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Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας1 Γενικά

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο Το πρωτότυπο εγχειρίδιο λειτουργίας είναι στην αγγλική γλώσσα. 
Όλες οι άλλες γλώσσες αυτών των οδηγιών λειτουργίας είναι μετά-
φραση του πρωτοτύπου.

Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αποτελούν αναπό-
σπαστο τμήμα του προϊόντος. Το εγχειρίδιο πρέπει να είναι πάντα 
διαθέσιμο στο μέρος εγκατάστασης του προϊόντος. Η ακριβής 
τήρηση αυτών των οδηγιών είναι προϋπόθεση για τη σωστή χρήση 
και λειτουργία του προϊόντος.

Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αντιστοιχούν στην έκδοση 
του μηχανήματος και ανταποκρίνονται στα ισχύοντα πρότυπα και 
τους κανονισμούς ασφαλείας κατά το χρόνο έκδοσής τους.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ:

Το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας περιλαμβάνει ένα αντίγραφο της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ.

Σε περίπτωση τροποποίησης των εκεί αναφερόμενων εξαρτημάτων 
χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την εταιρεία μας ή σε περίπτωση 
μη τήρησης των επεξηγήσεων στις οδηγίες εγκατάστασης και λει-
τουργίας σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος και του προσωπι-
κού, η δήλωση αυτή χάνει την εγκυρότητά της.

2 Ασφάλεια Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν βασικές υποδείξεις, οι οποίες 
πρέπει να τηρούνται κατά την τοποθέτηση, τη λειτουργία και τη 
συντήρηση. Γι' αυτό το λόγο πριν από την εγκατάσταση και την έναρξη 
χρήσης, ο τεχνικός σέρβις και ο αρμόδιος ειδικός ή ο χειριστής πρέπει 
οπωσδήποτε να διαβάσουν αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.

Πρέπει να τηρούνται οι γενικές οδηγίες ασφαλείας που παρατίθεται 
στην κύρια ενότητα «Ασφάλεια», καθώς και οι ειδικές οδηγίες 
ασφαλείας με τα σύμβολα κινδύνου που περιλαμβάνονται στις ακό-
λουθες κύριες ενότητες.

2.1 Επισήμανση των οδηγιών στο 
εγχειρίδιο λειτουργίας

Σύμβολα Γενικό σύμβολο κινδύνου

Κίνδυνος λόγω ηλεκτρικής τάσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Λέξεις σήμανσης
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση.
Η μη τήρηση έχει ως αποτέλεσμα σοβαρούς και θανατηφόρους 
τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ο χρήστης μπορεί να υποστεί (σοβαρούς) τραυματισμούς. Η λέξη 
σήμανσης «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» συμβολίζει τον κίνδυνο πρόκλησης 
(σοβαρών) τραυματισμών αν δεν ληφθεί υπόψη αυτή η υπόδειξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν / τη μονάδα. 
Η λέξη σήμανσης «ΠΡΟΣΟΧΗ» συμβολίζει τον κίνδυνο πρόκλησης 
ζημιών στο προϊόν αν δεν ληφθεί υπόψη αυτή η υπόδειξη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊό-
ντος. Εφιστά επίσης την προσοχή σε πιθανά προβλήματα.

Τα σήματα πάνω στο προϊόν πρέπει να τηρούνται αυστηρά και πρέ-
πει να διατηρούνται σε ευανάγνωστη κατάσταση. Αυτές περιλαμβά-
νουν τα παρακάτω:

• Βέλος φοράς περιστροφής
• Σήμανση για συνδέσεις
• Πινακίδα τύπου
• Προειδοποιητικά αυτοκόλλητα

2.2 Εξειδίκευση προσωπικού Το προσωπικό εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης πρέπει να 
διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση γι' αυτές τις εργασίες. Ο δια-
χειριστής πρέπει να καθορίσει τον τομέα αρμοδιοτήτων, τα καθήκο-
ντα και την επιτήρηση του προσωπικού. Αν το προσωπικό δεν 
διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, τότε πρέπει να εκπαιδευτεί και να 
λάβει τις αντίστοιχες οδηγίες. Αν χρειάζεται, αυτό μπορεί να γίνει 
από τον κατασκευαστή του μηχανήματος κατόπιν σχετικού αιτήμα-
τος από το διαχειριστή.

2.3 Κίνδυνος σε περίπτωση μη τήρησης 
των οδηγιών ασφαλείας

Από τη μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να προκληθούν 
τραυματισμοί και ζημιές στο περιβάλλον και στο προϊόν ή το 
συγκρότημα. Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας έχει ως αποτέλε-
σμα την απώλεια της εγγύησης.

Ειδικότερα, η μη τήρηση μπορεί έχει ως συνέπεια, για παράδειγμα, 
τους παρακάτω κινδύνους:

• Κίνδυνος τραυματισμών από ηλεκτρικές, μηχανικές και βακτηριολο-
γικές επιδράσεις

• Ζημιές για το περιβάλλον από τη διαρροή επικίνδυνων υλικών
• Υλικές ζημιές
• Βλάβες σε σημαντικές λειτουργίες του προϊόντος ή του συγκροτήμα-
τος

• Αποτυχία των απαιτούμενων διαδικασιών συντήρησης και επι-
σκευής.

2.4 Εργασία σύμφωνα με τις οδηγίες 
ασφαλείας

Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται σε αυτό 
το εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας, οι ισχύοντες εθνικοί 
κανονισμοί για την πρόληψη ατυχημάτων, όπως και οι τυχόν εσωτε-
ρικοί κανονισμοί εργασίας, λειτουργίας και ασφαλείας από πλευράς 
χρήστη.

2.5 Οδηγίες ασφαλείας για το χειριστή Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με 
περιορισμένες φυσικές, κινητικές ή διανοητικές ικανότητες (ούτε και 
από παιδιά), ή που δεν διαθέτουν την εμπειρία ή τις σχετικές γνώ-
σεις, εκτός εάν επιτηρούνται ή αν λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με τον 
τρόπο χρήσης της συσκευής από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για 
την ασφάλειά τους. 

Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην υπάρξει περίπτωση 
να παίξουν με τη συσκευή.

• Εάν στο προϊόν ή στο συγκρότημα υπάρχουν κίνδυνοι από εξαρτή-
ματα με πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, πρέπει αυτά να προ-
στατευθούν, ώστε να μην τα αγγίξει κανείς.

• Οι προστατευτικές διατάξεις έναντι αγγίγματος των κινούμενων 
εξαρτημάτων (όπως οι σύνδεσμοι) δεν πρέπει να αφαιρούνται όταν 
το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. 

• Τα σημεία διαρροής (π.χ. στην τσιμούχα άξονα) επικίνδυνων υγρών 
άντλησης (π.χ. εκρηκτικά, δηλητηριώδη ή καυτά υγρά) πρέπει να 
καθαρίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην συνιστούν πηγές κιν-
δύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Πρέπει να τηρούνται οι 
εθνικές νομικές διατάξεις.
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• Τα εύφλεκτα υλικά πρέπει πάντα να μένουν σε απόσταση ασφαλείας 
από το προϊόν.

• Οι κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα θα πρέπει να εξουδετερώνονται. 
Πρέπει να τηρούνται οι τοπικοί ή γενικοί κανονισμοί [π.χ. IEC, VDE κλπ.], 
καθώς και οι οδηγίες των τοπικών επιχειρήσεων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

2.6 Οδηγίες ασφαλείας για την 
εγκατάσταση και τη συντήρηση

Ο διαχειριστής πρέπει να διασφαλίσει ότι οι εργασίες εγκατάστασης και 
συντήρησης εκτελούνται από εξουσιοδοτημένα και ειδικευμένα άτομα, 
τα οποία έχουν μελετήσει λεπτομερώς το εγχειρίδιο λειτουργίας.

Οι εργασίες στο προϊόν / την εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιού-
νται μόνον όταν η εγκατάσταση είναι εκτός λειτουργίας. Πρέπει να 
τηρείται οπωσδήποτε η διαδικασία απενεργοποίησης του προϊόντος ή 
του συγκροτήματος, όπως περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης 
και λειτουργίας.

Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να γίνεται η 
επανεγκατάσταση και η επανενεργοποίηση όλων των διατάξεων 
ασφαλείας και προστασίας.

2.7 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και 
αυθαίρετη κατασκευή 
ανταλλακτικών 

Οι αυθαίρετες τροποποιήσεις και η αυθαίρετη κατασκευή ανταλλα-
κτικών θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του προϊόντος και του προ-
σωπικού και ακυρώνουν τις δηλώσεις κατασκευαστή σχετικά με την 
ασφάλεια.

Οι τροποποιήσεις στο προϊόν επιτρέπονται μόνο μετά από συνεννό-
ηση με τον κατασκευαστή. Τα γνήσια ανταλλακτικά και παρελκόμενα 
που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή εγγυώνται την πλήρη 
ασφάλεια λειτουργίας. Η χρήση εξαρτημάτων άλλης προέλευσης 
απαλλάσσει τον κατασκευαστή από τις ευθύνες σχετικά με ενδεχό-
μενες συνέπειες.

2.8 Μη προβλεπόμενη χρήση Η λειτουργική ασφάλεια του παρεχόμενου προϊόντος διασφαλίζεται 
μόνο εφόσον αυτό χρησιμοποιείται σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 των 
οδηγιών λειτουργίας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ξεπε-
ρασθούν οι οριακές τιμές που δίδονται στον κατάλογο ή στο φύλλο 
στοιχείων.

3 Μεταφορά και προσωρινή 
αποθήκευση

Μόλις παραλάβετε το μηχάνημα, ελέγξτε το για τυχόν ζημιές κατά τη 
μεταφορά. Εάν διαπιστωθούν ζημιές, ενημερώστε τη μεταφορική 
εταιρεία (υπεύθυνο αποστολής).

Ο εξοπλισμός πρέπει να μεταφέρεται με εγκεκριμένες συσκευές 
ανάληψης φορτίου.

Κατά την παράδοση, επιθεωρήστε την συσκευή για τυχόν ζημιές που 
έχουν προκληθεί κατά τη μεταφορά. Αν διαπιστώσετε ζημιές, προ-
βείτε στις απαιτούμενες ενέργειες κατά της μεταφορικής εταιρείας 
εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Πριν την τοποθέτηση, η αντλία πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, 
χωρίς κίνδυνο παγετού και πρόκλησης και μηχανικών φθορών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος υλικών ζημιών!
Από λανθασμένη μεταφορά και λανθασμένη αποθήκευση μπορεί 
να προκληθεί ζημιά στη
συσκευή.

• Η συσκευή δεν επιτρέπεται να εκτίθεται σε θερμοκρασίες πέρα 
από τα όρια -10°C και +40°C.

3.1 Μεταφορά για εγκατάσταση/
μετακίνηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμών!
Από λανθασμένη μεταφορά μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί. 

• Πρέπει να διασφαλίζετε η σταθερότητα του φορτίου.
• Η μετακίνηση της αντλίας πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο 
προσωπικό με χρήση εγκεκριμένου εξοπλισμού.
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4 Προβλεπόμενη χρήση

Σκοπός χρήσης Η βασική λειτουργία του SiClean είναι να προστατεύει συστήματα 
θέρμανσης από το σχηματισμό λάσπης με συνεχή αφαίρεση των υλι-
κών που καθιζάνουν.

Τομείς εφαρμογών Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:
• Συστήματα θέρμανσης ζεστού νερού
• Συστήματα θέρμανσης/κλιματισμού

Περιορισμοί Συνήθη μέρη εγκατάστασης είναι οι χώροι τεχνικού εξοπλισμού 
μέσα σε κτίρια μαζί με άλλα οικιακά συστήματα. Δεν συνιστάται η 
εγκατάσταση του συστήματος κατευθείαν σε χώρους που χρησιμο-
ποιούνται ως κατοικίες ή ως χώροι εργασίας.

Η τοποθέτηση στο ύπαιθρο απαγορεύεται γι' αυτήν τη σειρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος υλικών ζημιών!
Το μεταφερόμενο υγρό δεν επιτρέπεται να περιέχει ουσίες που 
μπορούν να καταστρέψουν την αντλία. Τα διαβρωτικά στερεά (π.χ. 
άμμος) αυξάνουν τις φθορές στην αντλία. Οι αντλίες που δεν δια-
θέτουν αντιεκρηκτική προστασία δεν ενδείκνυνται για χρήση σε 
περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων.

• Στην σωστή χρήση της αντλίας/εγκατάστασης περιλαμβάνεται 
επίσης η τήρηση αυτών των οδηγιών.

• Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ως μη ενδεδειγμένη.

5 Πληροφορίες για το προϊόν

5.1 Κωδικοποίηση τύπου Η κωδικοποίηση τύπου αποτελείται από τις παρακάτω πληροφορίες:

5.2 Τεχνικά στοιχεία 

Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών πρέπει να δηλώνετε όλα τα 
στοιχεία που αναγράφονται πάνω στην πινακίδα τύπου της αντλίας 
και του κινητήρα.

5.3 Περιεχόμενα συσκευασίας 
παράδοσης

• SiClean (προς συναρμολόγηση)
• Πίνακας ελέγχου
• Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας SiClean
• Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας κυκλοφορητή

Παράδειγμα: SiClean 2

SiClean Στάνταρ έκδοση, χειροκίνητη λειτουργία με inline 
υδρολίπαντη φυγοκεντρική αντλία 

2 Μέγεθος του σετ

Μέγεθος Τιμή Παρατηρήσεις

Μέγιστη επιτρεπτή πίεση λειτουργίας 10 bar -
Μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία υγρού 0 °C έως +95 °C -
Μέγιστη/ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλο-
ντος

0 °C έως +40 °C -

Εγκεκριμένα υγρά Νερό θέρμανσης σύμφωνα με το VDI 
2035

Άλλα υγρά κατόπιν ζήτησης

Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V ± 10%, 50/60 Hz -
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6 Περιγραφή και λειτουργία

6.1 Γενική περιγραφή Το Wilo-SiClean είναι μια πλήρης μονάδα που παραδίδεται έτοιμη για 
εγκατάσταση. Στερεώνεται σε τοίχο ή στο πάτωμα ανάλογα το 
μοντέλο. Πρέπει να γίνουν οι συνδέσεις αναρρόφησης και κατάθλι-
ψης, καθώς και η ηλεκτρική σύνδεση.

6.2 Περιγραφή του προϊόντος Εξαρτήματα μηχανολογικής και υδραυλικής εγκατάστασης (σχ. 1)
Το SiClean είναι ένα πλήρες σύστημα που παραδίδεται ως εξαρτή-
ματα για εύκολη συναρμολόγηση. Αποτελείται από κυκλοφορητή 
(θέση 2), διαχωριστή (θέση 3), κρουνό αποστράγγισης (θέση 6) και 
μια δυναμική βαλβίδα ισορροπίας (θέση 9).

Το σύστημα είναι εξοπλισμένο με αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού 
(θέση 7) στο επάνω μέρος στην έξοδο του διαχωριστή.

Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας περιγράφουν την 
πλήρη τοποθέτηση του SiClean.

Κυκλοφορητής (θέση 2)
Ο κυκλοφορητής είναι ειδικός για κάθε μοντέλο SiClean. Για περισ-
σότερες πληροφορίες σχετικά με τον κυκλοφορητή ανατρέξτε στις 
οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας.

Διαχωριστής (θέση 3)
Ο διαχωριστής είναι ένα μη κινητό εξάρτημα με μαγνητικά στοιχεία 
γύρω από ένα κύλινδρο διαχωρισμού σωματιδίων.

Πίνακας ελέγχου (θέση 1)
Για τον έλεγχο του κυκλοφορητή. Οι συνημμένες οδηγίες εγκατά-
στασης και λειτουργίας παρέχουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με 
τον πίνακα ελέγχου.

Διαστάσεις σύνδεσης εισόδου και εξόδου του SiClean
Παρακάτω αναγράφονται οι διαστάσεις σύνδεσης σύμφωνα με το 
μοντέλο SiClean.

6.3 Λειτουργία του συστήματος SiClean Το SiClean απομακρύνει αποτελεσματικά την ιλύ από τα συστήματα 
θέρμανσης με φυσικό τρόπο.

Το νερό από το σύστημα εισέρχεται στο διαχωριστή μέσα από τον 
κάτω σωλήνα. Η σταθερή πίεση του κυκλοφορητή οδηγεί το νερό αργά 
πρώτα κάτω και μετά πάνω μέσα στο διαχωριστή. Τα αιωρούμενα 
σωματίδια πέφτουν από το βάρος τους στον πυθμένα στο θάλαμο 
καθίζησης. Υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου τα σιδηρομαγνητικά 
σωματίδια συσσωρεύονται στο εσωτερικό τοίχωμα του διαχωριστή.

Ο διαχωριστής επιφέρει «εκτόνωση πίεσης» στη ροή υγρού, και 
παρέχει εξαέρωση μέσω της αυτόματης βαλβίδας αέρα.

Σταμάτημα του κυκλοφορητή, άνοιγμα και κλείσιμο των βαλβίδων 
και αφαίρεση των μαγνητικών ράβδων (για εξάλειψη του μαγνητικού 
πεδίου). Όταν το σύστημα αποστραγγίζεται, το εσωτερικό περί-
βλημα του διαχωριστή καθαρίζεται αυτόματα με αντίστροφη ροή.

SiClean... Είσοδος Έξοδος Απόρριψη 
ιλύος

SiClean 0,5 1/2" 1/2" 3/4"

SiClean 1 3/4" 3/4" 3/4"5

SiClean 2 3/4" 3/4" 3/4"

SiClean 3 1" 1" 11/2"

SiClean 4 11/4" 11/4" 11/2"

SiClean 5 11/4" 11/4" 11/2"



Ελληνικά

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-SiClean 9

7 Εγκατάσταση και ηλεκτρική 
σύνδεση

Ασφάλεια ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού!
Από τη λανθασμένη εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση μπορεί 
να προκληθούν θανάσιμοι τραυματισμοί.

• Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευ-
μένους ηλεκτρολόγους με τήρηση των ισχύοντων κανονισμών.

• Τηρείτε τους κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος υλικών ζημιών!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από τυχόν λανθασμένους χειρι-
σμούς. 

• Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προ-
σωπικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να μην διαταραχθεί η λειτουργία του δικτύου θέρμανσης ή κλιμα-
τισμού, είναι σημαντικό να διατηρείται σταθερή η πίεση στο δίκτυο. 
Χρειάζεται αυτόματη παροχή νερού λόγω απωλειών νερού κατά την 
απόρριψη ιλύος.

Για την διατήρηση της πίεσης και την διασφάλιση της παροχής νερού 
μπορείτε να εγκαταστήσετε το σύστημα διατήρησης πίεσης Wilo-
WEH/WEV.

7.1 Εγκατάσταση • Εγκαταστήστε το SiClean σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο με εύκολη 
πρόσβαση και με προστασία από παγετό και βροχή.

• Βεβαιωθείτε ότι οι διαστάσεις της πόρτας του χώρου επαρκούν για 
την εισαγωγή του συστήματος.

• Θα πρέπει να εξασφαλίσετε επαρκή χώρο για τις εργασίες συντήρη-
σης. Η πρόσβαση στην εγκατάσταση πρέπει να είναι δυνατή από του-
λάχιστον δύο πλευρές.

• Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι επίπεδη και οριζόντια.

7.2 Συναρμολόγηση Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος συνδέονται με βιδωτές συνδέ-
σεις. Για την στεγανοποίηση των συνδέσμων χρησιμοποιήστε την 
παρεχόμενη κόλλα (ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στην αντλία!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από τυχόν λανθασμένους χειρισμούς. 

• Μην ξεχνάτε τις φλάντζες στεγανοποίησης για τον κυκλοφορητή 
και τους σωλήνες.

• Ελέγξτε την κατεύθυνση ροής της βαλβίδας ισορροπίας (θέση 9) και 
του κυκλοφορητή (θέση 2).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τους κρουνούς εισόδου/εξόδου (μοντέλα 0,5/1/2) ή τους κρου-
νούς εξόδου (μοντέλα 3/4/5) που περνούν μέσα από το διαχωριστή 
οι συνδέσεις μπορούν να γίνουν στην αριστερή ή στην δεξιά πλευρά. 
Για να κλείσετε τις αχρησιμοποίητες θύρες χρησιμοποιήστε τις 
παρεχόμενες τάπες.

7.3 Υδραυλική σύνδεση Όποιος και να είναι ο εξοπλισμός της εγκατάστασης (καινούργια ή 
παλιά), το σύστημα πρέπει να διασυνδεθεί στην επιστροφή του 
δικτύου (σχ. 2). Οι διάμετρος των σωλήνων που συνδέεται το SiClean 
πρέπει να είναι τουλάχιστον τόση όσο αυτή του συστήματος. Το στό-
μιο αναρρόφησης πρέπει να είναι στο κάτω μέρος του κύριου 
σωλήνα, το στόμιο κατάθλιψης στο πάνω μέρος (σχ. 2). Η απόσταση 
ανάμεσα στα δύο στόμια πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το ύψος 
του διαχωριστή ώστε να αποφευχθεί στροβιλισμός στους σωλήνες.

• Συνδέστε τα στόμια αναρρόφησης, κατάθλιψης και απόρριψης ιλύος 
χρησιμοποιώντας τις διαμέτρους του παραπάνω πίνακα. Αυτοί οι 
σωλήνες πρέπει να εγκαθίστανται χωρίς μηχανική καταπόνηση.
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• Για απομόνωση του συστήματος σε περίπτωση ρυθμίσεων και επι-
σκευών τοποθετήστε βάνες στις γραμμές αναρρόφησης και κατά
θλιψης.

• Ο σωλήνας εκκένωσης ιλύος πρέπει έχει πλήρη αποσύνδεση σε 
άνοιγμα με ατμοσφαιρική πίεση. Η διάμετρος αυτού του σωλήνα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον όσο εκείνη της βάνας ροής (θέση 6).

7.4 Ηλεκτρική σύνδεση

Ασφάλεια ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού!
Από λανθασμένες ηλεκτρικές συνδέσεις μπορεί να προκληθεί 
θανατηφόρα ηλεκτροπληξία.

• Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνεται από έναν εξουσιοδοτη-
μένο ηλεκτρολόγο, καθώς και σύμφωνα με τους τοπικούς κανονι-
σμούς.

• Τηρείτε τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας των παρελκο-
μένων!
Για τη διεξαγωγή της ηλεκτρικής σύνδεσης πρέπει να τηρείτε τις 
οδηγίες των αντίστοιχων εγχειριδίων εγκατάστασης και λειτουργίας, 
καθώς και τα συνημμένα διαγράμματα ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 
Λάβετε υπόψη τα παρακάτω γενικά σημεία:

• Ο τύπος ρεύματος και τάσης της ηλεκτρικής σύνδεσης πρέπει να 
συμφωνούν με τα στοιχεία της πινακίδας τύπου και το διάγραμμα 
κυκλωμάτων του ηλεκτρικού πίνακα.

• Οι διαστάσεις του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης πρέπει να επιλε-
γούν σωστά, σύμφωνα με τη συνολική ισχύ του συστήματος (βλ. 
πινακίδα τύπου).

• Συνδέστε τον ηλεκτρικό πίνακα και τον κυκλοφορητή με το παρεχό-
μενο καλώδιο (θέση 16), και ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης 
του κυκλοφορητή.

• Για λόγους προστασίας το σύστημα πρέπει να γειωθεί σύμφωνα με 
τους κανονισμούς (δηλ. σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις συν-
θήκες κατά τόπο).

8 Έναρξη χρήσης Η πρώτη έναρξη χρήσης του SiClean θα πρέπει να γίνει από την αντι-
προσωπεία της Wilo. Απευθυνθείτε σχετικά στο τμήμα εξυπηρέτη-
σης πελατών.

8.1 Γενικές προκαταρκτικές εργασίες 
και έλεγχοι

Η βαλβίδα ισορροπίας (θέση 9) ελέγχει τη διαφορά πίεσης και ρυθ-
μίζει τη διατομή ανοίγματος ώστε να διατηρείται η ροή στην προκα
θορισμένη τιμή. Οι τιμές του παρακάτω πίνακα έχουν ρυθμιστεί 
εργοστασιακά.

• Πριν ενεργοποιήσετε το σύστημα για πρώτη φορά ελέγξτε αν έχει 
γίνει σωστά η καλωδίωση και ειδικά ελέγξτε τη γείωση.

• Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις δεν έχουν μηχανική καταπόνηση.

SiClean... Χρώμα φυσιγγίου Ρύθμιση φυσιγγίου

SiClean 0,5 γκρι 5

SiClean 1 κόκκινο 5

SiClean 2 μαύρο 8

SiClean 3 λευκό 3

SiClean 4 λευκό 4

SiClean 5 κόκκινο 7
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8.2 Πλήρωση, αερισμός ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στην αντλία!
Η ξηρή λειτουργία θα καταστρέψει τον κυκλοφορητή.

• Βεβαιωθείτε ότι η αντλία δεν λειτουργεί ξηρή.
• Κλείστε τη βάνα ροής (θέση 6) και τη βαλβίδα εξαέρωσης (θέση 11).
• Ανοίξτε τη βαλβίδα αερισμού (θέση 8).
• Ανοίξτε τις βάνες στην είσοδο του συστήματος (θέση 15 και 18) για 
πλήρωση με νερό.

• Μόλις γεμίσει τελείως ανοίξτε τη βάνα εξόδου (θέση 17).
• Γεμίστε το σύστημα.
• Ελέγξτε το σφίξιμο των βιδωτών συνδέσεων.

8.3 Έναρξη λειτουργίας της 
εγκατάστασης

• Αφού γίνουν όλες οι προκαταρκτικές εργασίες και οι έλεγχοι σύμ-
φωνα με το κεφάλαιο 8.1 «Γενικές προκαταρκτικές εργασίες και 
έλεγχοι» στη σελίδα 10, ενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στην αντλία!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από τυχόν λανθασμένους χειρι-
σμούς. 

• Η λειτουργία της αντλίας με κλειστή βαλβίδα πίεσης στην πλευρά 
κατάθλιψης για περισσότερο από ένα λεπτό απαγορεύεται.
Η ροή λειτουργίας ρυθμίζεται αυτόματα από τη δυναμική βαλβίδα 
ισορροπίας (θέση 9).

• Τοποθετήστε τα μαγνητικά στοιχεία (θέση 4) στα στηρίγματα στο 
περίβλημα του διαχωριστή.

9 Συντήρηση Ο διαχωριστής του SiClean είναι στατικός. Δεν έχει κινητά μέρη και 
έτσι δεν χρειάζεται ειδική συντήρηση.

Συνιστούμε την αυστηρή συμμόρφωση προς τις οδηγίες εγκατάστα-
σης και λειτουργίας του κυκλοφορητή και του ηλεκτρικού πίνακα.

9.1 Εκκένωση Επίσης συνιστούμε την πλύση του συστήματος μια φορά την ημέρα 
για τις πρώτες 15 ημέρες λειτουργίας και στη συνέχεια μια ή δυο 
φορές την εβδομάδα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος εγκαυμάτων κατά την επαφή των μελών του 
σώματος με την αντλία!
Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας της αντλίας ή του συστήμα-
τος (θερμοκρασία υγρού), ολόκληρο το σύστημα μπορεί να είναι 
πολύ καυτό.

• Κατά τη λειτουργία κρατάτε απόσταση ασφαλείας! 
• Σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας νερού και πίεσης συστήμα-
τος, αφήστε την αντλία/ το σύστημα να κρυώσει προτού διεξάγετε 
εργασίες σε αυτό.

• Κατά τις εργασίες, φοράτε πάντα προστατευτικό ρουχισμό και 
γάντια.
Για την πλύση του συστήματος, κάντε τα εξής.

• Κλείστε τον κυκλοφορητή.
• Κλείστε τις βάνες (θέση 15 και 17) στη σωλήνωση προς και από το 
σύστημα.

• Αφαιρέστε τα μαγνητικά στοιχεία (θέση 4) από το περίβλημα διαχω-
ριστή (θέση 3).

• Ανοίξτε τη βάνα πλύσης (θέση 6).
• Ανοίξτε τη βαλβίδα αερισμού (θέση 11) (επιτρέπει το γρήγορο 
ξέπλυμα της συσκευής).

• Μόλις αδειάσει τελείως, κλείστε τη βαλβίδα αερισμού (θέση 11).
• Ανοίξτε τη βάνα (θέση 17) για λίγα δευτερόλεπτα (καθαρισμός του 
συστήματος υπό πίεση).

• Κλείστε τη βάνα πλύσης (θέση 6).
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• Τοποθετήστε τα μαγνητικά στοιχεία (θέση 4) στο περίβλημα του δια-
χωριστή (θέση 3).

• Βεβαιωθείτε πως η βαλβίδα αερισμού (θέση 8) είναι ανοικτή.
• Ανοίξτε τη βάνα (θέση 15) στο σωλήνα προς τη συσκευή.
• Όταν η συσκευή γεμίσει τελείως, ανοίξτε τη βάνα (θέση 17) στο 
σωλήνα από τη συσκευή.

• Γεμίστε το σύστημα.
• Θέστε σε λειτουργία τον κυκλοφορητή.

10 Βλάβες, αίτια και αντιμετώπιση

Ασφάλεια Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να διεξάγονται 
μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό!
Για το σέρβις και τον έλεγχο της αντλίας προτείνουμε να απευθύνε-
στε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Wilo.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού!
Υπάρχει κίνδυνος θανάσιμων τραυματισμών λόγω ηλεκτροπλη-
ξίας κατά τις εργασίες στον ηλεκτρικό εξοπλισμό.

• Οι εργασίες στον ηλεκτρικό εξοπλισμό πρέπει να γίνονται μόνο 
από εξουσιοδοτημένους ηλεκτρολόγους.

• Πριν από τις εργασίες στον ηλεκτρικό εξοπλισμό, απενεργοποιή-
στε τις ηλεκτρικές συσκευές και ασφαλίστε τις από τυχόν επανε-
νεργοποίηση.

• Τηρείτε τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της αντλίας, της 
συσκευής ελέγχου στάθμης και των άλλων παρελκομένων.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος εγκαυμάτων κατά την επαφή των μελών του 
σώματος με την αντλία!
Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας της αντλίας ή του συστήμα-
τος (θερμοκρασία υγρού), ολόκληρο το σύστημα μπορεί να είναι 
πολύ καυτό.

• Κατά τη λειτουργία κρατάτε απόσταση ασφαλείας! 
• Σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας νερού και πίεσης συστήμα-
τος, αφήστε την αντλία/ το σύστημα να κρυώσει προτού διεξάγετε 
εργασίες σε αυτό.

• Κατά τις εργασίες, φοράτε πάντα προστατευτικό ρουχισμό και 
γάντια.

Αν η βλάβη δεν μπορεί να επιδιορθωθεί επικοινωνήστε με την αντι-
προσωπεία της Wilo.

Βλάβη Αιτία Επιδιόρθωση

Ο κυκλοφορητής κάνει θόρυβο Αέρας στο σύστημα Εξαερώστε τον κυκλοφορητή. Ανα-
τρέξτε στις Οδηγίες εγκατάστασης 
και λειτουργίας του κυκλοφορητή.

Πολύ χαμηλή πίεση αναρρόφησης Αυξήστε την πίεση στο δίκτυο

Ξένα σώματα στην πτερωτή Καθαρίστε την πτερωτή. Ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο του κυκλοφορητή.

Ο κυκλοφορητής δεν ξεκινά Μπλοκαρισμένος άξονας λόγω ακα-
θαρσιών μετά από παρατεταμένη 
στασιμότητα

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του 
κυκλοφορητή.

Ο κυκλοφορητής δεν τροφοδοτείται 
με ηλεκτρικό ρεύμα

Χαλασμένος πυκνωτής

Ξένα σώματα στην πτερωτή
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11 Ανταλλακτικά Πρέπει να παραγγέλνετε τα ανταλλακτικά από τοπικούς αντιπροσώ-
πους ή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Wilo.

Για την αποφυγή διευκρινίσεων και λανθασμένων παραγγελιών, σε 
κάθε παραγγελία πρέπει να αναφέρετε όλα τα στοιχεία της πινακί-
δας τύπου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος υλικών ζημιών!
Η άψογη λειτουργία της αντλίας διασφαλίζεται μόνο όταν χρησι-
μοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά.

• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Wilo.
• Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα μεμονωμένα εξαρτήματα. Πλη-
ροφορίες που πρέπει να αναφέρετε κατά την παραγγελία ανταλ-
λακτικών:
• Κωδικός ανταλλακτικού 
• Όνομα/περιγραφή ανταλλακτικού
• Όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της 
αντλίας και του κινητήρα

12 Απόρριψη Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση αυτού του προϊόντος αποτρέπει 
τις περιβαλλοντικές ζημίες και τον κίνδυνο τραυματισμών.

Η σωστή απόρριψη προϋποθέτει την αποστράγγιση, τον καθαρισμό 
και την αποσυναρμολόγηση της αντλητικής μονάδας.

Τα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται. Τα εξαρτήματα της αντλίας 
πρέπει να διαχωρίζονται ανάλογα με τα υλικά κατασκευής (μέταλλο, 
πλαστικό, ηλεκτρονικά εξαρτήματα).

1. Για την απόρριψη ολόκληρου του προϊόντος ή εξαρτημάτων του 
πρέπει να απευθύνεστε σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ανα-
κύκλωσης.

2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη 
επικοινωνήστε με τον τοπικό δημοτικό φορέα, την αρμόδια εται-
ρεία ανακύκλωσης ή τον προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε 
το προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η συσκευή ή μέρη της δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα 
οικιακά απορρίμματα.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση θα βρείτε 
στη διεύθυνση www.wilo-recycling.com

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση!
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