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1. Informacje ogólne

1.1 O niniejszym dokumencie
Oryginał instrukcji obsługi jest napisany w języku
francuskim. Wszystkie inne języki, w których
napisana jest niniejsza instrukcja, to tłumaczenia z
oryginału.
Instrukcja montażu i obsługi stanowi część pro-
duktu. Powinna być stale dostępna w pobliżu pro-
duktu. Ścisłe przestrzeganie tej instrukcji stanowi
warunek użytkowania zgodnego z przeznacze-
niem oraz należytej obsługi produktu.
Instrukcja montażu i obsługi jest zgodna z wersją
produktu i stanem norm regulujących problema-
tykę bezpieczeństwa, obowiązującym w dniu zło-
żenia instrukcji do druku.

2. Bezpieczeństwo

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe
wskazówki, które należy uwzględnić podczas
instalowania, uruchamiania i pracy urządzenia.
Dlatego instrukcja obsługi musi być koniecznie
przeczytana przez montera i użytkownika przed
przystąpieniem do montażu i uruchomienia.
Należy przestrzegać nie tylko ogólnych zasad
bezpieczeństwa podanych w tym punkcie, ale
także szczegółowych zasad bezpieczeństwa
przedstawionych w kolejnych punktach, oznaczo-
nych symbolami niebezpieczeństwa.

2.1 Oznaczenie zaleceń w instrukcji obsługi

Symbole

Ogólny symbol niebezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo związane z napięciem elek-
trycznym

ZALECENIE: ....

Teksty ostrzegawcze

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Bardzo niebezpieczna
sytuacja.
Nieprzestrzeganie grozi ciężkimi obrażeniami, 
a nawet śmiercią.

UWAGA! Użytkownik może doznać (ciężkich)
obrażeń. ‘Ostrzeżenie’ informuje, że istnieje
prawdopodobieństwo odniesienia (ciężkich)
obrażeń, jeżeli zalecenie zostanie zlekceważone.

OSTROŻNIE! Istnieje niebezpieczeństwo uszko-
dzenia pompy/instalacji. ‘Ostrożnie’ oznacza
możliwość uszkodzenia produktu w przypadku
niezastosowania się do zalecenia.

ZALECENIE! Użyteczna wskazówka dotycząca
posługiwania się produktem. Zwraca uwagę na
potencjalne trudności.

2.2 Kwalifikacje personelu
Personel wykonujący montaż musi posiadać
odpowiednie kwalifikacje do wykonania tych
zadań.

2.3 Niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrze-
gania zaleceń
Nieprzestrzeganie zaleceń dot. bezpieczeństwa
może prowadzić do powstania zagrożenia dla
osób oraz pompy/instalacji. Nieprzestrzeganie
zasad bezpieczeństwa może prowadzić do utraty
wszelkich praw do roszczeń odszkodowawczych.
W szczególności nieprzestrzeganie tych zasad
może nieść ze sobą następujące zagrożenia:

• awaria ważnych funkcji pompy/instalacji
• zagrożenie dla ludzi na skutek działania czynni-

ków elektrycznych, mechanicznych i bakteriolo-
gicznych

2.4 Zalecenia dla użytkowników
Należy przestrzegać obowiązujących zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy.
Należy wyeliminować zagrożenia związane z
energią elektryczną. Należy przestrzegać przepi-
sów (np. IEC, VDE itd.) oraz zaleceń lokalnego
zakładu energetycznego.
Urządzenie to nie jest przeznaczone d̈o użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdol-
nościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysło-
wymi, a także osoby nie posiadające wiedzy i/lub
doświadczenia w użytkowaniu tego typu urzą-
dzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zosta-
ną poinstruowane na temat korzystania z tëgo
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo.
Należy pilnować, äby urządzenie nie służyło dzie-
ciom do zabawy.

2.5 Zalecenia dotyczące przeglądów i prac monta-
żowych
Użytkownik jest zobowiązany zadbać o to, by
wszystkie czynności związane z przeglądami i
montażem wykonywali autoryzowani, odpowied-
nio wykwalifikowani specjaliści, którzy dokładnie
zapoznali się z instrukcją obsługi.
Prace przy pompie/instalacji można przeprowa-
dzać tylko wtedy, gdy urządzenia te są wyłączone.

2.6 Samowolna przebudowa i stosowanie niewłaści-
wych części zamiennych
Wprowadzanie modyfikacji w pompie/instalacji
dozwolone są tylko po uzgodnieniu z producen-
tem. Celem stosowania oryginalnych części
zamiennych i atestowanego wyposażenia dodat-
kowego jest zapewnienie bezpieczeństwa.
Zastosowanie innych części zwalnia producenta z
odpowiedzialności za wynikające z tego skutki.

2.7 Niedopuszczalne sposoby pracy
Niezawodność dostarczonej pompy/instalacji jest
zagwarantowane wyłącznie w przypadku użytko-
wania zgodnego z przeznaczeniem wg ustępu 4
instrukcji obsługi. Wartości graniczne, podane w
katalogu/specyfikacji, nie mogą być przekraczane
(odpowiednio w górę lub w dół).
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3. Transport i magazynowanie

Przy dostawie należy sprawdzić, czy podczas
transportu urządzenie nie uległo uszkodzeniu. 
W razie stwierdzenia uszkodzeń transportowych
należy podjąć stosowne kroki wobec spedytora z
zachowaniem odpowiednich terminów.

OSTROŻNIE! Miejsce magazynowania powinno
być suche a pompa zabezpieczona przed ewentu-
alnym uszkodzeniem mechanicznym oraz wpły-
wami zewnętrznymi (wilgocią, mrozem itd.).

Należy ostrożnie obchodzić się z pompą, aby
zapobiec różnego rodzaju uszkodzeniom.

4. Zakres zastosowania

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo uszkodzenia
pompy!
Pompy zatapialne typoszeregu TWI 5 są przezna-
czone wyłącznie do tłoczenia wody.

Pompy zatapialne typoszeregu TWI 5 można
wykorzystywać do następujących zastosowań:

• w studzienkach o niewielkiej głębokości, zbiorni-
kach, cysternach

• do pompowania i przetłaczania wody użytkowej:
w domu (zaopatrzenie w wodę)
w rolnictwie (zraszanie, nawadnianie,...)

• pompa jest przystosowana do: wody zanieczysz-
czonej, wody użytkowej, wody zimnej, deszczówki
Pompa nie jest przystosowana do pracy ciągłej,
np. do zasilania fontann (przy pracy ciągłej, trwa-
jącej powyżej 2 godzin następuje skrócenie okre-
su użytkowania pompy).
Pompy nie wolno stosować do opróżniania base-
nów.

5. Dane produktu

5.1 Oznaczenie typu

TWI5 - SE - 304 - EM - FS / B

Typoszereg pomp

SE – pobór pływający 
(boczne przyłącze ssące)

Przepływ w m³/h

Liczba stopni

EM – silnik jednofazowy 230 V

DM – silnik indukcyjny trójfazowy 400 V

FS – wbudowany wyłącznik pływakowy

B – typ wersji technicznej

5.2 Dane techniczne

• Max. ciśnienie robocze: 10 bar
• Ciśnienie na dopływie (wersja SE): od 0,1 do 4 bar
• Max. temperatura przetłaczanej cieczy: 40°C
• Pobór mocy P1: patrz tabliczka znamionowa
• Prąd znamionowy: patrz tabliczka znamionowa
• Prędkość obrotowa: patrz tabliczka znamionowa
• Stopień ochrony silnika: IP68

• Stopień ochrony urządzenia sterującego (prąd
zmienny 1-fazowy): IP54

• Klasa izolacji: 155
• Częstotliwość: 50 Hz
• Napięcie prąd zmienny 1-fazowy: 230 V (± 10%)

prąd trójfazowy: 400 V (± 10%)
• Długość przewodu: 20 m
• Max. częstotliwość załączania/h: 40
• Max. głębokość zanurzenia: 20 m
• Max. wielkość ziarna ciał stałych: 2 mm
• Max. zawartość piasku: 50 g/m³

Wymiary i przyłącza: (patrz rys. 1)

5.3 Zakres dostawy
• Pompa z silnikiem prądu zmiennego z kablem

zasilającym (H07RN-F) oraz urządzeniem sterują-
cym z przewodem sieciowym o długości 2 m z
wtyczką sieciową
lub pompa z silnikiem indukcyjnym trójfazowym 
z kablem zasilającym (H07RN-F) i przewodem
(3 fazy + uziemienie)

• Wersje FS są dostarczane z wyłącznikiem pływa-
kowym bezpośrednio podłączonym do silnika

• Wersja SE: 4 amortyzatory drgań ze śrubami
• Lina nośna 20 m
• Instrukcja montażu i obsługi
• Zalecenia dot. bezpieczeństwa

5.4 Wyposażenie dodatkowe
Wyposażenie dodatkowe należy zamawiać
oddzielnie.

• Zawór odcinający
• Zawór zwrotny
• Urządzenie sterujące i zabezpieczenie silnika
• Wyłącznik ochronny
• Wyłącznik pływakowy
• Akustyczny alarm przelewowy
• Fluidcontrol
• Czujnik ciśnienia
• Filtr ssący z pływakiem: 

- filtr zgrubny, - filtr dokładny
Zaleca się stosowanie nowego wyposażenia
dodatkowego.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących
oznaczenia części i numerów katalogowych, patrz
katalog i specyfikacja.

5.5 Opis pompy (rysunek 2, 3, 4, 5, 6 i 7)
1. Zawór zwrotny
2. Zawór odcinający
3. Wyłącznik pływakowy
4. Skrzynka podłączeniowa na prąd zmienny
5. Lina nośna
6. Fluidcontrol
7. Przewód zasilający
8. Pływak w położeniu dolnym
9. Pływak w położeniu górnym
10. Czujnik ciśnienia
11. Skrzynka podłączeniowa na prąd trójfazowy
12. Filtr ssący z pływakiem
13. Otwór odpowietrzenia 

(do wykonania samodzielnie, Ø 3 mm)
14. Kosz ssawny

Polski
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5.6 Budowa pompy i silnika
Pompa zatapialna jest skonstruowana analogicz-
nie do wielostopniowej pompy wirowej. 
Wszystkie części pompy, które mają kontakt 
z medium, są wykonane ze stali nierdzewnej.
Silnik elektryczny jest oddzielony od hydraulicznej
części pompy za pomocą dwóch uszczelnień
mechanicznych oraz wypełnionej olejem komory
pośredniej, co zapewnia szczelność silnika.
Zakres dostawy pompy obejmuje linę nośną. 
Na spodzie pompy znajduje się kosz ssawny.
Modele SE są wyposażone w boczny króciec
ssawny do podłączania pływającego i stacjonar-
nego filtra ssącego oraz kolano ze stopą z 
4 amortyzatorami drgań do montażu na podłożu.

Pompa z silnikiem prądu zmiennego (EM) gotowa
do podłączenia jest dostarczana z urządzeniem
sterującym, wyposażonym w:

• włącznik/wyłącznik z lampką kontrolną
• przekaźnik nadprądowy z resetem ręcznym
• kondensator
• przyłącze wyłącznika pływakowego (zabezpiecze-

nie przed suchobiegiem)
• przewód podłączony do skrzynki zaciskowej i do

pompy
• przewód sieciowy o długości 2 m z wtyczką 

z uziemieniem
Silnik jest wyposażony w system ochrony, który 
w razie przegrzania automatycznie wyłącza silnik
i uruchamia ponownie po dostatecznym schło-
dzeniu.
Pompa z silnikiem indukcyjnym trójfazowym
(DM) jest dostarczana z przewodem bez wtyczki
(3 fazy+ uziemienie).
Urządzenie sterujące może być udostępnione
przez Wilo lub zapewnione przez Klienta. 
Urządzenie sterujące musi być wyposażone 
w wyłącznik zabezpieczenia silnika.
Po uaktywnieniu ochrony przed przeciążeniem
należy zresetować status ochrony naciskając
włącznik/wyłącznik.

6. Instalacja i podłączenie
OSTROŻNIE! Wykonanie instalacji i podłączenia
elektrycznego zlecać wyłącznie personelowi spe-
cjalistycznemu posiadającemu wymagane prawem
uprawnienia!

UWAGA! Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
Należy przestrzegać obowiązujących zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy.

UWAGA! Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Należy wyeliminować zagrożenia związane z
energią elektryczną.
Przestrzegać obowiązujących krajowych przepi-
sów dotyczących instalacji elektrycznej.

6.1 Instalacja

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo uszkodzenia
pompy!
Nie wolno przenosić, opuszczać ani zawieszać
pompy na przewodzie zasilającym.

- Miejsce ustawienia pompy nie może być narażone
na działanie mrozu

- Zamocować linę nośną w otworze do mocowania
w górnej części pompy

- Podłączyć przewód ciśnieniowy
- Przy pomocy odpowiednich środków przymoco-

wać przewód zasilający bez naprężeń do przewo-
du ciśnieniowego

- Opuścić pompę na linie nośnej do wody i ustawić
w taki sposób, aby była stale zanurzona. Max. głę-
bokość zanurzenia: 20 m, w swobodnym zawie-
szeniu.

- Pompa może pracować w pozycji poziomej
- Należy zapewnić jednakową średnicę studzienki,

tak aby zanurzenie pompy odbywało się bez prze-
szkód

- Ustawić pompę w środku studzienki
- Zwrócić uwagę na to, aby pompa, przewód zasila-

jący i lina nośna nie tarły podczas pracy pompy o
krawędź studzienki lub inne przeszkody

- W ostatecznej pozycji roboczej odległość pompy od
dna studzienki musi wynosić przynajmniej 0,50 m

- Należy zapewnić stały, minimalny poziom wody
nad koszem ssawnym pompy, wynoszący 0,15 m
(przy pracującej pompie)

- W przypadku instalacji na wolnym powietrzu:
przewód ciśnieniowy, elektryczne urządzenie ste-
rujące, zawory i sterowniki elektryczne należy
zabezpieczyć przed mrozem

- Przy stosowaniu poboru pływającego (filtr ssący 
z przyłączem węża) należy zwrócić uwagę na to,
aby długość węża była dostosowana do kształtu
cysterny. Aby zapobiec przenikaniu powietrza do
pompy, filtr zgrubny nie może sięgać do
powierzchni wody (patrz rysunek 8)

- Pompę wersji SE można zainstalować bezpośred-
nio na podłożu za pomocą 4 otworów w stopie
(śruby ø 6 mm)

- W przypadku wersji SE istnieje możliwość instala-
cji na sucho, ponieważ silnik jest chłodzony przez
medium (patrz rysunek 7)

- Wersje FS są dostarczane z wyłącznikiem pływa-
kowym podłączonym bezpośrednio do silnika, co
umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie
pompy (patrz rysunek 3b). 
Wyłącznik pływakowy może się swobodnie poruszać

- Urządzenie sterujące wchodzące w zakres dosta-
wy pomp z silnikiem prądu zmiennego umożliwia
korzystanie z funkcji zabezpieczenia przed sucho-
biegiem po podłączeniu wyłącznika pływakowego
(patrz punkt 6.3) lub włączanie/wyłączanie po
podłączeniu czujnika ciśnienia (patrz rysunek 4)

- Skrzynki podłączeniowe oferowane w ramach
wyposażenia dodatkowego pomp z silnikiem
indukcyjnym trójfazowym umożliwiają korzystanie
z funkcji zabezpieczenia przed suchobiegiem po
podłączeniu wyłącznika pływakowego oraz włą-
czanie/wyłączanie po podłączeniu czujnika ciśnie-
nia (patrz rysunek 5)

6.2 Podłączenie hydrauliczne

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo uszkodzenia
pompy! W przypadku modelu SE przed urucho-
mieniem pompy należy napełnić wąż wodą (patrz
rysunek 8).



Pompy TWI5 to pompy normalnie zasysające.
Jeżeli stosowane są rury stalowe z przyłączem
gwintowanym lub półsztywne rury polietylenowe
o dużej gęstości, średnica rurociągu nie może być
mniejsza niż średnica przyłącza do pompy.
W przypadku zastosowania rur półsztywnych,
pompę należy podeprzeć na linie nośnej zamoco-
wanej do korpusu pompy.
Na wyjściu pompy oraz przed zaworem odcinającym
należy koniecznie zamontować zawór zwrotny.

6.3 Podłączenie elektryczne

UWAGA! Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Podłączenie elektryczne wykonuje uprawniony
Instalator, posiadający wymagane prawem upraw-
nienia.
Zasilanie prądowe pompy musi być wyposażone 
w zabezpieczenie różnicowo-prądowe, załączane
przy max. 30 mA. Naprawę uszkodzeń przewodu
może przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany
instalator elektryk.

- Sprawdzić rodzaj prądu i napięcie zasilania
- Uwzględnić dane znajdujące się na tabliczce zna-

mionowej pompy

UWAGA! Zwrócić uwagę na prawidłowe podłą-
czenie uziemienia

- Pompa z silnikiem indukcyjnym trójfazowym jest
dostarczana z przewodem o długości 20 m, który
należy podłączyć do urządzenia ochronnego lub
sterującego (podłączenie elektryczne zgodne ze
schematem połączeń w instrukcji montażu i
obsługi urządzenia sterującego)

- Silniki muszą być wyposażone w wyłącznik
ochronny, ustawiony na natężenie prądu, wskaza-
ne na tabliczce znamionowej silnika Aby zapewnić
zasilanie elektryczne, należy zamontować łącznik
instalacyjny połączony z gniazdem bezpieczniko-
wym (typ aM)
ZALECENIE: Pompy z silnikiem prądu zmiennego
posiadają zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe,
wbudowane w urządzenie sterujące

- Pompa z silnikiem prądu zmiennego jest wyposa-
żona w przewód sieciowy i jest dostarczana ze
skrzynką kondensatora oraz zabezpieczeniem
przed przegrzaniem. Skrzynkę tę należy podłączyć
do sieci prądowej za pomocą przystosowanego do
tego celu przewodu

- Należy podłączyć wyłącznik pływakowy lub czuj-
nik ciśnienia 

UWAGA! Przed otwarciem korpusu odłączyć
pompę od zasilania elektrycznego.

Usunąć mostek i w jego miejsce podłączyć prze-
wód zasilający włącznika/wyłącznika oraz, jeżeli
jest dostępny, przewód uziemiający. Zalecenia
dotyczące podłączenia elektrycznego, patrz sche-
mat zacisków w skrzynce zaciskowej. 

- Regulacja wysokości: Należy zapewnić, aby
poziom wody po wyłączeniu pompy zawsze
utrzymywał się minimum 150 mm nad koszem
ssawnym (patrz rysunek 3a)

7. Uruchomienie

7.1 Kierunek obrotu
ZALECENIE: Ciśnienie zmierzone na wylocie otwo-
ru przy zamkniętym zaworze odpowiada wysoko-
ści podnoszenia pompy przy zerowym przepływie,
minus wysokość między punktem odbiorczym a
lustrem wody

Prąd zmienny 1-fazowy 230 V: Brak ryzyka
wystąpienia nieprawidłowego kierunku obrotów

Prąd trójfazowy 400 V: Aby ustalić, czy kierunek
obrotów pompy jest prawidłowy, należy sprawdzić
tylko ciśnienie tłoczenia. Prawidłowy kierunek
obrotów wytwarza wyższe ciśnienie tłoczenia.
Istnieje również możliwość pomiaru ciśnienia tło-
czenia przy zamkniętym zaworze i wyrównania
zmierzonego ciśnienia z ciśnieniem zadanym.
W przypadku błędnego kierunku obrotów należy
zamienić ze sobą dwie dowolne fazy w urządzeniu
sterującym lub wyłączniku ochronnym.

7.2 Praca

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo uszkodzenia
pompy! Nigdy nie wolno eksploatować pompy na
sucho lub z zamkniętym zaworem odcinającym.
Wilo nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela
gwarancji w przypadku szkód, powstałych na sku-
tek suchobiegu pompy.

- Podczas napełniania studzienki lub instalacji
pompy w studzience upewnić się, że wyłącznik
pływakowy może się swobodnie poruszać

- Należy ponownie sprawdzić wszystkie przyłącza
elektryczne, elektryczne urządzenia ochronne i
wartości bezpieczników

- Zmierzyć wartości natężenia prądu na każdym
przyłączu fazowym i porównać wartości pomiaru z
wartościami nominalnymi na tabliczce znamionowej

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo uszkodzenia
pompy! Nie wolno przekraczać podanych wartości
nominalnych prądu silnika.

- Po zanurzeniu pompy w wodzie należy ją kilka-
krotnie włączyć i wyłączyć, aby wytłoczyć znajdu-
jące się w niej powietrze resztkowe

- W celu lepszego odpowietrzenia ewentualnie może
być konieczne wywiercenie w rurociągu tłocznym
otworu o Ø 3 mm (patrz rysunek 3, poz. 13)

- Zmierzyć napięcie zasilania przy włączonym silniku

ZALECENIE: Informacje dotyczące tolerancji
napięcia, patrz punkt 5.2

8. Konserwacja
OSTROŻNIE! Przed rozpoczęciem prac konserwa-
cyjnych należy odłączyć pompę(pompy) od napięcia

- Pompa nie wymaga przeprowadzania specjalnych
prac konserwacyjnych

- W przypadku zatkania kosza ssawnego i wyraźne-
go obniżenia wydajności, należy podnieść pompę,
wyjąć kosz ssawny i wyczyścić pod wodą za
pomocą szczotki

- Naprawę pompy i modyfikacje przyłączy elektrycz-
nych może przeprowadzać wyłącznie wykwalifiko-
wany specjalista lub technik serwisowy 

- W przypadku zamawiania części zamiennych
należy podać wszystkie dane znajdujące się na
tabliczce znamionowej pompy
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9. Usterki, przyczyny usterek 
i ich usuwanie

OSTROŻNIE! Piasek i zatory w pompie są częstą
przyczyną usterek. Pompa bez stojaka musi być
zawieszona na odpowiedniej wysokości nad dnem
studzienki, aby uniknąć zapiaszczenia pompy.

Jeżeli zabezpieczenie przeciążeniowe uruchomi
się po pierwszym załączeniu, należy zlecić specja-
liście lub technikowi serwisowemu Wilo spraw-
dzenie pompy.

Jeżeli usunięcie usterki nie jest możliwe, zwró-
cić się do Instalatora lub serwisu WILO.

10. Montaż – demontaż

OSTROŻNIE! Uważać, by nie doszło do pomie-
szania części
ODŁĄCZYĆ pompę od ZASILANIA
(patrz rysunek 9a i 9b)

11. Części zamienne

Części zamienne należy zamawiać za pośrednic-
twem lokalnych warsztatów specjalistycznych
i/lub serwisu Wilo. 
Aby uniknąć dodatkowych pytań i nieprawidło-
wych zamówień, należy przy każdym zamówieniu
podać wszystkie dane znajdujące się na tabliczce
znamionowej.

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Usterki Przyczyny Usuwanie
Pompa włącza się i za chwilę się
ponownie wyłącza

Nieprawidłowe napięcie lub spadek
napięcia

Sprawdzić napięcie podczas rozruchu: Brak
dostatecznych średnic przewodu może skutko-
wać spadkiem napięcia, blokującym normalną
pracę silnika

Przerwa przewodu prądowego prowa-
dzącego do silnika

Zmierzyć opór między fazami. W razie koniecz-
ności podnieść pompę i sprawdzić przewód

Zadziałało zabezpieczenie silnika Sprawdzić wartości natężenia prądu ustawione
na wyzwalaczu termicznym i porównać z dany-
mi na tabliczce znamionowej
Ważna informacja: Przy powtórnym zadziałaniu
zabezpieczenia nie próbować włączać silnika do
skutku; ustalić przyczynę problemu.
Wymuszone ponowne włączenie może w krót-
kim czasie doprowadzić do uszkodzenia silnika
na skutek przegrzania.

Pompa nie włącza się/nie wyłącza
się

Wyłącznik pływakowy jest zablokowany
lub nie porusza się swobodnie

Sprawdzić ẅyłącznik płyẅakowy i przywrócić
jego ruchomość

Niski lub niedostateczny przepływ Zbyt niskie napięcie Sprawdzić napięcie zasilania w urządzeniu ste-
rującym

Kosz ssawny jest zatkany Podnieść, wymontować i wyczyścić go
Zawór jest zamknięty Otworzyć zawór
Nieprawidłowy kierunek obrotów silnika
(silnik indukcyjny trójfazowy)

Zamienić miejscami dwie dowolne fazy w urzą-
dzeniu sterującym

Zawór zwrotny jest zablokowany w
pozycji zamkniętej

Zdemontować i wyczyścić zawór zwrotny

Brak wody lub zbyt niski poziom wody w
studzience

Sprawdzić poziom wody w studzience: Podczas
pracy pompy poziom ten musi się znajdować przy-
najmniej 0,15 m ponad koszem ssawnym pompy

Powietrze w pompie Wywiercić w przewodzie tłocznym między
pompą a zaworem zwrotnym otwór o średnicy
3 mm (patrz rysunek 3, poz. 13) 

Za duża częstotliwość załączania
pompy

Za mała różnica pomiędzy wartościami
przełączania na manometrze różnicowym 

Zwiększyć odstęp między punktami włączania i
wyłączania

Nieprawidłowe ustawienie pływaka Dostosować ustawienie pływaka, aby wyregu-
lować czas załączania pompy

Zbyt mała pojemność zbiornika ciśnie-
niowego lub ciśnienie wstępne ustawio-
ne na za małą wartość

Sprawdzić ustawienia ciśnienia załączania i
ustawić ponownie.
Sprawdzić ciśnienie wstępne w zbiorniku.
Ciśnienie wstępne musi być o 0,3 bar niższe od
ciśnienia włączania pompy.
Zwiększyć pojemność przez zastosowanie
dodatkowego zbiornika lub wymienić zbiornik.

Nieszczelny zawór zwrotny Wyczyścić i wymienić zawór zwrotny
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