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ÚVOD

1. Úvod
1.1. O tomto dokumente
Originál návodu na obsluhu je v nemčine. Všetky
ďalšie jazykové verzie sú prekladom originálu
návodu na obsluhu.
Návod je rozdelený do jednotlivých kapitol, ktoré
sú uvedené v obsahu. Každá kapitola má výstižný nadpis, z ktorého je zrejmé, čo je v príslušnej
kapitole uvedené.
Kópia vyhlásenia o zhode ES je priložená ako
samostatný dokument.
Pri vykonaní vopred neodsúhlasených technických zmien na konštrukčných typoch uvedených
v danom vyhlásení stráca toto vyhlásenie svoju
platnosť.
1.2. Kvalifikácia personálu
Celý personál, ktorý pracuje na čerpadle alebo s
čerpadlom, musí mať pre tieto práce potrebnú
kvalifikáciu, napr. elektrické práce musí vykonávať
kvalifikovaný elektrikár. Celý personál musí byť
plnoletý.
Ako základ pre personál obsluhy a údržby musia
slúžiť aj vnútroštátne predpisy na prevenciu
úrazov.
Je potrebné zabezpečiť, aby si personál prečítal
pokyny uvedené v tejto príručke na prevádzku a
údržbu a pochopil ich, príp. je potrebné objednať
tento návod od výrobcu v požadovanom jazyku.
Toto čerpadlo nie je určené na používanie
osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami, s
nedostatkom skúseností a/alebo s nedostatkom
vedomostí, výnimkou sú prípady, keď na takéto
osoby dohliadajú osoby zodpovedné za bezpečnosť alebo im tieto osoby poskytnú inštrukcie o
používaní prístroja.
Je nutné dohliadať na deti, aby sa tieto s čerpadlom nehrali.

1.3. Autorské práva
Autorské práva týkajúce sa tejto príručky na
prevádzku a údržbu si ponecháva výrobca. Táto
príručka na prevádzku a údržbu je určená pre
personál montáže, obsluhy a údržby. Obsahuje
predpisy a výkresy technického charakteru, je
zakázané ich kompletné alebo čiastočné rozmnožovanie, distribúcia alebo zneužitie na účely
hospodárskej súťaže alebo oboznámenie ich
obsahu tretí subjektom. Použité obrázky sa môžu
líšiť od originálu a slúžia len ako príklad zobrazenia čerpadiel.
1.4. Výhrada zmien
Na realizáciu technických zmien na zariadení a/
alebo na montážnych dieloch si výrobca ponecháva všetky práva. Táto príručka na prevádzku
a údržbu sa vzťahuje na čerpadlo uvedené na
titulnej strane.
1.5. Záruka
Ohľadne záruky zásadne platia údaje podľa aktuálnych „Všeobecných obchodných podmienok
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- orig. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)“.
Tieto nájdete na:
www.wilo.com/legal
Odchýlky od týchto podmienok musia byť zakotvené v zmluve a potom majú prednosť.
1.5.1. Všeobecne
Výrobca sa zaväzuje, že odstráni každý nedostatok zistený na čerpadle, ktoré predal v tom
prípade, ak nastane jeden alebo viac z nasledujúcich prípadov:
• Nedostatočná kvalita materiálu, výroby a/alebo
konštrukcie
• Nedostatky boli v rámci dohodnutej záručnej
doby písomne nahlásené výrobcovi
• Čerpadlo bolo používané v zmysle podmienok
používania v súlade s účelom použitia
• Všetky kontrolné zariadenia sú pripojené a pred
uvedením do prevádzky boli skontrolované.
1.5.2. Záručná doba
Trvanie záručnej doby je upravené vo „Všeobecných obchodných podmienkach (AGB)“.
Odchýlky od nich musia byť zakotvené v zmluve!
1.5.3. Náhradné diely, prístavby a prestavby
Na opravy, výmenu, ako aj prístavby a prestavby
je možné používať len originálne náhradné diely
výrobcu. Svojvoľné prístavby a prestavby alebo
používanie neoriginálnych dielov môže viesť k
ťažkému poškodeniu čerpadla a/alebo k poraneniu osôb.
1.5.4. Údržba
Predpísané údržbové a inšpekčné práce je potrebné vykonávať pravidelne. Tieto práce môžu
vykonávať len školené, kvalifikované a autorizované osoby.
1.5.5. Poškodenie výrobku
Poškodenia, ako aj poruchy ohrozujúce bezpečnosť, musí okamžite a odborne odstrániť kvalifikovaný personál. Čerpadlo je možné prevádzkovať
len v bezchybnom stave.
Opravy smie vykonávať výhradne servisná služba
Wilo!
1.5.6. Výluka záruky
Na škody na čerpadle sa nevzťahuje záručné
plnenie resp. záruka, ak nastane jeden alebo viac z
nasledujúcich prípadov:
• Nedostatočné dimenzovanie zo strany výrobcu
následkom chybných a/alebo nesprávnych údajov
prevádzkovateľa resp. objednávateľa.
• Nedodržanie bezpečnostných pokynov a pracovných pokynov podľa tejto príručky na prevádzku
a údržbu.
• Použitie v rozpore s účelom použitia
• Neodborné skladovanie a preprava
• Montáž/demontáž v rozpore s predpismi
• Nedostatočná údržba
• Neodborná oprava
• Chybný podklad, resp. stavebné práce
• Chemické, elektrochemické a elektrické vplyvy
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• Opotrebenie
Záruka výrobcu týmto vylučuje akékoľvek ručenie
za zranenie osôb, vecné a/alebo majetkové škody.

2. Bezpečnosť

V tejto kapitole sú uvedené všeobecne platné
bezpečnostné a technické pokyny. Okrem toho sú
v každej ďalšej kapitole uvedené špecifické bezpečnostné a technické pokyny. Počas rôznych fáz
životnosti (inštalácia, prevádzka, údržba, preprava
atď.) čerpadla je potrebné zohľadniť a dodržiavať
všetky príkazy a pokyny! Prevádzkovateľ je zodpovedný za to, že celý personál dodržiava tieto
príkazy a pokyny.

2.1. Príkazy a bezpečnostné pokyny
V tomto návode sú uvedené príkazy a bezpečnostné pokyny týkajúce sa zranenia osôb a
vecných škôd. Aby boli pre personál jednoznačne
označené, príkazy a bezpečnostné pokyny sú
rozlíšené nasledovne:
• Príkazy sú zvýraznené „tučným písmom“ a
vzťahujú sa priamo na predchádzajúci text alebo
odsek.
• Bezpečnostné pokyny sú trochu „posunuté v
texte a zvýraznené tučným písmom“ a vždy sa
začínajú signálnym slovom.
• Nebezpečenstvo
Môže dôjsť k najťažším zraneniam alebo k smrti
osôb!
• Varovanie
Môže dôjsť k najťažším zraneniam osôb!
• Opatrne
Môže dôjsť k zraneniam osôb!
• Opatrne (informácia bez symbolu)
Môže dôjsť k značným vecným škodám, nie je
vylúčené celkové zničenie!
• Bezpečnostné pokyny, ktoré poukazujú na
poranenia osôb, sú znázornené čiernym písmom
a vždy označené bezpečnostnou značkou. Ako
bezpečnostné značky sú používané výstražné,
zákazové alebo príkazové značky.
Príklad:
Výstražný symbol: Všeobecné nebezpečenstvo

Výstražný symbol, napr. Elektrický prúd

Symbol pre zákaz, napr. Zákaz vstupu!

Symbol pre príkaz, napr. Noste ochranný odev

Návod na montáž a obsluhu Wilo-Rexa CUT
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Použité značky pre bezpečnostné symboly
zodpovedajú všeobecne platných smerniciam
a predpisom, napr. DIN, ANSI.
• Bezpečnostné pokyny, ktoré poukazujú na vecné
škody, sú znázornené šedým písmom a vždy
označené bezpečnostnou značkou.
2.2. Bezpečnosť všeobecne
• Pri montáži resp. demontáži čerpadla sa v miestnostiach a šachtách nesmie pracovať osamote.
Vždy musí byť prítomná ďalšia osoba.
• Všetky práce (montáž, demontáž, údržba,
inštalácia) sa môžu vykonávať len pri vypnutom
čerpadle. Čerpadlo musí byť oddelené od elektrickej siete a zaistené proti opätovnému zapnutiu.
Všetky otáčajúce diely sa musia zastaviť.
• Obsluha musí každú vyskytnutú poruchu alebo
anomáliu okamžite nahlásiť zodpovednej osobe.
• V prípade výskytu nedostatkov ohrozujúcich
bezpečnosť je bezpodmienečne potrebné, aby
obsluha okamžite zastavila stroj. Sem patria:
• Zlyhanie bezpečnostných a/alebo kontrolných
zariadení
• Poškodenie dôležitých dielov
• Poškodenie elektrických zariadení, káblov a
izolácií.
• Pre zaistenie bezpečnej obsluhy je nutné nástroje
a iné predmety uschovávať len na miestach, ktoré
sú na to určené.
• Pri prácach v uzatvorených miestnostiach je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie.
• Pri zváracích prácach a/alebo prácach s elektrickými prístrojmi je potrebné vylúčiť riziko výbuchu.
• Zásadne sa smú používať len upevňovacie prostriedky, ktoré sú stanovené a povolené zákonom.
• Upevňovacie prostriedky je potrebné prispôsobiť
príslušným podmienkam (počasie, závesné zariadenie, záťaž atď.) a poriadne uschovať.
• Mobilné pracovné prostriedky na zdvíhanie záťaží
je potrebné používať tak, aby počas práce bola
zabezpečená stabilita pracovného prostriedku.
• Počas používania mobilných pracovných prostriedkov na zdvíhanie nevedených záťaží je potrebné prijať opatrenia na zabránenie preklopeniu,
posunutiu, spadnutiu záťaže atď.
• Je potrebné prijať opatrenia, aby sa pod zavesenou záťažou nezdržiavali osoby. Ďalej je zakázané
posúvať zavesenú záťaž nad pracoviskom, na
ktorom sa zdržiavajú ľudia.
• Pri použití mobilných pracovných prostriedkov
v prípade potreby (napr. blokovaný výhľad) je
potrebné na koordináciu činnosti prideliť ďalšiu
osobu.
• Zdvihnutú záťaž je potrebné prepravovať tak, aby
v prípade výpadku energie nikto nebol zranený.
Ďalej je potrebné prerušiť práce vo vonkajších
priestoroch, ak nastane zhoršenie poveternostných podmienok.
Tieto upozornenia je potrebné presne dodržiavať! V prípade ich nedodržania môže dôjsť
k zraneniu osôb a/alebo k závažným vecným
škodám.
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2.3. Elektrické práce
NEBEZPEČENSTVO spôsobené elektrickým
prúdom!
Následkom neodbornej manipulácie s elektrickým prúdom môže byť ohrozenie života!
Tieto práce smie vykonávať iba kvalifikovaný
odborný elektrikár!
OPATRNE, dávajte pozor na vlhkosť!
Vniknutím vlhkosti do kábla dôjde k poškodeniu kábla a čerpadla. Koniec kábla nikdy
neponorte do tekutiny a chráňte ho pred
vniknutím vlhkosti. Nepoužívané žily je potrebné zaizolovať!
Naše čerpadlá sú prevádzkované na jednofázový
alebo trojfázový striedavý prúd. Je nevyhnutné
dodržiavať platné vnútroštátne smernice, normy a
predpisy (napr. VDE 0100), ako aj predpisy miestnych dodávateľov energií.
Obsluha musí byť oboznámená s prívodom prúdu,
ako aj o možnostiach jeho vypnutia. V prípade
trojfázových motorov musí byť na mieste inštalácie nainštalovaný motorový istič. Odporúčame
namontovať ochranný spínač proti chybnému
prúdu. Ak je reálna možnosť kontaktu osôb s čerpadlom a čerpaným médiom (napr. na stavbách),
prípojku je nutné dodatočne zaistiť aj ochranným
spínačom proti chybnému prúdu.
Pri prípojke zohľadnite "Elektrické pripojenie".
Technické údaje je potrebné presne dodržiavať!
Naše čerpadlá je potrebné zásadne uzemniť.
Ak bolo čerpadlo vypnuté pomocou ochranného
zariadenia, možno ho opätovne zapnúť až po
odstránení chyby.

Pri pripojení čerpadla na elektrické spínacie
zariadenie, hlavne v prípade použitia elektronických prístrojov ako ovládanie s jemným rozbehom
alebo frekvenčné meniče, je potrebné dodržiavať
predpisy výrobcu spínacieho zariadenia za účelom
dodržania požiadaviek pre elektromagnetickú
kompatibilitu (EMC). Príp. sú pre vedenia prívodu prúdu a riadiace vedenia potrebné špeciálne
opatrenia na tienenie (napr. tienené káble, filter
atď.).
Pripojenie sa môže vytvoriť len vtedy, ak spínacie prístroje zodpovedajú harmonizovaným
normám EÚ. Mobilné telefónne zariadenia môžu
spôsobiť poruchy zariadenia.
VAROVANIE pred elektromagnetickým žiarením!
Elektromagnetické žiarenie ohrozuje život
osôb s kardiostimulátorom. Z tohto dôvodu
na zariadenie umiestnite potrebné nápisy a
na toto nebezpečenstvo upozornite osoby,
ktorých sa to týka!

2.4. Bezpečnostné a kontrolné zariadenia
Čerpadlá sú vybavené nasledujúcimi kontrolnými
zariadeniami:
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• Termická kontrola vinutia
• Monitorovanie priestoru motora (len vyhotovenie
motora „P“)
Ak sa motor počas prevádzky príliš prehreje resp.
ak do motora vnikne tekutina, čerpadlo sa vypne.
Tieto zariadenia musí pripojiť odborný elektrikár
a pred uvedením do prevádzky musí skontrolovať
ich správne fungovanie.
Obsluha musí byť oboznámená s namontovanými
zariadeniami a ich funkciou.
OPATRNE!
Čerpadlo nesmie byť v prevádzke, ak kontrolné zariadenia boli odstránené, poškodené a/
alebo nie sú funkčné!

2.5. Správanie sa počas prevádzky
Počas prevádzky čerpadla je potrebné dodržiavať
zákony a predpisy o bezpečnosti na pracovisku,
o prevencii úrazov a o manipulácii s elektrickými strojmi, ktoré sú platné na mieste použitia. V
záujme bezpečného priebehu prác prevádzkovateľ
musí stanoviť rozdelenie prác pre personál. Celý
personál je zodpovedný za dodržiavanie predpisov.
Odstredivé čerpadlá majú otáčavé diely podmienené konštrukciou, ktoré sú voľne prístupné. V
závislosti od prevádzky sa na týchto dieloch môžu
vytvárať ostré hrany.
VAROVANIE pred rezacím ústrojenstvom!
Čerpadlo je vybavené rezacím ústrojenstvom.
Pri dotyku s nožom môže dôjsť k pomliaždeniu
a/alebo odrezaniu končatín. Nikdy nesiahajte
priamo do rezacieho ústrojenstva.
• Čerpadlo pred údržbovými prácami a opravami vypnite, odpojte ho od elektrickej siete a
zaistite ho proti nepovolanému opätovnému
zapnutiu.
• Rezacie ústrojenstvo sa musí vždy zastaviť!
• Počas údržbových prác a pri opravách vždy
noste ochranné rukavice!

2.6. Čerpané médiá
Každé čerpané médium sa líši v závislosti od
zloženia, agresivity, abrazívnosti, obsahu sušiny
a mnohých iných aspektov. Vo všeobecnosti sa naše čerpadlá môžu používať v mnohých
oblastiach. Pritom je potrebné zohľadniť, že
zmena požiadaviek (hustota, viskozita, zloženie
vo všeobecnosti) môže mať za následok zmenu
mnohých parametrov čerpadla.

Pri používaní a/alebo zmene čerpadla na iné čerpané médium je potrebné dodržiavať nasledujúce
body:
• V prípade poškodenej mechanickej upchávky sa
olej z tesniacej komory môže dostať do čerpaného média.
Použitie v systéme pitnej vody nie je povolené!
• Čerpadlá prevádzkované v znečistenej vode je potrebné pred použitím v iných čerpaných médiách
dôkladne vyčistiť.
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aj odpadových vôd s obsahom fekálií zo šácht a
nádrží v tlakových odvodňovacích systémoch.

• Na čerpadlách prevádzkovaných v médiách v
obsahom fekálií a/alebo v médiách ohrozujúcich zdravie, je potrebné pred použitím v iných
čerpaných médiách vykonať kompletnú dekontamináciu.
Je nutné objasniť, či je ešte možné príslušné
čerpadlo používať aj v iných čerpaných médiách.

INFORMÁCIA
Čistiace handry a utierky môžu spôsobiť upchatie a blokády. Mechanickým očistením pritekajúceho média zabráňte tomu, aby sa tieto
utierky dostali do čerpaných médií

2.7. Akustický tlak
Hladina akustického tlaku čerpadla je nižšia ako
80 dB (A).
Odporúčame, aby prevádzkovateľ vykonal dodatočné meranie na pracovisku počas prevádzky
čerpadla v prevádzkovom bode a pri všetkých
prevádzkových podmienkach.

Ponorné čerpadlá sa nesmú používať na čerpanie:
• pitnej vody
• dažďovej, drenážnej alebo inej povrchovej vody
• čerpaných médií s tvrdými zložkami ako kamene,
drevo, kovy, piesok atď.
• ľahko zápalných a výbušných médií v čistej forme.
.
K používaniu prístroja v súlade s účelom použitia
patrí aj dodržiavanie tohto návodu. Každé iné
používanie sa považuje za používanie, ktoré je v
rozpore s určením výrobku.

OPATRNE: Používajte ochranu proti hluku!
V zmysle platných zákonov a predpisov
je ochrana sluchu od akustického tlaku
85 dB (A) povinná! Prevádzkovateľ je zodpovedný za splnenie tejto povinnosti!

3.1.1. Informácia ohľadne dodržiavania
DIN EN 12050‑1 a EN 12050-1
Na základe normy DIN EN 12050-1 (podľa nemeckého národného predhovoru) pre čerpadlá
odpadových vôd je potrebné povolenie na použitie vo výbušnom prostredí.
Na základe normy EN 12050-1 nie je povolenie na
používanie vo výbušných prostrediach výslovne
potrebné. Je potrebné preveriť príslušné lokálne
predpisy.

2.8. Aplikované normy a smernice
Čerpadlo podlieha rôznym európskym smerniciam a harmonizovaným normám. Presné údaje sú
uvedené vo vyhlásení o zhode ES.
Predpokladom pre používanie, montáž a demontáž čerpadla sú aj ďalšie predpisy.
2.9. Označenie CE
Značke CE je umiestnená na typovom štítku.

3.2. Konštrukcia
Čerpadlá Wilo-Rex CUT sú zaplaviteľné ponorné
motorové čerpadlá na odpadovú vodu s predradeným rezacím ústrojenstvom. Čerpadlá sa môžu
prevádzkovať vertikálne v stacionárnej a mobilnej
inštalácii do mokrého prostredia.

3. Popis výrobku

Čerpadlo je vyrábané s maximálnou starostlivosťou a podlieha stálej kontrole kvality. V prípade
správnej inštalácie a údržby je zabezpečená
bezporuchová prevádzka.

3.1. Použitie v súlade s určením a oblasti použitia
NEBEZPEČENSTVO spôsobené elektrickým
prúdom
Pri použití čerpadla v bazéne alebo iných
pochôdznych nádržiach hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom. Je
nutné dodržiavať nasledujúce body:
• Ak sa v nádrži zdržiavajú osoby, použitie čerpadla je prísne zakázané!
• Ak sa v nádrži nezdržiavajú žiadne osoby, je
potrebné prijať ochranné opatrenia v zmysle
normy DIN VDE 0100-702.46 (alebo v zmysle
príslušných vnútroštátnych predpisov).

NEBEZPEČENSTVO spôsobené výbušnými
médiami!
Čerpanie výbušných médií (napr. benzín, kerozín atď.) je prísne zakázané. Čerpadlá nie sú
koncipované pre tieto médiá!

Obr. 1.: Popis

1
2

Kábel
Držiak

5
6

Teleso hydrauliky
Rezacie ústrojenstvo

3

Skriňa motora

7

Tlaková prípojka

4

Tesniace teleso
3.2.1. Hydraulika
Odstredivá hydraulika s predradeným vnútorným
(CUT GI...) alebo vonkajším (CUT GE...) rezacím
ústrojenstvom. Rezacie ústrojenstvo rozdrobuje
rezateľné prímesi pre prepravu v 1¼“ tlakovom
potrubí alebo vo väčšom potrubí. Prípojka na
strane výtlaku je vyhotovená ako horizontálne
prírubové spojenie.
Hydraulika nie je samonasávacia, t. j. čerpané médium musí pritekať samostatne resp. s
predtlakom.

Ponorné motorové čerpadlá Wilo-Rexa CUT… sú
vhodné pre použitie v prerušovanej a nepretržitej
prevádzke na prečerpávanie odpadových vôd, ako

Návod na montáž a obsluhu Wilo-Rexa CUT
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OPATRNE, tvrdé zložky v čerpanom médiu!
Tvrdé prímesi ako piesok, kamene, kovy,
drevo atď. rezacie ústrojenstvo nedokáže
rozdrobiť. Tieto prímesi môžu zničiť rezacie
ústrojenstvo ako aj hydrauliku a spôsobiť tým
výpadok čerpadla! Pred privedením média k
čerpadlu tieto prímesi z média vyfiltrujte.

3.2.2. Motor
Ako motory sú používané motory suchobežného
čerpadla vo vyhotovení pre jednofázový alebo
trojfázový striedavý prúd. Chladenie sa realizuje
prostredníctvom okolitého média. Zvyškové teplo
sa odvádza prostredníctvom skrine motora priamo
do čerpaného média. Motor sa počas prevádzky
nemôže vymeniť.
INFORMÁCIA
Pri výmene motora je potrebné zohľadniť a
dodržiavať údaje o „Vynorenom prevádzkovom
režime“!
Pri motoroch na jednofázový striedavý prúd vo
vyhotovení „S“ je prevádzkový kondenzátor
integrovaný v motore a štartovací kondenzátor sa
nachádza v samostatnom telese. Pri motoroch na
jednofázový striedavý prúd vo vyhotovení „P“ sa
prevádzkový a štartovací kondenzátor nachádza v
samostatnom telese.
Dĺžka pripojovacieho kábla je 10 m a dodáva sa v
týchto vyhotoveniach:
• Jednofázové vyhotovenie na striedavý prúd: Kábel so zástrčkou s ochranným kontaktom
• Trojfázové vyhotovenie: voľný koniec kábla
Vo vyhotovení motora „P“ je pripojovací kábel
pozdĺžne vodotesne zaliaty!
3.2.3. Kontrolné zariadenia
• Monitorovanie priestoru motora (len vyhotovenie motora „P“):
Monitorovanie tesnosti hlási prenikanie vody do
priestoru motora.
• Termická kontrola motora:
Tepelné monitorovanie motora chráni vinutie motora pred prehrievaním. Pri motoroch na
jednofázový striedavý prúd je toto monitorovanie
integrované a samostatne spínajúce. To znamená, že pri prehriatí dôjde k vypnutiu motora a po
vychladnutí k jeho opätovnému automatickému
zapnutiu. Štandardne sa používajú dvojkovové
snímače.

• Dodatočne je možné motor vybaviť externou
tyčovou elektródou na kontrolu tesniacej komory.
Táto hlási vniknutie vody do tesniacej komory cez
mechanickú upchávku na strane média.

3.2.4. Utesnenie
Utesnenie čerpaného média a priestoru motora sa realizuje pomocou dvoch mechanických
upchávok. Tesniace komory medzi mechanickými
upchávkami sú naplnené ekologicky vyhovujúcim
bielym olejom.
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3.2.5. Materiály
• Teleso motora:
• Vyhotovenie motora „S“: 1.4301
• Vyhotovenie motora „P“: EN-GJL-250
• Teleso hydrauliky: EN-GJL 250
• Obežné koleso: EN-GJL 250
• Rezacie ústrojenstvo:
• CUT GI: 1.4528
• CUT GE: Abrazit/1.4034
• Zakončenie hriadeľa: 1.4021
• Statické tesnenia: NBR
• Utesnenie
• Na strane čerpadla: SiC/SiC
• Na strane motora: C/MgSiO4
3.2.6. Zabudovaná zástrčka
Pri motoroch na jednofázový striedavý prúd je
namontovaná zástrčka s ochranným kontaktom, pri motoroch na trojfázový striedavý prúd
zástrčka CEE. Tieto zástrčky sú dimenzované pre
použitie v bežných zásuvkách a nie sú chránené
proti zaplaveniu.
OPATRNE, dávajte pozor na vlhkosť!
Vniknutím vlhkosti do zástrčky dôjde k
poškodeniu zástrčky. Zástrčku nikdy neponorte do tekutiny a chráňte ju pred vniknutím
vlhkosti.

3.3. Prevádzka vo výbušnej atmosfére
Čerpadlá so značkou EX sú vhodné na prevádzku
vo výbušnej atmosfére. Pre toto použitie musia
čerpadlá spĺňať ustanovenia určitých smerníc.
Taktiež je potrebné dodržiavať určité pravidlá
správania sa a smernice prevádzkovateľa.
Čerpadlá s povolením na použitie vo výbušnej
atmosfére musia byť označené nasledovne:
• Symbol Ex“
• Údaje o klasifikácii Ex
Pri používaní vo výbušnej atmosfére dodržiavajte aj ďalšie údaje v prílohe tohto návodu
NEBEZPEČENSTVO následkom nesprávneho
používania!
Pre používanie vo výbušnej atmosfére čerpadlo musí mať príslušné povolenie. Príslušenstvo musí mať taktiež povolenie pre toto
používanie! Pred použitím čerpadla, ako aj
celého príslušenstva skontrolujte príslušné
povolenia v súlade so smernicami,

3.4. Prevádzkové režimy
3.4.1. Prevádzkový režim S1 (trvalá prevádzka)
Čerpadlo môže pracovať nepretržite pod menovitým zaťažením bez prekročenia povolenej teploty.
3.4.2. Prevádzkový režim S2 (krátkodobá prevádzka)
Max. doba prevádzky sa uvádza v minútach, napr.
S2-15. Prestávka musí trvať dovtedy, kým rozdiel
teploty stroja a teploty chladiaceho prostriedku
nie je viac ako 2 K.
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3.4.3. Prevádzkový režim S3 (prerušovaná prevádzka)
Tento prevádzkový režim popisuje pomer prevádzkovej doby a doby nečinnosti. Pri prevádzke
S3 sa výpočet pri uvedení hodnoty vždy vzťahuje
na dobu 10 min. Napríklad: S3 20 %
Prevádzková doba 20 % z 10 min = 2 min / doba
nečinnosti 80 % z 10 min = 8 min
3.5. Technické údaje

15
2
5
40

Všeobecné údaje
Pripojenie na sieť [ot./f]:

Pozri typový štítok

Príkon [P1]:

Pozri typový štítok

Max. dopravná výška [H]

Pozri typový štítok

Max. prietok [Q]:

Pozri typový štítok

Druh zapínania [AT]:

Pozri typový štítok

Teplota média [t]:

3…40 °C

Druh ochrany:

IP 68

Izolačná trieda [Cl.]:

F

Počet otáčok [n]:

Pozri typový štítok

Tlaková prípojka:

DN 32/DN 40/Rp 1¼

Max. hĺbka ponoru:

20 m

Menovitý výkon motora [P2]: Pozri typový štítok

Ochrana proti explózii
Vyhotovenie motora „S“:

-

Vyhotovenie motora „P“:

ATEX

Prevádzkové režimy
Ponorený [OTS]:

S1

Vyhotovenie motora „S“:

S2 15 min, S3 10%*

Vyhotovenie motora „P“:

S2 30min, S3 25%*

Vynorený [OTE]

T

X

P

Vyhotovenie pripojenia na sieť:
M = 1~
T = 3~

/10 = menovitý výkon motora P2 v kW

Počet pólov
Frekvencia
5 = 50 Hz
6 = 60 Hz

Kľúč pre dimenzačné napätie

Povolenie pre používanie vo výbušných prostrediach:
Bez dodatku = Bez povolenia pre používanie vo
výbušných prostrediach
X = Povolenie pre používanie vo výbušných
prostrediach
Doplnkové vybavenie elektrickej časti
Bez dodatku = s voľným koncom kábla
P = so zástrčkou
3.7. Rozsah dodávky
• Čerpadlo s 10 m káblom
• Vyhotovenie pre jednofázový striedavý prúd so
zástrčkou s ochranným kontaktom
• trojfázové vyhotovenie s voľným koncom kábla
• Návod na montáž a obsluhu
3.8. Príslušenstvo
• Dĺžky káblov do 30 m (jednofázové vyhotovenie
na striedavý prúd) resp. 50 m (trojfázové vyhotovenie) s fixným odstupňovaním po 10 m.
• Závesné zariadenie
• Oporná pätka čerpadla
• Externá tyčová elektróda pre kontrolu tesniacej
komory
• Monitorovanie výšky hladiny
• Upevňovacie príslušenstvo a reťaze
• Spínacie prístroje, relé a zástrčky

Frekvencia spínania
Odporúčaná:

20 /h

Maximálna:

50 /h

* Prevádzkový režim S3 25% (vyhotovenie motora „S“) resp. S3 50% (vyhotovenie motora „P“) je
prípustný vtedy, keď je pred opätovným zapnutím
zabezpečené potrebné chladenie motora jeho
kompletným zaplavením po dobu min. 1 minúty!
3.6. Typový kľúč
Príklad:

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

Rexa

Odstredivé čerpadlo odpadových vôd

CUT

Konštrukčný rad

GE
03

Čerpadlo s
GI = vnútorným rezacím ústrojenstvom
GE = vonkajším rezacím ústrojenstvom
Veľkosť tlakovej prípojky: DN 32

25

Max. dopravná výška v m

P

Vyhotovenie motora
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4. Preprava a skladovanie
4.1. Dodávka
Po dodaní zásielky je potrebné okamžite ju skontrolovať z hľadiska poškodenia a kompletnosti V
prípade výskytu nedostatkov je potrebné ešte v
deň dodávky informovať prepravnú spoločnosť,
resp. výrobcu, v opačnom prípade nie je možné
uplatniť žiadne nároky. Prípadné škody je potrebné zdokumentovať v prepravných dokladoch!
4.2. Preprava
Pri preprave používajte len stanovené a povolené
upevňovacie, prepravné a zdvíhacie prostriedky.
Pre bezpečnú prepravu čerpadla tieto prostriedky
musia mať dostatočnú nosnosť. Pri použití reťazí
sa tieto musia zaistiť proti posunutiu.
Personál musí byť kvalifikovaný na výkon týchto
prác a počas prác musí dodržiavať všetky vnútroštátne bezpečnostné predpisy.
Výrobca resp. dodávateľ dodáva čerpadlo vo
vhodnom balení. Vďaka tomuto baleniu sa v bežných prípadoch vylúči poškodenie počas prepravy
a skladovania. V prípade častej zmeny miesta
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používania čerpadla by ste balenie mali uschovať
pre ďalšie použitie.
4.3. Skladovanie
Novo dodané čerpadlá sú upravené tak, že sa
môžu skladovať min. 1 rok. V prípade prechodného uskladnenia je pred trvalým uskladnením
potrebné čerpadlo dôkladne vyčistiť!
Pred uskladnením je potrebné dodržiavať:
• Čerpadlo bezpečne položte na pevný podklad a
zabezpečte ho proti posunutiu. Ponorné motorové čerpadlá na odpadovú vodu je nutné skladovať
vo vertikálnej polohe.
NEBEZPEČENSTVO následkom prevrhnutia!
Čerpadlo nikdy neodstavujte bez zaistenia.
Následkom prevrhnutia čerpadla hrozí nebezpečenstvo poranenia!
INFORMÁCIA
Pri čerpadlách s vnútorným rezacím ústrojenstvom je nutné pre účely skladovania naskrutkovať prepravné čapy!
INFORMÁCIA
Je nutné dbať na to, aby do rezacieho ústrojenstva nenarážali žiadne predmety. To môže viesť
k poškodeniu rezacieho ústrojenstva!
• Naše čerpadlá sa môžu skladovať do max. ‑15 °C.
Skladovací priestor musí byť suchý. Odporúčame
mrazuvzdorné skladovanie v miestnosti s teplou
medzi 5 °C a 25 °C.
• Čerpadlo nie je možné skladovať v miestnostiach,
v ktorých sa vykonávajú zváracie práce, nakoľko
vznikajúce plyny resp. žiarenie môžu poškodiť
elastomérové diely a ochranné vrstvy.
• Saciu a tlakovú prípojku je potrebné pevne uzatvoriť, aby sa zabránilo znečisteniu.
• Všetky napájacie vedenia je potrebné chrániť proti
zlomeniu, poškodeniu a vniknutiu vlhkosti.
NEBEZPEČENSTVO spôsobené elektrickým
prúdom!
Následkom poškodenia napájacích vedení môže byť ohrozenie života! Poškodené
vedenia musí okamžite vymeniť kvalifikovaný
odborný elektrikár!
OPATRNE, dávajte pozor na vlhkosť!
Vniknutím vlhkosti do kábla dôjde k poškodeniu kábla a čerpadla. Koniec kábla nikdy
neponorte do tekutiny a chráňte ho pred
vniknutím vlhkosti.
• Čerpadlo je potrebné chrániť pred priamym
slnečným žiarením, vysokou teplotou, prachom a
mrazom. Vysoká teplota alebo mráz môžu spôsobiť značné poškodenie obežných kolies alebo
ochranných vrstiev!
• Po dlhšom skladovaní a pred uvedením čerpadla
do prevádzky je potrebné z čerpadla odstrániť
všetky nečistoty, ako napr. prach a usadeniny
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oleja. Je potrebné skontrolovať ochranné vrstvy
telesa z hľadiska poškodenia.
Pred uvedením do prevádzky je potrebné
skontrolovať výšku hladiny v tesniacej komore a
príp. doplniť!
Poškodené ochranné vrstvy je potrebné okamžite opraviť. Len intaktná ochranná vrstva spĺňa
svoj účel!
Zohľadnite, že elastomérové diely a ochranné
vrstvy podliehajú prirodzenému krehnutiu. Pred
uskladnením na dlhšiu dobu ako 6 mesiacov odporúčame, aby ste ich skontrolovali, príp. vymenili. Pritom prosím konzultujte s výrobcom.
4.4. Vrátenie
Čerpadlá vrátené do nášho závodu musia byť
správne zabalené. Správne balenie znamená,
že čerpadlo je očistené od nečistôt a v prípade
používania v médiách ohrozujúcich zdravie aj
dekontaminované.
Vrátené diely musia byť zabalené do pevných
a dostatočne veľkých plastových vriec, ktoré
sú tesne uzavreté a chránené proti vytekaniu.
Balenie musí ďalej čerpadlo chrániť pred poškodením počas prepravy. V prípade otázok sa prosím
obráťte na výrobcu!

5. Inštalácia

Pre zabránenie poškodeniu výrobku alebo
nebezpečných poranení je potrebné dodržiavať
nasledujúce body:
• Inštalačné práce - montáž a inštaláciu čerpadla - môžu vykonávať iba kvalifikované osoby pri
dodržiavaní bezpečnostných pokynov.
• Pred začatím inštalačných prác je potrebné čerpadlo skontrolovať z hľadiska poškodenia počas
prepravy.

5.1. Všeobecne
Pre plánovanie a prevádzku technického zariadenia pre odpadovú vodu sa upozorňuje na príslušné
miestne predpisy a smernice týkajúce sa techniky
pre odpadovú vodu (napr. združenie techniky pre
odpadovú vodu ATV).
Hlavne pri stacionárnych typoch inštalácie je v
prípade prečerpávania cez dlhšie potrubia (hlavne
pri stálom stúpaní alebo pri výraznom terénnom
profile) upozornené na tlakové rázy.
Tlakové rázy môžu viesť k zničeniu čerpadla/
zariadenia a nárazy klapky môžu byť hlučné. Aplikáciou vhodných opatrení (napr. spätné klapky s
nastaviteľnou dobou zatvárania, špeciálne uloženie potrubia) je možné zabrániť vyššie uvedeným.
Pri použití monitorovania výšky hladiny je potrebné dbať na min. výšku hladiny vody. Je bezpodmienečne potrebné zabrániť vytváraniu vzduchových bublín v telese hydrauliky resp. v potrubnom
systéme a odstrániť ich pomocou vhodných odvzdušňovacích zariadení a/alebo mierne šikmým
umiestnením čerpadla (pri mobilnej inštalácii).
Čerpadlo chráňte pred mrazom.
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5.2. Druhy inštalácie
• Vertikálna stacionárna inštalácia do mokrého
prostredia so závesným zariadením
• Vertikálna mobilná inštalácia do mokrého prostredia s opornou pätkou čerpadla

v súlade s príslušnou funkciou. Za vyhotovenie
základu vhodného z hľadiska rozmerov, pevnosti a
zaťažiteľnosti je zodpovedný prevádzkovateľ resp.
príslušný dodávateľ.
• Ak by sa počas prevádzky teleso motora čerpadla
z média vynorilo, je potrebné dodržiavať prevádzkový režim pre vynorenú prevádzku!
Aby sa pri suchých motorov v prevádzke S3 dosiahlo potrebné chladenie motora v prípade, že
motor bol vynorený, pred opätovným zapnutím
je potrebné motor celkom zaplaviť!

5.3. Montáž
NEBEZPEČENSTVO spôsobené pádom!
Pri montáži čerpadla a jeho príslušenstva sa
za určitých okolností pracuje priamo na okraji
nádrže alebo šachty. Následkom nepozornosti
a/alebo nesprávneho oblečenia môže dôjsť k
pádu. Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
Prijmite všetky bezpečnostné opatrenia, aby
ste tomu zabránili.
Pri montáži čerpadla dbajte na nasledujúce:
• Tieto práce musí vykonávať odborný personál a
elektrické práce musí vykonávať odborný elektrikár.
• Prevádzkový priestor musí byť čistý, očistený od
hrubých pevných látok, suchý, bez mrazu a príp.
dekontaminovaný, tak ako je to pre príslušné
čerpadlo stanovené.
• Pri prácach v šachtách musí byť pre účely istenia
prítomná aj druhá osoba. Ak hrozí nebezpečenstvo nahromadenia jedovatých alebo dusivých
plynov, je potrebné prijať príslušné opatrenia!
• V závislosti od podmienok prevádzkového prostredia veľkosť šachty a dobu ochladenia motora
musí stanoviť projektant zariadenia.
• Musí byť zabezpečený, aby bolo možné bez
problémov namontovať zdvíhací prostriedok, nakoľko tento prostriedok je potrebný pre montáž/
demontáž čerpadla. Miesto používania a uloženia
čerpadla musí byť voľne prístupný so zdvíhacím
prostriedkom. Miesto uloženia musí mať pevný
podklad. Pre prepravu čerpadla prostriedky na
manipuláciu s bremenom musia byť upevnené na
predpísaných zdvíhacích okách alebo na držiaku.
Pri používaní reťazí musia byť tieto reťaze so zdvíhacích okom alebo s rukoväťou spojené pomocou
uzatváracieho oka reťaze. Používať sa smú len
upevňovacie prostriedky so stavebno-technickým
povolením.
• Napájacie vedenia musia byť uložené tak, aby
bola kedykoľvek možná bezpečná prevádzka a
bezproblémová montáž/demontáž. Čerpadlo
nikdy nesmiete prenášať resp. ťahať uchytené za
napájacie vedenia. Skontrolujte použitý prierez
kábla a zvolený spôsob uloženia, či je postačuje
zvolená dĺžka kábla.
• Pri používaní spínacích prístrojov je potrebné dbať
na príslušný druh ochrany. Spínacie prístroje je
vo všeobecnosti potrebné umiestniť v prostredí
chránenom proti zaplaveniu a mimo výbušných
oblastí.
• Pri používaní vo výbušnej atmosfére je potrebné
zabezpečiť, že čerpadlo ako aj kompletné príslušenstvo majú pre túto oblasť použitia príslušné
povolenie.
• Konštrukčné diely a základy musia byť dostatočne pevné, aby umožňovali upevnenie potrebné
Návod na montáž a obsluhu Wilo-Rexa CUT

• Chod čerpadla nasucho je prísne zakázaný. Hladina vody nesmie byť nikdy nižšia ako je minimálna
hladina. V prípade väčších výkyvov hladiny preto
odporúčame namontovať monitorovanie výšky
hladiny alebo ochranu proti chodu nasucho.
• Pre prítok čerpaného média použite vodiace a
nárazové plechy. Pri výstupe prúdu vody na vodnú
hladinu sa do čerpaného média dostáva vzduch,
ktorý sa môže hromadiť v potrubnom systéme. To
môže viesť k neprípustným prevádzkovým podmienkam a k vypnutiu celého zariadenia.
• Skontrolujte podklady projektu, ktoré máte k
dispozícii (montážny plán, vyhotovenie prevádzkového priestoru, podmienky prítoku) z hľadiska
kompletnosti a správnosti.
• Pritom zohľadnite aj všetky predpisy, pravidlá a
zákony týkajúce sa práce s ťažkými záťažami a
práce pod zavesenými záťažami. Používajte vhodné osobné ochranné pomôcky.
• Dodržiavajte ďalej platné vnútroštátne predpisy
na prevenciu úrazov a bezpečnostné predpisy
profesijných združení.
5.3.1. Údržbové práce
Po uskladnení dlhšom ako 6 mesiacov je potrebné
pred montážou realizovať nasledujúci údržbový
úkon:

1.

2.
3.
4.
5.

Kontrola hladiny oleja v tesniacej komore
Tesniaca komora má otvor na vypúšťanie a plnenie komory.
Čerpadlo položte horizontálne na pevný podklad
tak, aby uzatváracia skrutka smerovala nahor.
Dávajte pozor na to, aby čerpadlo nemohlo
spadnúť a/alebo sa zošmyknúť!
Vyskrutkujte uzatváraciu skrutku (pozri obr. 7).
Prevádzkový prostriedok musí presahovať cca 1
cm pod otvorom uzatváracej skrutky.
Ak je v tesniacej komore príliš málo oleja, doplňte
ho. Pritom postupujte podľa návodu v kapitole
„Údržba“ pod bodom „Výmena oleja“.
Očistite uzatváraciu skrutku, príp. nasaďte nový
tesniaci krúžok a znovu ju zaskrutkujte.

5.3.2. Stacionárna inštalácia do mokrého prostredia
Pri inštalácii do mokrého prostredia musí byť
nainštalované závesné zariadenie. Toto zariadenie
je potrebné objednať separátne od výrobcu. K
tomuto zariadeniu sa pripája potrubný systém na
strane výtlaku.
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Pripojený potrubný systém musí byť samonosný, t. j. nesmie byť podopretý závesným
zariadením.

a zabezpečuje minimálnu svetlú výšku ako aj
bezpečné umiestnenie pri pevnom podklade. V
tomto vyhotovení je možné ľubovoľné polohovanie v prevádzkovom priestore. Pri používaní v
prevádzkových priestoroch s mäkkým podkladom
je potrebné použiť tvrdú podložku, ktorá zabráni
sadaniu čerpadla. Na strane výtlaku je pripojená
tlaková hadica.

Prevádzkový priestor musí byť dimenzovaný tak,
aby bola umožnená bezproblémová inštalácia a
prevádzka závesného zariadenia.
Ak má byť počas prevádzky motor vynorený, je
potrebné prísne dodržiavať nasledujúce prevádzkové parametre:
• Max. teplota média a okolia je 40 °C.
• Údaje k „Vynorenému prevádzkovému režimu“

Pri dlhšej prevádzkovej dobe v tomto typ inštalácie je potrebné čerpadlo upevniť na podlahe.
Týmto sa zabráni vibráciám a zabezpečí sa pokojný chod odolný voči opotrebeniu.
Ak má byť počas prevádzky motor vynorený, je
potrebné prísne dodržiavať nasledujúce prevádzkové parametre:
• Max. teplota média a okolia je 40 °C.
• Údaje k „Vynorenému prevádzkovému režimu“

Obr. 2.: Inštalácia do mokrého prostredia

Min. hladina vody pre
ponorenú prevádzku
Min. hladina vody pre
6b
vynorenú prevádzku
Ochranný nárazový
7
plech

1

Závesné zariadenie

2

Spätná klapka

3

Uzatvárací posúvač

4

Koleno rúry

5

Vodiaca rúra (zabezpečí zákazník!)

A

Minimálne vzdialenosti pri paralelnom režime

B

Minimálne vzdialenosti pri striedavom režime

1.
2.

3.

4.
5.

6a

8

Prítok

Pracovný postup
Inštalácia závesného zariadenia: cca 3-6 h
(k tomu pozri návod na montáž a obsluhu závesného zariadenia).
Príprava čerpadla na prevádzku na závesnom
zariadení: cca 1-3 h
(k tomu pozri návod na montáž a obsluhu závesného zariadenia).
Inštalácia čerpadla: cca 3-5 h
• Skontrolujte závesné zariadenie z hľadiska
upevnenia a správnej funkcie.
• Zdvíhací prostriedok upevnite na čerpadlo
pomocou uzatváracieho oka reťaze a pomaly spustite na vodiace rúry v prevádzkovom
priestore.
• Pri spúšťaní napájacie vedenia držte mierne
napnuté.
• Ak je čerpadlo pripojené na závesné zariadenie,
napájacie vedenia odborne zaistite proti spadnutiu a poškodeniu.
• Elektrické pripojenie musí vykonať odborný
elektrikár.
• Tlaková prípojka sa utesní vlastnou hmotnosťou.
Inštalácia voliteľného príslušenstva ako napr.
ochrana proti chodu nasucho alebo monitorovanie výšky hladiny.
Uvedenie čerpadla do prevádzky: cca 2-4 h
• Podľa kapitoly „Uvedenie do prevádzky“
• Pri novej inštalácii: zaplavte prevádzkový
priestor
• Odvzdušnite výtlačné potrubie.

5.3.3. Mobilná inštalácia do mokrého prostredia
Pri tomto spôsobe inštalácie musí byť čerpadlo
vybavené opornou pätka čerpadla (voliteľná
výbava). Táto je umiestnená na sacom hrdle
264

Obr. 3.: Mobilná inštalácia

1

Prostriedky na manipu5
láciu s bremenom

Hadicová spojka Storz

2

Oporná pätka čerpadla

6

Tlaková hadica

3

Koleno rúry pre hadicovú prípojku alebo
pevnú spojku Storz

7a

Min. hladina vody pre
ponorenú prevádzku

4

Pevná spojka Storz

7b

Min. hladina vody pre
vynorenú prevádzku

1.

2.

Pracovný postup
Príprava čerpadiel: cca 1 h
• Opornú pätka čerpadla namontujte na saciu
prípojku.
• Koleno rúry namontujte na tlakovú prípojku.
• Tlakovú hadicu s hadicovou sponou upevnite
na koleno rúry.
Ako alternatívu je možno namontovať pevnú
spojku Storz na koleno rúry a hadicovú spojku
Storz na tlakovú hadicu.
Inštalácia čerpadla: cca 1-2 h
• Čerpadlo umiestnite na mieste používania. Príp.
zdvíhací prostriedok upevnite na čerpadlo pomocou uzatváracieho oka reťaze a umiestnite
ho do príslušného pracovného miesta (šachta,
výkop).
• Skontrolujte, či čerpadlo stojí vertikálne a na
pevnom podklade. Zabráňte sadaniu čerpadla!
• Napájacie vedenia uložte tak, aby nemohli byť
poškodené.
• Elektrické pripojenie musí vykonať odborný
elektrikár.
• Tlakovú hadicu uložte tak, aby nedošlo k jej
poškodeniu a upevnite ju na vedenom mieste
(napr. na odtoku).
NEBEZPEČENSTVO následkom odtrhnutia
tlakovej hadice!
Následkom nekontrolovaného odtrhnutia
resp. odrazenia tlakovej hadice môže dôjsť k
zraneniam. Tlakovú hadicu je potrebné primerane zaistiť. Je potrebné zabrániť nalomeniu
hadice!
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3.

Uvedenie čerpadla do prevádzky: cca 1-3 h
• Podľa kapitoly „Uvedenie do prevádzky“

5.3.4. Monitorovanie výšky hladiny
Pomocou monitorovania výšky hladiny je možné
zisťovanie výšky hladiny a automatické zapínanie
a vypínanie čerpadla. Stanovenie výšky hladiny je
možné pomocou plavákového spínača, tlakového
a ultrazvukového merania alebo elektród.
Pritom je potrebné dodržiavať nasledujúce body:
• Pri používanie plavákových spínačov je potrebné dbať na to, aby sa mohli voľne pohybovať v
priestore!
• Výška hladiny vody nesmie byť nikdy nižšia ako je
minimálna výška hladiny!
• Maximálna frekvencia spínania nesmie byť
prekročená!
• Pri veľmi kolísavých výškach hladiny by sa monitorovanie výšky hladiny malo zásadne realizovať
prostredníctvom dvoch meracích bodov. Takto je
možné dosiahnuť väčšie spínacie rozdiely.
Inštalácia
Správna inštalácia monitorovania výšky hladiny je
uvedená v návode na montáž a obsluhu monitorovania výšky hladiny.
Zohľadnite údaje o max. frekvencii spínania, ako
aj o minimálnej výške hladiny!
5.4. Ochrana proti chodu nasucho
Pre zabezpečenie potrebného chladenia musí byť
čerpadlo v závislosti od prevádzkového režimu
ponorené do čerpaného média. Ďalej je bezpodmienečne potrebné dbať na to, aby sa do telesa
hydrauliky nedostal vzduch.
Z tohto dôvodu musí byť čerpadlo ponorené
do čerpaného média až po hornú hranu telesa
hydrauliky, resp. príp. až po hornú hranu telesa
motora čerpadla. Pre optimálnu prevádzkovú bezpečnosť preto odporúčame nainštalovať ochranu
proti chodu nasucho.
Táto je zabezpečená prostredníctvom plavákových spínačov alebo elektród. Plavákový spínač
resp. elektróda je upevnená v šachte a v prípade
klesnutia pod minimálnu hladinu vody vypne čerpadlo. Ak je pri veľmi kolísavých výškach hladiny
ochrana proti chodu nasucho zabezpečená len
jedným plavákom alebo elektródou, hrozí, že sa
čerpadlo neustále zapína a vypína! Následkom
môže byť prekročenie maximálneho počtu zapnutí (spínacích cyklov) motora.
5.4.1. Pomôcka pre zabránenie vysokým spínacím
cyklom
• Manuálny reset
Pri tejto možnosti sa motor pri klesnutí pod minimálnu hladinu vody vypne a pri dostatočnej výške
hladiny vody znovu manuálne zapne.
• Separátny spínací bod opätovného zapnutia
Pomocou druhého spínacieho bodu (prídavný plavák alebo elektróda) sa vytvorí dostatočný rozdiel
medzi vypínacím bodom a zapínacím bodom.
Týmto sa zabráni neustálemu vypínaniu a zapína-
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niu. Táto funkcia sa môže realizovať pomocou relé
monitorovania výšky hladiny.
5.5. Elektrické pripojenie
NEBEZPEČENSTVO ohrozenia života vplyvom
elektrického prúdu!
Pri neodbornom elektrickom pripojení hrozí
nebezpečenstvo ohrozenia života spôsobené zásahom elektrickým prúdom. Elektrické pripojenie smie vykonávať len odborný
elektrikár schválený miestnym dodávateľom
energií, pričom musí dodržiavať platné miestne predpisy.
NEBEZPEČENSTVO následkom nesprávneho
pripojenia!
V prípade čerpadiel s povolením pre použitie
vo výbušnom prostredí je nutné pripojenie k
prívodnému vedeniu elektrického prúdu vykonať mimo výbušného prostredia alebo v telese, ktoré je vo vyhotovení s druhom ochrany
proti vznieteniu podľa normy DIN EN 60079-0.
V prípade nedodržania hrozí nebezpečenstvo
ohrozenia života spôsobené výbuchom!
• Pripojenie musí vykonať vždy odborný elektrikár.
• Zohľadnite aj ďalšie informácie v prílohe.

• Prúd a napätie pripojenia na sieť musia zodpovedať údajom uvedeným na typovom štítku.
• Napájacie vedenie položte podľa platných noriem/
predpisov a pripojte podľa obsadenia žíl.
• Existujúce kontrolné zariadenia, napr. pre termickú kontrolu motora, musia byť pripojené a
skontrolované z hľadiska funkčnosti.
• Pre trojfázové motory musí byť k dispozícii pravotočivé pole.
• Čerpadlo uzemnite podľa predpisov.
Stabilne inštalované čerpadlá musia byť uzemnené v zmysle platných vnútroštátnych noriem.
Ak je k dispozícii separátna prípojka ochranného
vodiča, upevnite ju na označenom otvore resp.
uzemňovacej svorke (;) pomocou vhodnej skrutky, matice, ozubeného kotúča alebo podložky. Pre
prípojku ochranného vodiča je potrebný prierez
kábla v zmysle miestnych predpisov.
• Pre motory s voľným koncom kábla sa musí
použiť motorový istič. Odporúča sa použitie
ochranného spínača proti chybnému prúdu.
• Spínacie prístroje sa dodávajú ako príslušenstvo.

5.5.1. Istenie na strane siete
Potrebná predradená poistka musí byť dimenzovaná v súlade s rozbehovým prúdom. Rozbehový
prúd je uvedený na typovom štítku.
Ako predradenú poistku je potrebné použiť len
zotrvačné poistky alebo automatické poistky s
charakteristikou K.
5.5.2. Kontrola izolačného odporu a kontrolných zariadení pred uvedením do prevádzky
Ak sa namerané hodnoty líšia od definovaných
hodnôt, do motora alebo do prívodného vedenia
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elektrického prúdu mohla vniknúť vlhkosť resp.
mohlo dôjsť k poruche kontrolného zariadenia.
Čerpadlo nepripájajte a konzultujte so servisnou
službou Wilo.
Izolačný odpor vinutia motora
Pred pripojením napájacieho vedenia je potrebné skontrolovať izolačný odpor. Tento sa môže
skontrolovať pomocou skúšača izolácie (merané
rovnomerné napätie = 1000 V):
• Pri prvom uvedení do prevádzky: izolačný odpor
nesmie byť nižší ako 20 MΩ.
• Pri ďalších meraniach: hodnota musí byť vyššia
ako 2 MΩ.
Pri motoroch s integrovaným kondenzátorom je
potrebné vinutia pred kontrolovať zaskratovať.
Teplotný snímač a voliteľná tyčová elektróda
pre kontrolu tesniacej komory
Pred pripojením kontrolných zariadení je potrebná
ich kontrola pomocou ohmmetra. Musia sa dodržať nasledujúce hodnoty:
• Dvojkovový snímač: hodnota rovná „0“-mu
priechodu
• Tyčová elektróda: Hodnota musí byť okolo
„nekonečno“. V prípade nižších hodnôt je v oleji
voda. Dbajte prosím aj na informácie voliteľného vyhodnocovacieho relé.
5.5.3. Motor na striedavý prúd

Pripojenie na sieť

N

Uzemnenie

L1

PE Uzemnenie

Vyhotovenie pre jednofázový striedavý prúd je
vybavené zástrčkou s ochranným kontaktom.
Motor sa do elektrickej siete pripojí zastrčením
zástrčky do zásuvky. Ak sa čerpadlo pripojí priamo
do spínacieho prístroja, zástrčku je potrebné
odmontovať a elektrické pripojenie musí vykonať
odborný elektrikár!
Žily pripojovacieho kábla sú obsadené nasledovne:

DK

L2 Pripojenie na sieť
L3

20

PE Uzemnenie

21

Monitorovanie tesnosti
motorového priestoru
Dvojkovový snímač

Trojfázové vyhotovenie sa dodáva s voľnými
koncami káblov. Pripojenie na elektrickú sieť
pomocou svoriek v spínacom prístroji.
Elektrické pripojenie musí vykonať odborný
elektrikár!
Žily pripojovacieho kábla sú obsadené nasledovne:
6-žilový pripojovací kábel
Číslo žily

Svorka

1

Kontrola teploty vinutia

2
3

U

4

V

5

W

zelená/žltá (gn-ye)

Uzemnenie (PE)

7-žilový pripojovací kábel
Číslo žily

Svorka

1

Obr. 4.: Plán pripojenia

L

Obr. 6.: Plán pripojenia vyhotovenia motora „P“

Kontrola teploty vinutia

2
3

U

4

V

5

W

6
zelená/žltá (gn-ye)

Monitorovanie tesnosti motorového priestoru
Uzemnenie (PE)

Ak je čerpadlo vybavené zástrčkou, pripojenie na
elektrickú sieť sa vykoná zastrčením zástrčky do
zásuvky.

3-žilový pripojovací kábel
Farba žíl

Svorka

hnedá (bn)

L

modrá (bu)

N

zelená/žltá (gn-ye)

Uzemnenie (PE)

5.5.4. Trojfázový motor
Obr. 5.: Plán pripojenia vyhotovenia motora „S“
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PE Uzemnenie

L2 Pripojenie na sieť

20

L3
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Dvojkovový snímač
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5.5.5. Pripojenie kontrolných zariadení
OHROZENIE života následkom výbuchu!
Ak kontrolné zariadenia nie sú správne pripojené, pri používaní vo výbušnom prostredí
vzniká nebezpečenstvo ohrozenia života
v dôsledku výbuchu! Pripojenie musí vždy
vykonať odborný elektrikár. Pri používaní
čerpadla vo výbušnom prostredí platí:
• Kontrola teploty musí byť pripojená prostredníctvom vyhodnocovacieho relé! Pre tento
účel odporúčame relé „CM‑MSS“. Prahová
hodnota je tu už prednastavená.

• Vypnutie prostredníctvom obmedzovania teploty je nutné vykonať pomocou zablokovania
opätovného zapnutia! T. j. opätovné zapnutie
je možné až vtedy, keď bolo „odblokovacie
tlačidlo“ stlačené ručne.
• Tyčová elektróda pre kontrolu utesnenia
priestoru musí byť pripojená cez prúdový
obvod s iskrovou bezpečnosťou a s vyhodnocovacím relé! Pre tento účel odporúčame relé
„XR‑41x“. Prahová hodnota je 30 kOhm.
• Zohľadnite aj ďalšie informácie uvedené v
prílohe!

Všetky kontrolné zariadenia musia byť vždy
pripojené!
Kontrola teploty motora na striedavý prúd
Pri motore na striedavý prúd je kontrola teploty
integrovaná do motora a je samospínacia. Táto
kontrola je vždy aktívna a nemusí sa separátne
pripojiť.
Kontrola teploty trojfázového motora
Čerpadlo je štandardne vybavené jedným obmedzovačom teploty (1-obvodová kontrola teploty).
Bimetalické snímače musia byť pripojené priamo v
spínacom prístroji alebo prostredníctvom vyhodnocovacieho relé. Pri dosiahnutí prahovej hodnoty
musí nasledovať vypnutie.
Hodnoty pripojenia: max. 250 V(AC), 2,5 A, cos φ
=1
Za poškodenia vinutia, ku ktorým dôjde v dôsledku nevhodnej kontroly motora, nepreberáme
záruku!

Monitorovanie priestoru motora (len vyhotovenie motora „P“)
Kontrola motorového priestoru musí byť pripojená prostredníctvom vyhodnocovacieho relé! Pre
tento účel odporúčame relé „NIV 101/A“. Prahová
hodnota je 30 kOhm. Pri dosiahnutí prahovej
hodnoty musí nasledovať vypnutie.
Pripojenie voliteľných tyčových elektród pre
kontrolu utesnenia priestoru
Tyčová elektróda musí byť pripojená prostredníctvom vyhodnocovacieho relé. Pre tento účel
odporúčame relé „NIV 101/A“. Prahová hodnota
je 30 kOhm. Pri dosiahnutí prahovej hodnoty musí
nasledovať varovanie alebo vypnutie.
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OPATRNE!
Ak nasleduje len varovanie, čerpadlo môže byť
následkom vniknutia vody celkom zničené.
Odporúčame vždy vypnutie!

5.6. Ochrana motora a druhy zapínania
5.6.1. Ochrana motora
Minimálna požiadavka pre motory s voľným koncom kábla je termické relé/motorový istič s kompenzáciou teploty, aktiváciou diferenciálu a zablokovaním opätovného zapnutia podľa VDE 0660
resp. príslušných vnútroštátnych predpisov.
Ak je čerpadlo pripojené na elektrickú sieť, v
ktorej sa často vyskytujú poruchy, odporúčame
dodatočnú inštaláciu ochranných zariadení (napr.
relé prepätia, relé podpätia alebo relé výpadku
siete, ochrana pred bleskom atď.), ktoré zabezpečí zákazník. Ďalej odporúčame inštaláciu ochranného spínača proti chybnému prúdu.
Pri pripojení čerpadla je potrebné dodržiavať
miestne a zákonné predpisy.
5.6.2. Druhy zapínania
Zapnutie priamo
Pri plnom zaťažení by ochrana motora mala byť
nastavená na menovitý prúd podľa typového štítka. Pri čiastočnom zaťažení odporúčame ochranu
motora nastaviť 5 % nad prúdom nameraný v
prevádzkovom bode.
Zapnutie - jemný rozbeh
• Pri plnom zaťažení by ochrana motora mala byť
nastavená na menovitý prúd v prevádzkovom
bode. Pri čiastočnom zaťažení odporúčame
ochranu motora nastaviť 5 % nad prúdom nameraný v prevádzkovom bode.
• Príkon prúdu počas celej prevádzky musí byť pod
menovitým prúdom.
• Rozbeh resp. zastavenie by sa kvôli prednastavenej ochrane motora mali ukončiť do 30 s.
• Pre zabránenie stratovým výkonom počas
prevádzky po dosiahnutí normálnej prevádzky
premostite elektronický štartér (jemný rozbeh).
5.6.3. Prevádzka s frekvenčnými meničmi
Prevádzka s frekvenčným meničom je možná len
pri vyhotovení motora „P“. Zohľadnite pritom
údaje v prílohe.
Motory vo vyhotovení „S“ nesmú byť prevádzkované s frekvenčným meničom!

6. Uvedenie do prevádzky

Kapitola „Uvedenie do prevádzky“ obsahuje všetky dôležité pokyny pre personál obsluhy potrebné
pre bezpečné uvedenie čerpadla do prevádzky
a jeho obsluhu.
Nasledujúce okrajové podmienky musia byť bezpodmienečne dodržiavané a prekontrolované:
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• Druh inštalácie
• Prevádzkový režim
• Min. výška hladiny vody/max. hĺbka ponoru
Po dlhšej dobe nečinnosti je taktiež potrebné
tieto okrajové podmienky skontrolovať a zistené nedostatky odstrániť!
Tento návod musí byť vždy uložený pri čerpadle
alebo na určenom mieste, kde k nemu má prístup
celý personál obsluhy.
Pre zabránenie poraneniu osôb a vecným škodám
pri uvedení do prevádzky je bezpodmienečne
potrebné dodržiavať nasledujúce body:
• Uvedenie čerpadla do prevádzky smie vykonávať
iba kvalifikovaný a zaškolený personál pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov.
• Celý personál, ktorý pracuje na čerpadle alebo
s čerpadlom, musí mať k dispozícii tento návod,
musí ho prečítať a porozumieť mu.
• Všetky bezpečnostné zariadenia a núdzové vypínače sú pripojené a boli skontrolované z hľadiska
bezchybnej funkčnosti.
• Elektrotechnické a mechanické nastavenia musí
vykonať odborný personál.
• Čerpadlo je vhodné na používanie v uvedených
prevádzkových podmienkach.
• V pracovnej oblasti čerpadla sa nesmú zdržiavať
žiadne osoby! Pri zapínaní a/alebo počas prevádzky sa v pracovnej oblasti nesmú zdržiavať žiadne
osoby.
• Pri prácach v šachtách musí byť prítomná ďalšia
osoba. Ak hrozí tvorba jedovatých plynov, je potrebné zabezpečiť dostatočné odvzdušnenie.
6.1. Elektrika
Pripojenie čerpadla, ako aj položenie napájacích
vedení bolo vykonané v zmysle kapitoly „Inštalácia“, ako aj smerníc VDE a platných vnútroštátnych predpisov.
Čerpadlo je zaistené a uzemnené v zmysle predpisov.
Dbajte na smer otáčania! Pri nesprávnom smere
otáčania čerpadlo nepodáva uvedený výkon a
môže dôjsť k jeho poškodeniu.
Všetky kontrolné zariadenia sú pripojené a boli
skontrolované z hľadiska funkčnosti.
NEBEZPEČENSTVO spôsobené elektrickým
prúdom!
Následkom neodbornej manipulácie s elektrickým prúdom môže byť ohrozenie života!
Všetky čerpadlá dodávané s voľným koncom
kábla (bez zástrčky) musia byť pripojené kvalifikovaným elektrikárom.

6.2. Kontrola smeru otáčania
Vo výrobe bol skontrolovaný a nastavený správny
smer otáčania. Pripojenie je potrebné vykonať
podľa údajov na označenie žíl.
Testovací chod sa musí realizovať pri všeobecných prevádzkových podmienkach!
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6.2.1. Kontrola smeru otáčania
Smer otáčania musí skontrolovať miestny odborný
elektrikár pomocou kontrolného prístroja točivého poľa. Pre správny smer otáčania musí byť k
dispozícii pravotočivé pole.
Čerpadlo nemá povolenie na prevádzku s ľavotočivým poľom!
6.2.2. Pri nesprávnom smere otáčania
Pri nesprávnom smere otáčania sa pri motoroch v
priamom štarte musia vymeniť 2 fázy, v rozbehu
hviezda-trojuholník sa musia vymeniť prípojky
dvoch vinutí, napr. U1 za V1 a U2 za V2.
6.3. Monitorovanie výšky hladiny
Monitorovanie výšky hladiny skontrolujte z hľadiska správnej inštalácie, ďalej skontrolujte spínacie body. Potrebné údaje sú uvedené v návode na
montáž a obsluhu monitorovania výšky hladiny,
ako aj v projektových podkladoch.
6.4. Prevádzka vo výbušnom prostredí
Ak čerpadlo má potrebné označenie, môže sa
používať v rámci výbušného prostredia.

OHROZENIE života následkom výbuchu!
Čerpadlá bez označenia Ex sa nesmú používať
vo výbušnom prostredí! Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života spôsobené výbuchom!
Pred použitím skontrolujte, či Vaše čerpadlo
má príslušné povolenie:

• Symbol Ex

• Klasifikácia Ex, napr. II 2G Ex d IIB T4

• Zohľadnite aj ďalšie informácie uvedené v
prílohe!

6.5. Uvedenie do prevádzky
Montáž je potrebné vykonať správne podľa
kapitoly „Inštalácia“. Pred zapnutím je potrebné
vykonať kontrolu.
Menšie presakovanie oleja cez mechanickú
upchávku pri dodávke nie je nedostatkom, ale
pred spustením resp. ponorením čerpadla do
čerpaného média je nutné príčinu presakovania
odstrániť.
V pracovnej oblasti čerpadla sa nesmú zdržiavať
žiadne osoby! Pri zapínaní a/alebo počas prevádzky sa v pracovnej oblasti nesmú zdržiavať
žiadne osoby.
Spadnuté čerpadlá sa pred opätovnou inštaláciou
musia vypnúť.
VAROVANIE pred pomliaždeninami!
Pri mobilných inštaláciách môže čerpadlo
pri zapnutí a/alebo počas prevádzky spadnúť. Uistite sa, že čerpadlo stojí na pevnom
podklade a oporná pätka čerpadla je správne
namontovaná.
Pri vyhotovení so zástrčkou je nutné dbať na druh
ochrany IP zástrčky.
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6.5.1. Pred zapnutím
Je nutné skontrolovať nasledujúce body:
• Vedenie kábla - žiadne slučky, mierne napnuté
• Min./Max. teplota čerpaného média
• Max. hĺbka ponoru
• Potrubný systém na strane výtlaku (hadica,
potrubný systém) je potrebné vyčistiť - prepláchnuť čistou vodou, aby sedimenty nezapríčinili
upchatie
• Teleso hydrauliky musí byť kompletne naplnené
médiom a nesmie v ňom byť vzduch. Odvzdušnenie je možné vykonať vhodným odvzdušňovacím
zariadením v zariadení alebo pomocou odvzdušňovacej skrutky (ak je k dispozícii) na výtlačnom
hrdle.
• Kontrola spínacích bodov existujúceho monitorovania hladiny resp. ochrany proti chodu nasucho
• Skontrolujte, či je príslušenstvo pevne a správne
upevnené
• Vyčistite čerpaciu šachtu od hrubých nečistôt.
• Na strane výtlaku je nutné otvoriť všetky uzatváracie posúvače
6.5.2. Zapnutie/vypnutie
Čerpadlo sa zapína a vypína prostredníctvom separátneho ovládača zabezpečeného zákazníkom
(zapínač/vypínač, spínací prístroj).
Počas rozbehu je menovitý prúd krátkodobo
prekročený. Po ukončení rozbehu sa menovitý
prúd už nesmie prekročiť.
Ak motor nenabehne, je potrebné ho okamžite
vypnúť. Pred opätovným zapnutím je potrebné
dodržať prestávku v spínaní a okrem toho odstrániť poruchu.
6.6. Správanie sa počas prevádzky
VAROVANIE pred rezacím ústrojenstvom!
Čerpadlo je vybavené rezacím ústrojenstvom.
Pri dotyku s nožom môže dôjsť k pomliaždeniu
a/alebo odrezaniu končatín. Nikdy nesiahajte
priamo do rezacieho ústrojenstva.
Počas prevádzky čerpadla je potrebné dodržiavať
zákony a predpisy o bezpečnosti na pracovisku,
o prevencii úrazov a o manipulácii s elektrickými strojmi, ktoré sú platné na mieste použitia. V
záujme bezpečného priebehu prác prevádzkovateľ
musí stanoviť rozdelenie prác pre personál. Celý
personál je zodpovedný za dodržiavanie predpisov.
Odstredivé čerpadlá majú otáčavé diely podmienené konštrukciou, ktoré sú voľne prístupné. V
závislosti od prevádzky sa na týchto dieloch môžu
vytvárať ostré hrany.
V pravidelných intervaloch je nutné skontrolovať
nasledujúce body:
• Prevádzkové napätie (prípustná odchýlka
+/-5 % od dimenzačného napätia)
• Frekvencia (prípustná odchýlka +/-2 % od
menovitej frekvencie)
• Príkon prúdu (prípustná odchýlka medzi fázami
max. 5 %)
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• Rozdiel napätia medzi jednotlivými fázami
(max. 1 %)
• Frekvencia spínania a prestávky v spínaní (pozri
Technické údaje)
• Prívodu vzduchu na prítoku je potrebné zabrániť, príp. je potrebné namontovať nárazový
plech.
• Minimálna výška hladiny vody
• Spínacie body monitorovania výšky hladiny
resp. ochrany proti chodu nasucho
• Pokojný chod
• Všetky posúvače musia byť otvorené.

7. Vyradenie z prevádzky/likvidácia

• Všetky práce sa musia vykonávať veľmi starostlivo.
• Je potrebné používať požadované osobné
ochranné pomôcky.
• Pri prácach v bazénoch a/alebo nádržiach je
potrebné dodržiavať miestne ochranné opatrenia. Pre účely istenia musí byť prítomná aj druhá
osoba.
• Pre zdvíhanie a spúšťanie čerpadla je potrebné
používať zdvíhacie prostriedky v bezchybnom
technickom stave a prostriedky na manipuláciu s
bremenom s úradným povolením.
OHROZENIE života následkom nesprávnej
funkcie!
Prostriedky na manipuláciu s bremenom a zdvíhacie prostriedky musia byť v bezchybnom
technickom stave. S výkonom práce je možné
začať až vtedy, keď sú zdvíhacie prostriedky
v bezchybnom technickom stave. Bez týchto
kontrol hrozí nebezpečenstvo ohrozenia
života!

7.1. Dočasné vyradenie z prevádzky
Pri tomto odpojení zostáva čerpadlo namontované a nie je odpojené z elektrickej siete. Pri dočasnom vyradení z prevádzky musí čerpadlo zostať
kompletne ponorené, aby bolo chránené pred
mrazom a ľadom. Je potrebné zabezpečiť, aby
teplota v prevádzkovom priestore a v čerpanom
médiu neklesla pod +3 °C.
Týmto je čerpadlo stále pripravené na prevádzku.
Pri dlhšej dobe nečinnosti je potrebné v pravidelných intervaloch (mesačne až štvrťročne) vykonať
5 minútový testovací chod.
OPATRNE!
Testovací chod sa môže realizovať len v
rámci platných prevádzkových podmienok a
podmienok používania. Chod nasucho nie je
povolený! Nedodržanie týchto podmienok
môže mať za následok zničenie čerpadla!

7.2. Definitívne vyradenie z prevádzky pre údržbové
práce alebo uskladnenie
Zariadenie je potrebné vypnúť a čerpadlo musí
odpojiť z elektrickej siete kvalifikovaný odborný
elektrikár a zaistiť ho proti nepovolanému opätovnému zapnutiu. Zástrčky čerpadiel je nutné
269

Slovenčina

ÚDRŽBA A OPRAVY

vytiahnuť (neťahajte za kábel!). Potom je možné
začať práce pre demontáž, údržbu a uskladnenie.
NEBEZPEČENSTVO zapríčinené jedovatými
látkami!
Čerpadlá, ktoré prečerpávajú médiá ohrozujúce zdravia, je potrebné pred inými prácami
dekontaminovať! V opačnom prípade hrozí
nebezpečenstvo ohrozenia života! Používajte
pritom potrebné osobné ochranné pomôcky!

OPATRNE, nebezpečenstvo vzniku popálenín!
Diely telesa sa môžu zohriať nad 40 °C. Hrozí
nebezpečenstvo popálenia! Po vypnutí čerpadlo nechajte najprv vychladnúť na teplotu
okolia.

7.3. Demontáž
7.3.1. Mobilná inštalácia do mokrého prostredia
Pri mobilnej inštalácii do mokrého prostredia sa
čerpadlo po odpojení z elektrickej siete a po vyprázdnení výtlačného potrubia môže vyzdvihnúť
z výkopu. Príp. je potrebné najprv odmontovať
hadicu. Príp. je potrebné použiť príslušné zdvíhacie zariadenie.
7.3.2. Stacionárna inštalácia do mokrého prostredia
Pri stacionárnej inštalácii do mokrého prostredia
so závesným zariadením sa čerpadlo pomocou
príslušného zdvíhacieho prostriedku vyzdvihne
zo šachty. Počas vyzdvihnutia čerpadla napájacie
vedenie musí byť vždy mierne napnuté, čím sa
zabráni jeho poškodeniu.
Prevádzkový priestor pritom nie je potrebné celkom vyprázdniť. Všetky posúvače na strane výtlaku a na nasávacej strane musia byť zatvorené, aby
sa zabránilo pretečeniu prevádzkového priestoru
resp. vyprázdneniu tlakového potrubia.
7.4. Vrátenie/uskladnenie
Vrátené diely musia byť zabalené do pevných a
dostatočne veľkých plastových vriec, ktoré sú
tesne uzavreté a chránené proti vytekaniu.
Pri vrátení a uskladnení taktiež dodržiavajte
kapitolu „Preprava a skladovanie“!
7.5. Likvidácia
7.5.1. Prevádzkové prostriedky
Oleje a mazivá je potrebné zachytiť do vhodných nádrží a zlikvidovať ich v zmysle predpisov
podľa smernice 75/439/EHS a ustanovení podľa §
5a, 5b zákona o odpadoch, resp. podľa ustanovení
miestnych smerníc.
7.5.2. Ochranné oblečenie
Ochranné oblečenie používané pri čistení a údržbových prácach je potrebné likvidovať podľa kódu
odpadov TA 524 02 a smernice ES 91/689/EHS,
resp. podľa ustanovení miestnych smerníc.

270

7.5.3. Výrobok
Správnym odstránením tohto výrobku zabránite škodám na životnom prostredí a ohrozeniu
zdravia.
• Pri likvidácii tohto výrobku, ako aj jeho častí,
využite resp. kontaktujte verejné alebo súkromné
spoločnosti na odstraňovanie odpadu.
• Ďalšie informácie o správnej likvidácii získate
od mestskej samosprávy, úradu zodpovedného
za likvidáciu odpadu alebo na mieste, kde ste si
výrobok kúpili.

8. Údržba a opravy

NEBEZPEČENSTVO ohrozenia života vplyvom
elektrického prúdu!
Pri prácach na elektrických prístrojoch hrozí
nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom. Pri všetkých
údržbových a opravných prácach odpojte
čerpadlo od elektrickej siete a zaistite ho proti
nepovolanému opätovnému zapnutiu. Poškodenia napájacieho vedenia smie odstraňovať
zásadne iba kvalifikovaný elektroinštalatér.
NEBEZPEČENSTVO ohrozenia života spôsobené vykonaním nepovolených prác!
Údržbové alebo opravné práce, ktoré negatívne vplývajú na bezpečnosť ochrany proti
výbuchu, smie vykonávať iba výrobca alebo
autorizované servisné dielne!
Zohľadnite aj ďalšie informácie uvedené v
prílohe!

• Pred údržbovými a opravnými prácami je potrebné
čerpadlo vypnúť a odmontovať v zmysle kapitoly
Vyradenie z prevádzky/likvidácia.
• Po vykonaní údržbových a opravných prác je
potrebné čerpadlo namontovať a pripojiť v zmysle
kapitoly Inštalácia.
• Zapnutie čerpadla sa musí realizovať podľa kapitoly Uvedenie do prevádzky.
Je nutné dodržiavať nasledujúce body:
• Všetky údržbové a opravné práce musí vykonávať
servisná služba Wilo, autorizované servisné dielne
alebo zaškolený odborný personál, tieto práce je
potrebné vykonávať veľmi dôkladne a na bezpečnom pracovisku. Je potrebné používať požadované osobné ochranné pomôcky.
• Personál údržby musí mať k dispozícii tento návod
a musí ho dodržiavať. Vykonávať sa môžu len tie
údržbové a opravné práce, ktoré sú uvedené v
tomto návode.
Ďalšie práce a/alebo stavebné úpravy môže
vykonávať iba servisná služba Wilo!
• Pri prácach v bazénoch a/alebo nádržiach je bezpodmienečne nutné dodržiavať príslušné miestne
ochranné opatrenia. Pre účely istenia musí byť
prítomná aj druhá osoba.
• Pre zdvíhanie a spúšťanie čerpadla je potrebné
používať zdvíhacie prostriedky v bezchybnom
technickom stave a prostriedky na manipuláciu
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s bremenom s úradným povolením. Je potrebné
zabezpečiť, aby sa čerpadlo pri zdvíhaní a spúšťaní nezaseklo. Ak by sa čerpadlo napriek tomu
zaseklo, nie je možné vyvinúť väčšiu zdvíhaciu
silu, ako je 1,2-násobok hmotnosti čerpadla!
Maximálna nosnosť nesmie byť prekročená!
Ubezpečte sa, že upevňovacie prostriedky, laná
a bezpečnostné zaradenia zdvíhacích prostriedkov sú v bezchybnom technickom stave. S
výkonom práce je možné začať až vtedy, keď sú
zdvíhacie prostriedky v bezchybnom technickom stave. Bez týchto kontrol hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
• Elektrické práce na čerpadle a na zariadení musí
vykonávať odborný elektrikár. Poškodené poistky
je potrebné vymeniť. V žiadnom prípade sa nesmú
opravovať! Môžu sa používať len poistky s uvedenou intenzitou prúdu a predpísaného typu.
• Pri používaní ľahko horľavých rozpúšťadiel a čistiacich prostriedkov je zakázaný otvorený oheň,
otvorené svetlo, ako aj zákaz fajčenia.
• Čerpadlá, ktoré prečerpávajú médiá ohrozujúce
zdravie alebo sú s nimi v kontakte, je potrebné
dekontaminovať. Taktiež dbajte na to, aby sa nevytvárali alebo neboli prítomné jedovaté plyny.
Pri poranení médiami ohrozujúcimi zdravie,
resp. plynmi je potrebné prijať opatrenia na
poskytnutie prvej pomoci v zmysle vyhlášky
prevádzkového miesta a je potrebné okamžite
vyhľadať lekára!
• Dbajte na to, aby boli k dispozícii potrebné
nástroje a materiál. Poriadok a čistota zabezpečujú bezpečnú a bezchybnú prácu na čerpadle.
Po ukončení prác z čerpadla odstráňte použité
čistiace prostriedky a nástroje. Všetky materiály a
nástroje uschovávajte na určenom mieste.
• Prevádzkové prostriedky je potrebné zachytiť do vhodných nádrží a zlikvidovať v súlade s
predpismi. Pri údržbových a opravných prácach
je potrebné nosiť príslušné ochranné oblečenie.
Tieto je potrebné taktiež zlikvidovať v zmysle
predpisov.
8.1. Prevádzkové prostriedky
8.1.1. Prehľad bielych olejov
Do tesniacej komory je naplnený biely olej, ktorý
je potenciálne biologicky odbúrateľný.
Pre výmenu oleja odporúčame nasledujúce druhy
olejov:
• Aral Autin PL*
• Shell ONDINA 919
• Esso MARCOL 52* resp. 82*
• BP WHITEMORE WOM 14*
• Texaco Pharmaceutical 30* resp. 40*
Všetky druhy oleja označené „*“ povolenie pre
použitie v styku s potravinami „USDA-H1“.
Množstvá náplne
• Vyhotovenie motora „S“: 900 ml
• Vyhotovenie motora „P“: 900 ml

Návod na montáž a obsluhu Wilo-Rexa CUT
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8.1.2. Prehľad mazív
Ako mazivá sa podľa DIN 51818/NLGl trieda 3
môžu používať:
• Esso Unirex N3
8.2. Termíny údržby
Pre zabezpečenie spoľahlivej prevádzky je potrebné v pravidelných intervaloch vykonávať rôzne
údržbové práce.
Je potrebné stanoviť intervaly údržby podľa zaťaženia čerpadla! Nezávisle od stanovených údržbových intervalov je potrebná kontrola čerpadla
alebo inštalácie, ak sa počas prevádzky vyskytnú
silné vibrácie.
Pri použití v zariadeniach na prečerpávanie
odpadových vôd vo vnútri budov alebo pozemkov je potrebné dodržiavať intervaly údržby a
údržbové práce podľa normy DIN EN 12056‑4!
8.2.1. Intervaly pre normálne prevádzkové podmienky
2 roky
• Vizuálna kontrola prívodného vedenia elektrického prúdu
• Vizuálna kontrola príslušenstva
• Vizuálna kontrola ochrannej vrstvy a telesa z
hľadiska opotrebenia
• Kontrola funkčnosti všetkých bezpečnostných a
kontrolných zariadení
• Kontrola použitých spínacích prístrojov/relé
• Výmena oleja
INFORMÁCIA
Ak je namontovaná tyčová elektróda na monitorovanie tesniacej komory, výmena oleja sa
vykonáva podľa indikátora!
15 000 prevádzkových hodín alebo najneskôr po
10 rokoch (len vyhotovenie motora „P“)
• Generálna oprava
8.2.2. Intervaly pre sťažené prevádzkové podmienky
Pri sťažených prevádzkových podmienkach je
potrebné všetky uvedené intervaly údržby primerane skrátiť. V tomto prípade sa prosím obráťte na
servisnú službu Wilo. Pri používaní čerpadla v sťažených podmienkach Vám odporúčame uzavrieť
zmluvu o údržbe.
Sťažené prevádzkové podmienky sú v nasledovných prípadoch:
• Pri zvýšenom podiele výskytu vláknitých materiálov alebo piesku v médiu.
• Pri turbulentnom prítoku (napr. podmienené
prívodom vzduchu, kavitáciou)
• Médiá spôsobujúce silnú koróziu
• Médiá s vysokým obsahom plynov
• Nepriaznivé prevádzkové body
• Prevádzkové stavby s hrozbou nárazu vody
8.2.3. Odporúčané údržbové opatrenia pre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky
Odporúčame pravidelnú kontrolu príkonu prúdu
a prevádzkového napätia na všetkých 3 fázach.
Pri normálnej prevádzke zostávajú tieto hodnoty
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• Dvojkovový snímač: hodnota rovná „0“-mu
priechodu
• Tyčová elektróda: Hodnota musí byť okolo
„nekonečno“. V prípade nižších hodnôt je v oleji
voda. Dbajte prosím aj na informácie voliteľného vyhodnocovacieho relé.
Pri väčších odchýlkach prosím konzultujte s
výrobcom!

konštantné. Ľahké výkyvy závisia od použitého
čerpaného média. Na základe príkonu prúdu je
možné včasné rozpoznanie poškodení a/alebo
chybných funkcií obežného kolesa, ložiska a/
alebo motora a ich odstránenie. Väčšie výkyvy
napätia zaťažujú vinutie motora a môžu viesť k
výpadku čerpadla. Pravidelná kontrola môže vo
veľkej miere zabrániť väčším následným škodám
a znížiť riziko celkového výpadku. Pre pravidelné
kontroly Vám odporúčame aplikáciu diaľkovej
kontroly. Pre túto možnosť kontaktujte prosím
servisnú službu Wilo.

8.3.5. Kontrola použitých spínacích prístrojov/relé
Jednotlivé pracovné kroky na kontrolu použitých
spínacích prístrojov/relé sú uvedené v príslušnom
návode na obsluhu. Poškodené prístroje je potrebné okamžite vymeniť, nakoľko nezabezpečujú
ochranu čerpadla.

8.3. Údržbové práce
Pred realizáciou údržbových prác platí:
• Čerpadlo odpojte od napätia a zabezpečte ho
proti neúmyselnému opätovnému zapnutiu.
• Čerpadlo nechajte vychladnúť a dôkladne ho
očistite.
• Dbajte na dobrý stav všetkých dielov relevantných pre prevádzku.
8.3.1. Vizuálna kontrola prívodného vedenia elektrického prúdu
Napájacie vedenia je potrebné skontrolovať z
hľadiska bublín, trhlín, škrabancov, odratých a/
alebo pomliaždených miest. Pri stanovení škôd je
potrebné čerpadlo okamžite vyradiť z prevádzky a
vymeniť poškodené napájacie vedenie.
Káble môže vymeniť len servisná služba Wilo
alebo autorizovaná resp. certifikovaná servisná
dielňa. Čerpadlo je možné opätovne uviesť do
prevádzky až po odbornom odstránení škôd!
8.3.2. Vizuálna kontrola príslušenstva
Príslušenstvo je potrebné skontrolovať z hľadiska
správneho umiestnenia a bezchybnej funkcie.
Voľné a/alebo poškodené príslušenstvo je potrebné okamžite opraviť alebo vymeniť.
8.3.3. Vizuálna kontrola ochrannej vrstvy a telesa z
hľadiska opotrebenia
Ochranné vrstvy, ako aj diely telesa nesmú
vykazovať žiadne známky poškodenia. Ak by sa
na ochrannej vrstve objavili známky viditeľného
poškodenia, opravte ich. Ak sú na dieloch telesa
viditeľné známky poškodenia, prekonzultujte to
so servisnou službou Wilo.
8.3.4. Kontrola funkčnosti bezpečnostných a kontrolných zariadení
Kontrolné zariadenia sú napr. teplotný snímač v
motore, elektródy vlhkosti, relé na ochranu motora, relé prepätia atď.
• Relé na ochranu motora, relé prepätia, ako aj iné
spúšťače je vo všeobecnosti možné manuálne
aktivovať pre účely testovania.
• Pre kontrolu tyčovej elektródy alebo teplotného
snímača je nutné čerpadlo ochladiť na teplotu
okolia a pripojovacie vedenie kontrolného zariadenia musí byť zasvorkované v spínacom prístroji.
Pomocou ohmmetra je potom vykonaná kontrola
kontrolného zariadenia. Je nutné premerať nasledujúce hodnoty:
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8.3.6. Výmena oleja v tesniacej komore
Tesniaca komora má otvor na vypúšťanie a plnenie komory.

VAROVANIE pred poranením horúcimi prevádzkovými prostriedkami a/alebo prevádzkovými prostriedkami pod tlakom!
Po vypnutí čerpadla je olej ešte horúci a je pod
tlakom. Výpustná skrutka sa preto môže vytlačiť a horúci olej vytiecť. Hrozí nebezpečenstvo poranenia resp. popálenia! Olej nechajte
najprv vychladnúť na teplotu okolia.

Obr. 7.: Uzatváracia skrutka

1

Uzatváracia skrutka
1.

Čerpadlo položte horizontálne na pevný podklad
tak, aby uzatváracia skrutka smerovala nahor.
Dávajte pozor na to, aby čerpadlo nemohlo
spadnúť a/alebo sa zošmyknúť!

2.

Uzatváraciu skrutku opatrne a pomaly vyskrutkujte.
Pozor: Prevádzkový prostriedok môže byť pod
tlakom! Týmto sa skrutka môže vytlačiť.

3.

Prevádzkové prostriedky vypustite tak, že čerpadlo otáčate, až kým otvor nesmeruje nadol.
Prevádzkový prostriedok zachyťte do vhodnej
nádrže a zlikvidujte ho podľa požiadaviek uvedených v kapitole „Likvidácia“.
Čerpadlo znovu otočte späť, až kým otvor nesmeruje znova nahor.
Nový prevádzkový prostriedok naplňte cez otvor
uzatváracej skrutky. Olej musí siahať cca 1 cm
pod otvor. Dbajte na odporúčané prevádzkové
prostriedky a množstvá náplne!
Očistite uzatváraciu skrutku, nasaďte nový tesniaci krúžok a znovu ju zaskrutkujte.

4.
5.

6.

8.3.7. Generálna oprava (len vyhotovenie motora „P“)
Pri generálnej oprave sa okrem bežných údržbových prác vykonáva aj kontrola a prípadná výmena
ložísk motora, tesnení hriadeľa, O-krúžkov a napájacích vedení. Tieto práce môže vykonávať len
servisná služba Wilo alebo autorizovaná servisná
dielňa.
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8.4. Opravy
Pre vykonanie opráv platí:
• Čerpadlo odpojte od zdroja napätia (oddeľte od
elektrickej siete!)
• Čerpadlo nechajte vychladnúť a dôkladne ho
očistite.
• Čerpadlo bezpečne položte na pevný podklad a
zabezpečte ho proti posunutiu.
• Kruhové tesniace krúžky, tesnenia a poistky
skrutiek (pružné podložky, podložky Nord-Lock)
je vždy nutné vymeniť.
• Je potrebné zohľadniť a dodržiavať uťahovacie
momenty uvedené v prílohe a pri príslušných
pracovných krokoch.
• Používanie násilia je pri týchto prácach prísne
zakázané!

Slovenčina

Vonkajšie rezacie ústrojenstvo (CUT GE)
Štrbina medzi reznou platňou a rotujúcim nožom
v štandardnom prípade je 0,1...0,2 mm. Ak sa
štrbina zväčší, rezný výkon sa môže znížiť a môže
dôjsť k zvýšenému upchávaniu. V tomto prípade
je potrebné vykonať opätovné nastavenie štrbiny.
Štrbina je pritom definovaná dištančným krúžkom
medzi rotujúcim nožom a obežným kolesom.
Dištančné krúžky majú hrúbku 0,1 mm a 0,2 mm.
Obr. 9.: Prehľad rezacieho ústrojenstva

1

Rotujúci nôž

4

Upevňovacia skrutka

2

Rezná platňa

5

Obežné koleso

3

Dištančné krúžky

8.4.1. Nastavenie rezacieho ústrojenstva
VAROVANIE pred rezacím ústrojenstvom!
Čerpadlo je vybavené rezacím ústrojenstvom.
Pri dotyku s nožom môže dôjsť k pomliaždeniu
a/alebo odrezaniu končatín. Nikdy nesiahajte
priamo do rezacieho ústrojenstva. Pri výkone
prác vždy noste ochranné rukavice!
Vnútorné rezacie ústrojenstvo (CUT GI)
Štrbina medzi reznou platňou a rotujúcim nožom
v štandardnom prípade je 0,1 mm. Ak sa štrbina
zväčší, rezný výkon sa môže znížiť a môže dôjsť
k zvýšenému upchávaniu. V tomto prípade je
potrebné vykonať opätovné nastavenie štrbiny.
Obr. 8.: Prehľad rezacieho ústrojenstva

1...4 Závitový kolík

7

Rotujúci nôž

5

8

Tlaková prípojka

6

Skrutka s valcovitou
hlavou
Rezná platňa

Potrebné nástroje
• Momentový kľúč s nadstavcom pre vnútorný
šesťhran veľkosti 4
• Kľúč s vnútorným šesťhranom veľkosti 5
• Kľúč s vnútorným šesťhranom veľkosti 4
1.
2.
3.
4.

Pracovný postup
Závitové kolíky vytočte z reznej platne.
Reznú platňu tlačte proti vnútornému nožu, tak
aby sa tieto dotýkali.
Skrutky s valcovitou hlavou pomaly zľahka rukou
zatočte, až kým tieto nepriliehajú na reznú platňu.
Pozor: Neuťahujte pevne!
Závitové kolíky znovu zatočte do reznej platne a
utiahnite ich na kríž momentovým kľúčom.
Pritom dbajte na nasledujúcu schému:
• Závitový kolík 1: 3 Nm
• Závitový kolík 2: 6 Nm
• Závitový kolík 1: 6 Nm
• Závitový kolík 3: 3 Nm
• Závitový kolík 4: 6 Nm
• Závitový kolík 3: 6 Nm

Návod na montáž a obsluhu Wilo-Rexa CUT

Potrebné nástroje
• Momentový kľúč s nadstavcom pre vnútorný
šesťhran veľkosti 5
• Kľúč s vnútorným šesťhranom veľkosti 5
• Vhodná pomôcka na aretáciu pre rotujúci nôž
1.

Pracovný postup
Rotujúci nôž zaaretujte pomocou vhodnej pomôcky a vytočte upevňovaciu skrutku.
Pozor: Nôž má ostré hrany! Noste vhodné
ochranné rukavice!

2.
3.

Stiahnite rotujúci nôž.
Vybratím resp. výmenou dištančných krúžkov
definujte štrbinu 0,1...0,2 mm.
Pozor: Nôž sa nesmie odierať o reznú platňu.

4.

Nôž znovu nasaďte a utiahnite upevňovaciu
skrutku. Upevňovaciu skrutku dotiahnite na 37
Nm.
Odmerajte štrbinu a príp. zopakujte pracovné
kroky.

5.

9. Identifikácia a odstránenie poruchy

Pre zabránenie poraneniu osôb a vecným škodám
pri odstránení poruchy je bezpodmienečne potrebné dodržiavať nasledujúce body:
• Poruchu odstraňujte len vtedy, ak disponujete
kvalifikovaným personálom, t. j. jednotlivé práce
vykonáva školený odborný personál, napr. elektrické práce musí vykonávať odborný elektrikár.
• Čerpadlo vždy zaistite proti neúmyselnému opätovnému nábehu tým, že ho odpojíte z elektrickej
siete. Prijmite vhodné preventívne opatrenia.
• Zabezpečte stále bezpečnostné vypnutie čerpadla druhou osobou.
• Zaistite pohyblivé diely, aby sa nikto nemohol
zraniť.
• Svojvoľné zmeny čerpadla sa vykonávajú len na
vlastné riziko a zbavujú výrobcu akýchkoľvek
záručných plnení!

1.

Porucha: Čerpadlo nenabieha
Prerušenie prívodu prúdu, skrat resp. uzemnenie
vedenia a/alebo vinutia motora
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2.

3.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

1.
2.
3.

4.
5.
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• Kontrolu a príp. výmenu vedenia a motora musí
vykonať odborník
Aktivovanie poistiek, motorového ističa a/alebo
kontrolných zariadení
• Kontrolu a príp. výmenu prípojok musí vykonať
odborník.
• Zabezpečte montáž resp. výmenu motorového
ističa a poistiek podľa technických zadaní, resetujte kontrolné zariadenia.
• Vyčistite rezacie ústrojenstvo.
Kontrola utesnenia priestoru (voliteľné) prerušila
prúdový obvod (závisí od prevádzkovateľa)
• Pozri poruchu: presakovanie mechanickej
upchávky, kontrola utesnenia priestoru hlási
poruchu resp. vypne čerpadlo
Porucha: Čerpadlo nabehne, ale krátko po uvedení do prevádzky sa aktivuje motorový istič
Termický spúšťač na motorovom ističi je nesprávne nastavený
• Zabezpečte porovnanie nastavenia spúšťača
s technickými zadaniami odborníkom a príp.
opravu
Zvýšený príkon prúdu následkom väčšieho úbytku
napätia
• Zabezpečte kontrolu hodnôt napätia jednotlivých fáz odborníkom a príp. zmenu pripojenia
2-fázový chod
• Zabezpečte kontrolu a príp. výmenu prípojky
odborníkom
Príliš veľké rozdiely napätia na 3 fázach
• Zabezpečte kontrolu a príp. opravu prípojky a
spínacieho zariadenia odborníkom
Nesprávny smer otáčania
• Zameňte 2 fázy sieťového vedenia
Rezacie ústrojenstvo je upchané
• Čerpadlo vypnite, zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu, vyčistite rezacie ústrojenstvo a
príp. nastavte reznú štrbinu
• Pri častom upchaní rezacieho ústrojenstva
zabezpečte jeho výmenu prostredníctvom
servisnej služby Wilo.
Hustota média je príliš veľká
• Konzultácia s výrobcom
Porucha: Čerpadlo beží, ale nečerpá
K dispozícii nie je žiadne čerpané médium
• Otvorte prítok pre nádrž resp. posúvač
Prítok upchatý
• Očistite prítok, posúvač, nasávací kus, sacie
hrdlo resp. sací kôš
Rezacie ústrojenstvo je upchané
• Čerpadlo vypnite, zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu, vyčistite rezacie ústrojenstvo a
príp. nastavte reznú štrbinu
• Pri častom upchaní rezacieho ústrojenstva
zabezpečte jeho výmenu prostredníctvom
servisnej služby Wilo.
Chybná hadica/potrubie
• Vymeňte chybné diely
Prerušovaný režim
• Skontrolujte spínacie zariadenie

Porucha: Čerpadlo beží, uvedené prevádzkové
parametre nie sú dodržiavané
1. Prítok upchatý
• Očistite prítok, posúvač, nasávací kus, sacie
hrdlo resp. sací kôš
2. Posúvač vo výtlačnom potrubí zatvorený
• Posúvač celkom otvorte
3. Rezacie ústrojenstvo je upchané
• Čerpadlo vypnite, zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu, vyčistite rezacie ústrojenstvo a
príp. nastavte reznú štrbinu
• Pri častom upchaní rezacieho ústrojenstva
zabezpečte jeho výmenu prostredníctvom
servisnej služby Wilo.
4. Nesprávny smer otáčania
• Zameňte 2 fázy sieťového vedenia
5. Vzduch v zariadení
• Skontrolujte a príp. odvzdušnite potrubia, tlakový plášť a/alebo hydrauliku
6. Čerpadlo prečerpáva napriek príliš vysokému tlaku
• Skontrolujte posúvač vo výtlačnom potrubí,
príp. ho celkom otvorte, použite iné obežné
koleso, konzultácia so závodom
7. Známky opotrebenia
• Vymeňte opotrebované diely
8. Chybná hadica/potrubie
• Vymeňte chybné diely
9. Neprípustný obsah plynov v čerpanom médiu
• Konzultácia so závodom
10. 2-fázový chod
• Zabezpečte kontrolu a príp. výmenu prípojky
odborníkom
11. Príliš veľký pokles výšky hladiny počas prevádzky
• Skontrolujte zásobovanie a kapacitu zariadenia,
skontrolujte nastavenia a funkciu monitorovania výšky hladiny
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Porucha: Čerpadlo beží nerovnomerne a hlučne
Čerpadlo beží v neprípustnej prevádzkovej oblasti
• Skontrolujte prevádzkové údaje čerpadla a príp.
ich opravte a/alebo prispôsobte prevádzkové
podmienky
Sacie hrdlo, sací kôš a/alebo obežné koleso
upchaté
• Očistite sacie hrdlo, sací kôš a/alebo obežné
koleso
Rezacie ústrojenstvo je upchané
• Čerpadlo vypnite, zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu, vyčistite rezacie ústrojenstvo a
príp. nastavte reznú štrbinu
• Pri častom upchaní rezacieho ústrojenstva
zabezpečte jeho výmenu prostredníctvom
servisnej služby Wilo.
Neprípustný obsah plynov v čerpanom médiu
• Konzultácia so závodom
2-fázový chod
• Zabezpečte kontrolu a príp. výmenu prípojky
odborníkom
Nesprávny smer otáčania
• Zameňte 2 fázy sieťového vedenia
Známky opotrebenia
• Vymeňte opotrebované diely
Chybné ložisko motora
• Konzultácia so závodom
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1.

2.
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4.
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Čerpadlo namontujte napnuté
• Skontrolujte montáž, príp. použite gumené
kompenzátory
Porucha: presakovanie mechanickej upchávky,
kontrola utesnenia priestoru hlási poruchu resp.
vypne čerpadlo
Tvorba kondenzovanej vody dlhšiu dobu a/alebo
veľké výkyvy teplôt
• Čerpadlo krátko (max. 5 min) prevádzkujte bez
tyčovej elektródy
Zvýšené presakovanie pri nábehu nových mechanických upchávok
• Vykonajte výmenu oleja
Kábel tyčovej elektródy poškodený
• Vymeňte tyčovú elektródu
Mechanická upchávka chybná
• Vymeňte mechanickú upchávku, konzultácia so
závodom!
Ďalší postup pri odstraňovaní poruchy
Ak uvedené body nepomáhajú pri odstraňovaní
poruchy kontaktujte servisnú službu Wilo. Táto
Vám môže pomôcť nasledovne:
• Telefonické a/alebo písomné poskytnutie pomoci
servisnou službou Wilo
• Podpora servisnej služby Wilo na mieste
• Kontrola resp. oprava čerpadla vo výrobnom
závode
Berte prosím na vedomie, že využitie určitých
výkonov našej servisnej služby môže znamenať
ďalšie náklady! Presné údaje k tomu dostanete od
servisnej služby Wilo.

10. Príloha
10.1. Uťahovacie momenty
Nehrdzavejúce skrutky (A2/A4)
Závit

Uťahovací moment
Nm

kp m

M5

5,5

0,56

M6

7,5

0,76

M8

18,5

1,89

M10

37

3,77

M12

57

5,81

M16

135

13,76

M20

230

23,45

M24

285

29,05

M27

415

42,30

M30

565

57,59

Skrutky s povrchovou úpravou Geomet (pevnosť 10.9) s
podložkou Nord-Lock
Závit

Uťahovací moment

Nm

kp m

M5

9,2

0,94

M6

15

1,53

M8

36,8

3,75

M10

73,6

7,50

M12

126,5

12,90

M16

155

15,84

M20

265

27,08

10.2. Prevádzka s frekvenčnými meničmi
Pri zohľadnení IEC 60034‑17 je možné použiť
každý motor so sériovým vybavením. Pri dimenzačných napätiach nad 415 V/50 Hz resp.
480 V/60 Hz je potrebná konzultácia vo výrobnom
závode. Menovitý výkon motora by kvôli prídavnému zohrievaniu horným hriadeľom mal byť o
cca 10 % vyšší ako príkon čerpadla. Pri frekvenčných meničoch s nízkym harmonickým výstupom
sa rezerva výkonu 10 % môže prípadne znížiť.
Toto sa väčšinou dosiahne použitím výstupných
filtrov. Okrem toho štandardné motory nie
sú vybavené tienenými káblami. Frekvenčné
meniče a filtre je potrebné navzájom zosúladiť.
Spýtajte sa výrobcu.
Dimenzovanie frekvenčného meniča sa realizuje
podľa menovitého prúdu motora. Je potrebné
dbať na to, aby čerpadlo pracovali bez nárazov
a bez zrážania, hlavne v dolnej oblasti otáčok.
V opačnom prípade by mechanické upchávky
mohli byť poškodené a netesné. Ďalej je potrebné dbať aj na rýchlosť prietoku v potrubí. Ak
je rýchlosť prietoku príliš nízka, zvýši sa riziko
sedimentácie pevných látok v čerpadle a pripojenom potrubí. V rozsahu platnosti DIN EN 12050
je predpísaná min. rýchlosť prietoku 0,7 m/s
pri manometrickom dopravnom tlaku 0,4 bar.
Odporúčame dodržiavanie týchto hodnôt aj mimo
rozsahu platnosti.
Dôležité je, aby čerpadlo v celom regulačnom
rozsahu pracovalo bez vibrácií, rezonancií, momentov kývania a nadmerného hluku (v prípade
potreby sa obráťte na výrobný závod). Zvýšená
hlučnosť motora kvôli napájaniu prúdom podmienenom harmonickou zložkou je normálna.
Pri nastavovaní parametrov frekvenčného meniča
je bezpodmienečne potrebné dbať aj na nastavenie kvadratickej charakteristiky (charakteristika
ot./f) pre čerpadlá a ventilátory! Táto zabezpečuje, že výstupné napätie pri frekvenciách väčších
ako menovitá frekvencia (50 Hz resp. 60 Hz) je
prispôsobené príkonu čerpadla. Novšie frekvenčné meniče ponúkajú aj automatickú optimalizáciu
energie - táto dosahuje rovnaký efekt. Pri nastavovaní frekvenčného meniča dodržiavajte prosím
návod na obsluhu frekvenčného meniča.

Pri motoroch napájaných s frekvenčným meničom
sa v závislosti od typu frekvenčného meniča a
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podmienok inštalácie môžu vyskytnúť poruchy
kontroly motora. Nasledujúce všeobecné opatrenia môžu pomôcť pri znižovaní počtu porúch resp.
pri prevencii ich vzniku:
• Dodržiavanie hraničných hodnôt podľa
IEC 60034‑17 ohľadne špičiek napätia a strmosti
nárastu napätia (prípadne potrebný výstupný
filter).
• Variácia frekvencie impulzov frekvenčného meniča.
• V prípade poruchy kontroly tesniacej komory
použite našu externú dvojtyčovú elektródu.
Nasledujúce konštrukčné opatrenia by tiež mohli
prispieť k zníženiu resp. zabráneniu porúch:
• Použitie tienených prívodných vedení elektrického prúdu.
Zhrnutie
• Trvalá prevádzka medzi 1 Hz a menovitou frekvenciou (50 Hz resp. 60 Hz), pri zohľadnení min.
rýchlosti prietoku.
• Dodržiavajte ďalšie opatrenia ohľadne EMC (výber
frekvenčného meniča, použitie filtrov atď.).
• Nikdy neprekračujte menovitý prúd a menovité
otáčky motora.
• Pripojenie internej kontroly teploty (dvojkovový
snímač alebo snímač PTC) musí byť možné.
10.3. Povolenie pre použitie vo výbušnom prostredí
Táto kapitola obsahuje špeciálne informácie pre
vlastníkov a prevádzkovateľov čerpadiel, ktoré sú
vyrobené a certifikované na prevádzku vo výbušnom prostredí.
Týmto rozširuje a dopĺňa štandardný návod pre
toto čerpadlo. Okrem toho dopĺňa a/alebo rozširuje aj kapitolu „Všeobecné bezpečnostné pokyny“, a preto ju musia všetci užívatelia a personál
obsluhy čerpadla prečítať a porozumieť jej.
Táto kapitola platí len pre čerpadlá s povolením na použitie vo výbušnom prostredí a preto
obsahuje doplňujúci návod!
10.3.1. Označenie čerpadiel s povolením pre použitie vo
výbušnom prostredí
Čerpadlá s povolením na použitie vo výbušnej
atmosfére sú označené na typovom štítku nasledovne:
• Symbol „Ex“ pre príslušné povolenie
• Údaje o klasifikácii Ex
• Číslo certifikátu
10.3.2. Povolenie podľa ATEX
Motory majú povolenie na prevádzku vo výbušných atmosférach podľa smernice ES 94/09/ES,
ktoré si vyžadujú elektrické prístroje skupiny
prístrojov II, kategória prístrojov 2.
Motory je možné používať v zóne 1 a 2.
Tieto motory nesmú byť použité v zóne 0!
Neelektrické prístroje, ako napr. hydraulika, taktiež zodpovedajú požiadavkách smernice 94/09/
ES.
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Klasifikácia ATEX
Klasifikácia Ex, napr. II 2G Ex de IIB T4 Gb, na
typovom štítku vyjadruje nasledovné:
• II = skupina prístrojov
• 2G = kategória prístrojov (2 = vhodné pre zónu 1,
G = plyny, pary a výpary)
• Ex = prístroj s ochranou proti výbuchu podľa
európskej normy
• d = ochrana telesa motora čerpadla proti vznieteniu: tlakuvzdorné zapuzdrenie
• e = ochrana pripojovacích svoriek proti vznieteniu
zvýšená bezpečnosť
• II = určené pre miesta ohrozené výbuchom okrem
baní
• B = určené pre použitie spolu s plynmi podskupiny B (všetky plyny s výnimkou vodíka, acetylénu,
sírouhlíka)
• T4 = max. teplota povrchu prístroja je 135 °C
• Gb = úroveň ochrany prístroja „b“
Druh ochrany „Tlakuvzdorné zapuzdrenie“
Motory s týmto druhom ochrany musia byť vybavené jedným obmedzovačom teploty (1-obvodová kontrola teploty).
Vynorená prevádzka
Výmena motora vo výbušnom prostredí nie je
povolená!
Číslo certifikátu
Číslo certifikátu povolenia nájdete na typovom
štítku, v potvrdení Vašej objednávky, ako aj v liste
technických údajov.
10.3.3. Elektrické pripojenie
NEBEZPEČENSTVO ohrozenia života vplyvom
elektrického prúdu!
Pri neodbornom elektrickom pripojení hrozí
nebezpečenstvo ohrozenia života spôsobené
zásahom elektrickým prúdom a/alebo výbuchom. Elektrické pripojenie smie vykonávať
len odborný elektrikár schválený miestnym
dodávateľom energií, pričom musí dodržiavať
platné miestne predpisy.
Okrem informácií uvedených v kapitole „Elektrické pripojenie“ je pre čerpadlá s povolením Ex
potrebné dodržiavať nasledujúce body:
• Pripojenie na napájacie vedenia je potrebné vykonať mimo výbušného prostredia alebo v telese,
ktoré je vyhotovené s ochranou proti vznieteniu,
druh ochrany podľa normy DIN EN 60079-0.
• Tolerancia napätia: ±10 %
Agregáty s dimenzačným napätím 380...415 V
majú toleranciu napätia max. ±5 %.
• Všetky kontrolné zariadenia mimo „oblastí
odolných voči vznieteniu“ musia byť pripojené
prostredníctvom rozpájacieho relé pre výbušné
priestory.
Pripojenie kontroly teploty
Motor je vybavený jedným obmedzovačom teploty (1-obvodová kontrola teploty).
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Voliteľne môže byť motor vybavený regulátorom
a obmedzovačom teploty (2-okruhové monitorovanie teploty).
NEBEZPEČENSTVO ohrozenia života v dôsledku chybného pripojenia!
Prehriatím motora hrozí nebezpečenstvo výbuchu! Obmedzovač teploty musí byť pripojený tak, aby pri aktivácii opätovné zapnutie
bolo možné až vtedy, keď bolo „odblokovacie
tlačidlo“ stlačené ručne!

Pri 2-obvodovej kontrole teploty sa prostredníctvom regulátora teploty môže vykonať automatické opätovné zapnutie. Pritom je potrebné
dodržiavať údaj o max. intervaloch spínania 15/h s
3-minútovou prestávkou.
• Dvojkovový snímač musí byť pripojený prostredníctvom vyhodnocovacieho relé. Pre tento účel
odporúčame relé „CM‑MSS“. Prahová hodnota je
tu už prednastavená.
Hodnoty pripojenia: max. 250 V(AC), 2,5 A, cos φ
=1
• Snímače PTC (voliteľná výbava/podľa DIN 44082)
musia byť pripojené prostredníctvom vyhodnocovacieho relé. Pre tento účel odporúčame relé
„CM‑MSS“. Prahová hodnota je tu už prednastavená.
Pri dosiahnutí prahovej hodnoty musí nasledovať
vypnutie.
Kontrola motorového priestoru
• Kontrola motorového priestoru musí byť pripojená prostredníctvom vyhodnocovacieho relé! Pre
tento účel odporúčame relé „NIV 101/A“. Prahová
hodnota je 30 kOhm. Pri dosiahnutí prahovej
hodnoty musí nasledovať vypnutie.
Pripojenie kontroly utesnenia priestoru
• Tyčová elektróda musí byť pripojená prostredníctvom vyhodnocovacieho relé! Pre tento účel
odporúčame relé „XR‑41x“. Prahová hodnota je
30 kOhm.
• Pripojenie sa musí vykonať cez prúdový obvod s
iskrovou bezpečnosťou!
Prevádzka na frekvenčnom meniči
• Trvalá prevádzka do menovitej frekvencie
(50 Hz resp. 60 Hz), pri dodržiavaní min. rýchlosti prietoku
• Dodržiavajte ďalšie opatrenia ohľadne EMC (výber frekvenčného meniča, použitie filtrov atď.).
• Nikdy neprekračujte menovitý prúd a menovité
otáčky motora.
• Pripojenie internej kontroly teploty (dvojkovový
snímač alebo snímač PTC) musí byť možné.

10.3.4. Uvedenie do prevádzky
OHROZENIE života následkom výbuchu!
Čerpadlá bez označenia Ex sa nesmú používať
vo výbušnom prostredí! Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života spôsobené výbuchom!
Pre prevádzku vo výbušných oblastiach dodržiavajte nasledujúce body:
• Čerpadlo musí mať povolenie na používanie vo
výbušných oblastiach!
• Pripojenie na napájacie vedenia je potrebné
vykonať mimo výbušného prostredia alebo
v telese, ktoré je vyhotovené s ochranou
proti vznieteniu, druh ochrany podľa normy
DIN EN 60079-0.

• Spínacie prístroje musia byť inštalované mimo
výbušného prostredia alebo v telese, ktoré
je vyhotovené s ochranou proti vznieteniu,
druh ochrany podľa normy DIN EN 60079-0!
Ďalej musia byť tieto prístroje dimenzované na
použitie v čerpadlách s povolením na použitie
vo výbušnom prostredí.
• Zabudované príslušenstvo musí mať povolenie
pre používanie na čerpadlách Ex!

OHROZENIE života následkom výbuchu!
Teleso hydrauliky musí byť počas prevádzky
celkom zaplavené (celkom naplnené čerpaným médiom). Pri vynorenom telese hydrauliky a/alebo v prípade výskytu vzduchu
v hydraulike môže iskrením, napr. statickým
nábojom dôjsť k výbuchu! Zabezpečte vypnutie prostredníctvom ochrany proti chodu
nasucho.
Okrem informácií uvedených v kapitole „Uvedenie do prevádzky“ je pre čerpadlá s povolením Ex
potrebné dodržiavať nasledujúce body:
• Výbušné prostredie definuje prevádzkovateľ.
V rámci výbušného prostredia je možné používať
len čerpadlá s povolením na použitie vo výbušnom prostredí.
• Čerpadlá s povolením na použitie vo výbušnom
prostredí musia mať príslušné označenie.
• Aby sa pri suchých motorov v prevádzke S3
dosiahlo potrebné chladenie motora v prípade, že
motor bol vynorený, pred opätovným zapnutím je
potrebné motor kompletne zaplaviť!
10.3.5. Údržba a opravy
NEBEZPEČENSTVO ohrozenia života vplyvom
elektrického prúdu!
Pri prácach na elektrických prístrojoch hrozí
nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom. Pri všetkých
údržbových a opravných prácach odpojte
čerpadlo od elektrickej siete a zaistite ho proti
nepovolanému opätovnému zapnutiu. Poškodenia napájacieho vedenia smie odstraňovať
zásadne iba kvalifikovaný elektroinštalatér.
Okrem informácií uvedených v kapitole „Údržba a
opravy“ je pre čerpadlá s povolením Ex potrebné
dodržiavať nasledujúce body:
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• Údržbové a opravné práce podľa tejto príručky
na prevádzku a údržbu je potrebné vykonávať
v zmysle predpisov.
• Opravné práce a/alebo stavebné úpravy, ktoré nie
sú uvedené v tejto príručke na prevádzku a údržbu
alebo ktoré majú negatívny vplyv na ochranu proti
výbuchu, smie vykonávať iba výrobca alebo ním
certifikované servisné dielne.
• Opravu v štrbinách odolných voči vznieteniu je
možné vykonávať iba v zmysle údajov výrobcu o
konštrukcii. Oprava v zmysle hodnôt tabuliek č. 1
a 2 normy DIN EN 60079-1 nie je prípustná.
• Môžu sa používať len uzatváracie skrutky určené
výrobcom, ktoré zodpovedajú minimálne triede
pevnosti 600 N/mm².
Výmena kábla
Výmena kábla je prísne zakázaná a môže ju vykonať len výrobca alebo servisné dielne autorizované výrobcom.
10.4. Náhradné diely
Objednávanie náhradných dielov prebieha prostredníctvom servisnej služby spoločnosti Wilo.
Aby sa predišlo dodatočným otázkam a nesprávnym objednávkam, tak pri každej objednávke
uvádzajte sériové číslo a/alebo číslo výrobku.
Technické zmeny vyhradené!
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