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General information

1

General information

1.1

About these instructions

These installation and operating instructions are an integral part of the device. Read
these instructions before commencing work and keep them in an accessible place at all
times. Strict adherence to these instructions is a requirement for intended use and correctly operating the device. All specifications and markings on the device must be observed. These installation and operating instructions correspond to the relevant version
of the device and the underlying safety standards that apply at the time of going to
print.
The language of the original operating instructions is English. All other languages of
these instructions are translations of the original operating instructions.

1.2

Copyright

1.3

Subject to change

2

Safety

These installation and operating instructions have been copyrighted by the manufacturer. The contents, of whatever type, may not be reproduced or distributed, or used for
purposes of competition and shared with others.
The manufacturer reserves the right to make technical modifications to the device or
individual components. The illustrations used may differ from the original and are intended as an example representation of the device.

This chapter contains basic information for the individual phases of the life cycle. Failure to observe this information carries the following risks:
ƒ Injury to persons from electrical, mechanical and bacteriological factors as well as
electromagnetic fields
ƒ Environmental damage from discharge of hazardous substances
ƒ Property damage
ƒ Failure of important functions of the product
Failure to observe the information contained herein will result in the loss of claims for
damages.
The instructions and safety instructions in the other chapters must also be observed!

2.1

Identification of safety instructions

These installation and operating instructions set out safety instructions for preventing
personal injury and damage to property. These safety instructions are shown differently:
ƒ Safety instructions relating to personal injury start with a signal word, are preceded
by a corresponding symbol and are shaded in grey.

DANGER
Type and source of the danger!
Consequences of the danger and instructions for avoidance.

ƒ Safety instructions relating to property damage start with a signal word and are displayed without a symbol.

CAUTION
Type and source of the danger!
Consequences or information.

Signal words
ƒ DANGER!
Failure to observe the safety instructions will result in serious injuries or death!
ƒ WARNING!
Failure to follow the instructions can lead to (serious) injuries!
ƒ CAUTION!
Failure to follow the instructions can lead to property damage and a possible total
loss.
ƒ NOTICE!
Useful information on handling the product
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Symbols
These instructions use the following symbols:
Danger – high voltage

General warning symbol

Warning – danger of crushing

Warning – risk of cutting injuries

Warning – hot surfaces

Warning – high pressure

Warning – suspended loads

Personal protective equipment: wear a safety helmet

Personal protective equipment: wear foot protection

Personal protective equipment: wear hand protection

Personal protective equipment: wear mouth protection

Personal protective equipment: wear safety goggles

Useful information

2.2

Personnel qualifications

Personnel must:
ƒ Be instructed about locally applicable regulations governing accident prevention.
ƒ Have read and understood the installation and operating instructions.
Personnel must have the following qualifications:
ƒ Electrical work: A qualified electrician must carry out the electrical work.
ƒ Installation/dismantling must be carried out by a qualified technician who is trained
in the use of the necessary tools and fixation materials.
Definition of “qualified electrician”
A qualified electrician is a person with appropriate technical education, knowledge and
experience who can identify and prevent electrical hazards.

2.3

Electrical work

ƒ Electrical work must be carried out by a qualified electrician.
ƒ When connecting to the mains, comply with the locally applicable laws and regulations of the local energy supply company.

Installation and operating instructions Wilo-Atmos TERA-SCH
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ƒ Before commencing work, disconnect the device from the mains and secure it
against being switched on again without authorisation.

ƒ Train personnel on how to make the electrical connection as well as on the methods
for switching off the device.

ƒ Observe the technical information in these installation and operating instructions as
well as on the rating plate.

ƒ Earth the device.
ƒ Observe the manufacturer’s specifications when connecting to electrical switching
systems.

ƒ Comply with the specifications on electro-magnetic compatibility when using electronic start-up controllers (e.g. soft starter or frequency converter). If required, take
into account special measures (shielded cables, filters, etc.).
ƒ Replace defective connection cables. Contact customer service.
2.4

Transport

ƒ Wear protective equipment:
– Safety gloves for protection against cuts
– Safety shoes
– Sealed safety goggles
– Safety helmet (when using lifting equipment)
ƒ Only use legally specified and approved lifting gear.
ƒ Select lifting gear based on the available conditions (weather, attachment point,
load, etc.).

ƒ Always attach the lifting gear to the designated attachment points (lifting eyes).
ƒ Position the lifting equipment in a way that ensures stability during use.
ƒ When using lifting equipment, a second person must be present to coordinate the
procedure if required (e.g. if the operator’s field of vision is blocked).

ƒ Persons must not stand underneath suspended loads. Do not move suspended loads
over workplaces where people are present.
Please note the following information during transport and prior to installation:
ƒ Do not reach into suction ports, discharge ports or other openings.
ƒ Avoid the penetration of foreign objects. To this end, leave the protective covers or
packaging on until they have to be removed for installation.
ƒ Packaging and covers may be removed from suction or outlet openings for inspection purposes. They must be put back on afterwards to protect the pump and ensure
safety.
2.5

Installing/dismantling

ƒ Wear the following protective equipment:
– Safety shoes
– Safety gloves for protection against cuts
– Safety helmet (when using lifting equipment)
ƒ Comply with laws and regulations on work safety and accident prevention in force at
the site of installation.

ƒ The procedure described in the installation and operating instructions for shutting
down the product/unit must be strictly observed.

ƒ Disconnect the device from the mains and secure it against being switched on again
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
2.6

During operation

without authorisation.
All rotating parts must be at a standstill.
Close the isolating valve in the inlet and in the pressure pipe.
Provide adequate aeration in enclosed spaces.
Clean the device thoroughly. Disinfect devices that use fluids hazardous to health!
Make sure that there is no risk of explosion when carrying out any type of welding
work or work with electrical devices.

ƒ Wear protective equipment:
– Safety shoes
– Safety helmet (when using lifting equipment)
ƒ The work area in which the device is used is not a recreational area. No persons are
allowed in the work area during operation.

ƒ The operator must report any faults or irregularities to a line manager immediately.
ƒ If hazardous defects occur, the operator must immediately deactivate the device.
Hazardous defects include:
– Malfunction of safety and monitoring devices
– Damage to housing parts
– Damage to electrical equipment
ƒ Open all isolating valves in the piping on the suction and pressure side.
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ƒ Only carry out the maintenance tasks described in these installation and operating
instructions.

ƒ Only genuine spare parts from the manufacturer may be used for repairs, replacements, add-ons and modifications. Use of parts other than original parts releases the
manufacturer from any liability.
ƒ Collect any leakage of fluids and operating fluids immediately and dispose of it according to the locally applicable guidelines.
ƒ Tools and other objects should only be kept in their designated places.
Thermal hazards
Most drive surfaces can become hot during operation.
The surfaces in question also remain hot after switching off the unit. These surfaces
may only be touched with extreme caution. Wear protective gloves if it is essential to
touch hot surfaces.
Make sure that the drained water is not too hot for more intensive contact with skin.
Introduce appropriate equipment to protect components that may become hot against
accidental contact.
Hazard due to articles of clothing or other objects being caught
To avoid the dangers presented by the rotating parts of the device:
ƒ Do not wear loose or frayed clothing or jewellery.
ƒ Do not dismantle devices for protecting against accidental contact with moving
parts (e.g. coupling guard).
ƒ Only put the device into operation once this protection is in place.
ƒ The devices for protecting against accidental contact with moving parts may only be
removed when the system is at a standstill.
Hazards due to noise
Observe the sound pressure specifications on the motor rating plate. The sound pressure value of the pump is generally about the same value as that of the motor +2 dB(A).
Observe the applicable health and safety regulations. If the device is operated under
normal operating conditions, the operator must measure the sound pressure.
Sound pressure levels of 80 dB(A) and above must be noted in the work regulations!
The operator must also introduce the following preventative measures:
ƒ Inform the operating personnel
ƒ Provide hearing protection
For a sound pressure level of 85 dB(A) and above, the operator must:
ƒ Make it a mandatory requirement to wear hearing protection
ƒ Demarcate the noisy areas.
ƒ Take measures to reduce noise (e.g. insulation, noise barriers)
Leakages
Observe local standards and regulations. Avoid pump leakages to protect persons and
the environment against hazardous (explosive, toxic or hot) substances.
Ensure that a dry run of the pump is not possible. A dry run can damage the shaft seal
and thereby cause leakages.
2.7

Maintenance tasks

ƒ Wear the following protective equipment:
– Sealed safety goggles
– Safety shoes
– Safety gloves for protection against cuts
ƒ Only carry out the maintenance tasks described in these installation and operating
instructions.

ƒ Only original parts from the manufacturer may be used for maintenance and repairs.
Use of parts other than original parts releases the manufacturer from any liability.

ƒ Collect any leakage of fluid and operating fluid immediately and dispose of it according to the locally applicable guidelines.

ƒ Store tools at the designated locations.
ƒ After completing work, reattach all safety and monitoring devices and check that
they function properly.

Installation and operating instructions Wilo-Atmos TERA-SCH
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Application/use

2.8

Drive: IEC standard motor

2.9

Operator responsibilities

The hydraulics can be coupled with standard IEC B3 motors. To select a motor, see the
technical data for the needed performance data (for example size, construction, hydraulic rated power, speed).
The operator must:
ƒ Provide the installation and operating instructions in a language which the personnel
can understand.
ƒ Make sure that personnel are suitably trained for the specified work.
ƒ Ensure that safety and information signs mounted on the device are always legible.
ƒ Train personnel with regard to the operating principles of the system.
ƒ Eliminate any risk from electrical current.
ƒ Equip hazardous components (extremely cold, extremely hot, rotating, etc.) with an
on-site guard.
ƒ Demarcate and cordon off the hazardous area.
ƒ Define personnel responsibilities to ensure safe working practice.
Children and persons younger than 16 years or with reduced physical, sensory or mental
capacities or limited experience are prohibited from handling the device! Persons under
the age of 18 must be supervised by a technician.

3

Application/use

3.1

Intended use

The Wilo-Atmos TERA-SCH pumps may only be used for:
ƒ Raw water intake
ƒ Pressure boosting and general transport in power plants, waterworks and municipal
drinking water supply networks
ƒ Supply of cooling water in power plants and industrial facilities
ƒ Water supply in professional irrigation/agriculture
ƒ Pumping of heating water (in accordance with VDI 2035 Germany) and water glycol
mixtures
The pumps are only approved for the fluids specified in the “Technical data” section.
Refer pump data sheet and order confirmation. For any change in pumped fluid refer
Wilo beforehand.
Intended use also includes compliance with this manual. Any other use is regarded as
non-compliant with the intended use.

3.2

Improper use

WARNING! Misuse of the pump can lead to dangerous situations and damage.
ƒ Never use with fluids that are not approved by the manufacturer.
ƒ Non-permitted substances in the fluid can destroy the pump. Abrasive solids (for
example, sand) increase pump wear.
ƒ Keep highly flammable materials/fluids at a safe distance from the device.
ƒ Never allow unauthorised persons to carry out work.
ƒ Never operate the pump beyond the specified limits of use.
ƒ Never carry out unauthorised conversions.
ƒ Use authorised accessories and genuine spare parts only.
Typical installation locations are technical rooms within residential or industrial building
with other technical installations. The pump is not intended for direct installation in
rooms for other use, like living and working rooms!
Outdoor installation requires a corresponding, special version (motor with anti-condensation heater) and protection against:
ƒ rain falls
ƒ temperatures above 40 °C
ƒ foreign particles like sand

4

Product description

4.1

Design

The Wilo-Atmos TERA-SCH pump is an axially split case pump mounted on a base
frame for horizontal installation. The pump is designed for in-line connection to the
piping. Regarding customer specifications, the motor can be fitted on the left or right
side of the pump (clockwise or anti-clockwise operation).
Suitable Wilo control devices (for example, Comfort control system, CC-HVAC) can
control the power of the pumps continuously.
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Wilo control devices allow
ƒ Optimisation of the pump output for the demands of the installation
ƒ Particularly economically efficient pump operation
4.1.1

Hydraulics

4.1.2

Motor

The pump consists of axially divided spiral housing (with replaceable wear rings) and
cast-on pump support feet. The impeller is a double suction closed radial impeller. The
high head hydraulic presents a double volute design to minimise the radial forces on the
shaft assembly. The pump shaft bearings are greased for life lubricated radial ball bearings.
The system is driven by IEC standard motors in a three-phase current version.

NOTICE
Use a heat-resistant mains connecting cable in systems where fluid temperatures
exceed 90 °C!

4.1.3

Seal

4.2

Operation with frequency converter

4.3

Type key

4.4

Technical data

The fluid pump is sealed via mechanical seals in accordance with EN 12756 or by stuffing box packings.
Operation on the frequency converter is permitted. Refer to the documentation from
the motor manufacturer for the relevant requirements and observe its contents.
Example: Wilo-Atmos TERA-SCH 250/360-75/4-L1
Atmos

Product family

TERA

Series

SCH

Construction (splitcase pump, horizontal)

250

Nominal diameter DN of pressure port

360

Nominal diameter of the impeller in mm

75

Rated motor power P2 in kW

4

Number of poles

L1

Material configuration : Bronze impeller

General
Date of manufacture [MFY]

See rating plate

Mains connection [U/f]

See motor rating plate

Power consumption [P1]

See motor rating plate

Rated power [P2]

See motor rating plate

Rated speed [n]

See rating plate

Max. delivery head [H]

See rating plate

Max. volume flow [Q]

See rating plate

Permissible fluid temperature [t]

-20 °C to +100 °C

Permissible ambient temperature +40 °C
[t]
Permissible operating pressure
[Pmax]

10/16 bar (depending on type)

Flanges

PN 16 in accordance with EN 1092-2
– Heating water in accordance with VDI 2035

Permissible fluids

– Cooling/cold water
– Water-glycol mixture up to 40 % vol.
– Raw water

Protection class

Installation and operating instructions Wilo-Atmos TERA-SCH
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Product description

Insulation class [Cl.]

F

Motor protection

See manufacturer’s documentation

Special version or with auxiliary equipment (at additional charge)
– Heating water according to VDI 2035 Cooling/
cold water

Permissible fluids

– Water-glycol mixture up to 40 % vol.
Pumps with motors with different voltages or
other frequencies are available on request

Special voltages/frequencies
Additional information CH

– Heating water (in accordance with VDI 2035/
VdTÜV Tch 1466/CH: in accordance with
SWKI BT 102-01)
Approved fluids for heating
pumps

– No oxygen binding agents, no chemical sealant.
– Ensure enclosed system from corrosion perspective. In accordance with VDI 2035 (CH:
SWKI BT 102-01); fix leaky spots.

4.5

Connection Details

$&

30

7*

9*

*'

*'

3*

3*

'LVFKDUJH

6XFWLRQ

&''

Q[&*

&'6

Fig. 1: Additional connections on the housing
Connection Details
No.

Pump

CG

PG

PM

AC

CDS

CDD

GD

VG

TG

1

SCH 150-555

18

3/8

3/4

–

1/2

1/2

1/4

M8

M8

2

SCH 150-230

26

3/8

1

3/8

3/4

3/4

3/4

M8

M8

3

SSCH 200-320

24

3/8

3/4

3/8

3/4

3/4

3/4

M8

M8

4

SCH 200-500

26

3/8

1

3/8

3/4

3/4

3/4

M8

M8

5

SSCH 250-360

21

3/8

1

3/8

1

1

3/4

M8

M8

6

SCH 250-380

28

3/8

1

3/8

1

1

1

M8

M8

7

SCH 250-470

28

3/8

1

3/8

1

1

1

M8

M8

8

SCH 300-430

28

3/8

1

3/8

1

1

1

M8

M8

9

SSCH 350-500

28

3/8

1

3/8

3/4

3/4

1

M8

M8

10

SSCH 400-490

32

3/8

1

3/8

1

1

3/4

M8

M8

11

SSCH 400-550

32

3/8

1

3/8

1

1

3/4

M8

M8

CG: Compound Ground; PG: Pressure Gauge; PM: Priming; AC: Air Cock; CDS: Casing
Drain (Suction);
CDD: Casing Drain (Delivery); CD: Casing Drain; GD: Gland Drain; VG: Vibration Gauge;
TG: Temperature Gauge
Table 1: Connection Details
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Rotating element

3

4

5

6

36 37 38 39 38

34 35 25 27 14 24 21

27

25 35 34

38

39

38 37

36

6

30 4

3 31 32 33

Fig. 2: Rotating element of gland pack version
No.

Part description

No.

Part description

No.

Part description

2

Bearing housing (Drive end)

38

Gland packing

24

Shaft

3

Bearing

39

Logging ring

21

Impeller

4

Supporting ring

34

Sleeve

30

Bearing cover (Non-Drive End)

5

Bearing cover (Drive end)

35

O-ring for sleeve

31

Lock washer

6

Water thrower

25

Wear ring

32

Lock nut

36

Sleeve nut

27

Dowel pin for wear ring

33

Bearing housing (Non-Drive End)

37

Gland cover

14

Impeller key

Table 2: Rotating element of gland pack version

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26

26

25

24

14

27

21

27

25

26

26

10

9

8

7 6

30

4

3

31

32

33

Fig. 3: Rotating element of mechanical seal version without sleeves
No.

Part description

No.

Part description

No.

Part description

2

Bearing housing (Drive end)

9

Logging ring

21

Impeller

3

Bearing

10

Abutment ring

30

Bearing cover (Non-Drive End)

4

Supporting ring

26

Impeller nut

31

Lock washer

5

Bearing cover (Drive end)

25

Wear ring

32

Lock nut

6

Water thrower

24

Shaft

33

Bearing housing (Non-Drive End)

7

Mechanical seal cover

14

Impeller key

8

O-ring

27

Dowel pin for wear ring

Table 3: Rotating element of mechanical seal version without sleeves
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Product description

3

4

5

6

36

7

8

9

10

34

35

25

27 14

21

24 25

35 27 34 10

9

8

7

36

6

30

4

3

31 32 33

Fig. 4: Rotating element of mechanical seal version with sleeves
No.

Part description

No.

Part description

No.

Part description

2

Bearing housing (Drive end)

8

O-ring

14

Impeller key

3

Bearing

9

Logging ring

21

Impeller

4

Supporting ring

10

Abutment ring

24

Shaft

5

Bearing cover (Drive end)

34

Sleeve

30

Bearing cover (Non-Drive End)

6

Water thrower

35

O-ring for sleeve

31

Lock washer

36

Sleeve nut

25

Wear ring

32

Lock nut

7

Mechanical seal cover

27

Dowel pin for wear ring

33

Bearing housing (Non-Drive End)

Table 4: Rotating element of mechanical seal version with sleeves
4.7

Scope of delivery

Complete unit
ƒ Atmos TERA-SCH pump
ƒ Base frame
ƒ Coupling and coupling guard
ƒ With or without electric motor
ƒ Installation and operating instructions
Pump by itself:
ƒ Atmos TERA-SCH pump
ƒ Bearing bracket without base frame
ƒ Installation and operating instructions

4.8

Accessories

4.9

Anticipated noise levels

Pump unit with three-phase motor, 50 Hz
without speed control

14

Accessories have to be ordered separately. For a detailed list, consult the catalogue and
spare parts documentation.

Motor power PN [kW]

Measuring surface sound-pressure level Lp, A [dB(A)] 1)
2-pole
(2900 rpm)

4-pole (
1450 rpm)

6-pole
(980 rpm)

0.75

62

47

48

1.1

62

52

48

1.5

65

52

47

2.2

65

56

51

3

70

56

55

4

67

59

55

5.5

70

59

55

7.5

70

59

59

9.2

70

59

59

11

70

64

59

15

70

64

59
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Measuring surface sound-pressure level Lp, A [dB(A)] 1)

Motor power PN [kW]

2-pole
(2900 rpm)

4-pole (
1450 rpm)

6-pole
(980 rpm)

18.5

70

64

63

22

70

64

63

30

72

66

64

37

72

66

64

45

77

66

68

55

77

67

68

75

80

72

70

90

80

72

70

110

80

74

70

132

80

74

70

160

80

74

76

185

80

74

76

200

81

76

76

220

81

76

76

250

81

76

76

280

83

77

76

315

83

77

76

355

83

77

78

400

81

77

78

450

81

77

81

500

81

77

81

560

81

77

81

630

81

77

81

710

-

77

8/1

800

-

77

81

900

-

77

81

1000

-

77

-

1)

Spatial mean value of sound-pressure levels within a cube-shaped measuring area at
a distance of 1 m from the surface of the motor
Table 5: Anticipated noise levels for standard pump (50 Hz)
4.10

Permissible forces and torques on
the pump flanges
DN

Forces F [N]
FX

Torques M [Nm]

FY

FZ

Σ Forces F

MX

MY

MZ

Σ Torques M

Each nozzle

Fig. 5: Permissible forces and torques on the
pump flanges – pump made of grey cast iron

100

1200

1340

1080

2100

525

375

435

780

125

1420

1580

1280

2480

630

450

570

915

150

1800

2000

1620

3140

750

525

615

1095

200

2400

2680

2160

4180

975

690

795

1440

250

2980

3340

2700

5220

1335

945

1095

1965

300

3580

4000

3220

6260

1815

1290

1485

2670

250

4180

4660

3760

7300

2325

1650

1905

3420

400

4780

5320

4300

8340

2910

2070

2385

4290

450

5380

5980

4840

9380

3585

2550

2940

5280
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DN

Forces F [N]

Torques M [Nm]

FX

FY

FZ

Σ Forces F

MX

MY

MZ

Σ Torques M

500

5980

6640

5380

10420

4335

3075

3540

6390

550

6580

7300

5920

11460

5130

3660

4215

7590

600

7180

7960

6460

12500

6060

4320

4980

8970

Values in acc. with ISO/DIN 5199 – class II (2002) – Appendix B, Family no. 1A.
Table 6: Permissible forces and torques on the pump flanges
If not all working loads reach the maximum permitted values, one of these loads may
exceed the normal limit value. This is under the condition that the following additional
conditions are fulfilled:
ƒ All force and torque components are limited to 1.4 times the maximum permitted
value.
ƒ The forces and torques acting on each flange meet the requirements of the compensation equation.

Fig. 6: Compensation equation
Σ Feffective and Σ Meffective are the arithmetic sums of the effective values of both pump
flanges (inlet and outlet). Σ Fmax. permitted and Σ Mmax. permitted are the arithmetic sums of the
maximum permitted values of both pump flanges (inlet and outlet). The algebraic signs
of Σ F and Σ M are not taken into consideration in the compensation equation.

5

Transport and storage

5.1

Delivery

The pump is secured to a pallet ex works and is protected against dirt and moisture.
Check the shipment immediately on receipt for defects (damage, completeness). Defects must be noted on the freight documentation. Any defects must be notified to the
transport company or the manufacturer immediately on the day of receipt of shipment.
Subsequently notified defects can no longer be asserted.

5.2

Transport

DANGER
Risk of fatal injury due to suspended loads!
Never allow anyone to stand under suspended loads! Danger of (serious) injuries
caused by falling parts. Loads may not be carried over work places where people are
present!
The safety zone must be marked so that there is no danger when the load (or part of
it) slips away or if the lifting device snaps or is ripped off.
Loads must never be suspended for longer than necessary.
Accelerations and braking during the lifting operation must be performed in a way
that rules out any danger to people.

WARNING
Hand and foot injuries due to lack of protective equipment!
Danger of (serious) injuries during work. Wear the following protective equipment:
• Safety shoes
• Safety gloves for protection against cuts
• Sealed safety goggles
• Safety helmet must be worn if lifting equipment is used!
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NOTICE
Use only properly functioning lifting equipment!
Use only properly functioning lifting equipment to lift and lower the pump. Ensure
that the pump does not become jammed during lifting and lowering. Do not exceed
the maximum bearing capacity of the lifting equipment! Check that lifting equipment is functioning properly before use!

CAUTION
Property damage due to incorrect transport
To ensure proper alignment, all equipment is pre-assembled. If dropped or if improperly handled, there is a risk of misalignment or deficient performance due to deformations. The pipes and valves will not withstand loads and should not be used to
secure loads in transit.
• Only use permitted lifting gear for transport. Ensure the stability of the load since,
with this particular pump design, the centre of gravity is shifted to the top (topheavy).
• Never attach lifting gear to shafts in order to lift the unit.
• Do not use the transport lugs on the pump or motor to lift the entire unit. They are
only meant for transporting the individual components during installation or dismantling.

Only remove the outer packaging at the place of utilisation to ensure that the pump is
not damaged during transport.

CAUTION
Risk of damage due to incorrect packaging.
If the pump is transported again at a later date, it must be packaged so that it cannot
be damaged during transport. Use the original packaging for this, or choose equivalent packaging.

5.2.1

Attaching the pump

CAUTION
Incorrect lifting can damage the pump! Risk of falling!
Never lift the pump with slings engaged below the bearing housing. The eye bolts on
the pump top housing are only for lifting top housing during maintenance. Do not lift
complete pump with the eye bolts. Safe working load of wire ropes reduces with increase in included angle. Never put down or pick up the product when it is not secured.

ƒ Comply with applicable national safety regulations.
ƒ Use legally specified and approved lifting gear.
ƒ Select the lifting gear based on the prevailing conditions (weather, attachment
point, load ...).
Never feed the lifting gear over or through transport lugs without protection.
Never feed the lifting gear over sharp edges without protection.
Use lifting equipment with sufficient bearing capacity.
The stability of the lifting equipment must be ensured during operation.
To lift the bare shaft pump, pass the lifting slings beneath the hydraulic housing at
suction and discharge flanges (see lifting drawing).
ƒ If chains are used, they must be secured against slipping along with protective cover
to prevent damage to the product, paint and/or injury to personnel!
ƒ When using hoisting gears, ensure that a second person is present to coordinate the
procedure if necessary. For example, if the operator's field of vision is blocked.
ƒ When lifting, make sure that the load limit of the lifting gear is reduced when pulling
at an angle. The safety and efficiency of the lifting gear is best guaranteed when all

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Fig. 7: Do not lift at housing eye bolts
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load-bearing elements are loaded vertically. If necessary, use a lifting arm, to which
the lifting gear can be vertically attached.
ƒ Ensure that the load is lifted vertically!
ƒ Prevent the suspended load from swinging!

Fig. 8: Attaching the pump
5.2.2

Attaching the unit

ƒ Comply with applicable national safety regulations.
ƒ Use legally specified and approved lifting gear.
ƒ Select the lifting gear based on the prevailing conditions (weather, attachment
point, load ...).
Only attach the lifting gear to the attachment point. Fix in place with a shackle.
Never feed the lifting gear over or through transport lugs without protection.
Never feed the lifting gear over sharp edges without protection.
Use lifting equipment with sufficient bearing capacity.
The stability of the lifting equipment must be ensured during operation.
When using hoisting gears, ensure that a second person is present to coordinate the
procedure if necessary. For example, if the operator's field of vision is blocked.
ƒ The safety and efficiency of the lifting gear is best guaranteed when all load-bearing
elements are loaded vertically. If necessary, use a lifting arm, to which the lifting
gear can be vertically attached.
ƒ Ensure that the load is lifted vertically!
ƒ Prevent the suspended load from swinging!

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Fig. 9: Attaching the unit
5.3

Storage

NOTICE
Improper storage can lead to damage to the equipment.
Damage caused by improper storage is not covered by the guarantee or warranty.

ƒ Requirements at the storage location:
– dry
– clean
– well-ventilated
– free from vibrations
– free from humidity
– free from rapid or extreme changes in temperature
ƒ Store the product somewhere safe against mechanical damage.
ƒ Protect the bearings and couplings from sand, gravel and other foreign objects.
ƒ Lubricate the unit to prevent rust and bearing seizing.
ƒ Manually rotate the drive shaft several times once a week.
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Storage for more than three months
Additional precautionary measures:
ƒ All rotating parts must be coated with a suitable protective medium to protect them
from rust.
ƒ If the pump is to be stored for more than a year, consult the manufacturer.

6

Installation and electrical connection

6.1

Personnel qualifications

ƒ Electrical work: A qualified electrician must carry out the electrical work.

6.2

Operator responsibilities

ƒ Observe locally applicable accident prevention and safety regulations of professional
and trade associations.

ƒ Observe all regulations for working with heavy loads and under suspended loads.
ƒ Provide protective equipment and ensure that the protective equipment is worn by
personnel.

ƒ Avoid pressure surges!
Pressure surges can occur in long pressure pipes. These pressure surges can lead to
the destruction of the pump!

ƒ Structural components and foundations must be of sufficient stability in order to allow the device to be fixed in a secure and functional manner. The operator is responsible for the provision and suitability of the building/foundation!
ƒ Check that the available consulting documents (installation plans, design of the operating space, inflow conditions) are complete and correct.
6.3

Preparing the installation

WARNING
Risk of personal injury and property damage due to improper handling!
• Never set up the pump unit on unfortified surfaces or surfaces that cannot bear
loads.
• The pump should only be installed after completion of all welding and soldering
work.
• Flush the pipe system if required. Dirt can cause the pump to fail.

ƒ The pumps (in the standard version) must be protected from the weather and installed in a frost/dust-free, well-ventilated environment that is not potentially explosive.
ƒ Mount the pump in a readily accessible place. This makes it easier to complete inspections, maintenance (e.g. mechanical seal change) or replacement in the future.
ƒ A travelling crane or a device for attaching hoisting gear should be installed above
the set-up site of large pumps.
6.4

Setting up the pump by itself
(variant B, Wilo variant key)

6.4.1

Selecting the motor

When installing a pump by itself, the required coupling guard and base frame of the
pump manufacturer should be used. In any case, all components must meet the CE regulations. The coupling guard must be compatible with EN 953.
Select a motor with sufficient power.
Shaft power

< 4 kW

Required addi- 25 %
tional power to
determine motor rating value
P2

4 kW < P2
< 10 kW

10 kW < P2
< 40 kW

40 kW < P2

20 %

15 %

10 %

Table 7: Motor/shaft power
Example:
ƒ Duty point water: Q = 100 m3/h; H = 35 m
ƒ Efficiency: 78 %
ƒ Hydraulic power: 12.5 kW
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The required motor power for this duty point lies at 12.5 kW x 1.15 = 14.3 kW. A motor
rated with a P2 of 15 kW would be the correct choice.
Wilo recommends using a B3 motor (IM1001) with base installation, which is compatible
with IEC34-1.
6.4.2

Selecting the coupling

ƒ To establish the connection between the pump with bearing bracket and motor, use
a flexible coupling.

ƒ Select the coupling size according to the recommendations of the coupling manufacturer.

ƒ Follow the instructions of the coupling manufacturer.
ƒ After installation on the base and connecting the pipes, check the coupling alignment and correct it if necessary. The procedure is described in the chapter “Coupling
alignment”.
ƒ After reaching the operating temperature, the coupling alignment must be checked
again.
ƒ Avoid accidental contact during operation. The coupling must be protected in accordance with EN 953.
6.5

Installing the pump unit on a base

CAUTION
Danger of property and material damage!
A missing foundation or incorrect installation of the unit on the base can lead to a
malfunction of the pump. Incorrect installation is not covered by the warranty.
• Only have the pump unit installed by qualified personnel.
• A professional from the concrete sector must be hired for all base work.

6.5.1

Base
The base must be able to support the unit installed on the base frame indefinitely. The
base must be level to ensure there is no tension on the base frame or unit. Wilo recommends using premium, non-shrink concrete of an adequate thickness for manufacturing. This would prevent vibrations from being transmitted.
The base must be able to accommodate the forces, vibrations and impact that occur.
Guidance values for dimensioning the base:
ƒ Approx. 1.5 to 2 x heavier than the unit.
ƒ The width and length should each be about 200 mm greater than the base frame.

Fig. 10: Installing the unit on a base

The base frame must not be strained or pulled down on the surface of the base. It must
be supported so that the original alignment is not changed.
Prepare drilled holes for the anchor bolts. Position pipe sleeves vertically in the base at
the corresponding points. Diameter of the pipe sleeves: Around 2½ x the diameter of
the screws. This allows the screws to be moved in order to achieve their final positions.
Wilo recommends initially pouring the base up to about 25 mm below the planned
height. The surface of the concrete base must be well contoured before curing. Remove
the pipe sleeves after the concrete cures.
When the base frame is poured out, insert steel rods vertically into the base at regular
intervals. The required number of steel rods is dependent on the size of the base frame.
The rods must project into the base frame by up to 2/3.

6.5.2

Preparing the base frame for anchoring

ƒ Thoroughly clean the base surface.
ƒ Place shims (approx. 20 – 25 mm thick) on every screw hole on the base surface.
Alternatively, levelling screws can also be used.

ƒ For a length spacing of the fixation bores ≥ 800 mm, shims should be additionally
placed in the middle of the base frame.
Fig. 11: Shims on the base surface

ƒ Apply the base frame and level in both directions with additional shims.
ƒ Align the unit when installing on the base using a spirit level (at the shaft/pressure
port).
The base frame must be horizontal; tolerance: 0.5 mm per metre.
ƒ Fit anchor bolts in the provided drilled holes.
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Fig. 12: Levelling screws on the base surface

NOTICE
The anchor bolts must fit in the fastening bores of the base frame.
They must meet the relevant standards and be sufficiently long, so that a firm fit in
the base is guaranteed.

ƒ Pour in anchor bolts with concrete. After the concrete has set, tighten the anchor
bolts evenly and firmly.

ƒ Align the unit so that the pipes can be connected to the pump stress-free.





Fig. 13: Levelling and aligning the base frame

Fig. 14: Anchor bolt
6.5.3

Pouring out the base frame

6.6

Pipework

The base frame can be poured out after fixing. The process of pouring out reduces vibrations to a minimum.
ƒ Wet the base surface before pouring out the concrete.
ƒ Use a suitable, non-shrink mortar for pouring out.
ƒ Pour the mortar through the openings in the base frame. Be sure to avoid hollow
spaces.
ƒ Plank the base and base frame.
ƒ After curing, check the anchor bolts for a tight fit.
ƒ Coat the unprotected surfaces of the base to protect from moisture.
The pipe connections of the pump are fitted with dust caps so that no foreign objects
can penetrate during transport and installation.
ƒ These caps must be removed before connecting pipes.
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5 x DN

2xØ
Ø

s

d

r

r ≈ 2,5 · (d - 2s)

discharge
side

suction side

Fig. 15: Connecting the pump without tension, settling section upstream and downstream of the pump

CAUTION
Improper pipework/installation can lead to property damage! Welding
beads, cinder and other contaminants can damage the pump!
• The pipes must be sufficiently dimensioned, taking the pump inlet pressure into
account.
• Connect the pump and pipes using suitable gaskets. Take the pressure, temperature and fluid into account. Check the gaskets for proper fitting.
• The pipes must not transfer any forces to the pump. Brace the pipes directly before
the pump and connect them without tension.
• Observe the permissible forces and torques on the pump connecting pieces!
• The expansion of the pipes in the event of a temperature rise is to be compensated
by suitable means.
• Avoid air pockets in piping by means of appropriate installations.

NOTICE
Simplify subsequent work on the unit!
• To ensure the entire unit does not have to be emptied, install a non-return valve
and shut-off devices before and after the pump.

NOTICE
Avoid flow cavitation!
• A settling section must be provided upstream and downstream of the pump in the
form of a straight pipe. The length of the settling section must be at least 5 times
the nominal diameter of the pump flange.

NOTICE
It is recommended that a strainer is installed in front of the suction pipe with a filter
surface of at least 3 times the pipe cross section (approximately 100 meshes per
cm²). The strainer must be far enough from the bottom to avoid excessive inlet
losses, which could impair pumping performance. It is advisable to check that there
is no leakage.
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1

Eccentric reducer (suction) or concentric reducer (discharge)

2

Isolating valve

3

Suction line

4

Bend

5

Foot valve with strainer

6

Isolating valve

7

Regulating valve

ƒ The pipes and pump must be free of mechanical stress when installed.
ƒ The pipes must be fixed in such a way that the pump does not have to support the



ƒ
ƒ
ƒ
ƒ


weight of the pipes.
Clean, flush and purge the unit before connecting the pipes.
Remove the covers from the suction and discharge ports.
If required, install a dirt filter upstream of the pump in the pipe on the suction side.
Then connect the pipes to the pump connecting pieces.

For further examples of installation layouts and for proper as well as inappropriate
installations, see Appendix!

Fig. 16: Basic layout of a pump installation
6.7

Aligning the unit

CAUTION
Incorrect alignment can result in property damage!
The transport and installation of the pump can affect the alignment. The motor must
be aligned to the pump (not vice versa).
• Check the alignment before the first start.

CAUTION
Changes to the alignment during operation can result in property damage.
The pump and motor are usually aligned at ambient temperature. Thermal expansion
at operating temperature can change the alignment, particularly in the case of very
hot fluids.
Adjustment may be required if the pump is required to pump very hot fluids:
• Allow the pump to run at the actual operating temperature.
• Switch off the pump then immediately check the alignment.

Precondition for reliable, smooth and efficient operation of a pump unit is proper alignment of the pump and the drive shaft.
Misalignments can be the cause of:
ƒ excessive noise development during pump operation
ƒ vibrations
ƒ premature wear
ƒ excessive coupling wear
6.7.1

Coupling alignment

S max.

S max.

∆Kr

∆Kw

∆Ka

S min.

S min.
1)

2)

3)

Fig. 17: Coupling alignment without spacer
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S2 max.

S2 max.

∆Kr

∆Kw

∆Ka

S2 min.

S2 min.
1)

2)

3)

Fig. 18: Coupling alignment with spacer
1. Axial displacement (ΔKa)

ƒ Adjust the gap ΔKa within the permissible range of deviation.
Permissible deviations for dimensions S and S2, see table “Permissible gaps S and
S2”

2. Angular displacement (ΔKw)

The angular displacement ΔKw can be measured as the difference between the gaps:
ΔS = Smax. – Smin. and/or ΔS2 = S2max. – S2min.
The following condition must be met:
ΔS and/or ΔS2 ≤ ΔSperm. (perm. = permissible; ΔSperm. is dependent on the speed)
If required, the permissible angular displacement ΔKw can be calculated as follows:
ΔKWperm. in RAD = ΔSperm. /DA
ΔKWperm. in GRD = (ΔSperm. /DA) x (180/π)
(with ΔSperm. in mm, DA in mm)

3. Radial displacement (ΔKr)

The permissible radial displacement ΔKrperm. can be taken from the table “Maximum permissible shaft displacement”. Radial displacement is dependent on the speed. The numerical values in the table and their interim values can be calculated as follows:
ΔKrperm. = ΔSperm. = (0.1+DA/1000) x 40/√n
(with speed n in rpm, DA in mm, radial displacement ΔKrperm. in mm)
Coupling size

DA [mm]

S [mm]

S2 [mm]

68

68

2 ... 4

5

80

80

2 ... 4

5

95

95

2 ... 4

5

110

110

2 ... 4

5

125

125

2 ... 4

5

140

140

2 ... 4

5

160

160

2 ... 6

6

180

180

2 ... 6

6

200

200

2 ... 6

6

(“S” for couplings with a spacer and “S2” for couplings with a spacer)
Table 8: Permissible gaps S and S2
Coupling size

ΔSperm. and ΔKrperm. [mm]; speed dependent
1500 rpm

1800 rpm

3000 rpm

3600 rpm

68

0.20

0.20

0.15

0.15

80

0.20

0.20

0.15

0.15

95

0.20

0.20

0.15

0.15

110

0.20

0.20

0.15

0.15

125

0.25

0.20

0.15

0.15

140

0.25

0.25

0.20

0.15

160

0.30

0.25

0.20

0.20

180

0.30

0.25

0.20

0.20

200

0.30

0.30

0.20

0.20

Permissible shaft displacement ΔSperm. and ΔKrperm. in mm (during operation, rounded)
Table 9: Maximum permissible shaft displacement ΔSperm. and ΔKrperm.
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Checking the axial alignment

NOTICE
The axial deviation of the two coupling halves must not exceed the maximum values
found in table “Permissible gaps S and S2”. This requirement applies to every operating status – including operating temperature and inlet pressure.

Using a calliper gauge, circumferentially check the distance between the two coupling
halves.

Fig. 19: Checking the axial alignment with a
calliper gauge

Fig. 20: Checking the axial alignment with a
calliper gauge – circumferential check
A

ƒ Connect the coupling halves once correctly aligned.
The tightening torques for the coupling are listed in the table “Tightening torques
for adjusting screws and coupling halves”.
ƒ Install the coupling guard.

Fig. 21: Adjusting screw A for axial safeguard
B

B

Fig. 22: Fastening screws B of coupling halves

Coupling parameter d
[mm]

Tightening torque for adjusting screw A [Nm]

Tightening torque for adjusting screw B [Nm]

80, 88, 95, 103

4

13

110, 118

4

14

125, 135

8

17.5

140, 152

8

29

160, 172

15

35

180, 194

25

44

200, 218

25

67.5

225, 245

25

86

250, 272

70

145

280, 305

70

185

315, 340

70

200

350, 380

130

260

400, 430

130

340

440, 472

230

410

Table 10: Tightening torques for adjusting screws and coupling halves
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Checking the radial alignment
ƒ Firmly clamp a dial gauge to one of the couplings or to the shaft. The piston of the
dial gauge must lie against the crown of the other half-coupling.
ƒ Set the dial gauge to zero.
ƒ Turn the coupling and write down the measuring result after every quarter turn.
ƒ Alternatively, the radial coupling alignment can also be checked with a ruler.
Fig. 23: Checking the radial alignment with a
comparator

Fig. 24: Checking the radial alignment with a
ruler

NOTICE
The radial deviation of the two coupling halves must not exceed the maximum values found in table “Maximum permissible shaft displacement ΔSperm. and ΔKrperm.”.
This requirement applies to every operating status – including operating temperature and inlet pressure.

6.7.2

Alignment of the pump unit

Any deviations in the measuring results indicate a misalignment. In this case, the unit
must be realigned to the motor.
ƒ Loosen the hexagon head screws and the counter nuts on the motor.
ƒ Place shims under the motor feet until the height difference is compensated.
ƒ Pay attention to the axial alignment of the coupling.
ƒ Tighten the hexagon head screws again.

ƒ Finally, check the function of the coupling and shaft. The coupling and shaft must be
easy to turn by hand.

ƒ After correct alignment, mount the coupling guard.
The tightening torques for the pump and motor on the base frame are listed in the table
“Tightening torques for pump and motor”.
Screw:

M6

M8

M10

M12

M16

M20

M24

Tightening torque 10
[Nm]

25

35

60

100

170

350

Table 11: Tightening torques for pump and motor
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Electrical connection

DANGER
Risk of fatal injury due to electrical current!
Improper conduct when carrying out electrical work can lead to death due to electric
shock!
• Only use an electrical installer approved by the local electricity supplier to make
the connection.
• Observe the locally applicable regulations.
• Before beginning work on the product, make sure that the pump and drive are
electrically isolated.
• Make sure that no one can turn on the power supply again before work is completed.
• Make sure that all energy sources can be isolated and locked. If the pump was
switched off by a protective device, it must be secured against switching back
on again until the error has been remedied.
• Electrical machines must always be earthed. Earthing must be appropriate for
the motor and meet the relevant standards and regulations. Earth terminals and
fixation elements must be dimensioned appropriately.
• Connection cables must never touch the piping, pump or motor housing.
• If it is possible for persons to come into contact with the pump or the pumped
fluid, the earthed connection must also be fitted with a residual current circuit
breaker.
• Observe the manufacturer’s installation and operating instructions for the motor and accessories!
• During installation and connection work, observe the circuit diagram in the terminal box!

CAUTION
Risk of property damage caused by improper electrical connection!
An inadequate mains design can lead to system failures and cable fires due to mains
overload! If the wrong voltage is applied, the pump can be damaged!
• Ensure that the current type and voltage of the mains connection correspond to
the specifications on the motor rating plate.

NOTICE
Three-phase motors are equipped with a thermistor depending on the manufacturer.
• Observe the wiring information in the terminal box.
• Observe the documentation from the manufacturer.

ƒ Establish an electrical connection via a stationary mains connection cable.
ƒ In order to ensure drip protection and strain relief on the cable connections, only
cables with a suitable outer diameter may be used and the cable feedthroughs must
be firmly screwed.
Cables must be bent off to form outlet loops near screwed connections to avoid the
accumulation of drip water.

ƒ Unused cable feedthroughs should be sealed with the sealing plates provided, and
screwed tight.

ƒ Reinstall any uninstalled safety devices, such as terminal box covers!
ƒ Check the direction of rotation of the motor while commissioning!
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6.8.1

Commissioning

Fuse on mains side
Circuit breaker
The size and switching characteristics of the circuit breakers must conform to the rated
current of the connected product. Observe local regulations.
Residual-current device (RCD)
ƒ Install a residual-current device (RCD) in accordance with the regulations of the local
energy supply company.
ƒ If people can come into contact with the device and conductive fluids, install a residual-current device (RCD).

6.9

Protective devices

WARNING
Risk of burns from hot surfaces!
The spiral housing and the discharge cover assume the temperature of the fluid during operation. It may cause burns.
• Depending on the application, insulate the spiral housing.
• Provide corresponding guards.
• Allow the pump to cool down at ambient temperature after switching it off!
• Observe local regulations.

CAUTION
Risk of property damage due to incorrect insulation!
The discharge cover and the bearing bracket must not be insulated.

7

Commissioning
WARNING
Risk of injury due to missing protective equipment!
(Serious) injuries can occur due to missing protective equipment.
• Do not remove the unit casings of moving parts (such as that of the coupling)
during machine operation.
• Always wear protective clothing, protective gloves and protective goggles when
working.
• Do not remove or disable the safety devices on the pump and motor.
• An authorised technician must check the functionality of the safety devices on
the pump and motor prior to commissioning.

CAUTION
Risk of property damage due to improper operation!
Operating outside of the duty point can impair the pump efficiency or damage the
pump. Operating with the shut-off device closed for more than 5 minutes is not recommended and generally dangerous in the case of hot fluids.
• The pump must not be operated outside of the specified operating range.
• Do not operate the pump with the shut-off devices closed.
• Make sure that the NPSH-A value is always higher than the NPSH-R value.
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CAUTION
Risk of property damage due to condensation formation!
When using the pump in air-conditioning or cooling applications, condensate can
form, which could damage the motor.
• Open the condensate drainage holes in the motor housing at regular intervals and
drain the condensate.

7.1

Personnel qualifications

ƒ Electrical work: A qualified electrician must carry out the electrical work.
ƒ Operation/control: Operating personnel must be instructed in the functioning of the
complete system.

7.2

Filling and venting

NOTICE
The standard version of the Atmos TERA-SCH pump has an air vent valve on the top
of the casing, next to the air cock. The suction line and pump are vented via a suitable venting device on the pressure flange of the pump. An optional air vent valve is
available.

WARNING
Risk of personal injury and property damage due to extremely hot or extremely cold pressurised fluid!
Depending on the temperature of the fluid, when the venting screw is opened completely, extremely hot or extremely cold fluid in liquid or vapour form may escape or
shoot out at high pressure. Fluid may shoot out at high pressure depending on the
system pressure.
• Make sure the venting screw is in a suitable, secure position.
• Always exercise caution when opening the venting screw.

Procedure for venting systems where the fluid level lies above the suction port of
the pump:
ƒ Open the isolating valve on the pressure side of the pump.
ƒ Slowly open the isolating valve on the suction side of the pump.
ƒ To vent, open the air cock on the top of the pump.
ƒ Close the air cock as soon as fluid escapes at the top of the housing.
Procedure for filling/venting systems with a non-return valve, where the fluid level
lies below the suction port of the pump:
ƒ Close the isolating valve on the pressure side of the pump.
ƒ Open the the isolating valve on the suction side of the pump..
ƒ Fill fluid in via a funnel until the suction line and the pump are completely filled.
ƒ Vent the pump opening the venting cock on the top of the pump.
ƒ Close the air cock as soon as fluid escapes at the top of the casing.
7.3

Checking the direction of rotation

CAUTION
Risk of property damage!
Danger of damage to the pump parts that rely on the fluid supply for lubrication.
• Before checking the direction of rotation and commissioning, the pump must be
filled with fluid and vented.
• Do not operate the pump with the isolating valves closed.

The motor can be placed on the right or left side of the pump. The check of the rotation direction of the motor is a mandatory step in the commissioning procedure of
the pump set! An arrow on top part of the pump housing indicates the correct direction
of rotation.

Installation and operating instructions Wilo-Atmos TERA-SCH

29

en

Commissioning

ƒ Remove coupling guard.
ƒ To check the direction of rotation, disengage the pump from the coupling.
ƒ Switch the motor on briefly. The direction of rotation of the motor must correspond
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
7.4

to the direction of rotation arrow on the pump.
If the direction of rotation is wrong, change the electrical connection of the motor.
Connect the pump to the motor after ensuring the correct direction of rotation.
Check the alignment of the coupling and realign it if necessary.
Reinstall the coupling guard.

Switching on the pump

CAUTION
Risk of property damage!
• Do not operate the pump with the shut-off devices closed.
• Only operate the pump within the permissible operating range.

Once all preparatory work has been properly completed and all necessary precautionary
measures have been taken, the pump is ready to start.
Before starting up the pump, check whether:
ƒ Filling and ventilation lines are closed.
ƒ The bearings are filled with the right amount of lubricant of the right type (if applicable).
ƒ The motor is turning in the right direction.
ƒ The coupling guard is attached correctly and is screwed tightly.
ƒ Pressure gauges with a suitable measurement range are installed on the suction and
pressure side of the pump. Do not install the pressure gauges on the bends in the
piping. The kinetic energy of the fluid can affect the measured values at these
points.
ƒ All blind flanges are removed.
ƒ The shut-off device on the suction side of the pump is completely opened.
ƒ The shut-off device in the pressure pipe of the pump is completely closed or only
slightly opened.

WARNING
Risk of injury due to high system pressure!
The power and status of the installed centrifugal pumps must be constantly monitored.
• Do not connect pressure gauges to a pressurised pump.
• Install pressure gauges on the suction and pressure side.

NOTICE
It is recommended to attach a flow meter to determine the exact pump delivery rate.

CAUTION
Risk of property damage due to motor overload!
• To start up the pump, use the soft start, star-delta connection or speed control.

ƒ Switch on the pump.
ƒ After reaching the speed, slowly open the shut-off device in the pressure pipe and
regulate the pump to the duty point.

ƒ While the pump is starting, vent completely via the venting screw.
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CAUTION
Risk of property damage!
If abnormal noises, vibrations, temperatures or leaks occur when starting up:
• Switch the pump off immediately and remedy the cause.

7.5

Switching frequency

CAUTION
Risk of property damage!
The pump or motors may be damaged by incorrect switching.
• Only switch on the pump again when the motor is at a complete standstill.

A maximum of 6 connections per hour are permitted in accordance with IEC 60034-1. It
is recommended that repeated activations occur at regular intervals.

8

Shutdown

8.1

Switching off the pump and temporary shutdown

CAUTION
Risk of property damage due to overheating!
Hot fluids can damage the pump seals when the pump is at a standstill.
After deactivating the heat source:
• Allow the pump to run until the fluid temperature has dropped to an appropriate
level.

CAUTION
Risk of property damage due to frost!
If there is a danger of frost:
• Drain the pump completely to avoid damage.

ƒ Close the shut-off device in the pressure pipe. If a non-return valve is installed in
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
8.2

the pressure pipe, and there is counter pressure, the shut-off device can remain
open.
Do not close the shut-off device in the suction line.
Switch off the motor.
If there is no danger of frost, make sure the fluid level is sufficient.
Operate the pump every month for 5 minutes. Doing this prevents deposits from occurring in the pump compartment.

Shutdown and storage

WARNING
Risk of injury and damage to property!
• Dispose off the pump contents and rinsing fluid by taking the legal regulations
into account.
• Always wear protective clothing, protective gloves and protective goggles when
working.

ƒ Clean the pump thoroughly prior to storage!
ƒ Drain the pump completely and rinse thoroughly.
ƒ The remaining fluid and rinsing fluid should be drained, collected and disposed off
via the drain plug. Observe local regulations along with the notes under “Disposal”!
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ƒ Spray the interior of the pump with a preservative through the suction and discharge
ports.

ƒ Close the suction and discharge ports with caps.
ƒ Grease or oil the blank components. For this, use silicone-free grease or oil. Observe
the manufacturer’s instructions for preservatives.

9

Maintenance/repair

It is recommended to have the pump serviced and checked by the Wilo customer service.
Maintenance and repair work require the pump be partially or completely dismantled.
The pump housing can remain installed in the piping.

DANGER
Risk of fatal injury due to electrical current!
Improper conduct when carrying out electrical work can lead to death due to electric
shock!
• Any work on electrical devices may only be carried out by a qualified electrician.
• Before all work on the unit, deactivate the power supply and guard against accidental switch-on.
• Any damage to the pump connection cable should only ever be rectified by a
qualified electrician.
• Observe the installation and operating instructions for the pump, motor and
other accessories.
• Reinstall any uninstalled safety devices, such as terminal box covers, once the
work is complete.

WARNING
Sharp edges on the impeller!
Sharp edges can form on the impeller. There is danger of limbs being severed! Protective gloves must be worn to protect against cuts.
9.1

Personnel qualifications

ƒ Electrical work: A qualified electrician must carry out the electrical work.
ƒ Maintenance tasks: The technician must be familiar with the use of operating fluids
and their disposal. In addition, the technician must have basic knowledge of mechanical engineering.

9.2

Operation monitoring

CAUTION
Risk of property damage!
Improper operation can damage the pump or motor. Operating with the shut-off
device closed for more than 5 minutes is not recommended and generally dangerous
in the case of hot fluids.
• Never allow the pump to run without fluid.
• Do not operate the pump with the shut-off device in the suction line closed.
• Do not operate the pump for a longer period of time with the shut-off device in
the pressure pipe closed. This can cause the fluid to overheat.

The pump must run quietly and vibration-free at all times.
The rolling bearings must run quietly and vibration-free at all times.
Increased current consumption with unchanged operating conditions is a sign of bearing damage. The bearing temperature may be up to 50°C above the ambient temperature, but never rise above 80°C.
ƒ Check the static gaskets and the shaft seal regularly for leakages.
ƒ For pumps with mechanical seals, there is little to no visible leakage during operation. If a gasket is leaking significantly, this is a sign that the gasket surfaces are
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worn. The gasket must be replaced. The service life of a mechanical seal greatly depends on the operating conditions (temperature, pressure, fluid properties).
ƒ Wilo recommends checking the flexible coupling elements regularly and replacing
them at the first sign of wear.
ƒ Wilo recommends briefly putting the standby pumps into operation at least once a
week to ensure they are always ready for operation.
9.3

Maintenance tasks

Atmos TERA-SCH pumps require little routine maintenance. However, regular observation and analysis of various working parameters avoids serious troubles.
Keep daily logbook records of working parameters like suction and discharge pressure,
flow rate. It is recommended to record parameters twice a shift. Any sudden change
should be a signal for investigation.
Some of the routine maintenance checks for this purpose are as under:
Parts

Action

Period

Mechanical Seal

Check for leakage

Daily

Check for leakage

Daily

10–120 drops/min
are normal

Check for leakage

Half yearly

If necessary replace
with new packings

Check temperature

Weekly

Bearings are
greased for life and
are maintenance
free

Suction Pressure

Check pressure

Daily

Discharge Pressure

Check pressure

Daily

Check for leakage

Weekly

Vibration

Check vibration

Weekly

Voltage and current

Check for the rated
values

Weekly

Rotating element

Check for wear

Yearly
Yearly

Clearances

Check the clearances between
wear ring and impeller

Total Dynamic Head

Check on suction
and discharge

Yearly

Check the alignment of pump with
motor

Half yearly

Alignment

Gland Packing
Gland Packing

Bearings

Flushing

Remarks

Flow through the
Flushing pipes must
be clear and continuous

If value of clearance
has increased, wear
ring should be replaced

For reference use
pump motor GA
Drawing

Table 12: Routine maintenance checks
ƒ The rolling bearings of the motors are to be maintained according to the installation
and operating instructions of the motor manufacturer.
9.4

Draining and cleaning

WARNING
Risk of injury and damage to property!
• Dispose off the pump contents and rinsing fluid by taking the legal regulations
into account.
• Always wear protective clothing, protective gloves and protective goggles when
working.
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9.5

Dismantling

DANGER
Risk of fatal injury due to electrical current!
Improper conduct when carrying out electrical work can lead to death due to electric
shock!
• Any work on electrical devices must only be carried out by a qualified electrician.
• Before all work on the unit, deactivate the power supply and guard against accidental switch-on.
• Any damage to the pump connection cable must only ever be rectified by a
qualified electrician.
• Observe the installation and operating instructions for the pump, the motor and
other accessories.
• Reinstall any uninstalled safety devices, such as terminal box covers, once the
work is complete.
Before commencing dismantling operations, ensure that the following tools and tackles
are available:
ƒ A crane / chain pulley block suitable for handling the weight of pumping unit
ƒ A selection of ring and open-ended spanners in British and Metric sizes
ƒ Eye bolts in British and Metric sizes
ƒ Cotton rope, wire rope, slings
ƒ Hardwood and metal packing blocks
ƒ Miscellaneous tools including a set of allen keys, drills, pin drivers, files and so on
ƒ Extractor / puller for bearing and coupling
Maintenance and repair work require the pump be partially or completely dismantled.
The pump housing can remain installed in the piping.
ƒ Switch off the energy supply to the pump and secure against switching on again.
ƒ Close all valves in the suction line and pressure pipe.
ƒ Drain the pump by opening the drainage screw and the venting screw.
ƒ Remove coupling guard.
ƒ If present: Remove the intermediate sleeve of the coupling.
ƒ Remove the fastening screws of the motor from the base frame.
9.5.1




Exploded views of hydraulics














   

  



    

    

      

Fig. 25: Exploded view of Atmos TERA-SCH hydraulic (mechanical seal version without sleeves)
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No.

Part description

No.

Part description

No.

Part description

1

Bolts for bearing housing

12

Bolts for seal housing guard

23

Dowel pin for location

2

Bearing housing (Drive end)

13

Seal housing guard

24

Shaft

3

Bearing

14

Impeller key

25

Wear ring

4

Supporting ring

15

Bolts for split flange

26

Impeller nut

5

Bearing cover (Drive end)

16

Lifting bolts

27

Dowel pin for wear ring

6

Water thrower

17

Air cock

28

Bolts for mechanical seal cover

7

Mechanical seal cover

18

Jack screws for opening top housing 29

Bolts for bearing cover

8

O-ring

19

Hose pipe

30

Bearing cover (Non-Drive End)

9

Mechanical seal

20

Top pump housing

31

Lock washer

10

Abutment ring

21

Impeller

32

Lock nut

11

Hexagon plug

22

Bottom pump housing

33

Bearing housing (Non-Drive End)

Table 13: Exploded view of Atmos TERA-SCH hydraulic (mechanical seal version without sleeves)

















              

            

Fig. 26: Exploded view of Atmos TERA-SCH hydraulic (mechanical seal version with sleeves)
No.

Part description

No.

Part description

No.

Part description

1

Bolts for bearing housing

35

O-ring for sleeve

20

Top pump housing

2

Bearing housing (Drive end)

11

Hexagon plug

23

Dowel pin for location

3

Bearing

25

Wear ring

24

Shaft

4

Supporting ring

13

Seal housing guard

22

Bottom pump housing

5

Bearing cover (Drive end)

12

Bolts for seal housing guard

27

Dowel pin for wear ring

6

Water thrower

14

Impeller key

28

Bolts for mechanical seal cover

36

Sleeve nut

15

Bolts for split flange

29

Bolts for bearing cover

7

Mechanical seal cover

17

Air cock

30

Bearing cover (Non-Drive End)

8

O-ring

19

Hose pipe

31

Lock washer

9

Mechanical seal

18

Jack screws for opening top housing 32

Lock nut

10

Abutment ring

16

Lifting bolts

Bearing housing (Non-Drive End)

34

Sleeve

21

Impeller

33

Table 14: Exploded view of Atmos TERA-SCH hydraulic (mechanical seal version with sleeves)
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Fig. 27: Exploded view of Atmos TERA-SCH hydraulic (version with gland pack)
No.

Part description

No.

Part description

No.

Part description

1

Bolts for bearing housing

17

Air cock

31

Lock washer

2

Bearing housing (Drive end)

18

Jack screws for opening top housing 32

Lock nut

3

Bearing

19

Hose pipe

33

Bearing housing (Non-Drive End)

4

Supporting ring

20

Top pump housing

34

Sleeve

5

Bearing cover (Drive end)

21

Impeller

35

O-ring for sleeve

6

Water thrower

22

Bottom pump housing

36

Sleeve nut

11

Hexagon plug

23

Dowel pin for location

37

Gland cover

12

Bolts for seal housing guard

24

Shaft

38

Gland packing

13

Seal housing guard

25

Wear ring

39

Logging ring

14

Impeller key

27

Dowel pin for wear ring

40

Bolts for gland cover

15

Bolts for split flange

29

Bolts for bearing cover

16

Lifting bolts

30

Bearing cover (Non-Drive End)

Table 15: Exploded view of Atmos TERA-SCH hydraulic (mechanical seal version with sleeves)
9.5.2

Disassembling the top housing

Close the isolating valves in suction and discharge line.
Drain the pump and open the air cock (17).
Remove both dowel pins (23) and all split flange nuts.
Types with gland packing
ƒ Remove bolts for gland cover (40) from both ends and slide away the gland cover
(37).
ƒ Remove gland packing (38) and logging ring (39).
ƒ Connect suitable lifting tackles to the lifting bolts (16) provided on top half housing
(20).
ƒ Remove the top housing.
ƒ Remove the paper gasket placed in between the two housing halves.
Types with mechanical seal
ƒ Disconnect the hose pipes (19).
ƒ Loosen the nuts of the mechanical seal covers (7) and slide the covers away on the
shaft (24).
ƒ Remove all bolts (15) that are joining top and bottom housing (20, 22).
ƒ Connect suitable lifting tackles to the lifting bolts (16) provided on top half housing
(20).
ƒ Remove the top housing.
ƒ Remove the paper gasket placed in between the two housing halves.
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Dismantling the rotating element

NOTICE
Avoid damage to the impeller during removal!
If the impeller is too tight, carefully heat the impeller shrouds uniformly inwards towards the hub.

Identical steps for all pump types
ƒ Remove the coupling screws/nuts of the coupling.
ƒ Remove the bolts (1) of the bearing housings (2, 33).
ƒ Lift the rotating element.
ƒ Remove the coupling.
ƒ Remove bearing housings of both drive end (2) and non-drive end (33).
ƒ Remove both drive end and non-drive end bearings (3) using a puller. Never try to
extract the bearing by applying force to the outer race!
ƒ Remove supporting ring (4) from the non-drive end of the shaft (24).
ƒ Remove water throwers (6) from both sides of the shaft (24).
Further steps for gland pack version
ƒ Remove bolts (40) for the gland covers (37).
ƒ Remove gland cover (37) and gland (38) from the shaft along with logging ring (39).
ƒ Unscrew and remove the sleeve nuts (36) on both sides.
ƒ Carefully extract o-ring (35) from the sleeve (34) with a suitable tool without damaging it.
ƒ Remove the wear rings (25) from the impeller (21).
ƒ Clean the shaft to make it ready for removal of the sleeves.
ƒ To remove the sleeves effortlessly, apply some molly cream or grease on the shaft
and slide the sleeves over it
ƒ Mark the position of impeller (21) on the shaft (22) to ease the reposition it while
reassembling!
ƒ Remove the impeller (21) carefully. Avoid damage to the impeller key (14)!
Further steps for mechanical seal version with sleeves
ƒ Remove bolts (28) for the mechanical seal cover (7).
ƒ Slide out the mechanical seal cover (7) carefully over the shaft (22).
ƒ To ease the positioning while reassembling, mark the position of mechanical seal (9)
on the shaft (22).
ƒ Pull the mechanical seal (9) carefully over the shaft.
ƒ Remove the abutment ring (10).
ƒ Unscrew and remove the sleeve nuts (36) on both sides.
ƒ Carefully extract o-ring (35) from the sleeve (34) with a suitable tool without damaging it.
ƒ Remove the wear rings (25) from the impeller (21).
ƒ Clean the shaft to make it ready for removal of the sleeves.
ƒ To remove the sleeves effortlessly, apply some molly cream or grease on the shaft
and slide the sleeves over it
ƒ Mark the position of impeller (21) on the shaft (22) to ease the reposition it while
reassembling!
ƒ Remove the impeller (21) carefully. Avoid damage to the impeller key (14)!
Further steps for mechanical seal version without sleeves
ƒ Remove bolts (28) for the mechanical seal cover (7).
ƒ Slide out the mechanical seal cover (7) carefully over the shaft (22).
ƒ To ease the positioning while reassembling, mark the position of mechanical seal (9)
on the shaft (22).
ƒ Pull the mechanical seal (9) carefully over the shaft.
ƒ Remove the abutment ring (10).
ƒ Remove the wear rings (25) from the impeller (21).
ƒ Mark the position of impeller (21) on the shaft (22) to ease the reposition it while
reassembling!
ƒ Remove the impeller (21) carefully. Avoid damage to the impeller key (14)!
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Maintenance/repair

Examination of internal components
Check of wear rings

Check both wear rings (25) for uneven wear.
ƒ Measure the bore of the wear ring (25) at intervals around the circumference with an
inside micrometre.
ƒ Measure the impeller neck diameter at intervals around the circumference with an
outside micrometre. The comparison of both measurements indicates the amount of
diametrical clearance between wear ring and the impeller neck.
Indications for wear ring replacement and restoration of the original clearance:
ƒ The clearance is 150 % or more of the original design clearance
ƒ Further deterioration of the hydraulic performance cannot be tolerated in the next
operating period
If one of the indicators is true, replace the wear rings. The clearance between impeller
neck and wear ring must be restored to the original design value. This is done by installing wear rings with a small bore, bored out to suit the diameter of the impeller.

9.6.2

Check of sleeves

9.6.3

Check of impeller

Examine the sleeves to see if they are grooved or worn. If there are grooves or wear, replace the part.
Examine the impeller
ƒ For damage
ƒ For corrosive /erosion pitting
ƒ For Cavitations pitting
ƒ for Bent or cracked vanes
ƒ For inlet and outlet vane end wear
If damage is extensive, impeller replacement recommended. Before any decision on repair work, ask Wilo for further information.
Check wear around the impeller neck as described in chapter "Check of wear rings".

9.6.4

Check of shaft & keys

Examine the shaft
ƒ For the trueness
ƒ for mechanical damage and corrosion
If the shaft is not true within 0.1 mm TIR (Total Indicated Reading), replacement or repair is recommended. Before any decision on repair work, ask Wilo for further information.
Examine the shaft keys and keyways for damage and wear. Remove and replace damaged or worn out keys.

9.6.5
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Check of bearings

The ball bearings fitted on the Atmos TERA-SCH series are greased for life. No maintenance is required. Check that bearing rotates freely and smoothly, verify that the
outer ring presents no abrasions or discolouration. If there is any doubt regarding the
serviceability of the bearing, replacement is recommended.
Designation

Size

SCH 150-230

6306 ZZ C3

SCH 150-555

6312 ZZ C3

SCH 200-320

6308 ZZ C3

SCH 200-500

6312 ZZ C3

SCH 250-360

6308 ZZ C3

SCH 250-380

6312 ZZ C3

SCH 250-470

6312 ZZ C3

SCH 300-430

6312 ZZ C3

SCH 350-500

6312 ZZ C3

SCH 400-580

6316 ZZ C3

SCH 400-490

6313 ZZ C3
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Designation

Size

SCH 400-550

6313 ZZ C3

Table 16: Ball bearings
9.6.6

Check of mechanical seal

9.7

Installation

Ensure that the sliding face does not present any scratches or abnormal wear. Verify
that the driving collar is well screwed on the shaft at the right place. Check that no materials block the spring action.
Installation must be carried out based on the detailed drawings in the chapter “Dismantling”.
ƒ Clean and check the single components for wear before installation. Damaged or
worn parts must be replaced with original spare parts.
ƒ Coat location points with graphite or something similar before installation.
ƒ Check the O-rings for damage and replace if necessary.
ƒ Flat gaskets must be constantly replaced.

DANGER
Risk of fatal injury due to electrical current!
Improper conduct when carrying out electrical work can lead to death due to electric
shock!
• Any work on electrical devices may only be carried out by a qualified electrician.
• Before all work on the unit, deactivate the power supply and guard against accidental switch-on.
• Any damage to the pump connection cable should only ever be rectified by a
qualified electrician.
• Observe the installation and operating instructions for the pump, motor and
other accessories.
• Reinstall any uninstalled safety devices, such as terminal box covers, once the
work is complete.

NOTICE
Never bring sealing elements (O-rings) made of EP rubber into contact
with mineral oil-based lubricants.
Contact with mineral oil-based lubricants result in swelling or decomposition. The
O-ring must be fitted using water or alcohol only!

9.7.1

Reassembly of rotating element
Gland pack version
ƒ Place the impeller key (14) at its seat on the shaft (24).
ƒ Slide the impeller (21) at its position on the shaft (24), matching the marked position
done while disassembly.
ƒ Place the wear rings (25) on the impeller (21).
ƒ Slide sleeve (34) on both sides of the impeller over the shaft.
ƒ Insert O-ring (35) in between shaft (22) and sleeve (34) and ensure its proper positioning.
ƒ Screw in the sleeve nut (36) but do not tighten it now, keep it loose.
ƒ Slide in logging ring (39).
ƒ Place gland covers (37); followed by water thrower (6) on both sides.
ƒ Slide the bearing inner covers (5, 30) on either side of the shaft (24).
ƒ Place supporting rings (4).
ƒ Place the bearings (3) at the shaft ends using proper mounting aid.
ƒ Press the bearing housings (2, 33) over the bearings (3) using a mallet.
Mechanical seal version with sleeves
ƒ Place the impeller key (14) at its seat on the shaft (24).
ƒ Slide the impeller (21) at its position on the shaft (24), matching the marked position
done while disassembly.
ƒ Place the wear rings (25) on the impeller (21).
ƒ Slide sleeve (34) on both sides of the impeller over the shaft.
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ƒ Insert O-ring (35) in between shaft (22) and sleeve (34) and ensure its proper positioning.

ƒ Screw in the sleeve nut (36) but do not tighten it now, keep it loose.
Mechanical seal version without sleeves
ƒ Place the impeller key (14) at its seat on the shaft (24).
ƒ Slide the impeller (21) at its position on the shaft (24), matching the marked position
done while disassembly.
ƒ Place the wear rings (25) on the impeller (21).
ƒ Screw in the impeller nut (36) but do not tighten it now, keep it loose.
Reassembly of mechanical seal itself
Extreme cleanliness must be observed during installation. Damage to the seal faces and
mounting rings must be avoided. Never cover the sliding faces with a lubricant as
they must be assembled dry, clean, and dust-free! Drive pins must be replaced
whenever the seal is dismantled!
O-rings may be lubricated to reduce friction, during installation of the seal. EP-rubber
O-rings must not come into contact with oil or grease. In this case, lubrication with glycerine or water is recommended.
1

Pump housing

2

Stationary seat

3

Stationary seat

4

Gland plate

5

O-ring

6

Shaft

X

Mechanical seal

1.6

Abutment ring

1.7 Abutment ring fixing screw
ƒ Place the adjusting ring of mechanical seal at its pre-marked position.
ƒ Place the grab screw (13) at its position on the adjusting ring, but do not tighten it
now, keep it loose.
ƒ When pressing in stationery seats, make sure that the pressure distribution is uniform. Use plenty of water or alcohol as lubricant. If necessary, use a mounting
sleeve.
ƒ Check that the stationary seal ring is seated at right angles.
Fig. 28: Location of mechanical seal on shaft

Pump

For rest parts follow the similar procedure as per gland pack version pump:
ƒ Place mechanical seal covers (7); followed by water thrower (6) on both sides.
ƒ Slide the bearing inner covers (5, 30) on either side of the shaft (24).
ƒ Place supporting rings (4).
ƒ Place the bearings (3) at the shaft ends using proper mounting aid.
ƒ Press the bearing housings (2, 33) over the bearings (3) using a mallet.

Mechanical seal without sleeve

Mechanical seal with sleeve

Seal diameter
(Ø dw)

Seal diameter
(Ø dw)

Distance on the shaft (L)
[mm]

[mm]

Distance on the shaft (L)
[mm]

[mm]
MG1

MG74

MG1

MG74

SCH 150-230

35

28.5

31

55

35

32.5

SCH 150-555

65

40

37.5

85

41

41.8

SCH 200-320

45

30

31

65

40

37.5

SCH 200-500

65

40

37.5

85

41

41.8

SCH 250-360

45

30

31

65

40

37.5

SCH 250-380

65

40

37.5

85

41

41.8

SCH 250-470

65

40

37.5

85

41

41.8

SCH 300-430

65

40

37.5

85

41

41.8

SCH 350-500

65

40

37.5

85

41

41.8

SCH 400-490

70

40

42

90

45

46:8

SCH 400-550

70

40

42

90

45

46:8

Table 17: Table for Mechanical Seal Adjustment
9.7.2
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Reassembly of the pump

Ensure that housing is clean, dry, and free from foreign matter. Clean housing wear ring
thoroughly and ensure that they have no burrs.
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NOTICE
Change the gasket each time when the pump is opened!

Fig. 29: Example of a diagonal cut

Fig. 30: Example of a straight cut

Gland pack version
ƒ Prepare a new gasket from 0.25-mm thick black joint paper or similar gasket material.
ƒ Lift the rotor assembly and place it on the bottom pump housing (22).
ƒ Locate the new gasket on split flange of bottom half housing.
ƒ Make sure the wear ring dowel pin (27) provided to the wear ring (25) sits properly in
its respective sit.
ƒ Screw the bearing end covers (5, 30) to the bearing housings (2, 33) and bearing
housing to the bottom housing (22).
ƒ Pull water thrower (6), gland cover (37), and logging ring (39) towards the bearings
(3) on both sides.
ƒ Check and ensure the proper position of the impeller. If adjustment is required, do it
by loosing/tightening sleeve nuts (36) on either side of the impeller.
ƒ Place all the bolts for split flange (15) at their respective positions
ƒ Place the top half housing (20).
ƒ Insert the dowel pins (23) of the housing.
ƒ Insert the bolts (1) for bearing housing at respective their position.
ƒ Tighten the bolts with a torsion bar with the proper sequence. For tightening
torques, see chapter “Screw tightening torques”.
ƒ Check the proper position of the wear ring (25).
ƒ Stuff the needed number of gland pack rings in the stuffing box. For proper cutting
procedure of packing rings, see accompanying figures.
ƒ Press in the logging ring (39) and stuff in remaining gland pack rings.
ƒ Place the gland cover (37) at its position and tighten its bolts (40) hand tight. Check
for free rotation of the shaft.
Pump

Gland
packing
size
[mm2]

Packing
ring
quantity

Pump

Gland
packing
size
[mm]

Packing
ring
quantity

SCH 150-230

12.7

4

SCH 250-470

16

4

SCH 150-555

16

4

SCH 300-430

16

4

SCH 200-320

12.7

4

SCH 350-500

16

4

SCH 200-500

16

4

SCH 400-490

16

4

SCH 250-360

12.7

4

SCH 400-550

16

4

SCH 250-380

16

4

Table 18: Table for gland packing details
Mechanical seal versions
ƒ Prepare a new gasket from 0.25-mm thick black joint paper or similar gasket material.
ƒ Lift the rotor assembly and place it on the bottom pump housing (22).
ƒ Locate the new gasket on split flange of bottom half housing.
ƒ Make sure the wear ring dowel pin (27) provided to the wear ring (25) sits properly in
its respective sit.
ƒ Screw the bearing end covers (5, 30) to the bearing housings (2, 33) and bearing
housing to the bottom housing (22).
ƒ Pull water thrower (6), gland cover (37), and logging ring (39) towards the bearings
(3) on both sides.
ƒ Check and ensure the proper position of the impeller. If adjustment is required, do it
by loosing/tightening sleeve nuts (36) on either side of the impeller.
ƒ Place all the bolts for split flange (15) at their respective positions
ƒ Place the top half housing (20).
ƒ Insert the dowel pins (23) of the housing.
ƒ Insert the bolts (1) for bearing housing at respective their position.
ƒ Tighten bolts (15) and (1) with a torsion bar with the proper sequence. For tightening torques, see chapter “Screw tightening torques”.
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Faults, causes and remedies

ƒ Slide in the mechanical seal covers (7) at their respective positions and tighten the
belonging bolts (28).

ƒ Check the proper position of the wear ring (25).
ƒ Fix the hose pipes (19) to the mechanical seal covers (7).
NOTICE
While assembling stainless steel components, apply molybdenum-disulphide paste
to prevent galling/seizure. Doing this also facilitates easy removal in future.

9.7.3

Screw tightening torques

Property
class

Torque

Nominal diameter – Coarse thread
M6

M8

M10

M12

M14

M16

M20

M22

M24

M27

M30

M33

M36

8.8

Nm

9.2

22

44

76

122

190

300

350

500

600

1450

1970

2530

Ft. lb.

6.8

16.2

32.5

56

90

140

221

258

369

443

1069

1452

1865

Table 19: Tightening torques – Untreated Screw (black finish); Coefficient of Friction 0.14
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Faults, causes and remedies
DANGER
Risk of death due to electrocution!
Improper conduct when carrying out electrical work can lead to death due to electric
shock! Electrical work must be carried out by a qualified electrician in accordance
with the locally applicable regulations.

WARNING
No persons are allowed to be present inside the working area of the
pump!
Persons may suffer (serious) injuries while the pump is in operation! No persons may
therefore be present inside the working area. If persons must enter the working area
of the pump, the pump must be decommissioned and secured against being
switched on again without authorisation.

WARNING
Sharp edges on the impeller!
Sharp edges can form on the impeller. There is danger of limbs being severed! Protective gloves must be worn to protect against cuts.

Further steps for troubleshooting
If the points listed here do not rectify the fault, contact customer service. Customer
service can assist in the following ways:
ƒ Telephone or written support.
ƒ On-site support.
ƒ Inspection and repair at the factory.
Costs may be incurred if you request customer services! Please contact customer services for more information.
10.1

Faults
Possible error types

42

Error type

Description

1

Delivery rate too low

2

Motor overloaded
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Error type

Description

3

Pump end pressure too high

4

Bearing temperature too high

5

Pump housing leakage

6

Shaft seal leakage

7

Pump does not run smoothly or is loud

8

Pump temperature too high

Table 20: Error types
10.2

Causes and remedies

Error type:
1

2

3

4

5

6

7

8

X
X

Remedy

Counter pressure too
high

– Check system for
contaminants
– Reset the duty point
– Vent pump and fill
suction line

X

X

Pump and/or piping not
completely filled

X

X

Inlet pressure too low or – Correct the fluid level
negative suction head
– Minimise resistances
too high
in the suction line
– Clean filter
– Reduce negative suction head by installing
the pump lower

X

Sealing gap too large
due to wear

– Exchange worn wear
ring

X

Incorrect direction of
rotation

– Change the motor
connection phases

X

Pump sucks air or the
suction line is leaky

– Replace gasket
– Check suction line

X

Supply line or impeller
clogged

– Remove clog

Pump blocked by loose
or jammed parts

– Clean pump

X

X

X

Cause

X

X

X

Air pockets in the piping – Change the pipe layout or install an air vent
valve

X

Speed too low
– with frequency converter operation
– without frequency
converter operation

– Increase frequency in
the permissible range
– Check voltage

Motor running on
2 phases

– Check phases and
fuses

Counter pressure of the
pump too low

– Readjust the duty
point or adjust the impeller

The viscosity or density
of the fluid is higher
than the design value

– Check the pump dimensioning (consult
with the manufacturer)

The pump is strained

Correct the pump installation

Speed too high

Lower speed

Pump unit poorly
aligned

– Correct alignment

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
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Spare parts

Error type:
1

2

3

4

5

6

Cause

Remedy

X

Thrust too high

– Clean the relief bores
in the impeller
– Check the condition
of the wear rings

X

Bearing lubrication not
sufficient

Check bearing, exchange bearing

X

Coupling distance not
maintained

– Correct the coupling
distance

– Flow rate too low

– Maintain recommended minimum flow rate

– Housing screws not
correctly tightened or
gasket defective

– Check tightening
torque
– Replace gasket

X

Leak in mechanical seal

– Replace the mechanical seal

X

Shaft sleeve (if present)
worn

– Replace the shaft
sleeve

X

Imbalance of the impeller

– Rebalance the impeller

X

Bearing damage

– Exchange bearing

X

Foreign object in the
pump

– Clean pump

Pump pumps against
closed shut-off device

– Open the shut-off
device in the pressure
pipe

X

7

X

8

X

X

X

X

Table 21: Causes of error and remedies
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Spare parts

Spare parts may be ordered via a local installer and/or Wilo customer service. List of original spare parts: Refer to the Wilo spare parts documentation and the following information in these installation and operating instructions.

CAUTION
Risk of property damage!
Trouble-free pump operation can only be guaranteed when original spare parts are
used.
Use only original Wilo spare parts!
Information to be provided when ordering spare parts: Spare part numbers, spare
part names/descriptions, all data from the pump rating plate.

Recommended spare parts
In case of standard operation, we recommend the following list of spare parts regarding
the period of functioning.
For 2 years of normal operation:
Mechanical seal or Packing, ball bearings and the different gasket required for the dismounting of the pump.
For 3 years of normal operation:
Mechanical seal or Packing, ball bearings and the different gaskets required for the dismounting of the pump, wear rings and their nuts. For the pumps equipped with gland
packing, include the gland plate.
For 5 years of normal operation:
Take the same lot of part as for 3 years and add shaft and impeller.
The maintenance of the split case pumps is easier than other pump types. Then in order
to facilitate this operation we strongly recommended purchasing a batch of parts with
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the pump in order to reduce the shut down timing. It is strongly recommended to purchase the original spares parts from Wilo. In order to avoid any mistake we invite you to
supply with any spare parts demand, the information mentioned on the data plate of
the pump and / or motor.
Recommended spare parts (gland pack version)
No.

Description

Quantity

Recommended

1

Bolts for bearing housing

8

2

Bearing housing (Drive End)

1

3

Bearing

2

4

Supporting ring

1

5

Bearing end cover (Drive End)

1

6

Water thrower

1

11

Hexagon plug

–

12

Bolts for seal housing guard

4

•

13

Seal housing guard

4

•

14

Impeller key

1

15

Bolts for split flange

–

16

Lifting bolts

2

•

17

Air cock

1

•

18

Jack screws for opening top housing

2

19

Hose Pipe

2

20

Top pump housing

1

21

Impeller

1

22

Bottom pump housing

1

23

Dowel pin for location

–

24

Shaft

1

25

Wear ring

2

•

27

Dowel pin for wear ring

2

•

29

Bolts for bearing cover

8

30

Bearing end cover (Non-Drive End)

1

31

Lock washer

1

•

32

Lock nut

1

•

33

Bearing housing (Non-Drive End)

1

34

Sleeve

2

35

O-ring for sleeve

2

36

Sleeve nut

4

37

Gland cover

2

38

Gland

Set

39

Logging ring

2

40

Bolt for gland

2

Coupling key

1

Coupling guard

Set

•

Gasket paper

1

•

Quantity

Recommended

•

•

•

Table 22: Recommended Spare Parts (gland pack version)
Recommended Spare Parts (mechanical seal version)
Recommended spare parts (mechanical seal version)
No.

Installation and operating instructions Wilo-Atmos TERA-SCH

Description

45

en

Disposal

Recommended spare parts (mechanical seal version)
1

Bolts for bearing housing

8

2

Bearing housing (Drive End)

1

3

Bearing

2

4

Supporting ring

1

5

Bearing end cover (Drive End)

1

6

Water thrower

1

7

Mechanical seal cover

2

•

8

O-ring

2

•

9

Mechanical seal

2

•

10

Abutment ring

2

•

11

Hexagon plug

–

12

Bolts for seal housing guard

4

•

13

Seal housing guard

4

•

14

Impeller key

1

15

Bolts for split flange

–

16

Lifting bolts

2

•

17

Air cock

1

•

18

Jack screws for opening top housing

2

19

Hose Pipe

2

20

Top pump housing

1

21

Impeller

1

22

Bottom pump housing

1

23

Dowel pin for location

–

24

Shaft

1

25

Wear ring

2

26*

Impeller nut

2

27

Dowel pin for wear ring

2

28

Bolts for mechanical seal cover

2

29

Bolts for bearing cover

8

30

Bearing end cover (Non-Drive End)

1

31

Lock washer

1

•

32

Lock nut

1

•

33

Bearing housing (Non-Drive End)

1

34**

Sleeve

2

35**

O-ring for sleeve

2

36**

Sleeve nut

4

Coupling key

1

Coupling guard

Set

•

Gasket paper

1

•

•

•

•
•

*Only mechanical seal version without sleeve; **Only mechanical seal version with
sleeve
Table 23: Recommended Spare Parts (mechanical seal version)
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Disposal

12.1

Oils and lubricants

46

Operating fluid must be collected in suitable tanks and disposed of in accordance with
the locally applicable guidelines (e.g. 2008/98/EC).
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12.2

Water-glycol mixture

12.3

Protective clothing

12.4

Information on the collection of
used electrical and electronic
products

en

The operating fluid complies with Water Hazard Class 1 of the German Administrative
Regulation of Substances Hazardous to Water (VwVwS). When disposing of it, the locally applicable guidelines (e.g. DIN 52900 on propanediol and propylene glycol) must be
observed.
Used protective clothing must be disposed of in accordance with the locally applicable
guidelines (e.g. 2008/98/EC).
Proper disposal and appropriate recycling of this product avoid environmental damage
and dangers to your personal health.

NOTICE
Do not dispose in domestic waste!
This symbol means do not dispose the electrical and electronic product in domestic
waste. The symbol is included on the product, the packaging, or the accompanying
documentation.

Note the following points for proper handling, recycling, and disposal of the product:
ƒ Only hand over the product at designated, certified collection points.
ƒ Observe the locally applicable regulations!
Consult your local municipality, the nearest waste disposal site, or your retailer for information of proper disposal. See www.wilo‑recycling.com for more information about
recycling.
Subject to change without prior notice!
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Appendix

13

Appendix

13.1

Examples for typical installation
layouts

Fig. 31:

48

WILO SE 2020-10

Appendix

13.2

en

Examples for proper and inappropriate pipework

Ø

2xØ

Fig. 32:
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Yleisiä tietoja

1

Yleisiä tietoja

1.1

Tietoja näistä ohjeista

Asennus- ja käyttöohje kuuluu laitteen toimitukseen. Lue nämä ohjeet ennen töiden
aloittamista ja pidä ne aina helposti saatavilla. Ohjeiden huolellinen noudattaminen on
edellytys laitteen määräystenmukaiselle käytölle ja oikealle käyttötavalle. Kaikkia
laitteessa olevia erittelyjä ja merkintöjä on noudatettava. Asennus- ja käyttöohje vastaa
kyseistä laitteen mallia ja sen perusteena olevia, painohetkellä voimassa olleita
turvallisuusteknisiä standardeja.
Alkuperäisen käyttöohjeen kieli on englanti. Kaikki muunkieliset käyttöohjeet ovat
käännöksiä alkuperäisestä käyttöohjeesta.

1.2

Tekijänoikeudet

1.3

Oikeus muutoksiin

2

Turvallisuus

Asennus- ja käyttöohje on suojattu valmistajan tekijänoikeuksilla. Mitään sisältöä ei saa
kopioida, jakaa, käyttää kilpailutarkoituksiin tai jakaa muille.
Valmistaja pidättää oikeuden tehdä laitteeseen tai sen yksittäisiin osiin teknisiä
muutoksia. Käytetyt kuvat voivat poiketa alkuperäisestä laitteesta ja niitä käytetään
esimerkkinä laitteesta.

Tämä luku sisältää perustietoja yksittäisistä käyttövaiheista. Näiden tietojen
huomioimatta jättäminen aiheuttaa seuraavia vaaroja:
ƒ sähköiskujen, mekaanisten tekijöiden ja bakteerien sekä sähkömagneettisten
kenttien aiheuttamat henkilövahingot
ƒ vaarallisten aineiden vuotojen aiheuttamat ympäristövahingot
ƒ omaisuusvahingot
ƒ häiriöt laitteen tärkeissä toiminnoissa
Näiden tietojen noudattamatta jättäminen mitätöi oikeuden vahingonkorvauksiin.
Muissa luvuissa annettuja ohjeita ja turvallisuusohjeita on myös noudatettava!

2.1

Turvallisuusohjeiden merkintä

Tässä asennus- ja käyttöohjeessa määritetään turvallisuusohjeet henkilö- ja
omaisuusvahinkojen estämiseen. Turvallisuusohjeet esitetään eri tavoin:
ƒ Henkilövahinkoihin liittyvät turvallisuusohjeet alkavat huomiosanalla, niiden edellä
on vastaava symboli ja ne on korostettu harmaalla.

VAARA
Vaaran tyyppi ja aiheuttaja!
Vaaran seuraukset ja estämisohjeet.

ƒ Ominaisuusvahinkoihin liittyvät turvallisuusohjeet alkavat huomiosanalla ja niiden
yhteydessä ei ole symbolia.

HUOMIO
Vaaran tyyppi ja aiheuttaja!
Seuraukset tai tietoja.

Huomiosanat
ƒ VAARA!
Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuu vakavia vammoja tai
kuolema!
ƒ VAROITUS!
Ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi aiheutua (vakavia) vammoja!
ƒ HUOMIO!
Ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi aiheutua omaisuusvahinkoja ja
mahdollisesti laitteen rikkoutuminen korjauskelvottomaksi.
ƒ HUOMAUTUS!
Laitteen käsittelyyn liittyvä hyödyllinen ohje
Symbolit
Näissä ohjeissa käytetään seuraavia symboleita:
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Sähköjännitteen vaara

Yleinen varoitussymboli

Varoitus puristumisvaarasta

Varoitus leikkautumisvaarasta

Varoitus kuumista pinnoista

Varoitus korkeasta paineesta

Varoitus riippuvista kuormista

Henkilönsuojaimet: käytä kypärää

Henkilönsuojaimet: käytä turvakenkiä

Henkilönsuojaimet: käytä suojakäsineitä

Henkilönsuojaimet: käytä hengityssuojainta

Henkilönsuojaimet: käytä suojalaseja

Hyödyllisiä tietoja

2.2

Henkilöstön pätevyys

Henkilöstön on:
ƒ Saatava tietoja onnettomuuksien ehkäisemistä koskevista paikallisista säädöksistä.
ƒ Luettava ja sisäistettävä asennus- ja käyttöohje.
Henkilöstöllä on oltava seuraavat pätevyydet:
ƒ Sähkötyöt: sähkötöitä saavat suorittaa vain sähköalan ammattilaiset.
ƒ Asennuksen/purkamisen saavat suorittaa vain ammattilaiset, joilla on tarvittavien
työkalujen ja kiinnitysmateriaalien käsittelyyn liittyvä koulutus.
Sähköalan ammattilaisen määritelmä
Sähköalan ammattilainen tarkoittaa henkilöä, jolla on asianmukainen ammatillinen
koulutus, osaaminen ja kokemus ja joka tunnistaa sähköön liittyvät vaarat ja osaa
välttää ne.

2.3

Sähkötyöt

ƒ Sähköalan ammattilaisen on tehtävä sähkötyöt.
ƒ Verkkojännitesyötön kytkemisessä on noudatettava paikallisia lakeja sekä
paikallisen sähköyhtiön ohjeita.

ƒ Laite on irrotettava ennen töiden suorittamista verkkojännitesyötöstä ja on
varmistettava, ettei sitä voi kytkeä uudelleen päälle luvattomasti.

ƒ Henkilöstön on saatava koulutusta sähköliitäntöjen tekemisestä sekä laitteen
sammuttamisesta.
Asennus- ja käyttöohje Wilo-Atmos TERA-SCH
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ƒ Tämän asennus- ja käyttöohjeen sekä tyyppikilven teknisiä tietoja on noudatettava.
ƒ Laite on maadoitettava.
ƒ Valmistajan määrityksiä on noudatettava sähköisiin kytkentäjärjestelmiin liittämisen
aikana.

ƒ Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia määräyksiä on noudatettava, jos
käytetään sähköisiä käynnistysohjaimia (kuten pehmokäynnistintä tai
taajuusmuuttajaa). Tarvittaessa on huomioitava erityiset toimenpiteet (suojattu
kaapeli, suodatin jne.).
ƒ Vialliset liitäntäkaapelit on vaihdettava. Ota yhteys asiakaspalveluun.
2.4

Kuljetus

ƒ Suojavarusteita on käytettävä:
– Suojakäsineet viiltohaavojen estämiseen
– Turvakengät
– Suojalasit
– Kypärä (käytettäessä nostovälineitä)
ƒ Ainoastaan lain vaatimukset täyttäviä ja sallittuja kiinnityslaitteita voidaan käyttää.
ƒ Kiinnityslaitteet valitaan olosuhteiden mukaan (sää, kiinnityskohta, kuorma jne.).
ƒ Kiinnityslaitteet on aina kiinnitettävä määritettyihin kiinnityskohtiin
(nostosilmukkoihin).

ƒ Nostoväline asetetaan siten, että se pysyy vakaana käytön aikana.
ƒ Jos käytetään nostovälinettä, toisen henkilön on oltava paikalla ohjaamassa
toimenpidettä tarvittaessa (jos esimerkiksi ylläpitäjän näkökentässä on esteitä).

ƒ Riippuvien kuormien alapuolella ei saa seistä. Riippuvia kuormia ei saa siirtää
työkohteiden yläpuolelle, jos niissä oleskelee ihmisiä.
Seuraavat on huomioitava kuljetuksen aikana ja ennen asennusta:
ƒ Imuyhteitä, paineyhteitä ja muita aukkoja ei saa koskea.
ƒ Vierasesineiden sisäänpääsy on estettävä. Tämän vuoksi suojakotelot ja
pakkausmateriaalit on pidettävä pakoillaan, kunnes ne on poistettava asennusta
varten.
ƒ Pakkausmateriaalit voidaan poistaa imu- ja poistoaukoista tarkastusten tekemistä
varten. Ne on asetettava takaisin tämän jälkeen pumpun suojaamiseksi ja
turvallisuuden varmistamiseksi.
2.5

Asennus/purkaminen

ƒ Seuraavia suojavarusteita on käytettävä:
– Turvakengät
– Suojakäsineet viiltohaavojen estämiseen
– Kypärä (käytettäessä nostovälineitä)
ƒ Asennuspaikalla voimassa olevia työturvallisuutta ja onnettomuuksien ehkäisemistä
koskevia lakeja ja säädöksiä on noudatettava.

ƒ Tuote/yksikkö on ehdottomasti pysäytettävä asennus- ja käyttöohjeessa kuvatulla
tavalla.

ƒ Laite on irrotettava verkkojännitesyötöstä ja sen luvaton käynnistäminen on
estettävä.
Kaikkien pyörivien osien on oltava pysäytettyinä.
Tulo- ja paineputken sulkuventtiili on suljettava.
Suljettujen tilojen riittävä tuuletus on varmistettava.
Laite on puhdistettava huolellisesti. Desinfioi terveydelle vaarallisia aineita käyttävät
laitteet!
ƒ Varmista, että hitsaustöistä tai sähkölaitteilla tehtävistä töistä ei aiheudu
räjähdysvaaraa.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

2.6

Käytön aikana

ƒ Suojavarusteita on käytettävä:
– Turvakengät
– Kypärä (käytettäessä nostovälineitä)
ƒ Työskentelyalueella, jolla laitetta käytetään, ei saa oleskella. Henkilöiden pääsy
työskentelyalueelle käytön aikana on kielletty.

ƒ Ylläpitäjän on ilmoitettava välittömästi kaikista häiriöistä ja poikkeamista
esimiehelle.

ƒ Jos vaarallisia vikoja ilmenee, ylläpitäjän on poistettava laite käytöstä välittömästi.
Vaarallisia vikoja ovat:
– turvallisuus- ja valvontalaitteen epäkuntoon meno
– rungon osien vaurioituminen
– sähkölaitteiden vaurioituminen
ƒ Imu- ja painepuolen putkien kaikki sulkuventtiilit on avattava.
ƒ Ainoastaan tässä asennus- ja käyttöohjeessa kuvattuja huoltotoimia voidaan
suorittaa.
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ƒ Korjauksissa, vaihdoissa, lisäyksissä ja muutoksissa voidaan käyttää ainoastaan
valmistajan alkuperäisiä varaosia. Muiden kuin alkuperäisten osien käyttäminen
vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta.
ƒ Kaikki aineiden ja nesteiden vuodot on kerättävä välittömästi ja hävitettävä
paikallisten ohjeiden mukaisesti.
ƒ Työkaluja ja muita tarvikkeita on säilytettävä niille määritetyissä paikoissa.
Termiset vaarat
Useimmat pinnat voivat olla kuumia käytön aikana.
Pinnat ovat kuumia myös järjestelmän sammuttamisen jälkeen. Pintoja voidaan koskea
vain äärimmäistä varovaisuutta noudattaen. Suojakäsineitä on käytettävä, jos kuumien
pintojen koskeminen on tarpeen.
On varmistettava, ettei tyhjennettävä vesi ole liian kuumaa, jos sitä joutuu iholle.
Mahdollisesti kuumien osien tahaton koskettaminen on estettävä sopivilla varusteilla.
Vaatteiden ja muiden kappaleiden tarttumisvaara
Laitteen pyörivien osien aiheuttamien vaarojen välttäminen:
ƒ Älä käytä löysiä tai roikkuvia vaatteita tai koruja.
ƒ Älä pura liikkuvien osien tahatonta kosketusta estäviä suojalaitteita (kuten
kytkinsuojaa).
ƒ Laite on otettava käyttöön vasta, kun suojat ovat paikoillaan.
ƒ Liikkuvien osien tahatonta kosketusta estävät suojalaitteet voidaan poistaa vain,
kun järjestelmä on pysähdyksissä.
Melun aiheuttamat vaarat
Moottorin tyyppikilven äänenpainetietoja on noudatettava. Pumpun äänenpainearvo on
yleensä suunnilleen sama kuin moottorin äänenpainearvo +2 dB(A).
Voimassa olevia työterveys- ja työturvallisuusmääräyksiä on noudatettava. Jos laitetta
käytetään normaaleissa käyttöolosuhteissa, ylläpitäjän on mitattava äänenpaine.
Äänenpainetasot, jotka ovat suurempia kuin 80 dB(A), on huomioitava työsäännöksissä!
Ylläpitäjän on myös suoritettava seuraavat ennaltaehkäisevät toimet:
ƒ käyttöhenkilöstön opastaminen
ƒ kuulosuojainten tarjoaminen
Jos äänenpainetaso on 85 dB(A) tai korkeampi, ylläpitäjän on:
ƒ Tehtävä kuulosuojainten käyttämisestä pakollista.
ƒ Rajattava melualueet.
ƒ Ryhdyttävä toimiin melun vähentämiseksi (esimerkiksi eristyksillä, meluesteillä).
Vuodot
Paikallisia standardeja ja säädöksiä on noudatettava. Pumppuvuodot on estettävä, jotta
henkilöitä ja ympäristöä voidaan suojella vaarallisilta (räjähtäviltä, myrkyllisiltä tai
kuumilta) aineilta.
Pumpun kuivakäynti on estettävä. Kuivakäynti voi vahingoittaa akselitiivistettä ja
aiheuttaa täten vuotoja.
2.7

Huoltotoimet

ƒ Seuraavia suojavarusteita on käytettävä:
– Suojalasit
– Turvakengät
– Suojakäsineet viiltohaavojen estämiseen
ƒ Ainoastaan tässä asennus- ja käyttöohjeessa kuvattuja huoltotoimia voidaan
suorittaa.

ƒ Huollossa ja korjauksissa voidaan käyttää ainoastaan valmistajan alkuperäisiä osia.
Muiden kuin alkuperäisten osien käyttäminen vapauttaa valmistajan kaikesta
vastuusta.
ƒ Kaikki aineiden ja nesteiden vuodot on kerättävä välittömästi ja hävitettävä
paikallisten ohjeiden mukaisesti.
ƒ Työkaluja on säilytettävä määritetyissä paikoissa.
ƒ Kaikki turvallisuus- ja valvontalaitteet on kiinnitettävä uudelleen paikoilleen työn
suorittamisen jälkeen. Niiden oikeanlainen toiminta on myös tarkastettava.
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2.8

Käyttömoottori: IECnormimoottori

2.9

Ylläpitäjän velvollisuudet

Hydrauliikassa on liitos standardinmukaisen IEC B3 -moottorin liittämistä varten.
Tarvittavat tehotiedot (esim. koko, rakenne, hydraulinen nimellisteho, kierrosluku)
moottorin valintaa varten esitetään teknisissä tiedoissa).
Ylläpitäjän on:
ƒ Toimitettava asennus- ja käyttöohje henkilöstön ymmärtämällä kielellä.
ƒ Varmistettava, että henkilöstöllä on työhön soveltuva koulutus.
ƒ Varmistettava, että laitteeseen kiinnitetyt merkinnät ovat aina luettavissa.
ƒ Opastettava henkilöstöä järjestelmän toimintaperiaatteista.
ƒ Varmistettava, että sähkövirrasta ei aiheudu vaaroja.
ƒ Varustettava vaaralliset osat (erittäin kylmät, erittäin kuumat, pyörivät jne.)
asiakkaan hankkimilla kosketussuojilla.
ƒ Rajattava ja eristettävä vaaralliset alueet.
ƒ Määritettävä henkilöstön velvollisuudet työpaikan turvallisuuden varmistamisessa.
Lapset, alle 16-vuotiaat nuoret tai henkilöt, joiden fyysisissä, aistihavaintoja koskevissa
ja henkisissä kyvyissä on rajoitteita, eivät saa käsitellä laitetta! Ammattilaisen on
valvottava alle 18-vuotiaiden henkilöiden laitteen käyttöä.

3

Käyttötarkoitus/käyttö

3.1

Määräystenmukainen käyttö

Wilo-Atmos TERA-SCH -pumppujen käyttötarkoituksia ovat ainoastaan:
ƒ Raakaveden otto
ƒ Paineenkorotus ja yleinen siirto voimalaitoksissa, vesilaitoksissa ja kunnallisissa
käyttövesijärjestelmissä
ƒ Jäähdytysveden toimitus voima- ja teollisuuslaitoksissa
ƒ Vesihuolto kaupallisessa maataloudessa
ƒ Lämmitysveden ja vesi-glykoliseosten pumppaus (saksalaisen VDI 2035 -standardin
mukaisesti)
Pumput on hyväksytty vain ”Tekniset tiedot” -kohdassa määritetyille aineille. Katso
pumpun tietolehti ja tilausvahvistus. Wilolta on kysyttävä neuvoa ennen minkään
pumpatun aineen vaihtamista.
Määräystenmukainen käyttö tarkoittaa myös näiden ohjeiden noudattamista.
Muunlainen käyttö katsotaan määräysten vastaiseksi käytöksi.

3.2

Luvattomat käyttötavat

VAROITUS! Pumpun väärinkäyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita ja vahinkoja.
ƒ Valmistajan hyväksymättömiä aineita ei saa koskaan käyttää.
ƒ Aineiden sisältämät kielletyt ainesosat voivat rikkoa pumpun. Hankaava kiintoaines
(kuten hiekka) lisää pumpun kulumista.
ƒ Herkästi syttyvät materiaalit/aineet on aina pidettävä kaukana laitteesta.
ƒ Hyväksymättömät henkilöt eivät saa koskaan suorittaa töitä.
ƒ Pumppua ei saa koskaan käyttää määritettyjen rajojen ulkopuolella.
ƒ Luvattomia jälkiasennuksia ei saa koskaan tehdä.
ƒ Ainoastaan hyväksyttyjä lisävarusteita ja alkuperäisiä varaosia voidaan käyttää.
Tyypillisiä asennuskohteita ovat asuin- ja teollisuusrakennusten tekniset tilat, joissa
pumput sijaitsevat muiden teknisten laitteistojen yhteydessä. Pumppua ei ole
tarkoitettu asennettavaksi suoraan muiden huoneiden, kuten oleskelu- ja
työhuoneiden, järjestelmiin!
Ulkoasennus edellyttää vastaavaa erikoismallia (moottori ja seisontalämmitys) sekä
suojausta seuraavia vastaan:
ƒ sade
ƒ yli 40 °C -lämpötila
ƒ vierashiukkaset, kuten hiekka

4

Tuotteen kuvaus

4.1

Rakenne

Wilo-Atmos TERA-SCH -pumppu aksiaalisesti jaetulla pesällä asennetaan
perusrunkoon vaakasuuntaisesti. Pumppu on tarkoitettu putken inline-liitäntään.
Moottori voidaan asentaa asiakkaan määritysten mukaan pumpun vasemmalle tai
oikealle puolelle (käyttö myötäpäivään tai vastapäivään).
Pumppujen tehoa voidaan ohjata portaattomasti sopivilla Wilo-ohjauslaitteilla (kuten
Comfort-ohjausjärjestelmä, CC-HVAC).
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Wilo-ohjauslaitteet mahdollistavat
ƒ Pumpun virtaaman optimoimisen järjestelmän vaatimusten mukaan
ƒ Pumppukäytön taloudellisen tehokkuuden
4.1.1

Hydrauliikka

4.1.2

Moottori

Pumppu koostuu aksiaalisesti jaetusta spiraalipesästä (jossa on vaihdettavat
kulutusrenkaat) ja valetuista pumpunjaloista. Juoksupyörä on tyypiltään suljettu
keskipakoisjuoksupyörä. Korkeapaineisessa hydrauliikassa on kaksinkertainen
kierukkarakenne, joka minimoi akselikokoonpanon radiaaliset voimat. Pumpun akseli on
laakeroitu koko käyttöiän ajaksi voideltuihin säteiskuulalaakereihin.
Järjestelmää ohjataan IEC-normimoottoreiden 3-vaihevirtamallilla.

HUOMAUTUS
Järjestelmissä, joissa pumpattavan aineen lämpötilat ovat yli 90 °C, on käytettävä
lämmönkestävää verkkoliitäntäjohtoa!

4.1.3

Tiivisteet

4.2

Käyttö taajuusmuuttajan kanssa

4.3

Tyyppiavain

4.4

Tekniset tiedot

Nestepumppu on tiivistetty liukurengastiivisteillä standardin EN 12756 mukaisesti tai
boksitiivisteillä.
Käyttö taajuusmuuttajan kanssa on sallittua. Tarkista oleelliset vaatimukset moottorin
valmistajan oppaasta, ja noudata oppaan ohjeita.
Esimerkki: Wilo-Atmos TERA-SCH 250/360-75/4-L1
Atmos

Tuoteperhe

TERA

Mallisarja

SCH

Rakenne (jaettu kotelopumppu, vaakatasoon)

250

Paineyhteen nimelliskoko DN

360

Juoksupyörän nimelliskoko millimetreissä

75

Moottorin nimellisteho P2 (kW)

4

Napojen lukumäärä

L1

Materiaalin määritys: pronssijuoksupyörä

Yleistä
Valmistuspäivämäärä [MFY]

Katso tyyppikilpi

Verkkoliitäntä [U/f]

Katso moottorin tyyppikilpi

Tehon kulutus [P1]

Katso moottorin tyyppikilpi

Nimellisteho [P2]

Katso moottorin tyyppikilpi

Nimelliskierrosluku [n]

Katso tyyppikilpi

Suurin nostokorkeus [H]

Katso tyyppikilpi

Suurin virtaama [Q]

Katso tyyppikilpi

Sallittu aineen lämpötila [t]

-20 °C – +100 °C

Sallittu ympäristölämpötila [t]

+40 °C

Sallittu käyttöpaine [Pmax]

10/16 baaria (tyypin mukaan)

Laipat

PN 16 standardin EN 1092-2 mukaan
– Lämmitysvesi standardin VDI 2035 mukaisesti

Sallitut aineet

– Jäähdytys-/kylmävesi
– Veden/glykolin seos, väkevyys enintään 40 til-%
– Raakavesi

Asennus- ja käyttöohje Wilo-Atmos TERA-SCH

Kotelointiluokka

IP55

Eristysluokka [Cl.]

F
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Katso valmistajan asiakirjat

Moottorinsuoja

Erikoismalli tai lisälaitteellinen (lisämaksullinen)
– Lämmitysvesi standardin VDI 2035 jäähdytys-/
kylmäveden mukaisesti

Sallitut aineet

– Veden/glykolin seos, väkevyys enintään 40 til-%
Pyynnöstä on saatavissa myös pumppuja, joiden
moottorit toimivat muilla jännitteillä tai
taajuuksilla

Erikoisjännitteet/-taajuudet
Lisätietoja CH

– Lämmitysvesi (standardin VDI 2035/VdTÜV Tch
1466/CH ja SWKI BT 102-01 mukaisesti)
Lämmityspumppujen hyväksytyt
aineet

– Ei happea sitovia aineita, ei kemiallisia
tiivisteaineita.
– Varmista korroosiosuojattu suljettu järjestelmä.
Standardin VDI 2035 (CH: SWKI BT 102-01)
mukaisesti; korjaa vuotokohdat.

4.5

Liitäntätiedot

$&

30

7*

9*

*'

*'

3*

3*

'LVFKDUJH

6XFWLRQ

&''

Q[&*

&'6

Fig. 1: Rungon lisäliitännät
Liitäntätiedot
Nro Pumppu

CG

PG

PM

AC

CDS

CDD

GD

VG

TG

1

SCH 150-555

18

3/8

3/4

–

1/2

1/2

1/4

M8

M8

2

SCH 150-230

26

3/8

1

3/8

3/4

3/4

3/4

M8

M8

3

SSCH 200-320

24

3/8

3/4

3/8

3/4

3/4

3/4

M8

M8

4

SCH 200-500

26

3/8

1

3/8

3/4

3/4

3/4

M8

M8

5

SSCH 250-360

21

3/8

1

3/8

1

1

3/4

M8

M8

6

SCH 250-380

28

3/8

1

3/8

1

1

1

M8

M8

7

SCH 250-470

28

3/8

1

3/8

1

1

1

M8

M8

8

SCH 300-430

28

3/8

1

3/8

1

1

1

M8

M8

9

SSCH 350-500

28

3/8

1

3/8

3/4

3/4

1

M8

M8

10

SSCH 400-490

32

3/8

1

3/8

1

1

3/4

M8

M8

11

SSCH 400-550

32

3/8

1

3/8

1

1

3/4

M8

M8

CG: Compound Ground (painealue); PG: Pressure Gauge (painemittari); PM: Priming
(käynnistystäyttö); AC: Air Cock (ilmahana); CDS: Casing Drain (Suction) (kotelon
tyhjennys – imu);
CDD: Casing Drain (Delivery) (kotelon tyhjennys – toimitus); CD: Casing Drain (kotelon
tyhjennys); GD: Gland Drain (boksitiivisteen tyhjennys); VG: Vibration Gauge
(värähtelymittari); TG: Temperature Gauge (lämpömittari)
Taul. 1: Liitäntätiedot
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Pyörivä elementti

3

4

5

6

36 37 38 39 38

34 35 25 27 14 24 21

27

25 35 34

38

39

38 37

36

6

30 4

3 31 32 33

Fig. 2: Boksitiivistemallin pyörivä elementti
Nro

Osan kuvaus

Nro

Osan kuvaus

Nro

Osan kuvaus

2

Laakeripesä (käyttömoottorin pää)

38

Boksitiiviste

24

Akseli

3

Laakeri

39

Välirengas

21

Juoksupyörä

Tukirengas

34

Holkki

30

Laakeri kansi (ei-käyttömoottorin
pää)

5

Laakerin kansi (käyttömoottorin
pää)

35

Holkin O-rengas

31

Lukkolaatta

6

Veden heittorengas

25

Kulutusrengas

32

Lukkomutteri

Holkkimutteri

27

Kulutusrenkaan ohjaustappi

33

Laakeripesä (ei-käyttömoottorin
pää)

Boksitiivisteen kansi

14

Juoksupyörän kiila

4

36
37

Taul. 2: Boksitiivistemallin pyörivä elementti
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9

10
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26
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24
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27
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26
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8
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30

4

3

31

32

33

Fig. 3: Holkittoman liukurengastiivisteellisen mallin pyörivä elementti
Nro

Osan kuvaus

Nro

Osan kuvaus

Nro

Osan kuvaus

2

Laakeripesä (käyttömoottorin pää)

9

Välirengas

21

Juoksupyörä

Laakeri

10

Tukirengas

30

Laakeri kansi (ei-käyttömoottorin
pää)

4

Tukirengas

26

Juoksupyörän mutteri

31

Lukkolaatta

5

Laakerin kansi (käyttömoottorin
pää)

25

Kulutusrengas

32

Lukkomutteri

Veden heittorengas

24

Akseli

33

Laakeripesä (ei-käyttömoottorin
pää)

Liukurengastiivisteen kansi

14

Juoksupyörän kiila

3

6
7
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Nro

Osan kuvaus

Nro

Osan kuvaus

Nro

8

O-rengas

27

Kulutusrenkaan ohjaustappi

Osan kuvaus

Taul. 3: Holkittoman liukurengastiivisteellisen mallin pyörivä elementti
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36
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8
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35
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36
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3

31 32 33

Fig. 4: Holkillisen liukurengastiivisteellisen mallin pyörivä elementti
Nro

Osan kuvaus

Nro

Osan kuvaus

Nro

Osan kuvaus

2

Laakeripesä (käyttömoottorin pää)

8

O-rengas

14

Juoksupyörän kiila

3

Laakeri

9

Välirengas

21

Juoksupyörä

4

Tukirengas

10

Tukirengas

24

Akseli

5

Laakerin kansi (käyttömoottorin
pää)

34

Holkki

30

Laakeri kansi (ei-käyttömoottorin
pää)

6

Veden heittorengas

35

Holkin O-rengas

31

Lukkolaatta

36

Holkkimutteri

25

Kulutusrengas

32

Lukkomutteri

Liukurengastiivisteen kansi

27

Kulutusrenkaan ohjaustappi

33

Laakeripesä (ei-käyttömoottorin
pää)

7

Taul. 4: Holkillisen liukurengastiivisteellisen mallin pyörivä elementti
4.7

Toimituksen sisältö

Koko yksikkö
ƒ Atmos TERA-SCH -pumppu
ƒ Perusrunko
ƒ Kytkin ja kytkinsuoja
ƒ Sähkömoottorilla varustettuna tai ilman sähkömoottoria
ƒ Asennus- ja käyttöohje
Pumppu yksinään:
ƒ Atmos TERA-SCH -pumppu
ƒ Laakerinkannatin ilman perusrunkoa
ƒ Asennus- ja käyttöohje

4.8

Lisävarusteet

4.9

Odotetut melutasot

Pumppuyksikkö, kolmivaihemoottori, 50 Hz,
ilman käyntinopeussäätöä

60

Lisävarusteet on tilattava erikseen. Katso tarkemmat tiedot tuoteluettelosta ja
varaosaesitteestä.

Moottoriteho PN [kW]

Mittauspintojen melutaso Lp, A [dB(A)] 1)
2-napainen
(2 900 1/min)

4-napainen
(1 450 1/min)

6-napainen
(980 1/min)

0,75

62

47

48

1,1

62

52

48

1,5

65

52

47

2,2

65

56

51

3

70

56

55

4

67

59

55
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Tuotteen kuvaus

Moottoriteho PN [kW]

fi

Mittauspintojen melutaso Lp, A [dB(A)] 1)
2-napainen
(2 900 1/min)

4-napainen
(1 450 1/min)

6-napainen
(980 1/min)

5,5

70

59

55

7,5

70

59

59

9,2

70

59

59

11

70

64

59

15

70

64

59

18,5

70

64

63

22

70

64

63

30

72

66

64

37

72

66

64

45

77

66

68

55

77

67

68

75

80

72

70

90

80

72

70

110

80

74

70

132

80

74

70

160

80

74

76

185

80

74

76

200

81

76

76

220

81

76

76

250

81

76

76

280

83

77

76

315

83

77

76

355

83

77

78

400

81

77

78

450

81

77

81

500

81

77

81

560

81

77

81

630

81

77

81

710

-

77

8/1

800

-

77

81

900

-

77

81

1 000

-

77

-

1)

Keskimääräinen melutaso kuutionmuotoisessa tilassa mitattuna 1 metrin
etäisyydeltä moottorin pinnasta
Taul. 5: Vakiopumpun odotetut melutasot (50 Hz)
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4.10

Kuljetus ja varastointi

Pumpun laippojen sallitut voimat
ja vääntömomentit
DN

Voimat F [N]
FX

Vääntömomentit M [Nm]

FY

FZ

Σ voimat F

MX

MY

MZ

Σ
vääntömomen
tit M

Jokainen suutin

Fig. 5: Pumpun laippojen sallitut voimat ja
vääntömomentit – pumppu valmistettu
harmaasta valuraudasta

100

1200

1340

1080

2100

525

375

435

780

125

1420

1580

1280

2480

630

450

570

915

150

1800

2000

1620

3140

750

525

615

1095

200

2400

2680

2160

4180

975

690

795

1440

250

2980

3340

2700

5220

1335

945

1095

1965

300

3580

4000

3220

6260

1815

1290

1485

2670

250

4180

4660

3760

7300

2325

1650

1905

3420

400

4780

5320

4300

8340

2910

2070

2385

4290

450

5380

5980

4840

9380

3585

2550

2940

5280

500

5980

6640

5380

10420

4335

3075

3540

6390

550

6580

7300

5920

11460

5130

3660

4215

7590

600

7180

7960

6460

12500

6060

4320

4980

8970

Arvot standardin ISO/DIN 5199, luokan II (2002), liitteen B, ryhmän 1A mukaisesti.
Taul. 6: Pumpun laippojen sallitut voimat ja vääntömomentit
Jos kaikki työkuormat eivät saavuta suurinta sallittua arvoa, jokin kuorma voi ylittää
normaalin raja-arvon. Tämän edellytyksenä on, että seuraavat lisäehdot täyttyvät:
ƒ Voiman tai momentin kaikki komponentit ovat enintään 1,4-kertaiset suurimpaan
sallittuun arvoon nähden.
ƒ Jokaiseen laippaan vaikuttavat voimat ja vääntömomentit täyttävät
kompensaatioyhtälön ehdon.

Fig. 6: Kompensaatioyhtälö
Σ Feffective ja Σ Meffective ovat kummankin pumppulaipan (tulo ja lähtö) tehollisten arvojen
aritmeettiset summat. Σ Fmax. permitted ja Σ Mmax. permitted ovat kummankin pumppulaipan (tulo
ja lähtö) suurimpien sallittujen arvojen aritmeettiset summat. Algebrallisia merkkejä Σ F
ja Σ M ei oteta huomioon kompensaatioyhtälössä.

5

Kuljetus ja varastointi

5.1

Toimitus

Pumppu toimitetaan tehtaalta kuljetuslavaan kiinnitettynä ja pölyä sekä kosteutta
vastaan suojattuna.
Lähetys on tarkastettava välittömästi vikojen (vaurioiden, puutteiden) varalta. Viat on
kirjattava rahtiasiakirjoihin. Kaikista vioista on ilmoitettava välittömästi
kuljetusyritykselle tai valmistajalle lähetyksen vastaanottamispäivänä. Myöhemmin
ilmoitettuja vikoja ei korvata.
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5.2

fi

Kuljetus

VAARA
Riippuvien kuormien aiheuttama hengenvaara!
Riippuvien kuormien alla ei saa olla ihmisiä! Vaarana ovat (vakavat) vammat
putoavien osien vuoksi. Kuormaa ei saa siirtää työpisteiden yläpuolelle, jos niissä
oleskelee ihmisiä!
Turva-alue on merkittävä niin, että kuorman (tai sen osien) luiskahtaminen tai
nostolaitteen murtuminen tai irtoaminen ei aiheuta kenellekään vaaraa.
Kuormia ei saa koskaan riiputtaa pidempään kuin on tarpeen.
Kiihdytys ja jarrutus on tehtävä nostotoimen aikana siten, ettei siitä aiheudu vaaraa
kenellekään.

VAROITUS
Suojavarusteiden käyttämättä jättämisestä aiheutuvien käsi- ja
jalkavammojen vaara!
Työskentelyn aikana on (vakavien) loukkaantumisten vaara. Seuraavia
suojavarusteita on käytettävä:
• Turvakengät
• Suojakäsineet viiltohaavojen estämiseen
• Suojalasit
• Kypärää on käytettävä nostovälineen käytön aikana!

HUOMAUTUS
Ainoastaan asianmukaisesti toimivia nostovälineitä voidaan käyttää!
Pumpun nostamiseen ja laskemiseen voidaan käyttää ainoastaan asianmukaisesti
toimivia nostovälineitä. Varmista, ettei pumppu jumiudu nostamisen ja laskemisen
aikana. Nostovälineen suurinta nostokykyä ei saa ylittää! Nostovälineen
asianmukainen toiminta on varmistettava ennen käyttöä!

HUOMIO
Virheellisen kuljetuksen aiheuttamien omaisuusvahinkojen vaara
Koko laitteisto on koottu valmiiksi yhteen, jotta laitteiston osien keskinäinen linjaus
olisi virheetön. Pudottaminen tai epäasianmukainen käsittely voi aiheuttaa
virheellisen linjauksen tai suorituskyvyn heikkenemisen vääntymisen seurauksena.
Putket ja venttiilit eivät kestä kuormia eikä niihin saa kiinnittää kuormia kuljetuksen
aikana.
• Kuljetuksen aikana voidaan käyttää ainoastaan sallittuja kuorman kiinnitysvälineitä.
Kuorman vakaus on varmistettava erityisesti tässä pumppumallissa, sillä sen
painopiste on ylhäällä (yläpainoinen).
• Älä koskaan kiinnitä kuorman kiinnitysvälineitä akseleihin nostaessasi yksikköä.
• Älä nosta koko yksikköä pumpun tai moottorin nostokorvista. Ne on tarkoitettu
ainoastaan yksittäisten osien siirtämiseen asennuksen tai purkamisen aikana.

Poista ulkopakkaus vasta käyttökohteessa, jotta pumppu ei vaurioidu kuljetuksen
aikana.

HUOMIO
Virheellinen pakkaus aiheuttaa vaurioitumisvaaran.
Jos pumppua on tarkoitus kuljettaa myöhemmin uudelleen, pumppu on tällöin
pakattava siten, ettei se voi vaurioitua kuljetuksen aikana. Käytä tarkoitukseen joko
alkuperäispakkausta tai alkuperäispakkauksen veroista pakkausta.

Asennus- ja käyttöohje Wilo-Atmos TERA-SCH
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Pumpun kiinnittäminen

HUOMIO
Virheellinen nostaminen voi vahingoittaa pumppua! Putoamisvaara!
Pumppua ei saa koskaan nostaa laakeripesän alapuolelle kiinnitetyillä nostohihnoilla.
Pumpun rungon yläosassa olevat nostosilmukat on tarkoitettu ainoastaan rungon
yläosan nostamiseen huollon aikana. Koko pumppua ei saa nostaa nostosilmukoista.
Vaijereiden turvallinen työkuorma vähenee kulman kasvaessa. Tuotetta ei saa
koskaan laskea tai nostaa, jos sitä ei ole kiinnitetty.

ƒ Soveltuvia kansallisia turvallisuussäädöksiä on noudatettava.
ƒ Käytä lain vaatimukset täyttäviä ja sallittuja kiinnityslaitteita.
ƒ Kiinnityslaitteet valitaan vallitsevien olosuhteiden mukaan (sää, kiinnityskohta,
kuorma jne.).

ƒ Älä koskaan vie kiinnityslaitteita suojaamatta kuljetussilmukoiden päältä tai niiden
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Fig. 7: Rungon nostosilmukoita ei saa käyttää
nostamiseen

ƒ
ƒ

ƒ
ƒ

läpi.
Älä koskaan vie kiinnityslaitteita suojaamatta terävien reunojen päältä.
Käytä nostovälinettä, jonka nostokyky on riittävä.
Nostovälineen vakaus on varmistettava käytön aikana.
Paljasakselista pumppua nostetaan viemällä nostoliinat imu- ja poistopuolen
laippojen hydrauliikkarungon alta (katso nostopiirustus).
Jos ketjuja käytetään, niiden lipeäminen on estettävä suojilla, jotka estävät tuotteen
ja maalipinnan vahingoittumisen ja/tai henkilövahingot!
Käytettäessä nostolaitteita toisen henkilön on oltava paikalla ohjaamassa toimea
tarvittaessa, jos esimerkiksi ylläpitäjän näkökentässä on esteitä.
Kiinnityslaitteen kuormarajoitusta on pienennettävä, jos nostaminen tapahtuu
kulmassa. Kiinnityslaitteen turvallisuus ja tehokkuus on parhaiten taattu, kun kaikki
kuormaa kannattavat elementit kuormittuvat pystysuunnassa. Käytä tarvittaessa
nostopuomia, johon kiinnityslaite voidaan kiinnittää pystysuuntaan.
Varmista kuorman nostaminen pystysuunnassa!
Nostetun kuorman heiluminen on estettävä!

Fig. 8: Pumpun kiinnittäminen
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Yksikön kiinnittäminen

ƒ Soveltuvia kansallisia turvallisuussäädöksiä on noudatettava.
ƒ Käytä lain vaatimukset täyttäviä ja sallittuja kiinnityslaitteita.
ƒ Kiinnityslaitteet valitaan vallitsevien olosuhteiden mukaan (sää, kiinnityskohta,
kuorma jne.).

ƒ Kiinnityslaite voidaan kiinnittää vain kiinnityskohtaan. Kiinnitys suoritetaan
sakkelilla.

ƒ Älä koskaan vie kiinnityslaitteita suojaamatta kuljetussilmukoiden päältä tai niiden
läpi.
Älä koskaan vie kiinnityslaitteita suojaamatta terävien reunojen päältä.
Käytä nostovälinettä, jonka nostokyky on riittävä.
Nostovälineen vakaus on varmistettava käytön aikana.
Käytettäessä nostolaitteita toisen henkilön on oltava paikalla ohjaamassa toimea
tarvittaessa, jos esimerkiksi ylläpitäjän näkökentässä on esteitä.
ƒ Kiinnityslaitteen turvallisuus ja tehokkuus on parhaiten taattu, kun kaikki kuormaa
kannattavat elementit kuormittuvat pystysuunnassa. Käytä tarvittaessa
nostopuomia, johon kiinnityslaite voidaan kiinnittää pystysuuntaan.
ƒ Varmista kuorman nostaminen pystysuunnassa!
ƒ Nostetun kuorman heiluminen on estettävä!

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Fig. 9: Yksikön kiinnittäminen
5.3

Varastointi

HUOMAUTUS
Epäasianmukainen varastointi voi vahingoittaa laitetta.
Takuu ei korvaa epäasianmukaisesta varastoinnista aiheutuneita vahinkoja.

ƒ Varastointipaikan vaatimukset:
– kuiva
– puhdas
– hyvin ilmastoitu
– ei tärinää
– ei kosteutta
– ei nopeita tai voimakkaita lämpötilan muutoksia
ƒ Tuotetta on säilytettävä paikassa, jossa sille ei aiheudu mekaanisia vaurioita.
ƒ Laakerit ja kytkimet on suojattava hiekalta, soralta ja muilta vierasesineiltä.
ƒ Järjestelmä on voideltava ruostumisen ja laakereiden kiinnileikkautumisen
estämiseksi.

ƒ Käyttöakselia on pyöritettävä käsin useita kertoja viikossa.
Varastointi yli kolmen kuukauden ajaksi
Ylimääräiset varotoimenpiteet:
ƒ Kaikki pyörivät osat on käsiteltävä sopivalla suoja-aineella, jotta ne eivät ruostu.
ƒ Jos pumppu joudutaan varastoimaan yli vuoden ajaksi, kysy neuvoa valmistajalta.

6

Asennus ja sähköliitäntä

6.1

Henkilöstön pätevyys

ƒ Sähkötyöt: sähkötöitä saavat suorittaa vain sähköalan ammattilaiset.

6.2

Ylläpitäjän velvollisuudet

ƒ Paikallisia ammattialaliittojen tapaturmantorjunta- ja turvamääräyksiä on
noudatettava.

ƒ Noudata määräyksiä, jotka koskevat työskentelyä raskaiden kuormien kanssa ja
riippuvien kuormien alla.

ƒ Tarvittavat suojavarusteet on hankittava ja on varmistettava, että henkilöstö käyttää
niitä.

ƒ Paineiskuja on vältettävä!
Asennus- ja käyttöohje Wilo-Atmos TERA-SCH
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Paineiskuja voi ilmetä pitkissä paineputkissa. Paineiskut voivat tuhota pumpun!

ƒ Rakenneosien ja perustojen lujuuden on oltava riittävä, jotta turvallinen ja toiminnan
kannalta tarkoituksenmukainen kiinnitys on mahdollista. Ylläpitäjä vastaa
rakenteiden/perustojen valmistelusta ja sopivuudesta!
ƒ Tarkasta, että saatavilla olevat suunnitteluasiakirjat (asennussuunnitelmat,
käyttötilan rakenne, virtausolosuhteet) ovat täydellisiä ja virheettömiä.
6.3

Asennuksen valmisteleminen

VAROITUS
Virheellinen käsittely aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaaran!
• Pumppuyksikköä ei saa koskaan asettaa alustalle, joka ei ole tarpeeksi kiinteä ja
kantava.
• Pumppu on syytä asentaa vasta sen jälkeen, kun kaikki hitsaus- ja juottotyöt on
suoritettu.
• Putkisto on huuhdeltava tarvittaessa. Lika voi aiheuttaa pumpun
toimintahäiriön.

ƒ (Vakiomalliset) pumput on asennettava säältä ja pakkaselta suojattuna pölyttömään
tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto ja joka ei ole räjähdysvaarallinen.

ƒ Pumppu asennetaan helposti käytettävään paikkaan. Näin tarkastukset, huollot
(kuten liukurengastiivisteen vaihto) ja osien vaihdot on helpompi suorittaa
tukevaisuudessa.
ƒ Suurien pumppujen asennuspaikan yläpuolelle asennetaan liikkuva nosturi tai
laitteisto nostolaitteen käyttöä varten.
6.4

Pumpun asentaminen (versio B,
Wilo-versioavain)

6.4.1

Moottorin valitseminen

Pumpun asennuksessa on käytettävä tarvittavaa pumpun valmistajan kosketussuojaa ja
perusrunkoa. Kaikkien osien on aina täytettävä CE-vaatimukset. Kytkinsuojan on oltava
standardin EN 953 vaatimusten mukainen.
Valitse riittävän tehokas moottori.
Akseliteho

< 4 kW

Vaadittu
25 %
lisäteho
moottorin
nimellisarvon P2
määrittämiseen

4 kW < P2 < 10
kW

10 kW < P2
< 40 kW

40 kW < P2

20 %

15 %

10 %

Taul. 7: Moottori-/akseliteho
Esimerkki:
ƒ Veden toimintapiste: Q = 100 m3/h; H = 35 m
ƒ Hyötysuhde: 78 %
ƒ Hydraulinen teho: 12,5 kW
Tähän toimintapisteeseen tarvittava moottoriteho on 12,5 kW x 1,15 = 14,3 kW. Oikea
valinta olisi moottori, jonka P2-teho on 15 kW.
Wilo suosittelee käyttämään jalka-asennuksellista moottoria B3 (IM1001), joka sopii
yhteen IEC34-1:n kanssa.
6.4.2

Kytkimen valitseminen

ƒ Laakerinkannattimella varustettu pumppu yhdistetään moottoriin joustavalla
kytkimellä.

ƒ Kytkimen koko valitaan kytkimen valmistajan suositusten mukaan.
ƒ Noudata kytkimen valmistajan ohjeita.
ƒ Tarkasta kytkimen linjaus perustukseen tapahtuneen asennuksen ja putkien
liitännän jälkeen ja korjaa se tarvittaessa. Tämä on kuvattu kohdassa ”Kytkimen
linjaus”.
ƒ Kun käyttölämpötila on saavutettu, kytkimen linjaus on tarkastettava uudelleen.
ƒ Tahatonta kosketusta on vältettävä käytön aikana. Kytkin on suojattava standardin
EN 953 vaatimusten mukaan.

66

WILO SE 2020-10

Asennus ja sähköliitäntä

6.5

fi

Pumpun asentaminen
perustukseen

HUOMIO
Ominaisuus- ja aineellisten vahinkojen vaara!
Vääränlainen perusta tai yksikön asennus väärin perustan päälle voi aiheuttaa vian
pumppuun. Takuu ei korvaa virheellisestä asennuksesta aiheutuneita vahinkoja.
• Pumppujärjestelmän asentamisen saa antaa vain ammattihenkilöstön tehtäväksi.
• Kaikissa perustustöissä on otettava avuksi betonialan ammattilainen.

6.5.1

Perustus
Perustuksen tulee kannattaa perusrunkoon asennettua yksikköä jatkuvasti. Jotta
perusrunkoon ja järjestelmään ei kohdistu jännitystä, perustuksen on oltava tasainen.
Wilo suosittelee käyttämään premium-tason, kutistumatonta ja riittävän paksua
betonia. Tämä ehkäisee tärinän välittymistä.
Perustuksen on pystyttävä vastaanottamaan syntyvät voimat, tärinät ja iskut.
Ohjearvoja perustuksen kokoonpanoa varten:
ƒ Noin 1,5–2 kertaa järjestelmää painavampi.
ƒ Leveyden ja pituuden tulee olla noin 200 mm perusrunkoa suurempia.

Fig. 10: Järjestelmän asentaminen
perustukseen

Perusrunko ei saa jännittyä eikä sitä saa vetää alas perustuksen pinnan päälle. Se on
tuettava siten, ettei alkuperäinen linjaus muutu.
Ankkuripulteille on porattava aukot. Aseta tätä varten perustuksen vastaaviin kohtiin
putkiholkkeja pystysuunnassa. Putkiholkkien halkaisija: noin 2½ kertaa ruuvien
halkaisija. Näin ruuveja voidaan liikuttaa, jotta niiden lopullinen asento saavutetaan.
Wilo suosittelee, että perusta valetaan aluksi 25 mm suunnitellun korkeuden
alapuolelle. Betoniperustuksen pinnan on saavutettava tavoiteltu muotonsa ennen
betonin kovettumista. Poista putkiholkit, kun betoni on kovettunut.
Kun perusrunko valetaan, aseta terästangot perustukseen tasaisin välein pystysuoraan.
Terästankojen vaadittu määrä määräytyy perusrungon koon mukaan. Enintään 2/3
tangoista on ulotuttava perusrungon sisään.

6.5.2

Perusrungon valmisteleminen
ankkurointia varten

ƒ Perustuksen pinta on puhdistettava huolellisesti.
ƒ Aseta jokaisen ruuvireiän päälle perustuksen pinnalle säätölevyt (noin 20–25 mm
ƒ
Fig. 11: Säätölevyt perustuksen pinnan päällä

ƒ
ƒ
ƒ

paksut).
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös vaaitusruuveja.
Jos kiinnitysreikien etäisyys on ≥ 800 mm, perusrungon keskellä on tämän lisäksi
käytettävä säätölevyjä.
Aseta perusrunko paikalleen ja säädä se molempiin suuntiin omilla säätölevyillä.
Kohdista järjestelmä perustuksen päälle vesivaa'an avulla (akselista/paineyhteestä).
Perusrungon on oltava vaakasuorassa; toleranssi: 0,5 mm metriä kohden.
Kiinnitä ankkuripultit porattuihin aukkoihin.

Fig. 12: Vaaitusruuvit perustuksen pinnan
päällä

HUOMAUTUS
Ankkuripulttien on sovittava perusrungon kiinnitysreikiin.
Niiden on vastattava asiaankuuluvia normeja ja oltava riittävän pitkiä, jotta niiden
kunnollinen kiinnitys perustukseen on taattu.
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ƒ Vala ankkuripultit betonilla. Kun betoni on asettunut, kiristä ankkuripultit tasaisesti
ja tiukasti.

ƒ Kohdista järjestelmä niin, että putket voidaan liittää pumppuun ilman jännitteitä.





Fig. 13: Perusrungon korkeuden säätäminen ja
kohdistaminen

Fig. 14: Ankkuripultti
6.5.3

Perusrungon valaminen

6.6

Suojaputkisto

Perusrunko voidaan valaa kiinnityksen jälkeen. Valaminen vähentää tärinän minimiin.
ƒ Kostuta perustuksen pinta ennen betonin valamista.
ƒ Käytä valamiseen soveltuvaa kutistumatonta laastia.
ƒ Vala laastia perusrungon aukkojen kautta. Vältä onttojen kohtien syntymistä.
ƒ Laudoita perustus ja perusrunko.
ƒ Tarkasta ankkuripulttien kireys kovettumisen jälkeen.
ƒ Suojaa perustuksen suojaamattomat pinnat kosteudelta sopivalla maalilla.
Pumpun putkiliitännöissä on suojakannet, jotka estävät vierasesineitä pääsemästä
sisään kuljetuksen ja asennuksen aikana.
ƒ Nämä kannet on poistettava ennen putkien liittämistä.

5 x DN

2xØ
Ø

s

d

r

r ≈ 2,5 · (d - 2s)

discharge
side

suction side

Fig. 15: Pumpun jännityksetön liittäminen, kevennysmatka pumpun edellä ja jäljessä
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HUOMIO
Virheellinen suojaputkisto/asennus voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja!
Hitsausroiskeet, tuhka ja muut epäpuhtaudet voivat vaurioittaa
pumppua!
• Putkien on oltava riittävän kokoiset, kun pumpun imuputken paine otetaan
huomioon.
• Pumpun ja putkien liitännässä on käytettävä sopivia tiivisteitä. Paine, lämpötila ja
aine on huomioitava. Tarkasta tiivisteiden asianmukainen kiinnitys.
• Putkista ei saa välittyä minkäänlaisia voimia pumppuun. Putket on tuettava
välittömästi pumpun edessä ja liitettävä jännitteettömästi.
• Pumpun liitäntäosien sallittuja voimia ja vääntömomentteja on noudatettava!
• Putkien laajeneminen lämpötilan nousun yhteydessä on kompensoitava sopivilla
toimenpiteillä.
• Putkien ilmataskuja on vältettävä asianmukaisilla asennuksilla.

HUOMAUTUS
Helpota myöhempiä järjestelmällä tehtäviä töitä!
• Jotta koko järjestelmää ei tarvitse tyhjentää, pumpun edelle ja sen perään tulee
asentaa takaiskuventtiili ja sulkulaitteet.

HUOMAUTUS
Vältä kavitaatiota!
• Pumpun edessä ja takana tulee olla suoran putken muodostama kevennysmatka.
Kevennysmatkan pituuden tulisi olla vähintään viisi kertaa pumppulaipan
nimelliskoko.

HUOMAUTUS
Imuputken eteen on suositeltavaa asentaa imusihti, jonka suodattimen pinnan on
oltava vähintään kolme kertaa putken poikkileikkauksen kokoinen (noin 100
silmukkaa / cm²). Imusihdin on oltava tarpeeksi kaukana pohjasta, jotta
tulovirtauksen voimakas heikentyminen voidaan välttää. Se voisi heikentää
pumppauksen tehoa. Vuodot on suositeltavaa tarkastaa.









 





Epäkeskinen supistuskappale (imu)
tai samankeskinen supistuskappale 2
(poisto)

Sulkuventtiili

1
3

Imuputki

4

Mutka

5

Jalkaventtiili ja imusihti

6

Sulkuventtiili

7

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Säätöventtiili
Putket ja pumppu on asennettava siten, että mekaanisia jännitteitä ei synny.
Kiinnitä putket siten, että pumppu ei joudu kantamaan putkiston painoa.
Järjestelmä on puhdistettava, huuhdeltava ja ilmattava ennen putkien liittämistä.
Poista imu- ja paineyhteiden kannet.
Asenna tarvittaessa likasuodatin imupuolen putkeen ennen pumppua.
Liitä sitten putket pumpun liitäntäosiin.

Lisää esimerkkejä asennuspiirustuksista sekä järjestelmien asianmukaisesta ja
epäasianmukaisesta asennuksesta on liitteessä!

Fig. 16: Pumppujärjestelmän perusrakenne
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Järjestelmän linjaaminen

HUOMIO
Virheellinen linjaus voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja!
Pumpun kuljetus ja asennus voivat vaikuttaa linjaukseen. Moottori on linjattava
pumppuun nähden (ei päinvastoin).
• Linjaus on tarkastettava ennen ensimmäistä käynnistystä.

HUOMIO
Linjauksen muuttaminen käytön aikana voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja.
Pumppu ja moottori linjataan tavallisesti ympäristölämpötilassa. Lämpölaajeneminen
käyttölämpötilassa voi muuttaa linjausta, erityisesti erittäin kuumien aineiden
käytön yhteydessä.
Säätäminen voi olla tarpeen, jos pumpun on pumpattava erittäin kuumia aineita:
• Anna pumpun käydä todellisessa käyttölämpötilassa.
• Sammuta pumppu ja tarkista linjaus välittömästi.

Pumppuyksikön luotettavan, häiriöttömän ja tehokkaan käytön edellytyksenä on
pumpun ja käyttöakselin oikea linjaus.
Virheelliset linjaukset voivat aiheuttaa:
ƒ voimakasta melua pumppukäytön aikana
ƒ tärinää
ƒ ennenaikaista kulumista
ƒ kytkimen voimakasta kulumista
6.7.1

Kytkimen linjaus

S max.

S max.

∆Kr

∆Kw

∆Ka

S min.

S min.
1)

2)

3)

Fig. 17: Kytkimen linjaus ilman välikettä
S2 max.

∆Kr

∆Ka

∆Kw

S2 max.

S2 min.

S2 min.

1)

2)

3)

Fig. 18: Kytkimen linjaus välikkeen kanssa
1. Aksiaalinen siirtymä (ΔKa)

ƒ Säädä rako ΔKa sallitun poikkeaman sisälle.
Katso mittojen S ja S2 sallitut poikkeamat taulukosta ”Mittojen S ja S2 sallitut raot”

2. Kulmasiirtymä (ΔKw)

Kulmasiirtymä ΔKw voidaan mitata rakojen erotuksena:
ΔS = Smax. – Smin. ja/tai ΔS2 = S2max. – S2min.
Seuraavan ehdon on täytyttävä:
ΔS ja/tai ΔS2 ≤ ΔSperm. (perm. = sallittu; ΔSperm. määräytyy kierrosluvun mukaan)
Sallittu kulmasiirtymä ΔKw voidaan tarvittaessa laskea seuraavasti:
ΔKWperm. RAD = ΔSperm. /DA
ΔKWperm. GRD = (ΔSperm. /DA) x (180/π)
(jossa ΔSperm. mm, DA mm)

3. Radiaalisiirtymä (ΔKr)

70

Sallittu radiaalisiirtymä ΔKrperm. voidaan katsoa taulukosta ”Akselin suurin sallittu
siirtymä”. Radiaalisiirtymä määräytyy kierrosluvun mukaan. Taulukon lukuarvot ja niiden
väliarvot voidaan laskea seuraavasti:
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ΔKrperm. = ΔSperm. = (0,1+DA/1000) x 40/√n
(kun kierrosluku on yksikössä 1/min, DA mm:einä, radiaalisiirtymä ΔKrperm. mm:einä)
Kytkinkoko

DA [mm]

S [mm]

S2 [mm]

68

68

2 ... 4

5

80

80

2 ... 4

5

95

95

2 ... 4

5

110

110

2 ... 4

5

125

125

2 ... 4

5

140

140

2 ... 4

5

160

160

2 ... 6

6

180

180

2 ... 6

6

200

200

2 ... 6

6

(S kytkimet, joissa ei ole välikettä, ja S2 kytkimet, joissa on välike)
Taul. 8: Mittojen S ja S2 sallitut raot
Kytkinkoko

ΔSperm. ja ΔKrperm. [mm]; kierrosluvun mukaan
1 500 1/min

1 800 1/min

3 000 1/min

3 600 1/min

68

0,20

0,20

0,15

0,15

80

0,20

0,20

0,15

0,15

95

0,20

0,20

0,15

0,15

110

0,20

0,20

0,15

0,15

125

0,25

0,20

0,15

0,15

140

0,25

0,25

0,20

0,15

160

0,30

0,25

0,20

0,20

180

0,30

0,25

0,20

0,20

200

0,30

0,30

0,20

0,20

Sallittu akselin siirtymä ΔSperm. ja ΔKrperm. millimetreissä (käytön aikana, pyöristetty)
Taul. 9: Akselin suurin sallittu siirtymä ΔSperm. ja ΔKrperm.
Akselinsuuntaisen linjauksen tarkastaminen

HUOMAUTUS
Kummankin kytkinpuoliskon akselinsuuntainen poikkeama ei saa ylittää taulukossa
”Mittojen S ja S2 sallitut raot” annettuja maksimiarvoja. Tämä ehto koskee jokaista
käyttötilaa, myös käyttölämpötilan ja imuputken paineen yhteydessä.

Tarkasta molempien kytkinpuoliskojen välinen etäisyys joka puolelta työntömitalla.

Fig. 19: Akselinsuuntaisen linjauksen tarkastus
työntömitalla
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Fig. 20: Akselinsuuntaisen linjauksen tarkastus
työntömitalla – tarkastus joka puolelta
A

ƒ Yhdistä kytkinpuoliskot, jos niiden linjaus on oikea.
Kytkimen kiristysmomentit näkyvät taulukossa ”Säätöruuvien ja kytkinpuoliskojen
kiristysmomentit”.
ƒ Asenna kytkinsuoja.

Fig. 21: Säätöruuvi A aksiaaliseen
varmistukseen
B

B

Fig. 22: Kytkinpuolikkaiden kiinnitysruuvit B

Kytkinkoko d [mm]

Säätöruuvin A
kiristysmomentti [Nm]

Säätöruuvin B
kiristysmomentti [Nm]

80, 88, 95, 103

4

13

110, 118

4

14

125, 135

8

17,5

140, 152

8

29

160, 172

15

35

180, 194

25

44

200, 218

25

67,5

225, 245

25

86

250, 272

70

145

280, 305

70

185

315, 340

70

200

350, 380

130

260

400, 430

130

340

440, 472

230

410

Taul. 10: Säätöruuvien ja kytkinpuoliskojen kiristysmomentit
Radiaalisen linjauksen tarkastaminen
ƒ Kiinnitä mittalaite tukevasti yhteen kytkimeen tai akseliin. Mittalaitteen männän on
oltava toisen kytkinpuolikkaan kehällä.
ƒ Nollaa mittalaite.
ƒ Käännä kytkintä ja kirjaa ylös mittaustulos jokaisen neljäsosakäännöksen jälkeen.
ƒ Vaihtoehtoisesti kytkimen radiaalisen linjauksen voi tarkastaa myös viivaimella.
Fig. 23: Radiaalisen linjauksen tarkastus
komparaattorin avulla

Fig. 24: Radiaalisen linjauksen tarkastaminen
viivaimella

HUOMAUTUS
Kummankin kytkinpuoliskon radiaalinen poikkeama ei saa ylittää taulukossa ”Suurin
sallittu akselin poikkeama ΔSperm. ja ΔKrperm.” annettuja maksimiarvoja. Tämä ehto
koskee jokaista käyttötilaa, myös käyttölämpötilan ja imuputken paineen
yhteydessä.
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Kaikki poikkeamat mittaustuloksissa viittaavat virheelliseen linjaukseen. Tässä
tapauksessa järjestelmä täytyy kohdistaa uudestaan moottorista.
ƒ Löyhää moottorin kuusioruuveja ja vastamuttereita.
ƒ Aseta säätölevyt moottorin jalkojen alle, jotta korkeuserot kompensoituvat.
ƒ Ota huomioon kytkimen akselinsuuntainen linjaus.
ƒ Kiristä kuusioruuvit uudelleen.

ƒ Tarkasta lopuksi kytkimen ja akselin toiminta. Kytkintä ja akselia tulee olla helppo
kääntää käsin.

ƒ Kun linjaus on oikea, kiinnitä kytkinsuoja.
Pumpun ja moottorin kiristysmomentit perusrungossa näkyvät taulukossa ”Pumpun ja
moottorin kiristysmomentit”.
Ruuvi:

M6

M8

M10

M12

M16

M20

M24

Kiristysmomentti
[Nm]

10

25

35

60

100

170

350

Taul. 11: Pumpun ja moottorin kiristysmomentit
6.8

Sähköasennus

VAARA
Sähkövirran aiheuttama hengenvaara!
Virheellinen toiminta sähkötöitä suoritettaessa voi aiheuttaa kuolemaan johtavan
sähköiskun!
• Sähköasennuksen saa suorittaa vain paikallisen sähkönjakelijan hyväksymä
sähköasentaja.
• Noudata paikallisesti sovellettavia määräyksiä.
• Ennen töiden suorittamista pumppu ja käyttömoottori on eristettävä
sähköisesti.
• Varmista, ettei kukaan voi kytkeä virtaa päälle ennen kuin työt on saatu
valmiiksi.
• Varmista, että kaikki energialähteet voidaan eristää ja lukita. Jos jokin suojalaite
on kytkenyt pumpun pois päältä, varmista, ettei pumppua voi kytkeä uudestaan
päälle ennen häiriön poistamista.
• Sähkölaitteet on aina maadoitettava. Moottorin maadoituksen on oltava
asianmukainen ja sen on täytettävä oleelliset standardit ja säädökset.
Maadoitusliittimet ja kiinnityselementit on mitoitettava oikein.
• Liitäntäkaapelit eivät saa koskaan koskettaa putkia, pumppua tai moottorin
koteloa.
• Jos henkilöt voivat joutua kosketuksiin pumpun tai pumpatun aineen kanssa,
maadoitetussa liitännässä on oltava myös vikavirtasuojakytkin.
• Noudata moottorin ja lisävarusteiden valmistajan asennus- ja käyttöohjetta!
• Asennuksen ja liitännän aikana on seurattava liitäntäkotelon kytkentäkaaviota.

HUOMIO
Epäasianmukaisen sähköliitännän aiheuttama omaisuusvahinkojen vaara!
Riittämätön verkkojännitesyötön rakenne voi johtaa järjestelmän kaatumiseen ja
johtojen syttymiseen verkon ylikuormittuessa! Väärän jännitteen käyttäminen voi
vahingoittaa pumppua!
• Varmista, että verkkoliitännän virtatyyppi ja jännite vastaavat moottorin
tyyppikilvessä olevia tietoja.
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HUOMAUTUS
Kolmivaihemoottoreissa on termistori valmistajan mukaan.
• Ota huomioon liitäntäkotelossa olevat johdotusta koskevat tiedot.
• Huomioi valmistajan asiakirjat.

ƒ Tee sähköliitäntä kiinteän verkkoliitäntäkaapelin avulla.
ƒ Jotta kaapeliliitännät olisivat suojassa tippuvalta vedeltä ja jotta liitäntöjen
vedonpoisto toimisi moitteettomasti, kaapelien ulkohalkaisijan on oltava sopiva ja
kaapeliläpiviennit on kiristettävä tiukasti.
Kaapelit täytyy taivuttaa kierreliitinten lähellä silmukoiksi siten, että tippuva vesi
pääsee valumaan pois.

ƒ Käyttämättömät kaapeliläpiviennit on suljettava mukana toimitetuilla tiivistelevyillä
ja kiinnitettävä tiukkaan.

ƒ Kaikki irrotetut suojalaitteet, kuten liitäntäkotelon kansi, tulee asentaa takaisin
paikalleen!

ƒ Moottorin pyörimissuunta on tarkastettava käyttöönoton aikana!
6.8.1

Verkonpuoleinen suojaus
Katkaisin
Katkaisijoiden koon ja kytkentäominaisuuksien on vastattava liitetyn tuotteen
nimellisvirtaa. Paikallisia säädöksiä on noudatettava.
Vikavirtasuojakytkin
ƒ Asenna vikavirtasuojakytkin paikallisen sähköyhtiön säädösten mukaisesti.
ƒ Jos henkilöt voivat joutua kosketuksiin laitteen ja sähköä johtavien aineiden kanssa,
vikavirtasuojakytkin on asennettava.

6.9

Suojalaitteet

VAROITUS
Kuumien pintojen aiheuttama palovammojen vaara!
Käytön aikana pumpattavan aineen lämpötila siirtyy spiraalipesään ja painekanteen.
Tämä voi aiheuttaa palovammoja.
• Spiraalipesä on eristettävä käytön mukaan.
• Vastaavat kosketussuojat on lisättävä.
• Anna pumpun jäähtyä sammuttamisen jälkeen ympäristölämpötilaan!
• Paikallisia säädöksiä on noudatettava.

HUOMIO
Virheellisen eristyksen aiheuttamien omaisuusvahinkojen vaara!
Painekantta ja laakerinkannatinta ei saa eristää.

7

Käyttöönotto
VAROITUS
Puuttuvien suojavarusteiden aiheuttama loukkaantumisvaara!
Suojavarusteiden puuttuminen voi aiheuttaa (vakavia) loukkaantumisia.
• Liikkuvien osien (kuten kytkimen) kotelointia ei saa irrottaa koneen käytön
aikana.
• Käytä työskentelyn aikana aina suojavaatetusta, suojakäsineitä ja suojalaseja.
• Pumpun ja moottorin turvalaitteita ei saa irrottaa eikä tehdä toimimattomiksi.
• Pumpun ja moottorin turvalaitteiden toiminnan tarkastus ennen käyttöönottoa
on annettava valtuutettujen ammattilaisten tehtäväksi.
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HUOMIO
Virheellisen käytön aiheuttamien omaisuusvahinkojen vaara!
Käyttö toimintapisteen ulkopuolella heikentää pumpun hyötysuhdetta ja voi
vahingoittaa pumppua. Käyttö suljetuilla sulkulaitteilla yli viiden minuutin ajan ei ole
suositeltavaa, ja se on kuumia nesteitä käytettäessä yleisesti vaarallista.
• Pumppua ei saa käyttää määritetyn toiminta-alueen ulkopuolella.
• Pumppua ei saa käyttää sulkulaitteiden ollessa suljettuina.
• NPSH-A-arvon on aina oltava suurempi kuin NPSH-R-arvo.

HUOMIO
Kondensaation aiheuttamien omaisuusvahinkojen vaara!
Jos pumppua käytetään ilmastointi- tai jäähdytyskäyttöön, kondenssivettä voi
muodostua ja se voi vaurioittaa moottoria.
• Avaa moottorin kotelossa olevat kondenssiveden poistoreiät säännöllisesti ja laske
kondenssivesi pois.

7.1

Henkilöstön pätevyys

7.2

Täyttö ja ilmaus

ƒ Sähkötyöt: sähkötöitä saavat suorittaa vain sähköalan ammattilaiset.
ƒ Käyttö/ohjaus: käyttöhenkilöstön on tunnettava koko järjestelmän toimintotavat.

HUOMAUTUS
Atmos TERA-SCH -pumpun vakiomallissa on ilmausventtiili kotelon yläosassa
ilmahanan vieressä. Imuputken ja pumpun ilmaus tapahtuu pumpun painelaipassa
olevan ilmanpoistolaitteen kautta. Ilmausventtiili on saatavana lisävarusteena.

VAROITUS
Paineenalaiset, erittäin kuumat tai erittäin kylmät nesteet aiheuttavat
henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaaran!
Pumpattavan aineen lämpötilasta ja järjestelmäpaineesta riippuen ilmaustulppaa
kokonaan avattaessa ulos saattaa purkautua erittäin kuumaa tai erittäin kylmää
ainetta nestemäisessä tai höyrymäisessä muodossa ja kovalla paineella. Ainetta voi
purkautua ulos suurella paineella järjestelmän paineen mukaan.
• Varmista, että ilmaustulppa on sopiva ja tiukasti paikoillaan.
• Ole aina varovainen avatessasi ilmaustulpan.

Ilmaus järjestelmissä, joissa ainetaso on pumpun imuyhteen yläpuolella:
ƒ Avaa pumpun painepuolen sulkuventtiili.
ƒ Avaa hitaasti pumpun imupuolen sulkuventtiili.
ƒ Ilmaa avaamalla pumpun yläosan ilmahana.
ƒ Sulje ilmahana heti, kun ainetta tulee ulos kotelon yläosasta.
Täyttö/ilmaus takaiskuventtiileillä varustetuissa järjestelmissä, joissa ainetaso on
pumpun imuyhteen alapuolella:
ƒ Sulje pumpun painepuolen sulkuventtiili.
ƒ Avaa pumpun imupuolen sulkuventtiili.
ƒ Lisää ainetta suppilolla, kunnes imuputki ja pumppu ovat täynnä.
ƒ Ilmaa pumppu avaamalla pumpun yläosan ilmaushana.
ƒ Sulje ilmahana heti, kun ainetta tulee ulos kotelon yläosasta.
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Pyörimissuunnan tarkastaminen

HUOMIO
Omaisuusvahinkojen vaara!
Aineella voideltavien pumpun osien vahingoittumisvaara.
• Ennen pyörimissuunnan tarkastamista ja käyttöönottoa pumppu on täytettävä
aineella ja ilmattava.
• Pumppua ei saa käyttää sulkuventtiileiden ollessa suljettuina.

Moottori voidaan asettaa pumpun oikealle tai vasemmalle puolelle. Moottorin
pyörimissuunnan tarkastaminen on pumpun käyttöönoton pakollinen vaihe! Pumpun
pesän yläosassa oleva nuoli osoittaa oikean pyörimissuunnan.
ƒ Poista kytkinsuoja.
ƒ Tarkasta pyörimissuunta irrottamalla pumppu kytkimestä.
ƒ Käynnistä moottori hetkeksi. Moottorin pyörimissuunnan on vastattava pumpun
pyörimissuunnan nuolta.
ƒ Jos pyörimissuunta on väärä, vaihda moottorin sähköliitäntä.
ƒ Liitä pumppu moottoriin oikean pyörimissuunnan varmistamisen jälkeen.
ƒ Tarkasta kytkimen linjaus ja suuntaa tarvittaessa uudelleen.
ƒ Asenna kytkinsuoja takaisin paikalleen.
7.4

Pumpun käynnistäminen

HUOMIO
Omaisuusvahinkojen vaara!
• Pumppua ei saa käyttää sulkulaitteiden ollessa suljettuina.
• Pumppua saa käyttää ainoastaan sallitulla käyttöalueella.

Kun kaikki valmistelutyöt on tehty asianmukaisesti ja kaikkia varotoimenpiteitä on
noudatettu, pumppu on valmis käynnistettäväksi.
Tarkasta ennen pumpun käynnistystä, että:
ƒ Täyttö- ja ilmanpoistoputket ovat kiinni.
ƒ Laakerit on täytetty oikealla määrällä oikean tyyppistä voiteluainetta (mikäli koskee
tätä kokoonpanoa).
ƒ Moottori pyörii oikeaan suuntaan.
ƒ Kytkinsuoja on kiinnitetty oikein ja tiukasti.
ƒ Pumpun imu- ja painepuolelle on asennettu painemittarit, joissa on sopiva
mittausalue. Painemittareita ei saa asentaa putkien mutkiin. Aineen liike-energia voi
vaikuttaa mitattuihin arvoihin kyseisissä kohdissa.
ƒ Kaikki peitelaipat on poistettu.
ƒ Pumpun imupuolen sulkulaite on avattu kokonaan.
ƒ Pumpun paineputkessa oleva sulkulaite on täysin kiinni tai sitä on avattu vain
hieman.

VAROITUS
Järjestelmän korkean paineen aiheuttama loukkaantumisvaara!
Asennettujen keskipakopumppujen tehoa ja tilaa on valvottava jatkuvasti.
• Älä liitä painemittareita paineistettuun pumppuun.
• Painemittarit asennetaan imu- ja painepuolelle.

HUOMAUTUS
Virtausmittari on suositeltavaa kytkeä, jotta pumpun virtaama voidaan mitata
tarkasti.
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HUOMIO
Moottorin ylikuormituksen aiheuttama omaisuusvahinkojen vaara!
• Käytä pumpun käynnistämiseen pehmokäynnistystä, tähti-kolmiokytkentää tai
käyntinopeussäätöä.

ƒ Kytke pumppu päälle.
ƒ Kun kierrosluku on saavutettu, avaa paineputken sulkulaite hitaasti ja säädä pumppu
toimintapisteeseen.

ƒ Kun pumppu käynnistyy, ilmaa kokonaan ilmaustulpan kautta.
HUOMIO
Omaisuusvahinkojen vaara!
Jos käynnistyksen yhteydessä ilmenee poikkeavia ääniä, tärinöitä, lämpötiloja tai
vuotoja:
• Sammuta pumppu välittömästi ja korjaa vika.

7.5

Kytkentätiheys

HUOMIO
Omaisuusvahinkojen vaara!
Pumppu tai moottorit voivat vahingoittua väärin tehdystä käynnistyksestä.
• Käynnistä pumppu uudelleen vasta, kun moottori on pysähtynyt kokonaan.

Standardin IEC 60034-1 mukaan enintään kuusi liitäntää tunnissa sallitaan. On
suositeltavaa suorittaa toistuvat käynnistykset tasaisin väliajoin.

8

Käytöstä poisto

8.1

Pumpun sammuttaminen ja
tilapäinen käytöstä poisto

HUOMIO
Ylikuumenemisen aiheuttama omaisuusvahinkojen vaara!
Kuumat pumpattavat aineet voivat vahingoittaa pumpun tiivisteitä pumpun seisokin
aikana.
Lämmönlähteen käytöstä poiston jälkeen:
• Anna pumpun käydä, kunnes aineen lämpötila on laskenut hyväksytylle tasolle.

HUOMIO
Pakkasen aiheuttama omaisuusvahinkojen vaara!
Jos jäätyminen on vaarana:
• Tyhjennä pumppu kokonaan vahinkojen välttämiseksi.

ƒ Sulje paineputken sulkulaite. Jos paineputkeen on asennettu takaiskuventtiili ja
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Asennus- ja käyttöohje Wilo-Atmos TERA-SCH

vastapaine on olemassa, sulkulaite voi jäädä auki.
Älä sulje imuputken sulkulaitetta.
Sammuta moottori.
Jos jäätyminen ei ole vaarana, varmista, että ainetaso on riittävän korkea.
Käytä pumppua joka kuukausi viisi minuuttia. Tämä estää sakan kertymisen
pumpputilaan.
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Käytöstä poisto ja varastointi

VAROITUS
Henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaara!
• Pumpun sisältö ja huuhteluaine on hävitettävä laillisten vaatimusten mukaan.
• Käytä työskentelyn aikana aina suojavaatetusta, suojakäsineitä ja suojalaseja.

ƒ Puhdista pumppu huolellisesti ennen varastointia!
ƒ Tyhjennä pumppu kokonaan ja huuhtele huolellisesti.
ƒ Jäljellä oleva aine ja huuhteluaine tulee tyhjentää, kerätä ja hävittää tyhjennystulpan
kautta. ”Hävittäminen”-kohdan paikallisia säädöksiä tulee noudattaa!

ƒ Suihkuta pumpun sisätilaan imu- ja paineyhteen kautta suojaavaa säilöntäainetta.
ƒ Sulje imu- ja paineyhteet kansilla.
ƒ Rasvaa tai öljyä pinnoittamattomat osat. Käytä silikonitonta rasvaa tai öljyä. Noudata
säilöntäaineen valmistajan ohjeita.

9

Huolto/korjaaminen

On suositeltavaa antaa pumpun huoltaminen ja tarkastaminen Wilo-asiakaspalvelun
tehtäväksi.
Kunnossapito ja korjaustyöt edellyttävät pumpun osittaista tai täydellistä purkamista.
Pumpun pesä voi jäädä putkiin kiinni.

VAARA
Sähkövirran aiheuttama hengenvaara!
Virheellinen toiminta sähkötöitä suoritettaessa voi aiheuttaa kuolemaan johtavan
sähköiskun!
• Ainoastaan sähköalan ammattilainen voi suorittaa sähkölaitteita koskevia töitä.
• Ennen kaikkia töitä on järjestelmän virransyöttö katkaistava ja sen tahaton
käynnistäminen uudelleen on estettävä.
• Kaikkien pumpun liitäntäkaapeliin liittyvien vaurioiden korjaaminen tulee aina
jättää sähköalan ammattilaisen tehtäväksi.
• Noudata pumpun, moottorin ja lisävarusteiden asennus- ja käyttöohjeita.
• Kaikki irrotetut suojavarusteet, kuten liitäntäkotelon kansi, tulee asentaa
takaisin paikalleen, kun työ on suoritettu.

VAROITUS
Juoksupyörän reunat ovat teräviä!
Juoksupyörään voi muodostua teräviä reunoja. Raajat voivat vammautua!
Suojakäsineitä on käytettävä viiltohaavojen estämiseksi.
9.1

Henkilöstön pätevyys

ƒ Sähkötyöt: sähkötöitä saavat suorittaa vain sähköalan ammattilaiset.
ƒ Huoltotoimet: Ammattilaisten on tunnettava käytetyt aineet ja niiden hävittäminen.
Lisäksi ammattilaisilla on oltava perustiedot koneenrakennuksesta.

9.2

Käytön valvonta

HUOMIO
Omaisuusvahinkojen vaara!
Virheellinen käyttö voi vahingoittaa pumppua tai moottoria. Käyttö suljetuilla
sulkulaitteilla yli viiden minuutin ajan ei ole suositeltavaa, ja se on kuumia nesteitä
käytettäessä yleisesti vaarallista.
• Pumppua ei saa koskaan käyttää ilman ainetta.
• Pumppua ei saa käyttää imuputken sulkulaitteen ollessa suljettuna.
• Pumppua ei saa käyttää pitkiä aikoja paineputkessa olevan sulkulaitteen ollessa
kiinni. Tästä voi aiheutua aineen ylikuumeneminen.
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Pumpun on käytävä aina hiljaa ja tärisemättä.
Vierintälaakereiden on pyörittävä aina hiljaa ja tärisemättä.
Virrankulutuksen lisääntyminen muuttumattomissa käyttöolosuhteissa on merkki
laakerivauriosta. Laakerin lämpötila voi olla 50 °C ympäristölämpötilaa korkeampi,
mutta se ei saa koskaan olla suurempi kuin 80 °C.
ƒ Tarkasta staattisten tiivisteiden ja akselitiivisteen vuodot säännöllisesti.
ƒ Liukurengastiivisteillä varustetuissa pumpuissa esiintyy käytön aikana vain hyvin
vähän tai ei lainkaan näkyvää vuotoa. Jos tiiviste vuotaa merkittävästi, tiivisteen
pinta on kulunut. Tiiviste on vaihdettava. Liukurengastiivisteen käyttöikä määräytyy
voimakkaasti käyttöolosuhteiden (lämpötila, paine, aineen ominaisuudet) mukaan.
ƒ Wilo suosittelee, että joustavat kytkinelementit tarkastetaan säännöllisesti ja
uusitaan ensimmäisten kulumismerkkien ilmaantuessa.
ƒ Wilo suosittelee, että varapumput otetaan käyttöön vähintään kerran viikossa
lyhyeksi aikaa, jotta ne pysyvät jatkuvasti käyttövalmiudessa.
9.3

Huoltotoimet

Atmos TERA-SCH -pumput vaativat vain vähän säännöllistä huoltoa.
Työskentelyparametrien säännöllinen tarkkailu ja analysointi kuitenkin estää vakavien
vikojen syntymistä.
Pidä päivittäin kirjaa työskentelyparametreista, kuten imu- ja poistopaineesta ja
virtausmäärästä. Parametrit on suositeltavaa kirjata kahdesti työvuoron aikana.
Äkillinen muutos kannattaa tutkia.
Joitakin tavanomaisia huoltotarkastuksia:
Osat

Toimenpide

Aikaväli

Liukurengastiiviste

Tarkasta vuodot

Päivittäin

Tarkasta vuodot

Päivittäin

10–120 pisaraa/min
on normaalia

Tarkasta vuodot

Puolivuosittain

Vaihda tarvittaessa
uudet tiivisteet

Tarkasta lämpötila

Viikoittain

Laakerit on voideltu
koko käyttöiän
ajaksi, eikä niitä
tarvitse huoltaa

Imupaine

Tarkasta paine

Päivittäin

Poistopaine

Tarkasta paine

Päivittäin

Tarkasta vuodot

Viikoittain

Tärinä

Tarkasta tärinä

Viikoittain

Jännite ja virta

Tarkasta
nimellisarvot

Viikoittain

Pyörivä elementti

Tarkasta kuluminen Vuosittain
Vuosittain

Välykset

Tarkasta
kulutusrenkaan ja
juoksupyörän
välinen välys

Dynaaminen
kokonaispaine

Tarkasta imu ja
poisto

Vuosittain

Linjaus

Tarkasta pumpun ja Puolivuosittain
moottorin linjaus.

Boksitiiviste
Boksitiiviste

Laakerit

Huuhtelu

Huomautukset

Virtauksen
huuhteluputkien
läpi tulee olla kirkas
ja jatkuva

Jos välys on
kasvanut,
kulutusrengas tulee
vaihtaa

Katso tietoja
pumpun moottorin
mittapiirustuksesta

Taul. 12: Tavanomaisia huoltotarkastuksia
ƒ Moottoreiden vierintälaakereita huolletaan moottorin valmistajan asennus- ja
käyttöohjeiden mukaan.
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9.4

Huolto/korjaaminen

Tyhjennys ja puhdistus

VAROITUS
Henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaara!
• Pumpun sisältö ja huuhteluaine on hävitettävä laillisten vaatimusten mukaan.
• Käytä työskentelyn aikana aina suojavaatetusta, suojakäsineitä ja suojalaseja.

9.5

Purkaminen

VAARA
Sähkövirran aiheuttama hengenvaara!
Virheellinen toiminta sähkötöitä suoritettaessa voi aiheuttaa kuolemaan johtavan
sähköiskun!
• Anna sähkölaitteisiin kohdistuvat työt aina sähköalan ammattilaisen tehtäväksi.
• Ennen kaikkia töitä on järjestelmän virransyöttö katkaistava ja sen tahaton
käynnistäminen uudelleen on estettävä.
• Pumpun liitäntäkaapelin vaurioiden korjauksen saa antaa vain sähköalan
ammattilaisen suoritettavaksi.
• Noudata pumpun, moottorin ja lisävarusteiden asennus- ja käyttöohjeita.
• Kaikki irrotetut suojavarusteet, kuten liitäntäkotelon kansi, tulee asentaa
takaisin paikalleen, kun työ on suoritettu.
Varmista ennen purkamisen aloittamista, että seuraavat työkalut ja tarvikkeet ovat
käytettävissä:
ƒ Nosturi/ketjutalja, joka soveltuu pumppausjärjestelmän käsittelemiseen
ƒ Lenkki- ja kiintoavaimia brittiläisissä ja metrimitoissa
ƒ Rengaspultteja brittiläisissä ja metrimitoissa
ƒ Puuvillaköysi, teräsköysi, kantohihnat
ƒ Kovapuisia ja metallisia kiiloja
ƒ Erilaisia työkaluja, kuten kuusiokoloavaimia, poria, neulaohjaimia ja viiloja
ƒ Pihdit/ulosvedin laakeria ja kytkintä varten
Kunnossapito ja korjaustyöt edellyttävät pumpun osittaista tai täydellistä purkamista.
Pumpun pesä voi jäädä putkiin kiinni.
ƒ Katkaise pumpun virransyöttö ja estä sen käynnistäminen.
ƒ Sulje kaikki imu- ja paineputken venttiilit.
ƒ Tyhjennä pumppu avaamalla tyhjennysruuvi ja ilmaustulppa.
ƒ Poista kytkinsuoja.
ƒ Jos asennettuna: poista kytkimen väliholkki.
ƒ Irrota moottorin kiinnitysruuvit perusrungosta.
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Hydrauliikan räjäytyskuva














   

  



    

    

      

Fig. 25: Atmos TERA-SCH -hydrauliikan räjäytyskuva (holkiton liukurengastiivisteellinen malli)
Nro

Osan kuvaus

Nro

Osan kuvaus

Nro

Osan kuvaus

Laakeripesän pultit

12

Tiivistekotelon kosketussuojan
pultit

23

Sijainnin ohjaustappi

2

Laakeripesä (käyttömoottorin pää)

13

Tiivistekotelon kosketussuoja

24

Akseli

3

Laakeri

14

Juoksupyörän kiila

25

Kulutusrengas

4

Tukirengas

15

Levylaipan pultit

26

Juoksupyörän mutteri

5

Laakerin kansi (käyttömoottorin
pää)

16

Nostopultit

27

Kulutusrenkaan ohjaustappi

6

Veden heittorengas

17

Ilmahana

28

Liukurengastiivisteen kannen pultit

Liukurengastiivisteen kansi

18

Lukitusruuvit rungon yläosan
avaamiseen

29

Laakerin kannen pultit

O-rengas

19

Letku

30

Laakeri kansi (ei-käyttömoottorin
pää)

9

Liukurengastiiviste

20

Pumpun pesän yläosa

31

Lukkolaatta

10

Tukirengas

21

Juoksupyörä

32

Lukkomutteri

Kuusikulmiotulppa

22

Pumpun pesän alaosa

33

Laakeripesä (ei-käyttömoottorin
pää)

1

7
8

11

Taul. 13: Atmos TERA-SCH -hydrauliikan räjäytyskuva (holkiton liukurengastiivisteellinen malli)
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Fig. 26: Atmos TERA-SCH -hydrauliikan räjäytyskuva (holkillinen liukurengastiivisteellinen malli)
Nro

Osan kuvaus

Nro

Osan kuvaus

Nro

Osan kuvaus

1

Laakeripesän pultit

35

Holkin O-rengas

20

Pumpun pesän yläosa

2

Laakeripesä (käyttömoottorin pää)

11

Kuusikulmiotulppa

23

Sijainnin ohjaustappi

3

Laakeri

25

Kulutusrengas

24

Akseli

4

Tukirengas

13

Tiivistekotelon kosketussuoja

22

Pumpun pesän alaosa

5

Laakerin kansi (käyttömoottorin
pää)

12

Tiivistekotelon kosketussuojan
pultit

27

Kulutusrenkaan ohjaustappi

6

Veden heittorengas

14

Juoksupyörän kiila

28

Liukurengastiivisteen kannen pultit

36

Holkkimutteri

15

Levylaipan pultit

29

Laakerin kannen pultit

Liukurengastiivisteen kansi

17

Ilmahana

30

Laakeri kansi (ei-käyttömoottorin
pää)

O-rengas

19

Letku

31

Lukkolaatta

Liukurengastiiviste

18

Lukitusruuvit rungon yläosan
avaamiseen

32

Lukkomutteri

Tukirengas

16

Nostopultit

33

Laakeripesä (ei-käyttömoottorin
pää)

Holkki

21

Juoksupyörä

7
8
9
10
34

Taul. 14: Atmos TERA-SCH -hydrauliikan räjäytyskuva (holkillinen liukurengastiivisteellinen malli)



















 

 







  



   

 



















Fig. 27: Atmos TERA-SCH -hydrauliikan räjäytyskuva (boksitiivisteellinen malli)
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Nro

Osan kuvaus

Nro

Osan kuvaus

Nro

Osan kuvaus

1

Laakeripesän pultit

17

Ilmahana

31

Lukkolaatta

Laakeripesä (käyttömoottorin pää)

18

Lukitusruuvit rungon yläosan
avaamiseen

32

Lukkomutteri

Laakeri

19

Letku

33

Laakeripesä (ei-käyttömoottorin
pää)

4

Tukirengas

20

Pumpun pesän yläosa

34

Holkki

5

Laakerin kansi (käyttömoottorin
pää)

21

Juoksupyörä

35

Holkin O-rengas

6

Veden heittorengas

22

Pumpun pesän alaosa

36

Holkkimutteri

11

Kuusikulmiotulppa

23

Sijainnin ohjaustappi

37

Boksitiivisteen kansi

12

Tiivistekotelon kosketussuojan
pultit

24

Akseli

38

Boksitiiviste

13

Tiivistekotelon kosketussuoja

25

Kulutusrengas

39

Välirengas

14

Juoksupyörän kiila

27

Kulutusrenkaan ohjaustappi

40

Boksitiivisteen kannen pultit

15

Levylaipan pultit

29

Laakerin kannen pultit

Nostopultit

30

Laakeri kansi (ei-käyttömoottorin
pää)

2
3

16

Taul. 15: Atmos TERA-SCH -hydrauliikan räjäytyskuva (holkillinen liukurengastiivisteellinen malli)
9.5.2

Rungon yläosan purkaminen

Sulje imu- ja poistoputken sulkuventtiilit.
Tyhjennä pumppu ja avaa ilmahana (17).
Irrota molemmat ohjaustapit (23) ja kaikki levylaipan mutterit.
Boksitiivisteelliset mallit
ƒ Irrota boksitiivisteen kannen pultit (40) kummastakin päästä ja liu’uta boksitiivisteen
kansi (37) pois.
ƒ Irrota boksitiiviste (38) ja välirengas (39).
ƒ Kiinnitä sopivat nostolaitteet nostopultteihin (16), jotka sijaitsevat rungon yläosassa
(20).
ƒ Irrota rungon yläosa.
ƒ Irrota kahden rungon puolikkaan välissä oleva paperitiiviste.
Liukurengastiivisteelliset mallit
ƒ Irrota letkut (19).
ƒ Löyhää liukurengastiivisteen kansien muttereita (7) ja liu’uta kannet pois akselista
(24).
ƒ Irrota kaikki pultit (15), jotka yhdistävät rungon ylä- ja alaosan (20, 22).
ƒ Kiinnitä sopivat nostolaitteet nostopultteihin (16), jotka sijaitsevat rungon yläosassa
(20).
ƒ Irrota rungon yläosa.
ƒ Irrota kahden rungon puolikkaan välissä oleva paperitiiviste.

9.5.3

Pyörivän elementin purkaminen

HUOMAUTUS
Älä vahingoita juoksupyörää irrotuksen aikana!
Jos juoksupyörä on tiukasti kiinni, lämmitä varovasti juoksupyörän vaippaa tasaisesti
napaa kohden.

Kaikkien pumpputyyppien identtiset vaiheet
ƒ Poista kytkimestä kytkimen ruuvit/mutterit.
ƒ Irrota pultit (1) laakeripesistä (2, 33).
ƒ Nosta pyörivää elementtiä.
ƒ Irrota kytkin.
ƒ Irrota laakeripesät sekä käyttömoottorin päästä (2) että ei-käyttömoottorin päästä
(33).

Asennus- ja käyttöohje Wilo-Atmos TERA-SCH
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ƒ Irrota sekä käyttömoottorin pään että ei-käyttömoottorin pään laakerit (3)
ulosvetimellä. Älä koskaan yritä irrottaa laakeria kohdistamalla voimaa
ulkokehään!
ƒ Irrota tukirengas (4) akselin (24) ei-käyttömoottorin päästä.
ƒ Irrota veden heittorenkaat (6) akselin (24) kummaltakin puolelta.
Boksitiivisteellisten mallien lisävaiheet
ƒ Irrota pultit (40) boksitiivisteen kansista (37).
ƒ Irrota boksitiivisteen kansi (37) ja boksitiiviste (38) akselista yhdessä välirenkaan
(39) kanssa.
ƒ Löyhää ja irrota holkkimutterit (36) kummaltakin puolelta.
ƒ Irrota varovasti ja vahingoittamatta o-rengas (35) holkista (34) sopivalla työkalulla.
ƒ Irrota kulutusrenkaat (25) juoksupyörästä (21).
ƒ Puhdista akseli, jotta holkit voidaan poistaa.
ƒ Irrota holkit vaivattomasti lisäämällä hieman voidetta tai rasvaa akseliin ja
liu’uttamalla holkit sitä pitkin
ƒ Merkitse juoksupyörän (21) kohta akseliin (22), jotta se on helpompi asettaa
takaisin uudelleenkokoamisen aikana!
ƒ Poista juoksupyörä (21) varovasti. Älä vahingoita juoksupyörän kiilaa (14)!
Holkillisten liukurengastiivisteellisten mallien lisävaiheet
ƒ Irrota pultit (28) liukurengastiivisteen kannesta (7).
ƒ Liu’uta liukurengastiivisteen kantta (7) varovasti akselia (22) pitkin.
ƒ Merkitse liukurengastiivisteen (9) kohta akseliin (22), jotta se on helpompi asettaa
takaisin uudelleenkokoamisen aikana.
ƒ Vedä liukurengastiiviste (9) varovasti akselin yli.
ƒ Irrota tukirengas (10).
ƒ Löyhää ja irrota holkkimutterit (36) kummaltakin puolelta.
ƒ Irrota varovasti ja vahingoittamatta o-rengas (35) holkista (34) sopivalla työkalulla.
ƒ Irrota kulutusrenkaat (25) juoksupyörästä (21).
ƒ Puhdista akseli, jotta holkit voidaan poistaa.
ƒ Irrota holkit vaivattomasti lisäämällä hieman voidetta tai rasvaa akseliin ja
liu’uttamalla holkit sitä pitkin
ƒ Merkitse juoksupyörän (21) kohta akseliin (22), jotta se on helpompi asettaa
takaisin uudelleenkokoamisen aikana!
ƒ Poista juoksupyörä (21) varovasti. Älä vahingoita juoksupyörän kiilaa (14)!
Holkittomien liukurengastiivisteellisten mallien lisävaiheet
ƒ Irrota pultit (28) liukurengastiivisteen kannesta (7).
ƒ Liu’uta liukurengastiivisteen kantta (7) varovasti akselia (22) pitkin.
ƒ Merkitse liukurengastiivisteen (9) kohta akseliin (22), jotta se on helpompi asettaa
takaisin uudelleenkokoamisen aikana.
ƒ Vedä liukurengastiiviste (9) varovasti akselin yli.
ƒ Irrota tukirengas (10).
ƒ Irrota kulutusrenkaat (25) juoksupyörästä (21).
ƒ Merkitse juoksupyörän (21) kohta akseliin (22), jotta se on helpompi asettaa
takaisin uudelleenkokoamisen aikana!
ƒ Poista juoksupyörä (21) varovasti. Älä vahingoita juoksupyörän kiilaa (14)!
9.6
9.6.1

Sisäisten osien tutkiminen
Kulutusrenkaiden tarkastaminen

Tarkasta molemmat kulutusrenkaat (25) epätasaisen kulumisen varalta.
ƒ Mittaa kulutusrenkaan (25) sisäläpimitta tasaisin välein joka puolelta mikrometrin
tarkkuudella.
ƒ Mittaa juoksupyörän kauluksen halkaisija tasaisin välein joka puolelta mikrometrin
tarkkuudella. Mittaustulosten vertaileminen osoittaa kulutusrenkaan ja
juoksupyörän kauluksen välisen diametriaalisen välyksen.
Kulutusrenkaan vaihdon ja alkuperäisen välyksen palautuksen aiheita:
ƒ Välys on vähintään 150 % alkuperäisestä rakenteen välyksestä
ƒ Hydrauliikan teho ei voi enää heikentyä seuraavassa käyttöjaksossa
Jos toinen ehdoista täyttyy, vaihda kulutusrenkaat. Juoksupyörän kauluksen ja
kulutusrenkaan välinen välys tulee palauttaa alkuperäiseen rakennearvoon. Tämä
tehdään asentamalla kulutusrenkaat, joissa on pieni sisäläpimitta, joka porataan
juoksupyörän halkaisijan mukaan.
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Tarkasta, onko holkeissa uria tai ovatko ne kuluneet. Jos niissä on uria tai kulumista,
vaihda ne.
Tarkasta juoksupyörän
ƒ Vauriot
ƒ Korroosio/pistesyöpyminen
ƒ Kavitaatio/pistesyöpyminen
ƒ Siipien taipuminen tai halkeaminen
ƒ Tulo- ja lähtösiiven pään kuluminen
Jos vaurio on merkittävä, juoksupyörä on suositeltavaa vaihtaa. Wilolta on kysyttävä
lisätietoja ennen minkään korjaustyön aloittamista.
Tarkasta kuluminen juoksupyörän kauluksen ympärillä luvussa ”Kulutusrenkaiden
tarkastaminen” kuvatulla tavalla.

9.6.4

Akselin ja kiilojen tarkastaminen

Tarkasta akselin
ƒ Oikeellisuus
ƒ Mekaaniset vauriot ja korroosio
Jos akselin TIR (Total Indicated Reading) ei ole tosi 0,1 mm:ssä, vaihtoa tai korjausta
suositellaan. Wilolta on kysyttävä lisätietoja ennen minkään korjaustyön aloittamista.
Tarkasta akselin kiilat ja kiilan urat vaurioiden ja kulumisen varalta. Irrota ja vaihda
vaurioituneet tai kuluneet kiilat.

9.6.5

Laakereiden tarkastaminen

Atmos TERA-SCH -sarjan kuulalaakerit on voideltu koko käyttöiän ajaksi. Niitä ei
tarvitse huoltaa. Tarkasta, että laakeri pyörii vapaasti ja sujuvasti. Varmista, että
ulkokehässä ei ole hankautumia tai värjäytymiä. Jos laakerin huollettavuudessa on
epäselvyyksiä, vaihtoa suositellaan.
Nimi

Koko

SCH 150-230

6306 ZZ C3

SCH 150-555

6312 ZZ C3

SCH 200-320

6308 ZZ C3

SCH 200-500

6312 ZZ C3

SCH 250-360

6308 ZZ C3

SCH 250-380

6312 ZZ C3

SCH 250-470

6312 ZZ C3

SCH 300-430

6312 ZZ C3

SCH 350-500

6312 ZZ C3

SCH 400-580

6316 ZZ C3

SCH 400-490

6313 ZZ C3

SCH 400-550

6313 ZZ C3

Taul. 16: Kuulalaakerit
9.6.6

Liukurengastiivisteen
tarkastaminen

9.7

Asennus

Asennus- ja käyttöohje Wilo-Atmos TERA-SCH

Varmista, että liukupinnalla ei ole naarmuja tai epätavallista kulumista. Varmista, että
ohjausmansetti on kiinnitetty hyvin akselin oikeaan paikkaan. Tarkasta, ettei mikään
materiaali estä jousen toimintaa.
Asennus suoritetaan luvun ”Purkaminen” yksityiskohtaisten piirustusten mukaan.
ƒ Puhdista yksittäiset osat ja tarkasta niiden kuluminen ennen asennusta.
Vaurioituneet tai kuluneet osat on vaihdettava alkuperäisiin varaosiin.
ƒ Sivele sovitekohtiin ennen asennusta grafiittia tai muita vastaavia aineita.
ƒ Tarkasta O-renkaat vaurioiden varalta ja vaihda tarvittaessa.
ƒ Tasotiivisteet on vaihdettava säännöllisesti.
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Huolto/korjaaminen

VAARA
Sähkövirran aiheuttama hengenvaara!
Virheellinen toiminta sähkötöitä suoritettaessa voi aiheuttaa kuolemaan johtavan
sähköiskun!
• Ainoastaan sähköalan ammattilainen voi suorittaa sähkölaitteita koskevia töitä.
• Ennen kaikkia töitä on järjestelmän virransyöttö katkaistava ja sen tahaton
käynnistäminen uudelleen on estettävä.
• Kaikkien pumpun liitäntäkaapeliin liittyvien vaurioiden korjaaminen tulee aina
jättää sähköalan ammattilaisen tehtäväksi.
• Noudata pumpun, moottorin ja lisävarusteiden asennus- ja käyttöohjeita.
• Kaikki irrotetut suojavarusteet, kuten liitäntäkotelon kansi, tulee asentaa
takaisin paikalleen, kun työ on suoritettu.

HUOMAUTUS
EP-kumista valmistetut tiivisteet (O-renkaat) eivät koskaan saa olla
kosketuksissa mineraaliöljypohjaisten voiteluaineiden kanssa.
Kontakti mineraaliöljypohjaisten voiteluaineiden kanssa aiheuttaa turpoamista ja
hajoamista. O-renkaan asetuksessa saa käyttää vain vettä tai alkoholia!

9.7.1

Pyörivän elementin kokoaminen
uudelleen
Boksitiivisteellinen malli
ƒ Aseta juoksupyörän kiila (14) paikoilleen akselissa (24).
ƒ Liu’uta juoksupyörä (21) paikoilleen akselissa (24) siten, että se vastaa purkamisen
aikana merkittyä kohtaa.
ƒ Aseta kulutusrenkaat (25) juoksupyörään (21).
ƒ Liu’uta holkki (34) juoksupyörän kummallekin puolelle akselia pitkin.
ƒ Aseta O-renkaat (35) akselin (22) ja holkin (34) väliin ja varmista oikea sijainti.
ƒ Kiinnitä holkkimutteri (36), mutta älä kiristä sitä vielä, vaan jätä se löyhälle.
ƒ Liu’uta välirengas (39) paikalleen.
ƒ Aseta boksitiivisteen kannet (37) ja sitten veden heittorengas (6) kummallekin
puolelle.
ƒ Liu’uta laakerin sisäkannet (5, 30) akselin (24) jommallekummalle puolelle.
ƒ Aseta tukirenkaat (4).
ƒ Aseta laakerit (3) akselin päihin asianmukaisella kiinnitysvälineellä.
ƒ Paina laakeripesät (2, 33) laakereihin (3) puuvasaralla.
Holkilliset liukurengastiivisteelliset mallit
ƒ Aseta juoksupyörän kiila (14) paikoilleen akselissa (24).
ƒ Liu’uta juoksupyörä (21) paikoilleen akselissa (24) siten, että se vastaa purkamisen
aikana merkittyä kohtaa.
ƒ Aseta kulutusrenkaat (25) juoksupyörään (21).
ƒ Liu’uta holkki (34) juoksupyörän kummallekin puolelle akselia pitkin.
ƒ Aseta O-renkaat (35) akselin (22) ja holkin (34) väliin ja varmista oikea sijainti.
ƒ Kiinnitä holkkimutteri (36), mutta älä kiristä sitä vielä, vaan jätä se löyhälle.
Holkittomat liukurengastiivisteelliset mallit
ƒ Aseta juoksupyörän kiila (14) paikoilleen akselissa (24).
ƒ Liu’uta juoksupyörä (21) paikoilleen akselissa (24) siten, että se vastaa purkamisen
aikana merkittyä kohtaa.
ƒ Aseta kulutusrenkaat (25) juoksupyörään (21).
ƒ Kiinnitä juoksupyörän mutteri (36), mutta älä kiristä sitä vielä, vaan jätä se löyhälle.
Liukurengastiivisteen kokoaminen uudelleen
Asennuksen aikana puhtaudesta on huolehdittava erityisen hyvin. Tiivisteen pintojen ja
asennusrenkaiden vaurioitumista on vältettävä. Älä koskaan käsittele liukupintoja
voiteluaineella, sillä ne on koottava kuivina, puhtaina ja pölyttöminä! Ohjaustapit on
vaihdettava aina, kun tiiviste puretaan!
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O-renkaat voidaan voidella tiivisteen asennuksen aikana kitkan vähentämiseksi. EPkumista valmistetut O-renkaat eivät saa olla kosketuksissa öljyn tai rasvan kanssa.
Tässä tapauksessa suositellaan voitelua glyseriinillä tai vedellä.
1

Pumpun pesä

2

Kiinteä istukka

3

Kiinteä istukka

4

Boksitiivisteen levy

5

O-rengas

6

Akseli

X

Liukurengastiiviste

1.6

Tukirengas

1.7

Tukirenkaan kiinnitysruuvi

ƒ Aseta liukurengastiivisteen säätörengas ennalta merkittyyn kohtaan.
ƒ Aseta kiinnitysruuvi (13) paikoilleen säätörenkaaseen, mutta älä kiristä sitä vielä,
vaan jätä se löyhälle.

ƒ Kun painat kiinteitä istukoita, varmista, että paine jakautuu tasaisesti. Käytä
voiteluaineena runsaasti vettä tai alkoholia. Käytä tarvittaessa asennusholkkia.

ƒ Tarkasta, että kiinteä tiivisterengas on oikeassa kulmassa.

Fig. 28: Liukurengastiivisteen sijainti akselissa

Pumppu

Noudata muiden osien osalta samoja toimenpiteitä kuin boksitiivisteellisen mallin
pumpussa:
ƒ Aseta liukurengastiivisteen kannet (7) ja sitten veden heittorengas (6) kummallekin
puolelle.
ƒ Liu’uta laakerin sisäkannet (5, 30) akselin (24) jommallekummalle puolelle.
ƒ Aseta tukirenkaat (4).
ƒ Aseta laakerit (3) akselin päihin asianmukaisella kiinnitysvälineellä.
ƒ Paina laakeripesät (2, 33) laakereihin (3) puuvasaralla.

Holkiton liukurengastiiviste

Holkillinen liukurengastiiviste

Tiivisteen
halkaisija (Ø dw)

Tiivisteen
halkaisija (Ø dw)

Etäisyys akselissa (L)
[mm]

[mm]

Etäisyys akselissa (L)
[mm]

[mm]
MG1

MG74

MG1

MG74

SCH 150-230

35

28,5

31

55

35

32,5

SCH 150-555

65

40

37,5

85

41

41,8

SCH 200-320

45

30

31

65

40

37,5

SCH 200-500

65

40

37,5

85

41

41,8

SCH 250-360

45

30

31

65

40

37,5

SCH 250-380

65

40

37,5

85

41

41,8

SCH 250-470

65

40

37,5

85

41

41,8

SCH 300-430

65

40

37,5

85

41

41,8

SCH 350-500

65

40

37,5

85

41

41,8

SCH 400-490

70

40

42

90

45

46:8

SCH 400-550

70

40

42

90

45

46:8

Taul. 17: Liukurengastiivisteen säätötaulukko
9.7.2

Pumpun kokoaminen uudelleen

Varmista, että runko on puhdas, kuiva ja siinä ei ole vierasesineitä. Puhdista rungon
kulutusrengas huolellisesti ja varmista, ettei siinä ole teräviä reunoja.

HUOMAUTUS
Vaihda tiiviste aina, kun pumppu avataan!

Asennus- ja käyttöohje Wilo-Atmos TERA-SCH
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Fig. 29: Esimerkki viistosta leikkauksesta

Fig. 30: Esimerkki suorasta leikkauksesta

Huolto/korjaaminen

Boksitiivisteellinen malli
ƒ Valmistele uusi tiiviste 0,25 mm paksusta mustasta paperista tai vastaavasta
tiivistemateriaalista.
ƒ Nosta roottorikokoonpano ja aseta se pumpun pesän alaosaan (22).
ƒ Etsi uusi levylaipan tiiviste rungon alaosasta.
ƒ Varmista, että kulutusrenkaan (25) ohjaustappi (27) on hyvin paikoillaan.
ƒ Kiinnitä laakerin pään kannet (5, 30) laakeripesiin (2, 33) rungon alaosassa (22).
ƒ Vedä veden heittorengasta (6), boksitiivisteen kantta (37) ja välirengasta (39)
laakereita (3) kohden kummallakin puolella.
ƒ Tarkasta ja varmista juoksupyörän oikea sijainti. Jos sitä on säädettävä, löyhää/kiristä
holkkimuttereita (36) juoksupyörän toisella puolella.
ƒ Aseta levylaipan pultit (15) oikeisiin kohtiin
ƒ Aseta rungon yläosa (20).
ƒ Aseta rungon ohjaustapit (23).
ƒ Aseta laakeripesän pultit (1) oikeisiin kohtiin.
ƒ Kiristä pultit vääntövarrella oikeaan kireyteen. Tarkasta kiristysmomentit luvusta
”Ruuvien kiristysmomentit”.
ƒ Tarkasta kulutusrenkaan (25) oikea sijainti.
ƒ Lisää boksitiivisteeseen tarvittava määrä boksitiivisterenkaita. Katso
tiivistysrenkaiden oikea leikkaamistapa oheisista kuvista.
ƒ Paina välirengas (39) sisään ja lisää jäljellä olevat boksitiivisterenkaat.
ƒ Aseta boksitiivisteen kansi (37) paikoilleen ja kiristä pultit (40) kireälle käsin.
Tarkasta akselin vapaa pyöriminen.
Pumppu

Boksitiivis
teen koko
[mm2]

Tiivisteren Pumppu
kaiden
määrä

Boksitiivis
teen koko
[mm]

Tiivisteren
kaiden
määrä

SCH 150-230

12,7

4

SCH 250-470

16

4

SCH 150-555

16

4

SCH 300-430

16

4

SCH 200-320

12,7

4

SCH 350-500

16

4

SCH 200-500

16

4

SCH 400-490

16

4

SCH 250-360

12,7

4

SCH 400-550

16

4

SCH 250-380

16

4

Taul. 18: Boksitiivisteen tietotaulukko
Liukurengastiivisteelliset mallit
ƒ Valmistele uusi tiiviste 0,25 mm paksusta mustasta paperista tai vastaavasta
tiivistemateriaalista.
ƒ Nosta roottorikokoonpano ja aseta se pumpun pesän alaosaan (22).
ƒ Etsi uusi levylaipan tiiviste rungon alaosasta.
ƒ Varmista, että kulutusrenkaan (25) ohjaustappi (27) on hyvin paikoillaan.
ƒ Kiinnitä laakerin pään kannet (5, 30) laakeripesiin (2, 33) rungon alaosassa (22).
ƒ Vedä veden heittorengasta (6), boksitiivisteen kantta (37) ja välirengasta (39)
laakereita (3) kohden kummallakin puolella.
ƒ Tarkasta ja varmista juoksupyörän oikea sijainti. Jos sitä on säädettävä, löyhää/kiristä
holkkimuttereita (36) juoksupyörän toisella puolella.
ƒ Aseta levylaipan pultit (15) oikeisiin kohtiin
ƒ Aseta rungon yläosa (20).
ƒ Aseta rungon ohjaustapit (23).
ƒ Aseta laakeripesän pultit (1) oikeisiin kohtiin.
ƒ Kiristä pultit (15) ja (1) vääntövarrella oikeaan kireyteen. Tarkasta kiristysmomentit
luvusta ”Ruuvien kiristysmomentit”.
ƒ Liu’uta liukurengastiivisteen kannet (7) paikoilleen ja kiristä liittyvät pultit (28).
ƒ Tarkasta kulutusrenkaan (25) oikea sijainti.
ƒ Kiinnitä letkut (19) liukurengastiivisteen kansiin (7).

HUOMAUTUS
Lisää ruostumattomasta teräksestä valmistettujen osien kokoamisen aikana
molybdeenisulfiditahnaa kitkasyöpymisen/kiinnileikkautumisen estämiseksi. Tämä
helpottaa myös irrotusta tulevaisuudessa.
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9.7.3

Ruuvin kiristysmomentit

Ominaisuusl
uokka
8.8

fi

Vääntömo Nimelliskoko – jyrkkänousuinen kierre
mentti
Nm

M6

M8

M10

M12

M14

M16

M20

M22

M24

M27

M30

M33

M36

9,2

22

44

76

122

190

300

350

500

600

1 450

1 970

2 530

16,2

32,5

56

90

140

221

258

369

443

1 069

1 452

1 865

Jalkanaula 6,8

Taul. 19: Kiristysmomentit – käsittelemätön ruuvi (musta pinta), kitkakerroin 0,14
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Häiriöt, niiden syyt ja
tarvittavat toimenpiteet
VAARA
Sähköiskun aiheuttama hengenvaara!
Virheellinen toiminta sähkötöitä suoritettaessa voi aiheuttaa kuolemaan johtavan
sähköiskun! Sähköalan ammattilaisen on suoritettava sähkötyöt paikallisten
määräyksien mukaan.

VAROITUS
Pumpun työskentelyalueella ei saa olla henkilöitä!
Henkilöille voi aiheutua (vakavia) vammoja pumpun ollessa käynnissä! Pumpun
työskentelyalueella ei täten saa olla henkilöitä. Jos henkilöiden on mentävä pumpun
työskentelyalueelle, pumppu on poistettava käytöstä ja suojattava luvattomalta
käynnistämiseltä.

VAROITUS
Juoksupyörän reunat ovat teräviä!
Juoksupyörään voi muodostua teräviä reunoja. Raajat voivat vammautua!
Suojakäsineitä on käytettävä viiltohaavojen estämiseksi.

Jatkotoimenpiteet häiriöiden korjaamiseksi
Jos tässä annettujen ohjeiden noudattaminen ei korjaa vikaa, ota yhteys
asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu voi auttaa seuraavilla tavoilla:
ƒ Puhelimitse tai kirjallisesti.
ƒ Paikan päällä.
ƒ Suorittamalla tarkastuksen ja korjauksen tehtaalla.
Asiakaspalvelun käytöstä voi aiheutua kuluja! Kysy lisätietoja asiakaspalvelusta.
10.1

Häiriöt
Mahdolliset vikatyypit
Vikatyyppi

Kuvaus

1

Virtaama on liian pieni

2

Moottori ylikuormittunut

3

Pumpun loppupaine on liian suuri

4

Laakerin lämpötila on liian korkea

5

Pumpun pesän vuoto

6

Akselitiivisteen vuoto

7

Pumppu ei käy tasaisesti tai on äänekäs

8

Pumpun lämpötila on liian korkea

Taul. 20: Vikatyypit

Asennus- ja käyttöohje Wilo-Atmos TERA-SCH
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10.2
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Syyt ja tarvittavat toimenpiteet

Vikatyyppi:
1

2

3

4

5

6

7

8

Syy

Vastapaine on liian suuri – Tarkasta järjestelmän
epäpuhtaudet
– Nollaa toimintapiste

X
X

X

Pumppua ja/tai putkia ei – Ilmaa pumppu ja täytä
täytetä kokonaan
imuputki

X

X

Imuputken paine on liian
matala tai
imunostokorkeus on
liian korkea

– Korjaa ainetaso
– Minimoi imuputken
vastus
– Puhdista suodatin
– Vähennä
imunostokorkeutta
asentamalla pumppu
alemmas

Tiivisterako on liian
suuri kulumisen vuoksi

– Vaihda kulunut
kulutusrengas

Väärä pyörimissuunta

– Muuta moottorin
yhteysvaiheet

X

Pumppu imee ilmaa tai
imuputki vuotaa

– Vaihda tiiviste
– Tarkasta imuputki

Syöttölinja tai
juoksupyörä on
tukkeutunut

– Poista tukkeuma

X

Irronneet tai
jumiutuneet osat ovat
tukkineet pumpun

– Puhdista pumppu

Putkissa on ilmataskuja

– Muuta
putkirakennetta tai
asenna ilmausventtiili

X

X

X

X

X

X

X
X

X
Kierrosluku on liian
hidas
– taajuusmuuttajan
ollessa käytössä
– taajuusmuuttajan
ollessa pois käytöstä

X

X

X

– Tarkasta vaiheet ja
sulakkeet

Pumpun vastapaine on
liian pieni

– Säädä toimintapiste
uudelleen tai säädä
juoksupyörää

Aineen viskositeetti tai
tiheys on suurempi kuin
ohjearvo

– Tarkasta pumpun
kokoonpano (ota yhteys
valmistajaan)

Pumpussa on jännitystä

Korjaa pumpun asennus

Kierrosluku on liian
korkea

Laske kierroslukua

Pumppujärjestelmän
linjaus on huono

– Korjaa linjaus

X

Työntövoima on liian
suuri

– Puhdista
juoksupyörän aukot
– Tarkasta
kulutusrenkaiden kunto

X

Laakereiden voitelu on
riittämätön

Tarkasta laakeri, vaihda
laakeri

X

Kytkimen etäisyys ei
säily

– Korjaa kytkimen
etäisyys

X

X

X
X

– Kasvata taajuutta
sallitulla alueella
– Tarkasta jännite

Moottori käy vain 2
vaiheen avulla

X

X

X

X

X
X

90
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Vikatyyppi:
1

2

3

4

5

6

X

7

8

Syy

X

X

– Virtaama on liian pieni – Ylläpidä suositeltua
vähimmäisvirtausmäärä
ä

X

Tarvittavat
toimenpiteet

– Rungon ruuveja ei ole
kiristetty oikein tai
tiiviste on viallinen

– Tarkasta
kiristysmomentti
– Vaihda tiiviste

X

Liukurengastiiviste
vuotaa

– Vaihda
liukurengastiiviste

X

Akselin holkki (jos
käytössä) on kulunut

– Vaihda akselin holkki

X

Juoksupyörä on
epätasapainossa

– Tasapainota
juoksupyörä uudelleen

X

Laakeri on vaurioitunut

– Vaihda laakeri

X

Pumpussa on
vierasesine

– Puhdista pumppu

Pumppu pumppaa
suljettua sulkulaitetta
vasten

– Avaa paineputken
sulkulaite

X

X

Taul. 21: Vian syyt ja tarvittavat toimenpiteet

11

Varaosat

Varaosia voidaan tilata paikalliselta asentajalta ja/tai Wilo-asiakaspalvelusta.
Alkuperäisten varaosien luettelo: Katso Wilo-varaosaluettelo sekä seuraavat tämän
asennus- ja käyttöohjeen tiedot.

HUOMIO
Omaisuusvahinkojen vaara!
Pumpun moitteeton toiminta voidaan varmistaa vain, kun käytetään alkuperäisiä
varaosia.
Käytä vain alkuperäisiä Wilo-varaosia!
Varaosatilausten yhteydessä ilmoitettavat tiedot: varaosanumerot, varaosien nimet/
kuvaukset, kaikki pumpun tyyppikilven tiedot.

Suositellut varaosat
Tavanomaisessa käytössä suositellaan seuraavia varaosia seuraaville toiminta-ajoille.
Kaksi vuotta normaalikäyttöä:
liukurengastiiviste tai tiiviste, kuulalaakerit sekä pumpun irrottamisessa tarvittava
tiiviste.
Kolme vuotta normaalikäyttöä:
liukurengastiiviste tai tiiviste, kuulalaakerit sekä pumpun irrottamisessa tarvittava
tiiviste, kulutusrenkaat ja niiden mutterit. Boksitiivisteellä varustetuissa pumpuissa
tarvitaan myös boksitiivisteen levy.
Viisi vuotta normaalikäyttöä:
samat osat kuin kolmen vuoden käytössä sekä lisäksi akseli ja juoksupyörä.
Jaettujen kotelopumppujen huolto on helpompaa kuin muiden pumpputyyppien.
Pumpun jatkuvan toiminnan mahdollistamiseksi on erittäin suositeltavaa ostaa pumpun
mukana tarvittavat varaosat, jotta käyttöseisokkeja voidaan välttää. On erittäin
suositeltavaa ostaa varaosat Wilolta. Virheiden välttämiseksi varaosatilauksen
yhteydessä kannattaa mainita pumpun ja/tai moottorin tyyppikilven tiedot.
Suositellut varaosat (boksitiivisteellinen malli)

Asennus- ja käyttöohje Wilo-Atmos TERA-SCH

Nro

Kuvaus

Määrä

1

Laakeripesän pultit

8

Suositeltu
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Varaosat

Suositellut varaosat (boksitiivisteellinen malli)
2

Laakeripesä (käyttömoottorin pää)

1

3

Laakeri

2

4

Tukirengas

1

5

Laakerin pään kansi (käyttömoottorin pää)

1

6

Veden heittorengas

1

11

Kuusikulmiotulppa

–

12

Tiivistekotelon kosketussuojan pultit

4

•

13

Tiivistekotelon kosketussuoja

4

•

14

Juoksupyörän kiila

1

15

Levylaipan pultit

–

16

Nostopultit

2

•

17

Ilmahana

1

•

18

Lukitusruuvit rungon yläosan avaamiseen

2

19

Letku

2

20

Pumpun pesän yläosa

1

21

Juoksupyörä

1

22

Pumpun pesän alaosa

1

23

Sijainnin ohjaustappi

–

24

Akseli

1

25

Kulutusrengas

2

•

27

Kulutusrenkaan ohjaustappi

2

•

29

Laakerin kannen pultit

8

30

Laakerin pään kansi (ei-käyttömoottorin pää)

1

31

Lukkolaatta

1

•

32

Lukkomutteri

1

•

33

Laakeripesä (ei-käyttömoottorin pää)

1

34

Holkki

2

35

Holkin O-rengas

2

36

Holkkimutteri

4

37

Boksitiivisteen kansi

2

38

Boksitiiviste

Sarja

39

Välirengas

2

40

Boksitiivisteen pultti

2

Kytkimen kiila

1

Kytkinsuoja

Sarja

•

Tiivistepaperi

1

•

Suositeltu

•

•

•

Taul. 22: Suositellut varaosat (boksitiivisteellinen malli)
Suositellut varaosat (liukurengastiivisteellinen malli)
Suositellut varaosat (liukurengastiivisteellinen malli)

92

Nro

Kuvaus

Määrä

1

Laakeripesän pultit

8

2

Laakeripesä (käyttömoottorin pää)

1

3

Laakeri

2

4

Tukirengas

1

5

Laakerin pään kansi (käyttömoottorin pää)

1

•

WILO SE 2020-10

Hävittäminen

fi

Suositellut varaosat (liukurengastiivisteellinen malli)
6

Veden heittorengas

1

7

Liukurengastiivisteen kansi

2

•

8

O-rengas

2

•

9

Liukurengastiiviste

2

•

10

Tukirengas

2

•

11

Kuusikulmiotulppa

–

12

Tiivistekotelon kosketussuojan pultit

4

•

13

Tiivistekotelon kosketussuoja

4

•

14

Juoksupyörän kiila

1

15

Levylaipan pultit

–

16

Nostopultit

2

•

17

Ilmahana

1

•

18

Lukitusruuvit rungon yläosan avaamiseen

2

19

Letku

2

20

Pumpun pesän yläosa

1

21

Juoksupyörä

1

22

Pumpun pesän alaosa

1

23

Sijainnin ohjaustappi

–

24

Akseli

1

25

Kulutusrengas

2

26*

Juoksupyörän mutteri

2

27

Kulutusrenkaan ohjaustappi

2

28

Liukurengastiivisteen kannen pultit

2

29

Laakerin kannen pultit

8

30

Laakerin pään kansi (ei-käyttömoottorin pää)

1

31

Lukkolaatta

1

•

32

Lukkomutteri

1

•

33

Laakeripesä (ei-käyttömoottorin pää)

1

34**

Holkki

2

35**

Holkin O-rengas

2

36**

Holkkimutteri

4

Kytkimen kiila

1

Kytkinsuoja

Sarja

•

Tiivistepaperi

1

•

•

•
•

*Vain holkittomat liukurengastiivisteelliset mallit, **Vain holkilliset
liukurengastiivisteelliset mallit
Taul. 23: Suositellut varaosat (liukurengastiivisteellinen malli)
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Hävittäminen

12.1

Öljyt ja voiteluaineet

12.2

Vesi-glykoli-seos

12.3

Henkilösuojaimet

Asennus- ja käyttöohje Wilo-Atmos TERA-SCH

Käyttöaine on kerättävä sopiviin säiliöihin ja hävitettävä paikallisten ohjeiden
mukaisesti (kuten 2008/98/EY).
Käyttöaine vastaa vedenvaarannusluokkaa 1 Saksan vesiä vaarantavien aineiden
hallintomääräyksen (VwVwS) mukaisesti. Hävittämisessä on noudatettava paikallisia
direktiivejä (esim. DIN 52900, joka koskee propaanidiolia ja propyleeniglykolia).
Käytetyt henkilösuojaimet on hävitettävä paikallisten ohjeiden mukaisesti (kuten
2008/98/EY).

93

fi

12.4

Hävittäminen

Tietoa käytettyjen sähkö- ja
elektroniikkatuotteiden
keräämisestä

Mikäli tämä tuote hävitetään ja kierrätetään asianmukaisesti, ympäristölle ja ihmisten
terveydelle aiheutuvat vahingot ja vaarat on mahdollista ehkäistä.

HUOMAUTUS
Ei saa hävittää kotitalousjätteenä!
Tämä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkatuotetta ei saa hävittää
kotitalousjätteenä. Symboli näkyy tuotteessa, pakkauksessa ja mukana toimitetuissa
asiakirjoissa.

Huomioi seuraavat tuotteen asianmukaista käsittelyä, kierrätystä ja hävittämistä
koskevat seikat:
ƒ Tuote on luovutettava vain määritettyihin ja sertifioituihin keräyspisteisiin.
ƒ Noudata paikallisesti sovellettavia määräyksiä!
Pyydä tietoa asianmukaisesta hävittämisestä omasta kunnastasi, lähimmästä
jätteenhävityspaikasta tai jälleenmyyjältä. Katso lisätietoja kierrättämisestä osoitteesta
www.wilo‑recycling.com.
Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään!

94
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Liite

13

Liite

13.1

Esimerkkejä tyypillisistä
asennuksista

fi

Fig. 31:

Asennus- ja käyttöohje Wilo-Atmos TERA-SCH
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13.2

Liite

Esimerkkejä asianmukaisista ja
epäasianmukaisista
suojaputkistoista

Ø

2xØ

Fig. 32:
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Local contact at
www.wilo.com/contact

Pioneering for You

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

