4404 (AISI 316L)
3 =  Δομοστοιχειωτό κέλυφος αντλίας από χυτοσίδηρο ENGJL250 (εγκεκριμένη επικάλυψη 

ACS και WRAS) + Υδραυλικό σύστημα 1.4307 (AISI 304)
4 =  Monobloc κέλυφος αντλίας από χυτοσίδηρο ENGJL250 (εγκεκριμένη επικάλυψη ACS και 

WRAS) + Υδραυλικό σύστημα 1.4307 (AISI 304)
5 =  Monobloc κέλυφος αντλίας από χυτοσίδηρο ENGJL250 (στάνταρ επικάλυψη) + 

Υδραυλικό σύστημα 1.4307 (AISI 304)

16

Σύνδεση σωλήνα 
16 = PN16 
25 = PN25 
30 = PN40 

E
Κωδικός τύπου στεγανοποίησης
E = EPDM
V = FKM

KS
K =  Παρέμβυσμα τύπου κασέτας, οι εκδόσεις χωρίς «K» εξοπλίζονται με απλό μηχανικό 

στυπιοθλίπτη 
S = Ευθυγράμμιση προσανατολισμού λατέρνας με σωλήνα αναρρόφησης

Αντλία ελεύθερου άξονα (χωρίς κινητήρα)

50
60 Συχνότητα κινητήρα (Hz)

-38FF265 Ø άξονα κινητήρα – διάσταση λατέρνας

xxxx Κωδικός προαιρετικών εξοπλισμών (αν υπάρχουν)

WILO SE 01/2016
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 5.2 Τεχνικά στοιχεία

 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (*) 
• Εκπομπή παρεμβολών για κατοικημένες περιοχές 
–  
1ο περιβάλλον: EN 618003  
• Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία για βιομηχανικά 
περιβάλλοντα –  
2ο περιβάλλον: EN 618003 

 Διατομή καλωδίου τροφοδοσίας 
(4κλωνο καλώδιο): mm2

Μέγιστη πίεση λειτουργίας

Κέλυφος αντλίας 16, 25 ή 30 bar ανάλογα με το μοντέλο

Μέγιστη πίεση αναρρόφησης

10 bar
Σημείωση: Η πραγματική πίεση στομίου εισόδου (P Inlet) + η πίεση σε 
0 παροχή που αποδίδει η αντλία πρέπει να είναι κάτω από τη μέγιστη 
πίεση λειτουργίας της αντλίας. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης 
πίεσης λειτουργίας, το σφαιρικό έδρανο και ο μηχανικός στυπιοθλίπτης 
μπορεί να υποστούν ζημιά ή να μειωθεί η διάρκεια ζωής.
P Inlet + P σε 0 παροχή ≤ Pmax αντλίας 
Ανατρέξτε στην πινακίδα στοιχείων της αντλίας για τη μέγιστη πίεση 
λειτουργίας: Pmax

Περιοχή θερμοκρασιών

Θερμοκρασίες υγρών

20°C έως +120 °C
30°C έως +120° C (εάν είναι πλήρως από ανοξείδωτο χάλυβα)
15°C έως + 90°C (έκδοση Viton για στεγανοποιητικό δακτύλιο και 
μηχανικό στυπιοθλίπτη)

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 15°C έως +50 °C
Κατόπιν ζήτησης για άλλη θερμοκρασία

Ηλεκτρικά στοιχεία

Απόδοση κινητήρα Κινητήρας κατά IEC 6003430

Δείκτης προστασίας κινητήρα IP 55

Κατηγορία μόνωσης 155 (F)

Συχνότητα Βλέπε πινακίδα στοιχείων κινητήρα

Ηλεκτρική τάση Βλέπε πινακίδα στοιχείων κινητήρα

Λοιπά στοιχεία

Υγρασία < 90% χωρίς συμπυκνώματα υγρασίας

Υψόμετρο < 1000 m (> 1000 m κατόπιν ζήτησης)

Μέγιστο ύψος αναρρόφησης σύμφωνα με την τιμή NPSH της αντλίας

Στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A)
0/+3 dB(A)

Ισχύς  (kW)

0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22

61 63 67 71 72 74 78 81

Διατομή καλωδίου ισχύος
(καλώδιο αποτελούμενο από 4 κλώνους) 
mm²

Ισχύς  (kW)

0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22

1.2 1.52.5 2.5 – 4 2.5 – 6 4 – 6 6 – 10 10 – 16

(*) Αν κοντά στην αντλία (σε απόσταση μικρότερη 
από 1 m από την ηλεκτρονική μονάδα) υπάρχουν 
συστήματα ραδιοφωνικής μετάδοσης, κωδικοποιητές 
ή παρεμφερείς συσκευές που λειτουργούν σε εύρος 
συχνοτήτων μεταξύ 600 MHz και 1 GHz, τότε ενδέχεται 
να παρουσιαστούν παρεμβολές στην οθόνη ή στην 
ένδειξη πίεσης της οθόνης. Ωστόσο, η λειτουργία της 
αντλίας δεν επηρεάζεται σε καμία περίπτωση.

Σχέδιο και διαστάσεις σωλήνων (σχ. 4).

 5.3 Περιεχόμενο παράδοσης 
• Πολυβάθμια αντλία
• Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

WILO SE 01/2016



14

Ελληνικά

 5.4 Παρελκόμενα
Για τη σειρά Helix διατίθενται τα παρακάτω 
γνήσια παρελκόμενα διατίθενται:

• Μονάδα IF PLR για τη σύνδεση με το PLR/
μετατροπέα διεπαφής.

• Μονάδα IF LON για τη σύνδεση με το δίκτυο 
LONWORKS. Αυτές οι μονάδες συνδέονται 
απευθείας στις διεπαφές σύνδεσης του 
μετατροπέα (βλέπε παρακάτω σχήμα).

• Βαλβίδες αντεπιστροφής (με πτερύγιο 
ή ελατηριωτό δακτύλιο για λειτουργία 
με σταθερή πίεση).

• Κιτ προστασίας από έλλειψη νερού.
• Κιτ αισθητήρα για τη ρύθμιση της πίεσης (ακρίβεια:  

≤ 1 %, χρήση μεταξύ 30 % και 100 % του 
εύρους μέτρησης).

Συνιστάται η χρήση νέων παρελκόμενων.
6. Περιγραφή και λειτουργία

 6.1 Περιγραφή του προϊόντος

ΣΧ. 1 
1 – Παξιμάδι σύνδεσης κινητήρα
2 – Προστατευτικό συνδέσμου
3 – Τσιμούχα φυσιγγίου
4 – Υδραυλικό βαθμιδωτό κέλυφος
5 – Πτερωτή
6 – Άξονας αντλίας
7 – Κινητήρας
8 – Σύνδεσμος
9 – Δακτύλιος αντλίας
10 – Επένδυση σωλήνων
11 – Φλάντζα
12 – Περίβλημα αντλίας
13 – Πλάκα βάσης

Ονομασία Αρ. εξαρτήματος

2 στρογγυλές κόντρα φλάντζες από ανοξείδωτο χάλυβα, 1.4404 (PN16 – DN50) 4038587

2 στρογγυλές κόντρα φλάντζες από ανοξείδωτο χάλυβα, 1.4404  (PN25 – DN50) 4038589

2 στρογγυλές κόντρα φλάντζες από χάλυβα  (PN16 – DN50) 4038585

2 στρογγυλές κόντρα φλάντζες από χάλυβα  (PN25 – DN50) 4038588

2 στρογγυλές κόντρα φλάντζες από ανοξείδωτο χάλυβα, 1.4404  (PN16 – DN65) 4038592

2 στρογγυλές κόντρα φλάντζες από ανοξείδωτο χάλυβα, 1.4404  (PN25 – DN65) 4038594

2 στρογγυλές κόντρα φλάντζες από χάλυβα,  (PN16 – DN65) 4038591

2 στρογγυλές κόντρα φλάντζες από χάλυβα,  (PN25 – DN65) 4038593

2 στρογγυλές κόντρα φλάντζες από ανοξείδωτο χάλυβα, 1.4404  (PN16 – DN80) 4073797

2 στρογγυλές κόντρα φλάντζες από ανοξείδωτο χάλυβα, 1.4404  (PN25 – DN80) 4073799

2 στρογγυλές κόντρα φλάντζες από χάλυβα,  (PN16 – DN80) 4072534

2 στρογγυλές κόντρα φλάντζες από χάλυβα  (PN25 – DN80) 4072536

Κιτ παράκαμψης 25 bar 4124994

Κιτ παράκαμψης (με μανόμετρο 25 bar) 4124995

Βάση με αντικραδασμικά για αντλίες έως 5,5 kW 4157154

Ισχύς (kW)

0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4
 

Ισχύς (kW)

5,5 7,5

5,5 7,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ισχύς (kW)

11 15 18,5 22
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ΣΧ. 2, 3
1 – Φίλτρο
2 – Βαλβίδα αναρρόφησης αντλίας
3 – Βαλβίδα εκροής αντλίας
4 – Βαλβίδα ελέγχου
5 – Τάπα αποστράγγισης + αρχικής πλήρωσης
6 – Τάπα εξαερισμού και τάπα πλήρωσης
7 – Δεξαμενή
8 – Μπλοκ βάσης
9 – Προαιρετικά: τάπες πίεσης (α – αναρρόφησης,  

β – εκροής)
10 – Γάντζος ανύψωσης

ΣΧ. A1, A2, A3, A4
1 – Μπλοκ διακοπτών
2 – Αισθητήρας πίεσης
3 – Δεξαμενή
4 – Βαλβίδα μόνωσης της δεξαμενής

 6.2 Λειτουργία του προϊόντος
• Οι αντλίες Helix είναι κάθετες πολυβάθμιες 

αντλίες υψηλής πίεσης, μη αυτόματης έγχυσης 
για σύνδεση inline.

• Οι αντλίες Helix συνδυάζουν υδραυλικά 
συστήματα και κινητήρες υψηλής απόδοσης 
(εφόσον υπάρχουν).

• Όλα τα μεταλλικά τμήματα που έρχονται 
σε επαφή με το υγρό είναι κατασκευασμένα 
από ανοξείδωτο χάλυβα ή φαιό χυτοσίδηρο.

• Διατίθενται ειδικές κατασκευές για τα διαβρωτικά 
υγρά. Τα τμήματα αυτών των κατασκευών 
που έρχονται σε επαφή με το υγρό είναι 
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.

• Η τσιμούχα φυσιγγίου χρησιμοποιείται ως τυπικό 
εξάρτημα για όλα τα προϊόντα της σειράς Helix 
για τη διευκόλυνση της συντήρησης. 

• Στα μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με τον 
βαρύτερο κινητήρα (> 40 kg), διατίθεται 
ένας ειδικός σύνδεσμος ο οποίος επιτρέπει 
την αντικατάσταση της τσιμούχας χωρίς να 
αφαιρείται ο κινητήρας.

• Ο δακτύλιος αντλίας της σειράς Helix περιλαμβάνει 
ένα πρόσθετο ένσφαιρο έδρανο το οποίο 
εξουδετερώνει τις υδραυλικές αξονικές 
δυνάμεις: αυτό επιτρέπει την τοποθέτηση ενός 
πλήρους τυποποιημένου κινητήρα στην αντλία.

• Έχει ενσωματωθεί ειδικός εξοπλισμός χειρισμού 
για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης της αντλία 
(Σχ. 8).

7. Εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση
Όλες οι εργασίες εγκατάστασης και ηλεκτρικής 
σύνδεσης πρέπει να διεξάγονται μόνο από 
εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τους 
τοπικούς κώδικες και κανονισμούς!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού! 
Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται όλοι οι ισχύοντες κανονι
σμοί που σχετίζονται με την πρόληψη ατυχημάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
Εξασφαλίστε την αποτροπή τυχόν κινδύνου 
ηλεκτροπληξίας.

 7.1 Εγκατάσταση
Αφαιρέστε την αντλία από τη συσκευασία και 
απορρίψτε τη συσκευασία σύμφωνα με τους 
κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.

 7.2 Εγκατάσταση
Η εγκατάσταση της αντλίας πρέπει να εκτελείται σε 
στεγνό, καλά αεριζόμενο χώρο χωρίς κίνδυνο παγετού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στην 
αντλία!
Οι ακαθαρσίες και τα υπολείμματα μίγματος 
συγκόλλησης στο σώμα της αντλίας ενδέχεται να 
επηρεάσουν τη λειτουργία της.
• Συνιστάται η διεξαγωγή των εργασιών συγκόλ
λησης πριν από την εγκατάσταση της αντλίας.
• Ξεπλύνετε σχολαστικά το σύστημα προτού  
εγκαταστήσετε την αντλία.

 Εγκαταστήστε την αντλία σε ένα σημείο εύκολης 
πρόσβασης για τη διευκόλυνση της επιθεώρησης 
ή της αντικατάστασης.

 Σε αντλίες μεγάλου βάρους, τοποθετήστε 
έναν γάντζο ανύψωσης (σχ. 2, θέση 12) 
πάνω από την αντλία για να διευκολύνετε 
την αποσυναρμολόγησή της.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Θερμή επιφάνεια! 
Κίνδυνος εγκαυμάτων!
Η αντλία πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιον τρόπο 
ώστε να αποτρέπεται με κάθε τρόπο η επαφή με 
τις καυτές επιφάνειές της κατά τη λειτουργία της.

 Εγκαταστήστε την αντλία σε ένα στεγνό μέρος 
χωρίς κίνδυνο παγετού, και χρησιμοποιήστε τα 
κατάλληλα παρελκόμενα για να την στερεώσετε 
πάνω σε μια επίπεδη τσιμεντένια βάση. Αν είναι 
δυνατό, χρησιμοποιήστε μονωτικό υλικό κάτω 
από την τσιμεντένια βάση (φελλό ή ενισχυμένο 
καουτσούκ) για να αποτρέψετε τη μετάδοση 
θορύβων και κραδασμών στο σύστημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ανατροπής!
Βεβαιωθείτε ότι η αντλία έχει στερεωθεί σωστά 
στο έδαφος.

 Η αντλία πρέπει να εγκατασταθεί σε ένα σημείο 
εύκολης πρόσβασης για τη διευκόλυνση της 
επιθεώρησης ή της απεγκατάστασης. Η αντλία 
πρέπει να εγκαθίσταται πάντα σε απόλυτα όρθια 
θέση πάνω σε τσιμεντένια βάση επαρκούς αντοχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος εξαιτίας ξένων σωμάτων 
στο εσωτερικό της αντλίας! 
Πριν την εγκατάσταση της αντλίας, βεβαιωθείτε 
ότι όλες οι τάπες φραγής έχουν αφαιρεθεί από 
το περίβλημά της.

ΟΔΗΓΙΑ: Οι υδραυλικές λειτουργίες όλων των 
αντλιών ελέγχονται στο εργοστάσιο και γι’ αυτό 
ενδέχεται οι αντλίες να περιέχουν μικρή ποσότητα 
νερού. Για υγειονομικούς λόγους συνιστάται να 
ξεπλύνετε την αντλία προτού την χρησιμοποιήσετε 
για τροφοδοσία πόσιμου νερού.

- Για τις διαστάσεις εγκατάστασης και σύνδεσης 
ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5.2.
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- Ανυψώστε την αντλία χρησιμοποιώντας κατάλληλα 
μηχανήματα ανύψωσης και κατάλληλους ιμάντες 
σύμφωνα με τους κανονισμούς ανύψωσης. 
Πρέπει να χρησιμοποιείτε τους ενσωματωμένους 
γάντζους ανύψωσης για την ανύψωσης και τη 
στερέωση της αντλίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ανατροπής!
Υπάρχει υψηλός κίνδυνος πτώσης λόγω του υψηλού 
κέντρου βάρους ειδικά στην περίπτωση των 
μεγαλύτερων αντλιών. Λάβετε ειδικά μέτρα για 
την ασφαλή στερέωση της αντλίας κατά το χειρισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ανατροπής!
Χρησιμοποιείτε τους γάντζους ανύψωσης μόνο 
εφόσον δεν έχουν υποστεί ζημιές (π.χ. από διάβρωση). 
Αν χρειάζεται αντικαταστήστε τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ανατροπής!
Ποτέ μην ανυψώνετε ολόκληρη την αντλία 
χρησιμοποιώντας τους γάντζους του κινητήρα, 
επειδή έχουν σχεδιαστεί μόνο για την ανύψωση 
του κινητήρα.

- Οι κινητήρες διαθέτουν οπές αποστράγγισης 
για το νερό συμπύκνωσης οι οποίες έχουν 
σφραγιστεί στο εργοστάσιο με πλαστικές τάπες 
για τη διασφάλιση του βαθμού προστασίας 
IP55. Για χρήση σε συστήματα κλιματισμού ή 
ψύξης πρέπει να αφαιρέσετε αυτές τις τάπες 
προκειμένου να είναι δυνατή η εκκένωση.

 7.3 Σύνδεση σωλήνων
-  Συνδέστε την αντλία στους σωλήνες 

χρησιμοποιώντας σωστές κόντρα φλάντζες, 
μπουλόνια, παξιμάδια και παρεμβύσματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Να μην γίνεται υπέρβαση της σύσφιγξης των 
βιδών ή των μπουλονιών.

Απαγορεύεται η χρήση κρουστικού κλειδιού.

 Η κατεύθυνση ροής της αντλίας αναγράφεται 
στην πινακίδα δεδομένων της αντλίας.

- Η αντλία πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε να μην 
προκαλεί τάνυση στις σωληνώσεις. Οι σωλήνες 
πρέπει να στερεώνονται με τέτοιον τρόπο ώστε 

η αντλία να μην στηρίζει το βάρος τους.
- Συνιστάται η τοποθέτηση των βαλβίδων μόνωσης 

στην πλευρά αναρρόφησης και εκροής της 
αντλίας.

 Χρησιμοποιήστε αρμούς διαστολής για την 
άμβλυνση του θορύβου και των κραδασμών, 
εφόσον απαιτείται.

- Η ονομαστική διατομή του σωλήνα αναρρόφησης 
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με αυτήν της 
σύνδεσης της αντλίας.

 Συνιστάται η τοποθέτηση μιας βαλβίδας ελέγχου 
στο σωλήνα εκροής για την προστασία της 
αντλίας από την ωστική δύναμη της πίεσης.

- Για την απευθείας σύνδεση στο δημόσιο δίκτυο 
πόσιμου νερού, ο σωλήνας αναρρόφησης πρέπει 
να διαθέτει επίσης μια βαλβίδα ελέγχου και μια 
βαλβίδα προστασίας. 

 Για την έμμεση σύνδεση μέσω δεξαμενής, 
ο σωλήνας αναρρόφησης πρέπει να διαθέτει 
ένα φίλτρο για την προστασία της αντλίας και 
μια βαλβίδα ελέγχου κατά των ακαθαρσιών.

-  Σε περίπτωση σχεδιασμού αντλίας με φλάντζες 
ημίσειων τμημάτων, συνιστάται να συνδέεται 
το υδραυλικό δίκτυο και μετά να αφαιρούνται 
τα πλαστικά δεματικά στερέωσης ώστε να 
αποφεύγεται τυχόν κίνδυνος διαρροών.

 7.4 Σύνδεση κινητήρα για αντλία με ελεύθερο 
ακραξόνιο (χωρίς κινητήρα)

 Αφαιρέστε τα προστατευτικά συνδέσμων.

ΟΔΗΓΙΑ: Μπορείτε να αφαιρέσετε τα προστατευτικά 
συνδέσμων χωρίς να αφαιρέσετε εντελώς τις βίδες.

 Συνδέστε τον κινητήρα με την αντλία 
χρησιμοποιώντας τις βίδες (για μέγεθος 
δακτυλίου αντλίας FT – βλ. ονομασία προϊόντος) 
ή τις βίδες, τα παξιμάδια και τον εξοπλισμό 
χειρισμού (μέγεθος δακτυλίου αντλίας FF – βλ. 
ονομασία προϊόντος) που παρέχονται μαζί με 
την αντλία. Ελέγξτε την ισχύ και τις διαστάσεις 
του κινητήρα στον κατάλογο της Wilo.

ΟΔΗΓΙΑ: Η ισχύς του κινητήρα μπορεί να 
ρυθμιστεί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
υγρού. Αν χρειάζεται, επικοινωνήστε με το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών της Wilo.

- Κλείστε όλα τα προστατευτικά συνδέσμων σφίγ
γοντας όλες τις βίδες που παρέχονται με την αντλία.

 7.5 Ηλεκτρικές συνδέσεις

Ισχύς (kW)
0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22

M25 
 
 
 
 
 

M25 M32/M40 

Επιλογή  PN16 / PN25

M10 – 20 N.m M12 – 30 N.m

Επιλογή  PN40

M12 – 50 N.m M16 – 80 N.m
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• Τα καλώδια εισόδου για τον αισθητήρα, η εξωτερική ονομαστική 
τιμή, οι είσοδοι [Ext.off] και [Aux] πρέπει να θωρακίζονται.

Ισχύς (kW)

5,5 7,5

 1 

 2 

 3 

 4 

Ισχύς (kW)

11 15 18,5 22

Καλώδιο, θωρακισμένο

1 x M32/40
1 x M20
1 x M16
2 x M12

M12

M16

M16

M20

M25

Ισχύς (kW)

0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4

Καλώδιο, θωρακισμένοM20

M12

M25

M12

M16

Οι μεταλλικές καλωδιακές συνδέσεις με σπείρωμα του μετατροπέα έχουν 

προετοιμαστεί για τη σύνδεση των θωρακισμένων καλωδίων με πλέγμα.
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Εξαίρεση: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διατάξεις 
προστασίας ρεύματος διαρροής που διαθέτουν 
επιλεκτικό σχεδιασμό, ευαίσθητο σε όλα τα ρεύματα.

• Ονομασία: Διάταξη προστασίας ρεύματος 
διαρροής  
• Ρεύμα διέγερσης: > 30 mA.

 Χρησιμοποιήστε μόνο καλώδια τροφοδοσίας 
που συμμορφώνονται με τους ισχύοντες 
κανονισμούς.v

 Μέγιστη επιτρεπόμενη ασφάλεια στην πλευρά 
του ηλεκτρικού δικτύου: 25 A.

 Χαρακτηριστικό διέγερσης των ασφαλειών: Β.
- Μόλις ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία της 

ηλεκτρονικής μονάδας, διεξάγεται ένας έλεγχος 
οθόνης 2 δευτερολέπτων, όπου προβάλλονται 
όλοι οι χαρακτήρες της οθόνης.

ΟΔΗΓΙΑ: αρμονικών.
Οι αντλίες με ισχύ 11 kW, 15 kW, 18,5 kW 
και 22 kW είναι συσκευές για επαγγελματική 
χρήση. Αυτές οι συσκευές υπόκεινται σε 
ιδιαίτερες συνθήκες σύνδεσης, επειδή ένα Rsce 
με τιμή 33 στο σημείο σύνδεσης δεν επαρκεί 
για τη λειτουργία τους. Η σύνδεση στο δημόσιο 
ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης ρυθμίζεται από 
το πρότυπο IEC 61000312 – Ως βάση για την 
αξιολόγηση των αντλιών λαμβάνεται ο πίνακας 
4 για τριφασικές συσκευές υπό ιδιαίτερες 
συνθήκες. Για όλα τα δημόσια σημεία σύνδεσης η 
ισχύς βραχυκυκλώματος Ssc στη διεπαφή μεταξύ 
ηλεκτρικής εγκατάστασης χρήστη και ηλεκτρικού 
δικτύου τροφοδοσίας πρέπει να είναι μεγαλύτερη 
ή ίση με τις τιμές του πίνακα. Εναπόκειται στην 
ευθύνη του εγκαταστάτη ή του χρήστη να 
διασφαλίσει, ενδεχομένως μετά από συνεννόηση 
με τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος, πως αυτές 
οι αντλίες θα λειτουργούν όπως προβλέπεται. 
Εάν η βιομηχανική χρήση γίνει σε εργοστασιακό 
χώρο με αυτόνομη μέση τάση, τότε οι συνθήκες 
σύνδεσης έγκεινται αποκλειστικά στην ευθύνη 
του χρήστη.

Ισχύς κινητήρα [kW] Ισχύς βραχυκυκλώματος SSC [kVA]

11 1800

15 2400

18,5 3000

22 3500

Με εγκατάσταση ενός κατάλληλου φίλτρου 
ανώτερων αρμονικών μεταξύ αντλίας και 
δικτύου τροφοδοσίας μειώνεται το ποσοστό του 
ρεύματος με ανώτερες αρμονικές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!!! 
Εξασφαλίστε την αποτροπή τυχόν κινδύνου 
ηλεκτροπληξίας. 
• Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να διεξάγονται 
μόνο από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους!
• Βεβαιωθείτε ότι η αντλία έχει αποσυνδεθεί από 
το ηλεκτρικό δίκτυο και έχει ασφαλιστεί από μη 
εξουσιοδοτημένη ενεργοποίηση πριν από την 
εκτέλεση οποιωνδήποτε ηλεκτρικών συνδέσεων.
• Για την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία 
απαιτείται σωστή γείωση της αντλίας στους 
ακροδέκτες γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου.

 Ελέγξτε αν το ρεύμα, η τάση και η συχνότητα 
λειτουργίας συμμορφώνονται με τις προδιαγ
ραφές που αναγράφονται στην πινακίδα 
δεδομένων του κινητήρα.

 Η αντλία πρέπει να συνδεθεί στο ηλεκτρικό 
δίκτυο με ένα σταθερό καλώδιο το οποίο έχει 
εξοπλιστεί με γειωμένη βυσματική σύνδεση 
ή με διακόπτη ηλεκτρικού ρεύματος. 

- Οι τριφασικοί κινητήρες πρέπει να συνδέονται 
σε εγκεκριμένο διακόπτη εκκίνησης κινητήρα. 
Η καθορισμένη ονομαστική ένταση ρεύματος 
πρέπει να συμμορφώνεται με τα ηλεκτρικά 
στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα 
δεδομένων του κινητήρα της αντλίας.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να δρομολογείται 
με τέτοιον τρόπο ώστε να μην έρχεται σε επαφή 
με τις σωληνώσεις ή/και το κέλυφος της αντλίας 
και του κινητήρα.

 Η γείωση της αντλίας ή/και της εγκατάστασης 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
μια διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής 
για επιπλέον προστασία.

 Πρέπει να περάσετε το καλώδιο τροφοδοσίας 
(3 φάσεων + γείωση) μέσα από τη καλωδιακή 
σύνδεση με σπείρωμα που υποδεικνύεται 
παρακάτω με μαύρο χρώμα.

 Οι μη συνδεδεμένες καλωδιακές συνδέσεις με 
σπείρωμα πρέπει να σφραγίζονται με τις τάπες 
που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

 Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (συχνότητα, τάση, 
ονομαστικό ρεύμα) του μετατροπέα συχνότητας 
αναγράφονται στην αναγνωριστική ετικέτα 
της αντλίας. Βεβαιωθείτε ότι ο μετατροπέας 
συχνότητας είναι συμβατός με την τροφοδοσία 
του ηλεκτρικού δικτύου.

- Η διάταξη προστασίας από την τάση του κινητήρα 
είναι ενσωματωμένη στον μετατροπέα. Οι παρά
μετροι πρέπει να συμμορφώνονται με τα χαρακτ
ηριστικά της αντλίας και πρέπει να διασφαλίζουν 
την προστασία της αντλίας και του κινητήρα.

 Αν υπάρχει αντίσταση ανάμεσα στη γείωση και 
το ουδέτερο σημείο, εγκαταστήστε μια διάταξη 
προστασίας στην αντίθετη κατεύθυνση της ροής 
του μετατροπέα συχνότητας.

 Εξοπλίστε το σύστημα με έναν διακόπτη 
απομόνωσης με ασφάλεια (τύπου gF) για 
την προστασία του ηλεκτρικού δικτύου.

ΟΔΗΓΙΑ: Αν πρέπει να εγκαταστήσετε μια διάταξη 
προστασίας ρεύματος διαρροής για την προστασία 
του χρήστη, τότε αυτή πρέπει να διαθέτει 
λειτουργία καθυστέρησης. Ρυθμίστε την σύμφωνα 
με το ρεύμα που αναγράφεται στην αναγνωριστική 
ετικέτα της αντλίας.

ΟΔΗΓΙΑ: Αυτή η αντλία διαθέτει έναν μετατροπέα 
συχνότητας και ενδέχεται να μην προστατεύεται 
από διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής. 
Οι μετατροπείς συχνότητας μπορεί να επηρεάσουν 
τη λειτουργία τη διάταξη προστασίας ρεύματος 
διαρροής.
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Αντιστοίχιση ακροδεκτών σύνδεσης.
 Αφαιρέστε τις βίδες και αποσυνδέστε 

το κάλυμμα του μετατροπέα.

ΟΔΗΓΙΑ: Οι ακροδέκτες IN1, IN2, GND και Ext. Off 
πληρούν τις απαιτήσεις της «ασφαλούς αποσύνδεσης» 
(σύμφωνα με το EN6180051) που ισχύουν για τους 
ακροδέκτες ηλεκτρικού δικτύου, καθώς και τους 
ακροδέκτες SBM και SSM (και αντίστροφα).

Ονομασία Αντιστοίχιση Σημειώσεις
L1, L2, L3 Τάση σύνδεσης δικτύου Τριφασικό ρεύμα 3 ~ IEC38

PE Συνδέσεις γείωσης 

IN1 Είσοδος αισθητήρα Τύπος σήματος: Τάση (0 – 10 V, 2 – 10 V)
Αντίσταση εισόδου: Ri ≥ 10 kΩ

Τύπος σήματος: ρεύμα (0 – 20 mA, 4 – 20 mA)
Αντίσταση εισόδου: Rb = 500 Ω

Μπορεί να ρυθμιστεί στο μενού «Σέρβις» <5.3.0.0>

IN2 Είσοδος εξωτερικής ονομαστικής τιμής Τύπος σήματος: Τάση (0 – 10 V, 2 – 10 V)
Αντίσταση εισόδου: Ri ≥ 10 kΩ

Τύπος σήματος: ρεύμα (0 – 20 mA, 4 – 20 mA)
Αντίσταση εισόδου: Rb = 500 Ω

Μπορεί να ρυθμιστεί στο μενού «Σέρβις» <5.4.0.0>

GND (x2) Συνδέσεις γείωσης Και για τις δύο εισόδους IN1 και IN2
+ 24 V Τάση DC για αισθητήρα Μέγιστο φορτίο: 60 mA

Ο ακροδέκτης φέρει προστασία βραχυκυκλώματος.
Aux Είσοδος ελέγχου (Βοηθητική)

«Ακύρωση Off»
για εξωτερικό διακόπτη χωρίς δυναμικό

Η αντλία μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί 
με χρήση της εξωτερικής επαφής χωρίς δυναμικό.
Αυτή η είσοδος παρέχεται για βοηθητικές λειτουργίες, 
π.χ. για αισθητήρα λειτουργίας χωρίς νερό κ.λπ.

Ext. off Είσοδος ελέγχου (ON/OFF)
«Ακύρωση Off»
για εξωτερικό διακόπτη χωρίς δυναμικό

Η αντλία μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί 
με χρήση της εξωτερικής επαφής χωρίς δυναμικό.
Σε συστήματα με υψηλή συχνότητα κύκλων λειτουργίας
(> 20 κύκλους ενεργοποίησης/απενεργοποίησης την ημέρα), 
οι κύκλοι ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πρέπει 
να εκτελούνται μέσω της εισόδου «Ext. off».

SBM Ρελέ «ετοιμότητας λειτουργίας» Στην κανονική λειτουργία, το ρελέ ενεργοποιείται όταν 
η αντλία λειτουργεί ή είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας.
Το ρελέ απενεργοποιείται όταν εμφανιστεί η πρώτη 
βλάβη ή αν διακοπεί η τροφοδοσία από το ηλεκτρικό 
δίκτυο (η αντλία σταματά).
Οι πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της αντλίας 
διαβιβάζονται στο κουτί ελέγχου.
Μπορεί να ρυθμιστεί στο μενού «Σέρβις» <5.7.6.0>
Φορτίο επαφής:
Ελάχιστο: 12 V DC, 10 mA
Μέγιστο: 250 V AC, 1 A

SSM Ρελέ «βλάβης» Αν ανιχνευτούν διαδοχικές βλάβες του ίδιου τύπου 
(από 1 έως 6 ανάλογα με τη σημασία της βλάβης), 
η αντλία σταματά
και αυτό το ρελέ ενεργοποιείται (μέχρι τη χειροκίνητη π
αρέμβαση).
Φορτίο επαφής:
Ελάχιστο: 12 V DC, 10 mA
Μέγιστο: 250 V AC, 1 A

PLR Ακροδέκτες σύνδεσης για το
PLR

Το προαιρετικό PLR της μονάδας IF πρέπει να συνδεθεί στο
πολλαπλό βύσμα, στην περιοχή συνδέσεων του μετατροπέα.
Η σύνδεση είναι ανθεκτική στην ανεστραμμένη πολικότητα.

LON Ακροδέκτες σύνδεσης για το
LON

Το προαιρετικό δίκτυο LON της μονάδας IF πρέπει να 
συνδεθεί στο πολλαπλό βύσμα, στην περιοχή συνδέσεων 
του μετατροπέα.
Η σύνδεση είναι ανθεκτική στη συστροφή.

0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22

x1 x2

WILO SE 01/2016



20

Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο Ακροδέκτες ισχύος

Συνδέστε το 4κλωνο καλώδιο στους ακροδέκτες ισχύος
(φάσεις + γείωση).

Σύνδεση εισόδων / εξόδων Ακροδέκτες εισόδου / εξόδου

• Τα καλώδια εισόδου για τον αισθητήρα, η εξωτερική 
ονομαστική τιμή, οι είσοδοι [Ext.off] και [Aux] πρέπει 
να θωρακίζονται.

• Το τηλεχειριστήριο καθιστά δυνατή την ενεργοποίηση/ 
απενεργοποίηση της αντλίας (ελεύθερη επαφή). 
Αυτή η λειτουργία έχει προτεραιότητα έναντι των 
άλλων λειτουργιών.

• Το τηλεχειριστήριο μπορεί να αποσυνδεθεί με γεφύρωση 
των ακροδεκτών (3 και 4).

Παράδειγμα: Πλωτηροδιακόπτης, μανόμετρο 
για λειτουργία χωρίς νερό κ.λπ.

L1 L2 L3
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Σύνδεση «Ρύθμιση αριθμού στροφών»

Χειροκίνητη ρύθμιση της συχνότητας:

Ρύθμιση της συχνότητας με εξωτερική εντολή:

Σύνδεση «Σταθερή πίεση» ή «Μεταβλητή πίεση»

Ρύθμιση μέσω αισθητήρα πίεσης:
• 2 κλώνοι ( [20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 κλώνοι ( [20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
και ορισμός ονομαστικής τιμής μέσω του 
περιστρεφόμενου κουμπιού

Ρύθμιση μέσω αισθητήρα πίεσης:
• 2 κλώνοι ( [20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 κλώνοι ( [20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
και ρύθμιση ονομαστικής τιμής μέσω της εξωτερικής 
τιμής ρύθμισης

Σύνδεση «Ρυθμιστής P.I.D.»

Ρύθμιση μέσω αισθητήρα (θερμοκρασίας, παροχής κ.
λπ.):
• 2 κλώνοι ( [20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 κλώνοι ( [20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
και ορισμός ονομαστικής τιμής μέσω του 
περιστρεφόμενου κουμπιού

Ρύθμιση μέσω αισθητήρα (θερμοκρασίας, παροχής κ.
λπ.):
• 2 κλώνοι ( [20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 κλώνοι ( [20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
και ρύθμιση ονομαστικής τιμής μέσω της εξωτερικής 
τιμής ρύθμισης

IN

Τηλεχειρι
στήριο

Εξωτερική 
τιμή ρύθμισης

IN

Εξωτερική 
τιμή ρύθμισης

Τηλεχειρι
στήριο

Βοηθητικός έλεγχος

Βοηθητικός έλεγχος

Βοηθητικός έλεγχος

Βοηθητικός έλεγχος

Βοηθητικός έλεγχος
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Αισθητήρας
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Τηλεχειρι
στήριο
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Αισθητήρας
πίεσης

Τηλεχειρι
στήριο
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Εξωτερική 
τιμή ρύθμισης
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Αισθητήρας
πίεσης

Τηλεχειρι
στήριο
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Αισθητήρας
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Τηλεχειρι
στήριο
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aux ext.off MP 20mA/10 DDS
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος! 
Επικίνδυνη τάση επαφής λόγω της αποφόρτισης των 
πυκνωτών του μετατροπέα.

 Μετά την αποσύνδεση της τάσης τροφοδοσίας πρέπει 
να περιμένετε 5 λεπτά προτού κάνετε οποιαδήποτε 
παρέμβαση στον μετατροπέα.

 Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις και οι 
επαφές είναι εκτός τάσης.

 Ελέγξτε τη σωστή σύνδεση των ακροδεκτών σύνδεσης.
- Ελέγξτε εάν η αντλία και η εγκατάσταση έχουν γειωθεί σωστά.

Καμπύλες ελέγχου

IN1: Σήμα εισόδου στις λειτουργίες «Σταθερή πίεση». «Μεταβλητή πίεση» και «Ρυθμιστής P.I.D»

100%

Σήμα αισθητήρα 4 – 20 mA

0 2 4 20Ρεύμα εισόδου (mA)

Τιμή
επί % του εύρους 

μέτρησης του 
αισθητήρα

Το καλώδιο θεωρείται ότι 
έχει υποστεί βλάβη μεταξύ 

0 και 2 mA.
Περιοχή 

ασφαλείας

100%

Σήμα αισθητήρα 0 – 10 V

0 10Τάση εισόδου (V)

Τιμή
επί % του εύρους 

μέτρησης του 
αισθητήρα

100%

Σήμα αισθητήρα 0 – 20 mA

0 220Ρεύμα εισόδου (mA)

Τιμή
επί % του εύρους 

μέτρησης του 
αισθητήρα

100%

Σήμα αισθητήρα 2 – 10 V

0 10Τάση εισόδου (V)

Τιμή
επί % του εύρους 

μέτρησης του 
αισθητήρα
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100%

Τιμή ρύθμισης 4 – 20 mA

0 2 4 20Ρεύμα εισόδου (mA)

Τιμή ρύθμισης

επί % του εύρους 
μέτρησης του 

αισθητήρα

Περιοχή διακοπής του 
μετατροπέα

Περιοχή 
ασφαλείας

100%

Τιμή ρύθμισης 0 – 10 V

0 1 2 10Τάση εισόδου (V)

Τιμή ρύθμισης

επί % του εύρους 
μέτρησης του 

αισθητήρα

Περιοχή διακοπής του 
μετατροπέα

Περιοχή 
ασφαλείας

IN2: Είσοδος του ελέγχου εξωτερικής τιμής ρύθμισης στη λειτουργία «Σταθερή πίεση», «Μεταβλητή πίεση» και 
«Ρυθμιστής P.I.D»

IN2: Είσοδος του ελέγχου εξωτερικής συχνότητας στη λειτουργία «Ρύθμιση αριθμού στροφών»

100%

~30%

~30%

Εξωτερικό σήμα 0 – 20 mA

0 2 4

6 10

20Ρεύμα εισόδου (mA)

Συχνότητα 
μετατροπέα

Περιοχή διακοπής του 
μετατροπέα

Περιοχή 
ασφαλείας

100%

Εξωτερικό σήμα 4 – 20 mA

0 20Ρεύμα εισόδου (mA)

Συχνότητα 
μετατροπέα

Περιοχή διακοπής του 
μετατροπέα

Περιοχή 
ασφαλείας

~30%

3 5

100%

Εξωτερικό σήμα 2 – 10 V

0 10Τάση εισόδου (V)

Συχνότητα 
μετατροπέα

Περιοχή διακοπής του 
μετατροπέα

Περιοχή 
ασφαλείας

100%

~30%

Εξωτερικό σήμα 0 – 10 V

0 1 2 10Τάση εισόδου (V)

Συχνότητα 
μετατροπέα

Περιοχή διακοπής του 
μετατροπέα

Περιοχή 
ασφαλείας
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- Ξεβιδώστε την τάπα εξαερισμού από την τάπα 
πλήρωσης για να εξαγάγετε τον αέρα (6a).

- Σφίξτε την τάπα εξαερισμού όταν εκκενωθεί ο αέρας 
και ξεκινήσει η ροή του αντλούμενου υγρού. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Όταν το αντλούμενο υγρό είναι καυτό και η πίεση 
υψηλή, τότε το υγρό που εκρέει από την τάπα 
εξαερισμού μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και 
άλλους τραυματισμούς.

- Ανοίξτε πλήρως τη βαλβίδα προστασίας στην 
πλευρά εκροής (3).

- Κλείστε την τάπα αποστράγγισης (5a).

 8.2 Εκκίνηση της αντλίας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών 
στην αντλία!
Η λειτουργία της αντλίας με μηδενική παροχή 
απαγορεύεται (κλειστή βαλβίδα εκροής).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμών!
Πρέπει να έχετε τοποθετήσει τα προστατευτικά 
συνδέσμων και να έχετε ασφαλίσει όλους τους 
αντίστοιχους σφιγκτήρες κατά τη λειτουργία 
της αντλίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Επιβλαβής ένταση θορύβου!
Οι αντλίες μεγάλης ισχύος ενδέχεται να εκπέμπουν 
θόρυβος υψηλής έντασης. Χρησιμοποιείτε 
κατάλληλα μέσα προστασίας όταν βρίσκεστε κοντά 
στην αντλία για εκτεταμένο χρονικό διάστημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η εγκατάσταση πρέπει να έχει σχεδιαστεί έτσι 
ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού 
σε περίπτωση διαρροής υγρού (π.χ. που οφείλεται 
σε βλάβη μηχανικού στυπιοθλίπτη).

8. Θέση σε λειτουργία

  8.1 Αρχική πλήρωση και εξαερισμός του συστήματος

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών 
στην αντλία! 
Η λειτουργία της αντλίας χωρίς νερό απαγορεύεται.
Πριν θέσετε τη βαλβίδα σε λειτουργία, βεβαιωθείτε 
ότι έχει πραγματοποιηθεί η αρχική πλήρωσή 
της (κέρασμα).

8.1.1 Διαδικασία εξαερισμού – Λειτουργία 
με επαρκή πίεση τροφοδοσίας (σχ. 3)

 Κλείστε τις δύο βαλβίδες προστασίας (2, 3).
 Ξεβιδώστε την τάπα εξαερισμού (6a).
 Ανοίξτε αργά τη βαλβίδα προστασίας στην πλευρά 

αναρρόφησης (2) και γεμίστε πλήρως την αντλία.
 Σφίξτε την τάπα εξαερισμού αφού εκκενωθεί 

ο αέρας και ξεκινήσει η ροή του αντλούμενου 
υγρού (6a).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Όταν το αντλούμενο υγρό είναι καυτό και η πίεση 
υψηλή, τότε το υγρό που εκρέει από την τάπα 
εξαερισμού μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και 
άλλους τραυματισμούς.

- Ανοίξτε τη βαλβίδα προστασίας πλήρως στην 
πλευρά αναρρόφησης (2).

- Εκκινήστε την αντλία και ελέγξτε αν η κατεύθυνση 
ροής είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές στην 
πινακίδα δεδομένων της αντλίας. Εάν δεν ισχύει 
αυτό, αντιμεταθέστε δύο φάσεις στο κιβώτιο 
ακροδεκτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εσφαλμένη κατεύθυνση ροής 
θα  οδηγήσει σε κακή απόδοση της αντλίας 
και ενδεχομένως ζημιές στο σύνδεσμο.

- Ανοίξτε τη βαλβίδα προστασίας στην πλευρά 
εκροής (3).

8.1.2 Διαδικασία εξαερισμού – Αντλία στη 
λειτουργία αναρρόφησης (σχ. 2) 

- Κλείστε τη βαλβίδα προστασίας στην πλευρά 
εκροής (3). Ανοίξτε τη βαλβίδα προστασίας 
στην πλευρά αναρρόφησης (2).

- Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης (6b). 
- Ανοίξτε λίγο την τάπα εξαερισμού (5b).
- Γεμίστε την αντλία και το σωλήνα αναρρόφησης 

με νερό. 
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει αέρας στην αντλία 

και το σωλήνα αναρρόφησης. Γεμίστε το σύστημα 
μέχρι να αφαιρεθεί όλος ο αέρας.

- Κλείστε την τάπα πλήρωσης με την τάπα 
εξαερισμού (6b).

- Εκκινήστε την αντλία και ελέγξτε αν η κατεύθυνση 
ροής είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές στην 
πινακίδα δεδομένων της αντλίας. Εάν δεν ισχύει 
αυτό, αντιμεταθέστε δύο φάσεις στο κιβώτιο 
ακροδεκτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εσφαλμένη κατεύθυνση ροής 
θα  οδηγήσει σε κακή απόδοση της αντλίας 
και ενδεχομένως ζημιές στο σύνδεσμο.

- Ανοίξτε ελαφρά τη βαλβίδα προστασίας στην 
πλευρά εκροής (3). 

WILO SE 01/2016
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8.3.3 Περιγραφή των τυπικών συμβόλων

8.3.4 Οθόνη

  Σελίδα κατάστασης της οθόνης
• Η σελίδα κατάστασης εμφανίζεται ως 

προεπιλεγμένη σελίδα της οθόνης.
 Εκεί προβάλλεται η τρέχουσα τιμή ρύθμισης.
 Οι βασικές ρυθμίσεις προβάλλονται μέσω 

συμβόλων.

Παράδειγμα της σελίδας κατάστασης οθόνης

ΟΔΗΓΙΑ: Αν το περιστρεφόμενο κουμπί δεν 
ενεργοποιηθεί εντός 30 δευτερολέπτων 
σε  οποιοδήποτε μενού, η οθόνη επιστρέφει 
στη  σελίδα κατάστασης χωρίς να αποθηκευτεί 
η αλλαγή.

  Στοιχείο πλοήγησης
• Η δομή του μενού καθιστά δυνατή την κλήση 

των λειτουργιών του μετατροπέα. Σε κάθε μενού 
και υπομενού έχει αντιστοιχιστεί ένας αριθμός.

• Στρέψτε το περιστρεφόμενο κουμπί για να 
περιηγηθείτε σε οποιοδήποτε επίπεδο του 
μενού (π.χ. 4000 > 5000).

• Αν τα στοιχεία της οθόνης αναβοσβήνουν 
(τιμή, αριθμός μενού, σύμβολο ή εικονίδιο), 
τότε μπορείτε να επιλέξετε μια νέα τιμή, 
έναν νέο αριθμό μενού ή μια νέα λειτουργία.

 8.3 Λειτουργία με μετατροπέα συχνότητας

8.3.1 Στοιχεία ελέγχου
Ο μετατροπέας λειτουργεί με χρήση των 
παρακάτω στοιχείων ελέγχου:

Περιστρεφόμενο κουμπί
• 

Για να επιλέξετε μια νέα παράμετρο πρέπει 
μόνο να στρέψετε το κουμπί προς τα δεξιά 
στην κατεύθυνση «+» ή προς τα αριστερά 
στην κατεύθυνση «».

• Ένας σύντομος παλμός στο περιστρεφόμενο 
κουμπί επιβεβαιώνει τη νέα ρύθμιση.

Διακόπτες

• Αυτός ο μετατροπέας διαθέτει ένα μπλοκ δύο 
διακοπτών με δύο θέσεις (σχ. A1, θέση 1): 

• Ο διακόπτης 1 πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ 
της κατάστασης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» [διακόπτης 
1>OFF] και της κατάστασης «ΣΕΡΒΙΣ» [διακόπτης 
1>ON]. Η θέση «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» ενεργοποιεί 
την επιλεγμένη κατάσταση και αποτρέπει την 
πρόσβαση για εισαγωγή παραμέτρων (κανονική 
λειτουργία). Η θέση «ΣΕΡΒΙΣ» χρησιμοποιείται 
για την καταχ ώριση των παραμέτρων διάφορων 
λειτουργιών. 

• Ο διακόπτης 2 ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί 
το «Κλείδωμα πρόσβασης» (βλ. ενότητα 8.5.3).

8.3.2 Δομή οθόνης

Θέση Περιγραφή

1 Αριθμός μενού
2 Εμφανιζόμενη τιμή
3 Εμφάνιση μονάδων
4 Τυπικά σύμβολα
5 Εμφάνιση εικονιδίου

Σύμβολο Περιγραφή

Λειτουργία στην κατάσταση 
«Ρύθμιση αριθμού στροφών».

Λειτουργία στην κατάσταση «Σταθερή 
πίεση» ή «Ρυθμιστής P.I.D.».

Λειτουργία στην κατάσταση 
«Μεταβλητή πίεση»  
ή «Ρυθμιστής P.I.D.».

Κλειδωμένη πρόσβαση. 
Όταν εμφανίζεται αυτό το σύμβολο, 
οι τρέχουσες ρυθμίσεις ή οι μετρήσεις 
δεν μπορούν να αλλάξουν. Οι πληρο
φορίες που προβάλλονται είναι μόνο 
για ανάγνωση.

Το BMS (σύστημα διαχείρισης 
κτιρίου) του PLR ή LON είναι ενεργό.

Η αντλία λειτουργεί.

Η αντλία έχει σταματήσει.

1 2

ON
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8.3.5 Περιγραφή μενού

  Λίστα (σχ. A5)

<1.0.0.0>

• Στρέψτε το περιστρεφόμενο κουμπί για 
να ορίσετε την ονομαστική τιμή. Η οθόνη 
αλλάζει στο μενού <1.0.0.0> και η ονομαστική 
τιμή αναβοσβήνει. Περιστρέψτε ξανά το 
περιστρεφόμενο κουμπί (ή χρησιμοποιήστε τα 
βέλη) για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή.

• Πιέστε το περιστρεφόμενο κουμπί για να 
επιβεβαιώσετε την αλλαγή και η οθόνη θα 
επιστρέψει στη σελίδα κατάστασης.

<2.0.0.0>

• Οι διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας είναι οι εξής: 
«Ρύθμιση αριθμού στροφών», «Συνεχής πίεση», 
«Μεταβλητή πίεση» και «Ρυθμιστής P.I.D».

<3.0.0.0>

<4.0.0.0>

• Στο μενού «Πληροφορίες» προβάλλονται τα 
δεδομένα μέτρησης, συσκευής και λειτουργίας 
(βλέπε σχ. A6).

<5.0.0.0>

• Το μενού «Σέρβις» παρέχει πρόσβαση στη 
ρύθμιση παραμέτρων του μετατροπέα.

<6.0.0.0>

• Αν παρουσιαστεί μία ή περισσότερες βλάβες, 
προβάλλεται η σελίδα βλαβών.

 Προβάλλεται το γράμμα «Ε» με κωδικό τριών 
ψηφίων (βλ. κεφάλαιο 11).

<7.0.0.0>

• Το «Κλείδωμα πρόσβασης» διατίθεται όταν 
ο διακόπτης 2 είναι στη θέση ON.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος υλικών ζημιών!
Οι μη ολοκληρωμένες αλλαγές των ρυθμίσεων 
μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη λειτουργία 
της αντλίας, οι οποίες μπορεί να έχουν ως αποτέ
λεσμα υλικές ζημιές στην αντλία ή την εγκατάσταση.

• Οι ρυθμίσεις στην κατάσταση «ΣΕΡΒΙΣ» θα πρέπει 
να γίνονται μόνο κατά τη θέση σε λειτουργία και 
μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Σύμβολο Περιγραφή

Όταν εμφανίζεται το βέλος: 
• Πιέστε το περιστρεφόμενο κουμπί 
για να αποκτήσετε πρόσβαση στο 
υπομενού (π.χ. 4000 > 4100).

Όταν εμφανίζεται το βέλος 
«επιστροφής»: 
• Πιέστε το περιστρεφόμενο κουμπί 
για να αποκτήσετε πρόσβαση στο 
ανώτερο μενού (π.χ. 4150>4100).

Θέση Διακόπτης 1 Περιγραφή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ OFF Ρύθμιση της 
επιθυμητής τιμής, 
δυνατή και στις δύο 
περιπτώσεις.ΣΕΡΒΙΣ ON

Θέση Διακόπτης 1 Περιγραφή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ OFF
Ρύθμιση ON / OFF 
της αντλίας.

ΣΕΡΒΙΣ ON

Θέση Διακόπτης 1 Περιγραφή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ OFF
Προβολή των τρόπων 
λειτουργίας μόνο για 
ανάγνωση.

ΣΕΡΒΙΣ ON
Ρύθμιση στους 
τρόπους λειτουργίας.

Θέση Διακόπτης 1 Περιγραφή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ OFF Προβολή του μενού 
«Πληροφορίες» μόνο 
για ανάγνωση.ΣΕΡΒΙΣ ON

Θέση Διακόπτης 1 Περιγραφή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ OFF
Προβολή του μενού 
«Σέρβις» μόνο για 
ανάγνωση.

ΣΕΡΒΙΣ ON
Ρύθμιση του μενού 
«Σέρβις».

Θέση Διακόπτης 1 Περιγραφή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ OFF
Προβολή της σελίδας 
βλαβών.

ΣΕΡΒΙΣ ON

Θέση Διακόπτης 1 Περιγραφή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ OFF
Προβολή του συμβόλου 
«Κλείδωμα πρόσβασης».

ΣΕΡΒΙΣ ON

WILO SE 01/2016
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Σχ. A5

WILO SE 01/2016

Περιήγηση στα βασικά μενού στην κανονική λειτουργία 
(Διακόπτης 1 = OFF στη θέση «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ»)

Ονομαστική τιμή

Τύπος ελέγχου

Πληροφορίες

Σέρβις

Αναγνώριση 
 βλαβών

Αντλία

Προβάλλεται όταν έχει 
ενεργοποιηθεί μια βλάβη
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Σχ. A6

Περιήγηση στο μενού <4.0.0.0> «Πληροφορίες»

WILO SE 01/2016

Πληροφορίες

Ισχύς

Στοιχεία λειτουργίας

Πραγματικές συνθήκες

Στοιχεία συσκευής

Ώρες 
λειτουργίας

Κατανάλωση

Μετρητής 
λειτουργίας

Ρελέ SSM

Όνομα αντλίας

Έκδοση λογισμικού 
ελεγκτή χρήστη
Έκδοση λογισμικού 
ελεγκτή κινητήρα

Ρελέ SBM

Ext. off

Πραγματικές τιμές

Πίεση
ή επί %

Δεν προβάλλεται όταν είναι ενεργή 
η ρύθμιση αριθμού στροφών

Βλ. κεφάλαιο 10 – Μενού <5.6.7.0>
Προεπιλογή: «Ετοιμότητα λειτουργίας»
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  Ορισμός επιθυμητών τιμών των παραμέτρων των μενού <2.0.0.0> και <5.0.0.0>
Στην κατάσταση «ΣΕΡΒΙΣ», μπορείτε να τροποποιήσετε τις παραμέτρους των μενού <2.0.0.0> και <5.0.0.0>.

Διατίθενται δύο λειτουργίες ρύθμισης:
• «Easy Mode»: παρέχει γρήγορη πρόσβαση στους 3 τρόπους λειτουργίας.
• «Expert Mode»: παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις υπάρχουσες παραμέτρους.

• Ρυθμίστε το διακόπτη 1στη θέση ON (σχ. A1, θέση 1).
• Ενεργοποιείται η κατάσταση «ΣΕΡΒΙΣ».  

Αυτό το σύμβολο αναβοσβήνει στη σελίδα κατάστασης της οθόνης (σχ. A7).

ON

1

S

Easy Mode 
• Πιέστε το περιστρεφόμενο κουμπί εντός 2 δευτερολέπτων. Εμφανίζεται το σύμβολο της 

«Easy Mode» (σχ. A7).
• Πιέστε το περιστρεφόμενο κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Η οθόνη αλλάζει στο 

μενού <2.0.0.0>.
Με τη «Easy Mode» μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα και γρήγορα τους 3 τρόπους λειτουργίας (σχ. A8)

• «Ρύθμιση αριθμού στροφών»
• «Σταθερή πίεση»/«Μεταβλητή πίεση»
• «Ρυθμιστής P.I.D.»
• Μετά τη ρύθμιση, ορίστε το διακόπτη 1στη θέση OFF (σχ. A1, θέση 1).

Expert Mode
• Πιέστε το περιστρεφόμενο κουμπί εντός 2 δευτερολέπτων. Μεταβείτε στη Expert mode. 

Εμφανίζεται το σύμβολο «Expert Mode» προβάλλεται (σχ. A7).
• Πιέστε το περιστρεφόμενο κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Η οθόνη αλλάζει στο 

μενού <2.0.0.0>.
Αρχικά, επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας στο μενού <2.0.0.0>.

• «Ρύθμιση αριθμού στροφών»
• «Σταθερή πίεση»/«Μεταβλητή πίεση»
• «Ρυθμιστής P.I.D.»v

Κατόπιν, στο μενού<5.0.0.0>, η Expert Mode σάς παρέχει πρόσβαση σε όλες τις παραμέτρους του μετατροπέα (σχ. A9).
• Μετά τη ρύθμιση, ορίστε το διακόπτη 1στη θέση OFF (σχ. A1, θέση 1).

Σχ. A7

Easy Mode

Expert Mode

Τύπος ελέγχου
Easy Mode

Τύπος ελέγχου
Expert Mode

Αντλία

Πληροφορίες

Σέρβις

Ονομαστική τιμή

ΣΕΡΒΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1 2

ON

1 2

ON
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Σχ. A8

ΜΕΝΟΥ  
EASY

Είσοδος εξωτερικής ονομαστικής τιμής – IN2
Επιλογή του τύπου σήματος

Είσοδος εξωτερικής 
ονομαστικής τιμής – IN2

Επιλογή του τύπου σήματος

Μεταβλητή πίεση

WILO SE 01/2016

Ρύθμιση αριθμού στροφών Με εσωτερική 
ονομαστική τιμή

Είσοδος εξωτερικής ονομαστικής τιμής – IN2
απενεργοποιημένη – Επιλογή OFF

Είσοδος εξωτερικής ονομαστικής τιμής – IN2
ενεργοποιημένη – Επιλογή ON

Με εξωτερική 
ονομαστική τιμή

Με εσωτερική 
ονομαστική τιμή

Με εξωτερική 
ονομαστική τιμή

Με εσωτερική 
ονομαστική τιμή

Με εξωτερική 
ονομαστική τιμή

Σταθερή πίεση

Ρυθμιστής P.I.D. 

Είσοδος αισθητήρα – IN1
Επιλογή του αισθητήρα πίεσης

Είσοδος αισθητήρα – IN1
Επιλογή του τύπου σήματος

Είσοδος αισθητήρα – IN1
Επιλογή του τύπου σήματος

Είσοδος εξωτερικής ονομαστικής τιμής – IN2
απενεργοποιημένη – Επιλογή OFF

Είσοδος εξωτερικής ονομαστικής τιμής – IN2
απενεργοποιημένη – Επιλογή OFF

Είσοδος εξωτερικής ονομαστικής τιμής – IN2
ενεργοποιημένη – Επιλογή ON

Είσοδος εξωτερικής ονομαστικής τιμής – IN2
Επιλογή του τύπου σήματος

Ρύθμιση παραμέτρων του P.I.D.
Τιμή επιλογής «P» (0,0300,0)

Ρύθμιση παραμέτρων του P.I.D.
Τιμή επιλογής «I» (10ms – 300s)

Ρύθμιση παραμέτρων του P.I.D.
Τιμή επιλογής «D» (0 ms – 300 s)

Ρύθμιση παραμέτρων του P.I.D.
Τιμή επιλογής «P» (0,0300,0)

Ρύθμιση παραμέτρων του P.I.D.
Τιμή επιλογής «I» (10ms – 300s)

Ρύθμιση παραμέτρων του P.I.D.
Τιμή επιλογής «D» (0 ms – 300 s)

Είσοδος εξωτερικής ονομαστικής τιμής – IN2
ενεργοποιημένη – Επιλογή ON
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Σχ. A9

ΜΕΝΟΥ  
EXPERT

WILO SE 01/2016

Σέρβις

BMS – Σύστημα διαχείρισης κτιρίου

IN1 – «Είσοδος αισθητήρα»

IN2 – Είσοδος εξωτερικής ονομαστικής τιμής

Παράμετροι – PID

Άλλες ρυθμίσεις

Προβάλλεται μόνο όταν είναι ενεργό το «BMS».
Ανατρέξτε στις οδηγίες αυτού του προϊόντος

Δεν προβάλλεται όταν είναι ενεργή 
η «Ρύθμιση αριθμού στροφών»

Δεν προβάλλεται όταν είναι 
ανενεργή η είσοδος «IN2»

Δεν προβάλλεται όταν είναι 
ενεργός ο «Ρυθμιστής PID»

Προβάλλεται μόνο όταν είναι 
ενεργός ο «Ρυθμιστής PID»

Εύρος αισθητήρα

Επιλογή του τύπου σήματος

Επιλογή

Επιλογή 
 παραμέτρου «P»

Επιλογή 
 παραμέτρου «I»

Επιλογή 
 παραμέτρου «D»

Χρονικό διάστημα καθυσ
τέρησης μηδενικής παροχής

Επιλογή  μειωμένης 
συχνότητας

Επιλογή του  
ρελέ SBM

Εργοστασιακές 
ρυθμίσεις

Επιλογή του τύπου σήματος

Only displayed when 
„Constant Pressure“ or „Variable 

Pressure“ is enabled
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  Κλείδωμα πρόσβασης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 
«Κλείδωμα πρόσβασης» για να κλειδώσετε 
τις ρυθμίσεις της αντλίας.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 
αυτήν τη λειτουργία, ακολουθήστε την εξής 
διαδικασία:

• Ρυθμίστε το διακόπτη 2 στη θέση ON (σχ. A1, 
θέση 1). Εμφανίζεται το μενού <7.0.0.0>.

• Στρέψτε το περιστρεφόμενο κουμπί για 
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία κλειδώματος. Η τρέχουσα κατάσταση 
της λειτουργίας κλειδώματος υποδηλώνεται από 
τα ακόλουθα σύμβολα: 

Ενεργοποίηση κλειδώματος: Οι παράμ
ετροι είναι κλειδωμένες και η πρόσβαση 
στα μενού επιτρέπεται μόνο για 
ανάγνωση.

Απενεργοποίηση κλειδώματος: Οι παράμ
ετροι μπορούν να τροποπ οιηθούν και 
μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις στα 
διάφορα μενού.

• Ρυθμίστε ξανά το διακόπτη 2 στη θέση OFF 
(σχ. A1, θέση 1). Η οθόνη επιστρέφει στη 
σελίδα κατάστασης.

8.3.6 Ρυθμίσεις

ΟΔΗΓΙΑ: Αν η αντλία παρέχεται ως ξεχωριστό 
τμήμα και ως ενσωματωμένο τμήμα συστήματος 
που συναρμολογείται από την εταιρεία μας, 
ο  τυπικός τρόπος λειτουργίας είναι η «Ρύθμιση 
αριθμού στροφών».

  Λειτουργία «Ρύθμιση αριθμού στροφών» (σχ. 2, 3)
Ρύθμιση της συχνότητας χειροκίνητα ή με 
εξωτερική εντολή:

• Για την εκκίνηση, συνιστάται να ρυθμίσετε τον 
αριθμό στροφών του κινητήρα στις 2400 σ.α.λ.

  Λειτουργία «Σταθερή πίεση» και  
«Μεταβλητή πίεση» (σχ. A2. A3, A7)
Ρύθμιση με αισθητήρα πίεσης και ονομαστική 
τιμή (εσωτερική ή εξωτερική).
Σε περίπτωση κατάστασης μεταβλητής πίεσης 
απενεργοποιήστε το χρόνο υστέρησης μηδενικής 
παροχής στο μενού 5.7.3.0.

• Η προσθήκη ενός αισθητήρα πίεσης (με δεξαμενή, 
το κιτ αισθητήρα παρέχεται ως παρελκόμενο) 
επιτρέπει τη ρύθμιση πίεσης της αντλίας 
(χωρίς νερό στη δεξαμενή, εφαρμόστε πίεση 
στη δεξαμενή κατά 0,3 bar χαμηλότερη από τη 
ρύθμιση πίεσης της αντλίας).

• Η ακρίβεια του αισθητήρα πρέπει να είναι ≤ 
1% και πρέπει να χρησιμοποιείται μεταξύ 30 
και 100% της περιοχής μέτρησης. Η δεξαμενή 
πρέπει να έχει ελάχιστο ωφέλιμο όγκο 8 λίτρων.

• Για την εκκίνηση, συνιστάται μια επιθυμητή τιμή 
ρύθμισης της πίεσης στο 60% της μέγιστης πίεσης.

  Λειτουργία «Ρυθμιστής P.I.D.»
Ρύθμιση με αισθητήρα (θερμοκρασίας, παροχής 
κ.λπ.) μέσω ελέγχου P.I.D. και ρύθμισης μιας 
ονομαστικής τιμής (εσωτερικής ή εξωτερικής).

9. Συντήρηση
Όλες οι εργασίες σέρβις πρέπει να διεξάγονται 
από έναν εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Εξασφαλίστε την αποτροπή τυχόν κινδύνου 
ηλεκτροπληξίας. Βεβαιωθείτε ότι η αντλία έχει 
αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο και έχει 
ασφαλιστεί από μη εξουσιοδοτημένη ενεργοποίηση 
πριν από την εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών 
στο ηλεκτρικό σύστημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαυμάτων!
Σε περίπτωση που η θερμοκρασία νερού και 
η  πίεση του συστήματος είναι υψηλές, κλείστε 
τις βαλβίδες απομόνωσης που βρίσκονται στην 
άνοδο και την κάθοδο της ροής της αντλίας. 
Αρχικά, αφήστε την αντλία να κρυώσει.

-  Αυτές οι αντλίες είναι χαμηλών αναγκών 
συντήρησης. Ωστόσο συνιστάται ένας τακτικός 
έλεγχος κάθε 15.000 ώρες λειτουργίας.

 Αν χρειάζεται, μπορείτε να αντικαταστήσετε 
εύκολα το μηχανικό στυπιοθλίπτη χάρη στο 
σχεδιασμό του ως φυσίγγιο. Μόλις ρυθμιστεί 
η θέση του μηχανικού στυπιοθλίπτη, εισαγάγετε 
στο κέλυφός του τη ρυθμιστική σφήνα (σχ. 6).

-  Σε περίπτωση αντλίας με σχεδιασμό φλαντζών 
ημίσειων τμημάτων και επανεγκατάσταση 
μετά από εργασία συντήρησης, συνιστάται 
να τοποθετούνται πλαστικά δεματικά για 
να συγκρατούνται εύκολα συνενωμένες οι 
φλάντζες ημίσεων τμημάτων.

- Στις αντλίες που διαθέτουν λιπαντήρα (σχ. 
7, θέση 1), τηρήστε τα διαστήματα λίπανσης 
που αναγράφονται στην ετικέτα του δακτυλίου 
αντλίας (σχ. 7, θέση 2).

 Διατηρείτε πάντα την αντλία καθαρή. 
- Οι αντλίες που δεν χρησιμοποιούνται σε περιόδους 

παγετού πρέπει να αποστραγγίζονται για την 
αποφυγή ζημιών: Κλείστε τις βαλβίδες προστασίας, 
ανοίξτε πλήρως την τάπα αποστράγγισηςαρχικής 
πλήρωσης και την τάπα εξαερισμού.

-  Διάρκεια ζωής: 10 έτη ανάλογα με τις συνθήκες 
λειτουργίας και εφόσον πληρούνται όλες οι 
απαιτήσεις που περιγράφονται στο βιβλίο 
χειρισμού.

WILO SE 01/2016
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10. Βλάβες, αίτια και αντιμετώπιση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Εξασφαλίστε την αποτροπή τυχόν κινδύνου 
ηλεκτροπληξίας. 
Βεβαιωθείτε ότι η αντλία έχει αποσυνδεθεί από 
το ηλεκτρικό δίκτυο και έχει ασφαλιστεί από μη 
εξουσιοδοτημένη ενεργοποίηση πριν από την εκτέλεση 
οποιωνδήποτε εργασιών στο ηλεκτρικό σύστημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαυμάτων!
Σε περίπτωση που η θερμοκρασία νερού και 
η  πίεση του συστήματος είναι υψηλές, κλείστε 
τις  βαλβίδες απομόνωσης που βρίσκονται στην 
άνοδο και την κάθοδο της ροής της αντλίας. 

Αν δεν μπορείτε να επιδιορθώσετε 
τη βλάβη, επικοινωνήστε με το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών της Wilo.

Βλάβη Πιθανές αιτίες Αποκατάσταση

Η αντλία δεν λειτουργεί Δεν τροφοδοτείται ρεύμα Ελέγξτε τις ασφάλειες, την καλωδίωση 
και τα βύσματα

Ενεργοποίηση του διακόπτη ενεργοποίησης 
του θερμίστορ και αποσύνδεση τροφοδοσίας 

Αποκλείστε όλες τις αιτίες υπερφόρτωσης 
του κινητήρα

Η αντλία λειτουργεί αλλά η παροχή είναι 
πολύ χαμηλή

Εσφαλμένη φορά περιστροφής Ελέγξτε τη φορά περιστροφής του κινητήρα 
και, αν χρειάζεται, διορθώστε την

Ύπαρξη ξένων σωμάτων στα 
εξαρτήματα της αντλίας

Ελέγξτε και καθαρίστε το σωλήνα

Αέρας μέσα στο σωλήνα αναρρόφησης Στεγανοποιήστε το σωλήνα αναρρόφησης

Πολύ στενός σωλήνας αναρρόφησης Εγκαταστήστε μεγαλύτερο σωλήνα 
αναρρόφησης

Η βαλβίδα δεν έχει ανοίξει όσο χρειάζεται Ανοίξτε σωστά τη βαλβίδα

Ο ρυθμός ροής της αντλίας δεν είναι 
ομοιόμορφος

Αέρας μέσα στην αντλία Εξαερώστε την αντλία, ελέγξτε αν 
υπάρχει αέρας μέσα στο σωλήνα 
αναρρόφησης. Αν χρειάζεται, εκκινήστε 
την αντλία για 20 – 30 δευτ. – ανοίξτε 
την τάπα εξαερισμού για να εκκενώσετε 
τον αέρα – κλείστε την τάπα εξαερισμού 
και επαναλάβετε τη διαδικασία αρκετές 
φορές έως ότου δεν εξέρχεται αέρας 
από την αντλία

Κραδασμοί ή θόρυβοι στην αντλία Ύπαρξη ξένων σωμάτων στην αντλία Αφαιρέστε τα ξένα σώματα

Η αντλία δεν έχει στερεωθεί σωστά 
στο έδαφος

Σφίξτε ξανά τις βίδες

Χαλασμένη βάση Απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών της Wilo

Υπερθέρμανση κινητήρα και διέγερση 
της προστασίας του

Ανοιχτό κύκλωμα σε μία από τις φάσεις Ελέγξτε τις ασφάλειες, την καλωδίωση 
και τα βύσματα

Πολύ υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος Εγκαταστήστε σύστημα ψύξης στο χώρο

Διαρροή στο μηχανικό στυπιοθλίπτη Ζημιά στο μηχανικό στυπιοθλίπτη Αντικαταστήστε το μηχανικό στυπιοθλίπτη

Η παροχή είναι ακανόνιστη Ο αισθητήρας πίεσης δεν είναι κατάλληλος 
για τη λειτουργία «Σταθερή πίεση» 
ή «Μεταβλητή πίεση»

Αντικαταστήστε τον με έναν αισθητήρα 
με το κατάλληλο εύρος και την κατάλληλη 
ακρίβεια πίεσης

Στη λειτουργία «Σταθερή πίεση», 
η αντλία δεν σταματά όταν η παροχή 
είναι μηδενική

Η βαλβίδα αντεπιστροφής δεν είναι σφιχτή Καθαρίστε ή αντικαταστήστε την

Η βαλβίδα αντεπιστροφής δεν είναι 
κατάλληλη

Αντικαταστήστε την με μια κατάλληλη 
βαλβίδα αντεπιστροφής

Η δεξαμενή έχει μικρή χωρητικότητα 
λόγω της εγκατάστασης

Αλλάξτε την ή προσθέστε μια ακόμη 
δεξαμενή στην εγκατάσταση

WILO SE 01/2016
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Αρχικά, αφήστε την αντλία να κρυώσει.
Οι βλάβες πρέπει να αποκαθίστανται μόνο από 
εξειδικευμένο προσωπικό!
Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας που αναφέρονται 
στο κεφάλαιο 9 «Συντήρηση».

Ρελέ
Στο μετατροπέα έχουν ενσωματωθεί 2 ρελέ εξόδου 
που χρησιμοποιούνται για σύνδεση με το κεντρικό 
σύστημα ελέγχου.
Παράδειγμα: κουτί ελέγχου, μονάδα ελέγχου αντλίας.

Ρελέ SBM: 
Αυτό το ρελέ μπορεί να ρυθμιστεί στο μενού  
«Σέρβις» < 5.7.6.0 > σε 3 καταστάσεις λειτουργίας.

Κατάσταση: 1 (ρυθμισμένη από προεπιλογή)
Ρελέ «Ετοιμότητας λειτουργίας» (κανονική λειτουργία 
για αυτόν τον τύπο αντλίας).
Το ρελέ ενεργοποιείται όταν η αντλία λειτουργεί 
ή είναι σε λειτουργίας αναμονής.
Το ρελέ απενεργοποιείται όταν εμφανιστεί 
η  πρώτη βλάβη ή αν διακοπεί η τροφοδοσία 
από το ηλεκτρικό δίκτυο (η αντλία σταματά). 
Οι  πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα 
της αντλίας διαβιβάζονται στο κουτί ελέγχου.

Κατάσταση: 2
Ρελέ «Λειτουργίας».
Το ρελέ ενεργοποιείται όταν η αντλία είναι 
σε λειτουργία.

Κατάσταση: 3
Ρελέ «Ηλεκτρικής τροφοδοσίας».
Το ρελέ ενεργοποιείται όταν η αντλία είναι 
συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Ρελέ SSM: 
Ρελέ «Βλάβης».
Αν ανιχνευτούν διαδοχικές βλάβες του ίδιου τύπου 
(από 1 έως 6 ανάλογα με τη σημασία της βλάβης), 
η αντλία σταματά και το ρελέ ενεργοποιείται (μέχρι 
τη χειροκίνητη παρέμβαση).

Παράδειγμα: 6 βλάβες με διαφορετική διάρκεια 
εντός 24 ωρών.

Το ρελέ SBM είναι σε «Ετοιμότητα λειτουργίας».

Διάστημα 24 ωρών

Βλάβες

Ενεργό
ρελέ

SBM

Ρελέ σε
ρελέ

Ενεργό
ρελέ

SSM

Ρελέ σε
ρελέ

1 2 3 4 5 6

WILO SE 01/2016
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 10.1 Πίνακας βλαβών

Όλα τα συμβάντα που αναφέρονται στο εξής θα έχουν τις ακόλουθες συνέπειες:
• Απενεργοποίηση του ρελέ SBM (όταν αυτό έχει ρυθμιστεί στην κατάσταση «ετοιμότητα λειτουργίας»).
• Ενεργοποίηση του ρελέ SSM «βλάβης» όταν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εμφάνισης του ίδιου τύπου 

βλάβης εντός 24 ωρών.
• Ενεργοποίηση κόκκινης λυχνίας LED.

Αριθμός 
σφάλ
ματος

Χρόνος 
απόκρισης 

πριν 
από την 

ένδειξη της 
βλάβης

Χρόνος πριν 
την εξέταση 
της βλάβης, 

μετά από την 
εμφάνισή της

Χρόνος αναμονής 
πριν την αυτόματη 

επανεκκίνηση

Μέγ. 
αριθμός 
βλαβών 
εντός 24 

ωρών

Βλάβες
Πιθανές αιτίες Αποκατάσταση

Χρόνος 
αναμονής 

πριν το 
μηδενισμό

E001 60 δευτ. Άμεσα 60 δευτ. 6

Η αντλία έχει υπερφορτωθεί, 
έχει υποστεί βλάβη

Πολύ υψηλή πυκνότητα ή/και ιξώδες 
του αντλούμενου υγρού

300 δευτ.
Μπλοκάρισμα της αντλίας από 
σωματίδια

Αποσυναρμολογήστε την αντλία 
και αντικαταστήστε ή καθαρίστε τα 
ελαττωματικά εξαρτήματα

E004
(E032) ~ 5 δευτ. 300 δευτ. Άμεσα αν διορθωθεί 

η βλάβη 6 Υπόταση μετατροπέα Ελέγξτε τους ακροδέκτες του μετατροπέα:
• Σφάλμα αν το ηλεκτρικό δίκτυο < 330V 0 δευτ.

E005
(E033) ~ 5 δευτ. 300 δευτ. Άμεσα αν διορθωθεί 

η βλάβη 6 Υπέρταση μετατροπέα

Ελέγξτε τους ακροδέκτες του μετατροπέα:
• Σφάλμα αν το ηλεκτρικό δίκτυο > 480 V 
(0,55 έως 7,5 kW)
• Σφάλμα αν το ηλεκτρικό δίκτυο > 506V 
(11 έως 22kW)

0  δευτ.

E006 ~ 5 δευτ. 300 δευτ. Άμεσα αν διορθωθεί 
η βλάβη 6 Λείπει μια φάση τροφοδοσίας Ελέγξτε την τροφοδοσία 0 δευτ.

E007 Άμεσα Άμεσα Άμεσα αν διορθωθεί 
η βλάβη

Κανένα 
όριο

Ο μετατροπέας λειτουργεί ως 
γεννήτρια. Σήμα προειδοποίησης, 
δεν διακόπτεται η λειτουργία 
της αντλίας

Η αντλία αναστρέφει, ελέγξτε 
τη στεγανότητα της βαλβίδας 
αντεπιστροφής

0 δευτ.

E010 ~ 5 δευτ. Άμεσα Χωρίς επανεκκίνηση 1 Η αντλία είναι κλειδωμένη

Αποσυναρμολογήστε την αντλία, 
καθαρίστε την και αντικαταστήστε 
τα ελαττωματικά εξαρτήματα. Μπορεί 
να υπάρχει μηχανική βλάβη στον 
κινητήρα (έδρανα)

60 δευτ.

E011 60 δευτ. Άμεσα 60 δευτ. 6
Δεν πραγματοποιείται πλέον 
αρχική πλήρωση (κέρασμα) της 
αντλίας ή η αντλία λειτουργεί 
χωρίς νερό

Πραγματοποιήστε την αρχική πλήρωση 
(κέρασμα) της αντλίας γεμίζοντάς την 
(βλ. ενότητα 9.3)
Ελέγξτε τη στεγανότητα της βαλβίδας 
πέλματος

300 δευτ.

E020 ~ 5 δευτ. Άμεσα 300 δευτ. 6

Υπερθέρμανση του κινητήρα Καθαρίστε τα πτερύγια ψύξης του κινητήρα

300 δευτ.Η θερμοκρασία περιβάλλοντος 
υπερβαίνει τους +50 °C.

Ο κινητήρας έχει σχεδιαστεί 
για λειτουργία σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος +50 °C

E023 Άμεσα Άμεσα 60 δευτ. 6 Βραχυκύκλωμα στον κινητήρα
Αποσυναρμολογήστε το μετατροπέα 
συχνότητας της αντλίας, ελέγξτε τον 
και αντικαταστήστε τον, αν χρειάζεται

60 δευτ.

E025 Άμεσα Άμεσα Χωρίς επανεκκίνηση 1 Λείπει μια φάση του κινητήρα Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στον 
κινητήρα και το μετατροπέα 60 δευτ.

E026 ~ 5 δευτ. Άμεσα 300 δευτ. 6
Ο θερμικός αισθητήρας του 
κινητήρα είναι ελαττωματικός 
ή δεν έχει συνδεθεί σωστά

Αποσυναρμολογήστε το μετατροπέα 
συχνότητας της αντλίας, ελέγξτε τον 
και αντικαταστήστε τον, αν χρειάζεται

300 δευτ.

E030
E031 ~ 5 δευτ. Άμεσα 300 δευτ. 6

Υπερθέρμανση του μετατροπέα
Καθαρίστε τα πτερύγια ψύξης στην 
πίσω και κάτω πλευρά του μετατροπέα, 
καθώς και το κάλυμμα του ανεμιστήρα 300 δευτ.

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος 
υπερβαίνει τους +50 °C.

Ο μετατροπέας έχει σχεδιαστεί 
για λειτουργία σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος +50 °C

E042 ~ 5 δευτ. Άμεσα Χωρίς επανεκκίνηση 1 Το καλώδιο αισθητήρα (4 – 20 
mA) έχει κοπεί

Ελέγξτε τη σωστή τροφοδοσία και τη 
σύνδεση καλωδίου του αισθητήρα 60 δευτ.

E050 300 δευτ. Άμεσα Άμεσα αν διορθωθεί 
η βλάβη

Κανένα 
όριο

Χρονική υπέρβαση επικοινωνίας 
BMS Ελέγξτε τη σύνδεση 0 δευτ.

E070 Άμεσα Άμεσα Χωρίς επανεκκίνηση 1 Σφάλμα εσωτερικής 
επικοινωνίας

Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό του 
τμήματος σέρβις 60 δευτ.

E071 Άμεσα Άμεσα Χωρίς επανεκκίνηση 1 Σφάλμα EEPROM Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό του 
τμήματος σέρβις 60 δευτ.

E072 Άμεσα Άμεσα Χωρίς επανεκκίνηση 1 Πρόβλημα στο εσωτερικό του 
μετατροπέα

Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό του 
τμήματος σέρβις 60 δευτ.

E075 Άμεσα Άμεσα Χωρίς επανεκκίνηση 1 Ελαττωματικό ρελέ ρεύματος 
ενεργοποίησης

Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό του 
τμήματος σέρβις 60 δευτ.

E076 Άμεσα Άμεσα Χωρίς επανεκκίνηση 1 Ελαττωματικός αισθητήρας 
ρεύματος

Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό του 
τμήματος σέρβις 60 δευτ.

E099 Άμεσα Άμεσα Χωρίς επανεκκίνηση 1 Άγνωστος τύπος αντλίας Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό του 
τμήματος σέρβις

Απενεργο
ποίηση  

/ενεργο
ποίηση
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 10.2 Αναγνώριση βλαβών

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος υλικών ζημιών!
Αναγνωρίζετε τις βλάβες μόνο αν αυτές έχουν 
επιδιορθωθεί.

• Οι βλάβες πρέπει να αποκαθίστανται μόνο από 
εξειδικευμένο προσωπικό.

• Αν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με τον 
κατασκευαστή.

• Αν εμφανιστεί κάποια βλάβη, αντί για τη σελίδα 
κατάστασης προβάλλεται η σελίδα βλαβών.

Για την αναγνώριση της βλάβης, κάντε τα εξής:

• Πιέστε το περιστρεφόμενο κουμπί.

Στην οθόνη προβάλλονται οι παρακάτω 
πληροφορίες:

• Ο αριθμός μενού <6.0.0.0>.

• Ο αριθμός της βλάβης και ο μέγιστος αριθμός 
εμφάνισης της συγκεκριμένης βλάβης σε 
διάστημα 24 ωρών (παράδειγμα: 1/6).

• Ο υπολειπόμενος χρόνος σε δευτερόλεπτα πριν 
από τον αυτόματο μηδενισμό της βλάβης.

• Περιμένετε να παρέλθει ο χρόνος για τον 
αυτόματο μηδενισμό.

Το σύστημα διαθέτει χρονομετρητή. Εμφανίζεται 
ο χρόνος (σε δευτερόλεπτα) που απομένει μέχρι 
την αυτόματη αναγνώριση της βλάβης.

• Όταν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εμφάνισης 
της βλάβης και ο χρόνος του τελευταίου 
χρονομετρητή έχει παρέλθει, πιέστε το 
περιστρεφόμενο κουμπί για αναγνώριση.

Η οθόνη επιστρέφει στη σελίδα κατάστασης.

ΟΔΗΓΙΑ: Αν απομένει κάποιος χρόνος για την 
επίλυση της βλάβης μετά την ένδειξη βλάβης 
(π.χ. 300 δευτ.), τότε πρέπει πάντα να αναγνωρί
ζετε τη βλάβη χειροκίνητα.
Ο χρονομετρητής αυτόματου μηδενισμού απενε
ργοποιείται και προβάλλεται η ένδειξη «  ».

Παράδειγμα της 
σελίδας σφαλμάτων

Παράδειγμα 
της σελίδας 
κατάστασης

WILO SE 01/2016
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11. Ανταλλακτικά εξαρτήματα
Πρέπει να παραγγέλνετε όλα τα ανταλλακτικά 
εξαρτήματα από το τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών της Wilo.
Σε κάθε παραγγελία αναφέρετε όλα τα στοιχεία 
που εμφανίζονται στην πινακίδα δεδομένων, για 
να αποφύγετε τυχόν ερωτήσεις και εσφαλμένες 
παραγγελίες.
Ο κατάλογος ανταλλακτικών εξαρτημάτων 
διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.
wilo.com.

12. Ασφαλής απόρριψη
Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση αυτού του 
προϊόντος αποτρέπει τις περιβαλλοντικές ζημίες 
και τον κίνδυνο τραυματισμών.
Για την απόρριψη σύμφωνα με τους κανονισμούς 
απαιτείται να εκκενώνεται και να καθαρίζεται το 
προϊόν.
Τα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται. Τα 
εξαρτήματα της αντλίας πρέπει να διαχωρίζονται 
ανάλογα με τα υλικά κατασκευής (μέταλλο, 
πλαστικό, ηλεκτρονικά εξαρτήματα).
1. Για την απόρριψη ολόκληρου ή μέρους του 
προϊόντος πρέπει να απευθύνεστε σε δημόσιους 
ή ιδιωτικούς φορείς ανακύκλωσης.
2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τη σωστή απόρριψη επικοινωνήστε με τον 
τοπικό δημοτικό φορέα, την αρμόδια εταιρεία 
ανακύκλωσης ή τον προμηθευτή από τον οποίο 
αγοράσατε το προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αντλία δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται 
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση θα βρείτε 
στη διεύθυνση www.wilorecycling.com

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης 
τεχνικών αλλαγών.

WILO SE 01/2016
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NL IT ES
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de 
volgende bepalingen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

PT SV NO
Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os 
seguintes requisitos:

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga 
bestämmelser:

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med 
følgende relevante bestemmelser:

Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 2006/42/EG
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o 
anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

FI DA HU
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelelőségi nyilatkozat
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante 

bestemmelser:
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

EU–konedirektiivit: 2006/42/EG EU–maskindirektiver 2006/42/EG Gépek irányelv: 2006/42/EK
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan 
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

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

A kisfeszültségű irányelv védelmi előírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. 
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.

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

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

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

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

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

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

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

CS PL RU
Prohlášení o shodě ES Deklaracja Zgodności WE Декларация о соответствии Европейским нормам
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím 
příslušným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że dostarczony wyrób jest zgodny z 
następującymi dokumentami:

Настоящим документом заявляем, что данный агрегат в его объеме поставки 
соответствует следующим нормативным документам:

Směrnice ES pro strojní zařízení 2006/42/ES dyrektywą maszynową WE 2006/42/WE Директивы EC в отношении машин 2006/42/EG
Cíle týkající se bezpečnosti stanovené ve směrnici o elektrických zařízeních nízkého napětí 
jsou dodrženy podle přílohy I, č. 1.5.1 směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Przestrzegane są cele ochrony dyrektywy niskonapięciowej zgodnie z załącznikiem I, nr 
1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Требования по безопасности, изложенные в директиве по низковольтному 
напряжению, соблюдаются согласно приложению I, № 1.5.1 директивы в отношении 
машин 2006/42/ЕG.

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES dyrektywą dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE Электромагнитная устойчивость 2004/108/EG 
Směrnice pro výrobky spojené se spotřebou energie 2009/125/ES Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów związanych z energią 2009/125/WE. Директива о продукции, связанной с энергопотреблением 2009/125/ЕС

Použité 50Hz třífázové indukční motory, s klecovým rotorem, jednostupňové – vyhovují 
požadavkům na ekodesign dle nařízení 640/2009.

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz – trójfazowe, wirniki klatkowe, jed-
nostopniowe – spełniają wymogi rozporządzenia 640/2009 dotyczące ekoprojektu.

Используемые асинхронные электродвигатели 50 Гц – трехфазного тока, 
короткозамкнутые, одноступенчатые – соответствуют требованиям к экодизайну 

Vyhovuje požadavkům na ekodesign dle nařízení 547/2012 pro vodní čerpadla. Spełniają wymogi rozporządzenia 547/2012 dotyczącego ekoprojektu dla pomp wodnych. Соответствует требованиям к экодизайну предписания 547/2012 для водяных 
насосов.

použité harmonizační normy, zejména: viz předchozí strana stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególności: patrz poprzednia strona Используемые согласованные стандарты и нормы, в частности : см. предыдущую p y, j p y y , g p p p у д р р , р д дущу
страницу

EL TR RO
Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declaraţie de conformitate
Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό σ’ αυτή την κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις 
ακόλουθες διατάξεις :

Bu cihazn teslim edildiği şekliyle aşağdaki standartlara uygun olduğunu teyid ederiz: Prin prezenta declarăm că acest produs aşa cum este livrat, corespunde cu următoarele 
prevederi aplicabile:

Οδηγίες EΚ για  μηχανήματα 2006/42/EΚ AB-Makina Standartlar 2006/42/EG Directiva CE pentru maşini 2006/42/EG
Οι απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας χαμηλής τάσης τηρούνται σύμφωνα με το 
παράρτημα I, αρ. 1.5.1 της οδηγίας σχετικά με τα μηχανήματα 2006/42/EG.

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

Sunt respectate obiectivele de protecţie din directiva privind joasa tensiune conform 
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind maşinile 2006/42/CE.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EΚ-2004/108/EΚ Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetică – directiva 2004/108/EG
Ευρωπαϊκή οδηγία για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 2009/125/EΚ Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarl tasarmna ilişkin yönetmelik 2009/125/AT Directivă privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

Οι χρησιμοποιούμενοι επαγωγικοί ηλεκτροκινητήρες 50 Hz – τριφασικοί, δρομέας 
κλωβού, μονοβάθμιοι – ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του 
κανονισμού 640/2009.

Kullanlan 50 Hz indüksiyon elektromotorlar – trifaze akm, sincap kafes motor, tek 
kademeli – 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarmla ilgili gerekliliklere uygundur.

Electromotoarele cu inducţie, de 50 Hz, utilizate – curent alternativ, motor în scurtcircuit, 
cu o treaptă – sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprinşi în Ordonanţa 
640/2009.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του κανονισμού 547/2012 για 
υδραντλίες.

Su pompalar ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarma ilişkin gerekliliklere 
uygun.

În conformitate cu parametrii ecologici cuprinşi în Ordonanţa 547/2012 pentru pompe de 
apă.

Εναρμονισμένα χρησιμοποιούμενα πρότυπα, ιδιαίτερα: Βλέπε προηγούμενη σελίδα ksmen kullanlan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedentă

ET LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilstības deklarācija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele: Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Mašīnu direktīva 2006/42/EK Mašinų direktyvą 2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direktīvas drošības mērķi tiek ievēroti atbilstoši Mašīnu direktīvas 
2006/42/EK 
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi Žemos įtampos direktyvos keliamų saugos reikalavimų pagal Mašinų direktyvos 
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punktą.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EB
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ Direktīva 2009/125/EK par ar eneģiju saistītiem produktiem Su energija susijusių produktų direktyva 2009/125/EB
Kasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline) 
vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori – maiņstrāva, īsslēguma rotora motors, 
vienpakāpes – atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina prasībām.

Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai – trifazės įtampos, su narveliniu rotoriumi, 
vienos pakopos – atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglamentą 
640/2009.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega. Atbilstoši Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina prasībām ūdenssūkņiem. Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglamentą 547/2012 dėl vandens 
siurblių.

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk piemēroti harmonizēti standarti, tai skaitā: skatīt iepriekšējo lappusi pritaikytus vieningus standartus, o būtent: žr. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES – izjava o skladnosti EО-Декларация за съответствие
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštrukčnej série v dodanom vyhotovení 
vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledečim zadevnim določilom: Декларираме, че продуктът отговаря на следните изисквания:

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

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

Целите за защита на разпоредбата за ниско напрежение са съставени съгласно 
Приложение I, № 1.5.1 от Директивата за машини 2006/42/EС.

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES Eлектромагнитна съместимост – директива 2004/108/EО
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo Директива за продуктите, свързани с енергопотреблението 2009/125/ЕО

Použité 50 Hz indukčné elektromotory – jednostupňové, na trojfázový striedavý prúd, s 
rotormi nakrátko – zodpovedajú požiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení 
640/2009.

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

Използваните индукционни електродвигатели 50 Hz – трифазен ток, търкалящи се 
лагери, едностъпални – отговарят на изискванията за екодизайн на Регламент 
640/2009.

V súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné čerpadlá. izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne črpalke. Съгласно изискванията за екодизайн на Регламент 547/2012 за водни помпи.

používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran Хармонизирани стандарти: вж. предната страница

MT HR SR
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o usklađenosti
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispożizzjonijiet relevanti li 
ġejjin:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj izvedbi odgovaraju sljedećim 
važećim propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj verziji odgovaraju sledećim 
važećim propisima:

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

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

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

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-użu tal-enerġija Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Il-muturi elettriċi b’induzzjoni ta’ 50 Hz użati- tliet fażijiet, squirrel-cage, singola - 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.

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

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

b'mod partikolari: ara l-paġna ta' qabel primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu
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Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
Argentina S.A. 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T+ 54 11 4361 5929 
info@salmson.com.ar

Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
chris.dayton@wilo.com.au

Austria 
WILO Pumpen  
Österreich GmbH 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
office@wilo.at

Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1014 Baku 
T +994 12 5962372 
info@wilo.az

Belarus 
WILO Bel OOO 
220035 Minsk 
T +375 17 2535363 
wilo@wilo.by

Belgium 
WILO SA/NV 
1083Ganshoren 
T +32 2 4823333 
info@wilo.be

Bulgaria 
WILOBulgariaLtd. 
1125 Sofia  
T +359 2 9701970 
info@wilo.bg

Brazil 
WILO Brasil Ltda 
Jundiaí – São Paulo – Brasil  
ZIPCode:13.213-105 
T +55 11 2923 (WILO) 
       9456 
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada 
WILOCanadaInc. 
Calgary, Alberta T2A 5L4 
T +1 403 2769456 
bill.lowe@wilo-na.com

China 
WILOChinaLtd. 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
wilobj@wilo.com.cn

Croatia 
WiloHrvatskad.o.o. 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic 
WILOCS,s.r.o. 
25101Cestlice 
T +420 234 098711 
info@wilo.cz

Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 
wilo@wilo.dk

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
info@wilo.ee

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
wilo@wilo.fi

France 
WILOS.A.S. 
78390Boisd‘Arcy 
T +33 1 30050930 
info@wilo.fr

Great Britain 
WILO(U.K.)Ltd. 
Burton Upon Trent  
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
sales@wilo.co.uk

Greece 
WILOHellasAG 
14569 Anixi (Attika) 
T +302 10 6248300 
wilo.info@wilo.gr

Hungary 
WILOMagyarországKft 
2045Törökbálint 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
wilo@wilo.hu

India 
WILOIndiaMatherand
PlattPumpsLtd. 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
services@matherplatt.com

Indonesia 
WILO Pumps Indonesia 
Jakarta Selatan 12140 
T +62 21 7247676 
citrawilo@cbn.net.id

Ireland 
WILO Ireland 
Limerick 
T +353 61 227566 
sales@wilo.ie

Italy 
WILOItalias.r.l. 
20068Peschiera 
Borromeo  (Milano) 
T +39 25538351 
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
info@wilo.kz

Korea 
WILOPumpsLtd. 
618-220Gangseo,Busan 
T +82 51 950 8000 
wilo@wilo.co.kr

Latvia 
WILOBalticSIA 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
info@wilo.lv

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
Jdeideh12022030 
Lebanon 
T +961 1 888910 
info@wilo.com.lb

Lithuania 
WILOLietuvaUAB 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
mail@wilo.lt

Morocco 
WILO MAROC SARL 
20600 CASABLANCA 
T + 212 (0) 5 22 66 09 
24/28 
contact@wilo.ma

The Netherlands 
WILONederlandb.v. 
1551NAWestzaan 
T +31 88 9456 000 
info@wilo.nl

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
wilo@wilo.no

Poland 
WILOPolskaSp.z.o.o. 
05-506Lesznowola 
T +48 22 7026161 
wilo@wilo.pl

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
PortugalLda. 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
bombas@wilo.pt

Romania 
WILORomanias.r.l. 
077040Com.Chiajna
Jud.Ilfov 
T +40 21 3170164 
wilo@wilo.ro

Russia 
WILO Rus ooo 
123592Moscow 
T +7 495 7810690 
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia 
WILOME-Riyadh 
Riyadh11465 
T +966 1 4624430 
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro 
WILOBeogradd.o.o. 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
office@wilo.rs

Slovakia 
WILOCSs.r.o.,org.Zložka 
83106Bratislava 
T +421 2 33014511 
info@wilo.sk

Slovenia 
WILOAdriaticd.o.o. 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa 
SalmsonSouthAfrica 
1610Edenvale 
T +27 11 6082780 
errol.cornelius@ 
salmson.co.za

Spain 
WILOIbéricaS.A. 
28806AlcaládeHenares
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
wilo.iberica@wilo.es

Sweden 
WILOSverigeAB 
35246 Växjö 
T +46 470 727600 
wilo@wilo.se

Switzerland 
EMBPumpenAG 
4310Rheinfelden 
T +41 61 83680-20 
info@emb-pumpen.ch

Taiwan 
WILOTaiwanCompanyLtd. 
SanchongDist.,NewTaipei
City 24159 
T +886 2 2999 8676  
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
San.veTic.A.S¸. 
34956İstanbul 
T +90 216 2509400 
wilo@wilo.com.tr

Ukraina 
WILOUkrainat.o.w. 
01033Kiew 
T +38 044 2011870 
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
JebelAliFreeZone–South 
PO Box 262720 Dubai  
T +971 4 880 91 77 
info@wilo.ae

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
info@wilo-usa.com

Vietnam 
WILOVietnamCoLtd. 
HoChiMinhCity,Vietnam 
T +84 8 38109975 
nkminh@wilo.vn
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