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1. Γενικά

1.1 Συνοπτικά γι’ αυτό το εγχειρίδιο
Το πρωτότυπο των οδηγιών λειτουργίας είναι
στη γαλλική γλώσσα. Όλες οι άλλες γλώσσες
αυτών των οδηγιών είναι μετάφραση του πρω-
τοτύπου.
Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας απο-
τελούν αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. 
Θα πρέπει να φυλάσσονται πάντοτε κοντά στο
προϊόν. Η λεπτομερής τήρηση αυτών των οδη-
γιών αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση
της προβλεπόμενης χρήσης και του σωστού χει-
ρισμού του προϊόντος.
Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αντι-
στοιχούν στον τύπο του προϊόντος και στο
τεχνολογικό επίπεδο βάσει του οποίου διαμορ-
φώνονται τα πρότυπα ασφαλείας κατά τη χρονι-
κή στιγμή της εκτύπωσης.

2. Ασφάλεια

Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν βασικές
υποδείξεις, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά
την τοποθέτηση και τη λειτουργία. Για το λόγο
αυτό οι οδηγίες πρέπει να διαβάζονται πριν από
τη συναρμολόγηση και την έναρξη χρήσης, τόσο
από τον εγκαταστάτη, όσο και από τον υπεύθυνο
χρήστη.
Εκτός από τις γενικές υποδείξεις ασφαλείας που
παρατίθενται στην παρούσα ενότητα («Ασφά-
λεια»), πρέπει να τηρούνται επίσης και οι ειδικές
υποδείξεις ασφαλείας που υπάρχουν στις παρα-
κάτω βασικές ενότητες και οι οποίες επισημαί-
νονται με σύμβολα κινδύνου.

2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες 
λειτουργίας

Σύμβολα

Γενικό σύμβολο κινδύνου

Κίνδυνος λόγω ηλεκτρικής τάσης

ΟΔΗΓΙΑ: ....

Λέξεις-σύμβολα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση.
Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο χρήστης μπορεί να υπο-
στεί (σοβαρούς) τραυματισμούς. Το σύμβολο
«Προειδοποίηση» σημαίνει ότι υπάρχει η
πιθανότητα πρόκλησης (σοβαρών) τραυματι-
σμών, αν δεν ληφθεί υπόψη αυτή η υπόδειξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί
ζημιά στην αντλία/εγκατάσταση. Η επισήμανση
«Προσοχή» αφορά πιθανές ζημιές λόγω μη
τήρησης των υποδείξεων.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Μια χρήσιμη υπόδειξη για το χειρι-
σμό του προϊόντος. Εφιστά την προσοχή και
σχετικά με τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να
αντιμετωπίσετε.

2.2 Εξειδίκευση προσωπικού
Το προσωπικό συναρμολόγησης πρέπει να δια-
θέτει την αντίστοιχη εξειδίκευση γι’ αυτές τις
εργασίες.

2.3 Κίνδυνοι εάν αγνοηθούν οι υποδείξεις 
ασφαλείας
Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να
έχει σαν επακόλουθο τον κίνδυνο προσώπων,
εγκατάστασης και αντλίας. Η μη τήρηση των
υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει στην
απώλεια κάθε αξίωσης αποζημίωσης/εγγύησης.
Αναλυτικά, η μη τήρηση των υποδείξεων ασφα-
λείας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τους εξής
κινδύνους:

• Αδυναμία εκτέλεσης σημαντικών λειτουργιών
της αντλίας/της εγκατάστασης.

• Κινδύνους για τα άτομα από ηλεκτρικές, μηχανι-
κές ή βακτηριολογικές επιδράσεις.

2.4 Υποδείξεις ασφάλειας για τον χρήστη
Πρέπει να δίδεται προσοχή στους κανονισμούς
που ισχύουν για την πρόληψη ατυχημάτων.
Πρέπει να αποκλεισθούν οι κίνδυνοι που προ-
έρχονται από την ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να
τηρούνται οι οδηγίες των τοπικών ή γενικών
κανονισμών [π.χ. IEC, VDE κ.τ.λ.], καθώς και οι
οδηγίες των τοπικών επιχειρήσεων ηλεκτρικής
τροφοδοσίας.
Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποι-
είται από άτομα με περιορισμένες φυσικές,
κινητικές ή διανοητικές ικανότητες, ή που δεν
διαθέτουν εμπειρία ή σχετικές γνώσεις (ούτε
από παιδιά). Εκτός εάν επιτηρούνται από ένα
άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά
τους ή αν λαμβάνουν οδηγίες από αυτό το άτομο
σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην
υπάρξει περίπτωση να παίξουν με τη συσκευή.

2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες 
ελέγχου και συναρμολόγησης
Ο χρήστης οφείλει να φροντίζει, ώστε όλες οι
εργασίες επιθεώρησης και συναρμολόγησης να
πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο και
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, το οποίο έχει
κατανοήσει επακριβώς τις οδηγίες λειτουργίας.
Οι εργασίες στην αντλία/εγκατάσταση επιτρέπε-
ται να εκτελούνται μόνο σε ακινητοποιημένη
κατάσταση.

2.6 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή
ανταλλακτικών
Τροποποιήσεις της αντλίας/εγκατάστασης 
επιτρέπονται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον
κατασκευαστή. Τα αυθεντικά ανταλλακτικά και 
ο πρόσθετος εξοπλισμός που φέρει έγκριση από
τον κατασκευαστή διασφαλίζουν την πλήρη
ασφάλεια λειτουργίας. Η χρήση άλλων εξαρτη-
μάτων μπορεί να αναιρέσει την εγγύηση για
ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση αυτών
των εξαρτημάτων.

2.7 Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας
Η ασφάλεια κατά τη λειτουργία της παραδιδό-
μενης αντλίας/εγκατάστασης διασφαλίζεται
μόνο σε περίπτωση ενδεδειγμένης χρήσης σύμ-
φωνα με το κεφάλαιο 4 των οδηγιών λειτουρ-
γίας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μια
απόκλιση από τις οριακές τιμές που δίδονται
στον κατάλογο ή στο φύλλο στοιχείων του
προϊόντος.
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3. Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση

Κατά την παράδοση πρέπει να ελέγχεται αν το
μηχάνημα δεν υπέστει ζημιές κατά τη μεταφορά.
Εάν διαπιστωθούν ζημιές, ξεκινήστε τις απαι-
τούμενες διαδικασίες με τη μεταφορική εταιρεία
μέσα στις αντίστοιχες προθεσμίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την ενδιάμεση αποθήκευση η
αντλία πρέπει να βρίσκεται σε στεγνό χώρο και
να προστατεύεται από κτυπήματα και εξωτερι-
κές επιδράσεις του περιβάλλοντος (υγρασία,
παγετό, κ.τ.λ).

Μεταχειρίζεστε την αντλία με προσοχή, ώστε να
αποφεύγονται οι κάθε είδους ζημιές.

4. Προβλεπόμενος σκοπός χρήσης

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος βλάβης της αντλίας!
Οι υποβρύχιες αντλίες της σειράς TWI 5 είναι
σχεδιασμένες αποκλειστικά για την άντληση
νερού.

Οι υποβρύχιες αντλίες της σειράς TWI 5 μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για τις εξής εφαρμογές:

• Σε φρεάτια με μικρό βάθος, δοχεία, δεξαμενές 
• Για την άντληση και τη μεταφορά νερού διεργα-

σιών:
Εντός της οικίας (τροφοδοσία νερού)
Στη γεωργία (άρδευση με καταιονισμό και κανο-
νική, …)

• Είναι κατάλληλες για: Καθαρό νερό, νερό διερ-
γασιών, κρύο νερό, βρόχινο νερό
Η αντλία δεν είναι σχεδιασμένη για συνεχή λει-
τουργία, όπως π.χ. σε σιντριβάνια (σε περίπτω-
ση συνεχούς λειτουργίας πάνω από 2 ώρες μει-
ώνεται η διάρκεια ζωής του μηχανήματος).
Δεν επιτρέπεται η χρήση της αντλίας για την
εκκένωση νερού από πισίνες.

5. Στοιχεία για το προϊόν

5.1 Κωδικοποίηση τύπου

TWI5 - SE - 304 - EM - FS / B

Κατασκευαστική
σειρά αντλιών

SE - Πλωτή λήψη (πλαϊνή 
σύνδεση αναρρόφησης)

Ονομαστική παροχή 
άντλησης σε m3/h

Αριθμός βαθμίδων

EM - Μονοφασικός κινητήρας 230 V

DM - Τριφασικός κινητήρας 400 V

FS - Ενσωματωμένος πλωτηροδιακόπτης

B - Τεχν. τύπος κατασκευής

5.2 Τεχνικά στοιχεία

• Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
• Πίεση προσαγωγής (τύπος SE): 0,1 έως 4 bar
• Μέγιστη θερμοκρασία υγρού άντλησης: 40 °C
• Κατανάλωση ισχύος P1 : βλέπε πινακίδα τύπου
• Ονομαστικό ρεύμα: βλέπε πινακίδα τύπου
• Αριθμός στροφών: βλέπε πινακίδα τύπου

• Βαθμός προστασίας κινητήρα: IP68
• Βαθμός προστασίας ηλεκτρικού πίνακα 

(μονοφασικό ρεύμα): IP54
• Κατηγορία μόνωσης: 155
• Συχνότητα: 50 Hz
• Ηλεκτρική Μονοφασικό ρεύμα: 230 V (± 10 %)

τάση Τριφασικό ρεύμα: 400 V (± 10 %)
• Μήκος καλωδίου: 20 m
• Μέγιστη συχνότητα εκκινήσεων/ώρα: 40
• Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m
• Μέγ. μέγεθος σωματιδίων 

στερεών υλικών: 2 mm
• Μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο: 50 g/m3

Διαστάσεις και συνδέσεις: (βλέπε σχήμα 1)

5.3 Περιεχόμενο παράδοσης
• Αντλία με μονοφασικό κινητήρα με καλώδιο

σύνδεσης (H07RN-F) και ηλεκτρικό πίνακα με
καλώδιο ρεύματος 2 m με βύσμα για πρίζα
ή αντλία με μονοφασικό κινητήρα με καλώδιο
σύνδεσης (H07RN-F) και ένα καλώδιο (3 φάσεις + 
γείωση).

• Οι κατασκευαστικοί τύποι FS παραδίδονται με
έναν πλωτηροδιακόπτη κατευθείαν συνδεδεμένο
στον κινητήρα.

• Κατασκευή SE: 4 αποσβεστήρες κραδασμών με
βίδες.

• Σχοινί μεταφοράς μεταφοράς 20 m.
• Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας.
• Υποδείξεις ασφαλείας.

5.4 Προαιρετικός εξοπλισμός
Ο προαιρετικός εξοπλισμός πρέπει να παραγ-
γέλνεται ξεχωριστά:

• Βάνα απομόνωσης
• Βαλβίδα αντεπιστροφής
• Ηλεκτρικός πίνακας και προστασία κινητήρα
• Ασφαλειοδιακόπτης
• Πλωτηροδιακόπτης
• Ακουστικός συναγερμός υπερχείλισης
• Fluidcontrol
• Επιτηρητής πίεσης
• Φίλτρο αναρρόφησης με πλωτήρα: 

- Χονδρό φίλτρο, - λεπτό φίλτρο
Συνιστάται η χρήση καινούριου προαιρετικού
εξοπλισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
ονομασίες των εξαρτημάτων και τους κωδικούς
παραγγελίας βλέπε στον Κατάλογο και το Φύλλο
στοιχείων.

5.5 Περιγραφή της αντλίας (σχήμα 2, 3, 4, 5, 6 και 7)
1. Βαλβίδα αντεπιστροφής
2. Βάνα φραγής
3. Διακόπτης πλωτήρα
4. Πίνακας σύνδεσης μονοφασικού ρεύματος
5. Σχοινί μεταφοράς
6. Fluidcontrol
7. Καλώδιο παροχής ρεύματος
8. Πλωτήρας στην κάτω θέση
9. Πλωτήρας στην επάνω θέση
10. Επιτηρητής πίεσης
11. Πίνακας σύνδεσης τριφασικού ρεύματος
12. Φίλτρο αναρρόφησης με πλωτήρα:
13. Διάτρηση τρύπας εξαέρωσης 

(γίνεται από το χρήστη με Ø 3 mm)
14. Κεφαλή αναρρόφησης

Ελληνικά
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5.6 Δομή αντλίας και κινητήρα
Η υποβρύχια αντλία είναι δομημένη όπως μια
πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία. 
Όλα τα μέρη της αντλίας που έρχονται σε επαφή
με το υγρό άντλησης είναι κατασκευασμένα από
ανοξείδωτο χάλυβα.
Ο ηλεκτροκινητήρας διαχωρίζεται από το υδραυ-
λικό τμήμα της αντλίας μέσω δύο στυπιοθλιπτών
δακτυλίου και ένα ενδιάμεσο θάλαμο γεμάτο με
λάδι, που διασφαλίζουν τη στεγανώτητά του.
Στο περιεχόμενο παράδοσης της αντλίας περιέ-
χεται ένα σχοινί μεταφοράς. Στην κάτω πλευρά
της αντλίας υπάρχει μια κεφαλή αναρρόφησης.
Τα μοντέλα SE διαθέτουν ένα πλευρικό στόμιο
αναρρόφησης για τη σύνδεση ενός πλωτού ή
σταθερού φίλτρου αναρρόφησης, όπως και μια
καμπύλη βάσης με 4 αποσβεστήρες κραδασμών
για τη συναρμολόγηση στο έδαφος.

Η αντλία με μονοφασικό κινητήρα (EM) παραδί-
δεται έτοιμη προς σύνδεση με έναν ηλεκτρικό
πίνακα, ο οποίος περιέχει τα εξής:

• ένα διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
με λυχνία ελέγχου,

• ένα ρελέ υπερέντασης ρεύματος με χειροκίνητη
επαναφορά,

• έναν πυκνωτή,
• μια σύνδεση για πλωτηροδιακόπτη (ασφάλεια

έναντι έλλειψης νερού),
• ένα καλώδιο συνδεδεμένο στο κουτί ακροδεκτών

και στην αντλία,
• ένα καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος, μήκους 2 m,

με βύσμα σούκο.
Ο κινητήρας διαθέτει ένα σύστημα προστασίας,
το οποίο διακόπτει τη λειτουργία του σε περί-
πτωση υπερθέρμανσης, και τον επανενεργοποιεί
αυτόματα, αφού κρυώσει πάλι επαρκώς.
Η αντλία με τριφασικό κινητήρα (DM) παραδίδε-
ται με ένα καλώδιο ελεύθερου άκρου 
(3 φάσεις + γείωση).
Ο ηλεκτρικός πίνακας μπορεί να τοποθετηθεί
από την Wilo ή από τον πελάτη. 
Ο ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να διαθέτει διακό-
πτη προστασίας κινητήρα.
Μετά από μια διέγερση της προστασίας υπερ-
φόρτωσης, πρέπει να γίνει επαναφορά της κατά-
στασης προστασίας με πάτημα του διακόπτη
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

6. Εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εγκατάσταση και η ηλεκτρική σύν-
δεση επιτρέπεται να γίνεταιι μόνο από ειδικευμέ-
νους τεχνικούς και σύμφωνα με τους ισχύοντες
τοπικούς κανονισμούς!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμών!
Πρέπει να δίδεται προσοχή στους κανονισμούς
που ισχύουν για την πρόληψη ατυχημάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Πρέπει να αποκλεισθούν οι κίνδυνοι που προέρ-
χονται από την ηλεκτρική ενέργεια.
Πρέπει να δοθεί προσοχή στους ισχύοντες κανο-
νισμούς περί ηλεκτρισμού, όπως και σε γενικές
εθνικές προδιαγραφές και κανονισμούς.

6.1 Εγκατάσταση
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος βλάβης της αντλίας!
Η αντλία δεν επιτρέπεται να μεταφέρεται από το
ηλεκτρικό της καλώδιο, να καθελκύεται αναρτη-
μένη σε αυτό ή να κρεμιέται από αυτό.

- Το σημείο εγκατάστασης της αντλίας δεν επιτρέ-
πεται να έχει παγετό.

- Προσδέστε το σχοινί μεταφοράς στο άνοιγμα
στερέωσης στο επάνω μέρος της αντλίας.

- Συνδέστε το σωλήνα κατάθλιψης.
- Στερεώστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος με

κατάλληλα μέσα στερέωσης χωρίς παραμένουσες
τάσεις στο σωλήνα κατάθλιψης.

- Βυθίστε την αντλία στο νερό από το σχοινί μετα-
φοράς, έτσι ώστε να είναι πάντοτε κάτω από το
νερό. Μέγιστο βάθος βύθισης: 20 m σε ελεύθερη
ανάρτηση.

- Η αντλία μπορεί να λειτουργήσει σε οριζόντια θέση.
- Πρέπει να είναι βέβαιο ότι το φρεάτιο έχει ομοι-

όμορφη διάμετρο και η αντλία μπορεί να βυθιστεί
χωρίς να υπάρχουν εμπόδια.

- Η αντλία πρέπει να ευθυγραμμιστεί στο μέσο του
φρεατίου.

- Προσέξτε κατά τη λειτουργία ώστε η αντλία, το
καλώδιο της και το σχοινί μεταφοράς να μην τρί-
βονται πάνω στα άκρα του τοιχώματος του φρε-
ατίου ή σε άλλα εμπόδια.

- Στην τελική θέση λειτουργίας της η αντλία πρέπει
να έχει μια ελάχιστη απόσταση 0,50 m από τον
πυθμένα του φρεατίου.

- Πρέπει να είναι βέβαιο ότι υπάρχει πάντα ένα
ελάχιστο ύψος νερού 0,15 m πάνω από την
κεφαλή αναρρόφησης της αντλίας (όταν αυτή
είναι σε λειτουργία).

- Σε περίπτωση εγκατάστασης στο ύπαιθρο: Προ-
στατέψτε το σωλήνα κατάθλιψης, τον ηλεκτρικό
πίνακα, τις βάνες και τα ηλεκτρικά συστήματα
ελέγχου από τον παγετό.

- Σε περίπτωση χρήσης πλωτής λήψης (φίλτρο
αναρρόφησης με σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα)
πρέπει να προσέξετε ώστε το μήκος του εύκα-
μπτου σωλήνα να ταιριάζει με το σχήμα της
δεξαμενής. Για να αποφευχθεί η διείσδυση αέρα
στην αντλία, δεν επιτρέπεται το χονδρό φίλτρο
να φθάνει έως την επιφάνεια του νερού (βλέπε
σχήμα 8).

- Ο τύπος SE μπορεί να εγκατασταθεί κατευθείαν
πάνω στο δάπεδο με τις 4 τρύπες στη βάση στή-
ριξης (βίδες με ø 6 mm).

- Στους τύπους SE είναι δυνατόν να γίνει και ξηρή
εγκατάσταση, καθώς ο κινητήρας ψύχεται μέσω
του υγρού άντλησης (βλέπε σχήμα 7).

- Οι τύποι FS παραδίδονται με πλωτηροδιακόπτη
κατευθείαν συνδεδεμένο στον κινητήρα, οπότε η
αντλία ενεργοποιείται και απενεργοποιείται
αυτόματα (βλέπε σχήμα 3b). 
Ο πλωτηροδιακόπτης μπορεί να κινείται ελεύθερα.

- Ο ηλεκτρικός πίνακας που παραδίδεται μαζί με
την αντλία μονοφασικού κινητήρα παρέχει
ασφάλεια έναντι έλλειψης νερού με τη σύνδεση
ενός πλωτηροδιακόπτη (βλέπε ενότητα 6.3) και
αντίστοιχα τη δυνατότητα ενεργοποίησης/απε-
νεργοποίησης με τη σύνδεση ενός επιτηρητή πίε-
σης (βλέπε σχήμα 4).

- Οι ηλεκτρικοί πίνακες που προσφέρονται σαν
προαιρετικός εξοπλισμός για τις αντλίες τριφασι-
κού κινητήρα, παρέχουν την ασφάλεια έναντι
έλλειψης νερού με τη σύνδεση ενός πλωτηροδια-
κόπτη, όπως και τη δυνατότητα
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης με τη σύνδεση
ενός επιτηρητή πίεσης (βλέπε σχήμα 5).

6.2 Υδραυλική σύνδεση

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιάς της αντλίας! Στο
μοντέλο SE πρέπει πριν την εκκίνηση της αντλίας
ο εύκαμπτος σωλήνας να γεμίσει με νερό (βλέπε
σχήμα 8).

Οι αντλίες TWI5 είναι κανονικής αναρρόφησης.
Κατά τη χρήση χαλύβδινων σωλήνων με σύνδεση
σπειρώματος ή ημιεύκαμπτων σωλήνων από
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, δεν επιτρέ-
πεται η διάμετρος των σωλήνων να είναι μικρό-



τερη από τη διάμετρο της σύνδεσης στην αντλία.
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ημιεύκαμπτων
σωλήνων πρέπει η αντλία να στηρίζεται μέσω
του σχοινιού μεταφοράς που είναι στερεωμένο
πάνω στο περίβλημά της.
Στην έξοδο της αντλίας και πριν από τη βάνα
φραγής πρέπει να εγκατασταθεί οπωσδήποτε
μια βαλβίδα αντεπιστροφής.

6.3 Ηλεκτρική σύνδεση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνεται από
έναν ηλεκτρολόγο για εγκαταστάσεις με άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος και σύμφωνα με τους
ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.
Η ηλεκτρική τροφοδοσία της αντλίας πρέπει να
είναι εξοπλισμένη με μια διάταξη προστασίας
έναντι ρεύματος διαφυγής που διεγείρεται το
πολύ στα 30 mA. Αν το καλώδιο πάθει ζημιά,
αναθέστε την αντικατάστασή του σε έναν ειδι-
κευμένο ηλεκτρολόγο.

- Ελέγξτε το είδος και την τάση του ρεύματος της
σύνδεσης τροφοδοσίας.

- Λάβετε υπόψη τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου
της αντλίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Δώστε προσοχή να γίνει
σωστά η σύνδεση της γείωσης.

- Η αντλία με τριφασικό κινητήρα παραδίδεται με
καλώδιο μήκους 20 m, το οποίο πρέπει να συν-
δεθεί σε μια διάταξη προστασίας ή έναν ηλεκ-
τρικό πίνακα (ηλεκτρική σύνδεση σύμφωνα με
το ηλεκτρολογικό σχέδιο στις οδηγίες εγκατά-
στασης και λειτουργίας του ηλεκτρικού πίνακα).

- Οι κινητήρες πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με
ένα διακόπτη προστασίας, ρυθμισμένο ανάλογα
με το ρεύμα που αναγράφεται στην πινακίδα
τύπου του κινητήρα. Για τη διασφάλιση της 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας, πρέπει να προβλέπε-
ται ένας διακόπτης ασφαλείας (τύπου aM).
ΟΔΗΓΙΑ: Οι αντλίες μονοφασικού κινητήρα δια-
θέτουν μια προστασία έναντι υπερβολικού ρεύ-
ματος, ενσωματωμένη στον ηλεκτρικό πίνακα.

- Η αντλία με μονοφασικό κινητήρα έχει καλώδιο
τροφοδοσίας και παραδίδεται με κουτί πυκνωτή
και θερμική προστασία. Αυτό το κουτί πρέπει να
συνδεθεί στο δίκτυο ρεύματος με το αντίστοιχα
προβλεπόμενο καλώδιο.

- Πρέπει να συνδεθεί ένας πρωτηροδιακόπτης ή
ένας επιτηρητής πίεσης. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν από το άνοιγμα του
κελύφους, αποσυνδέστε την αντλία από το 
ηλεκτρικό ρεύμα.

Απομακρύνετε τη γεφύρωση και στη θέση της
συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του διακό-
πτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και εφό-
σον υπάρχει, το καλώδιο γείωσης. Για οδηγίες
σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση, βλέπε το
σχέδιο σύνδεσης μέσα στο κουτί ακροδεκτών. 

- Ρύθμιση ύψους: Πρέπει να εξασφαλίζεται πάντα
μια ελάχιστη στάθμη νερού 150 mm πάνω από
την κεφαλή αναρρόφησης, όταν η αντλία είναι
απενεργοποιημένη (βλέπε σχήμα 3a).

7. Θέση σε λειτουργία

7.1 Φορά περιστροφής
ΟΔΗΓΙΑ: Η πίεση που μετριέται στην έξοδο της
διάτρησης με τη βάνα κλειστή, αντιστοιχεί στο
μανομετρικό ύψος της αντλίας σε μηδενική

παροχή, μείον το ύψος μεταξύ του σημείου
μέτρησης και της στάθμης του νερού.

Μονοφασικό ρεύμα 230 V: Δεν υπάρχει κίνδυ-
νος λανθασμένης φοράς περιστροφής.

Τριφασικό ρεύμα 400 V: Για να γίνει έλεγχος
της σωστής φοράς περιστροφής της αντλίας,
αρκεί να ελεγχθεί η πίεση παροχής. Η σωστή
φορά περιστροφής παράγει την υψηλότερη
πίεση παροχής.
Είναι επίσης δυνατό να μετρηθεί η πίεση παρο-
χής με κλειστή τη βάνα και να συγκριθεί η τιμή
που μετρήθηκε με την ονομαστική τιμή πίεσης.
Σε περίπτωση λανθασμένης φοράς περιστροφής
πρέπει να εναλλαχθούν δύο οποιεσδήποτε
φάσεις στον ηλεκτρικό πίνακα ή στο διακόπτη
προστασίας.

7.2 Λειτουργία

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιάς της αντλίας!
Απαγορεύεται παντελώς η ξηρή λειτουργία της
αντλίας ή λειτουργία της με κλειστή τη βαλβίδα
απομόνωσης.
Η Wilo δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν
παρέχει καμία εγγύηση για ζημιές που οφείλο-
νται στην ξηρή λειτουργία της αντλίας.

- Κατά το γέμισμα του φρεατίου ή κατά την εγκα-
τάσταση της αντλίας μέσα σε αυτό, πρέπει να
εξασφαλίζεται η ελεύθερη κίνηση του πλωτηρο-
διακόπτη.

- Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις, οι ηλεκτρικές
διατάξεις ασφαλείας και οι τιμές ασφαλείας
πρέπει να ελεγχθούν ξανά.

- Μετρήστε τις τιμές ρεύματος σε κάθε σύνδεση
φάσης και συγκρίνετε τις τιμές μέτρησης με τις
ονομαστικές τιμές στην πινακίδα τύπου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιάς της αντλίας!
Δεν επιτρέπεται να υπερβληθούν οι δεδομένες
ονομαστικές τιμές ρεύματος κινητήρα.

- Μετά τη βύθιση της αντλίας στο νερό πρέπει να
γίνει πολλές φορές ενεργοποίηση και απενερ-
γοποίηση της αντλίας, για να ολοκληρωθεί η
εξαέρωσή της.

- Υπο ορισμένες συνθήκες είναι απαραίτητο να
γίνει μια διάτρηση Ø 3 mm στο σωλήνα κατάθλι-
ψης (βλέπε σχήμα 3, θέση 13), για να επιτευχθεί
καλύτερη εξαέρωση.

- Μετρήστε την τάση τροφοδοσίας με τον κινητή-
ρα σε λειτουργία.

ΟΔΗΓΙΑ: Για την επιτρεπόμενη ανοχή τάσης
βλέπε ενότητα 5.2.

8. Συντήρηση
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από εργασίες συντήρησης απο-
συνδέετε τις αντλίες από το ηλεκτρικό ρεύμα.

- Η αντλία δεν χρειάζεται κάποιες ιδιαίτερες
εργασίες συντήρησης.

- Εάν έχει βουλώσει η κεφαλή αναρρόφησης και η
απόδοση άντλησης της αντλίας έχει μειωθεί
πολύ, βγάλτε την κεφαλή αναρρόφησης και
καθαρίστε την με μια βούρτσα κάτω από το
νερό.

- Επισκευές στην αντλία ή τροποποιήσεις στις
ηλεκτρικές συνδέσεις επιτρέπεται να γίνονται
μόνο από ειδικούς ή από τεχνικούς του τμήμα-
τος εξυπηρέτησης πελατών. 

- Για τις παραγγελίες ανταλλακτικών πρέπει να
δίνονται όλα τα στοιχεία που υπάρχουν πάνω
στην πινακίδα τύπου της αντλίας.
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9. Βλάβες, αίτια και αποκατάσταση

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η άμμος μέσα στην αντλία και το
βούλωμα αποτελούν συχνά αιτίες βλάβης. Η
αντλία που δεν διαθέτει βάση στήριξης πρέπει
να κρεμιέται σε επαρκές ύψος από τον πυθμένα
του φρεατίου ώστε να αποτρέπεται η διείσδυση
άμμου στο εσωτερικό της.

Αν η προστασία υπερφόρτωσης διεγερθεί εκ
νέου μετά από μια πρώτη διέγερση, πρέπει να
γίνει συντήρηση στην αντλία από έναν ειδικό ή
από έναν τεχνικό του τμήματος εξυπηρέτησης
πελατών της Wilo.

Εάν δεν μπορεί να διορθωθεί η βλάβη, απευ-
θυνθείτε στον εγκαταστάτη σας ή στο τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών της Wilo.

10. Εγκατάσταση - Απεγκατάσταση

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσέξτε να μην μπερδέψετε μετα-
ξύ τους τα διάφορα εξαρτήματα.
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ την αντλία από το ηλεκτρικό
ρεύμα. (Βλέπε σχήμα 9a και 9b)

11. Ανταλλακτικά

Η παραγγελία ανταλλακτικών γίνεται μέσω των
τοπικών ειδικών καταστημάτων και/ή μέσω του
τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της Wilo. 
Για να αποφεύγονται οι μετέπειτα διευκρινίσεις
και τα λάθη κατά την παραγγελία, παρακαλείσθε
σε κάθε παραγγελία, να αναφέρετε όλα τα στοι-
χεία της πινακίδας τύπου.

Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών!

Βλάβες Αίτια Αποκατάσταση
Η αντλία εκκινείται και στη 
συνέχεια σταματάει πάλι

Λανθασμένη τάση ή πτώση τάσης Ελέγξτε την υπάρχουσα τάση κατά την εκκίνη-
ση: Διατομές καλωδίων ανεπαρκούς μεγέθους
μπορεί να οδηγήσουν σε πτώση τάσης εμποδί-
ζοντας την κανονική λειτουργία του κινητήρα.

Διακοπή στο καλώδιο ρεύματος προς
τον κινητήρα

Μετρήστε την αντίσταση μεταξύ των φάσεων.
Αν χρειάζεται ανασηκώστε την αντλία και
ελέγξτε το καλώδιο.

Έχει διεγερθεί η προστασία κινητήρα Ελέγξτε τις ρυθμισμένες τιμές ρεύματος στο
θερμικό διεγέρτη και συγκρίνετε με τα στοιχεία
στην πινακίδα τύπου.
Σημαντικό: Αν η διέγερση επαναλαμβάνεται
συχνά, μη συνεχίσετε με επανενεργοποίηση.
Βρείτε την αιτία. Οι επαναλαμβανόμενες επανε-
νεργοποιήσεις μπορεί να προξενήσουν γρήγορα
βλάβες στον κινητήρα λόγω υπερθέρμανσης.

Η αντλία δεν ενεργοποιείται/
απενεργοποιείται

Ο πλωτηροδιακόπτης μπλοκάρει ή δεν
κινείται ελεύθερα

Ελέγξτε τον πλωτηροδιακόπτη και διασφαλίστε
την κινητικότητά του.

Καθόλου ή ανεπαρκής ποσότητα
παροχής

Πολύ χαμηλή τάση Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας στον ηλεκτρικό
πίνακα.

Βουλωμένη η κεφαλή αναρρόφησης Σηκώστε την αντλία και καθαρίστε.
Η βάνα είναι κλειστή Ανοίξτε τη βάνα.

Λανθασμένη φορά περιστροφής 
κινητήρα (τριφασικός κινητήρας)

Εναλλάξτε δύο τυχαίες φάσεις στον ηλεκτρικό
πίνακα.

Η βαλβίδα αντεπιστροφής είναι 
μπλοκαρισμένη στην κλειστή θέση

Αποσυναρμολογήστε τη βαλβίδα αντεπιστρο-
φής και καθαρίστε την.

Έλλειψη νερού ή πολύ χαμηλή στάθμη
νερού στο φρεάτιο

Ελέγξτε τη στάθμη νερού στο φρεάτιο: Κατά τη
λειτουργία της αντλίας η στάθμη πρέπει να
βρίσκεται το λιγότερο 0,15 m πάνω από την
κεφαλή αναρρόφησης της αντλίας.

Παρουσία αέρα στην αντλία Ανοιξτε στο σωλήνα κατάθλιψης μια τρύπα με
ø 3 mm (βλέπε σχήμα 3, θέση 13) ανάμεσα
στην αντλία και τη βαλβίδα αντεπιστροφής.

Πολύ μεγάλη συχνότητα 
εκκινήσεων της αντλίας

Πολύ μικρή διαφορά ενεργοποίησης στο
μανόμετρο διαφορικής πίεσης 

Μεγαλώστε την απόσταση μεταξύ των σημείων
ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.

Λανθασμένη θέση του πλωτηροδιακό-
πτη

Τροποποιήστε τη θέση του πλωτηροδιακόπτη
έτσι, ώστε να ρυθμιστεί σωστά ο χρόνος ενερ-
γοποίησης της αντλίας.

Πολύ μικρός ο όγκος αποθήκευσης του
δοχείου πίεσης, ή αντίστοιχα πολύ
χαμηλή τιμή ρύθμισης για την αρχική
πίεση

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της πίεσης ενεργοποίησης και
επαναρυθμίστε.
Ελέγξτε την αρχική πίεση του δοχείου. Αυτή πρέπει
να βρίσκεται περί τα 0,3 bar κάτω από την πίεση
ενεργοποίησης της αντλίας.
Μεγαλώστε τον όγκο αποθήκευσης με πρόσθεση
ενός επιπλέον δοχείου ή αντικαταστήστε το δοχείο.

Η βαλβίδα αντεπιστροφής παρουσιάζει
διαρροή

Καθαρίστε και αντικαταστήστε τη βαλβίδα
αντεπιστροφής.
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