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1. Informacje ogólne
1.1 O niniejszym dokumencie
Oryginał instrukcji obsługi jest napisany w języku angielskim. Wszystkie inne języki, w których
napisana jest niniejsza instrukcja, to tłumaczenia z
oryginału.
Instrukcja montażu i obsługi stanowi część produktu. Powinna być stale dostępna w pobliżu produktu. Ścisłe przestrzeganie tej instrukcji stanowi
warunek użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz należytej obsługi produktu.
Instrukcja montażu i obsługi jest zgodna z wykonaniem produktu i stanem norm regulujących
problematykę bezpieczeństwa, obowiązujących
na dzień złożenia instrukcji do druku.
Deklaracja zgodności WE:
Kopia deklaracji zgodności WE stanowi część
niniejszej instrukcji obsługi.
W razie dokonania nie uzgodnionej z nami modyfikacji technicznej wymienionych w niej podzespołów
niniejsza deklaracja traci swoją ważność.

2. Bezpieczeństwo

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe
zalecenia, które należy uwzględnić podczas ustawiania i pracy urządzenia. Dlatego monter i odpowiedzialny personel specjalistyczny/ użytkownik mają
obowiązek przeczytać tę instrukcję przed przystąpieniem do montażu lub uruchomienia.
Należy przestrzegać nie tylko ogólnych zasad bezpieczeństwa podanych w tym punkcie, ale także
szczegółowych zasad bezpieczeństwa przedstawionych w kolejnych punktach, oznaczonych symbolami niebezpieczeństwa.

2.1 Oznaczenie zaleceń w instrukcji obsługi
		

Symbole
Ogólny symbol niebezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo związane z napięciem elektrycznym
Zalecenie

		

Teksty ostrzegawcze:
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Bardzo niebezpieczna sytuacja. Nieprzestrzeganie grozi ciężkimi
obrażeniami, a nawet śmiercią.
OSTRZEŻENIE! Użytkownik może doznać
(ciężkich) obrażenia. ‘Uwaga’ informuje, że istnieje prawdopodobieństwo odniesienia (ciężkich)
obrażeń, jeżeli zalecenie zostanie zlekceważone.
OSTROŻNIE! Istnieje niebezpieczeństwo uszkod
zenia produktu/instalacji. ‘Ostrożnie’ oznacza
możliwość uszkodzenia produktu w przypadku
niezastosowania się do wskazówki.
ZALECENIE: Użyteczna wskazówka dotycząca
posługiwania się produktem. Zwraca uwagę
na potencjalne trudności.
Zalecenia umieszczone bezpośrednio na produkcie, jak np.
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•
•
•
•

strzałka kierunku obrotu/przepływu
identyfikatory przyłączy
tabliczka znamionowa
naklejki ostrzegawcze
wskazówki na nich umieszczone muszą być
koniecznie przestrzegane, a naklejki czytelne.

2.2 Kwalifikacje personelu
Personel zajmujący się montażem, obsługą
i konserwacją musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych prac. O kwestie zakresu odpowiedzialności, kompetencji oraz kontroli personelu musi zadbać użytkownik. Jeżeli
personel nie posiada wymaganej wiedzy, należy
go przeszkolić i poinstruować. W razie konieczności szkolenie to może przeprowadzić producent
produktu na zlecenie użytkownika.
2.3 Niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania zaleceń
Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa może prowadzić do zagrożenia
dla osób, środowiska oraz produktu/instalacji.
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa pociągną za sobą powoduje utratę wszelkich praw do
gwarancji i odszkodowania.
W szczególności nieprzestrzeganie tych zasad
może nieść ze sobą następujące zagrożenia:
• zagrożenie ludzi działaniem czynników elektrycznych, mechanicznych i bakteriologicznych
• zagrożenie dla środowiska na skutek wycieku
substancji niebezpiecznych
• szkody materialne
• niewłaściwe działanie ważnych funkcji produktu/
instalacji
• nieskuteczność zabiegów konserwacyjnych
i napraw
2.4 Bezpieczna praca
Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa wymienionych w niniejszej instrukcji
obsługi, obowiązujących krajowych przepisów BHP,
jak również ewentualnych wewnętrznych przepisów
dotyczących pracy, przepisów zakładowych
i przepisów bezpieczeństwa określonych przez
użytkownika.
2.5 Zalecenia dla użytkowników
Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także osoby nie posiadające wiedzy i/lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu
urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat korzystania
z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby urządzenie nie służyło dzieciom do zabawy.
• Jeżeli gorące lub zimne komponenty produktu/
instalacji są potencjalnym źródłem zagrożenia,
należy je zabezpieczyć w miejscu pracy przed
dotknięciem.
• Zabezpieczeń przed dotknięciem ruchomych
komponentów (np. sprzęgła) nie można demon-
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tować podczas ruchu produktu.
• Wycieki (np. uszczelnienie wału) niebezpiecznych mediów (np. wybuchowych, trujących,
gorących) należy odprowadzać w taki sposób,
aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi lub środowiska naturalnego. Przestrzegać krajowych
przepisów prawnych.
• Produkt należy chronić przed kontaktem z materiałami łatwopalnymi.
• Należy wyeliminować zagrożenia związane
z energią elektryczną. Należy przestrzegać
przepisów [np. IEC, VDE itd.] oraz zaleceń lokalnego zakładu energetycznego.
2.6 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa przy pracach montażowych i konserwacyjnych
Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia
wykonania wszystkich czynności związanych
z przeglądami i montażem przez autoryzowanych, odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, po dokładnym zapoznaniu się z instrukcją
obsługi.
Prace przy produkcie/instalacji mogą być wykonywane tylko podczas przestoju. Należy bezwzględnie przestrzegać opisanego w instrukcji montażu i obsługi sposobu postępowania podczas
zatrzymywania i wyłączania produktu/instalacji.
Bezpośrednio po zakończeniu prac należy
ponownie zamontować lub aktywować wszystkie
urządzenia bezpieczeństwa.
2.7 Samowolna przebudowa i stosowanie niewłaściwych części zamiennych
Samowolna przebudowa i stosowanie niewłaści
wych części zamiennych zagraża bezpieczeństwu
produktu/personelu i powoduje utratę ważności deklaracji bezpieczeństwa przekazanej przez
producenta.
Zmiany w obrębie produktu dozwolone są tylko
po uzgodnieniu z producentem. Celem stosowania oryginalnych części zamiennych i atestowanego osprzętu jest zapewnienie bezpieczeństwa. Zastosowanie innych części może wykluczyć
odpowiedzialność producenta za skutki z tym
związane.

3. Transport i magazynowanie
Odbierając urządzenie, należy sprawdzić, czy nie
doszło do jego uszkodzenia podczas transportu.
W przypadku uszkodzenia urządzenia podczas
transportu należy skontaktować się ze spedytorem i podjąć wszelkie konieczne działania w okresie zgłaszania roszczeń.
OSTROŻNIE!
Ryzyko uszkodzenia przez
czynniki zewnętrzne. Jeżeli dostarczony towar
ma zostać zamontowany w późniejszym czasie, należy przechowywać go w suchym miejscu,
chroniąc przed uderzeniami i innymi czynnikami
zewnętrznymi (wilgocią, mrozem itp.).
Przed tymczasowym magazynowaniem produkt
należy dokładnie oczyścić. Produkt można magazynować przez jeden rok, a nawet dłużej.
Zachować ostrożność podczas obchodzenia się
z pompą, aby uniknąć uszkodzeń przed montażem.

4. Zastosowanie
Podstawową funkcją pompy jest tłoczenie wody
ciepłej lub zimnej, wody z glikolem i innych
płynów o niskiej lepkości, niezawierających olejów mineralnych, substancji stałych i ściernych
ani materiałów o długich włóknach. Tłoczenie
substancji chemicznych powodujących korozję
wymaga zgody producenta.
OSTROŻNIE! Ryzyko wybuchu!
Nie używać pompy do przetaczania cieczy łatwo
palnych lub wybuchowych.
4.1 Obszary zastosowania
- instalacje wodociągowe i podwyższanie ciśnienia,
- przemysłowe systemy cyrkulacyjne,
- ciecze procesowe,
- obiegi wody chłodzącej,
- systemy przeciwpożarowe i stacje mycia,
- systemy nawadniania itp.

2.8 Niedopuszczalne sposoby pracy
Bezpieczeństwo eksploatacji dostarczonego produktu jest zagwarantowane wyłącznie w przypadku
użytkowania zgodnego z przeznaczeniem wg ustępu 4 instrukcji obsługi. Wartości graniczne, podane
w katalogu/specyfikacji, nie mogą być przekraczane (odpowiednio w górę lub w dół).
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5. Dane techniczne
5.1 Oznaczenie typu

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

Pionowa wysokociśnieniowa pompa wirowa o konstrukcji Inline

E

Z przetwornicą do elektronicznej regulacji prędkości obrotowej

22

Znamionowy przepływ w m³/h

05

Liczba wirników

2

Liczba wirników o zmniejszonej średnicy

1

Kod materiału pompy
1 = korpus pompy: stal nierdzewna 1.4308 (AISI 304) + hydraulika 1.4307 (AISI 304)
2 = k orpus pompy modułowej: stal nierdzewna 1.4409 (AISI 316L) + hydraulika 1.4404 (AISI
316L)
3 = k orpus pompy modułowej: żeliwo szare EN-GJL-250 (powłoka zatwierdzona według ACS i
WRAS) + hydraulika 1.4307 (AISI 304)
4 = k orpus pompy blokowej: żeliwo szare EN-GJL-250 (powłoka zatwierdzona według ACS i
WRAS) + hydraulika 1.4307 (AISI 304)
5 = k orpus pompy blokowej: żeliwo szare EN-GJL-250 (standardowa powłoka) + hydraulika
1.4307 (AISI 304)

16

Przyłącze gwintowane
16 = PN16
25 = PN25
30 = PN40

E

Kod typu uszczelnienia
E = guma EPDM
V = guma FKM

KS

K = uszczelnienie kasetowe, wersje bez „K” są wyposażone w proste uszczelnienie mechaniczne
S = ustawienie latarni uregulowane względem rury ssącej

Pompa z gołym wałem (bez silnika)

12

50
60

Częstotliwość silnika (Hz)

-38FF265

Wał silnika Ø – rozmiar latarni

xxxx

Kod opcji (jeśli są stosowane)

WILO SE 01/2016

Polski

5.2 Dane techniczne
Maksymalne ciśnienie robocze
Korpus pompy

16, 25 lub 30 bar w zależności od wersji

Maksymalne ciśnienie na ssaniu

10 bar
Zalecenie: rzeczywiste ciśnienie na wlocie (Pwlot) + ciśnienie przy
przepływie 0 generowanym przez pompę musi wynosić poniżej maksymalnego ciśnienia roboczego pompy. W przypadku przekroczenia
maksymalnego ciśnienia roboczego może dojść do uszkodzenia łożyska
kulkowego i uszczelnienia mechanicznego lub skrócenia okresu ich eksploatacji.
Pwlot + P przy przepływie 0 ≤ Pmax pompy
Patrz maksymalne ciśnienie robocze podane na tabliczce znamionowej
pompy: Pmax

Zakres temperatury
Temperatury medium

od -20°C do +120°C
od -30°C do +120°C (jeśli w całości ze stali nierdzewnej)
od -15°C do +90°C (wersja Viton pierścienia uszczelniającego i uszczelnienia mechanicznego)

Temperatura otoczenia

od -15°C do +50°C
Inne wartości temperatury na zapytanie

Dane elektryczne
Sprawność silnika

Silnik wg IEC 60034-30

Stopień zabezpieczenia silnika

IP 55

Klasa izolacji

155 (F)

Częstotliwość

Patrz tabliczka znamionowa silnika

Napięcie elektryczne

Patrz tabliczka znamionowa silnika

Inne dane
Wilgotność

< 90% bez kondensacji

Wysokość n.p.m.

< 1000 m (> 1000 m na zapytanie)

Maksymalna wysokość ssania

zależnie od wartości NPSH pompy
Moc (kW)

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)
0/+3 dB(A)

0.55 0.75 1.1 1.5 2.2

Przekrój przewodu zasilającego
(przewód składający się z 4 żył) mm²

0.55 0.75 1.1 1.5 2.2

61

63

3

4

5.5 7.5 11 15 18.5 22

67 71 72

74

78

81

Moc (kW)
1.2

-	 Kompatybilność elektromagnetyczna(*)
• emisja w środowiskach mieszkalnych –
pierwsze środowisko:
PN-EN 61800-3
• odporność elektromagnetyczna w środowisku
przemysłowym –
drugie środowisko:
PN-EN 61800-3
-	 Przekrój poprzeczny przewodu zasilającego
(przewód czterożyłowy):
mm2

1.5-2.5

3

2.5 – 4

4

5.5 7.5 11 15 18.5 22
2.5 – 6 4 – 6

6 – 10 10 – 16

(*) W zakresie częstotliwości od 600 MHz do 1 GHz praca
wyświetlacza lub wskaźnika ciśnienia może być zakłócana,
jeżeli urządzenie znajduje się w bezpośredniej bliskości
(< 1 m od modułu elektronicznego) instalacji radionadawczych, nadajników sygnału lub podobnych urządzeń
pracujących w tym zakresie częstotliwości. Działanie
pompy nie ulega jednak zakłóceniu.

Wymiary zewnętrzne oraz wymiary rur (rys. 4).
5.3 Zakres dostawy
• Pompa wielostopniowa
• Instrukcja montażu i obsługi
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5.4 Wyposażenie dodatkowe
Dla serii Helix jest dostępne następujące oryginalne wyposażenie dodatkowe:
Oznaczenie

Nr art.

2 przeciwkołnierze okrągłe ze stali nierdzewnej, 1.4404 (PN16 – DN50)

4038587

2 przeciwkołnierze okrągłe ze stali nierdzewnej, 1.4404 (PN25 – DN50)

4038589

2 przeciwkołnierze okrągłe ze stali, (PN16 – DN50)

4038585

2 przeciwkołnierze okrągłe ze stali, (PN25 – DN50)

4038588

2 przeciwkołnierze okrągłe ze stali nierdzewnej, 1.4404 (PN16 – DN65)

4038592

2 przeciwkołnierze okrągłe ze stali nierdzewnej, 1.4404 (PN25 – DN65)

4038594

2 przeciwkołnierze okrągłe ze stali, (PN16 – DN65)

4038591

2 przeciwkołnierze okrągłe ze stali, (PN25 – DN65)

4038593

2 przeciwkołnierze okrągłe ze stali nierdzewnej, 1.4404 (PN16 – DN80)

4073797

2 przeciwkołnierze okrągłe ze stali nierdzewnej, 1.4404 (PN25 – DN80)

4073799

2 przeciwkołnierze okrągłe ze stali, (PN16 – DN80)

4072534

2 przeciwkołnierze okrągłe ze stali, (PN25 – DN80)

4072536

Zestaw do obejścia 25 bar

4124994

Zestaw do obejścia (z manometrem 25 bar)

4124995

Płyta podstawy z tłumikami pulsacji dla pomp o mocy 5,5 kW

4157154

Moc (kW)
5,5

7,5

5,5

7,5

Moc (kW)
11

15

18,5

22

• IF-Moduł PLR w celu podłączenia do PLR/konwertera interfejsu.
• IF-Moduł LON w celu podłączenia do sieci
LONWORKS. Moduły te podłączane są bezpośrednio do interfejsów przyłączeniowych
przetwornika (zob. poniższy rysunek).
• Zawory zwrotne (z klapką lub pierścieniem
sprężynowym do pracy pod stałym ciśnieniem).
• Pakiet zabezpieczający przed suchobiegiem.
• Zestaw czujnikowy do regulacji ciśnienia
(dokładność: ≤ 1%; użytkowanie w zakresie odczytu od 30% do 100%).
Zaleca się używanie nowego wyposażenia dodatkowego.
Moc (kW)
0,55

0,75

1,1

1,5

6. Opis i działanie
2,2

3

4

6.1 Opis produktu
RYS. 1
1 – Sworzeń mocujący silnik
2 – Osłona sprzęgła
3 – Uszczelnienie kasetowe
4 – Obudowa stopnia hydraulicznego
5 – Wirnik
6 – Wał pompy
7 – Silnik
8 – Sprzęgło
9 – Latarnia
10 – Rura ochronna
11 – Kołnierz
12 – Obudowa pompy
13 – Płyta podstawowa

14
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RYS. 2, 3
1 – Kosz ssawny
2 – Zawór ssawny pompy
3 – Zawór tłoczny pompy
4 – Zawór odcinający
5 – Korek spustowy + zalewowy
6 – Odpowietrznik i korek wlewu
7 – Zbiornik
8 – Blok podstawy
9 – Opcja: zaślepki rozprężne (a – odsysanie,
b – odprowadzanie)
10 – Hak do podnoszenia
RYS. A1, A2, A3, A4
1 – Blok przełącznikowy
2 – Czujnik ciśnienia
3 – Zbiornik
4 – Zawór izolujący zbiornika
6.2 Funkcje produktu
• Pompy Helix to pionowe, wielostopniowe,
wysokociśnieniowe pompy bez samozasysania,
do połączeń typu inline.
• Pompy Helix łączą w sobie wysokosprawną
hydraulikę oraz silniki (o ile dotyczy).
• Wszystkie elementy metalowe stykające się
z przetłaczanym medium wykonane są ze stali
nierdzewnej lub żeliwa szarego.
• Dostępne są wersje specjalne do cieczy agresywnych, w których wszystkie elementy stykające
się z cieczą wykonane są ze stali nierdzewnej.
• W celu ułatwienia konserwacji w całej gamie produktów Helix zastosowano uszczelnienie kasetowe.
• W modelach z najcięższym silnikiem (> 40 kg),
specjalna konstrukcja sprzęgła umożliwia wymianę uszczelnienia bez demontażu silnika.
• Konstrukcja latarni Helix obejmuje dodatkowe
łożysko kulkowe znoszące napór hydraulicznych
sił osiowych: dzięki temu pompę może napędzać
silnik w pełni odpowiadający normom.
• Dla ułatwienia montażu pompy zostały wbudowane specjalne elementy do podnoszenia
(rys. 8).

7. Instalacja i podłączenie elektryczne
Wszystkie prace montażowe i elektryczne wykonuje wykwalifikowany personel z zachowaniem
zgodności z krajowymi kodeksami i przepisami.
OSTRZEŻENIE!Niebezpieczeństwopoważnegourazu!
Należy dopilnować, aby przestrzegane były obowiązujące przepisy w zakresie zapobiegania
wypadkom.
OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem!
Należy unikać zagrożeń związanych z energią elektryczną.
7.1 Montaż
Odpakować pompę i usunąć opakowanie w sposób
zgodny z przepisami ochrony środowiska.
7.2 Montaż
Pompę należy zamontować w suchym, dobrze
wentylowanym miejscu chronionym przed mrozem.
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OSTROŻNIE! Ryzyko uszkodzenia pompy!
Przedostanie się zabrudzeń lub kropel lutu do
wnętrza korpusu pompy może zakłócić jej pracę.
• Zaleca się przeprowadzenie wszelkich prac spawalniczych i lutowniczych przed przystąpieniem
do montażu pompy.
• Przed montażem pompy dokładnie
przepłukać cały system.
-	 Pompę należy zamontować w łatwo dostępnym
położeniu, co ułatwi przeprowadzanie przeglądów
i wymianę części.
-	 W przypadku cięższych pomp w celu ułatwienia
ich demontażu należy zamocować hak do podnoszenia (rys. 2, poz. 12) nad pompą.
OSTRZEŻENIE! Gorąca powierzchnia!
Ryzyko poparzenia!
Pompę należy ustawić w taki sposób, aby w czasie
jej działania nikt nie dotykał gorących powierzchni.
-	 Pompę zamontować w suchym i chronionym
przed mrozem miejscu, na płaskim betonowym
bloku, za pomocą odpowiedniego wyposażenia dodatkowego. Jeżeli to możliwe, pod blok
betonowy podłożyć materiał izolacyjny (korek
lub wzmocnioną gumę), aby wyeliminować przenoszenie drgań i hałasu na instalację.
OSTRZEŻENIE! Ryzyko przewrócenia!
Upewnić się, że pompa została prawidłowo przymocowana do podłoża.
-	 Pompę należy zamontować w łatwo dostępnym położeniu, co ułatwi przeprowadzanie
przeglądów i wymianę części. Pompę zawsze
montować w pozycji idealnie pionowej, na odpowiednio ciężkiej betonowej podstawie.
OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo spowodowane przez obecność ciał obcych w pompie!
Przed przystąpieniem do montażu upewnić się,
że z obudowy pompy usunięto wszystkie korki
zaślepiające.
ZALECENIE: Pompa została poddana fabrycznej
próbie hydraulicznej, zatem wewnątrz pompy może
znajdować się woda. Ze względów higienicznych
zaleca się przepłukanie pompy przed jej użyciem
w instalacji zaopatrzenia w wodę użytkową.
- Wymiary montażowe i przyłączeniowe zostały
podane w części 5.2.
- Pompę podnosić wyłącznie za pomocą odpowiednich żurawików i zawiesi, zgodnie z dotyczącymi tej
czynności przepisami. Do podnoszenia i mocowania
pompy należy wykorzystać wbudowane haki.
OSTRZEŻENIE! Ryzyko przewrócenia!
Ze względu na wysoko znajdujący się środek ciężkości,
szczególnie w przypadku dużych pomp, istnieje
duże ryzyko upadku urządzenia. Zwrócić szczególną
uwagę na bezpieczne mocowanie pompy.
OSTRZEŻENIE! Ryzyko przewrócenia!
Używać wyłącznie haków wbudowanych, jeśli nie
są uszkodzone (np. skorodowane). W razie potrzeby
wymienić je.
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OSTRZEŻENIE! Ryzyko przewrócenia!
Nie podnosić złożonej pompy za uchwyty silnika,
gdyż służą one wyłącznie do przenoszenia silnika.

w kosz ssawny, który chroni pompę i zawór odcinający przed zanieczyszczeniami.
- W przypadku pomp z półkołnierzami zaleca się
podłączenie instalacji hydraulicznej, a następnie
usunięcie zacisków z tworzywa sztucznego w
celu uniknięcia ryzyka wycieku.

- Silniki posiadają otwory spustowe skondensowanej wody uszczelnione fabrycznie plastikowymi
korkami w celu zapewnienia ochrony na poziomie IP55. W razie użycia urządzenia w instalacjach klimatyzacyjnych korki te trzeba usunąć,
aby umożliwić odpływ kondensatu.

7.4 Podłączenie silnika do wału pompy
(bez silnika)
-	 Zdjąć elementy osłonowe sprzęgła.

7.3 Przyłącza gwintowane
- Podłączyć pompę do instalacji rurowych, używając odpowiednich przeciwkołnierzy, sworzni,
nakrętek i uszczelek.

ZALECENIE: Elementy osłonowe sprzęgła można
zdjąć, nie wykręcając śrub do końca.
-	 Zamocować silnik na pompie za pomocą śrub
(rozmiar latarni FT – zob. oznaczenie produktu)
lub sworzni, nakrętek i zawiesi (rozmiar latarni
FF – zob. oznaczenie produktu) dostarczonych
wraz z pompą. Moc i wymiary silnika sprawdzić w
katalogu Wilo.

OSTROŻNIE!
Śruby lub sworznie dokręcać, nie przekraczając wartości momentu dokręcania określonej w
tabeli poniżej.
Konfiguracja PN16 / PN25
M10 – 20 N.m

ZALECENIE: Moc silnika można regulować
zależnie od charakterystyki przetłaczanego
medium. W razie potrzeby należy skontaktować
się z działem obsługi Klienta Wilo.

M12 – 30 N.m

Konfiguracja PN40
M12 – 50 N.m

M16 – 80 N.m

- Zamknąć elementy osłonowe sprzęgła przez
dokręcenie wszystkich śrub dostarczonych
z pompą.

Zabrania się stosowania klucza udarowego.
-	 Kierunek przepływu przez pompę jest oznaczony
na tabliczce znamionowej pompy.
-	 Pompę należy zamontować w taki sposób,
aby nie wywoływała naprężeń na orurowaniu.
Orurowanie należy zamocować w taki sposób,
aby nie obciążać pompy jego ciężarem.
-	 Zaleca się zamontowanie zaworów odcinających
zarówno od strony ssawnej, jak i tłocznej pompy.
-	 Użycie złączy kompensacyjnych może w razie
pojawienia się takich wymogów zmniejszyć hałas
i drgania pompy.
-	 Przekrój nominalny używanej rury ssawnej powinien być co najmniej taki sam jak przekrój przyłącza pompy.
-	 Zaleca się zamontowanie zaworu odcinającego
na rurze tłocznej. Zapewni to ochronę pompy
przed skutkami uderzeń.
-	 Przy bezpośrednim podłączeniu do wodociągu
wody pitnej również na rurze ssawnej powinien
zostać zainstalowany zawór odcinający oraz
zawór bezpieczeństwa.
-	 W przypadku pośredniego podłączenia poprzez zbiornik rura ssawna musi być wyposażona

7.5 Podłączenie elektryczne
OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem!
Należy unikać zagrożeń związanych
z energią elektryczną.
• Prace elektryczne może wykonywać wyłącznie
wykwalifikowany personel!
• Przed wykonaniem połączeń elektrycznych
upewnić się, że zasilanie jest wyłączone i zabezpieczone przed włączeniem przez osoby niepowołane.
• Dla bezpieczeństwa montażu i obsługi wymagane jest prawidłowe uziemienie pompy przez
podłączenie do zacisków uziemiających instalacji
zasilania elektrycznego.
-	 Sprawdzić, czy wartości natężenia prądu, napięcia i częstotliwości prądu są zgodne
z danymi na tabliczce znamionowej silnika.
-	 Podłączenie elektryczne należy wykonywać
za pomocą stałego przewodu przyłączeniowego z uziemionym połączeniem wtykowym lub
wyłącznikiem głównym.
Моc (kW)

0,55 0,75

1,1

1,5

M25

16

2,2

3

4

5,5

7,5

M25

11

15

18,5

22

M32/M40
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• Przewody wejściowe czujnika, zewnętrznej wartości
zadanej, [Ext.off] i [Aux] muszą być ekranowane.
Моc (kW)
0,55

0,75

1,1

1,5

2,2

3

4

Ekranowany przewód

M20
M12

M12

M25

M16

Моc (kW)
5,5

7,5
1

2

M12
M16
M16

3

M20
M25
4

Metalowe dławiki przewodu przetwornicy są dostosowane
do nałożenia oplotu ekranującego.
Моc (kW)
11

15

18,5

22

Ekranowany przewód

1 x M32/40
1 x M20
1 x M16
2 x M12
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-	 Silnik trójfazowy należy podłączyć do atestowanego rozrusznika silnika. Prąd znamionowy
powinien odpowiadać parametrom elektrycznym podanym na tabliczce znamionowej silnika.
-	 Przewód zasilający powinien być ułożony w taki
sposób, aby w żadnym wypadku nie dotykał orurowania i/lub korpusu silnika ani pompy.
-	 Pompa i/lub instalacja powinna posiadać uziemienie zgodnie z przepisami miejscowymi.
Dopuszcza się użycie selektywnego wyłącznika różnicowo-prądowego.
-	 Przewód zasilania (trzy przewody fazowe + uziemienie) musi być podłączony z użyciem dławików przewodu zaznaczonych kolorem czarnym
na poniższym rysunku.
Wolne dławiki przewodu należy zabezpieczyć
nakładkami dostarczonymi przez producenta.
-	 Charakterystyka elektryczna (częstotliwość,
napięcie, prąd znamionowy) przetwornicy częstotliwości zostały podane na tabliczce znamionowej pompy. Należy sprawdzić, czy przetwornica silnika jest odpowiednia do używanego
zasilania.
-	 Zabezpieczenie elektryczne silnika zostało wbudowane w przetwornicę. Jego parametry odpowiadają charakterystyce pompy oraz muszą zapewniać ochronę pompy i sinika.
-	 W razie wystąpienia impedancji między uziemieniem a punktem neutralnym należy przed przetwornicą częstotliwości założyć zabezpieczenie.
-	 W celu ochrony instalacji zasilającej zastosować
bezpiecznikowy wyłącznik izolujący (typ gF).
ZALECENIE: Jeżeli zachodzi konieczność użycia
wyłącznika różnicowo-prądowego w celu ochrony użytkowników, należy zastosować wyłącznik
z opóźnionym działaniem. Należy go dopasować do charakterystyki prądowej pompy podanej
na tabliczce znamionowej.
ZALECENIE: Pompa jest wyposażona w przetwornicę częstotliwości, zatem może nie być chroniona przez selektywny wyłącznik różnicowo-prądowy. Przetwornice częstotliwości mogą
zakłócać działanie selektywnych wyłączników
różnicowo-prądowych.
Wyjątek: Dopuszcza się użycie selektywnych
wyłączników różnicowo-prądowych o uniwersalnej czułości prądowej.
• Oznakowanie:
RCD (wyłącznik różnicowo-prądowy)

- Po włączeniu zasilania modułu elektronicznego
przeprowadzany jest dwusekundowy test wyświet
lacza; widoczne są wówczas wszystkie znaki.

ZALECENIE: sinusoidalnych.
W przypadku pomp o klasach mocy 11 kW, 15 kW,
18,5 kW i 22 kW chodzi o urządzenia do zastosowań profesjonalnych. Te urządzenia podlegają
szczególnym warunkom przyłączenia, ponieważ
Rsce wyn. 33 w punkcie przyłączenia nie wystarcza do pracy. Podłączenie do sieci zasilającej niskiego napięcia jest regulowane normą IEC 610003-12 – podstawę do oceny pomp stanowi tabela
4 dla urządzeń trójfazowych podłączanych w
szczególnych warunkach. Dla wszystkich publicznych punktów przyłączenia moc zwarcia Ssc
musi być na złączu między instalacją elektryczną
użytkownika a siecią zasilającą większa lub równa
wartościom wymienionym w tabeli. W zakresie
odpowiedzialności instalatora lub użytkownika,
z ew. uwzględnieniem operatora sieci, leży zapewnienie, aby pompy były eksploatowane prawidłowo. Jeśli zastosowanie przemysłowe ma
miejsce z podłączeniem do zakładowej sieci średniego napięcia, zapewnienie warunków przyłączenia leży wyłącznie w zakresie odpowiedzialności operatora sieci.
Moc silnika [kW]

Moc zwarcia SSC [kVA]

11

1800

15

2400

18,5

3000

22

3500

Instalacja odpowiedniego filtra wyższych harmonicznych między pompą a siecią zasilającą redukuje wpływ prądu sinusoidalnego.

• Prąd wyzwalający: > 30 mA.
-	 Używać przewodów zasilania zgodnych z odpowiednimi przepisami.
-	 Maks. dopuszczalna wartość prądu bezpiecznika
w zasilaniu sieciowym: 25 A.
- Charakterystyka wyzwalania bezpieczników: B.
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Przypisanie zacisków przyłączeniowych.
-	 Odkręcić śruby i zdjąć osłonę przetwornicy.
Oznaczenie
L1, L2, L3
PE
IN1

Przypisanie
Napięcie zasilania
Uziemienie
Czujnik wejściowy

Uwagi
Prąd trójfazowy 3 ~ IEC38
0,55 0,75 1,1 1,5 2,2

3

4

5,5 7,5 11 15 18,5 22

x1
x2
Typ sygnału: Napięcie (0 – 10 V, 2 – 10 V)
Opór na wejściu: Ri ≥ 10 kΩ
Typ sygnału: prąd (0 – 20 mA, 4 – 20 mA)
Opór na wejściu: Rb = 500 Ω
Możliwość konfiguracji w menu „Serwis” <5.3.0.0>

IN2

Zewnętrzna wartość zadana wejścia

Typ sygnału: Napięcie (0 – 10 V, 2 – 10 V)
Opór na wejściu: Ri ≥ 10 kΩ
Typ sygnału: prąd (0 – 20 mA, 4 – 20 mA)
Opór na wejściu: Rb = 500 Ω
Możliwość konfiguracji w menu „Serwis” <5.4.0.0>

GND (x2)

Uziemienie

+ 24 V

Stałe napięcie do czujnika

Aux

Ext. off

Dla obu wejść IN1 i IN2

Maks. obciążenie: 60 mA
Napięcie z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym.
Wejście sterujące (pomocnicze)
Pompę można włączać/wyłączać za pomocą zewnętrzne„Wyłączanie z priorytetem”
go styku bezpotencjałowego.
dla zewnętrznego przełącznika bezpotenc- Wejście to przeznaczone jest dla funkcji pomocniczych,
jałowego
np. czujnika suchobiegu itp.
Wejście sterujące (ON/OFF)
Pompę można włączać/wyłączać za pomocą zewnętrzne„Wyłączanie z priorytetem”
go styku bezpotencjałowego.
dla zewnętrznego przełącznika bezpotenc- W systemach o wysokiej częstotliwości załączania
jałowego
(> 20 cykli on/off dziennie) włączanie/wyłączanie musi
odbywać się za pomocą „Ext. off”.

SBM

Przekaźnik „przekazywanie informacji
o gotowości”

W normalnym trybie działania przekaźnik aktywuje się
podczas działania pompy lub w stanie gotowości pompy
do działania.
Przy pierwszym wykryciu usterki lub odcięciu zasilania
(zatrzymaniu pompy) przekaźnik dezaktywuje się.
Informacja o gotowości pompy do działania, nawet tymczasowej, jest przekazywana do skrzynki sterowniczej.
Możliwość konfiguracji w menu „Serwis” <5.7.6.0>
Obciążenie styków:
minimalne: 12 V DC, 10 mA
maksymalne: 250 V AC, 1 A

SSM

Przekaźnik „przekazywanie informacji
o usterkach”

W przypadku wykrycia serii (od 1 do 6, zależnie od istotności) usterek tego samego typu praca pompy zostaje
zatrzymana,
a przekaźnik aktywuje się (do czasu podjęcia działania
wtrybie obsługi ręcznej).
Obciążenie styków:
minimalne: 12 V DC, 10 mA
maksymalne: 250 V AC, 1 A

PLR

Zaciski przyłączeniowe interfejsu
PLR

LON

Zaciski przyłączeniowe interfejsu
LON

Opcjonalny IF-Moduł PLR wciska się
w wielozłącze w obszarze podłączenia przetwornicy.
Złącze jest zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją.
Opcjonalny IF-Moduł LON wciska się
w wielozłącze w obszarze podłączenia przetwornicy.
Złącze jest odporne na skręcenia.

ZALECENIE: Zaciski IN1,IN2, GND i Ext. Off spełniają
wymogi „bezpiecznej izolacji” (zgodnie z normą
PN-EN 61800-5-1) względem zacisków sieciowych
oraz zacisków SBM i SSM (i odwrotnie).
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Zaciski zasilania

Podłączyć przewód czterożyłowy do zacisków zasilania
(przewody fazowe + uziemienie).

L3

Zaciski wejściowe/wyjściowe
ext.off

3

MP

4

5

6

nieużywane
Zdalne
sterowanie
ON/OFF
Zdalne sterowanie
POMOCNICZE

• Zdalne sterowanie umożliwia włączanie i wyłączanie
pompy (bezstykowe). Funkcja ta jest nadrzędna względem
innych.

DDS

20 mA/10

7

8

9

10 11
+24 V...

2

GND...

aux:

1

In1...

• Przewody wejściowe czujnika, zewnętrznej wartości
zadanej, [Ext.off] i [Aux] muszą być ekranowane.

L2

Czujnik 20 mA/10 V

Podłączenie wejść/wyjść

L1

Zewnętrzna wartość In2...
zadana
GND...

Podłączanie do zasilania sieciowego

Przykład: Wyłącznik pływakowy, manometr do suchobiegu itp.

• Zdalne sterowanie można usunąć poprzez mostkowanie
styków (3 i 4).
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Łącze „Sterowanie prędkością”
Ręczna regulacja częstotliwości:

aux:

1

2

ext.off

3

4

MP

5

6

DDS

20 mA/10

7

8

9

10 11

9

10 11

Zdalne
sterowanie
Sterowanie pomocnicze
aux:

1

2

ext.off

3

4

MP

5

6

DDS

20 mA/10

7

8

IN

Regulacja częstotliwości za pomocą sterowania
zewnętrznego:

Zdalne
sterowanie

Zewnętrzna
wartość zadana

Sterowanie pomocnicze

Łącze „Stałe ciśnienie” i „Zmienne ciśnienie”
aux:

1

2

ext.off

3

4

MP

5

6

DDS

20 mA/10

7

8

9

10 11

IN

Regulacja za pomocą czujnika ciśnienia:
• 2 żyły ([20 mA/10 V]/+24 V)
• 3 żyły ([20 mA/10 V]/0 V/+24 V)
i sygnału zadającego z pokrętła

Zdalne
sterowanie

Czujnik
ciśnienia

Sterowanie pomocnicze

2

ext.off

3

4

MP

5

6

Zdalne
sterowanie

DDS

20 mA/10

7

8

9

Czujnik
ciśnienia

Zewnętrzna
wartość
zadana

Sterowanie pomocnicze

10 11

IN

aux:

1

IN

Regulacja za pomocą czujnika ciśnienia:
• 2 żyły ([20 mA/10 V]/+24 V)
• 3 żyły ([20 mA/10 V]/0 V/+24 V)
i sygnału zadającego zewnętrznej wartości zadanej

Łącze „Regulator P.I.D.”
aux:

1

2

ext.off

3

4

MP

5

6

DDS

20 mA/10

7

8

9

10 11

IN

Regulacja za pomocą czujnika
(temperatury, przepływu itp.):
• 2 żyły ([20 mA/10 V]/+24 V)
• 3 żyły ([20 mA/10 V]/0 V/+24 V)
i sygnału zadającego z pokrętła

Zdalne
sterowanie

Czujnik
ciśnienia

Sterowanie pomocnicze

2

ext.off

3

4

Zdalne
sterowanie
Sterowanie pomocnicze
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MP

5

6

DDS

20 mA/10

7

8

Zewnętrzna
wartość
zadana

9

10 11

IN

aux:

1

IN

Regulacja za pomocą czujnika
(temperatury, przepływu itp.):
• 2 żyły ([20 mA/10 V]/+24 V)
• 3 żyły ([20 mA/10 V]/0 V/+24 V)
i sygnału zadającego zewnętrznej wartości zadanej

Czujnik
ciśnienia
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NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia!
Niebezpieczne napięcie kontaktowe na skutek rozładowania kondensatorów przetwornicy.
-	 Przed jakąkolwiek ingerencją wewnątrz przetwornicy
należy odczekać 5 minut po odłączeniu od zasilania.
-	 Upewnić się, że żadne złącze elektryczne nie znajduje się
pod napięciem.
-	 Sprawdzić, czy zaciski przyłączeniowe zostały prawidłowo przypisane.
-	 Sprawdzić prawidłowość uziemienia pompy i instalacji.
Krzywe kontrolne
IN1: Sygnał wejściowy w trybach „Stałe ciśnienie”, „Zmienne ciśnienie” i „Regulator P.I.D.”

Sygnał czujnika 4 – 20 mA

100%

100%

Między wartościami 0 a 2 mA
przewód jest uznawany za
uszkodzony.
Strefa bezpieczeństwa

Wartość

wyrażona jako %
zakresu pomiaru
czujnika

0

Sygnał czujnika 0 – 10 V

2

4

Prąd wejściowy (mA)

Wartość

wyrażona jako %
zakresu pomiaru
czujnika

20

0

Sygnał czujnika 0 – 20 mA
100%

Wartość

Wartość

wyrażona jako %
zakresu pomiaru
czujnika

22

10

Sygnał czujnika 2 – 10 V

100%

0

Napięcie wejściowe (V)

wyrażona jako %
zakresu pomiaru
czujnika

Prąd wejściowy (mA)

20

0

2

Napięcie wejściowe (V)

10
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IN2: Wejście sterowania zewnętrzną wartością zadaną w trybie „Stałe ciśnienie”, „Zmienne ciśnienie” i „Regulator P.I.D.”

Wartość zadana 4 – 20 mA

100%

Wartość zadana 0 – 10 V

100%

Obszar zatrzymania przetwornicy
Strefa bezpieczeństwa

Wartość zadana

Strefa bezpieczeństwa

Wartość zadana

wyrażona jako %
zakresu pomiaru
czujnika

0

Obszar zatrzymania przetwornicy

wyrażona jako %
zakresu pomiaru
czujnika

2

4

Prąd wejściowy (mA)

20

0

1

2

Napięcie wejściowe (V)

10

IN2: Wejście sygnału zewnętrznego sterowania częstotliwością w trybie „Sterowanie prędkością”

Sygnał zewnętrzny 0 – 20 mA
100%

Sygnał zewnętrzny 0 – 10 V
100%

Obszar zatrzymania przetwornicy
Strefa bezpieczeństwa

Częstotliwość
przetwornicy

~30%

2

4

Prąd wejściowy (mA)

20

0

Sygnał zewnętrzny 4 – 20 mA
100%

Obszar zatrzymania przetwornicy
Strefa bezpieczeństwa

Częstotliwość
przetwornicy

~30%

0
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Strefa bezpieczeństwa

Częstotliwość
przetwornicy

~30%

0

Obszar zatrzymania przetwornicy

1

2

Napięcie wejściowe (V)

10

Sygnał zewnętrzny 2 – 10 V
100%

Obszar zatrzymania przetwornicy
Strefa bezpieczeństwa

Częstotliwość
przetwornicy

~30%

6

10

Prąd wejściowy (mA) 20

0

3

5 Napięcie wejściowe (V) 10
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8. Rozruch
8.1 Zalewanie i odpowietrzanie pompy
OSTROŻNIE! Ryzyko uszkodzenia pompy!
Nigdy nie uruchamiać pompy na sucho.
Przed uruchomieniem pompę należy zalać.
8.1.1 Odpowietrzanie – Praca z dostatecznym ciśnieniem dopływowym (rys. 3)
-	 Zamknąć oba zawory bezpieczeństwa (2, 3).
-	 Odkręcić odpowietrznik (6a).
-	 Powoli otwierać zawór bezpieczeństwa od strony
ssawnej (2) i całkowicie napełnić pompę.
-	 Dokręcić odpowietrznik, kiedy ujdzie powietrze,
a tłoczenie medium zacznie przepływać (6a).
OSTRZEŻENIE!
Kiedy tłoczone medium jest gorące, a jego ciśnienie wysokie, medium uchodzące z odpowietrznika
może powodować oparzenia lub inne urazy.
- Całkowicie otworzyć zawór bezpieczeństwa
od strony ssawnej (2)
- Uruchomić pompę i sprawdzić, czy kierunek
przepływu jest zgodny ze specyfikacją na tabliczce znamionowej pompy. Jeśli tak nie jest,
zamienić ze sobą dwie fazy w skrzynce zaciskowej.

OSTRZEŻENIE!
Kiedy tłoczone medium jest gorące, a jego ciśnienie
wysokie, medium uchodzące z odpowietrznika
może powodować oparzenia lub inne urazy.
- Całkowicie otworzyć zawór bezpieczeństwa
od strony tłocznej (3).
- Zamknąć korek spustowy (5a).
8.2 Uruchamianie pompy
OSTROŻNIE! Ryzyko uszkodzenia pompy!
Pompa nie może pracować przy zerowym
przepływie (zamknięty zawór tłoczny).
OSTRZEŻENIE! Ryzyko urazu!
Kiedy pompa pracuje, elementy osłonowe sprzęgła
muszą być założone oraz dokręcone wszystkimi
odpowiednimi elementami łączącymi.
OSTRZEŻENIE! Szkodliwy poziom hałasu!
Poziom natężenia hałasu pomp o dużej mocy może
być wysoki. Przebywając w pobliżu pompy przez
dłuższy czas należy stosować odpowiednią ochronę.
OSTRZEŻENIE!
Sposób rozmieszczenia instalacji musi gwarantować brak ryzyka odniesienia obrażeń w przypadku
wycieku medium (spowodowanego np. uszkodzeniem uszczelnienia mechanicznego).

OSTROŻNIE! Jeśli kierunek przepływu jest niewłaściwy, pompa nie będzie działać prawidłowo
oraz może dojść do uszkodzenia sprzęgła.
- Otworzyć zawór bezpieczeństwa od strony
tłocznej (3).
8.1.2 Odpowietrzanie – Pompa w trybie ssania
(rys. 2)
- Zamknąć zawór bezpieczeństwa od strony tłocznej (3). Otworzyć zawór bezpieczeństwa od strony ssawnej (2).
- Usunąć korek wlewu (6b).
- Częściowo odkręcić odpowietrznik (5b).
- Zalać wodą pompę i rurę ssawną.
- Upewnić się, że w pompie ani w rurze ssawnej
nie ma powietrza. Zalewać pompę aż do całkowitego odpowietrzenia.
- Zamknąć korek wlewu z odpowietrznikiem (6b).
- Uruchomić pompę i sprawdzić, czy kierunek
przepływu jest zgodny ze specyfikacją na tabliczce znamionowej pompy. Jeśli tak nie jest,
zamienić ze sobą dwie fazy w skrzynce zaciskowej.
OSTROŻNIE! Jeśli kierunek przepływu jest niewłaściwy, pompa nie będzie działać prawidłowo
oraz może dojść do uszkodzenia sprzęgła.
- Uchylić zawór bezpieczeństwa od strony tłocznej
(3).
- Odkręcić odpowietrznik od korka wlewu,
aby odprowadzić powietrze (6a).
- Dokręcić odpowietrznik, kiedy ujdzie powietrze,
a tłoczone medium zacznie przepływać.
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8.3 Praca z przetwornicą częstotliwości

8.3.3 Opis standardowych symboli

8.3.1 Elementy sterujące
Przetwornica obsługiwana jest za pomocą następujących elementów sterujących:

Symbol

Działanie w trybie
„Sterowanie prędkością”.

Pokrętło

Działanie w trybie „Stałe ciśnienie”
lub „Regulator P.I.D.”.
Działanie w trybie „Zmienne ciśnienie”
lub „Regulator P.I.D.”.

•

Wybór nowego parametru wymaga obrócenia
pokrętła w prawo „+” lub w lewo „-”.
• Nowe ustawienie potwierdza się krótkim
naciśnięciem pokrętła.
ON

Blokada dostępu.
Kiedy pojawia się ten symbol, nie
można zmienić bieżących ustawień lub pomiarów. Informacje są
wyświetlane wyłącznie do odczytu.

2

BMS (system zarządzania budynkiem) PLR lub LON aktywny.

Przełączniki

1

Opis

• Przetwornica posiada blok obejmujący dwa
przełączniki dwupozycyjne (rys. A1, poz. 1):
• Przełącznik 1 umożliwia zmianę trybu
„DZIAŁANIE” [przełącznik 1->OFF] na tryb
„SERWIS” [przełącznik 1->ON]. W położeniu
„DZIAŁANIE” uruchamia się zadany tryb działania
i nie ma dostępu do parametrów (zwykłe działanie). W położeniu „SERWIS” można wprowadzać
parametry różnych trybów działania.
• Przełącznik 2 służy do aktywacji i dezaktywacji
„Blokady dostępu” (zob. pkt 8.5.3).

Działanie pompy.
Zatrzymanie pompy.

8.3.4 Wyświetlacz
		

8.3.2 Układ wyświetlacza

Poz.
1
2
3
4
5

Opis

Przykład strony statusu wyświetlacza

Nr menu
Wartości
Jednostki
Symbole standardowe
Ikony

ZALECENIE: W razie braku aktywacji pokrętła
przez 30 sekund w jakimkolwiek menu wyświet
lacz wraca do strony statusu, a zmiana nie
jest rejestrowana.
		

WILO SE 01/2016

Strona statusu wyświetlacza
• Strona statusu pojawia się na wyświetlaczu
jako widok domyślny.
Wyświetlana jest bieżąca wartość zadana.
Podstawowe ustawienia są przedstawione
za pomocą symboli.

Element nawigacyjny
• Struktura menu umożliwia przywołanie funkcji
przetwornicy. Każde menu i podmenu posiada
przypisany numer.
• Obrócenie pokrętłem umożliwia dostęp do
dowolnego poziomu menu (np. 4000->5000).
• Kiedy dany element (wartość, nr menu, symbol
lub ikona) miga, można wybrać nową wartość,
nowy numer menu lub funkcję.
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Symbol

<5.0.0.0>

Opis

Położenie Przełącznik 1

Kiedy pojawi się strzałka:
• Naciśnięcie pokrętła umożliwia
dostęp do podmenu
(np. 4000->4100).
Kiedy pojawi się strzałka „powrót”:
• Naciśnięcie pokrętła umożliwia
dostęp do nadrzędnego menu
(np. 4150->4100).
8.3.5 Opis menu
		

DZIAŁANIE

OFF

SERWIS

ON

<1.0.0.0>
Położenie Przełącznik 1
DZIAŁANIE

OFF

SERWIS

ON

Opis
Regulacja wartości zadanej, możliwa
wobu przypadkach.

• Obrócenie pokrętłem umożliwia regulację wartości zadanej. Na wyświetlaczu pojawia się menu
<1.0.0.0> i wartość zadana zaczyna migać.
Obrotem pokrętła (lub poprzez użycie strzałek)
można zmniejszyć lub zwiększyć wartość.
• Naciśnięcie pokrętła oznacza potwierdzenie zmiany, wyświetlacz powraca do strony statusu.
<2.0.0.0>
Położenie Przełącznik 1

Opis

DZIAŁANIE

OFF

Tryby pracy –
tylko do odczytu.

SERWIS

ON

Tryby pracy – możliwość ustawień.

• Dostępnymi trybami działania są „Kontrola prędkości”, „Stałe ciśnienie”, „Zmienne ciśnienie”
oraz „Regulator P.I.D.”.
<3.0.0.0>
Położenie Przełącznik 1
DZIAŁANIE

OFF

SERWIS

ON

Ekran menu „Serwis”
z informacjami tylko
do odczytu.
Menu „Serwis” –
możliwość ustawień.

• Menu „Serwis” zapewnia dostęp do ustawień
parametrów przetwornicy.
<6.0.0.0>
Położenie Przełącznik 1

Lista (rys. A5)

Opis

DZIAŁANIE

OFF

SERWIS

ON

Opis
Wyświetlanie strony błędu.

• W razie wystąpienia błędu lub kilku błędów pojawia się strona błędów.
Widnieje na niej litera „E” z trzycyfrowym kodem
błędu (zob. rozdział 11).
<7.0.0.0>
Położenie Przełącznik 1
DZIAŁANIE

OFF

SERWIS

ON

Opis
Wyświetlanie symbolu
„blokady dostępu”.

• „Blokady dostępu” można użyć tylko wtedy,
gdy przycisk 2 znajduje się w położeniu ON
(WŁ.).
OSTROŻNIE! Ryzyko wyrządzenia szkód materialnych!
Nieprawidłowe zmiany ustawień mogą spowodować zakłócenia pracy pompy, co grozi uszkodzeniem pompy lub instalacji.
• Ustawienia w trybie „SERWIS” wprowadza
wyłącznie wykwalifikowany członek personelu
podczas uruchamiania urządzenia.

Opis
Ustawienie ON/OFF
pompy.

<4.0.0.0>
Położenie Przełącznik 1
DZIAŁANIE

OFF

SERWIS

ON

Opis
Ekran menu
„Informacje” z informacjami tylko do
odczytu.

• W menu „Informacje” wyświetlane są dane
pomiarów, urządzenia i działania (rys. A6).
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Rys. A5

Nawigacja po menu podstawowych podczas normalnego działania
(przełącznik 1 = OFF w położeniu „DZIAŁANIE”)

Wartość zadana

Rodzaj sterowania

Pompa

Informacje

Serwis

Zatwierdzanie
komunikatów o usterkach
Pojawia się po wykryciu
usterki

WILO SE 01/2016
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Rys. A6

Nawigacja po menu <4.0.0.0> „Informacje”

Informacje
Wartości rzeczywiste
Ciśnienie
lub %

Nie wyświetla się w
trybie sterowania prędkością

Moc

Dane o działaniu
Godziny działania
Zużycie
Licznik załączeń

Warunki rzeczywiste
Przekaźnik SSM
Przekaźnik SBM

Zob. rozdział 10 – Menu <5.6.7.0>
Domyślnie „przekazywanie informacji o gotowości”

Ext. off

Dane urządzenia
Nazwa pompy
Wersja oprogramowania
sterującego użytkownika
Wersja oprogramowania
sterującego silnikiem
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Ustawianie parametrów menu <2.0.0.0> i <5.0.0.0>
W trybie „SERWIS” można zmieniać parametry menu <2.0.0.0> i <5.0.0.0>.
Dostępne są dwa tryby ustawień:
• „Easy Mode”: zapewnia szybki dostęp do trzech trybów działania.
• „Expert Mode”: zapewnia dostęp do wszystkich istniejących parametrów.
• Ustawić przełącznik 1 w położeniu ON (rys. A1, poz. 1).
• Aktywuje się tryb „SERWIS”.
Na stronie statusu miga symbol (rys. A7).

ON

S
1

Rys. A7

Easy Mode
SERWIS
ON

1

Rodzaj sterowania
Easy Mode

2
Wartość zadana

Rodzaj sterowania
Expert Mode
Expert Mode
Pompa

Informacje
DZIAŁANIE
ON

1

2

Serwis

Easy Mode
• Pokrętło należy nacisnąć w ciągu 2 sekund. Pojawi się symbol „Easy Mode” (rys. A7).
• Obrócenie pokrętłem oznacza potwierdzenie wyboru. Na wyświetlaczu pojawi się menu <2.0.0.0>.
•
•
•
•

„Tryb uproszczony” umożliwia szybkie ustawienia trzech trybów działania (rys. A8)
„Sterowanie prędkością”
„Stałe ciśnienie”/„Zmienne ciśnienie”
„Regulator P.I.D.”
Po wprowadzeniu ustawień ustawić przełącznik 1 w położeniu OFF (rys. A1, poz. 1).

Expert Mode
• Pokrętło należy nacisnąć w ciągu 2 sekund. Wybrać Expert Mode – wyświetli się symbol
„Expert Mode” (rys. A7).
• Obrócenie pokrętłem oznacza potwierdzenie wyboru. Na wyświetlaczu pojawi się menu <2.0.0.0>.
Najpierw wybrać tryb działania w menu <2.0.0.0>.
• „Sterowanie prędkością”
• „Stałe ciśnienie”/„Zmienne ciśnienie”
• „Regulator P.I.D.”
Expert Mode w menu <5.0.0.0> zapewnia dostęp do wszystkich parametrów przetwornicy (rys. A9).
• Po wprowadzeniu ustawień ustawić przełącznik 1 w położeniu OFF (rys. A1, poz. 1).

WILO SE 01/2016
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Rys. A8

Z wewnętrzną wartością zadaną

Sterowanie prędkością

MENU
UPROSZCZONE

Wejście zewnętrznej wartości zadanej –
IN2 nieaktywne – położenie OFF
Wejście zewnętrznej wartości zadanej –
IN2 aktywne – położenie ON

Z zewnętrzną wartością zadaną

Wejście zewnętrznej wartości
zadanej – IN2
Wybór typu sygnału

Zmienne ciśnienie

Stałe ciśnienie
Wejście czujnika – IN1
Wybór czujnika ciśnienia

Wejście czujnika – IN1
Wybór typu sygnału
Z wewnętrzną wartością zadaną
Wejście zewnętrznej wartości zadanej – IN2
nieaktywne – położenie OFF
Wejście zewnętrznej wartości zadanej – IN2
aktywne – położenie ON
Wejście zewnętrznej wartości zadanej – IN2
Wybór typu sygnału

Z zewnętrzną wartością zadaną

Regulator P.I.D.
Wejście czujnika – IN1
Wybór typu sygnału

Wejście zewnętrznej wartości zadanej –
IN2 nieaktywne – położenie OFF
Parametryzacja P.I.D.
Wartość wyboru „P” (0,0 – 300,0)
Z wewnętrzną wartością zadaną

Parametryzacja P.I.D.
Wartość wyboru „I” (10 ms – 300 s)
Parametryzacja P.I.D.
Wartość wyboru „D” (0 ms – 300 s)
Wejście zewnętrznej wartości zadanej – IN2
aktywne – położenie ON
Wejście zewnętrznej wartości zadanej – IN2
Wybór typu sygnału

Parametryzacja P.I.D.
Wartość wyboru „P” (0,0 – 300,0)
Parametryzacja P.I.D.
Wartość wyboru „I” (10 ms – 300 s)

Z zewnętrzną wartością zadaną

Parametryzacja P.I.D.
Wartość wyboru „D” (0 ms – 300 s)
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Rys. A9

MENU
ZAAWANSOWANE

Serwis
BMS – system zarządzania budynkiem

Pojawia się tylko przy aktywnym
„BMS”. Zob. instrukcja produktu

IN1 – „wejście czujnika”

Nie wyświetla się w trybie
„Sterowanie prędkością”

Zakres czujnika

Nie wyświetla się w trybie
„Regulator PID”

Wybór typu sygnału

IN2 – wejście zewnętrznej wartości zadanej
Wybór
Wybór typu sygnału

PID – parametry

Nie wyświetla się, kiedy wejście
„IN2” jest nieaktywne

Wyświetla się wyłącznie w trybie
„Regulator PID”

Wybór
parametry „P“
Wybór
parametry „I“
Wybór
parametry „D“

Inne ustawienia
Czas opóźnienia przy
zerowym przepływie

Wyświetla się tylko po aktywacji
trybu „Stałe ciśnienie” lub „Zmienne
ciśnienie”

Wybór obniżonej
częstotliwości
Wybór
przekaźnika SBM
Ustawienia fabryczne

WILO SE 01/2016
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Blokada dostępu
Funkcja „Blokada dostępu” może służyć do zablo
kowania ustawień pompy.
Aby aktywować lub dezaktywować tę funkcję,
należy:
• Ustawić przełącznik 2 w położeniu ON (rys. A1,
poz. 1). Wywołane zostaje menu <7.0.0.0>.
• Obrócić pokrętło, aby aktywować lub dezaktywować funkcję blokady. Bieżący status blokady
przedstawiają następujące symbole:
Blokada aktywna: parametry zablo
kowane, możliwy wyłącznie wgląd
do menu.
Blokada nieaktywna: parametry można
zmieniać, możliwe wprowadzanie
ustawień w menu.
• Ustawić przełącznik 2 w położeniu OFF (rys. A1,
poz. 1). Na wyświetlaczu ponownie wyświetlana
jest strona statusu.

8.3.6 Konfiguracje
ZALECENIE: Jeśli pompa jest dostarczana jako
osobna część lub jako część wbudowana w system, standardowym trybem konfiguracji jest
„Sterowanie prędkością”.
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Tryb „Sterowanie prędkością” (rys. 2, 3)
Regulacja częstotliwości ręczna lub za pomocą
sterowania zewnętrznego:
• Przy uruchamianiu pompy zalecamy ustawić
prędkość silnika na 2400 obr./min.

		

Tryb „Stałe ciśnienie” i
„Zmienne ciśnienie” (rys. A2, A3, A7)
Regulacja za pomocą czujnika ciśnienia i wartości
zadanej (wewnętrznie lub zewnętrznie).
W przypadku trybu zmiennego ciśnienia czas
opóźnienia przy zerowym przepływie można
wyłączyć w menu 5.7.3.0.
• Dodanie czujnika ciśnienia (ze zbiornikiem;
zestaw czujnikowy jest dostarczany jako wyposażenie dodatkowe) umożliwia regulację ciśnienia pompy (przy braku wody w zbiorniku ustawić
ciśnienie w zbiorniku o 0,3 bar mniejsze niż
zadane ciśnienie pompy).
• Dokładność czujnika wynosi ≤ 1% w przedziale
od 30% do 100% zakresu pomiaru. Zbiornik
musi mieć co najmniej 8 litrów pojemności.
• Przy uruchamianiu pompy zalecane jest ustawienie ciśnienia na 60% wartości maksymalnej.

		

Tryb „Regulator P.I.D.”
Sterowanie za pomocą czujnika (temperatura,
prędkość przepływu itp.) z wykorzystaniem regulatora P.I.D. i wartości zadanej (wewnętrznie lub
zewnętrznie).

9. Konserwacja
Wszystkie czynności serwisowe powinni wykonywać autoryzowani serwisanci!
OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem!
Należy unikać zagrożeń związanych z ener
gią elektryczną.
Przed wykonaniem prac na układzie elektrycznym
upewnić się, że zasilanie jest wyłączone i zabez
pieczone przed włączeniem przez osoby niepowołane.
OSTRZEŻENIE! Ryzyko poparzenia!
W przypadku wysokiej temperatury wody i wyso
kiego ciśnienia w układzie przed rozpoczęciem
prac zamknąć zawory odcinające przed i za pompą.
Najpierw należy poczekać, aż pompa ostygnie.
- Te pompy nie wymagają częstej konserwacji.
Zaleca się jednak ich okresowe sprawdzenie co
15 000 godzin działania.
-	 W razie potrzeby można łatwo wymienić uszczelnienie mechaniczne dzięki jego kasetowej
budowie. Po ustawieniu uszczelnienia mechanicznego we właściwym położeniu wsunąć klin
ustalający w obudowę (rys. 6).
- W przypadku demontażu/ponownej instalacji
pomp z półkołnierzami po zakończeniu ich konserwacji zaleca się założenie zacisków tworzywa
sztucznego w celu połączenia obu części półkołnierzy w łatwy sposób.
-	 W pompach wyposażonych w podajnik smaru
(rys. 7, poz. 1) odpowiednie częstotliwości smarowania są podane na etykiecie umieszczonej na
latarni (rys. 7, poz. 2).
-	 Zawsze utrzymywać pompę w czystości.
-	 Aby uniknąć uszkodzenia pomp, które nie będą
używane w okresach mrozu, należy je opróżnić:
Zamknąć zawory bezpieczeństwa, całkowicie
odkręcić korek odpowietrzający oraz odpowietrznik.
- Żywotność: 10 lat w zależności od warunków
eksploatacji oraz spełnienia wszystkich wymogów zawartych w podręczniku obsługi.
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10. Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie
OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem!
Należy unikać zagrożeń związanych z energią elektryczną.
Przed wykonaniem prac na układzie elektrycznym upewnić się, że zasilanie jest wyłączone i zabezpieczone
przed włączeniem przez osoby niepowołane.
OSTRZEŻENIE! Ryzyko poparzenia!
W przypadku wysokiej temperatury wody i wysokiego
ciśnienia w układzie przed rozpoczęciem prac zamknąć
zawory odcinające przed i za pompą.
Usterka
Pompa nie działa

Możliwe przyczyny
Brak zasilania
Termistor wyłączył się samoczynnie,
przerywając obwód

Pompa działa, ale zbyt słabo przetłacza

Niewłaściwy kierunek obrotów

Usuwanie
Sprawdzić bezpieczniki, okablowanie i złącza
Usunąć wszelkie przyczyny przeciążenia silnika
Sprawdzić kierunek obrotów silnika
i skorygować w razie konieczności

Ciała obce zakłócają pracę elementówpompy

Sprawdzić i wyczyścić rurę

Powietrze w rurze ssawnej

Uszczelnić rurę ssawną

Rura ssawna ma zbyt małą średnicę

Zamontować rurę o większej średnicy

Zawór niedostatecznie otwarty

Prawidłowo otworzyć zawór

Pompa przetłacza nierówno

Powietrze wewnątrz pompy

Odpowietrzyć pompę, sprawdzić szczelność rury ssawnej. W razie potrzeby
uruchomić pompę na 20 – 30 s – odkręcić odpowietrznik, aby wypuścić powietrze – zakręcić odpowietrznik; powtórzyć
czynności do całkowitego usunięcia
powietrza z pompy

Pompa wpada w drgania lub hałasuje

Ciała obce wewnątrz pompy

Usunąć ciała obce

Silnik przegrzewa się, zabezpieczenie
wyzwala się samoczynnie

Pompa nie jest prawidłowo przytwierdzona Dokręcić śruby
do podłoża
Uszkodzone łożysko
Skontaktować się z działem obsługi
Klienta Wilo
Przerwany obwód jednej z faz
Sprawdzić bezpieczniki, okablowanie
i złącza

Uszczelnienie mechaniczne przecieka
Nierównomierny przepływ

Zbyt wysoka temperatura otoczenia

Zapewnić chłodzenie

Uszczelnienie mechaniczne jest uszkodzone
W trybie „Stałe ciśnienie” lub
„Zmienne ciśnienie” czujnik ciśnienia
jest nieodpowiedni

Wymienić uszczelnienie mechaniczne

W trybie „Stałe ciśnienie” pompa nie zat- Zawór zwrotny jest nieszczelny
rzymuje się przy zerowym przepływie
Zawór zwrotny jest nieodpowiedni
Zbiornik ma zbyt małą pojemność
względem układu

Założyć czujnik o odpowiednim zakresie
ciśnienia i dokładności
Wyczyścić lub wymienić zawór
Wymienić na odpowiedni zawór zwrotny
Wymienić lub dodać drugi zbiornik
do układu

W razie niemożności usunięcia usterki należy skontaktować się z działem
obsługi Klienta Wilo.
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Najpierw należy poczekać, aż pompa ostygnie.
Usterki może usuwać wyłącznie wykwalifi
kowany personel!
Przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, zob. rozdział 9 – „Konserwacja”.
Przekaźniki
Przetwornica jest wyposażona w dwa przekaźniki wyjściowe służące jako interfejs centralnego
sterowania, np.: skrzynka sterownicza, sterowanie
pompą.
Przekaźnik SBM:
Przekaźnik ten można skonfigurować w menu
„Serwis” < 5.7.6.0 > na jeden z trzech stanów
działania.
Stan: 1 (domyślny)
Przekaźnik „przekazywanie informacji o gotowości” (zwykłe działanie w pompie tego typu).
Przekaźnik aktywuje się, kiedy pompa jest
podłączona do zasilania lub znajduje się w stanie gotowości.
Przy pierwszym wykryciu usterki lub odcięciu
zasilania (zatrzymaniu pompy) przekaźnik dezaktywuje się. Informacja o gotowości pompy do
działania, nawet tymczasowej, jest przekazywana
do skrzynki sterowniczej.
Stan: 2
Przekaźnik „przekazywanie informacji o działaniu”.
Przekaźnik aktywuje się podczas działania pompy.
Stan: 3
Przekaźnik „przekazywanie informacji o zasilaniu”.
Przekaźnik aktywuje się, kiedy pompa jest podłąc
zona do zasilania sieciowego.
Przekaźnik SSM:
Przekaźnik „przekazywanie informacji o usterkach”.
W przypadku wykrycia serii (od 1 do 6, zależnie
od istotności) usterek tego samego typu praca
pompy zostaje zatrzymana, a przekaźnik aktywuje się (do czasu podjęcia działania w trybie obsługi
ręcznej).
Przykład: 6 usterek w zmiennym okresie w cyklu
24-godzinnym.
Stan przekaźnika SBM to „przekazywanie infor
macji o gotowości”.

Usterki

1

2

3

4

5

6

Aktywny
przekaźnik
SBM
Przekaźnik
pracujący
Aktywny
przekaźnik
SSM
Przekaźnik
pracujący
Okres 24-godzinny
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10.1Tabela błędów
Wszystkie wymienione zdarzenia powodują:
• dezaktywację przekaźnika SBM (z zadanym trybem „przekazywanie informacji o gotowości”).
• aktywację przekaźnika SSM „przekazywanie informacji o usterkach” po osiągnięciu maksymalnej liczby usterek
jednego typu w okresie 24 godzin.
• podświetlenie czerwonej diody LED.

Numer
błędu

Czas reakcji
Maks.
Czas do
przed
Czas oczekiwania
liczba
stwierdzenia
zasygnalido automatycznego
usterek
usterki po ponownego
zowaniem
włączenia w ciągu
sygnalizacji
usterki
24 godzin

E001

60 s

natychmiast

E004
(E032)

~5 s

300 s

Natychmiast w razie
skasowania usterki

~5 s

300 s

Natychmiast w razie
skasowania usterki

6

~5 s

300 s

Natychmiast w razie
skasowania usterki

6

E005
(E033)
E006

E007

Natychmiast Natychmiast

60 s

Natychmiast w razie
skasowania usterki

6

6

Usterki
Możliwe przyczyny

Usuwanie

Pompa jest przeciążona, działa Zbyt duża gęstość i/lub lepkość
nieprawidłowo
przetłaczanego medium
Praca pompy zakłócona przez
cząstki stałe

Rozebrać pompę, wymienić wadliwe
podzespoły lub oczyścić je

Zbyt niskie napięcie zasilające
przetwornicy

Sprawdzić zaciski przetwornicy:
• Usterka przy napięciu sieci < 330 V

Sprawdzić zaciski przetwornicy:
• Usterka przy napięciu sieci > 480 V
Przepięcie w układzie zasilania (0,55 do 7,5 kW)
przetwornicy
• Usterka przy napięciu sieci > 506 V
(11 do 22 kW)
Brakuje przewodu fazowego
Sprawdzić zasilanie
zasilania

Przetwornica działa jak genera- Pompa zmienia kierunek, sprawdzić
bez limitu tor. Sygnał ostrzegawczy, praca
pompy nie została zatrzymana szczelność zaworu zwrotnego
Rozebrać pompę, oczyścić i wymienić
uszkodzone części. Może to być usterka
mechaniczna silnika (łożysk)

E010

~5 s

natychmiast

bez ponownego włączenia

1

Pompa zablokowana

E011

60 s

natychmiast

60 s

6

Pompa nie zalewa się lub pracuje na sucho
Silnik przegrzewa się

Zalać pompę, napełniając ją (zob. rozdział 9.3)
Sprawdzić szczelność zaworu stopowego
Oczyścić układ chłodzący silnika

E020

~5 s

natychmiast

300 s

6

Temperatura otoczenia przekracza +50°C.

Silnik przewidziano do pracy w temperaturze otoczenia +50°C

E023

natychmiast natychmiast

60 s

6

Zwarcie w silniku

E025

natychmiast natychmiast

bez ponownego włączenia

1

Brak przewodu fazowego silnika

300 s

6

Czujnik termiczny silnika jest
wadliwy lub źle podłączony

E026

~5 s

natychmiast

Przetwornica nagrzewa się
E030
E031

~5 s

E042

~5 s

natychmiast

E050

300 s

natychmiast

natychmiast

300 s

6
Temperatura otoczenia przekracza +50°C.

E070

natychmiast natychmiast

E071

natychmiast natychmiast

E072

natychmiast natychmiast

E075

natychmiast natychmiast

E076

natychmiast natychmiast

E099

natychmiast natychmiast
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bez ponownego włączenia
natychmiast w razie
skasowania usterki
bez ponownego włączenia
bez ponownego włączenia
bez ponownego włączenia
bez ponownego włączenia
bez ponownego włączenia
bez ponownego włączenia

1

Przewód czujnika (4 – 20 mA)
został przerwany

bez limitu Przerwana komunikacja z BMS

Wymontować przetwornicę częstotliwości pompy, sprawdzić ją i ewentualnie wymienić
Sprawdzić połączenie między silnikiem
a przetwornicą
Wymontować przetwornicę częstotliwości pompy, sprawdzić ją i ewentualnie wymienić

Czas oczekiwania
przed zresetowaniem

300 s

0s

0

0s
0s

60 s

300 s

300 s

60 s
60 s
300 s

Oczyścić układ chłodzący z tyłu i pod
przetwornicą oraz osłonę wirnika
Przetwornica została zaprojektowana
do pracy w temperaturze otoczenia
+50°C
Sprawdzić zasilanie i podłączenie czujnika

300 s

60 s

Sprawdzić połączenie

0s

1

Wewnętrzna usterka komunikacji

Skontaktować się z technikiem serwisu

60 s

1

Błąd EEPROM

Skontaktować się z technikiem serwisu

60 s

1
1

Problem wewnątrz przetworSkontaktować się z technikiem serwisu
nicy
Usterka przekaźnika prądu rozSkontaktować się z technikiem serwisu
ruchowego

60 s
60 s

1

Usterka czujnika prądu

Skontaktować się z technikiem serwisu

60 s

1

Nieznany typ pompy

Skontaktować się z technikiem serwisu

Zasilanie
on/off
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10.2 Zatwierdzanie komunikatów o usterkach
OSTROŻNIE! Ryzyko uszkodzenia!
Usterkę można zatwierdzić dopiero po jej usunięciu.
• Usterki może usuwać wyłącznie wykwalifikowany personel techniczny.
• W razie wątpliwości należy skontaktować
się z producentem.
• W razie wystąpienia usterki zamiast strony statusu wyświetla się strona błędu.
Aby zatwierdzić komunikat o usterce, należy:
• Nacisnąć pokrętło.
Na wyświetlaczu pojawi się:
• Numer menu <6.0.0.0>.
Przykładowa
strona błędu

• Numer usterki oraz maksymalna liczba usterek
tego typu w cyklu 24-godzinnym (przykład: 1/6).
• Czas pozostały do automatycznego zresetowania usterki (w sekundach).
Przykładowa
strona statusu
wyświetlacza

• Odczekać czas pozostały do automatycznego
zresetowania.
Urządzenie posiada zegar systemowy. Czas
pozostały do zresetowania (w sekundach)
wyświetla się aż do automatycznego zatwier
dzenia usterki.
• Po osiągnięciu maksymalnej liczby usterek
oraz upływie czasu należy nacisnąć pokrętło,
aby zatwierdzić usterkę.
Na wyświetlaczu ponownie wyświetlana jest
strona statusu.
ZALECENIE: Jeśli po zasygnalizowaniu usterki
pozostał czas do jej rozważenia (np. 300 s), usterkę należy zawsze zatwierdzić ręcznie.
Zegar automatycznego resetowania jest nieaktywny, a wyświetlacz pokazuje „- - -”.
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11. Części zamienne
Wszystkie części zamienne należy zamawiać
w dziale obsługi Klienta firmy Wilo.
Aby uniknąć dodatkowych pytań i nieprawidłowych zamówień, przy każdym zamówieniu
należy podać wszystkie dane znajdujące się na
tabliczce znamionowej.
Katalog części zamiennych dostępny jest na
stronie www.wilo.com.

12. Bezpieczna utylizacja

Dzięki należytej utylizacji oraz recyklingowi niniejszego produktu unika się powstania szkód dla
środowiska naturalnego i zagrożenia dla zdrowia
osób.
Aby zutylizować produkt zgodnie z przepisami,
należy go osuszyć i oczyścić.
Zlać olej smarujący. Elementy pompy należy
posortować według materiałów, z których są
wykonane (metal, tworzywa sztuczne, części
elektroniczne).
1. Przekazać produkt lub jego części publicznej lub prywatnej firmie zajmującej się utylizacją
odpadów
2. Więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji można uzyskać w urzędzie gminy, w instytucji zajmującej się utylizacją odpadów lub w
miejscu zakupu produktu.
ZALECENIE: Pompy nie można wyrzucać wraz z
odpadami z gospodarstw domowych. Dalsze informacje na temat recyklingu można znaleźć pod adresem: www.wilo-recycling.com
Zmiany techniczne zastrzeżone.
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NL
EG-verklaring van overeenstemming
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de
volgende bepalingen:
EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage
I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

IT
Dichiarazione di conformità CE
Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni
e direttive rilevanti:
Direttiva macchine 2006/42/EG
Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n.
1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG

Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG
Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE

ES
Declaración de conformidad CE
Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las
disposiciones pertinentes siguientes:
Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
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.
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
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.
Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le
pompe per acqua.
norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente

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.
De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para
bombas hidráulicas.
normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

PT
Declaração de Conformidade CE
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os
seguintes requisitos:
Directivas CEE relativas a máquinas 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.
Compatibilidade electromagnética 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
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.
Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as
bombas de água.
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior

SV
CE- försäkran
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga
bestämmelser:
EG–Maskindirektiv 2006/42/EG
Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt
bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.
EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG
Direktivet om energirelaterade produkter 2009/125/EG

NO
EU-Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med
følgende relevante bestemmelser:
EG–Maskindirektiv 2006/42/EG
Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.
EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

De använda elektriska induktionsmotorerna på 50 Hz – trefas, kortslutningsmotor,
enstegs – motsvarar kraven på ekodesign för elektriska motorer i förordning 640/2009.
Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar.

De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse – trefasevekselstrøms
kortslutningsmotor, ettrinns – samsvarer med kravene til økodesign i forordning
640/2009.
I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida

anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

FI
CE-standardinmukaisuusseloste
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä:

DA
EF-overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante
bestemmelser:
EU–maskindirektiver 2006/42/EG
Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i
maskindirektivet 2006/42/EF.
Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter
De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer - trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trins opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

HU
EK-megfelelőségi nyilatkozat
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen.
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina

EU–konedirektiivit: 2006/42/EG
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.
Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori,
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia
vaatimuksia.
Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia
vaatimuksia vastaava.
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu.

I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for
vandpumper.
anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side

CS
Prohlášení o shodě ES
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím
příslušným ustanovením:
Směrnice ES pro strojní zařízení 2006/42/ES
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.

PL
Deklaracja Zgodności WE
Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że dostarczony wyrób jest zgodny z
następującymi dokumentami:
dyrektywą maszynową WE 2006/42/WE
Przestrzegane są cele ochrony dyrektywy niskonapięciowej zgodnie z załącznikiem I, nr
1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES
Směrnice pro výrobky spojené se spotřebou energie 2009/125/ES

dyrektywą dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów związanych z energią 2009/125/WE.

Použité 50Hz třífázové indukční motory, s klecovým rotorem, jednostupňové – vyhovují
požadavkům na ekodesign dle nařízení 640/2009.
Vyhovuje požadavkům na ekodesign dle nařízení 547/2012 pro vodní čerpadla.

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz – trójfazowe, wirniki klatkowe, jednostopniowe – spełniają wymogi rozporządzenia 640/2009 dotyczące ekoprojektu.
Spełniają wymogi rozporządzenia 547/2012 dotyczącego ekoprojektu dla pomp wodnych.
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viz p
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Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ
Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό σ’ αυτή την κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις
ακόλουθες διατάξεις :
Οδηγίες EΚ για μηχανήματα 2006/42/EΚ
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.
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EΚ-2004/108/EΚ
Ευρωπαϊκή οδηγία για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 2009/125/EΚ

TR
CE Uygunluk Teyid Belgesi
Bu cihazn teslim edildiği şekliyle aşağdaki standartlara uygun olduğunu teyid ederiz:

Οι χρησιμοποιούμενοι επαγωγικοί ηλεκτροκινητήρες 50 Hz – τριφασικοί, δρομέας
κλωβού, μονοβάθμιοι – ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του
κανονισμού 640/2009.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του κανονισμού 547/2012 για
υδραντλίες.
Εναρμονισμένα χρησιμοποιούμενα πρότυπα, ιδιαίτερα: Βλέπε προηγούμενη σελίδα
ET
EÜ vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

AB-Makina Standartlar 2006/42/EG
Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e
uygundur.
Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarl tasarmna ilişkin yönetmelik 2009/125/AT
Kullanlan 50 Hz indüksiyon elektromotorlar – trifaze akm, sincap kafes motor, tek
kademeli – 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarmla ilgili gerekliliklere uygundur.
Su pompalar ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarma ilişkin gerekliliklere
uygun.
ksmen kullanlan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ
Kasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline)
vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

LV
EC - atbilstības deklarācija
Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums atbilst sekojošiem noteikumiem:
Mašīnu direktīva 2006/42/EK
Zemsprieguma direktīvas drošības mērķi tiek ievēroti atbilstoši Mašīnu direktīvas
2006/42/EK
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.
Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK
Direktīva 2009/125/EK par ar eneģiju saistītiem produktiem
Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori – maiņstrāva, īsslēguma rotora motors,
vienpakāpes – atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina prasībām.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega.

Atbilstoši Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina prasībām ūdenssūkņiem.

Gépek irányelv: 2006/42/EK
A kisfeszültségű irányelv védelmi előírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I.
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.
Elektromágneses összeférhetőség irányelv: 2004/108/EK
Energiával kapcsolatos termékekről szóló irányelv: 2009/125/EK
A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok – háromfázisú, kalickás forgórész,
egyfokozatú – megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeinek.
A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeinek megfelelően.
alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az előző oldalt
RU
Декларация о соответствии Европейским нормам
Настоящим документом заявляем, что данный агрегат в его объеме поставки
соответствует следующим нормативным документам:
Директивы EC в отношении машин 2006/42/EG
Требования по безопасности, изложенные в директиве по низковольтному
напряжению, соблюдаются согласно приложению I, № 1.5.1 директивы в отношении
машин 2006/42/ЕG.
Электромагнитная устойчивость 2004/108/EG
Директива о продукции, связанной с энергопотреблением 2009/125/ЕС
Используемые асинхронные электродвигатели 50 Гц – трехфазного тока,
короткозамкнутые, одноступенчатые – соответствуют требованиям к экодизайну
Соответствует требованиям к экодизайну предписания 547/2012 для водяных
насосов.
Используемые
согласованные стандарты
у
д р и нормы,
р , в частности : см. предыдущую
р д дущу
страницу
RO
EC-Declaraţie de conformitate
Prin prezenta declarăm că acest produs aşa cum este livrat, corespunde cu următoarele
prevederi aplicabile:
Directiva CE pentru maşini 2006/42/EG
Sunt respectate obiectivele de protecţie din directiva privind joasa tensiune conform
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind maşinile 2006/42/CE.
Compatibilitatea electromagnetică – directiva 2004/108/EG
Directivă privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE
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.
În conformitate cu parametrii ecologici cuprinşi în Ordonanţa 547/2012 pentru pompe de
apă.
standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedentă
LT
EB atitikties deklaracija
Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:
Mašinų direktyvą 2006/42/EB
Laikomasi Žemos įtampos direktyvos keliamų saugos reikalavimų pagal Mašinų direktyvos
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punktą.

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk

piemēroti harmonizēti standarti, tai skaitā: skatīt iepriekšējo lappusi

Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EB
Su energija susijusių produktų direktyva 2009/125/EB
Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai – trifazės įtampos, su narveliniu rotoriumi,
vienos pakopos – atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglamentą
640/2009.
Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglamentą 547/2012 dėl vandens
siurblių.
pritaikytus vieningus standartus, o būtent: žr. ankstesniame puslapyje

SK
ES vyhlásenie o zhode
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštrukčnej série v dodanom vyhotovení
vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:
Stroje - smernica 2006/42/ES
Bezpečnostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v zmysle prílohy I, č. 1.5.1
smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch

SL
ES – izjava o skladnosti
Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledečim zadevnim določilom:

BG
EО-Декларация за съответствие
Декларираме, че продуктът отговаря на следните изисквания:

Direktiva o strojih 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.
Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES
Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo

Машинна директива 2006/42/EO
Целите за защита на разпоредбата за ниско напрежение са съставени съгласно
Приложение I, № 1.5.1 от Директивата за машини 2006/42/EС.
Eлектромагнитна съместимост – директива 2004/108/EО
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.
V súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné čerpadlá.

Uporabljeni 50 Hz indukcijski elektromotorji – trifazni tok, kletkasti rotor, enostopenjski –
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 640/2009.
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne črpalke.

Използваните индукционни електродвигатели 50 Hz – трифазен ток, търкалящи се
лагери, едностъпални – отговарят на изискванията за екодизайн на Регламент
640/2009.
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
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Dikjarazzjoni ta’ konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispożizzjonijiet relevanti li
ġejjin:
Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE

HR
EZ izjava o sukladnosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj izvedbi odgovaraju sljedećim
važećim propisima:
EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ
Ciljevi zaštite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1
smjernice o strojevima 2006/42/EZ.
Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ
Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Korišteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori – trofazni, s kratko spojenim rotorom,
jednostupanjski – odgovaraju zahtjevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.
primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu

SR
EZ izjava o usklađenosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj verziji odgovaraju sledećim
važećim propisima:
EZ direktiva za mašine 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.
Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Korišćeni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori – trofazni, s kratkospojenim rotorom,
jednstepeni – odgovaraju zahtevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.
primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu

L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vultaġġ Baxx huma konformi malAnness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-użu tal-enerġija
Il-muturi elettriċi b’induzzjoni ta’ 50 Hz użati- tliet fażijiet, squirrel-cage, singola jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.
b'mod partikolari: ara l-paġna ta' qabel
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