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1. Вступ

1.1. Про цей документ
Німецька мова є мовою оригінальної інструкції 
з експлуатації. Усі інші мови цієї інструкції є 
перекладами оригінальної інструкції з експлу-
атації.
Інструкція складається з окремих глав, назви 
яких наведено в розділі «Зміст». Кожна глава 
має промовисту назву, з якої можна дізнатися, 
про ще йдеться в цій главі.
Копія заяви про відповідність нормам ЄС є 
окремим документом.
У разі не погоджених з нами технічних змін 
наведених у ній конструкцій ця заява втрачає 
свою силу.

1.2. Кваліфікація персоналу
Увесь персонал, який працює з насосом або 
обслуговує його, повинен мати відповід-
ну кваліфікацію для виконання таких робіт. 
Так, наприклад, електричні роботи повинен 
виконувати кваліфікований електрик. Увесь 
персонал повинен бути повнолітнім.
За основу для обслуговуючого та ремонтного 
персоналу необхідно додатково використати 
також національні правила техніки безпеки.
Персоналу необхідно прочитати та зрозумі-
ти положення цієї Інструкції з експлуатації 
та обслуговування; за необхідності потрібно 
замовити у виробника цю інструкцію потріб-
ною мовою.
Цей насос не призначено для експлуатації 
особами (зокрема, дітьми) з обмеженими 
фізичними, сенсорними або психічними 
можливостями чи такими, що не мають до-
статнього досвіду та/або знань, за винятком 
випадків, коли вони перебувають під наглядом 
відповідальної за них особи й отримали від 
неї вказівки стосовно того, яким чином слід 
експлуатувати насос.
За дітьми потрібно наглядати, щоб бути впев-
неними в тому, що вони не граються з насосом.

1.3. Авторське право
Авторське право на цю «Інструкцію з експлу-
атації та обслуговування» зберігає за собою 
виробник. Ця «Інструкція з експлуатації та 
обслуговування» призначена для персоналу, 
який виконує роботи з монтажу, експлуатації 
та технічного обслуговування. Вона містить 
технічні положення та креслення, які не можна 
повністю або частково відтворювати, поши-
рювати, несанкціоновано використовувати 
в цілях конкуренції або передавати іншим. 
Використовувані рисунки можуть відрізняти-
ся від оригіналу та призначені виключно для 
схематичного представлення насосів.

1.4. Право на внесення змін
Виробник залишає за собою право на внесення 
технічних змін в установки та/або монтажні 
деталі. Ця Інструкція з експлуатації та тех-

нічного обслуговування стосується насоса, 
зазначеного на титульній сторінці.

1.5. Гарантія
У якості загальної гарантії актуальності даних 
застосовуються чинні «Стандартні умови» 
(Allgemeinen Geschäftsbedingungen, AGB). Їх 
можна знайти за наступною адресою: www.
wilo.com/legal
Будь-які відхилення від цих умов мають бути 
закріплені угодою і, відповідно, вважатися 
пріоритетними.

1.5.1. Загальні умови
Виробник зобов’язується усувати будь-які не-
доліки у проданих ним насосах у разі виконан-
ня наведених нижче умов:

• Виявлені недоліки стосуються якості матеріа-
лу, виготовлення та (або) конструкції.

• Про недоліки було письмово повідомлено 
виробнику протягом узгодженого гарантійного 
терміну.

• Насос використовували відповідно до умов 
використання за призначенням.

• Перед запуском до експлуатації усі пристрої 
контролю було підключено та перевірено.

1.5.2. Гарантійний термін
Строк гарантійного терміну зазначено у 
«Стандартних умовах» (AGB).
Будь-які відхилення від цих умов мають бути 
підтверджені угодою!

1.5.3. Запасні частини, додаткове обладнання та 
переобладнання
Під час ремонту, заміни, встановлення додат-
кового обладнання або переобладнання мож-
на використовувати лише оригінальні запасні 
частини виробника. Самовільне встановлення 
додаткового обладнання чи переобладнання 
або використання неоригінальних деталей 
може призвести до серйозних пошкоджень 
насоса та/або тяжких травм персоналу.

1.5.4. Технічне обслуговування
Передбачені роботи з технічного обслугову-
вання та інспектування слід проводити згідно 
з установленим графіком. Ці роботи повинні 
виконувати лише спеціально підготовлені, 
кваліфіковані та авторизовані спеціалісти.

1.5.5. Пошкодження виробу
Пошкодження та несправності, які загрожують 
безпеці, підлягають негайному та кваліфікова-
ному усуненню спеціально підготовленим для 
цього персоналом. Насос можна експлуатува-
ти лише в технічно бездоганному стані.
Будь-який ремонт мають виконувати виключ-
но представники сервісного центру Wilo!

1.5.6. Відмова від відповідальності
Виробник не несе гарантійних зобов’язань 
або іншої відповідальності за пошкодження 
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насоса, якщо виконується одна або кілька з 
наведених нижче умов:

• Неадекватний розрахунок параметрів з боку 
виробника проведено на основі недостатніх 
та/або неправильних даних експлуатуючої 
організації або замовника.

• Недотримання вказівок із техніки безпеки та 
інструкцій з експлуатації, що містяться у цій 
«Інструкції з експлуатації та технічного обслу-
говування».

• Використання не за призначенням.
• Неналежне зберігання та транспортування.
• Неналежний монтаж/демонтаж.
• Неналежне технічне обслуговування.
• Неналежний ремонт.
• Неналежна основа для встановлення або не-

належно проведені будівельні роботи.
• Хімічні, електрохімічні та електричні впливи.
• Зношення

Таким чином, відповідальність виробника ви-
ключає будь-яку відповідальність за заподі-
яння травм і пошкодження майна.

2. Безпека
У цій главі наведено всі загальні вказівки з тех-
ніки безпеки та технічні інструкції. Крім того, 
в кожній наступній главі наведені специфічні 
вказівки з техніки безпеки й технічні інструк-
ції. Протягом різних етапів життєвого циклу 
(встановлення, експлуатація, технічне об-
слуговування, транспортування тощо) насоса 
необхідно враховувати всі вказівки й інструкції 
та дотримуватися їх! Експлуатуюча організа-
ція несе відповідальність за дотримання всім 
персоналом цих вказівок та інструкцій.

2.1. Інструкції та вказівки з техніки безпеки
У цій Інструкції використовуються інструкції 
та вказівки з техніки безпеки для уникнення 
пошкоджень майна та травмування персоналу. 
Щоб забезпечити однозначне маркування цих 
матеріалів для персоналу, інструкції та прави-
ла техніки безпеки розрізняються наступним 
чином.

• Інструкції надруковано жирним шрифтом, 
вони відносяться безпосередньо до попе-
реднього тексту або розділу.

• Правила техніки безпеки надруковано з не-
великим відступом і жирним шрифтом, вони 
завжди починаються із сигнального слова.
• Небезпечно 

Порушення може призвести до дуже тяжких 
травм або навіть смерті персоналу!

• Попередження 
Порушення може призвести до дуже важких 
травм персоналу!

• Обережно 
Порушення може призвести до травм пер-
соналу!

• Обережно (вказівка без символу) 
Порушення може призвести до значних 
матеріальних збитків, не виключені важкі 
пошкодження!

• Правила техніки безпеки, які вказують на 
можливість травм персоналу, відображаються 
чорним шрифтом і зажди пов’язані з певним 
попереджувальним символом. До попереджу-
вальних символів належать власне попере-
джувальні, заборонні та наказові символи.
Приклад

Попереджувальний символ «Загальна небез-
пека».

Попереджувальний символ, наприклад, «Не-
безпека ураження електричним струмом».

Заборонний символ (наприклад, «Не входи-
ти!»)

Наказовий символ (наприклад, «Носити 
захисний одяг!»)

Зображення, що використовуються для попе-
реджувальних символів, відповідають загаль-
ним нормам і правилам, зокрема DIN, ANSI.

• Правила техніки безпеки, які стосуються 
лише матеріальних збитків, наведено сірим 
шрифтом без попереджувального символу.

2.2. Загальні інструкції щодо безпеки
• Під час монтажу та демонтажу насоса у 

приміщеннях і шахтах заборонено працювати 
наодинці. Завжди повинна бути присутньою 
друга особа.

• Усі роботи (монтаж, демонтаж, технічне 
обслуговування, встановлення) слід прово-
дити лише коли насос вимкнено. Насос слід 
від’єднати від електромережі та захистити від 
повторного увімкнення. Усі частини, що обер-
таються, повинні повністю зупинитися.

• Про будь-які помічені несправності або непо-
ладки оператор повинен негайно повідомляти 
відповідальній особі.

• Оператор зобов’язаний негайно зупинити 
установку в разі виникнення неполадок, які 
становлять загрозу безпеці. До них належать:
• відмова пристроїв безпеки та контролю;
• пошкодження важливих частин;
• пошкодження електричного обладнання, 

кабелів та ізоляції.
• Інструменти та інші предмети слід зберігати 

лише в спеціально передбачених для цього 
місцях, щоб забезпечити безпечне обслугову-
вання.

• Крім того, під час робіт у закритих приміщен-
нях слід передбачувати достатню вентиляцію.

• Під час проведення зварювальних робіт та 
(або) інших робіт із електричним обладнанням 
потрібно переконатися у відсутності небезпе-
ки вибуху.
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• Слід використовувати лише такі пристрої 
кріплення, які передбачено законодавством і 
допущено до використання.

• Пристрої кріплення слід адаптувати до від-
повідних умов (погоди, пристрою для підві-
шування, вантажу тощо) і зберігати належним 
чином.

• Мобільні знаряддя праці для підняття ванта-
жів слід використовувати так, щоб забезпечу-
вати їх стійкість під час застосування.

• Протягом застосування мобільних знарядь 
праці для підняття некерованих вантажів слід 
вживати заходів для запобігання їх переки-
данню, зміщенню, зісковзуванню тощо.

• Слід вживати заходів для того, щоб уникнути 
перебування людей під висячими вантажами. 
Крім того, забороняється переміщувати висячі 
вантажі над робочими місцями, на яких знахо-
дяться люди.

• Під час застосування мобільних знарядь праці 
для підняття вантажів слід за необхідності 
(наприклад, якщо закрито огляд) залучати 
другу особу для координування дій.

• Вантаж, що піднімається, слід транспортувати 
так, щоб у разі збою в електропостачанні ніхто 
не травмувався. Крім того, необхідно припиня-
ти виконання таких робіт під відкритим небом 
у разі погіршення погодних умов.
Цих вказівок потрібно суворо дотримува-
тись! Їх недотримання може призводити до 
травм персоналу та/або значних матеріаль-
них збитків.

2.3. Електричні роботи

НЕБЕЗПЕКА через електричний струм! 
Неналежне поводження зі струмом під час 
електричних робіт становить небезпеку 
для життя! Такі роботи повинен виконувати 
лише кваліфікований електрик!

НЕБЕЗПЕКА проникнення вологи! 
Проникнення в кабель вологи призводить 
до пошкодження кабелю та насоса. У жод-
ному разі не занурюйте кінець кабелю в 
рідину та захищайте його від проникнення 
вологи. Жили, які не використовуються, 
потрібно ізолювати!

Наші насоси працюють на змінному або три-
фазному струмі. Слід дотримуватися націо-
нальних директив, норм і правил (наприклад, 
VDE 0100), а також приписів місцевих енерге-
тичних компаній.
Оператор повинен пройти інструктаж щодо 
електроживлення насоса та можливостей його 
вимкнення. У разі використання трифазних 
двигунів замовник має встановити захисний 
вимикач двигуна. Виробник рекомендує вста-
новити запобіжний вимикач в електромережі 
(RCD). Якщо існує можливість контактування 
людей з насосом і перекачуваним середови-
щем (наприклад, на будівництві), під’єднання 
необхідно додатково убезпечити за допомо-

гою запобіжного вимикача в електромережі 
(RCD).
Під час електричного під’єднання необхідно 
дотримуватися вказівок, наведених у гла-
ві «Електричне під’єднання». Слід суворо 
дотримуватися технічних даних! Наші насоси 
обов’язково потрібно заземляти.
Якщо насос було вимкнено за допомогою 
захисного органа, його можна знову вмикати 
лише після усунення несправності.

Під час підключення насоса до електричного 
розподільника, і особливо у разі використан-
ня електронних приладів (наприклад, блоку 
керування плавним пуском або частотного 
перетворювача) з метою дотримання вимог 
електромагнітної сумісності (ЕМС) необхідно 
дотримуватися інструкцій виробника прила-
ду керування. Для живильних і керувальних 
проводів у деяких випадках можуть знадоби-
тися окремі заходи з екранування (наприклад, 
екранований кабель, фільтр і т.ін.).

Підключення можна виконувати лише в тому 
разі, якщо прилади керування відповідають 
гармонізованим нормам ЄС. Пристрої мобіль-
ного зв’язку можуть призводити до несправ-
ностей установки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ про електромагнітне ви-
промінювання! 
Електромагнітне випромінювання створює 
небезпеку для життя осіб із кардіостиму-
ляторами. Обладнайте установку відповід-
ними табличками та вкажіть на це особам, 
яких це стосується!

2.4. Пристрої безпеки та контролю
Насоси оснащено такими контрольними при-
ладами:

• Термічний контроль обмотки
• Контроль моторного відділення (двигун у 

P-виконанні)
У разі перегрівання двигуна під час роботи або 
потрапляння усередину нього рідини насос 
вимикається.
Ці пристрої повинен підключати професійний 
електрик, і перед введенням в експлуатацію їх 
слід перевірити на правильність роботи.
Персонал повинен пройти інструктаж щодо 
вбудованого обладнання та принципу його 
роботи.

ОБЕРЕЖНО! 
Заборонено експлуатувати насос у випадку, 
якщо контрольні пристрої було демонто-
вано, пошкоджено та/або якщо вони не 
працюють!

2.5. Поводження під час експлуатації
Під час експлуатації насоса необхідно дотри-
муватися вимог законів і нормативних актів 
щодо безпеки на робочому місці, запобігання 
нещасним випадкам і поводження з елек-
тричним обладнанням, які діють у регіоні 
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застосування. Задля забезпечення безпечного 
робочого процесу експлуатуюча організація 
повинна визначити розподіл обов’язків для 
персоналу. Весь персонал несе відповідаль-
ність за дотримання встановлених правил.
Відцентрові насоси, через їхню конструкцію, 
мають обертні частини, доступ до яких є 
вільний. Через специфіку експлуатації на цих 
частинах можуть формуватися гострі крайки.

ОБЕРЕЖНО: різальний механізм! 
Насос оснащено різальним механізмом. 
Торкання до ножа, що рухається, може 
призвести до защемлення та (або) відсі-
чення кінцівок! Братися безпосередньо за 
різальний механізм суворо заборонено.

• Перед будь-якими роботами з технічно-
го обслуговування та ремонтно-віднов-
лювальними роботами насос необхідно 
вимкнути, знеструмити та убезпечити від 
несанкціонованого повторного увімкнення.

• Слід завжди дочекатися повної зупинки 
різального механізму!

• Виконуючи роботи з технічного обслу-
говування і ремонту, захищайте руки за 
допомогою захисних рукавичок.

2.6. Перекачувані середовища
Всі перекачувані середовища розрізняються 
між собою за складом, агресивністю, абразив-
ністю, вмістом сухої речовини і багатьма інши-
ми параметрами. Зазвичай наші насоси можна 
використовувати у багатьох сферах. При цьому 
слід звернути увагу на те, що із зміною вимог 
(зокрема, щільності, в’язкості, складу) можуть 
змінитися і багато експлуатаційних параметрів 
насоса.
Встановлюючи насос та (або) змінюючи пере-
качуване середовище, слід звернути увагу на 
наступні пункти:

• Через дефектне ковзне торцеве ущільнення 
олива з ущільнювальної камери може потра-
пити до перекачуваного середовища.
Не допускається використання для перека-
чування питної води!

• Перш ніж використовувати насоси, що їх 
використовували для перекачування забруд-
неної води, для інших середовищ, насоси слід 
ретельно очистити.

• Перш ніж використовувати насоси, що їх вико-
ристовували для перекачування фекалій або 
небезпечних для здоров’я речовин, для інших 
середовищ, насоси слід знезаразити.
При цьому слід з’ясувати, чи можна вико-
ристовувати такі насоси для інших перекачу-
ваних середовищ.

2.7. Звуковий тиск
Рівень звукового тиску насоса становить до 
80 дБ (A).
Ми радимо експлуатуючій організації провести 
додаткове вимірювання на робочому місці, 

коли насос працює у своїй робочій точці та за 
всіх умов експлуатації.

ОБЕРЕЖНО! Використовувати засоби захи-
сту від шуму! 
Відповідно до чинних законів і правил, 
якщо рівень звукового тиску перевищує 
85 дБ (А), обов’язково слід використову-
вати засоби захисту органів слуху! Від-
повідальність за дотримання цієї вимоги 
покладається на експлуатуючу організацію!

2.8. Застосовні норми і директиви
Насос відповідає різноманітним європейським 
директивам і гармонізованим нормам. Точну 
інформацію з цього питання можна знайти у 
Заяві про відповідність нормам ЄС.
Крім того, додатковою основою для викори-
стання, монтажу та демонтажу насоса є різні 
правила.

2.9. Позначення СЕ
Знаки СЕ наведено на заводській табличці.

3. Опис виробу
Насоси виготовляють з максимальною сум-
лінністю, піддаючи їх постійному контролю 
якості. У разі правильного встановлення та 
технічного обслуговування гарантується без-
перебійна експлуатація.

3.1. Використання за призначенням і сфери за-
стосування

НЕБЕЗПЕКА через електричний струм 
У разі використання насосу у плавальному 
басейні або у інших резервуарах або ба-
сейнах, де бувають люди, життю останніх 
загрожує електричний струм. Слід врахо-
вувати наведені нижче вказівки.

• Під час знаходження людей у басейні вми-
кати насос суворо заборонено!

• Коли у басейні (або резервуарі) людей 
немає, слід дотримуватися захисних заходів 
згідно DIN VDE 0100-702.46 (або відповід-
них національних приписів). 

НЕБЕЗПЕКА через вибухонебезпечні сере-
довища! 
Перекачування вибухонебезпечних се-
редовищ (наприклад, бензину, гасу тощо) 
суворо заборонено. Насоси не розраховані 
на такі середовища!

Глибинні насоси Wilo-Rexa CUT… придатні для 
перекачування в повторно-короткочасному й 
постійному режимі забруднених/стічних вод, 
зокрема з фекаліями, із шахт і резервуарів у 
системи каналізації.
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ВКАЗІВКА 
Ганчірки та серветки можуть призводити до 
засмічення і блокувань. Запобігайте засмічу-
ванню цих перекачуваних середовищ, забез-
печуючи їх попереднє механічне очищення.

Використання занурних насосів для перекачу-
вання таких речовин, як:

• питна вода;
• дощові, дренажні або інші поверхневі води;
• середовища з твердими складовими – напри-

клад, камінням, деревом, металами, піском і 
т.ін.;

• легкозаймисті і вибухонебезпечні середовища 
у чистій формі.
не допускається.
Використання за призначенням також перед-
бачає дотримання цієї інструкції. Будь-яке 
використання окрім вищевказаного вважаєть-
ся таким, що не відповідає призначенню.

3.1.1. Вказівки щодо виконання DIN EN 12050-1 і 
EN 12050-1
На підставі DIN EN 12050-1 (згідно із законо-
давством Німеччини) для насосів для від-
ведення стічних вод необхідний допуск для 
експлуатації у вибухонебезпечних зонах.
У стандарті EN 12050-1 цю вимогу явно не 
сформульовано. Відповідні місцеві приписи 
щодо такої вимоги необхідно перевірити.

3.2. Конструкція
Насоси Wilo-Rexa CUT — це повністю занурні 
насоси для стічних вод із різальним механіз-
мом усередині. Їх можна експлуатувати за 
вертикального стаціонарного й пересувного 
мокрого встановлення.

Мал. 1.: Опис 

1 Кабель 5 Корпус гідравліки
2 Транспортна ручка 6 Різальний механізм

3 Корпус двигуна 7 Напірний патрубок

4 Корпус ущільнення

3.2.1. Гідравліка
Гідравлічна система відцентрового насоса з 
попередньо ввімкненим внутрішнім (CUT GI...) 
або зовнішнім (CUT GE...) різальним механіз-
мом. Різальний механізм подрібнює включен-
ня, що піддаються переробці, для подальшого 
транспортування напірним трубопроводом 
діаметру 1¼“ або більше. Відвід з напірної 
сторони виконано у вигляді горизонтального 
фланцевого з'єднання з різьбою.
Гідравліка не є самовсмоктувальною: пере-
качуване середовище має текти самостійно 
або його слід подавати під тиском.

ОБЕРЕЖНО: у перекачуваному середовищі 
тверді включення! 
Різальний механізм не передбачено для по-
дрібнювання твердих включень на кшталт 
піску, каміння, металів, дерева і т.ін. Такі 
включення можуть призводити до ушко-
дження різального механізму і гідравліки, 
та, відповідно, до збоїв у роботі насоса! 
Перекачуване середовище необхідно 
звільняти від цих включень до надходжен-
ня у насос.

3.2.2. Двигун
У насосах використано двигуни із сухим рото-
ром у однофазному або трифазному вико-
нанні. Охолодження здійснюється за рахунок 
навколишнього середовища. Напрацьоване те-
пло віддається через корпус двигуна безпосе-
редньо в перекачуване середовище. Дозволе-
но експлуатувати двигун у незануреному стані.

ВКАЗІВКА 
Експлуатуючи двигун у незануреному стані, 
слід дотримуватися маркувань щодо режи-
му роботи у незануреному стані!

На однофазних двигунах у S-виконанні ро-
бочий конденсатор вмонтовано у двигун, а 
пусковий конденсатор розміщено в окремому 
корпусі. На однофазних двигунах у P-виконан-
ні робочий і пусковий конденсатори розміще-
но в окремому корпусі.
З’єднувальний кабель має довжину 10 м і до-
ступний у таких виконаннях:

• Виконання для роботи від змінного струму: 
Кабель зі штекером із захисним контактом

• Трифазне виконання: вільний кінець кабелю
На двигунах у P-виконанні під’єднувальний 
кабель залитий у водонепроникному стані!

3.2.3. Контрольні прилади
• Контроль моторного відділення (тільки для 

двигунів у P-виконанні): 
Контроль відділення двигуна сигналізує про 
потрапляння води всередину відділення.

• Термічний контроль двигуна: 
Термічний контроль двигуна захищає обмотку 
двигуна від перегрівання. На однофазних дви-
гунах цей контроль є інтегрованим і самови-
микальним. Тобто двигун у разі перегрівання 
вимикається та знову автоматично вмикається 
після охолодження. Стандартно для цього 
застосовуються біметалеві датчики.

• Додатково двигун можна споряджати зовніш-
нім стрижневим електродом для контролю 
ущільнювальної камери. Він сигналізує про 
надходження води до ущільнювальної камери 
через ковзне торцеве ущільнення.

3.2.4. Ущільнення
Для ущільнення з боку перекачуваного сере-
довища і відділення двигуна використано два 
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ковзних торцевих ущільнення. Ущільнювальну 
камеру між ковзними торцевими ущільнення-
ми заповнено безпечним для екології медич-
ним білим мастилом.

3.2.5. Матеріали
• Корпус двигуна:

• Двигун у S-виконанні: 1.4301
• Двигун у P-виконанні: EN-GJL-250

• Корпус гідравліки: EN‐GJL‐250
• Робоче колесо: EN‐GJL‐250
• Різальний механізм:

• CUT GI: 1.4528
• CUT GE: Абразит/1.4034

• Кінець валу: 1.4021
• Статичне ущільнення: NBR
• Ущільнення 

• зі сторони насоса: SiC/SiC
• зі сторони двигуна: C/MgSiO4

3.2.6. Вбудований штекер
Однофазні двигуни оснащені штепсельною 
вилкою із захисним контактом, тоді як три-
фазні двигуни — СЕЕ-штекером. Зазначені 
вилку та штекер призначено для використан-
ня зі звичайними розетками; вони не захищені 
від затоплення.

НЕБЕЗПЕКА проникнення вологи! 
Проникнення вологи всередину штекера 
призводить до його пошкодження. У жод-
ному разі не занурюйте штекер в рідину та 
захищайте його від проникнення вологи.

3.3. Експлуатація у вибухонебезпечних зонах
Насоси із позначкою про вибухозахист при-
значено для експлуатації у вибухонебезпечних 
атмосферах. Для такого використання насоси 
мають відповідати певним директивам. Крім 
того, експлуатуюча організація має також 
дотримуватися певних правил поведінки і 
директив.
Насоси, що їх дозволено експлуатувати у ви-
бухонебезпечних атмосферах, повинні мати на 
заводській табличці наступні позначки:

• символ „Ex“
• маркування згідно класифікації вибухобезпе-

ки;
У разі використання насосів у вибухонебез-
печній атмосфері слід також дотримувати-
ся маркувань, наведених у додатку до цієї 
інструкції.

НЕБЕЗПЕКА через неправильне використан-
ня! 
Щоб насос можна було використовувати у 
вибухонебезпечній атмосфері, він повинен 
мати відповідний дозвіл. Крім того, цей 
дозвіл повинне мати і додаткове приладдя 
до нього! Перш ніж використовувати насос 
і додаткове приладдя до нього, переко-
найтеся у тому, що на них є відповідний 
директивам дозвіл.

3.4. Режими роботи

3.4.1. Режим роботи S1 (довготривалий режим 
роботи)
Насос може працювати безперервно за номі-
нального навантаження, за умови дотримання 
допустимої температури.

3.4.2. Режим роботи S2 (короткочасний режим 
роботи)
Максимальна тривалість роботи задається 
у хвилинах – наприклад, S2-15. Перерва у 
роботі повинна бути достатньою для того, щоб 
різниця між температурою машини і холодоа-
гента стала не більше 2 К.

3.4.3. Режим роботи S3 (повторно-короткочасний 
режим роботи)
Цей режим роботи описує відношення часу 
роботи до часу простою. У режимі S3 розра-
хунки завжди спираються на 10-хвилинний 
проміжок часу. Наприклад: S3 20 %
Час роботи: 20 % від 10 хв = 2 хв / час про-
стою: 80 % від 10 хв = 8 хв

3.5. Технічні дані

Загальні дані
Під’єднання до мережі 
[U/f]: див. заводську табличку

Споживана потужність [P1]: див. заводську табличку
Номінальна потужність 
двигуна [P2]: див. заводську табличку

Макс. висота подачі [H] див. заводську табличку

Макс. подача [Q]: див. заводську табличку

Тип увімкнення [AT]: див. заводську табличку
Температура середовища 
[t]: 3 – 40 °C

Тип захисту: IP 68

Клас ізоляції [Cl.]: F

Число обертів [n]: див. заводську табличку

Напірний патрубок: DN 32/DN 40/Rp 1¼

Макс. глибина занурення: 20 м

Вибухозахист

Двигун у S-виконанні: -

Двигун у P-виконанні: ATEX

Режими роботи

Занурений [OTS]: S1

Незанурений [OTE]

Двигун у S-виконанні: S2 15 хв., S3 10 %*

Двигун у P-виконанні: S2 30 хв, S3 25%*

Частота ввімкнень

Рекомендовано: 20 /год

максимальне: 50 /год

* Режим роботи S3 25 % (двигун у S-виконан-
ні) або S3 50 % (двигун у P-виконанні) допус-
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кається, коли перед повторним увімкненням 
забезпечено відповідне охолодження двигуна 
шляхом його повного занурення принаймні на 
1 хвилину!

3.6. Типовий код

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

Rexa Відцентровий насос для стічних вод

CUT Типоряд

GE
Насос із
GI = внутрішнім різальним механізмом
GE = зовнішнім різальним механізмом

03 Розмір напірного патрубка: DN 32

25 Макс. висота подачі в м

P Виконання двигуна

T
Виконання під’єднання до мережі:
M = 1~
T = 3~

15 /10 = номінальна потужність двигуна P2 в кВт

2 Кількість полюсів

5
Частота
5 = 50 Гц
6 = 60 Гц

40 Код вимірюваної напруги

X

Допуск для експлуатації у вибухонебезпеч-
них зонах:
Символ не додано = без вибухозахищеного 
виконання
X = з вибухозахищеним виконанням

P

Електричне додаткове спорядження
Символ не додано = з вільним кінцем кабе-
лю
P = зі штекером

3.7. Комплект постачання
• Насос з 10 м кабелю

• Однофазне виконання зі штепсельною вил-
кою із захисним контактом

• Трифазний насос з вільним кінцем кабелю
• Інструкція з монтажу та експлуатації

3.8. Додаткове приладдя
• Довжини кабелів до 30 м (виконання для ро-

боти від змінного струму) або 50 м (виконання 
для роботи від трифазного струму) із фіксова-
ними довжинами 10 м

• Пристрій для підвішування
• Опора насоса
• Зовнішні стрижневі електроди для контролю 

ущільнювальної камери
• Керування за рівнем
• Допоміжне приладдя для кріплення і ланцюги
• Прилади керування, реле та штекери

4. Транспортування та зберігання

4.1. Поставка
Після надходження виробу його потрібно не-
гайно перевірити на відсутність пошкоджень і 

комплектність. У разі виявлення недоліків про 
це ще в день отримання необхідно повідо-
мити транспортне підприємство або вироб-
ника, оскільки в іншому разі жодні претензії 
прийматися не будуть. Можливі пошкодження 
слід зазначити у транспортних документах!

4.2. Транспортування
Для транспортування необхідно використову-
вати лише передбачені для цього та дозво-
лені вантажозахоплювальні, транспортні та 
підйомні засоби. Вони повинні мати достатню 
вантажопідйомність, щоб забезпечити без-
печне транспортування насоса. У разі вико-
ристання ланцюгів їх слід убезпечувати від 
проковзування.
Персонал повинен мати належну кваліфікацію 
для виконання таких робіт і повинен під час 
таких робіт дотримуватися всіх чинних націо-
нальних правил техніки безпеки.
Виробник або постачальник постачає насоси у 
відповідній упаковці. Як правило, вона виклю-
чає можливість пошкодження під час тран-
спортування. У разі частої зміни місцезнахо-
дження необхідно надійно зберігати упаковку 
для її повторного використання.

4.3. Зберігання
Щойно доставлені насоси підготовлені до 
зберігання протягом щонайменше 1 року. У 
разі проміжного зберігання насос потрібно до 
початку зберігання ретельно очистити.
Під час закладення на зберігання слід дотри-
муватися наведених нижче вказівок.

• Надійно встановіть насос на твердій поверхні 
й убезпечте його від зсовування. Занурювальні 
насоси для стічних вод слід зберігати у верти-
кальному положенні.

НЕБЕЗПЕКА перекидання! 
Заборонено ставити насос незакріпленим. 
Падіння насоса може призвести до травм!

ВКАЗІВКА 
Насоси із внутрішнім різальним механізмом 
слід зберігати зі встановленими транспорт-
ними болтами!

ВКАЗІВКА 
Слід убезпечити різальний механізм від уда-
рів іншими предметами. які здатні призвести 
до його пошкодження.

• Наші насоси передбачають зберігання за 
температури не нижче -15 °C. Приміщення для 
зберігання повинно бути сухим. Ми реко-
мендуємо захищене від морозу зберігання у 
приміщенні з температурою від 5°C до 25°C.

• Не допускається зберігання насоса у примі-
щеннях, де проводяться зварювальні робо-
ти, оскільки гази або випромінювання, що 
утворюються, можуть пошкоджувати деталі з 
еластомеру, а також покриття.
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• Усмоктувальний і напірний патрубки слід гер-
метично ущільнювати, щоб запобігти забруд-
ненню.

• Усі проводи електроживлення потрібно захи-
щати від згинання, пошкодження та потра-
пляння вологи.

НЕБЕЗПЕКА через електричний струм! 
Ушкоджені електричні проводи можуть 
призводити до загибелі! Несправні про-
води слід негайно заміняти, причому такі 
роботи повинен виконувати кваліфікований 
електрик.

НЕБЕЗПЕКА проникнення вологи! 
Проникнення в кабель вологи призводить 
до пошкодження кабелю та насоса. У жод-
ному разі не занурюйте кінець кабелю в 
рідину та захищайте його від проникнення 
вологи.

• Насос слід захищати від прямих сонячних про-
менів, спеки, пилу і морозу. Спека або мороз 
можуть призвести до серйозного пошкоджен-
ня робочих коліс і покриттів!

• Після тривалого зберігання насос перед 
введенням в експлуатацію потрібно очисти-
ти, зокрема, від пилу і відкладень мастила. 
Покриття корпусу слід перевірити на наявність 
пошкоджень.
Перед введенням в дію слід перевірити рі-
вень заповнення в ущільнювальній камері і за 
необхідністю заповнити її! 
Ушкоджені покриття слід негайно відновити. 
Тільки бездоганне покриття дозволяє досяг-
нути потрібної мети!

Враховуйте, що деталі з еластомеру та 
покриття із часом природно набувають 
крихкості. У разі зберігання протягом понад 
6 місяців ми рекомендуємо перевіряти такі де-
талі та покриття й за необхідності заміняти їх. 
Для цього звертайтеся до виробника.

4.4. Повернення
Насоси, що підлягають поверненню на завод, 
потрібно належним чином упакувати. Насоси, 
що їх повертають на завод, слід очистити від 
забруднень та дезінфікувати, якщо їх до того 
використовували із шкідливими для здоров’я 
середовищами.
Перед надсиланням деталі повинні надійно 
упаковуватися в міцні на розрив і достатньо 
великі пластикові мішки з герметичним захи-
стом. Крім того, упаковка повинна захищати 
насос від пошкоджень під час транспортуван-
ня. У разі виникнення запитань звертайтеся 
безпосередньо до виробника!

5. Встановлення
Для уникнення пошкоджень виробу або не-
безпечних травм під час установлення, дотри-
муйтеся наведених нижче вказівок.

• Роботи з монтажу та встановлення насоса 
мають право виконувати лише кваліфіковані 
спеціалісти з дотриманням вказівок із техніки 
безпеки.

• Перед початком робіт зі встановлення насос 
потрібно перевірити на відсутність пошко-
джень під час транспортування.

5.1. Загальні умови
Щодо проектування та експлуатації установок 
для водовідведення застосовуються відповід-
ні та місцеві правила та норми щодо техніки 
для водовідведення (наприклад, Німецької 
асоціації з очищення стічних вод).
Зокрема, у разі стаціонарного встановлення 
насоса/установки, якими передбачається пе-
рекачувати рідини напірними трубопроводами 
значної довжини (особливо у разі постійного 
ухилу або визначного профілю місцевості) слід 
передбачати серйозні гідравлічні удари.
Такі удари можуть призводити до ушкоджен-
ня насоса/установки і до утворення шумів 
через удар заслінки. Цьому можна завадити за 
допомогою відповідних заходів (наприклад, 
передбачивши зворотній клапан з регульов-
ним часом закриття, особливе прокладення 
напірних трубопроводів).
У разі використання керування за рівнем слід 
дотримуватися мінімального рівня покриття 
шаром води. Потраплянню повітря у корпус 
гідравліки або у систему трубопроводів слід 
обов’язково запобігати і вчасно його видаляти 
через відповідні пристрої та (або) злегка на-
хиляючи насос (за пересувного встановлення). 
Насос слід захищати від морозу.

5.2. Види встановлення
• Вертикальне стаціонарне "мокре" встановлен-

ня на пристрої для підвішування
• Вертикальне пересувне "мокре" встановлення 

насоса на опорі

5.3. Монтаж

НЕБЕЗПЕКА через падіння! 
Під час монтажу насоса та додаткового 
приладдя до нього у деяких випадках 
роботи виконують безпосередньо біля 
краю резервуара або шахти. Неуважність і/
або неправильно підібраний одяг можуть 
призвести до падіння. Існує небезпека для 
життя! Щоб цьому запобігти, вживайте всіх 
заходів безпеки.

Під час монтажу насоса слід враховувати на-
ведені нижче вказівки.

• Такі роботи повинні проводити спеціалісти, а 
електричні роботи повинен проводити квалі-
фікований електрик.

• Робоча зона повинна бути чистою, вільною від 
твердих часточок, сухою, незамерзаючою та 
за необхідністю знезараженою, 
розрахованою на відповідний насос.
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• При виконанні робіт в шахтах необхідна 
присутність другого робітника для безпеки. 
Якщо існує небезпека скупчення отруйних або 
задушливих газів, необхідно вживати відпо-
відних контрзаходів!

• Залежно від умов навколишнього середовища, 
які панують на підприємстві, проектувальник 
обладнання повинен визначати розмір шахти 
та час охолодження двигуна.

• Слід гарантувати безпроблемне встановлен-
ня підіймача, оскільки він необхідний для 
монтажу/демонтажу насоса. Слід перебачити 
можливість безпечного доступу до місця ви-
користання та розташування насоса за допо-
могою підіймача. Місце розташування повинне 
мати тверду основу. З метою транспортування 
насоса вантажозахоплювальний засіб слід за-
кріпити на передбачених підіймальних вушках 
або транспортній ручці. У разі використання 
ланцюгів їх слід з’єднати з підіймальними 
вушками або транспортною ручкою за допо-
могою скоби. Дозволяється використовувати 
лише дозволені інженерно-будівельні засоби 
кріплення.

• Проводи електроживлення повинні проклада-
тися так, щоб можна було завжди забезпечи-
ти безпечну експлуатацію та безпроблемний 
монтаж/демонтаж. Насос в жодному разі не 
можна переносити або тягнути за провід елек-
троживлення. Перевірте площу поперечного 
перерізу використовуваного кабелю та обра-
ний спосіб прокладення, щоб переконатися в 
достатності довжини кабелю.

• У разі використання приладів керування слід 
звертати увагу на відповідні класи захисту. Як 
правило, прилади керування слід захистити 
від затоплення і винести поза вибухонебез-
печну зону.

• У разі використання у вибухонебезпечній 
атмосфері слід переконатися у тому, що як 
сам насос, так і додаткове приладдя до нього, 
у повному обсязі, отримали дозвіл на таке 
використання.

• Деталі конструкції та основи повинні мати 
достатню міцність, щоб сприяти безпечному 
кріпленню, яке б відповідало функціональ-
ним вимогам. Відповідальність за підготовку 
елементів основи та придатність їх розмірів, 
міцності та вантажопідйомності несе експлуа-
туюча організація або відповідний постачаль-
ник!

• Якщо під час експлуатації корпус двигуна буде 
незануреним у середовище, слід дотримува-
тися режиму роботи у незануреному стані.
Щоб у режимі роботи S3, за сухих двигунів, 
добитися потрібного охолодження, коли 
двигун працює у незануреному стані, двигуни 
перед наступним ввімкненням слід заповни-
ти до кінця.

• Робота насоса насухо суворо заборонена. У 
жодному разі не можна припускати зниження 
рівня води нижче від мінімального. Відповідно, 
у випадку великих коливань рівня води реко-

мендовано передбачити керування за рівнем 
або захист від сухого ходу. 

• Для впускного штуцера перекачуваного се-
редовища радимо передбачити відхилювач і 
перегородку. Під час виходу струменя води на 
поверхню води у середовище попадає повітря, 
яке може далі накопичуватися у системі труб. 
Це може призводити до неприпустимих умов 
експлуатації і до вимкнення усієї установки.

• Перевірте наявну проектну документацію 
(монтажні плани, виконання робочої зони, 
умови живлення) на повноту та правильність.

• Також дотримуйтеся всіх норм, правил і зако-
нів щодо виконання робіт із тяжкими ванта-
жами та під вантажами, підвішеними в повітрі. 
Використовуйте відповідні засоби індивіду-
ального захисту!

• Крім того, дотримуйтеся також чинних націо-
нальних правил щодо запобігання нещасним 
випадкам і вказівкам із техніки безпеки про-
фесійних галузевих об’єднань.

5.3.1. Роботи з технічного обслуговування
У разі, коли насос передбачається зберігати 
протягом більше ніж 6 місяців, слід виконати 
наступні роботи з його обслуговування:

Перевірка рівня мастила в ущільнювальній 
камері
В ущільнювальній камері є отвір для її випо-
рожнення і заповнення.

1. Покладіть насос горизонтально на тверду по-
верхню різьбовою заглушкою догори.
Зверніть увагу на те, щоб убезпечити насос 
від падіння та (або) перекидання!

2. Викрутіть різьбову заглушку (див. мал. 7).
3. Виробничий матеріал має бути близько 1 см. 

нижче отвору для різьбової заглушки.
4. Якщо в ущільнювальній камері замало масти-

ла, його слід долити. Для цього слід дотриму-
ватися вказівок у розділі "Ремонт", п. "Заміна 
мастила".

5. Очистіть різьбову заглушку, за необхідності 
вставте нове ущільнювальне кільце і знову 
закрутіть заглушку.

5.3.2. Стаціонарне глибинне встановлення
За мокрого встановлення слід передбачити 
пристрій для підвішування. Він повинен ок-
ремо встановлюватись виробником. До нього 
під’єднується система трубопроводів для 
відведення тиску.
Під’єднана система трубопроводів повинна 
бути самонесною: це  означає, що вона не 
кріпиться на підвісі.

Робоча зона повинна мати таке розташування, 
щоб без проблем можна було встановити та 
використовувати підвіс.
У випадку, якщо двигун буде працювати у не-
зануреному стані, слід суворо дотримуватися 
наступних параметрів експлуатації:
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• Макс. навколишня температура й температу-
ра середовища складає 40 °C.

• Характеристики для режиму роботи у незану-
реному стані

Мал. 2.: Занурене встановлення 

1 Пристрій для підвішу-
вання 6a

Мін. рівень води для 
роботи у зануреному 
стані

2 Зворотній клапан 6b
Мін. рівень води для 
роботи у незанурено-
му стані

3 Засувка 7 Захисна перегородка

4 Коліно труби 8 Впускний штуцер

5 Напрямна труба (встановлюється замовником)

A Мінімальні відстані за паралельної роботи

В Мінімальні відстані за перемінного режиму роботи

Послідовність дій
1. Встановлення пристрою для підвішування: 

близько 3–6 годин (див. інструкцію з монтажу 
та експлуатації, докладену до такого при-
строю).

2. Підготування насоса до експлуатації на при-
строї для підвішування: близько 1-3 годин 
(див. інструкцію з монтажу та експлуатації, 
докладену до такого пристрою).

3. Встановлення насоса: близько 3–5 годин.
• Перевірити підвіс на надійність встановлен-

ня та правильне функціонування.
• Закріпити підіймач до підіймальних вушок 

насоса, підняти останній і повільно опустити 
на напрямні труби у робочій зоні.

• Під час опускання злегка натягувати про-
водку електроживлення.

• Коли насос буде зачеплено за пристрій 
для підвішування, слід належним чином 
захистити проводку електроживлення від 
падіння та  пошкодження.

• Електричне під’єднання має виконувати 
кваліфікований електрик.

• Під’єднання до напірного трубопроводу 
ущільниться завдяки власній вазі.

4. Встановлення опціонального додаткового 
приладдя – наприклад, захисту від сухого 
ходу або керування за рівнем.

5. Введення насоса в дію: близько 2–4 годин.
• Відповідно до розділу "Пуск"
• Під час першого встановлення: залити ро-

бочу зону;
• видалити повітря з напірного патрубку.

5.3.3. Пересувне глибинне встановлення
За такого встановлення насос має бути осна-
щений опорою (слід замовляти у виробника 
опціонально). Її з’єднують із всмоктувальним 
патрубком; така опора забезпечує мінімальну 
відстань до дна і безпечну фіксацію на твердій 
основі. В цій конструкції можлива будь-яка 
установка в робочій зоні. Під час використання 
у робочих зонах з м’яким ґрунтом слід вико-

ристовувати тверду підставку, щоб уникнути 
просідання. Для подання тиску під’єднують 
напірний шланг.
Якщо за такого типу встановлення передбача-
ється експлуатувати насос протягом тривалого 
часу, насос слід закріпити до дна. Завдяки 
цьому запобігається вібрація та забезпечу-
ється тихий та стійкий до зношування режим 
роботи.
У випадку, якщо двигун буде працювати у не-
зануреному стані, слід суворо дотримуватися 
наступних параметрів експлуатації:

• Макс. навколишня температура й температу-
ра середовища складає 40 °C.

• Характеристики для режиму роботи у незану-
реному стані

Мал. 3.: Пересувне встановлення 

1 Вантажозахоплю-
вальні засоби 5 Шлангова муфта Storz

2 Опора насоса 6 Напірний шланг

3

Коліно труби для 
шлангового з’єднання 
або жорсткої муфти 
Storz

7a
Мін. рівень води для 
роботи у зануреному 
стані

4 Жорстка муфта Storz 7b
Мін. рівень води для 
роботи у незануреному 
стані

Послідовність дій
1. Підготувати насос: близько 1 години.

• Змонтувати опору насоса з напірним па-
трубком.

• Змонтувати коліно труби з напірним патруб-
ком.

• З допомогою затискача закріпити напірний 
шланг на коліні труби. 
У якості альтернативи можна встановити на 
коліні жорстку муфту Storz і закріпити на 
шлангу шлангову муфту Storz.

2. Встановлення насоса: близько 1-2 годин.
• Розмістити насос на місці встановлення. За 

необхідності закріпити підіймач до підій-
мальних вушок насоса, підняти останній і 
повільно опустити на заплановане місце 
роботи (шахта, яма).

• Перевірити, чи насос стоїть вертикально та 
на твердій основі. Уникайте просідання!

• Кабелі електроживлення слід натягнути та 
прокласти, щоб їх не можна було пошкоди-
ти.

• Електричне під’єднання має виконувати 
кваліфікований електрик.

• Напірний шланг слід прокласти таким чи-
ном, щоб його не можна було пошкодити, і 
закріпити на відповідному місці (наприклад, 
на стоці).
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НЕБЕЗПЕКА через розрив напірного шланга! 
Неконтрольований розрив або відходжен-
ня напірного шланга може призвести до 
пошкоджень. Напірний шланг слід відпо-
відним чином убезпечити. Слід запобігти 
надламуванню напірного шланга.

3. Введення насоса в дію: близько 1-3 годин.
• Відповідно до розділу "Пуск"

5.3.4. Керування за рівнем
Керування за рівнем дозволяє отримувати 
сигнал щодо рівня заповнення і автоматично 
вмикати і вимикати насос. Контроль рівня 
заповнення може відбуватися з допомогою 
поплавкового вимикача, вимірювання уль-
тразвуком або тиску, з допомогою електродів 
тощо.
Слід враховувати наведені нижче пункти.

• У разі використання поплавкових вимикачів 
слід простежити за тим, щоб вони могли віль-
но рухатися в зоні!

• У жодному разі не можна допускати зниження 
рівня води нижче від мінімального.

• Не допускати перевищення максимальної час-
тоти увімкнення під’єднаних насосів!

• У випадку значних перепадів рівня заповнення 
для керування за рівнем слід використовувати 
дві точки вимірювання. Це дозволяє досягнути 
більшої зони неоднозначності.

Встановлення
Щоб правильно встановити керування за 
рівнем, зверніться до відповідної інструкції з 
монтажу та експлуатації.
Зверніть увагу на технічні дані стосовно мак-
симальної частоти ввімкнень і мінімального 
рівня води!

5.4. Захист від сухого ходу
Щоб забезпечити необхідне охолодження, 
насос має бути занурений до перекачуваного 
середовища незалежно від режиму роботи. 
Крім того, слід убезпечити насос від потра-
пляння повітря всередину його корпусу.
Відповідно, насос має завжди бути занурений 
до верхнього краю корпусу гідравліки або, за 
необхідності, до верхнього краю корпусу дви-
гуна. Саме тому для оптимальної безпеки під 
час експлуатації ми рекомендуємо вбудувати 
захист від роботи насухо.
Він гарантує безпеку за допомогою поплав-
кових вимикачів або електродів. Поплавковий 
вимикач або електрод кріплять в шахті – вони 
вимикають насос, коли рівень води стає нижче 
мінімального. Якщо під час сильного коливан-
ня рівня заповнення захист від роботи насухо 
здійснюється лише за допомогою поплавка 
або електрода, то виникає можливість, що 
насос буде постійно вмикатись та вимикатись! 
Унаслідок цього може бути перевищена мак-
симальна кількість вмикань (циклів переми-
кань) двигуна.

5.4.1. Усунення з метою запобігання високим ци-
клам перемикання

• Скидання вручну 
За такої можливості двигун, після того як рі-
вень води впаде нижче мінімального, вимика-
ється, і його слід запустити вручну після того, 
як рівень води підвищиться до достатнього.

• Окреме повторне увімкнення 
За допомогою повторного увімкнення (додат-
ковий поплавок або електрод) досягається 
достатня різниця між періодом увімкнення та 
вимкнення. Це запобігає постійному вми-
канню. Це функціонування здійснюється за 
допомогою реле керування.

5.5. Електричне під’єднання

НЕБЕЗПЕКА для життя через електричний 
струм! 
Неправильне електричне під’єднання 
створює небезпеку для життя через мож-
ливість ураження струмом! Електричне 
під’єднання виконується лише електриком, 
який має дозвіл місцевого постачальника 
електроенергії, і відповідно до місцевих 
приписів.

НЕБЕЗПЕКА через неправильне під‘єднання! 
Якщо йдеться про насоси, допущені для 
використання у вибухонебезпечних зонах, 
проводи електроживлення слід під’єдну-
вати поза межами таких зон або всередині 
вибухозахищеного корпусу, виконаного 
відповідно до DIN EN 60079-0. У разі недо-
тримання цієї вказівки існує небезпека для 
життя через можливість вибуху!

• Завжди доручайте виконувати під’єднання 
кваліфікованому електрику.

• Дотримуйтеся решти рекомендацій та да-
них, наведених у додатку.

• Струм і напруга мережі повинні відповідати 
параметрам на заводській табличці.

• Лінію електроживлення потрібно прокла-
дати згідно з чинними нормами/приписами 
та підключати відповідно до розподілення 
проводів.

• Наявні контрольні прилади (наприклад, для 
термічного контролю двигуна) повинні бути 
підключені та перевірені на функціонування.

• Для трифазних двигунів потрібна наявність 
правостороннього обертового поля.

• Насос слід заземлити згідно приписів. 
Стаціонарно встановлені насоси мають бути 
заземлені згідно чинних державних норм. За 
наявності окремого під’єднання захисного 
проводу його слід під’єднати до позначеного 
отвору або клеми заземлення (;) за допо-
могою відповідного гвинта, гайки, зубчатої 
пружної і підкладної шайб. Для під’єднання 
захисного проводу необхідно передбачити 
кабель із площею поперечного перерізу від-
повідно до місцевих норм.
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• Для двигунів із вільним кінцем кабелю слід 
передбачити захисний вимикач двигуна. 
Застосування запобіжного вимикача в елек-
тромережі (RCD) не рекомендується.

• Прилади керування можна замовити як допо-
міжне приладдя.

5.5.1. Захист запобіжником зі сторони мережі 
живлення
Потрібний вхідний запобіжник повинен роз-
раховуватися відповідно до пускового струму. 
Значення пускового струму наведено на за-
водській табличці.
Як вхідні можна використовувати лише 
інерційні запобіжники або захисні автомати з 
характеристикою K.

5.5.2. Перевірка опору ізоляції і контрольних при-
ладів перед введенням насоса в дію
Причиною відхилення вимірюваних значень 
від еталонних може бути потрапляння вологи 
всередину двигуна або лінії електроживлення, 
або дефект самого контрольного приладу. Не 
підключайте насос і зв’яжіться з сервісним 
центром Wilo.

Опір ізоляції обмотки двигуна
Перш ніж під’єднувати лінію електроживлен-
ня, слід перевірити опір ізоляції. Це можна 
зробити за допомогою приладу для вимірю-
вання опору (номінальна постійна напруга = 
1000 В).
• Під час першого пуску: Опір ізоляції має бути 

не більше 20 MΩ.
• Під час подальших вимірювань: значення 

має бути більше 2 MΩ.
Якщо використано двигуни із вбудованим 
конденсатором, перед перевіркою обмотки 
слід закоротити.

Температурний датчик і стрижневі електро-
ди (опціонально) для контролю ущільню-
вальної камери
Перш ніж під’єднувати будь-які контрольні 
прилади, їх слід перевірити за допомогою ом-
метра. Слід дотримуватися таких значень:
• Біметалеві датчики: Значення дорівнює "0“ – 

вільне проходження
• Стрижневі електроди: Значення повинне 

наближуватися до значення "безкінеч-
но". Низькі значення можуть свідчити про 
наявність води у мастилі. Також звертайте 
увагу на вказівки наявного реле опрацюван-
ня даних.

5.5.3. Однофазний двигун

Мал. 4.: Схема підключення 

L Під’єднання до 
мережі PE Заземлення

N Заземлення

Однофазне виконання зі штепсельною вилкою 
із захисним контактом.
Для під’єднання до мережі використовують 
штекер, який вставляють у розетку. Якщо 
насос потрібно підключити безпосередньо на 
приладі керування, штекер необхідно демон-
тувати. Електричне підключення має викону-
вати спеціаліст-електрик!
Жили з’єднувального кабелю розподіляють 
наступним чином:

3-жильний кабель

Колір жили Клема

коричневий (bn) L

синій (bu) N

зелено-жовтий (gn-ye) заземлення (PE)

5.5.4. Двигун трифазного струму

Мал. 5.: Схема підключення двигуна у S-виконанні 

L1
Під’єднання до 
мережі

PE Заземлення

L2 20
Біметалеві датчики

L3 21

Мал. 6.: Схема підключення двигуна у P-виконанні 

L1
Під’єднання до 
мережі

DK Контроль герметичності 
відділення двигунаL2

L3 20
Біметалеві датчики

PE Заземлення 21

У трифазному виконанні двигун йде з кабелем 
з вільним кінцем. Для під’єднання до елек-
тромережі використовується клема приладу 
керування.
Електричне підключення має виконувати 
фаховий електрик.

Жили з’єднувального кабелю розподіляють 
наступним чином:

6-жильний кабель

Номер жили Клема

1 Контроль температури об-
мотки2

3 U

4 V

5 W

зелено-жовтий (gn-ye) заземлення (PE)
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7-жильний кабель

Номер жили Клема

1 Контроль температури об-
мотки2

3 U

4 V

5 W

6 Контроль герметичності відді-
лення двигуна

зелено-жовтий (gn-ye) заземлення (PE)

Якщо насос споряджено штекером, насос 
підключають до електромережі, вставивши 
штекер у розетку.

5.5.5. Під’єднання контрольних приладів

НЕБЕЗПЕКА для життя через вибух! 
Помилки у під’єднанні контрольних прила-
дів, у разі використання насоса у вибухоне-
безпечній зоні, можуть загрожувати життю 
через вибух! Завжди доручайте виконувати 
під’єднання кваліфікованому електрику. У 
разі використання насоса у вибухонебез-
печній зоні:

• Контроль температури слід підключати че-
рез реле опрацювання даних! Для цього ми 
радимо реле CM-MSS. В ньому вже встанов-
лено порогове значення.

• Після вимкнення, спричиненого переви-
щенням температури, має відбуватися бло-
кування повторного вмикання! Це означає, 
що повторне ввімкнення буде можливе 
лише після натискання на "кнопку розі-
мкнення".

• Стрижневий електрод для контролю 
ущільнювальної камери слід завжди 
підключати через іскрозахищений елек-
тричний контур з реле опрацювання даних! 
Для цього ми радимо реле XR-41x. Порогове 
значення складає 30 кОм.

• Дотримуйтеся так само решти рекоменда-
цій та даних, наведених у додатку.

Слід завжди підключати всі контрольні при-
лади!

Контроль температури двигуна змінного 
струму
У двигуні змінного струму пристрій контролю 
температури вбудовано у двигун. Вмикан-
ня та вимикання відбувається автоматично. 
Пристрій контролю завжди активний, його не 
потрібно підключати окремо.

Контроль температури двигуна трифазного 
струму
Стандартна комплектація насоса передбачає 
обмежувач температури (одноконтурний кон-
троль температури). Біметалеві датчики слід 
підключати до приладу керування напряму 
або через реле опрацювання даних. У разі 

досягнення порогового значення насос має 
вимикатися. 
Вхідні значення параметра: макс. 250 В (змін.
струм.), 2,5 A, cos φ = 1
Через це на випадки пошкодження обмотки, 
пов’язані з невідповідним контролем двигуна, 
гарантія може не поширюватися.

Контроль моторного відділення (двигун у 
P-виконанні)
Контроль відділення двигуна слід підключати 
через реле опрацювання даних! Для цього ми 
радимо реле NIV 101/A. Порогове значення 
складає 30 кОм. У разі досягнення порогового 
значення насос має вимикатися.

Підключення стрижневого електрода (опці-
онально, замовляти окремо) для контролю 
ущільнювальної камери
Стрижневий електрод необхідно підключа-
ти через реле зміни значення. Для цього ми 
радимо реле NIV 101/A. Порогове значення 
складає 30 кОм. У разі досягнення порогового 
значення система має подати попереджуваль-
ний сигнал або вимкнутися.

ОБЕРЕЖНО! 
Система надає лише попереджувальний 
сигнал, тому у разі потрапляння води у на-
сос останній може серйозно постраждати. 
Ми радимо завжди удаватися до вимкнен-
ня!

5.6. Захист двигуна та способи увімкнення

5.6.1. Захист двигуна
Для двигунів із вільним кінцем кабелю існують 
наступні мінімальні вимоги: теплове реле / за-
хисний вимикач двигуна з компенсацією тем-
пературних впливів, диференційне введення 
в експлуатацію та блокування повторного 
ввімкнення згідно з VDE 066 або відповідно до 
національних приписів.
Якщо насос підключено до електромережі, 
в якій часто відбуваються перебої, то реко-
мендується встановити додатковий захисний 
пристрій (наприклад, реле максимальної 
напруги, мінімальної напруги, випадання фази, 
блискавкозахист і т.ін.). Крім того, радимо 
встановити запобіжний вимикач в електроме-
режі (RCD).
Під час підключення насоса слід дотримува-
тися місцевих і законодавчих приписів.

5.6.2. Види вмикання

Пряме вмикання
Під час повного навантаження захист двигуна 
слід встановити на номінальний струм відпо-
відно до заводської таблички. У разі частково-
го навантаження ми радимо встановити захист 
двигуна на 5 % вище номінального струму на 
період режиму роботи.
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Увімкнення плавного запуску
• Під час повного навантаження захист дви-

гуна слід встановити на номінальний струм 
відповідно до робочої точки. У разі часткового 
навантаження ми радимо встановити захист 
двигуна на 5 % вище номінального струму на 
період режиму роботи.

• Протягом всієї роботи споживання струму має 
бути нижче від номінального струму.

• Через те, що спочатку вмикається захист 
двигуна, пуск або вилив повинні виконуватися 
протягом 30 секунд.

• Щоб завадити втратам потужності під час 
роботи, після виходу на нормальний режим 
функціонування електронний пускач (плавний 
пуск) слід перемкнути.

5.6.3. Експлуатація з використанням частотних 
перетворювачів
Експлуатація з частотним перетворювачем 
можлива лише на двигунах у P-виконанні. 
Дотримуйтеся рекомендацій та даних з цього 
приводу, наведених у додатку.
Експлуатація з частотним перетворювачем 
неможлива на двигунах у S-виконанні!

6. Введення в експлуатацію
Глава «Введення в експлуатацію» містить всі 
важливі інструкції для обслуговуючого персо-
налу щодо надійного введення в експлуатацію 
насоса та керування ним.
Необхідно обов’язково дотримуватися таких 
граничних умов і перевіряти їх:

• Тип встановлення
• Режим роботи
• Мінімальне перекриття водою / макс. глибина 

занурення
Після тривалого простою ці граничні умови 
також слід перевіряти та усувати виявлені 
недоліки!

Цю інструкцію потрібно завжди зберігати біля 
насоса або в спеціально передбаченому для 
цього місці, де до неї завжди може отримати 
доступ весь персонал.
Для уникнення травм персоналу та матеріаль-
них збитків під час введення насоса в експлу-
атацію необхідно обов’язково дотримуватися 
наведених нижче вказівок.

• Введення насоса в експлуатацію може викону-
вати лише кваліфікований і спеціально підго-
товлений персонал з дотриманням вказівок з 
техніки безпеки.

• Весь персонал, який обслуговує насос, повинен 
отримати цю інструкцію, ознайомитися з нею 
та зрозуміти її.

• Усі пристрої безпеки та аварійні вимикачі 
підключено та перевірено на правильність 
роботи.

• Електротехнічні і механічні налаштування має 
виконувати фаховий персонал.

• Насос придатний до використання за певних 
умов експлуатації.

• Робочу зону насоса не призначено для пере-
бування людей – вони не мають там знаходи-
тися! Під час ввімкнення насоса та (або) під час 
його роботи робоча зона має бути вільна від 
людей.

• Під час виконання робіт у шахтах необхідна 
присутність другої особи. Якщо існує небез-
пека утворення отруйних газів, необхідно 
забезпечити достатню вентиляцію.

6.1. Електричне обладнання
Під’єднання насоса та прокладення кабелів 
електроживлення було проведено відповідно 
до глави «Встановлення», а також директив 
VDE і чинних національних норм.
Насос належним чином захищено та зазем-
лено.
Звертайте увагу на напрямок обертання! У разі 
обертання в неправильному напрямку насос не 
досягає вказаної потужності та може зазнава-
ти пошкоджень.
Усі пристрої контролю підключено та переві-
рено на правильність роботи.

НЕБЕЗПЕКА через електричний струм! 
Неналежне поводження з електричним 
струмом становить небезпеку для життя! 
Всі насоси, що їх постачають з кабелем з 
вільним кінцем (без штекера), має підклю-
чати кваліфікований електрик.

6.2. Контроль напрямку обертання
На заводі насос перевірено та налаштовано 
на правильний напрямок обертання. Його 
під’єднання слід здійснювати згідно марку-
вання жил.
Пробний пуск слід проводити за звичайних 
умов роботи!

6.2.1. Перевірка напрямку обертання
Напрям обертання має перевірити місцевий 
електрик за допомогою приладу для перевір-
ки обертового руху. Для правильного напрям-
ку обертання повинно існувати правостороннє 
обертове поле.
Насос не призначено для експлуатації в лів-
осторонньому обертовому полі!

6.2.2. У разі обертання в неправильному напрямку
Коли напрямок обертання є неправильним, у 
двигунах із прямим пуском слід поміняти міс-
цями 2 фази; у двигунах із пуском за схемою 
перемикання із зірки на трикутник потрібно 
поміняти місцями з’єднання двох котушок, 
наприклад U1 з V1 та U2 з V2.

6.3. Керування за рівнем
Керування за рівнем слід перевірити на 
правильність встановлення і на точки переми-
кання. Необхідні для цього дані можна взяти з 
інструкції з монтажу й експлуатації, докладе-
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ної до приладу керування за рівнем, а також із 
проектної документації.

6.4. Експлуатація у вибухонебезпечних зонах
Насос можна використовувати у вибухонебез-
печних зонах, якщо він має відповідні познач-
ки.

НЕБЕЗПЕКА для життя через вибух! 
Насос без позначки вибухозахисту заборо-
нено використовувати у вибухонебезпеч-
них зонах! Існує небезпека для життя через 
можливість вибуху! Перед використанням 
перевірте, чи має ваш насос відповідний 
дозвіл:

• символ "Ex" (вибухозахисту);
• категорія вибухозахисту (наприклад, II 2G 

Ex d IIB T4).
• Дотримуйтеся так само решти рекоменда-

цій та даних, наведених у додатку.

6.5. Введення в експлуатацію
Монтаж слід виконати згідно главі "Встанов-
лення". Перед введенням в дію якість монтажу 
насоса слід перевірити.
Незначні витікання мастила ковзного торце-
вого ущільнення під час доставки не станов-
лять загрози та все-таки повинні бути усунені 
перед опусканням або зануренням у перекачу-
ване середовище.
Робочу зону насоса не призначено для пере-
бування людей! Під час ввімкнення насоса 
та (або) під час його роботи робоча зона має 
бути вільна від людей.

Перш ніж підіймати насос, якщо він впав, його 
слід вимкнути.

НЕБЕЗПЕКА защемлення! 
У випадку пересувного встановлення насос 
може перекинутися у момент ввімкнення та 
(або) під час роботи. Відповідно, слід пере-
конатися, що насос стоїть на твердій основі 
і що його опору змонтовано правильно.

Якщо насос споряджено штекером, слід звер-
нути увагу на клас захисту IP штекера.

6.5.1. Перед ввімкненням
Слід враховувати наведені нижче вказівки.

• Кабелепровід – відсутність петель, легко 
натягнути

• Мін. / макс. температура перекачуваного сере-
довища

• Макс. глибина занурення
• Систему труб з напірної сторони (шланг, 

трубопроводи) слід очистити: промити чистою 
водою, щоб уникнути нашарувань та засмічу-
вання.

• Корпус гідравліки слід повністю заповнити 
середовищем та всередині нього не повинно 
знаходитися повітря. Видалення повітря мож-
на здійснити через відповідний пристрій для 

видалення повітря у приладі або через гвинти 
для видалення повітря на напірному патруб-
кові, якщо такі є.

• Перевірка точок перемикання наявного керу-
вання за рівнем або захисту від сухого ходу.

• Перевірити додаткове приладдя на надійність 
і правильність кріплення.

• очистити приямок насоса від грубих забруд-
нень;

• Відкрити всі заслінки з напірної сторони

6.5.2. Ввімкнення/вимкнення
Насос вмикають і вимикають з окремої 
контрольної точки (вмикач/вимикач, прилад 
керування), що її встановлює замовник.
Під час запуску номінальний струм тимчасово 
перевищує верхню межу. Після запуску номі-
нальний струм вже не має її перевищувати.
Якщо двигун не запускається, його слід негай-
но вимкнути. Перш ніж знову вмикати насос, 
слід, з одного боку, витримати паузу і, з іншого 
боку, слід усунути помилку.

6.6. Поводження під час експлуатації

ОБЕРЕЖНО: різальний механізм! 
Насос оснащено різальним механізмом. 
Торкання до ножа, що рухається, може 
призвести до защемлення та (або) відсі-
чення кінцівок! Братися безпосередньо за 
різальний механізм суворо заборонено.

Під час експлуатації насоса необхідно дотри-
муватися вимог законів і нормативних актів 
щодо безпеки на робочому місці, запобігання 
нещасним випадкам і поводження з елек-
тричним обладнанням, які діють у регіоні 
застосування. Задля забезпечення безпечного 
робочого процесу експлуатуюча організація 
повинна визначити розподіл обов’язків для 
персоналу. Весь персонал несе відповідаль-
ність за дотримання встановлених правил.
Відцентрові насоси, через їхню конструкцію, 
мають обертні частини, доступ до яких є 
вільний. Через специфіку експлуатації на цих 
частинах можуть формуватися гострі крайки.
Через регулярні проміжки часу слід контро-
лювати такі параметри:
• робоча напруга (допустиме відхилення +/- 

5% від вимірюваної напруги);
• частота (допустиме відхилення +/- 2 % від 

номінальної частоти);
• споживання струму (допустиме відхилення 

між окремими фазами макс. 5 %);
• Різниця напруг між окремими фазами (макс. 

1 %)
• частота увімкнень та зупинок (див. технічні 

характеристики);
• накопичення повітря біля впускного отвору 

(чого слід уникати і за потреби встановити 
перегородку);

• мінімальний рівень перекриття водою;
• точки перемикання керування за рівнем або 

захисту від сухого ходу;
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• Тихий хід
• усі заслінки мають бути відкриті.

7. Виведення з експлуатації, видалення 
відходів

• Усі роботи слід проводити з максимальною 
обережністю.

• Слід одягати необхідні засоби індивідуального 
захисту.

• Під час робіт у водоймі та (або) резервуарі слід 
обов’язково дотримуватися місцевих заходів 
захисту. Для надійності повинна бути присутня 
друга особа.

• Для підняття та опускання насоса слід ви-
користовувати технічно справні підіймальні 
засоби та офіційно дозволені вантажозахо-
плювальні пристрої.

НЕБЕЗПЕКА для життя через неполадки в 
роботі! 
Вантажозахоплювальні пристрої та під-
йомні засоби повинні бути в технічно 
справному стані. Роботи дозволяється 
проводити лише тоді, коли підйомний засіб 
знаходиться в належному технічному стані. 
Без цієї перевірки виникає небезпека для 
життя!

7.1. Тимчасове виведення з експлуатації
За такого вимкнення насос залишається вбу-
дованим і не від’єднаним від електромережі. 
У зазначеному вище випадку виведення з 
експлуатації насос має залишатися повністю 
зануреним, щоб убезпечити його від морозу і 
льоду. Услід удатися заходів, щоб температу-
ра у робочій зоні і температура перекачувано-
го середовища не опускалася нижче +3 °C.
Таким чином, насос залишається постійно 
готовим до роботи. Під час триваліших перерв 
у роботі слід регулярно (від одного разу на 
місяць до одного разу на квартал) запускати 
насос на 5 хвилин для функціональної експлу-
атації.

ОБЕРЕЖНО! 
Функціональний запуск слід здійснювати 
лише за відповідних умов експлуатації та 
використання насоса. Сухий хід є непри-
пустимим! Недотримання наведених у 
цьому документі вимог може призвести до 
серйозних ушкоджень!

7.2. Виведення з експлуатації для технічного 
обслуговування або зберігання
Установку слід вимкнути, після чого квалі-
фікований електрик має від’єднати насос від 
електромережі. Насос слід убезпечити від 
несанкціонованого повторного увімкнення. 
Якщо насос має штекер, останній слід витягну-
ти з розетки (за кабель тягнути заборонено!). 
Тільки після цього можна починати роботи 

з демонтажу, технічного обслуговування та 
закладення на зберігання.

НЕБЕЗПЕКА через токсичні речовини! 
Насоси, які перекачують небезпечні для 
здоров’я середовища, до початку будь-
яких інших робіт необхідно дезінфікувати! 
В іншому разі існує небезпека для життя! 
Для цього використовуйте необхідні засоби 
індивідуального захисту!

НЕБЕЗПЕКА отримання опіків! 
Частини корпусу можуть нагріватися до 
температури понад 40 °C. Існує небезпека 
отримання опіків! Після вимкнення доче-
кайтесь охолодження насоса до темпера-
тури навколишнього середовища.

7.3. Демонтаж

7.3.1. Пересувне глибинне встановлення
У випадку пересувного мокрого встановлення 
насос можна підняти з шахти після того, як 
його буде від’єднано від електромережі і спу-
щено рідину з напірного патрубку. За потреби 
слід спочатку демонтувати шланг. За потреби 
слід використати відповідний підіймач.

7.3.2. Стаціонарне глибинне встановлення
У випадку стаціонарного мокрого встановлен-
ня на пристрої для підвішування насос слід 
підняти з шахти за допомогою відповідного 
підіймача. Щоб уникнути ушкодження прово-
дів, під час підіймання їх слід тримати злегка 
натягнутими.
Для виконання цих робіт не потрібно додатко-
во спорожнювати робочу зону. Щоб уник-
нути переливу у робочій зоні і спорожнення 
трубопроводу, слід закрити усі заслінки з 
напірного і всмоктувального боку.

7.4. Повернення/зберігання
Перед надсиланням деталі повинні надійно 
упаковуватися в міцні на розрив і достатньо 
великі пластикові мішки з герметичним захи-
стом.
Щодо повернення та зберігання дотримуй-
те інструкцій у главі «Транспортування та 
зберігання»!

7.5. Видалення відходів

7.5.1. Виробничий матеріал
Мастила і мастильні матеріали слід зібрати у 
відповідний контейнер і утилізувати згідно 
приписів, зокрема Директиви ЄС 75/439/EWG 
і положенням §§5a, 5b закону "Про відходи" 
Німеччини (AbfG).

7.5.2. Захисний одяг
Захисний одяг, що його носив персонал під час 
очисних робіт і робіт з технічного обслугову-
вання, необхідно утилізувати відповідно до 
коду утилізації відходів TA 524 02 і директиви 
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ЄС 91/689/EWG або відповідно до місцевих 
директив!

7.5.3. Виріб
Належна утилізація цього виробу дає змогу 
уникнути шкоди для навколишнього середо-
вища та здоров’я людей.

• Для утилізації виробу, а також його частин 
слід звернутися до державних або приватних 
компаній з переробки відходів.

• Додаткова інформація з належного видален-
ня відходів видається в адміністрації міста, 
управлінні з питань утилізації або за місцем 
придбання виробу.

8. Технічне обслуговування
НЕБЕЗПЕКА для життя через електричний 
струм! 
Під час робіт з електричними приладами 
виникає небезпека для життя через ура-
ження струмом. Під час усіх робіт з техніч-
ного обслуговування та ремонтно-віднов-
лювальних робіт насос слід відключити від 
мережі та захистити від несанкціонованого 
повторного ввімкнення. Пошкодження на 
кабелі електроживлення повинен усувати 
виключно кваліфікований електромонтер.

НЕБЕЗПЕКА для життя через неприпустиму 
якість робот! 
Роботи з технічного обслуговування або 
ремонту, які впливають на безпечність 
вибухозахисту, повинен здійснювати лише 
представник виробника або авторизовано-
го сервісного підприємства! 
Дотримуйтеся так само решти рекоменда-
цій та даних, наведених у додатку.

• Перш ніж здійснювати роботи з технічного 
обслуговування або ремонту, насос потрібно 
відключити від мережі й демонтувати згідно з 
главою «Виведення з експлуатації, видалення 
відходів».

• Після робіт з технічного обслуговування або 
ремонту насос потрібно змонтувати і підклю-
чити згідно главі "Встановлення".

• Ввімкнення насоса слід виконувати згідно 
глави "Введення в дію".
Слід враховувати наведені нижче вказівки.

• Всі роботи з технічного обслуговування і 
ремонту має виконувати представник сервіс-
ного центру Wilo, авторизованого сервісного 
підприємства, або навчений персонал; роботи 
слід виконувати надзвичайно ретельно і на 
убезпеченому робочому місці. Слід одягати 
необхідні засоби індивідуального захисту.

• Персонал, відповідальний за технічне обслуго-
вування, повинен мати доступ до цієї інструкції 
і дотримуватися її. Виконувати можна лише 
ті роботи з технічного обслуговування або 
ремонту, які наведено в інструкції.

Роботи, що у ній не зазначено, та (або) кон-
структивні зміни, мають право виконувати 
лише представники сервісного центру Wilo!

• Під час робіт у водоймі та (або) резервуарі слід 
обов’язково дотримуватися місцевих заходів 
захисту. Для надійності повинна бути присутня 
друга особа.

• Для підняття та опускання насоса слід ви-
користовувати технічно справні підіймальні 
засоби та офіційно дозволені вантажоза-
хоплювальні пристрої. Слід передбачити 
відповідні заходи, щоб уникнути застрягнення 
насоса під час підіймання і опускання. У разі 
ж, якщо він застрягне, заборонено докладати 
до нього підіймальну силу, вищу за вагу насоса 
більше ніж у 1,2 рази! Перевищувати макси-
мально допустиму вантажопідйомність суворо 
заборонено!

Переконайтеся у тому, що пристрій крі-
плення, троси і пристрої безпеки підіймача 
знаходяться у бездоганному технічному 
стані. Роботи дозволяється проводити лише 
тоді, коли підіймальний засіб знаходиться в 
належному технічному стані. Без цієї пере-
вірки виникає небезпека для життя!

• Електричні роботи з насосом і установкою 
повинен проводити кваліфікований електрик. 
Зіпсовані запобіжники слід замінити. Ні в яко-
му разі не можна їх ремонтувати! Дозволяєть-
ся використовувати запобіжники зі вказаною 
силою струму та призначеного типу.

• Під час використання легкозаймистих роз-
чинників та миючих засобів забороняється 
використання відкритого полум’я, відкритого 
освітлення, а також куріння.

• Насоси, які перекачують середовища, що за-
грожують здоров’ю, або контактують з ними, 
слід продезінфікувати. Також, звертайте увагу 
на те, щоб не було або не утворювались гази, 
що загрожують здоров’ю.
У випадку ураження середовищами або 
газами, що загрожують здоров’ю, слід надати 
першу допомогу згідно з плакатом на робо-
чому місці та відразу звернутися до лікаря!

• Зверніть увагу на наявність необхідних ін-
струментів і матеріалів. Порядок та чистота 
є гарантією безпечної та бездоганної роботу 
з насосом. Закінчивши роботи, приберіть від 
насоса використані очисні матеріали і інстру-
менти. Усі матеріали та інструменти повинні 
зберігатися у відведеному для цього місці.

• Виробничі матеріали слід зібрати у відповід-
ні контейнери і утилізувати згідно приписів. 
Під час робіт із технічного обслуговування і 
ремонту слід одягати відповідний захисний 
одяг. Цей одяг слід так само утилізувати згідно 
приписів.
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8.1. Виробничий матеріал

8.1.1. Огляд білого мастила
Ущільнювальна камера містить у собі біле 
мастило, що здатне біологічно розщеплюва-
тися.
На заміну білому мастилу радимо наступні 
марки мастил:

• Aral Autin PL*
• Shell ONDINA 919
• Esso MARCOL 52* або 82*
• BP WHITEMORE WOM 14*
• Texaco Pharmaceutical 30* або 40*

Всі мастила, позначені " * ", допущені до кон-
такту з продуктами харчування відповідно до 
USDA-H1.

Рівень заповнення
• Двигун у S-виконанні: 900 мл
• Двигун у P-виконанні: 900 мл

8.1.2. Огляд пластичного мастила
У якості пластичного мастила згідно DIN 51818 
/ NLGl клас 3 можна використовувати:

• Esso Unirex N3

8.2. Періоди технічного обслуговування
Для забезпечення надійної експлуатації через 
регулярні проміжки часу необхідно виконува-
ти різні роботи з технічного обслуговування.
Регулярність технічного обслуговування за-
лежить від кількості напрацьованих насосом 
годин. Незалежно від проведення регулярного 
технічного обслуговування насос або установ-
ка потребують контролю у ситуаціях, коли під 
час роботи виникають сильні вібрації.
У разі застосування насоса в установці во-
довідведення в будівлях або на земельних 
ділянках необхідно дотримуватися періодів 
технічного обслуговування відповідно до 
стандарту DIN EN 12056-4!

8.2.1. Регулярність обслуговування за стандартних 
умов експлуатації

2 роки
• Візуальний контроль кабелів електроживлен-

ня
• Візуальний контроль додаткового приладдя
• Візуальний контроль покриття і корпуса на 

ознаки зношення
• Перевірка функціонування всіх пристроїв без-

пеки та контролю
• Перевірка приладів керування і реле, що вико-

ристовуються
• Заміна мастила

ВКАЗІВКА 
У разі застосування стрижневого електроду 
в системі контролю ущільнювальної камери 
мастило слід замінювати згідно з його інди-
кацією!

15 000 годин роботи або не пізніше ніж через 
10 років (двигун у P-виконанні)

• Капітальний ремонт

8.2.2. Регулярність обслуговування за суворих 
умов експлуатації
За суворих умов експлуатації зазначені вище 
інтервали між технічним обслуговуванням слід 
скоротити. У цьому випадку слід звернутися 
до сервісного центру Wilo. У разі застосування 
насоса за суворих умов експлуатації радимо 
також укласти угоду про технічне обслугову-
вання.
Під "суворими умовами експлуатації" мається 
на увазі наступне:

• підвищена кількість волокнистих часток або 
піску у середовищі;

• турбулентний прилив (наприклад, обумовле-
ний надходженням повітря або кавітацією);

• дуже агресивні середовища;
• середовища з великим вмістом газів;
• несприятливі робочі точки;
• робочі умови з постійною загрозою гідравліч-

ного удару.

8.2.3. Рекомендовані заходи з технічного обслу-
говування, що забезпечують бездоганну 
експлуатацію
Ми радимо регулярно перевіряти показники 
споживання струму і робочої напруги по всіх 
трьох фазах. За нормального режиму роботи 
ці величини залишаються сталими. Незначні 
коливання залежать від структури перека-
чуваного середовища. На основі споживання 
електроенергії можна завчасно виявити та 
усунути пошкодження та (або) збої під час 
роботи робочого колеса, підшипника та/або 
двигуна. Значні коливання напруги навантажу-
ють обмотку двигуна і можуть призводити до 
збоїв насоса. Регулярні перевірки дозволяють 
запобігти значним збиткам та уникнути ризику 
повної відмови. З метою регулярних перевірок 
радимо запровадити дистанційний контроль. 
Для розв’язання цього питання просимо звер-
татися до сервісного центру Wilo.

8.3. Роботи з технічного обслуговування
Перш ніж проводити роботи з технічного об-
слуговування, потрібно:

• вимкнути напругу насоса та захистіть його від 
несанкціонованого повторного увімкнення;

• дати насосу охолонути і ретельно його очи-
стити.

• Зверніть увагу на стан усіх складових насоса, 
що стосуються експлуатації.

8.3.1. Візуальний контроль кабелів електрожив-
лення
Проводи електроживлення слід перевірити на 
роздування, розривання, подряпини, потер-
тість та/або місця для затискування. Помітив-
ши пошкодження, насос слід негайно вивести 
з експлуатації і замінити ушкоджені елементи.
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Кабелі дозволяється міняти лише представ-
никам сервісного центру Wilo або автори-
зованому чи сертифікованому сервісному 
підприємству. Насос Прилад дозволяється 
вводити в експлуатацію лише після того, як 
було кваліфіковано усунено пошкодження!

8.3.2. Візуальний контроль додаткового приладдя
Додаткове приладдя слід перевірити на пра-
вильність положення і бездоганне функціону-
вання. Розхитане та/або пошкоджене прилад-
дя слід відразу відремонтувати або замінити.

8.3.3. Візуальний контроль покриття і корпуса на 
ознаки зношення
На покритті і елементах корпуса не має бути 
пошкоджень Знайшовши видимі ознаки по-
шкодження покриття, його слід відповідним 
чином відновити. Знайшовши видимі ознаки 
пошкодження на елементах корпусу, звер-
ніться до сервісного центру Wilo.

8.3.4. Перевірка функціонування пристроїв безпеки 
та контролю
До контрольних приладів належать, напри-
клад, датчик температури у двигуні, електро-
ди контролю рівню вологості, захисне реле 
двигуна, реле максимальної напруги і т.д.

• Захисне реле двигуна, реле максимальної 
напруги, а також інші запобіжні пристрої для 
перевірки можна увімкнути вручну.

• Для перевірки стрижневого електрода або 
температурного датчика слід дочекатись 
охолодження насоса до температури навко-
лишнього середовища та затиснути електрич-
ний з’єднувальний кабелепровід контроль-
ного пристрою на пульті керування. Потім, 
за допомогою омметра перевірити пристрій 
контролю. Слід виміряти такі значення:
• Біметалеві датчики: Значення дорівнює "0“ – 

вільне проходження
• Стрижневі електроди: Значення повинне 

наближуватися до значення "безкінеч-
но". Низькі значення можуть свідчити про 
наявність води у мастилі. Також звертайте 
увагу на вказівки наявного реле опрацюван-
ня даних.

У разі значних відхилень зв’яжіться з вироб-
ником!

8.3.5. Перевірка приладів керування і реле, що 
використовуються
Опис окремих кроків перевірки приладів ке-
рування та реле, застосованих у насосі, можна 
знайти у відповідних інструкціях з монтажу 
та експлуатації. Дефектні прилади потрібно 
відразу замінити, оскільки вони не забезпечу-
ють жодного захисту насоса.

8.3.6. Заміна мастила в ущільнювальній камері
В ущільнювальній камері є отвір для її випо-
рожнення і заповнення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Виробничі матеріали, 
які знаходяться під тиском або нагрілися, 
можуть призводити до ушкоджень! 
Після вимкнення насоса мастило є ще 
нагріте і під тиском, тому може видавити 
різьбову заглушку, і гаряче мастило витече. 
Існує небезпека отримання травм або опі-
ків! Після вимкнення дочекайтесь охоло-
дження мастила у насосі до температури 
навколишнього середовища.

Мал. 7.: Різьбові заглушки 

1 Різьбова заглушка

1. Покладіть насос горизонтально на тверду по-
верхню різьбовою заглушкою догори.
Зверніть увагу на те, щоб убезпечити насос 
від падіння та (або) перекидання!

2. Повільно й обережно витягнути різьбову 
заглушку.
Увага: Виробничий матеріал може бути під 
тиском! Це може призвести до різкого ви-
давлювання заглушки!

3. Злити виробничий матеріал, поступово по-
вертаючи насос, поки отвір не буде донизу. 
Зберіть робоче середовище у відповідний 
контейнер та утилізуйте його згідно з інструк-
ціями розділу «Видалення відходів».

4. Повернути насос у початкове положення, 
отвором догори.

5. Крізь отвір для різьбової заглушки залити 
новий виробничий матеріал. Мастило має бути 
близько 1 см. нижче отвору. Дотримуйтесь 
інструкцій стосовно рекомендованого вироб-
ничого матеріалу та об’ємів заправки.

6. Очистити різьбову заглушку, вставити нове 
ущільнювальне кільце і знову закрутити за-
глушку.

8.3.7. Капітальний ремонт (двигун у P-виконанні)
У разі капітального ремонту для нормального 
функціонування додатково перевіряються та 
за потреби замінюються підшипники двигуна, 
кільця для ущільнення вала, О-подібні кільця 
та проводки електроживлення. Ці роботи 
дозволяється проводити лише виробнику або 
авторизованій станції технічного обслугову-
вання.

8.4. Ремонтні роботи
Виконуючи ремонтні роботи, потрібно:

• знеструмити насос (від’єднавши від мережі!);
• дати насосу охолонути й ретельно очистити 

його;
• надійно встановити насос на твердій поверхні 

та убезпечити його від зсовування;
• Обов’язково замінити ущільнювальні кільця, 

ущільнення і стопорні елементи (напр., пру-
жинні кільця, шайби Nord-Lock).
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• обов’язково дотримуватися значень крутного 
моменту, наведених у додатку і для кожного з 
етапів роботи.

• Застосовувати силу під час проведення цих 
робіт суворо заборонено!

8.4.1. Налаштування різального механізму

ОБЕРЕЖНО: різальний механізм! 
Насос оснащено різальним механізмом. 
Торкання до ножа, що рухається, може 
призвести до защемлення та (або) відсі-
чення кінцівок! Братися безпосередньо за 
різальний механізм суворо заборонено. Під 
час роботи захищайте руки за допомогою 
захисних рукавичок.

Внутрішній різальний механізм (CUT GI)
У стандартному виконанні проміжок між 
різальною пластиною і обертовим ножем 
становить 0,1 мм. За більшого проміжку може 
погіршитися різальна здатність механізму, 
що призведе до засмічення труб. В такому 
випадку проміжок потрібно додатково відре-
гулювати.

Мал. 8.: Огляд різального механізму 

1...4 Нарізева шпилька 7 Обертаний ніж

5 Гвинт з циліндричною 
голівкою 8 Напірний патрубок

6 Різальна пластина

Необхідні інструменти
• Гайковий ключ із обмеженням на крутильний 

момент, розм. 4, з внутрішнім шестикутником
• Шестигранний ключ розм. 5
• Шестигранний ключ розм. 4

Послідовність дій
1. Викрутіть нарізеві шпильки з різальної плас-

тини.
2. Притисніть різальну пластину до внутрішнього 

ножа, щоб вони доторкнулися.
3. Не докладаючи зусиль, вручну повіль-

но вкрутіть чотири гвинти з циліндричною 
голівкою, поки вони не торкнуться різальної 
пластини. 
Увага: сильно не затягати!

4. Знову вкрутіть нарізеві шпильки у різальну 
пластину і притягніть останню навхрест за 
допомогою гайкового ключа з обмеженням на 
крутильний момент. 
При цьому дотримуйтеся наступної схеми:
• Нарізева шпилька 1: 3 Нм
• Нарізева шпилька 2: 6 Нм
• Нарізева шпилька 1: 6 Нм
• Нарізева шпилька 3: 3 Нм
• Нарізева шпилька 4: 6 Нм
• Нарізева шпилька 3: 6 Нм

Зовнішній різальний механізм (CUT GE)
У стандартному виконанні проміжок між 
різальною пластиною і обертовим ножем 

становить 0,1–0,2 мм. За більшого проміжку 
може погіршитися різальна здатність ме-
ханізму, що призведе до засмічення труб. В 
такому випадку проміжок потрібно додатково 
відрегулювати.
У цьому випадку розмір проміжку визначають 
дистанціювальні елементи між обертаним но-
жем і робочим колесом. Товщина дистанцію-
вальних елементів становить від 0,1 до 0,2 мм.

Мал. 9.: Огляд різального механізму 

1 Обертаний ніж 4 Гвинти кріплення

2 Різальна пластина 5 Робоче колесо

3 Дистанціювальні еле-
менти

Необхідні інструменти
• Гайковий ключ із обмеженням на крутильний 

момент, розм. 5, з внутрішнім шестикутником
• Шестигранний ключ розм. 5
• Відповідні допоміжні засоби для стопоріння 

обертаного ножа.

Послідовність дій
1. Застопорити обертаний ніж за допомогою від-

повідного засобу і викрутити гвинти кріплення.
Увага: Ніж має гострі краї! Користуйтеся від-
повідними захисними рукавичками!

2. Вийняти обертаний ніж.
3. Висунувши або замінивши дистанціювальні 

елементи, визначити ширину проміжку від 0,1 
до 0,2 мм.
Увага: Ніж не повинен торкатись різальної 
пластини.

4. Знову встановити ніж і вкрутити гвинти крі-
плення. Гвинти кріплення затягнути на 37 Нм.

5. Виміряти проміжок і за необхідності повтори-
ти наведені вище кроки.

9. Пошук і усунення несправностей
Для уникнення травм персоналу та матеріаль-
них збитків під час усунення несправностей 
насоса необхідно обов’язково дотримуватися 
наведених нижче вказівок.

• Усувайте несправність лише в тому разі, якщо 
ви маєте в своєму розпорядженні кваліфіко-
ваний персонал, тобто окремі роботи повинні 
виконувати спеціально підготовлені спеціа-
лісти; наприклад, електричні роботи повинен 
виконувати електрик.

• Завжди убезпечуйте насос від несанкціонова-
ного повторного запуску, від’єднуючи його від 
електромережі. Вживайте відповідних заходів 
безпеки.

• Для аварійного відключення насоса слід 
передбачити, щоб завжди поряд знаходилася 
ще одна особа.

• Необхідно удатися заходів, щоб рухомі деталі 
не завдали нікому шкоди.
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• Самовільні зміни насоса вносяться на власний 
ризик і звільняють виробника від будь-яких 
гарантійних претензій!

Несправність: Насос не вмикається
1. Порушення електроживлення, коротке за-

микання або пошкодження ізоляції обмотки 
двигуна
• Слід фахово перевірити проводи і двигун, за 

потреби замінити.
2. Виведення з ладу запобіжників, захисного 

реле двигуна та/або контрольного пристрою
• Підключення перевіряється та корегується 

фахівцем.
• Встановити або налаштувати згідно тех-

нічних характеристик захисний вимикач 
двигуна і запобіжники, знову встановити 
контрольні прилади.

• Очистити різальний механізм.
3. Контроль ущільнювальної камери (опційно) 

розірвав ланцюг електроживлення (залежний 
від оператора)
• Див. "Неполадки": Негерметичність ковзного 

торцевого ущільнення, пристрій контролю 
ущільнювальної камери повідомляє про 
несправність або вимикає насос

Несправність: Насос запускається, але за-
хисний вимикач двигуна спрацьовує одразу 
після введення в експлуатацію

1. Термовимикач на захисному реле двигуна 
встановлено неправильно
• Налаштування термовимикача слід порівня-

ти з технічними характеристиками і фахово 
відкоригувати

2. Підвищене споживання електроенергії через 
значне падіння напруги
• Значення напруги окремих фаз та під-

ключення перевіряються та змінюються 
фахівцем

3. 2 Робота фаз
• Підключення перевіряється та корегується 

фахівцем
4. Надто велика різниця напруг по 3 фазах

• Підключення та розподільний пристрій фа-
хово перевірити та за потреби відкоригувати

5. Неправильний напрямок обертання
• Змінити місцями 2 фази від мережі

6. Різальний механізм засмічений
• Вимкнути насос, убезпечити від повторного 

ввімкнення, очистити різальний механізм і 
за потреби відкоригувати різальну пластину.

• У випадку значного засмічення різального 
механізму слід запросити фахівців сервісно-
го центру Wilo для заміни механізму.

7. Густина середовища надто висока
• Зв’язатися із виробником

Несправність: Насос працює, але не перекачує
1. Немає перекачуваного середовища

• Відкрити стік для резервуара або заслінку
2. Стік забито

• Очистити подавальний трубопровід, заслін-
ку, всмоктувальний пристрій, всмоктуваль-

ний патрубок або стік на всмоктувальному 
отворі

3. Різальний механізм засмічений
• Вимкнути насос, убезпечити від повторного 

ввімкнення, очистити різальний механізм і 
за потреби відкоригувати різальну пластину.

• У випадку значного засмічення різального 
механізму слід запросити фахівців сервісно-
го центру Wilo для заміни механізму.

4. Пошкоджений шланг / трубопровід
• Замінити пошкоджені деталі

5. Робота з перебоями
• Перевірити розподільний пристрій

Несправність: Насос працює без дотримання 
заданих робочих параметрів

1. Стік забито
• Очистити подавальний трубопровід, заслін-

ку, всмоктувальний пристрій, всмоктуваль-
ний патрубок або стік на всмоктувальному 
отворі

2. Закрито заслінку в напірному трубопроводі
• Повністю відкрити заслінку

3. Різальний механізм засмічений
• Вимкнути насос, убезпечити від повторного 

ввімкнення, очистити різальний механізм і 
за потреби відкоригувати різальну пластину.

• У випадку значного засмічення різального 
механізму слід запросити фахівців сервісно-
го центру Wilo для заміни механізму.

4. Неправильний напрямок обертання
• Змінити місцями 2 фази від мережі

5. Повітря в пристрої
• Перевірити та за потреби видалити повітря 

з трубопроводів, напірного кожуха та/або 
деталей гідравліки

6. Насос перекачує попри зависокий тиск
• Перевірити заслінку в напірному трубопро-

воді, за потреби повністю відкрити, вико-
ристати інше робоче колесо, зв’язатися із 
заводом-виробником

7. Поява зношення
• Замінити зношені деталі

8. Пошкоджений шланг / трубопровід
• Замінити пошкоджені деталі

9. Недопустимий вміст газів у перекачуваному 
середовищі
• Зв’язатися із заводом-виробником

10. 2 Робота фаз
• Підключення перевіряється та корегується 

фахівцем
11. Завелике зниження рівня води під час експлу-

атації
• Перевірити забезпечення та потужність 

приладу, проконтролювати настройки 
функціонування та рівень керування

Несправність: Насос працює з вібраціями та 
шумом

1. Насос працює в неприпустимому робочому 
режимі
• Перевірити та за потреби відкоригувати ро-

бочі параметри та/або пристосувати умови 
експлуатації
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2. Всмоктувальний патрубок, сітка на всмокту-
вальному отворі та/або робоче колесо забито
• Очистити всмоктувальний патрубок, сітку 

на всмоктувальному отворі та/або робоче 
колесо

3. Різальний механізм засмічений
• Вимкнути насос, убезпечити від повторного 

ввімкнення, очистити різальний механізм і 
за потреби відкоригувати різальну пластину.

• У випадку значного засмічення різального 
механізму слід запросити фахівців сервісно-
го центру Wilo для заміни механізму.

4. Недопустимий вміст газів у перекачуваному 
середовищі
• Зв’язатися із заводом-виробником

5. 2 Робота фаз
• Підключення перевіряється та корегується 

фахівцем
6. Неправильний напрямок обертання

• Змінити місцями 2 фази від мережі
7. Поява зношення

• Замінити зношені деталі
8. Зіпсований підшипник

• Зв’язатися із заводом-виробником
9. Насос установлено з перекосом

• Перевірити монтаж, за потреби використати 
гумові компенсатори

Несправність: Негерметичність ковзного 
торцевого ущільнення, пристрій контролю 
ущільнювальної камери повідомляє про 
несправність або вимикає насос

1. Утворення конденсату через тривале збе-
рігання на складі та/або через коливання 
температур
• Увімкнути насос на короткий час (макс. 5 хв.) 

без стрижневого електроду
2. Підвищений рівень негерметичності під час 

притирання деталей ковзного торцевого 
ущільнення
• Здійснити заміну мастила

3. Пошкоджений кабель стрижневого електрода
• Замінити стрижневий електрод

4. Пошкодження ковзного торцевого ущільнення
• Замінити ковзне торцеве ущільнення, зв’я-

затися із заводом-виробником

Подальші дії з усунення несправностей
Якщо несправність не вдалося усунути за 
допомогою вищеописаних дій, зверніться в 
сервісний центр Wilo. У сервісному центрі Wilo 
вам нададуть допомогу, як зазначено нижче.

• Надання допоміжної інформації телефоном 
або в письмовому вигляді фахівцями сервісно-
го центру Wilo.

• Підтримка на місці фахівцями сервісного цен-
тру Wilo.

• Перевірка або ремонт насоса на заводі.
Зверніть увагу, що за користування деякими 
послугами нашого сервісного центру може 
стягуватися додаткова плата! Точні відомості 
про це можна дізнатися в сервісному центрі 
Wilo.

10. Додаток

10.1. Крутні моменти

Нержавкі гвинти (A2/A4)

Різьба
Крутний момент

Нм кгс м

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

Гвинти з покриттям Geomet (міцність 10.9) з шайбами 
Nord-Lock

Різьба
Крутний момент

Нм кгс м

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. Експлуатація з використанням частотних 
перетворювачів
За умови дотримання IEC 60034-17 кожний 
двигун можна використовувати у серійному 
виконанні. Коли вимірювана напруга переви-
щує 415 В/50 Гц або 480 В/60 Гц, необхідно 
звернутися до виробника. Номінальна по-
тужність двигуна має складати, з поправкою 
на додаткове нагрівання через верхні хвилі, 
приблизно на 10 % більше потреби насоса у 
потужності. За наявності частотного перетво-
рювача з низьким виходом високих гармонік 
10-відсотковий резерв потужності можна 
за потреби скоротити. У більшості випадків 
цього можна досягнути, застосувавши вихід-
ний фільтр. Крім того, стандартні двигуни 
не споряджено заекранованими кабелями. 
Відповідно, частотний перетворювач і фільтр 
мають відповідати один одному. Зверніться до 
виробника.

Розрахунок параметрів частотного перетво-
рювача залежить від номінального струму 
двигуна. Слід звертати увагу на те, щоб насос, 
особливо у нижньому діапазоні числа обертів, 
працював без поштовхів і вібрацій, бо така 
робота може призводити до ушкодження 
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ковзних торцевих ущільнень і погіршення 
герметичності. Крім того, слід звертати увагу 
на швидкість течії у трубопроводі. Коли ця 
швидкість є занизька, існує небезпека від-
кладення твердих часточок у насосі і під’єд-
наному трубопроводі. У сфері використання 
DIN EN 12050 мінімальна швидкість течії має 
складати 0,7 м/с за тиску перекачування 0,4 
бар. Ми радимо застосовувати ці значення 
також поза межами цієї сфери використання.
Важливо, щоб насос в усіх діапазонах регулю-
вання працював без коливань, резонансів, змін 
у крутильному моменті і шумів (за потреби 
звертатися до виробника). Підвищений шум 
двигуна через енергопостачання, обумовлене 
вищими гармоніками, є нормальним явищем.
Під час налаштування параметрів частотного 
перетворювача обов’язково слід взяти до ува-
ги налаштування квадратичної кривої насосів і 
вентиляторів. Це потрібно, щоб за частот вище 
номінальної (50 Гц або 60 Гц) вихідна напруга 
коригувалася відповідно до потрібної потуж-
ності насоса. Такий самий результат забез-
печують і новітні частотні перетворювачі, які 
пропонують автоматичну оптимізацію енер-
госпоживання. Під час налаштування частот-
ного перетворювача дотримуйтеся інструкції з 
монтажу та експлуатації до перетворювача.

У двигунів, споряджених частотним пере-
творювачем, залежно від типу останнього і 
від умов встановлення, можна спостерігати 
відхилення у роботі контролю двигуна. Щоб їх 
зменшити або взагалі уникнути, можна вжити 
таких загальних заходів:

• Дотримання граничних значень за 
IEC 60034-17 стосовно піків напруги і швид-
кості нарощування (може виникнути необхід-
ність у вихідному фільтрі).

• Варіювання частоти повторення імпульсів 
частотного перетворювача.

• У випадку відхилень у роботі контролю ущіль-
нювальної камери встановіть наші зовнішні 
подвійні стрижневі електроди.
Зменшити ці відхилення, або взагалі їх уникну-
ти, можна з допомогою наступних конструк-
тивних заходів:

• Використання заекранованих ліній елек-
троживлення.

Базова інформація
• Довготривалий режим роботи між 1 Гц і номі-

нальною частотою (50 Гц або о60 Гц), за умови 
дотримання мінімальної швидкості течії

• Додаткові заходи стосовно ЕМС (вибір частот-
ного перетворювача, використання фільтрів і 
т.ін.)

• Обов’язкове дотримання значень номіналь-
ного струму і номінальної кількості обертів 
двигуна

• Можливість під’єднання до двигуна окремого 
контролю температури (біметалевий датчик 
або датчик РТС).

10.3. Ex-сертифікат для введення в експлуатацію
У цьому розділі міститься спеціальна інформа-
ція для власників і операторів насосів, призна-
чених для використання у вибухонебезпечних 
умовах.
Ця інформація доповнює і розширює стан-
дартні вказівки стосовно цього насоса. Крім 
того, вона доповнює і розширює розділ "За-
гальні правила техніки безпеки", тому її мають 
прочитати та опанувати всі, хто працює з насо-
сом та обслуговує його.
Цей розділ стосується лише вибухозахище-
них насосів, додаткові вказівки щодо яких у 
ньому містяться!

10.3.1. Позначення вибухозахищених насосів
Насоси, що їх дозволено експлуатувати у 
вибухонебезпечних атмосферах, мають на 
заводській табличці наступні позначки:

• символ Ex, що свідчить про відповідний доз-
віл;

• маркування згідно класифікації вибухобезпе-
ки;

• Сертифікаційний номер

10.3.2. Допуск відповідно до ATEX
До експлуатації у вибухонебезпечних атмос-
ферах згідно Директиви ЄС 94/09/EG є при-
датні ті двигуни, які вимагають електричних 
приладів групи приладів II, категорії 2.
Такі двигуни можна встановлювати у зонах 1 
і 2.
Ці двигуни не можна застосовувати у зоні 0!

Неелектричні прилади (наприклад, гідравліка), 
відповідають також Директиві ЄС 94/09/EG.

Класифікація ATEX
Класифікація щодо експлуатації в вибухоне-
безпечному середовищі, напр., Ex d IIB T4 Gb, 
на заводській табличці, вказує на наступне:

• II = група приладів
• 2G = категорія приладів (2 = підходить для 

зони 1, G = гази, пара, туман)
• Ex = Ex-захист приладу згідно з Європейським 

стандартом
• d = ступінь захисту від займання корпуса дви-

гуна: Герметичний монтаж у корпусі
• e = тип вибухозахисту з'єднувальної клеми: 

підвищена безпека
• II = призначено для вибухонебезпечних місць, 

окрім вибухонебезпечних шахт
• B = призначено для використання разом із 

газами підгрупи B (усі гази виділяють водень, 
ацетилен, сірковуглець)

• Т4 = макс. температура поверхні приладу — 
135 °C

• Gb = рівень захисту приладу "b"

Ступінь захисту "Герметичний монтаж у 
корпусі"
Комплектація двигунів з таким захистом пе-
редбачає обмежувач температури (однокон-
турний контроль температури).
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Експлуатація у незануреному стані
Замінювати двигун у вибухонебезпечній ат-
мосфері заборонено!

Сертифікаційний номер
Сертифікаційний номер дозволу можна знай-
ти на заводській табличці, у підтвердженні 
замовлення і у технічному паспорті насоса.

10.3.3. Електричне під’єднання

НЕБЕЗПЕКА для життя через електричний 
струм! 
Неправильне електричне під’єднання 
створює небезпеку для життя через мож-
ливість ураження струмом і (або) вибух! 
Електричне під’єднання виконується лише 
електриком, який має дозвіл місцевого 
постачальника електроенергії, і відповідно 
до місцевих приписів.

Окрім інформації, наведеної у розділі "Елек-
тричне під’єднання", стосовно вибухозахище-
них насосів слід дотримуватися наступного:

• Проводи електроживлення слід під’єднувати 
поза межами вибухонебезпечних зон або все-
редині вибухозахищеного корпусу, виконаного 
згідно DIN EN 60079-0!

• Дозволений допуск напруги: ±10 % 
Агрегати з вимірюваною напругою 380–415 В 
мають дозволений допуск напруги макс. 
±5 %.

• Усі контрольні прилади поза межами "по-
жежозахищених зон" слід підключати через 
вибухозахищене роздільне реле.

Під’єднання контролю температури
Комплектація двигуна передбачає обмежу-
вач температури (одноконтурний контроль 
температури).
Додатково двигун може бути оснащено при-
ладом для регулювання й обмеження темпе-
ратури (двоконтурним контролем темпера-
тури).

НЕБЕЗПЕКА для життя через неправильне 
електричне під’єднання! 
Перегрівання двигуна може призводити 
до вибуху! Обмежувач температури слід 
підключати таким чином, щоб у випадку 
спрацьовування повторне увімкнення було 
можливе тільки після натискання операто-
ром на "кнопку розімкнення".

За наявності двоконтурного контролю темпе-
ратури регулятор температури можна вико-
ристовувати для автоматичного повторного 
увімкнення. У такому випадку слід дотриму-
ватися вимоги щодо максимальної частоти 
увімкнень 15 на год. і 3-хвилинної перерви між 
ними.

• Біметалевий датчик слід підключати через 
реле опрацювання даних. Для цього ми ра-
димо реле CM-MSS. В ньому вже встановлено 
порогове значення. 

Вхідні значення параметра: макс. 250 В (змін.
струм.), 2,5 A, cos φ = 1

• Датчик PTC (опціонально, на замовлення / 
згідно DIN 44082) слід підключати через реле 
опрацювання даних. Для цього ми радимо 
реле CM-MSS. В ньому вже встановлено поро-
гове значення.
У разі досягнення порогового значення насос 
має вимикатися.

Контроль моторного відділення
• Контроль відділення двигуна слід підключати 

через реле опрацювання даних! Для цього ми 
радимо реле NIV 101/A. Порогове значення 
складає 30 кОм. У разі досягнення порогового 
значення насос має вимикатися.

Під'єднання контролю ущільнювальної 
камери

• Стрижневий електрод слід підключати через 
реле опрацювання даних! Для цього ми ради-
мо реле XR-41x. Порогове значення складає 
30 кОм.

• Підключення слід здійснювати через іскроза-
хищений електричний контур!

Експлуатація
• Довготривалий режим роботи до номі-

нальної частоти (50 Гц або о60 Гц), за умови 
дотримання мінімальної швидкості течії

• Додаткові заходи стосовно ЕМС (вибір 
частотного перетворювача, використання 
фільтрів і т.ін.)

• Обов’язкове дотримання значень номіналь-
ного струму і номінальної кількості обертів 
двигуна

• Можливість під’єднання до двигуна окре-
мого контролю температури (біметалевий 
датчик або датчик РТС).

10.3.4. Введення в експлуатацію

НЕБЕЗПЕКА для життя через вибух! 
Насос без позначки вибухозахисту заборо-
нено використовувати у вибухонебезпеч-
них зонах! Існує небезпека для життя через 
можливість вибуху! Дотримуйтеся наве-
дених нижче вказівок щодо застосування у 
вибухонебезпечних зонах:

• Насос повинен мати дозвіл на його застосу-
вання у вибухонебезпечних зонах!

• Проводи електроживлення слід під’єдну-
вати поза межами вибухонебезпечних зон 
або всередині вибухозахищеного корпусу, 
виконаного згідно DIN EN 60079-0!

• Прилади керування слід встановлювати 
поза межами вибухонебезпечних зон або 
всередині вибухозахищеного корпусу, ви-
конаного згідно DIN EN 60079-0! Ці прилади 
також мають бути допущені до застосуван-
ня з вибухозахищеними насосами.

• Встановлене додаткове приладдя також 
повинно бути допущене до застосування з 
вибухозахищеними насосами!



382 WILO SE 11/2014 V05 DIN A4

Українська ДОДАТОК

НЕБЕЗПЕКА для життя через вибух! 
Під час роботи корпус гідравліки повинен 
бути повністю залитий (повністю заповне-
ний перекачуваним середовищем). Якщо 
корпус гідравліки не буде занурений та 
(або) у гідравліці буде повітря, поява іскри 
(наприклад, через електростатичний заряд) 
може призвести до вибуху! Забезпечте 
вимкнення за допомогою захисту від сухого 
ходу.

Окрім інформації, наведеної у розділі "Введен-
ня в експлуатацію", стосовно вибухозахище-
них насосів слід дотримуватися наступного:

• Визначення вибухонебезпечної зони є 
обов’язком експлуатуючої організації. У межах 
вибухонебезпечної зони можна використову-
вати лише насоси зі спеціальним дозволом.

• Насоси, що мають дозвіл для застосування у 
вибухонебезпечних зонах, повинні бути відпо-
відним чином позначені.

• Щоб у режимі роботи S3, за сухих двигунів, 
добитися потрібного охолодження, коли 
двигун працює у незануреному стані, двигуни 
перед наступним ввімкненням слід заповнити 
до кінця!

10.3.5. Технічне обслуговування

НЕБЕЗПЕКА для життя через електричний 
струм! 
Під час робіт з електричними приладами 
виникає небезпека для життя через ура-
ження струмом. Під час усіх робіт з техніч-
ного обслуговування та ремонтно-віднов-
лювальних робіт насос слід відключити від 
мережі та захистити від несанкціонованого 
повторного ввімкнення. Пошкодження на 
кабелі електроживлення повинен усувати 
виключно кваліфікований електромонтер.

Окрім інформації, наведеної у розділі "Техніч-
не обслуговування", стосовно вибухозахище-
них насосів слід дотримуватися наступного:

• Дотримуватися приписів стосовно виконання 
робіт з технічного обслуговування або ремон-
ту, наведених у цій інструкції з експлуатації та 
технічного обслуговування.

• Ремонтно-відновлювальні роботи та (або) 
конструктивні зміни, які не наведено в цій 
інструкції з експлуатації та технічного обслу-
говування  або які можуть нашкодити безпеці 
Ex-захисту, дозволяється проводити лише 
виробнику або сертифікованим станціям тех-
нічного обслуговування.

• Ремонтні роботи, що стосуються зазорів, 
призначених захищати від поширення полум’я 
від вибуху, слід виконувати виключно згідно 
конструктивних характеристик виробника. 
Ремонт згідно значень таблиць 1 і 2 норми 
DIN EN 60079-1 є неприпустимим.

• Дозволяється використовувати виключно 
рекомендовані виробником різьбові заглуш-
ки, які належать принаймні до класу міцності 
600 Н/мм².

Заміна кабелю
Самостійно замінювати кабель суворо забо-
ронено – цю роботу має виконувати виробник 
або сертифіковане ним сервісне підприємство!

10.4. Запасні частини
Замовлення запасних частин здійснюється 
через сервісний центр Wilo. Щоб уникнути 
непорозумінь і помилкових замовлень, завжди 
вказуйте серійний номер або артикул.

Можливі технічні зміни!
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