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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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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

Installation and operating instructions Wilo-Atmos TERA-SCH

19

en

Installation and electrical connection

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.
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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
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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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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

44
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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.
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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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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:
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Examples for proper and inappropriate pipework

Ø

2xØ

Fig. 32:
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Informacje ogólne

1

Informacje ogólne

1.1

O niniejszej instrukcji

Instrukcja montażu i obsługi stanowi integralną część urządzenia. Przed rozpoczęciem
pracy należy przeczytać niniejszą instrukcję, ponadto należy zawsze przechowywać ją w
łatwo dostępnym miejscu. Ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji jest konieczne, aby
możliwe było stosowanie urządzenia w sposób zgodny z przeznaczeniem i prawidłowy.
Należy przestrzegać wszystkich specyfikacji i oznaczeń znajdujących się na urządzeniu.
Niniejsza instrukcja montażu i obsługi jest zgodna z wersją urządzenia oraz stanem
przepisów i norm bezpieczeństwa, obowiązujących w dniu przekazania instrukcji do
druku.
Oryginał instrukcji obsługi jest napisany w języku angielskim. Wszystkie inne języki,
w których napisana jest niniejsza instrukcja, to tłumaczenia z oryginału.

1.2

Prawa autorskie

1.3

Może ulec zmianie

2

Bezpieczeństwo

Niniejsza instrukcja montażu i obsługi chroniona jest prawami autorskimi, należącymi
do producenta. Jej treść, każdego rodzaju, nie może być powielana ani rozpowszechniana bądź stosowana dla celów konkurencji ani udostępniana innym stronom.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji technicznych w urządzeniu lub poszczególnych komponentach. Ilustracje mogą się różnić od rzeczywistego
urządzenia i mają charakter wyłącznie poglądowy.

Niniejszy rozdział zawiera podstawowe informacje, których należy przestrzegać podczas poszczególnych faz cyklu życia urządzenia. Nieprzestrzeganie niniejszych informacji wiąże się z następującymi zagrożeniami:
ƒ Zagrożenie dla ludzi powodowane działaniem czynników elektrycznych, mechanicznych i bakteriologicznych oraz pól elektromagnetycznych
ƒ Zagrożenie środowiska związane z wyciekiem niebezpiecznych substancji
ƒ Szkody materialne
ƒ Awaria ważnych funkcji produktu
Nieprzestrzeganie informacji zawartych w niniejszej instrukcji odbierze prawo do składania roszczeń odszkodowawczych.
Należy także przestrzegać instrukcji i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w pozostałych rozdziałach!

2.1

Identyfikacja zaleceń dotyczących
bezpieczeństwa

Niniejsza instrukcja montażu i obsługi zawiera zalecenia dotyczące bezpieczeństwa,
których zadaniem jest ochrona personelu przed urazami ciała i zapobieganie szkodom
materialnym. Takie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ukazywane są na różne sposoby:
ƒ Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa związane z urazami ciała rozpoczynają się od
tekstu ostrzegawczego, a także poprzedzone są właściwym symbolem i zaznaczone są na szaro.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Typ i źródło niebezpieczeństwa!
Konsekwencje niebezpieczeństwa i instrukcje pozwalające go uniknąć.

ƒ Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa związane ze szkodami materialnym rozpoczynają się od tekstu ostrzegawczego i ukazywane są bez symbolu.

PRZESTROGA
Typ i źródło niebezpieczeństwa!
Konsekwencje lub informacje.

Teksty ostrzegawcze
ƒ NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych urazów ciała lub śmierci!
ƒ OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do (poważnych) urazów ciała!
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ƒ PRZESTROGA!
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do szkód materialnych i być może
całkowitej utraty.
ƒ NOTYFIKACJA!
Użyteczna wskazówka dotycząca obsługi produktu
Symbole
W instrukcjach tych stosowane są następujące symbole:
Niebezpieczeństwo – wysokie napięcie

Ogólny symbol niebezpieczeństwa

Ostrzeżenie – niebezpieczeństwo zmiażdżenia

Ostrzeżenie – ryzyko ran ciętych

Ostrzeżenie – gorące powierzchnie

Ostrzeżenie – wysokie ciśnienie

Ostrzeżenie – podwieszone ładunki

Środki ochrony indywidualnej: należy nosić kask

Środki ochrony indywidualnej: należy chronić stopy

Środki ochrony indywidualnej: należy chronić dłonie

Środki ochrony indywidualnej: należy chronić usta

Środki ochrony indywidualnej: należy nosić okulary ochronne

Przydatne informacje

2.2

Kwalifikacje personelu

Personel musi:
ƒ Zostać poinformowany o lokalnie obowiązujących przepisach dotyczących zapobieganiu wypadkom.
ƒ Przeczytać i zrozumieć instrukcję montażu i obsługi.
Personel musi mieć następujące kwalifikacje:
ƒ Prace elektryczne: Prace elektryczne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych elektryków.
ƒ Prace związane z instalacją/demontażem muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowanych techników, którzy zostali przeszkoleni w zakresie stosowania niezbędnych narzędzi i materiałów do mocowania.
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Definicja „wykwalifikowanego elektryka”
Wykwalifikowanym elektrykiem jest osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne, wiedzę i doświadczenie, która potrafi identyfikować zagrożenia związane z
elektrycznością i zapobiegać im.
2.3

Prace elektryczne

ƒ Prace elektryczne może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.
ƒ Podczas podłączania do sieci elektrycznej należy postępować zgodnie z lokalnie
obowiązującym prawem i przepisami lokalnego zakładu energetycznego.

ƒ Przed rozpoczęciem pracy należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i zabezpieczyć je przed ponownym, niedozwolonym włączeniem.

ƒ Należy przeszkolić personel z zakresu wykonywania połączeń elektrycznych, jak
również metod wyłączania urządzenia.

ƒ Należy przestrzegać informacji technicznych zawartych w niniejszej instrukcji montażu i obsługi, jak również danych znajdujących się na tabliczce znamionowej.

ƒ Należy uziemić urządzenie.
ƒ Podczas podłączania do elektrycznych układów elektrycznych należy przestrzegać
specyfikacji producenta.

ƒ Należy przestrzegać specyfikacji kompatybilności elektromagnetycznej podczas
używania sterowników rozruchowych (np. układów łagodnego rozruchu lub przetwornic częstotliwości). W razie konieczności należy wziąć pod uwagę zastosowanie
specjalnych środków (ekranowane kable, filtry itp.).
ƒ Wymieniać uszkodzone kable zasilające. Skontaktować się z działem obsługi klienta.
2.4

Transport

ƒ Nosić wyposażenie ochronne:
– Rękawice ochronne, chroniące przed ranami ciętymi
– Obuwie ochronne
– Szczelne okulary ochronne
– Kask (podczas stosowania urządzeń wciągających)
ƒ Należy używać wyłącznie określonego prawnie i zatwierdzonych zawiesi.
ƒ Zawiesia należy wybierać pod kątem panujących warunków (pogoda, punkt mocowania, obciążenie, itp.).

ƒ Zawiesia należy zawsze mocować do wyznaczonych punktów mocowania (uchwyty).
ƒ Ustawić urządzenia wciągające w sposób, który zapewni stabilność podczas użytkowania.

ƒ W razie konieczności podczas stosowania urządzeń wciągających obecna musi być
druga osoba, która będzie koordynowała procedurę (np. jeśli pole widzenia operatora
jest ograniczone).
ƒ Pod podwieszonymi ładunkami nie mogą przebywać żadne osoby. Nie wolno przenosić podwieszanych ładunków ponad stanowiskami pracy, w których obecne są
osoby.
W trakcie transportu i przed instalacją należy uwzględnić następujące informacje:
ƒ Nie wkładać rąk do króćców ssawnych, przyłączy ciśnieniowych ani innych otworów.
ƒ Uniemożliwić dostawanie się ciał obcych do środka. W tym celu należy pozostawić
osłony zabezpieczające na urządzeniu lub nie wyjmować go z opakowania do momentu montażu.
ƒ Opakowanie lub osłony można zdjąć z otworów ssących lub wylotowych dla celów
przeprowadzenia inspekcji. Po inspekcji należy je ponownie założyć, aby ochronić
pompę i zapewnić bezpieczeństwo.
2.5

Montaż/demontaż

ƒ Należy stosować następujące wyposażenie ochronne:
– Obuwie ochronne
– Rękawice ochronne, chroniące przed ranami ciętymi
– Kask (podczas stosowania urządzeń wciągających)
ƒ Należy postępować zgodnie z prawami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w
pracy i zapobiegania wypadkom, obowiązującymi w miejscu instalacji.

ƒ Należy bezwzględnie przestrzegać opisanego w instrukcji montażu i obsługi sposobu
postępowania podczas wyłączania produktu/urządzenia.

ƒ Należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i zabezpieczyć je przed ponownym,
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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niedozwolonym włączeniem.
Wszystkie obracające się części muszą być nieruchome.
Zamknąć zawór odcinający we wlocie i w przewodzie ciśnieniowym.
Zapewnić odpowiednią wentylację w zamkniętych przestrzeniach.
Dokładnie wyczyścić urządzenie. Należy dezynfekować urządzenia, w których wykorzystywane są ciecze niebezpieczne dla zdrowia!
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ƒ Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek typu prac spawalniczych lub prac na urządzeniach elektrycznych należy upewnić się, że nie występuje niebezpieczeństwo wybuchu.
2.6

Podczas obsługi

ƒ Nosić wyposażenie ochronne:
– Obuwie ochronne
– Kask (podczas stosowania urządzeń wciągających)
ƒ Obszar roboczy, w którym użytkowane jest urządzenie, nie jest obszarem rekreacyjƒ
ƒ

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

nym. W trakcie pracy urządzenia w obszarze roboczym nie mogą przebywać żadne
osoby.
Operator musi bezzwłocznie zgłaszać wszelkie awarie lub nieprawidłowości przełożonemu.
W razie wystąpienia niebezpiecznych defektów operator musi natychmiast wyłączyć
urządzenie. Niebezpiecznymi wadami są:
– Awaria urządzeń bezpieczeństwa i monitorujących
– Uszkodzenie części obudowy
– Uszkodzenie wyposażenia elektrycznego
Otworzyć wszystkie zawory odcinające na rurociągu po stronie ssącej i stronie ciśnieniowej.
Należy przeprowadzać wyłącznie czynności konserwacyjne opisane w niniejszej instrukcji montażu i obsługi.
Do napraw, wymiany, rozbudowy i modyfikacji należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne producenta. Stosowanie części innych niż części oryginalne
zwalnia producenta z jakiejkolwiek odpowiedzialności.
Należy natychmiastowo usuwać wszelkie rozlane przetłaczane media i media operacyjne i utylizować je zgodnie z lokalnie obowiązującymi wytycznymi.
Narzędzia i inne obiekty należy przechowywać w wyznaczonych miejscach.

Zagrożenia termiczne
Większość powierzchni napędu może się nagrzewać podczas pracy.
Wspomniane powierzchnie pozostają gorące po wyłączeniu urządzenia. Należy zachowywać szczególną ostrożność przy dotykaniu takich powierzchni. Należy nosić rękawice ochronne, gdy konieczne jest dotknięcie gorących powierzchni.
Upewnić się, że spuszczana woda nie jest zbyt gorąca dla bardziej intensywnego kontaktu ze skórą.
Należy stosować odpowiednie wyposażenie, aby zabezpieczyć komponenty, które mogą się nagrzewać, przed przypadkowym kontaktem.
Niebezpieczeństwo pochwycenia części odzieży lub innych obiektów
Aby uniknąć zagrożeń związanych z obracającymi się częściami urządzenia:
ƒ Nie wolno nosić luźnej lub postrzępionej odzieży lub biżuterii.
ƒ Nie demontować urządzeń chroniących przed przypadkowym kontaktem z ruchomymi częściami (np. osłona sprzęgła).
ƒ Urządzenie należy uruchamiać jedynie wtedy, gdy to zabezpieczenie jest na miejscu.
ƒ Urządzenia chroniące przed przypadkowym kontaktem z ruchomymi częściami mogą być demontowane jedynie w czasie przestoju systemu.
Niebezpieczeństwa związane z hałasem
Należy przestrzegać specyfikacji związanych z ciśnieniem akustycznym, wskazanych na
tabliczce znamionowej silnika. Wartość ciśnienia akustycznego pompy jest zazwyczaj
taka sama, jak wartość silnika +2 dB(A).
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących higieny i bezpieczeństwa
pracy. Gdy urządzenie pracuje w normalnych warunkach eksploatacji, operator musi
zmierzyć ciśnienie akustyczne.
Ciśnienie akustyczne przekraczające 80 dB(A) należy odnotować w przepisach pracy!
Operator musi również stosować następujące środki ochronne:
ƒ Poinformować personel odpowiedzialny za obsługę
ƒ Zapewnić ochronę słuchu
W przypadku ciśnienia akustycznego przekraczającego 85 dB(A) operator musi:
ƒ Wprowadzić obowiązek stosowania wyposażenia ochrony słuchu
ƒ Oznaczyć obszary, w których występuje hałas.
ƒ Podjąć działania mające na celu ograniczenie hałasu (np. izolacja, bariery dźwiękowe)

Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Atmos TERA-SCH
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Wycieki
Należy przestrzegać lokalnych norm i przepisów. Uniemożliwiać wycieki pompy, aby
chronić osoby i środowisko przed niebezpiecznymi (wybuchowymi, toksycznymi lub
gorącymi) substancjami.
Upewnić się, że praca pompy na sucho jest uniemożliwiona. Praca na sucho może doprowadzić do uszkodzenia uszczelki wału, a tym samym powodować wycieki.
2.7

Czynności konserwacyjne

ƒ Należy stosować następujące wyposażenie ochronne:
– Szczelne okulary ochronne
– Obuwie ochronne
– Rękawice ochronne, chroniące przed ranami ciętymi
ƒ Należy przeprowadzać wyłącznie czynności konserwacyjne opisane w niniejszej instrukcji montażu i obsługi.

ƒ Do czynności konserwacyjnych i napraw można stosować wyłącznie oryginalne części producenta. Stosowanie części innych niż części oryginalne zwalnia producenta z
jakiejkolwiek odpowiedzialności.
ƒ Należy natychmiastowo usuwać wszelkie rozlane przetłaczane media i media operacyjne i utylizować je zgodnie z lokalnie obowiązującymi wytycznymi.
ƒ Przechowywać narzędzia w wyznaczonych miejscach.
ƒ Po zakończeniu pracy należy ponownie podłączyć wszystkie urządzenia zabezpieczające i monitorujące, a także sprawdzić, czy działają prawidłowo.
2.8

Napęd: Silnik odpowiadający normie IEC

2.9

Odpowiedzialność operatora

Hydraulikę można podłączać do silników zgodnych z normą IEC B3. Aby wybrać silnik,
należy zapoznać się z danymi technicznymi, które zawierają wymagane dane dotyczące
wydajności (na przykład rozmiaru, konstrukcji, hydraulicznej mocy znamionowej, prędkości).
Operator musi:
ƒ Dostarczyć instrukcję montażu i obsługi w języku zrozumiałym dla personelu.
ƒ Upewnić się, że personel jest odpowiednio przeszkolony do wykonywania określonych prac.
ƒ Dbać o to, aby znaki bezpieczeństwa i informacyjne, znajdujące się na urządzeniu,
były zawsze czytelne.
ƒ Należy przeszkolić personel w zakresie zasad obsługi systemu.
ƒ Należy wyeliminować wszelkie zagrożenia związane z prądem elektrycznym.
ƒ Wyposażyć niebezpieczne komponenty (bardzo zimne, bardzo gorące, obracające
się itp.) w miejscowe osłony.
ƒ Oznaczyć i odgrodzić niebezpieczny obszar.
ƒ Określić obowiązki personelu, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy.
Dzieci i osoby, które nie ukończyły 16. roku życia, lub osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź osoby o ograniczonym doświadczeniu, nie mogą obsługiwać urządzenia! Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, muszą być nadzorowane przez technika.

3

Stosowanie/użytkowanie

3.1

Przeznaczenie

Pompy Wilo-Atmos TERA-SCH mogą być stosowane jedynie w celu:
ƒ Poboru wody
ƒ Podwyższania ciśnienia i ogólnego transportu w elektrowniach, zakładach wodociągowych i komunalnych sieciach zaopatrzenia w wodę użytkową
ƒ Dostarczania wody chłodzącej w elektrowniach i zakładach przemysłowych
ƒ Dostarczania wody do celów nawadniania terenów/rolniczych
ƒ Tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z niemiecką normą VDI 2035) i mieszanin wody i
glikolu
Pompy mogą być stosowane wyłącznie do tłoczenia mediów określonych w sekcji „Dane techniczne”. Należy zapoznać się ze specyfikacją pompy i potwierdzeniem zamówienia. W razie konieczności zmiany tłoczonego medium należy wcześniej skontaktować się z firmą Wilo.
Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem oznacza również przestrzeganie niniejszej instrukcji. Każde inne zastosowanie uznawane jest za zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem.
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OSTRZEŻENIE! Nieprawidłowe użytkowanie pompy może stwarzać niebezpieczne
sytuacje i doprowadzić do uszkodzeń.
ƒ Nigdy nie używać mediów, które nie są dopuszczone przez producenta.
ƒ Niedozwolone substancje znajdujące się w przetłaczanym medium mogą uszkodzić
pompę. Osadzające się ścierne materiały stałe (np. piasek) zwiększają zużycie pompy.
ƒ Utrzymywać wysoce palne materiały/media w bezpiecznej odległości od urządzenia.
ƒ Nie pozwalać nieupoważnionym osobom przeprowadzać prac.
ƒ Nie obsługiwać pompy poza określonymi granicami użytkowania.
ƒ Bezwzględnie nie przeprowadzać nieautoryzowanego przezbrojenia.
ƒ Należy stosować wyłącznie dopuszczone wyposażenia dodatkowe i oryginalne części zamienne.
Typowymi miejscami montażu są pomieszczenia techniczne w budynkach mieszkalnych
lub przemysłowych z innymi instalacjami technicznymi. Pompa nie jest przeznaczona do
bezpośredniego montażu w pomieszczeniach o innym przeznaczeniu, takich jak salony i
pomieszczenia robocze!
Montaż na zewnątrz wymaga zastosowania odpowiedniej, specjalnej wersji (z silnikiem
z ogrzewaniem w czasie przestoju) i zabezpieczenia przed:
ƒ opadami deszczu
ƒ temperaturami przekraczającymi 40 °C
ƒ ciałami obcymi, takimi jak piach

4

Opis produktu

4.1

Konstrukcja

Pompa Wilo-Atmos TERA-SCH jest pompą z dzielonym korpusem, montowaną na ramie
głównej i przeznaczoną do montażu poziomego. Pompa zaprojektowana została do
podłączania w linii do rurociągu. W zależności od specyfikacji klienta silnik może zostać
zainstalowany po lewej lub prawej stronie pompy (praca w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
Właściwe urządzenia sterujące firmy Wilo (na przykład system sterujący Comfort, CCHVAC) mogą regulować moc pomp w sposób ciągły.
Urządzenia sterujące firmy Wilo umożliwiają
ƒ Optymalizację wydajności pompy pod kątem wymagań instalacji
ƒ Zapewnienie szczególnie ekonomicznej i wydajnej pracy pompy

4.1.1

Hydraulika

4.1.2

Silnik

Pompa składa się z osiowo dzielonego korpusu spiralnego (z wymiennymi pierścieniami
ślizgowymi) i obsadzonej stopki podtrzymującej pompę. Wirnik jest zamkniętym wirnikiem promieniowym o podwójnym ssaniu. Hydraulika o wysokim podnoszeniu wyposażona jest w wolutę o podwójnej konstrukcji, której zadaniem jest minimalizacja sił promieniowych, wywieranych na zespół wału. Łożyska wału pompy są promieniowymi łożyskami kulkowymi, nasmarowanymi na cały okres eksploatacji.
Układ napędzany jest za pomocą silników trójfazowych zgodnych z normami IEC.

NOTYFIKACJA
W układach, w których temperatura przetłaczanych mediów przekracza 90 °C, należy stosować termoodporne zasilające przewody przyłączeniowe!

4.1.3

Uszczelka

4.2

Praca z przetwornicą częstotliwości

4.3

Oznaczenie typu

Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Atmos TERA-SCH

Pompa medium uszczelniona jest za pomocą uszczelek mechanicznych zgodnych z
normą EN 12756 lub za pomocą uszczelnienia dławnicowego.
Dopuszcza się pracę z przetwornicą częstotliwości. Należy zapoznać się z dokumentacją producenta silnika, która zawiera właściwe wymagania, i przestrzegać jej treści.
Przykład: Wilo-Atmos TERA-SCH 250/360-75/4-L1
Atmos

Rodzina produktów

TERA

Seria
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Przykład: Wilo-Atmos TERA-SCH 250/360-75/4-L1

4.4

Dane techniczne

SCH

Konstrukcja (pompa z podzieloną obudową, pozioma)

250

Średnica nominalna DN przyłącza ciśnieniowego

360

Średnica nominalna wirnika w mm

75

Znamionowa moc silnika P2 w [kW]

4

Liczba biegunów silnika

L1

Konfiguracja materiału: Wirnik z brązu

Informacje ogólne
Data produkcji [MFY]

Patrz tabliczka znamionowa

Przyłącze sieciowe [U/f]

Patrz tabliczka znamionowa silnika

Zużycie mocy [P1]

Patrz tabliczka znamionowa silnika

Moc znamionowa [P2]

Patrz tabliczka znamionowa silnika

Znamionowa prędkość obrotowa Patrz tabliczka znamionowa
[n]
Maks. wysokość podnoszenia [H] Patrz tabliczka znamionowa
Maks. przepływ obrotowy [Q]

Patrz tabliczka znamionowa

Dopuszczalna temperatura prze- od -20 °C do +100 °C
tłaczanej cieczy [t]
Dopuszczalna temperatura otoczenia [t]

+40 °C

Dopuszczalne ciśnienie robocze
[Pmax]

10/16 barów (w zależności od typu)

Kołnierze

PN 16 zgodnie z normą EN 1092-2
– Woda grzewcza zgodna z VDI 2035

Dopuszczalne przetłaczane media

– Woda chłodząca/woda zimna
– Mieszanina wody i glikolu do 40 % obj.
– Surowa woda

Stopień ochrony

IP55

Klasa izolacji [Cl.]

F

Zabezpieczenie silnika

Patrz dokumentacja producenta

Specjalna wersja lub z wyposażeniem dodatkowym (za dodatkową opłatą)
Dopuszczalne przetłaczane media
Specjalne napięcia/częstotliwości

– Woda grzewcza zgodna z VDI 2035 Woda chłodząca/woda zimna
– Mieszanina wody i glikolu do 40 % obj.
Pompy z silnikami o różnych napięciach lub innych
częstotliwościach dostępne są na zamówienie

Informacje dodatkowe CH
– Woda grzewcza (zgodnie z VDI 2035/VdTÜV Tch
1466/CH: zgodnie z SWKI BT 102-01)
– Bez środków wiążących tlen, bez uszczelniaczy
Dopuszczone przetłaczane media
chemicznych.
dla pomp grzewczych
– Utworzyć system zamknięty z punktu widzenia
korozji. Zgodnie z VDI 2035 (CH: SWKI BT 102-01);
naprawić nieszczelne miejsca.
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Szczegóły połączenia
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Fig. 1: Dodatkowe połączenia na obudowie
Szczegóły połączenia
Nr

Pompa

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 (uziemienie złożone); PG: Pressure Gauge (manometr); PM:
Priming (podkład); AC: Air Cock (kurek powietrza); CDS: Casing Drain (Suction) (odpływ obudowy (odsysanie));
CDD: Casing Drain (Delivery) (odpływ obudowy (dopływ)); CD: Casing Drain (odpływ
obudowy); GD: Gland Drain (odpływ dławika); VG: Vibration Gauge (miernik drgań); TG:
Temperature Gauge (miernik temperatury)
Tab. 1: Szczegóły połączenia
4.6

2

Element obrotowy

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: Element obrotowy wersji ze szczeliwem dławika
Nr

Opis części

Nr

Opis części

Nr

Opis części

2

Obudowa łożyska (strona napędowa)

38

Szczeliwo dławika

24

Wał

3

Łożysko

39

Pierścień profilujący

21

Wirnik

Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Atmos TERA-SCH
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Nr
4

Opis części

Nr

Opis części

Nr

Opis części

Pierścień podtrzymujący

34

Tuleja

30

Pokrywa łożyska (strona nienapędowa)

5

Pokrywa łożyska (strona napędowa) 35

Pierścień uszczelniający dla tulei

31

Podkładka zabezpieczająca

6

Pierścień rozpryskowy do wody

25

Pierścień ślizgowy

32

Nakrętka blokująca

Nakrętka tulei

27

Kołek rozprężny dla pierścienia ślizgowego

33

Obudowa łożyska (strona nienapędowa)

Pokrywa dławika

14

Klucz wirnika

36
37

Tab. 2: Element obrotowy wersji ze szczeliwem dławika

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: Element obrotowy wersji z uszczelnieniem mechanicznym bez tulei
Nr

Opis części

Nr

Opis części

Nr

Opis części

2

Obudowa łożyska (strona napędowa)

9

Pierścień profilujący

21

Wirnik

Łożysko

10

Pierścień podpierający

30

Pokrywa łożyska (strona nienapędowa)

4

Pierścień podtrzymujący

26

Nakrętka wirnika

31

Podkładka zabezpieczająca

5

Pokrywa łożyska (strona napędowa) 25

Pierścień ślizgowy

32

Nakrętka blokująca

Pierścień rozpryskowy do wody

24

Wał

33

Obudowa łożyska (strona nienapędowa)

Pokrywa uszczelnienia mechanicznego

14

Klucz wirnika

Pierścień uszczelniający

27

Kołek rozprężny dla pierścienia ślizgowego

3

6
7
8

Tab. 3: Element obrotowy wersji z uszczelnieniem mechanicznym bez tulei

2

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: Element obrotowy wersji z uszczelnieniem mechanicznym z tulejami
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Nr

Opis części

Nr

Opis części

Nr

Opis części

2

Obudowa łożyska (strona napędowa)

8

Pierścień uszczelniający

14

Klucz wirnika

3

Łożysko

9

Pierścień profilujący

21

Wirnik

4

Pierścień podtrzymujący

10

Pierścień podpierający

24

Wał

Pokrywa łożyska (strona napędowa) 34

Tuleja

30

Pokrywa łożyska (strona nienapędowa)

6

Pierścień rozpryskowy do wody

35

Pierścień uszczelniający dla tulei

31

Podkładka zabezpieczająca

36

Nakrętka tulei

25

Pierścień ślizgowy

32

Nakrętka blokująca

7

Pokrywa uszczelnienia mechanicznego

27

Kołek rozprężny dla pierścienia ślizgowego

33

Obudowa łożyska (strona nienapędowa)

5

Tab. 4: Element obrotowy wersji z uszczelnieniem mechanicznym z tulejami
4.7

Zakres dostawy

Kompletne urządzenie
ƒ Pompa Atmos TERA-SCH
ƒ Rama główna
ƒ Sprzęgło i osłona sprzęgła
ƒ Z silnikiem elektrycznym lub bez silnika elektrycznego
ƒ Instrukcja montażu i obsługi
Sama pompa:
ƒ Pompa Atmos TERA-SCH
ƒ Obudowa łożyska bez ramy głównej
ƒ Instrukcja montażu i obsługi

4.8

Wyposażenie dodatkowe

4.9

Oczekiwany poziom natężenia hałasu

Zespół pompy z silnikiem trójfazowym, 50
Hz bez regulacji prędkości

Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Atmos TERA-SCH

Wyposażenie dodatkowe należy zamówić oddzielnie. Szczegółowa lista znajduje się w
katalogu i dokumentacji części zamiennych.

Moc silnika PN [kW]

Poziom ciśnienia akustycznego na powierzchni pomiarowej Lp, A [dB(A)] 1)
2-bieguny
(2900 obr./min)

4-bieguny
(1450 obr./min)

6-bieguny
(980 obr./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

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
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Moc silnika PN [kW]

Poziom ciśnienia akustycznego na powierzchni pomiarowej Lp, A [dB(A)] 1)
2-bieguny
(2900 obr./min)

4-bieguny
(1450 obr./min)

6-bieguny
(980 obr./min)

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)

Średnia przestrzenna wartość ciśnienia akustycznego w obszarze pomiarowym w
kształcie sześcianu w odległości 1 m od powierzchni silnika
Tab. 5: Oczekiwany poziom natężenia hałasu standardowej pompy (50 Hz)
4.10

Dopuszczalne siły i momenty obrotowe na kołnierzach pompy
DN

Siły F [N]
FX

Momenty obrotowe M [Nm]

FY

FZ

Σ Siły F

MX

MY

MZ

Σ Momenty
obrotowe M

Każda dysza

Fig. 5: Dopuszczalne siły i momenty obrotowe
na kołnierzach pompy – pompa wykonana z
żeliwa szarego

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

10 420

4335

3075

3540

6390

550

6580

7300

5920

11 460

5130

3660

4215

7590

600

7180

7960

6460

12 500

6060

4320

4980

8970

Wartości zgodne z normą ISO/DIN 5199 – klasa II (2002) – Załącznik B, rodzina nr 1A.
Tab. 6: Dopuszczalne siły i momenty obrotowe na kołnierzach pompy
Jeśli nie wszystkie obciążenia robocze osiągają maksymalne dopuszczalne wartości,
jedno z tych obciążeń może przekroczyć normalną wartość graniczną. Pod warunkiem
jednak, że spełnione zostaną dodatkowe warunki:
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ƒ Wszystkie komponenty siły i momentu obrotowego ograniczone są do 1,4 raza maksymalnej dopuszczalnej wartości.

ƒ Siły i momenty obrotowe, oddziałujące na każdy kołnierz, spełniają wymagania równania kompensacji.

Fig. 6: Równanie kompensacji
Siła Σ Feffective i moment obrotowy Σ Meffective stanowią arytmetyczną sumę skutecznych
wartości obu kołnierzy pompy (wlot i wylot). Siła Σ Fmax. permitted i moment obrotowy Σ
Mmax. permitted stanowią arytmetyczną sumę maksymalnych dozwolonych wartości obu
kołnierzy pompy (wlot i wylot). Znaki algebraiczne Σ F i Σ M nie są brane pod uwagę w
równaniu kompensacji.

5

Transport i magazynowanie

5.1

Dostawa

Pompa przy wysyłce z zakładu przymocowana jest do palety i zabezpieczona przed zabrudzeniami i wilgocią.
Przy odbiorze należy natychmiast sprawdzić przesyłkę pod kątem defektów (uszkodzenia, pełność). Wady należy odnotować w dokumentach przewozowych. Wszelkie wady
należy zgłosić do firmy transportowej lub producentowi natychmiast w dniu odbioru
wysyłki. Wady zgłoszone później nie będą mogły zostać rozpatrzone.

5.2

Transport

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Podwieszone ładunki mogą spowodować zagrożenie życia!
Pod podwieszonymi ładunkami nie mogą przebywać żadne osoby! Spadające części
stwarzają ryzyko (poważnych) urazów ciała. Nie wolno przenosić ładunków nad stanowiskami pracy, jeśli obecne są tam osoby!
Należy oznaczyć strefę bezpieczeństwa tak, aby nie stwarzać zagrożenia w przypadku upadku ładunku (lub jego części) lub pęknięcia bądź zerwania się zawiesia.
Nie wolno podwieszać ładunków na czas dłuższy niż jest to konieczne.
Przyspieszanie i hamowanie w trakcie podnoszenia należy przeprowadzać w sposób,
który nie stwarza żadnego zagrożenia dla osób.

OSTRZEŻENIE
W wyniku braku wyposażenia ochronnego może dojść do urazów dłoni i
stóp!
W trakcie prac istnieje ryzyko (poważnych) urazów ciała. Należy stosować następujące wyposażenie ochronne:
• Obuwie ochronne
• Rękawice ochronne, chroniące przed ranami ciętymi
• Szczelne okulary ochronne
• W trakcie stosowania urządzeń wciągających należy nosić kask!

NOTYFIKACJA
Należy stosować wyłącznie w pełni sprawne urządzenia wciągające!
Należy stosować wyłącznie w pełni sprawne urządzenia wciągające do podnoszenia i
opuszczania pompy. Upewnić się, że nie dojdzie do zatoru pompy w trakcie podnoszenia i opuszczania. Nie wolno przekraczać maksymalnej nośności urządzenia wciągającego! Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie wciągające działa prawidłowo!

Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Atmos TERA-SCH
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PRZESTROGA
Ryzyko uszkodzenia mienia w wyniku nieprawidłowego transportu
Aby zapewnić prawidłowe osiowanie, wszystkie urządzenia są wstępnie zmontowane. W przypadku upadku lub nieprawidłowego przenoszenia istnieje ryzyko niewspółosiowości lub ograniczonej wydajności ze względu na odkształcenia. Rury i zawory nie są przystosowane do wytrzymania obciążeń i nie należy ich używać do zabezpieczenia ładunków podczas transportu.
• W trakcie transportu stosować można wyłącznie dopuszczalne zawiesia. Należy
zapewnić stabilność ładunku, ponieważ, w przypadku tej szczególnej konstrukcji
pompy, środek ciężkości przesunięty jest w górę (wywrotność).
• Bezwzględnie nie wolno podłączać zawiesia do wałów, aby podnieść urządzenie.
• Nie używać uszu transportowych na pompie lub na silniku do podnoszenia całego
urządzenia. Przeznaczone są do podnoszenia wyłącznie poszczególnych komponentów podczas montażu lub demontażu.

Opakowanie zewnętrzne należy zdjąć dopiero w miejscu użytkowania, aby chronić
pompę przed uszkodzeniami w trakcie transportu.

PRZESTROGA
Ryzyko uszkodzenia ze względu na niewłaściwe opakowanie.
Jeżeli pompa będzie ponownie transportowana w przyszłości, należy ją odpowiednio
zapakować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas transportu. W tym celu należy użyć oryginalnego (lub podobnego) opakowania.

5.2.1

Podłączanie pompy

PRZESTROGA
Nieprawidłowe podnoszenie może uszkodzić pompę! Ryzyko upadku!
Bezwzględnie nie należy podnosić pompy za pomocą zawiesi przymocowanych pod
obudową łożyska. Śruby oczkowe na górnej obudowie pompy służą wyłącznie do
podnoszenia górnej obudowy podczas konserwacji. Nie podnosić całej pompy za pomocą śrub oczkowych. Bezpieczne obciążenie robocze lin maleje wraz ze wzrostem
kąta zawartego. Nigdy nie podnosić ani nie odkładać produktu, jeśli nie jest on zabezpieczony.

ƒ Należy przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów bezpieczeństwa.
ƒ Należy używać określonego prawnie i zatwierdzonego zawiesia.
ƒ Zawiesia należy wybierać pod kątem panujących warunków (pogoda, punkt mocoƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Fig. 7: Nie unosić śrub oczkowych obudowy do
podnoszenia

ƒ
ƒ

ƒ
ƒ
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wania, obciążenie itp.).
Nigdy nie przekładać zawiesia przez uszy transportowe bez zabezpieczenia.
Nigdy nie przekładać zawiesia przez ostre krawędzie bez zabezpieczenia.
Używać urządzeń wciągających o odpowiednim udźwigu.
Należy zapewnić stabilność urządzenia wciągającego podczas operacji.
Aby unieść pompę z wolnym końcem wału, należy przełożyć zawiesia pod obudową
hydrauliczną, przy kołnierzach ssących i tłocznych (patrz rysunek podnoszenia).
Jeśli stosowane są łańcuchy, należy je zabezpieczyć przed zsunięciem się wraz z pokrywą ochronną, aby zapobiec uszkodzeniu produktu i powłoki malarskiej i/lub obrażeniom pracowników!
Stosując dźwig, należy upewnić się, że, w razie konieczności, obecna jest druga osoba, która będzie koordynowała procedurę. Na przykład, gdy pole widzenia operatora
jest ograniczone.
Podczas podnoszenia należy zadbać o ograniczenie obciążenia zawiesia, gdy ładunek
ciągnięty jest pod kątem. Bezpieczeństwo i wydajność zawiesia są zagwarantowane
w najwyższym stopniu, gdy elementy nośne obciążone są pionowo. W razie konieczności należy użyć ramienia do podnoszenia, do którego należy pionowo podłączyć
zawiesie.
Dbać o to, aby obciążenie podnoszone było pionowo!
Dbać o to, aby podwieszone ładunki nie bujały się!
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Fig. 8: Podłączanie pompy
5.2.2

Podłączanie urządzenia

ƒ Należy przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów bezpieczeństwa.
ƒ Należy używać określonego prawnie i zatwierdzonego zawiesia.
ƒ Zawiesia należy wybierać pod kątem panujących warunków (pogoda, punkt mocowania, obciążenie itp.).

ƒ Zawiesia należy podłączać wyłącznie do punktów mocowania. Mocować je za pomocą szekli.
Nigdy nie przekładać zawiesia przez uszy transportowe bez zabezpieczenia.
Nigdy nie przekładać zawiesia przez ostre krawędzie bez zabezpieczenia.
Używać urządzeń wciągających o odpowiednim udźwigu.
Należy zapewnić stabilność urządzenia wciągającego podczas operacji.
Stosując dźwig, należy upewnić się, że, w razie konieczności, obecna jest druga osoba, która będzie koordynowała procedurę. Na przykład, gdy pole widzenia operatora
jest ograniczone.
ƒ Bezpieczeństwo i wydajność zawiesia są zagwarantowane w najwyższym stopniu,
gdy elementy nośne obciążone są pionowo. W razie konieczności należy użyć ramienia do podnoszenia, do którego należy pionowo podłączyć zawiesie.
ƒ Dbać o to, aby obciążenie podnoszone było pionowo!
ƒ Dbać o to, aby podwieszone ładunki nie bujały się!

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Fig. 9: Podłączanie urządzenia
5.3

Magazynowanie

NOTYFIKACJA
Nieprawidłowe magazynowanie może doprowadzić do uszkodzenia wyposażenia.
Ani gwarancja, ani rękojmia nie obejmują uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłowe magazynowanie.

ƒ Wymagania dot. miejsca magazynowania:
– suche
– czyste
– dobrze wentylowane
– wolne od drgań
– wolne od wilgotności
– wolne od szybkich lub skrajnych zmian temperatury
ƒ Produkt należy przechowywać w miejscu, w którym będzie zabezpieczony przez
uszkodzeniami mechanicznymi.
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ƒ Należy zabezpieczyć łożyska i sprzęgła przed piachem, żwirem i innymi ciałami obcymi.

ƒ Nasmarować urządzenie, aby uniemożliwić korozję i zatarcie się łożyska.
ƒ Należy ręcznie obrócić wał napędowy kilkukrotnie raz na tydzień.
Magazynowanie przez czas dłuższy niż trzy miesiące
Dodatkowe środki zapobiegawcze:
ƒ Wszystkie obracające się części należy pokryć odpowiednim medium ochronnym,
aby zabezpieczyć je przed rdzą.
ƒ Jeśli pompa ma być magazynowana przez ponad rok, należy skonsultować się z producentem.

6

Instalacja i podłączenie elektryczne

6.1

Kwalifikacje personelu

ƒ Prace elektryczne: Prace elektryczne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych elektryków.

6.2

Odpowiedzialność operatora

ƒ Należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania wypadkom i przepisami bezpieczeństwa stowarzyszeń zawodowych i handlowych.
ƒ Należy przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących pracy z ciężkimi ładunkami i
pod podwieszonymi ładunkami.
ƒ Zapewnić wyposażenie ochronne i dbać o to, aby członkowie personelu je stosowali.
ƒ Unikać skoków ciśnienia!
W długich rurach ciśnieniowych występować mogą skoki ciśnienia. Takie skoki ciśnienia mogą doprowadzić do zniszczenia pompy!

ƒ Elementy strukturalne i podstawy muszą cechować się odpowiednią stabilnością,
aby umożliwić zainstalowanie urządzenia w sposób bezpieczny i funkcjonalny. Operator jest odpowiedzialny za stworzenie odpowiedniej zabudowy/podstawy!
ƒ Sprawdzić, czy dostępne dokumenty projektowe (plany montażu, projekt przestrzeni
roboczej, warunki dopływu) są pełne i prawidłowe.
6.3

Przygotowywanie instalacji

OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe przenoszenie wiąże się z ryzykiem urazów ciała i szkód
materialnych!
• Nie ustawiać zespołu pompy na niewzmocnionych powierzchniach ani powierzchniach, które nie są przystosowane do utrzymywania obciążeń.
• Montaż można rozpocząć dopiero po zakończeniu prac spawalniczych i lutowniczych.
• W razie konieczności należy przepłukać instalację rurową. Zabrudzenia mogą
doprowadzić do awarii pompy.

ƒ Pompy (w wersji standardowej) należy zamontować w miejscu chronionym przed
działaniem czynników atmosferycznych, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed
mrozem oraz wolnym od pyłu, z dobrą wentylacją oraz niezagrożonym wybuchem.
ƒ Zamontować pompę w łatwo dostępnym miejscu. To ułatwi przeprowadzanie przeglądów, prace konserwacyjne (np. wymianę uszczelnienia mechanicznego) lub wymianę w przyszłości.
ƒ Żurawie przejezdne lub urządzenia, do których podłączane są urządzenia podnoszące, powinny być instalowane nad miejscem instalacji dużych pomp.
6.4

Ustawianie samej pompy (wariant
B, klucz wariantu firmy Wilo)

6.4.1

Wybieranie silnika
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Podczas montażu samej pompy należy wykorzystać wymaganą osłonę sprzęgła i ramę
główną producenta pompy. W każdym przypadku wszystkie komponenty muszą spełniać przepisy CE. Osłona sprzęgła musi być zgodna z normą EN 953.
Należy wybrać silnik o odpowiedniej mocy.
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Moc na wale

< 4 kW

Wymagana do- 25 %
datkowa moc w
celu określenia
wartości znamionowej silnika P2

pl

4 kW < P2
< 10 kW

10 kW < P2
< 40 kW

40 kW < P2

20 %

15 %

10 %

Tab. 7: Moc silnika/na wale
Przykład:
ƒ Woda w punkcie pracy: Q = 100 m3/h; H = 35 m
ƒ Wydajność: 78 %
ƒ Moc hydrauliczna: 12,5 kW
Wymagana moc silnika dla tego punktu pracy wynosi 12,5 kW x 1,15 = 14,3 kW. Prawidłowym wyborem będzie silnik o mocy znamionowej P2 15 kW.
Firma Wilo zaleca stosowanie silnika B3 (IM1001) instalowanego na podstawie, zgodnego z normą IEC34-1.
6.4.2

Wybieranie sprzęgła

ƒ Aby stworzyć połączenie pomiędzy pompą i obudową łożyska i silnikiem, należy wykorzystać sprzęgło elastyczne.

ƒ Rozmiar sprzęgła należy dobrać w zależności od zaleceń producenta sprzęgła.
ƒ Należy przestrzegać instrukcji producenta sprzęgła.
ƒ Po zainstalowaniu na podstawie i podłączeniu rur należy sprawdzić współosiowość
sprzęgła i wyregulować ją w razie konieczności. Procedura opisana jest w rozdziale
„Współosiowość sprzęgła”.
ƒ Po osiągnięciu temperatury pracy należy ponownie sprawdzić współosiowość sprzęgła.
ƒ Należy unikać przypadkowego kontaktu podczas obsługi. Sprzęgło należy zabezpieczyć zgodnie z normą EN 953.
6.5

Instalacja zespołu pompy na podstawie

PRZESTROGA
Ryzyko szkód mienia i materialnych!
Brak fundamentu lub nieprawidłowa instalacja zespołu na podstawie może uniemożliwić prawidłową pracę pompy. Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowej instalacji.
• Zespół pompy instalować może wyłącznie wykwalifikowany personel.
• Do wykonania podstawy należy zatrudnić specjalistę z sektora przemysłu betonowego.

6.5.1

Podstawa
Podstawa musi być wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać urządzenie zainstalowane
na ramie głównej przez nieograniczony czas. Podstawa musi być wypoziomowana, aby
na ramie głównej lub na urządzeniu nie występowały żadne naprężenia. Firma Wilo zaleca stosowanie niekurczliwego betonu klasy premium o odpowiedniej grubości do produkcji. To uniemożliwi transmisję drgań.
Podstawa musi być w stanie wytrzymać występujące siły, drgania i uderzenia.
Wartości orientacyjne do wymiarowania podstawy:
ƒ Ok. 1,5 do 2 razy cięższa od urządzenia.
ƒ Szerokość i długość powinny być około 200 mm większe niż rama główna.

Fig. 10: Instalacja urządzenia na podstawie

Rama główna nie może być obciążona ani ściągana w dół na powierzchni podstawy.
Musi być podparta, aby zachować oryginalne osiowanie.
Należy wywiercić otwory pod śruby kotwiące. Ustawić tuleje pompy pionowo w podstawie w odpowiednich punktach. Średnica tulei rury: Około 2½ x średnica śrub. To
umożliwi przesunięcie śrub na ich ostateczne pozycje.
Firma Wilo zaleca, aby początkowo wylać podstawę do wysokości około 25 mm poniżej
planowanej wysokości. Powierzchnia betonowej podstawy musi zostać ukształtowana
przed utwardzeniem. Po utwardzeniu się betonu należy usunąć tuleje rury.
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Po wylaniu ramy głównej należy pionowo umieścić pręty stalowe w podstawie w równych odstępach. Wymagana liczba stalowych prętów zależna jest od rozmiaru ramy
głównej. Pręty należy włożyć do ramy głównej do 2/3 ich długości.
6.5.2

Przygotowywanie ramy głównej
do kotwienia

ƒ Dokładnie wyczyścić powierzchnię podstawy.
ƒ Umieścić podkładki (o grubości ok. 20 – 25 mm) na każdym otworze śrubowym na
ƒ
Fig. 11: Podkładki na powierzchni podstawy

ƒ
ƒ
ƒ

powierzchni podstawy.
Ewentualnie można również wykorzystać śruby niwelacyjne.
W przypadku odległości pomiędzy otworami do mocowania ≥ 800 mm na środku ramy głównej należy umieścić dodatkowo podkładki.
Umieścić ramę główną i wyrównać ją w obu kierunkach za pomocą dodatkowych
podkładek.
Wypoziomować urządzenie podczas instalacji na podstawie za pomocą poziomicy
(przy wale/przyłączu ciśnieniowym).
Rama główna musi być wyrównana w poziomie; tolerancja: 0,5 mm na metr.
Zamocować śruby kotwiące w wywierconych otworach.

Fig. 12: Śruby niwelacyjne na powierzchni podstawy

NOTYFIKACJA
Śruby kotwiące muszą zostać wprowadzone do otworów mocujących ramy głównej.
Muszą spełniać właściwe normy i mieć odpowiednią długość, tak aby zagwarantować solidne mocowanie w podstawie.

ƒ Zalać śruby kotwiące betonem. Po związaniu się betonu równomiernie i solidne dokręcić śruby kotwiące.

ƒ Wyrównać urządzenie w taki sposób, aby rury mogły zostać podłączone do pompy



bez naprężeń.



Fig. 13: Poziomowanie i wyrównywanie ramy
głównej

Fig. 14: Śruba kotwiąca
6.5.3
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Wylewanie ramy głównej

Po zamocowaniu można wylać ramę główną. Proces wylewania ogranicza drgania do
minimum.
ƒ Przed wylaniem betonu należy zwilżyć powierzchnię podstawy.
ƒ Do wylewania należy zastosować odpowiednią, niekurczliwą zaprawę.
ƒ Wylać zaprawę przez otwory w ramie głównej. Zadbać o to, aby nie zostały żadne
puste przestrzenie.
ƒ Obudować podstawę i ramę główną.
ƒ Po utwardzeniu sprawdzić, czy śruby kotwiące są solidnie zamocowane.
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ƒ Pomalować niezabezpieczone powierzchnie podstawy, aby ochronić ją przed wilgocią.
6.6

Orurowanie

Przyłącza rurowe pompy mocowane są z użyciem osłon przeciwkurzowych, aby uniemożliwić dostawanie się ciał obcych do środka podczas transportu i montażu.
ƒ Przed podłączeniem rur należy usunąć te osłony.

5 x DN

2xØ
Ø

s

d

r

r ≈ 2,5 · (d - 2s)

discharge
side

suction side

Fig. 15: Podłączanie pompy bez naprężeń, odcinek wyrównywania na początku i na
końcu pompy

PRZESTROGA
Nieprawidłowe wykonanie orurowania/instalacji może doprowadzić do
szkód materialnych! Ściegi spoiny, żużel i inne zanieczyszczenia mogą
uszkodzić pompę!
• Należy przyciąć rury do odpowiednich wymiarów, biorąc pod uwagę ciśnienie dopływowe.
• Podłączyć pompy i rury za pomocą odpowiednich uszczelek. Wziąć pod uwagę ciśnienie, temperaturę i tłoczone medium. Sprawdzić uszczelki pod kątem prawidłowego zamocowania.
• Rury nie mogą przenosić żadnych sił do pompy. Usztywnić rury bezpośrednio przed
pompą i podłączyć je bez naprężeń.
• Należy przestrzegać dopuszczalnych sił i momentów obrotowych na elementach
łączących pompy!
• Rozszerzanie się rur w przypadku wzrostu temperatury należy zrekompensować za
pomocą odpowiednich środków.
• Wyeliminować możliwość powstawania poduszek powietrznych za pomocą odpowiednich instalacji.

NOTYFIKACJA
Ułatwić późniejsze prace na urządzeniu!
• Aby wyeliminować konieczność opróżniania całego urządzenia, należy zainstalować zawór zwrotny i urządzenia odcinające przed i za pompą.

NOTYFIKACJA
Unikać kawitacji pompy!
• Przed i za pompą należy stworzyć odcinek wyrównania w postaci prostej rury. Długość odcinka wyrównywania musi wynosić co najmniej 5-krotność średnicy nominalnej kołnierza pompy.

NOTYFIKACJA
Zaleca się, aby przed rurą ssącą zainstalować kosz ssawny o wielkości powierzchni
filtrującej równej co najmniej 3-krotności przekroju rury (około 100 oczek na cm²).
Kosz ssawny musi znajdować się w odpowiedniej odległości od spodu, aby uniknąć
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nadmiernych strat dopływu, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wydajność tłoczenia. Zaleca się sprawdzić instalację pod kątem wycieków.









 

1

Reduktor mimośrodowy (ssanie) lub
2
reduktor koncentryczny (tłoczenie)

Zawór odcinający

3

Przewód ssący

4

Zagięcie

5

Zawór stopowy z koszem ssawnym

6

Zawór odcinający

7

ƒ



ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ



Zawór regulacyjny
Podczas montażu nie wolno wywierać naprężeń mechanicznych na pompę i instalację rurową.
Rury należy zamocować w taki sposób, aby pompa nie podtrzymywała ciężaru rur.
Przed podłączeniem rur należy wyczyścić, przepłukać i oczyścić urządzenie.
Zdjąć osłony z przyłącza ssącego i przyłącza ciśnieniowego.
W razie konieczności zainstalować filtr zabrudzeń przed pompą, w rurze po stronie
ssawnej.
Następnie podłączyć rury do elementów łączących pompy.

Dodatkowe przykładowe układy instalacji oraz przykłady prawidłowych i nieprawidłowych instalacji znajdują się w Załączniku!
Fig. 16: Podstawowy układ instalacji pompy
6.7

Wyrównywanie urządzenia

PRZESTROGA
Nieprawidłowe osiowanie może doprowadzić do szkód materialnych!
Transport i instalacja pompy mogą wpłynąć na współosiowość. Silnik należy wyrównać względem pompy (nie na odwrót).
• Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić współosiowość.

PRZESTROGA
Zmiany we współosiowości podczas pracy mogą doprowadzić do szkód
materialnych.
Pompa i silnik są zazwyczaj wyrównywane przy temperaturze otoczenia. Rozszerzanie termiczne przy temperaturze pracy mogą zmienić współosiowość, w szczególności w przypadku bardzo gorących mediów.
Wyrównywanie może być konieczne, jeśli pompa stosowana jest do tłoczenia bardzo
gorących mediów:
• Pozwolić pompie pracować przy rzeczywistej temperaturze pracy.
• Następnie należy bezzwłocznie wyłączyć pompę i sprawdzić współosiowość.

Warunkiem wstępnym dla niezawodnej, płynnej i wydajnej pracy zespołu pompy jest
prawidłowa współosiowość pompy i wału napędowego.
Niewspółosiowość może doprowadzić do:
ƒ nadmiernego hałasu podczas pracy pompy
ƒ drgań
ƒ przedwczesnego zużycia
ƒ nadmiernego zużycia sprzęgła
6.7.1

Współosiowość sprzęgła

S max.

S max.

∆Kr

∆Kw

∆Ka

S min.

S min.
1)

2)

3)

Fig. 17: Współosiowość sprzęgła bez elementu dystansowego
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S2 max.

S2 max.

∆Kr

∆Kw

∆Ka

S2 min.

S2 min.
1)

2)

3)

Fig. 18: Współosiowość sprzęgła z elementem dystansowym
1. Przemieszczenie osiowe (ΔKa)

ƒ Dostosować wymiar szczeliny ΔKa w ramach dopuszczalnego zakresu odchylenia.
Dopuszczalne odchylenia dla wymiarów S i S2 znajdują się w tabeli „Dopuszczalne
wymiary szczelin S i S2”

2. Przemieszczenie kątowe (ΔKw)

Przemieszczenie kątowe (ΔKw) można zmierzyć jako różnicę pomiędzy szczelinami:
ΔS = Smaks. – Smin. i/lub ΔS2 = S2maks. – S2min.
Spełniony musi zostać następujący warunek:
ΔS i/lub ΔS2 ≤ ΔSperm. (perm. = dopuszczalne; ΔSperm. zależy od prędkości)
W razie konieczności dopuszczalne przemieszczenie kątowe ΔKw można obliczyć w następujący sposób:
ΔKWperm.. w RAD = ΔSperm. /DA
ΔKWperm. w GRD = (ΔSperm. /DA) x (180/π)
(z ΔSperm. w [mm], DA w [mm])

3. Przemieszczenie promieniowe (ΔKr)

Dopuszczalne przemieszczenie promieniowe ΔKrperm. można pobrać z tabeli „Maksymalne dopuszczalne przemieszczenie wału”. Przemieszczenie promieniowe zależne jest od
prędkości. Wartości numeryczne w tabeli i ich wartości przejściowe mogą zostać obliczone w następujący sposób:
ΔKrperm. = ΔSperm. = (0,1+DA/1000) x 40/√n
(z prędkością w obr./min, DA w [mm], przemieszczeniem promieniowym ΔKrperm. w
[mm])
Rozmiar sprzęgła

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” w przypadku sprzęgieł bez elementu dystansowego i „S2” dla sprzęgieł z elementem dystansowym)
Tab. 8: Dopuszczalne wymiary szczelin S i S2
Rozmiar sprzę- ΔSperm. i ΔKrperm. [mm]; zależne od prędkości
gła
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1500 obr./min

1800 obr./min

3000 obr./min

3600 obr./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
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Rozmiar sprzę- ΔSperm. i ΔKrperm. [mm]; zależne od prędkości
gła
1500 obr./min

1800 obr./min

3000 obr./min

3600 obr./min

Dopuszczalne przemieszczenie wału ΔSperm. i ΔKrperm. w mm (podczas pracy, zaokrąglone)
Tab. 9: Maksymalne dopuszczalne przemieszczenie wału ΔSperm. i ΔKrperm.
Sprawdzanie wyrównania osiowego

NOTYFIKACJA
Odchylenie osiowe dwóch połówek sprzęgła nie może przekroczyć maksymalnych
wartości podanych w tabeli „Dopuszczalne wymiary szczelin S i S2”. To wymaganie
dotyczy każdego statusu pracy – w tym temperatury pracy i ciśnienia dopływowego.

Za pomocą suwmiarki obwodowo sprawdzić odległość pomiędzy dwiema połówkami
sprzęgła.

Fig. 19: Sprawdzanie wyrównania osiowego za
pomocą suwmiarki

Fig. 20: Sprawdzanie wyrównania osiowego za
pomocą suwmiarki – sprawdzanie obwodowe
A

ƒ Po prawidłowym wyrównaniu należy podłączyć połówki sprzęgła.
Momenty dokręcenia dla sprzęgła wymienione są w tabeli „Momenty dociągające dla
śrub regulacyjnych i połówek sprzęgła”.
ƒ Zainstalować osłonę sprzęgła.

Fig. 21: Śruba regulacyjna A dla bezpiecznika
osiowego
B

B

Fig. 22: Śruby mocujące B połówek sprzęgła

Parametr sprzęgła d [mm]

Momenty dokręcenia dla
Momenty dokręcenia dla
śrub regulacyjnych A [Nm] śrub regulacyjnych 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

Tab. 10: Momenty dokręcenia dla śrub regulacyjnych i połówek sprzęgła
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Sprawdzanie wyrównania promieniowego
ƒ Solidnie zamocować wskaźnik zegarowy do jednego ze sprzęgieł lub do wału. Tłok
wskaźnika zegarowego musi opierać się koronie drugiej połówki sprzęgła.
ƒ Ustawić wartość wskaźnika zegarowego na zero.
ƒ Obrócić sprzęgło i zapisać wynik pomiaru co każde ćwierć obrotu.
ƒ Ewentualnie wyrównanie promieniowe sprzęgła można również sprawdzić za pomocą linijki.
Fig. 23: Sprawdzanie wyrównania promieniowego za pomocą komparatora

Fig. 24: Sprawdzanie wyrównania promieniowego za pomocą linijki

NOTYFIKACJA
Odchylenie promieniowe dwóch połówek sprzęgła nie może przekroczyć maksymalnych wartości podanych w tabeli „Maksymalne dopuszczalne przemieszczenie wału
ΔSperm. i ΔKrperm.”. To wymaganie dotyczy każdego statusu pracy – w tym temperatury
pracy i ciśnienia dopływowego.

6.7.2

Współosiowość zespołu pompy

Wszelkie odchylenia w wynikach pomiarów wskazują na niewspółosiowość. W takiej sytuacji urządzenie musi zostać ponownie wyrównane względem silnika.
ƒ Poluzować śruby sześciokątne i nakrętki kontrujące znajdujące się na silniku.
ƒ Umieścić podkładki pod stopami silnika tak, aby zrekompensować różnice wysokości.
ƒ Zwrócić uwagę na wyrównanie osiowe sprzęgła.
ƒ Ponownie dokręcić śruby sześciokątne.

ƒ Na końcu sprawdzić działanie sprzęgła i wału. Sprzęgło i wał muszą dać się łatwo obracać ręcznie.

ƒ Po prawidłowym wyrównaniu należy zainstalować osłonę sprzęgła.
Momenty dokręcenia dla pompy i silnika na ramie głównej wymienione są w tabeli „Momenty dociągające dla pompy i silnika”.
Śruba:

M6

M8

M10

M12

M16

M20

M24

Moment dokręce- 10
nia [Nm]

25

35

60

100

170

350

Tab. 11: Momenty dokręcenia dla pompy i silnika
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6.8

Instalacja i podłączenie elektryczne

Podłączenie elektryczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym!
Nieprawidłowe postępowanie w trakcie prac elektrycznych może doprowadzić do
śmierci w wyniku porażenia elektrycznego!
• Połączenia powinny być wykonywane wyłącznie przez instalatorów zatwierdzonych przez lokalnych dostawców elektryczności.
• Należy przestrzegać obowiązujących lokalnie przepisów.
• Przed rozpoczęciem prac na produkcie należy upewnić się, że pompa i napęd są
zaizolowane elektrycznie.
• Uniemożliwić innym osobom ponowne włączenie zasilania przed zakończeniem
prac.
• Upewnić się, że wszystkie źródła energii są odizolowane i zablokowane. Jeśli
pompa została wyłączona przez urządzenie zabezpieczające, należy ją zabezpieczyć przed ponownym włączeniem do momentu usunięcia błędu.
• Maszyny elektryczne muszą być zawsze uziemione. Uziemienie musi być odpowiednie dla silnika i musi spełniać właściwe normy i przepisy. Zaciski uziemiające
i elementy mocujące muszą mieć odpowiednie wymiary.
• Kable zasilające nie mogą stykać się z rurociągiem, pompą ani obudową silnika.
• Jeśli istnieje możliwość kontaktu osób z pompą lub tłoczonym medium, połączenie uziemiające musi być wyposażone również w wyłącznik różnicowoprądowy.
• Przestrzegać instrukcji montażu i obsługi silnika i akcesoriów producenta!
• W trakcie prac montażowych i połączeniowych należy postępować zgodnie ze
schematem połączeń, znajdującym się w skrzynce zaciskowej!

PRZESTROGA
Nieprawidłowe połączenie elektryczne może doprowadzić do szkód materialnych!
Nieprawidłowe rozplanowanie sieci elektrycznej może powodować awarie układu i
doprowadzić do zapalenia się przewodów w wyniku przeciążenia sieci! Zastosowanie
nieprawidłowego napięcia może uszkodzić pompę!
• Upewnić się, że typ prądu i napięcie połączenia sieciowego są zgodne ze specyfikacjami podanymi na tabliczce znamionowej silnika.

NOTYFIKACJA
Silniki trójfazowe wyposażone są w termistor w zależności od producenta.
• Postępować zgodnie z informacjami dotyczącymi połączeń elektrycznych, znajdującymi się w skrzynce zaciskowej.
• Postępować zgodnie z dokumentacją producenta.

ƒ Wykonać połączenie elektryczne za pomocą stacjonarnego kabla zasilającego sieci
elektrycznej.

ƒ Aby zapewnić ochronę przed kapaniem i zabezpieczenie przed wyrwaniem przewodu
zasilającego, należy stosować wyłącznie przewody o odpowiedniej średnicy zewnętrznej i mocno dokręcić przepusty kablowe.
Kable należy zagiąć, aby stworzyć pętle wylotowe obok połączeń śrubowych, aby
uniemożliwić gromadzenie się wody.

ƒ Nieużywane przepusty kablowe należy uszczelnić za pomocą dostarczonych płytek
uszczelniających i mocno dokręcić.

ƒ Ponownie zamontować wszelkie odłączone urządzenia bezpieczeństwa, takie jak
pokrywy skrzynki zaciskowej!

ƒ Podczas uruchamiania sprawdzić kierunek obrotów silnika!
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Bezpiecznik topikowy po stronie
sieci zasilającej
Bezpiecznik
Rozmiar i charakterystyka przełączania bezpieczników muszą być zgodne z prądem
znamionowym podłączonego produktu. Należy przestrzegać lokalnych przepisów.
Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD)
ƒ Zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) zgodnie z przepisami lokalnego
zakładu energetycznego.
ƒ Jeśli z urządzeniem i przewodzącymi mediami mają kontakt osoby, należy zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy (RCD).

6.9

Urządzenia zabezpieczające

OSTRZEŻENIE
Ryzyko poparzenia przez gorące powierzchnie!
Korpus spiralny i pokrywa strony tłocznej przyjmują temperaturę tłoczonego medium podczas pracy. Mogą powodować oparzenia.
• W zależności od zastosowania należy odizolować korpus spiralny.
• Zamocować odpowiednie osłony.
• Po wyłączeniu pozostawić pompę do ostygnięcia w temperaturze otoczenia!
• Należy przestrzegać lokalnych przepisów.

PRZESTROGA
Nieprawidłowa izolacja stwarza ryzyko szkód materialnych!
Nie wolno izolować pokrywy strony tłocznej i obudowy łożyska.

7

Uruchomienie
OSTRZEŻENIE
Brak wyposażenia ochronnego stwarza ryzyko urazu ciała!
Brak wyposażenia ochronnego może być przyczyną (poważnych) urazów ciała.
• Nie zdejmować okładzin części ruchomych (na przykład sprzęgła) w trakcie pracy maszyny.
• Podczas wykonywania wszelkich prac należy nosić odzież ochronną, rękawice
oraz okulary ochronne.
• Nie zdejmować ani wyłączać urządzeń zabezpieczających, znajdujących się na
pompie i silniku.
• Przed uruchomieniem autoryzowany technik musi sprawdzić działanie urządzeń
zabezpieczających pompy i silnika.

PRZESTROGA
Nieprawidłowa obsługa stwarza ryzyko szkód materialnych!
Praca poza punktem pracy może negatywnie wpłynąć na wydajność pompy lub
uszkodzić ją. Praca przy zamkniętym urządzeniu odcinającym przez dłużej niż 5 minut jest niezalecana i ogólnie niebezpieczna w przypadku gorących mediów.
• Pompa nie może pracować poza określonym zakresem pracy.
• Nie uruchamiać pompy, gdy urządzenia odcinające są zamknięte.
• Dbać o to, aby wartość NPSH-A była zawsze wyższa niż wartość NPSH-R.
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PRZESTROGA
Ryzyko uszkodzenia mienia w wyniku gromadzenia się kondensatu!
Gdy pompa stosowana jest jako klimatyzacja lub do celów chłodzenia, gromadzić się
może kondensat, który może uszkodzić silnik.
• Należy w regularnych odstępach czasu otwierać otwory do odprowadzania kondensatu, znajdujące się na obudowie silnika, aby odprowadzić kondensat.

7.1

Kwalifikacje personelu

ƒ Prace elektryczne: Prace elektryczne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych elektryków.

ƒ Obsługa/sterowanie: Personel odpowiedzialny za obsługę musi zostać poinstruowany na temat działania całego układu.
7.2

Napełnienie i odpowietrzenie

NOTYFIKACJA
Standardowa wersja pompy Atmos TERA-SCH wyposażona jest w zawór odpowietrzający, znajdujący się na górze obudowy, obok korka powietrza. Przewód ssawny i
pompa wentylowane są poprzez odpowiednie urządzenie odpowietrzające, znajdujące się na kołnierzu ciśnieniowym pompy. Dostępny jest opcjonalny zawór odpowietrzający.

OSTRZEŻENIE
Bardzo gorące lub bardzo zimne przetłaczane medium pod ciśnieniem
może doprowadzić do urazu ciała lub szkód materialnych!
W zależności od temperatury przetłaczanego medium po całkowitym odkręceniu
śruby odpowietrzającej może wydostać się bardzo gorące lub bardzo zimne medium
w stanie ciekłym bądź gazowym pod wysokim ciśnieniem. Przetłaczane medium
może wystrzelić pod wysokim ciśnieniem, zależnym od ciśnienia w układzie.
• Upewnić się, że śruba odpowietrzająca znajduje się na właściwej, bezpiecznej
pozycji.
• Zawsze zachowywać ostrożność przy odkręcaniu śruby odpowietrzającej.

Procedura układów odpowietrzających, gdzie poziom cieczy jest powyżej króćca
ssawnego pompy:
ƒ Otworzyć zawór odcinający po stronie tłocznej pompy.
ƒ Powoli otworzyć zawór odcinający po stronie ssawnej pompy.
ƒ Aby odpowietrzyć, należy otworzyć kurek powietrza, znajdujący się na górze pompy.
ƒ Zamknąć kurek powietrza, gdy tylko medium wypłynie na górze obudowy.
Procedura dla układów napełniających/odpowietrzających z zaworem zwrotnym,
w których poziom cieczy znajduje się poniżej króćca ssawnego pompy:
ƒ Zamknąć zawór odcinający po stronie tłocznej pompy.
ƒ Otworzyć zawór odcinający po stronie ssawnej pompy.
ƒ Wlać medium przez lej tak, aby całkowicie napełnić przewód ssawny i pompę.
ƒ Odpowietrzyć pompę poprzez otwarcie kurka odpowietrzającego, znajdującego się
na górze pompy.
ƒ Zamknąć kurek powietrza, gdy tylko medium wypłynie na górze obudowy.
7.3

Sprawdzanie kierunku obrotów

PRZESTROGA
Ryzyko szkód materialnych!
Niebezpieczeństwo uszkodzenia części pompy, które smarowane są przez dopływ
medium.
• Przed sprawdzeniem kierunku obrotu i uruchomieniem pompa musi zostać napełniona medium i odpowietrzona.
• Nie uruchamiać pompy, gdy zawory odcinające są zamknięte.
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Silnik można umieścić po prawej lub lewej stronie pompy. Sprawdzenie kierunku obrotów silnika jest obowiązkowym krokiem w procedurze uruchamiania zestawu pompy! Strzałka na górnej części korpusu pompy wskazuje prawidłowy kierunek obrotów.
ƒ Zdjąć osłonę sprzęgła.
ƒ Aby sprawdzić kierunek obrotów, należy odłączyć pompę od sprzęgła.
ƒ Uruchomić silnik na krótki czas. Kierunek obrotów silnika musi być zgodny z kierunkiem obrotów wskazywanym przez strzałkę na pompie.
ƒ Jeśli kierunek obrotów jest nieprawidłowy, należy zmienić połączenia elektryczne
silnika.
ƒ Podłączyć pompę do silnika po upewnieniu się, że kierunek obrotów jest prawidłowy.
ƒ Sprawdzić współosiowość sprzęgła i wyrównać je, jeśli jest taka konieczność.
ƒ Ponownie zainstalować osłonę sprzęgła.
7.4

Włączanie pompy

PRZESTROGA
Ryzyko szkód materialnych!
• Nie uruchamiać pompy, gdy urządzenia odcinające są zamknięte.
• Pompę należy obsługiwać wyłącznie w dopuszczalnym zakresie pracy.

Po prawidłowym zakończeniu prac przygotowawczych i zapewnieniu wszystkich środków bezpieczeństwa pompa jest gotowa do uruchomienia.
Przed uruchomieniem pompy należy sprawdzić, czy:
ƒ Przewody napełniające i wentylujące są zamknięte.
ƒ Łożyska wypełnione są odpowiednią ilością smaru prawidłowego typu (jeśli dotyczy).
ƒ Silnik obraca się w prawidłowym kierunku.
ƒ Osłona sprzęgła podłączona i przykręcona jest prawidłowo.
ƒ Po stronie ssawnej i tłocznej pompy zainstalowane są manometry o odpowiednim
zakresie pomiarowym. Nie wolno instalować manometrów na zagięciach rurociągu.
Energia kinetyczna przetłaczanego medium może wpływać na wartości mierzone w
tych punktach.
ƒ Wszystkie kołnierze zaślepiające zostały zdjęte.
ƒ Urządzenie odcinające po stronie ssawnej pompy jest całkowicie otwarte.
ƒ Urządzenie odcinające w przewodzie ciśnieniowym pompy jest całkowicie zamknięte
lub jedynie lekko otwarte.

OSTRZEŻENIE
Wysokie ciśnienie w układzie stwarza ryzyko urazu ciała!
Moc i stan zainstalowanych pomp wirowych muszą być stale monitorowane.
• Nie podłączać manometrów do pompy pod ciśnieniem.
• Zamontować manometry po stronie ssawnej i stronie ciśnieniowej.

NOTYFIKACJA
Zaleca się podłączyć przepływomierz, aby określić dokładną prędkość dopływu
pompy.

PRZESTROGA
Ryzyko uszkodzenia mienia w wyniku przeciążenia silnik!
• Aby uruchomić pompę, należy przeprowadzić łagodny rozruch, wykorzystać podłączenie w gwiazdę/trójkąt lub regulację prędkości.

ƒ Włączyć pompę.
ƒ Po osiągnięciu prędkości powoli otworzyć zawór odcinający w przewodzie ciśnieniowym i wyregulować pompę do punktu pracy.

ƒ Gdy pompa uruchamia się, całkowicie ją odpowietrzyć za pomocą śruby odpowietrzającej.
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PRZESTROGA
Ryzyko szkód materialnych!
W razie wystąpienia nietypowych hałasów, drgań, temperatur lub wycieków w trakcie rozruchu:
• Natychmiast wyłączyć pompę i usunąć przyczynę.

7.5

Częstotliwość załączania

PRZESTROGA
Ryzyko szkód materialnych!
Nieprawidłowe załączanie może uszkodzić pompę lub silniki.
• Pompę można ponownie włączyć dopiero wtedy, gdy silnik jest całkowicie zatrzymany.

Zgodnie z normą IEC 60034-1 dozwolonych jest maksymalnie 6 połączeń na godzinę.
Zaleca się, aby włączać ponownie w regularnych odstępach czasu.

8

Unieruchomienie

8.1

Wyłączanie pompy i tymczasowe
unieruchomienie

PRZESTROGA
Ryzyko uszkodzenia mienia w wyniku przegrzania!
Gorące przetłaczane media mogą uszkodzić uszczelki pompy, gdy ta znajduje się w
stanie czuwania.
Po wyłączeniu źródła gorąca:
• Pozwolić pompie pracować do momentu spadku temperatury przetłaczanego medium do odpowiedniego poziomu.

PRZESTROGA
Ryzyko uszkodzenia mienia w wyniku zamarznięcia!
Jeśli istnieje ryzyko zamarznięcia:
• Całkowicie opróżnić pompę, aby uniknąć uszkodzenia.

ƒ Zamknąć urządzenie odcinające w przewodzie ciśnieniowym. Jeśli w przewodzie ciƒ
ƒ
ƒ
ƒ
8.2

śnieniowym zainstalowany jest zawór zwrotny i obecne jest przeciwciśnienie, urządzenie odcinające może pozostać otwarte.
Nie zamykać urządzenia odcinającego w przewodzie ssawnym.
Wyłączyć silnik.
Jeśli istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia, upewnić się, że poziom przetłaczanego medium jest prawidłowy.
Uruchamiać pompę co miesiąc na 5 minut. W ten sposób można zapobiec tworzeniu
się osadów w komorze pompy.

Unieruchomienie i magazynowanie

OSTRZEŻENIE
Ryzyko urazu ciała i szkód materialnych!
• Zawartość pompy i płyn płuczący należy utylizować zgodnie z przepisami prawa.
• Podczas wykonywania wszelkich prac należy nosić odzież ochronną, rękawice
oraz okulary ochronne.
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ƒ Przed magazynowaniem należy dokładnie wyczyścić pompę!
ƒ Należy całkowicie opróżnić pompę i dokładnie ją przepłukać.
ƒ Należy spuścić pozostałości przetłaczanego medium i płynu płuczącego, zebrać je
poprzez korek spustowy i zutylizować. Przestrzegać lokalnych przepisów oraz uwag
w sekcji „Utylizacja”!
ƒ Opryskać wnętrze pompy środkiem konserwującym poprzez gniazda ssawne i tłoczne.
ƒ Zamknąć gniazda ssawne i tłoczne za pomocą osłon.
ƒ Nasmarować odsłonięte komponenty smarem lub olejem. W tym celu należy zastosować smar lub olej niezawierający silikonu. Dobierać środki konserwujące zgodnie z
instrukcjami producenta.

9

Konserwacja/naprawa

Zaleca się, aby pompa była serwisowana i poddawana inspekcji przez serwis techniczny
firmy Wilo.
Przeprowadzenie prac konserwacyjnych i napraw wymaga częściowego lub całkowitego
demontażu pompy. Korpus pompy może pozostać zainstalowany w rurociągu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym!
Nieprawidłowe postępowanie w trakcie prac elektrycznych może doprowadzić do
śmierci w wyniku porażenia elektrycznego!
• Wszelkie prace na wyposażeniu elektrycznym mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na urządzeniu należy wyłączyć zasilanie
i zabezpieczyć urządzenie przed przypadkowym włączeniem się.
• Wszelkie naprawy kabla przyłączeniowego pompy należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi.
• Postępować zgodnie z instrukcjami montażu i obsługi pompy, silnika i innych
akcesoriów.
• Po zakończeniu prac ponownie zamontować wszelkie odłączone urządzenia
bezpieczeństwa, takie jak pokrywy skrzynki zaciskowej.

OSTRZEŻENIE
Ostre krawędzie na wirniku!
Na wirniku mogą się stworzyć ostre krawędzie. Istnieje niebezpieczeństwo rozcięcia
kończyn! Należy nosić rękawice ochronne, aby ochronić się przed ranami ciętymi.
9.1

Kwalifikacje personelu

ƒ Prace elektryczne: Prace elektryczne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych elektryków.

ƒ Czynności konserwacyjne: Technik musi znać się na stosowaniu mediów operacyjnych i ich utylizacji. Ponadto technik musi posiadać podstawową wiedzę z zakresu
inżynierii mechanicznej.
9.2

Monitorowanie pracy

PRZESTROGA
Ryzyko szkód materialnych!
Nieprawidłowa obsługa może doprowadzić do uszkodzenia pompy lub silnika. Praca
przy zamkniętym urządzeniu odcinającym przez dłużej niż 5 minut jest niezalecana i
ogólnie niebezpieczna w przypadku gorących mediów.
• Nie uruchamiać pompy bez tłoczonego medium.
• Nie uruchamiać pompy, gdy urządzenie odcinające w przewodzie ssawnym jest zamknięte.
• Nie uruchamiać pompy na dłuższy czas, gdy urządzenie odcinające w przewodzie
ciśnieniowym jest zamknięte. To może doprowadzić do przegrzania się tłoczonego
medium.
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Pompa musi stale pracować cicho i bez drgań.
Łożyska toczne muszą zawsze poruszać się cicho i bez drgań.
Zwiększone zużycie prądu przy niezmienionych warunkach eksploatacji jest oznaką
uszkodzenia łożyska. Temperatura łożyska może wzrosnąć do 50°C powyżej temperatury otoczenia, ale nigdy nie wzrośnie powyżej 80°C.
ƒ Należy regularnie sprawdzać uszczelnienia statyczne i uszczelkę wału pod kątem
nieszczelności.
ƒ W przypadku pomp z uszczelnieniami mechanicznymi w trakcie pracy widoczne mogą być drobne nieszczelności lub może ich nie być wcale. Jeśli w uszczelce obecna
jest znaczna nieszczelność, oznacza to, że jej powierzchnie są zużyte. Należy wymienić taką uszczelkę. Żywotność uszczelek mechanicznych w znacznym stopniu
zależna jest od warunków eksploatacji (temperatura, ciśnienie, właściwości tłoczonego medium).
ƒ Firma Wilo zaleca, aby regularnie sprawdzać elementy sprzęgła elastycznego i wymieniać je po zauważeniu pierwszych oznak zużycia.
ƒ Firma Wilo zaleca, aby uruchamiać pompy rezerwowe co najmniej raz w tygodniu,
aby zapewnić ich stałą gotowość do pracy.
9.3

Czynności konserwacyjne

Pompy Atmos TERA-SCH wymagają niewiele rutynowej konserwacji. Jednakże regularna obserwacja i analiza różnych parametrów pracy pozwoli uniknąć poważnych problemów.
Należy codziennie odnotowywać parametry pracy, takie jak ciśnienie ssania i tłoczenia
czy prędkość przepływu. Zaleca się odnotowywać parametry dwa razy na zmianę.
Wszelkie nagłe zmiany powinny być wskazaniem do wykonania przeglądu.
Niektóre z wykonywanych w tym celu rutynowych kontroli konserwacyjnych opisano
poniżej:
Części

Czynność

Okres

Uszczelka mechaniczna

Sprawdzić pod kątem nieszczelności

Codziennie

Sprawdzić pod kątem nieszczelności

Codziennie

Szczeliwo dławika

10–120 kropel/min
jest stanem normalnym

Sprawdzić pod kątem nieszczelności

Raz na pół roku

W razie konieczności wymienić
uszczelnienie na
nowe

Sprawdzić temperaturę

Co tydzień

Łożyska nasmarowane są na cały
okres eksploatacji i
nie wymagają konserwacji

Ciśnienie na ssaniu

Sprawdzić ciśnienia

Codziennie

Ciśnienie tłoczenia

Sprawdzić ciśnienia

Codziennie

Sprawdzić pod kątem nieszczelności

Co tydzień

Drgania

Sprawdzić pod kątem drgań

Co tydzień

Sprawdzić pod kątem wartości znamionowych

Co tydzień

Napięcie i prąd
Element obrotowy

Sprawdzić pod kątem zużycia

Raz na rok
Raz na rok

Luz

Sprawdzić luz pomiędzy pierścieniem ślizgowym i
wirnikiem

Całkowite podnoszenie dynamiczne

Sprawdzić stronę
ssawną i tłoczną

Raz na rok

Szczeliwo dławika

Łożyska

Płukanie
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Przepływ przez rury
płuczące musi być
bezproblemowy i
stały

W razie zwiększenia
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Czynność

Okres

Uwagi

Sprawdzić współosiowość pompy
względem silnika

Raz na pół roku

Jako odniesienie
należy wykorzystać
rysunek GA pompy i
silnika

Tab. 12: Rutynowe kontrole konserwacyjne
ƒ Łożyska toczne należy serwisować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi producenta silnika.
9.4

Opróżnianie i czyszczenie

OSTRZEŻENIE
Ryzyko urazu ciała i szkód materialnych!
• Zawartość pompy i płyn płuczący należy utylizować zgodnie z przepisami prawa.
• Podczas wykonywania wszelkich prac należy nosić odzież ochronną, rękawice
oraz okulary ochronne.
9.5

Demontaż

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym!
Nieprawidłowe postępowanie w trakcie prac elektrycznych może doprowadzić do
śmierci w wyniku porażenia elektrycznego!
• Wszelkie prace na wyposażeniu elektrycznym muszą być przeprowadzane przez
wykwalifikowanego elektryka.
• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na urządzeniu należy wyłączyć zasilanie
i zabezpieczyć urządzenie przed przypadkowym włączeniem się.
• Wszelkie naprawy kabla przyłączeniowego pompy należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi.
• Postępować zgodnie z instrukcjami montażu i obsługi pompy, silnika i innych
akcesoriów.
• Po zakończeniu prac ponownie zamontować wszelkie odłączone urządzenia
bezpieczeństwa, takie jak pokrywy skrzynki zaciskowej.
Przed rozpoczęciem demontażu należy upewnić się, że dostępne są następujące narzędzia i urządzenia:
ƒ Podnośnik / blok koła łańcuchowego będące w stanie wytrzymać wagę zespołu tłoczącego
ƒ Wybór pierścieni i kluczy płaskich w rozmiarach brytyjskich i metrycznych
ƒ Śruby oczkowe w rozmiarach brytyjskich i metrycznych
ƒ Lina bawełniana, lina stalowa, zawiesia
ƒ Bloki uszczelniające z twardego drewna lub metalu
ƒ Inne narzędzia, takie jak zestaw kluczy imbusowych, wiertła, wkrętak do kołków, pilniki itp.
ƒ Wyciągacz / ściągacz do łożysk i sprzęgieł
Przeprowadzenie prac konserwacyjnych i napraw wymaga częściowego lub całkowitego
demontażu pompy. Korpus pompy może pozostać zainstalowany w rurociągu.
ƒ Wyłączyć zasilanie pompy i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
ƒ Zamknąć wszystkie zawory na przewodzie ssącym i przewodzie ciśnieniowym.
ƒ Opróżnić pompę poprzez otwarcie korka spustowego i śruby odpowietrzającej.
ƒ Zdjąć osłonę sprzęgła.
ƒ Jeśli są obecne: Zdjąć tuleję pośrednią sprzęgła.
ƒ Odkręcić śruby mocujące silnika od ramy głównej.
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9.5.1




Rysunki złożeniowe hydrauliki














   

  



    

    

      

Fig. 25: Rysunek złożeniowy hydrauliki Atmos TERA-SCH (wersja z uszczelnieniem mechanicznym bez tulei)
Nr

Opis części

Nr

Opis części

Nr

Opis części

Śruby do obudowy łożyska

12

Śruby do osłony korpusu uszczelniającego

23

Kołek rozprężny dla lokalizacji

2

Obudowa łożyska (strona napędowa)

13

Osłona korpusu uszczelniającego

24

Wał

3

Łożysko

14

Klucz wirnika

25

Pierścień ślizgowy

4

Pierścień podtrzymujący

15

Śruby do kołnierza podzielonego

26

Nakrętka wirnika

Pokrywa łożyska (strona napędowa) 16

Śruby do podnoszenia

27

Kołek rozprężny dla pierścienia ślizgowego

Pierścień rozpryskowy do wody

17

Kurek powietrza

28

Śruby do osłony uszczelnienia mechanicznego

Pokrywa uszczelnienia mechanicznego

18

Śruby rozpierające do otwierania
górnej obudowy

29

Śruby do pokrywy łożyska

Pierścień uszczelniający

19

Przewód rurowy

30

Pokrywa łożyska (strona nienapędowa)

9

Uszczelka mechaniczna

20

Górny korpus pompy

31

Podkładka zabezpieczająca

10

Pierścień podpierający

21

Wirnik

32

Nakrętka blokująca

Korek sześciokątny

22

Dolny korpus pompy

33

Obudowa łożyska (strona nienapędowa)

1

5
6
7
8

11

Tab. 13: Rysunek złożeniowy hydrauliki Atmos TERA-SCH (wersja z uszczelnieniem mechanicznym bez tulei)
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Fig. 26: Rysunek złożeniowy hydrauliki Atmos TERA-SCH (wersja z uszczelnieniem mechanicznym z tulejami)
Nr

Opis części

Nr

Opis części

Nr

Opis części

1

Śruby do obudowy łożyska

35

Pierścień uszczelniający dla tulei

20

Górny korpus pompy

2

Obudowa łożyska (strona napędowa)

11

Korek sześciokątny

23

Kołek rozprężny dla lokalizacji

3

Łożysko

25

Pierścień ślizgowy

24

Wał

4

Pierścień podtrzymujący

13

Osłona korpusu uszczelniającego

22

Dolny korpus pompy

Pokrywa łożyska (strona napędowa) 12

Śruby do osłony korpusu uszczelniającego

27

Kołek rozprężny dla pierścienia ślizgowego

Pierścień rozpryskowy do wody

14

Klucz wirnika

28

Śruby do osłony uszczelnienia mechanicznego

36

Nakrętka tulei

15

Śruby do kołnierza podzielonego

29

Śruby do pokrywy łożyska

7

Pokrywa uszczelnienia mechanicznego

17

Kurek powietrza

30

Pokrywa łożyska (strona nienapędowa)

8

Pierścień uszczelniający

19

Przewód rurowy

31

Podkładka zabezpieczająca

Uszczelka mechaniczna

18

Śruby rozpierające do otwierania
górnej obudowy

32

Nakrętka blokująca

Pierścień podpierający

16

Śruby do podnoszenia

33

Obudowa łożyska (strona nienapędowa)

Tuleja

21

Wirnik

5
6

9
10
34

Tab. 14: Rysunek złożeniowy hydrauliki Atmos TERA-SCH (wersja z uszczelnieniem mechanicznym z tulejami)
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Fig. 27: Rysunek złożeniowy hydrauliki Atmos TERA-SCH (wersja ze szczeliwem dławika)
Nr

Opis części

Nr

Opis części

Nr

Opis części

1

Śruby do obudowy łożyska

17

Kurek powietrza

31

Podkładka zabezpieczająca

2

Obudowa łożyska (strona napędowa)

18

Śruby rozpierające do otwierania
górnej obudowy

32

Nakrętka blokująca

Łożysko

19

Przewód rurowy

33

Obudowa łożyska (strona nienapędowa)

4

Pierścień podtrzymujący

20

Górny korpus pompy

34

Tuleja

5

Pokrywa łożyska (strona napędowa) 21

Wirnik

35

Pierścień uszczelniający dla tulei

6

Pierścień rozpryskowy do wody

22

Dolny korpus pompy

36

Nakrętka tulei

11

Korek sześciokątny

23

Kołek rozprężny dla lokalizacji

37

Pokrywa dławika

12

Śruby do osłony korpusu uszczelniającego

24

Wał

38

Szczeliwo dławika

13

Osłona korpusu uszczelniającego

25

Pierścień ślizgowy

39

Pierścień profilujący

Klucz wirnika

27

Kołek rozprężny dla pierścienia ślizgowego

40

Śruby do pokrywy dławika

Śruby do kołnierza podzielonego

29

Śruby do pokrywy łożyska

Śruby do podnoszenia

30

Pokrywa łożyska (strona nienapędowa)

3

14
15
16

Tab. 15: Rysunek złożeniowy hydrauliki Atmos TERA-SCH (wersja z uszczelnieniem mechanicznym z tulejami)
9.5.2

Demontaż górnego korpusu

Zamknąć zawory odcinające w przewodzie ssawnym i tłocznym.
Opróżnić pompę i otworzyć kurek powietrza (17).
Wyjąć oba kołki rozprężne (23) i odkręcić wszystkie nakrętki kołnierza podzielonego.
Typy ze szczeliwem dławika
ƒ Odkręcić śruby pokrywy dławika (40) z obu końców i zsunąć pokrywę dławika (37).
ƒ Zdjąć szczeliwo dławika (38) i pierścień profilujący (39).
ƒ Podłączyć odpowiedni sprzęt podnoszący do śrub do podnoszenia (16), znajdujących
się na górnej połowie korpusu (20).
ƒ Zdjąć górny korpus.
ƒ Wyjąć uszczelkę papierową, znajdującą się pomiędzy dwiema połówkami korpusu.
Typy z uszczelnieniem mechanicznym
ƒ Odłączyć przewody rurowe (19).
ƒ Odkręcić nakrętki pokryw uszczelnienia mechanicznego (7) i zsunąć pokrywy z wału
(24).
ƒ Usunąć wszystkie śruby (15), które łączą górną i dolną część korpusu (20, 22).
ƒ Podłączyć odpowiedni sprzęt podnoszący do śrub do podnoszenia (16), znajdujących
się na górnej połowie korpusu (20).
ƒ Zdjąć górny korpus.
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ƒ Wyjąć uszczelkę papierową, znajdującą się pomiędzy dwiema połówkami korpusu.
9.5.3

Demontaż elementu obrotowego

NOTYFIKACJA
Podczas demontażu należy uważać, aby nie uszkodzić wirnika!
Jeśli wirnik jest zamocowany zbyt mocno, należy ostrożnie i równomiernie podgrzać
płaszcze wirnika w stronę piasty.

Identyczne kroki dla wszystkich typów pomp
ƒ Usunąć śruby/nakrętki sprzęgła.
ƒ Wykręcić śruby (1) korpusów łożysk (2, 33).
ƒ Wyciągnąć element obrotowy.
ƒ Zdemontować sprzęgło.
ƒ Zdjąć obudowy łożysk na stronie napędowej (2) i nienapędowej (33).
ƒ Zdemontować łożyska po stronie napędowej i stronie nienapędowej (3) za pomocą
ściągacza. Bezwzględnie nie należy zdejmować łożyska poprzez wywieranie siły
na zewnętrzną bieżnię!
ƒ Zdjąć pierścień podtrzymujący (4) ze strony nienapędowej wału (24).
ƒ Zdemontować pierścienie rozpryskowe (6) z obu stron wału (24).
Dodatkowe kroki dla wersji ze szczeliwem dławika
ƒ Wykręcić śruby (40) pokryw dławika (37).
ƒ Zdjąć pokrywę dławika (37) i dławik (38) z wału wraz z pierścieniem profilującym
(39).
ƒ Odkręcić i zdjąć nakrętki tulei (36) z obu stron.
ƒ Ostrożnie zdjąć pierścień uszczelniający (35) z tulei (34) za pomocą odpowiedniego
narzędzie w taki sposób, aby go nie uszkodzić.
ƒ Zdjąć pierścienie ślizgowe (25) z wirnika (21).
ƒ Wyczyścić wał, aby przygotować go do zdjęcia tulei.
ƒ Aby bezproblemowo zdjąć tuleje, należy nałożyć nieco kremu nawilżającego lub
smaru na wał i zsunąć z niego tuleje
ƒ Zaznaczyć pozycję wirnika (21) na wale (22), aby ułatwić umieszczenie go w odpowiednim miejscu w trakcie ponownego montażu!
ƒ Ostrożnie zdjąć wirnik (21). Uważać, aby nie uszkodzić klucza wirnika (14)!
Dodatkowe kroki dla wersji z uszczelnieniem mechanicznym z tulejami
ƒ Usunąć śruby (28) pokrywy uszczelki mechanicznej (7).
ƒ Ostrożnie zsunąć pokrywę uszczelki mechanicznej (7) z wału (22).
ƒ Aby ułatwić umieszczenie w prawidłowym miejscu podczas ponownego montażu,
należy zaznaczyć pozycję uszczelnienia mechanicznego (9) na wale (22).
ƒ Ostrożnie ściągnąć uszczelkę mechaniczną (9) z wału.
ƒ Zdjąć pierścień podpierający (10).
ƒ Odkręcić i zdjąć nakrętki tulei (36) z obu stron.
ƒ Ostrożnie zdjąć pierścień uszczelniający (35) z tulei (34) za pomocą odpowiedniego
narzędzie w taki sposób, aby go nie uszkodzić.
ƒ Zdjąć pierścienie ślizgowe (25) z wirnika (21).
ƒ Wyczyścić wał, aby przygotować go do zdjęcia tulei.
ƒ Aby bezproblemowo zdjąć tuleje, należy nałożyć nieco kremu nawilżającego lub
smaru na wał i zsunąć z niego tuleje
ƒ Zaznaczyć pozycję wirnika (21) na wale (22), aby ułatwić umieszczenie go w odpowiednim miejscu w trakcie ponownego montażu!
ƒ Ostrożnie zdjąć wirnik (21). Uważać, aby nie uszkodzić klucza wirnika (14)!
Dodatkowe kroki dla wersji z uszczelnieniem mechanicznym mechaniczną bez tulei
ƒ Usunąć śruby (28) pokrywy uszczelki mechanicznej (7).
ƒ Ostrożnie zsunąć pokrywę uszczelki mechanicznej (7) z wału (22).
ƒ Aby ułatwić umieszczenie w prawidłowym miejscu podczas ponownego montażu,
należy zaznaczyć pozycję uszczelnienia mechanicznego (9) na wale (22).
ƒ Ostrożnie ściągnąć uszczelkę mechaniczną (9) z wału.
ƒ Zdjąć pierścień podpierający (10).
ƒ Zdjąć pierścienie ślizgowe (25) z wirnika (21).
ƒ Zaznaczyć pozycję wirnika (21) na wale (22), aby ułatwić umieszczenie go w odpowiednim miejscu w trakcie ponownego montażu!
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ƒ Ostrożnie zdjąć wirnik (21). Uważać, aby nie uszkodzić klucza wirnika (14)!
9.6
9.6.1

Badanie komponentów wewnętrznych
Sprawdzenie pierścieni ślizgowych

Sprawdzić oba pierścienie ślizgowe (25) pod kątem nierównomiernego zużycia.
ƒ Zmierzyć otwór pierścienia ślizgowego (25) w odpowiednich odstępach na obwodzie
za pomocą wewnętrznego mikrometru.
ƒ Zmierzyć średnicę nasadki wirnika w odpowiednich odstępach na obwodzie za pomocą zewnętrznego mikrometru. Porównanie obu pomiarów wskazuje wielkość luzu
średnicowego pomiędzy pierścieniem ślizgowym i nasadką wirnika.
Wskazania dla wymiany pierścienia ślizgowego i konieczności przywrócenia pierwotnego luzu:
ƒ Luz wynosi 150% lub więcej w porównaniu z pierwotnie zaprojektowanym luzem
ƒ Dalsze pogarszanie się wydajności hydraulicznej w dalszym okresie eksploatacji jest
niedopuszczalne
Jeśli jedno z powyższych wskazań występuje, należy wymienić pierścienie ślizgowe. Luz
pomiędzy nasadką wirnika i pierścieniem ślizgowym należy przywrócić do pierwotnej
zaprojektowanej wartości. Należy tego dokonać poprzez zainstalowanie pierścieni ślizgowych z małym otworem, którego wielkość dopasowana jest do średnicy wirnika.

9.6.2

Sprawdzenie tulei

9.6.3

Sprawdzenie wirnika

Sprawdzić tuleje pod kątem bruzd lub zużycia. Jeśli obecne są bruzdy lub ślady zużycia,
należy taką część wymienić.
Sprawdzić wirnik
ƒ Pod kątem uszkodzenia
ƒ Pod kątem wżerów spowodowanych korozją/erozją
ƒ Pod kątem wżerów spowodowanych przez kawitację
ƒ pod kątem zgiętych lub pękniętych łopatek
ƒ Pod kątem zużycia łopatki wlotowej i wylotowej
Jeśli uszkodzenie jest duże, zaleca się wymianę wirnika. Przed podjęciem jakiejkolwiek
decyzji o rozpoczęciu prac naprawczych należy skontaktować się z firmą Wilo, aby uzyskać odpowiednie informacje.
Sprawdzić zużycie wokół nasadki wirnika w sposób opisany w rozdziale „Sprawdzenie
pierścieni ślizgowych”.

9.6.4

Sprawdzenie wału i kluczy

Sprawdzić wał
ƒ Pod kątem prawidłowego ustawienia
ƒ pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji
Jeśli różnica między skrajnymi wskazaniami (Total Indicated Reading – TIR) po pomiarze
wału wynosi więcej niż 0,1 mm, zaleca się wymienić lub naprawić wał. Przed podjęciem
jakiejkolwiek decyzji o rozpoczęciu prac naprawczych należy skontaktować się z firmą
Wilo, aby uzyskać odpowiednie informacje.
Sprawdzić klucze i rowki wału pod kątem uszkodzeń i zużycia. Usunąć i wymienić
uszkodzone lub zużyte klucze.

9.6.5
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Sprawdzenie łożysk

Łożyska kulkowe zamocowane w urządzeniach z serii Atmos TERA-SCH są nasmarowane na cały okres eksploatacji. Nie wymagają konserwacji. Sprawdzić, czy łożysko obraca
się swobodnie i płynnie, sprawdzić, czy na pierścieniu zewnętrznym nie ma śladów
abrazji ani odbarwień. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności łożyska zaleca się jego wymianę.
Oznaczenie

Rozmiar

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
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Oznaczenie

Rozmiar

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

Tab. 16: Łożyska kulkowe
9.6.6

Sprawdzenie uszczelnienia mechanicznego

9.7

Montaż

Upewnić się, że na powierzchni ślizgowej nie ma zadrapań ani śladów nietypowego zużycia. Sprawdzić, czy manszeta napędowa jest dobrze przykręcona do wału i znajduje
się w prawidłowym miejscu. Upewnić się, że żadne materiały nie blokują działania sprężyny.
Montaż należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi rysunkami, znajdującymi się w
rozdziale „Demontaż”.
ƒ Przed montażem wyczyścić i sprawdzić poszczególne komponenty pod kątem zużycia. Uszkodzone lub zużyte części należy wymieniać na oryginalne części zamienne.
ƒ Przed montażem należy pokryć miejsca instalacji grafitem lub podobną substancją.
ƒ Sprawdzić pierścienie uszczelniające pod kątem uszkodzenia lub wymienić, jeśli będzie to konieczne.
ƒ Płaskie uszczelki należy regularnie wymieniać.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym!
Nieprawidłowe postępowanie w trakcie prac elektrycznych może doprowadzić do
śmierci w wyniku porażenia elektrycznego!
• Wszelkie prace na wyposażeniu elektrycznym mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na urządzeniu należy wyłączyć zasilanie
i zabezpieczyć urządzenie przed przypadkowym włączeniem się.
• Wszelkie naprawy kabla przyłączeniowego pompy należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi.
• Postępować zgodnie z instrukcjami montażu i obsługi pompy, silnika i innych
akcesoriów.
• Po zakończeniu prac ponownie zamontować wszelkie odłączone urządzenia
bezpieczeństwa, takie jak pokrywy skrzynki zaciskowej.

NOTYFIKACJA
Nie dopuszczać do kontaktu elementów uszczelniających (pierścieni
uszczelniających), wykonanych z gumy EP, ze smarami na bazie oleju mineralnego.
Kontakt ze smarami na bazie oleju doprowadzi do puchnięcia lub rozpadu. Pierścień
uszczelniający należy mocować jedynie z użyciem wody lub alkoholu!

9.7.1

Ponowny montaż elementu obrotowego
Wersja szczeliwa dławika
ƒ Umieścić klucz wirnika (14) w jego gnieździe na wale (24).
ƒ Przesunąć wirnik (21) na jego pozycję na wale (24), zaznaczoną w trakcie demontażu.
ƒ Umieścić pierścienie ślizgowe (25) na wirniku (21).
ƒ Nasunąć tuleję (34) na obie strony wirnika poprzez wał.
ƒ Umieścić pierścień uszczelniający (35) pomiędzy wałem (22) i tuleją (34), upewniając
się, że jego pozycja jest prawidłowa.
ƒ Nakręcić nakrętkę tulei (36), ale nie dokręcać jej jeszcze.
ƒ Nasunąć pierścień profilujący (39).
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ƒ Umieścić pokrywy dławika (37), a następnie pierścienie rozpryskowa (6) po obu stroƒ
ƒ
ƒ
ƒ

nach.
Nasunąć pokrywy wewnętrzne łożyska (5, 30) na obie strony wału (24).
Umieścić pierścienie podtrzymujące (4).
Umieścić łożyska (3) na końcach wału za pomocą odpowiedniego narzędzia.
Wcisnąć korpusy łożysk (2, 33) na łożyska (3) za pomocą pobijaka.

Wersja z uszczelnieniem mechanicznym z tulejami
ƒ Umieścić klucz wirnika (14) w jego gnieździe na wale (24).
ƒ Przesunąć wirnik (21) na jego pozycję na wale (24), zaznaczoną w trakcie demontażu.
ƒ Umieścić pierścienie ślizgowe (25) na wirniku (21).
ƒ Nasunąć tuleję (34) na obie strony wirnika poprzez wał.
ƒ Umieścić pierścień uszczelniający (35) pomiędzy wałem (22) i tuleją (34), upewniając
się, że jego pozycja jest prawidłowa.
ƒ Nakręcić nakrętkę tulei (36), ale nie dokręcać jej jeszcze.
Wersja z uszczelnieniem mechanicznym bez tulei
ƒ Umieścić klucz wirnika (14) w jego gnieździe na wale (24).
ƒ Przesunąć wirnik (21) na jego pozycję na wale (24), zaznaczoną w trakcie demontażu.
ƒ Umieścić pierścienie ślizgowe (25) na wirniku (21).
ƒ Nakręcić nakrętkę wirnika (36), ale nie dokręcać jej jeszcze.
Ponownie zamontować samo uszczelnienie mechaniczne
W trakcie montażu należy bezwzględnie dbać o czystość. Należy chronić powierzchnie
uszczelek i pierścieni montażowych przed uszkodzeniem. Nie pokrywać powierzchni
ślizgowych smarem, ponieważ w trakcie mocowania muszą być suche, czyste i wolne od pyłu! Kołki napędu należy wymieniać za każdym razem po zdemontowaniu
uszczelnienia!
Podczas montażu uszczelki pierścienie uszczelniające można nasmarować, aby zredukować tarcie. Pierścienie uszczelniające z gumy EP nie mogą mieć kontaktu z olejem ani
smarem. W takim przypadku do smarowania zaleca się stosować glicerynę lub wodę.
1

Korpus pompy

2

Gniazdo stacjonarne

3

Gniazdo stacjonarne

4

Płyta dławika

5

Pierścień uszczelniający

6

Wał

X

Uszczelka mechaniczna

1.6

Pierścień podpierający

Śruba mocująca pierścień podpierający
Umieścić pierścień regulacyjny uszczelnienia mechanicznego na zaznaczonej pozycji.
Umieścić śrubę chwytającą (13) na jej miejscu na pierścieniu regulacyjnym, ale nie
dokręcać jej jeszcze.
Podczas dociskania gniazd stacjonarnych dbać o to, aby rozkład docisku był równomierny. Aby zapewnić odpowiednie smarowanie, należy wykorzystać dużą ilość wody lub alkoholu. W razie konieczności należy użyć tulei mocującej.
Upewnić się, że stacjonarny pierścień uszczelniający jest osadzony pod kątem prostym.

1.7

ƒ
ƒ
ƒ

Fig. 28: Lokalizacja uszczelnienia mechanicznego na wale

ƒ

W przypadku pozostałych części należy postępować zgodnie z procedurą dla pompy w
wersji ze szczeliwem dławika:
ƒ Umieścić pokrywy uszczelnienia mechanicznego (7), a następnie pierścienie rozpryskowe (6) po obu stronach.
ƒ Nasunąć pokrywy wewnętrzne łożyska (5, 30) na obie strony wału (24).
ƒ Umieścić pierścienie podtrzymujące (4).
ƒ Umieścić łożyska (3) na końcach wału za pomocą odpowiedniego narzędzia.
ƒ Wcisnąć korpusy łożysk (2, 33) na łożyska (3) za pomocą pobijaka.
Pompa

Uszczelnienie mechaniczne bez tulei

Uszczelnienie mechaniczne z tuleją

Średnica
uszczelnienia
(Ø dw)

Średnica
uszczelnienia
(Ø dw)

Odległość na wale (L)
[mm]

[mm]

[mm]

[mm]
MG1
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Odległość na wale (L)

MG74

MG1

MG74
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Pompa

Uszczelnienie mechaniczne bez tulei

Uszczelnienie mechaniczne z tuleją

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

Tab. 17: Tabela regulacji uszczelnienia mechanicznego
9.7.2

Ponowny montaż pompy

Upewnić się, że korpus jest czysty, suchy i wolny od ciał obcych. Dokładnie wyczyścić
pierścień ślizgowy korpusu i upewnić się, że jest wolny od zadziorów.

NOTYFIKACJA
Uszczelkę należy wymienić za każdym razem po otwarciu pompy!

Fig. 29: Przykład cięcia ukośnego

Fig. 30: Przykład cięcia prostego

Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Atmos TERA-SCH

Wersja szczeliwa dławika
ƒ Przygotować nową uszczelkę z czarnego papieru łączącego o grubości 0,25 mm lub
podobnego materiału uszczelniającego.
ƒ Unieść zespół wirnika i umieścić go na dolnym korpusie pompy (22).
ƒ Umieścić nową uszczelkę na kołnierzu dzielonym dolnej połowy korpusu.
ƒ Upewnić się, że kołek rozprężny (27) pierścienia uszczelniającego (25) jest prawidłowo umieszczony w swoim gnieździe.
ƒ Przykręcić pokrywy po stronie łożysk (5, 30) do korpusów łożysk (2, 33) oraz korpus
łożyska do korpusu dolnego (22).
ƒ Pociągnąć pierścień rozpryskowy (6), pokrywę dławika (37) oraz pierścień profilujący
(39) w stronę łożysk (3) po obu stronach.
ƒ Sprawdzić pozycję wirnika i upewnić się, że jest prawidłowa. Jeśli konieczne jest
przeprowadzenie regulacji, należy to zrobić poprzez poluzowanie/dokręcenie nakrętek tulei (36) po obu stronach wirnika.
ƒ Umieścić wszystkie śruby kołnierza podzielonego (15) w odpowiednich pozycjach
ƒ Umieścić górną połowę korpusu (20).
ƒ Umieścić kołki rozporowe (23) korpusu.
ƒ Umieścić śruby (1) dla obudowy łożyska we właściwych miejscach.
ƒ Dokręcić śruby za pomocą wałka skrętnego, stosując odpowiednią sekwencję. Momenty dokręcenia znajdują się w rozdziale „Momenty dociągające śrub”.
ƒ Sprawdzić, czy pierścień ślizgowy (25) umieszczony jest na odpowiedniej pozycji.
ƒ Umieścić odpowiednią ilość pierścieni uszczelniających dławika w dławnicy. Prawidłowa procedura cięcia pierścieni uszczelniających przedstawiona jest na dołączonych rysunkach.
ƒ Wcisnąć pierścień profilujący (39) i umieścić pozostałe pierścienie uszczelniające
dławika.
ƒ Umieścić pokrywę dławika (37) na pozycji i dokręcić jej śruby (40) ręką. Sprawdzić,
czy wał obraca się swobodnie.
Pompa

Rozmiar
szczeliwa
dławika
[mm2]

Ilość pierścieni
uszczelniających

Pompa

Rozmiar
szczeliwa
dławika
[mm]

Ilość pierścieni
uszczelniających

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
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Pompa

Rozmiar
szczeliwa
dławika
[mm2]

Ilość pierścieni
uszczelniających

Pompa

Rozmiar
szczeliwa
dławika
[mm]

Ilość pierścieni
uszczelniających

SCH 250-360

12,7

4

SCH 400-550

16

4

SCH 250-380

16

4

Tab. 18: Tabela szczegółów szczeliwa dławika
Wersje z uszczelnieniem mechanicznym
ƒ Przygotować nową uszczelkę z czarnego papieru łączącego o grubości 0,25 mm lub
podobnego materiału uszczelniającego.
ƒ Unieść zespół wirnika i umieścić go na dolnym korpusie pompy (22).
ƒ Umieścić nową uszczelkę na kołnierzu dzielonym dolnej połowy korpusu.
ƒ Upewnić się, że kołek rozprężny (27) pierścienia uszczelniającego (25) jest prawidłowo umieszczony w swoim gnieździe.
ƒ Przykręcić pokrywy po stronie łożysk (5, 30) do korpusów łożysk (2, 33) oraz korpus
łożyska do korpusu dolnego (22).
ƒ Pociągnąć pierścień rozpryskowy (6), pokrywę dławika (37) oraz pierścień profilujący
(39) w stronę łożysk (3) po obu stronach.
ƒ Sprawdzić pozycję wirnika i upewnić się, że jest prawidłowa. Jeśli konieczne jest
przeprowadzenie regulacji, należy to zrobić poprzez poluzowanie/dokręcenie nakrętek tulei (36) po obu stronach wirnika.
ƒ Umieścić wszystkie śruby kołnierza podzielonego (15) w odpowiednich pozycjach
ƒ Umieścić górną połowę korpusu (20).
ƒ Umieścić kołki rozporowe (23) korpusu.
ƒ Umieścić śruby (1) dla obudowy łożyska we właściwych miejscach.
ƒ Dokręcić śruby (15) i (1) za pomocą wałka skrętnego, stosując odpowiednią sekwencję. Momenty dokręcenia znajdują się w rozdziale „Momenty dociągające śrub”.
ƒ Nasunąć pokrywy uszczelnienia mechanicznego (7) na odpowiednie pozycje i dokręcić śruby (28), znajdujące się na nich.
ƒ Sprawdzić, czy pierścień ślizgowy (25) umieszczony jest na odpowiedniej pozycji.
ƒ Zamocować przewód rurowy (19) do pokryw uszczelnienia mechanicznego (7).

NOTYFIKACJA
Podczas montażu elementów ze stali nierdzewnej należy nałożyć pastę z dwusiarczku molibdenu, aby zapobiec zatarciu/zakleszczeniu. To ułatwi również demontaż w
przyszłości.

9.7.3

Momenty dokręcenia śrub

Klasa właściwości
8.8

Moment
obrotowy

Średnica nominalna – Gwint grubozwojny
M6

M8

M10

M12

M14

M16

M20

M22

M24

M27

M30

M33

M36

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

Tab. 19: Momenty dokręcenia – Śruba nieobrobiona (czarne wykończenie); Współczynnik tarcia 0,14
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Usterki, przyczyny usterek
i ich usuwanie
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko śmierci w wyniku porażenia elektrycznego!
Nieprawidłowe postępowanie w trakcie prac elektrycznych może doprowadzić do
śmierci w wyniku porażenia elektrycznego! Prace elektryczne może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
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OSTRZEŻENIE
W obszarze roboczym pompy nie mogą przebywać żadne osoby!
W wyniku pracy pompy może dojść do (poważnych) urazów ciała! W związku z tym w
obszarze roboczym nie mogą przebywać żadne osoby. W razie konieczności wejścia
do obszaru roboczego pompy musi ona zostać wyłączona i zabezpieczona przed ponownym, nieupoważnionym włączeniem.

OSTRZEŻENIE
Ostre krawędzie na wirniku!
Na wirniku mogą się stworzyć ostre krawędzie. Istnieje niebezpieczeństwo rozcięcia
kończyn! Należy nosić rękawice ochronne, aby ochronić się przed ranami ciętymi.

Dodatkowe kroki w ramach rozwiązywania problemów
Jeśli wykonanie opisanych tutaj czynności nie usunie awarii, należy skontaktować się z
serwisem technicznym. Serwis techniczny może pomóc w następujące sposoby:
ƒ Pomoc telefoniczna lub pisemna.
ƒ Pomoc na miejscu.
ƒ Przegląd i naprawa w fabryce.
Pomoc ze strony serwisu technicznego może wiązać się z koniecznością poniesienia
kosztów! Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
10.1

Usterki
Typy możliwych błędów
Typ błędu

Opis

1

Zbyt niska wydajność

2

Przeciążenie silnika

3

Zbyt wysokie ciśnienie po stronie pompy

4

Zbyt wysoka temperatura łożyska

5

Nieszczelność korpusu pompy

6

Nieszczelność uszczelnienia wału

7

Pompa nie pracuje płynnie lub jest głośna

8

Zbyt wysoka temperatura pompy

Tab. 20: Typy błędów
10.2

Przyczyny i rozwiązania

Typ błędu:
1

2

3

4

5

6

7

8

X
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Rozwiązanie

Przeciwciśnienie jest
zbyt wysokie

– Sprawdzić układ pod
kątem zanieczyszczeń
– Zresetować punkt
pracy

X

X

Pompa i/lub rurociąg nie – Odpowietrzyć pompę i
napełnia się w pełni
napełnić przewód ssawny

X

X

Zbyt niskie ciśnienie
– Poprawić poziom tłowlotowe lub zbyt wyso- czonego medium
ka wysokość zasysania – Zminimalizować opór
w przewodzie ssawnym
– Wyczyścić filtr
– Zredukować wysokość
zasysania poprzez zainstalowanie pompy niżej

X

X

Przyczyna
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Typ błędu:
1

2

3

4

5

X

6

7

8

X

Rozwiązanie

X

Szczelina uszczelnienia – Wymienić zużyty pierjest zbyt duża z powodu ścień ślizgowy
zużycia

X

Nieprawidłowy kierunek – Zmienić fazy połączeobrotów
nia silnika

X

Pompa zasysa powietrze – Wymienić uszczelkę
lub przewód ssawny jest – Sprawdzić przewód
nieszczelny
ssawny

X

Zator w przewodzie
ssawnym lub wirniku

– Usunąć zator

Pompa jest zablokowana przez luźne lub zablokowane części

– Wyczyścić pompę

Poduszki powietrzne w
rurociągu

– Zmienić układ pompy
lub zainstalować zawór
odpowietrzający

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

Prędkość jest zbyt niska
– z pracą przetwornicy
częstotliwości
– bez pracy przetwornicy częstotliwości

– Zwiększyć częstotliwość w dozwolonym
zakresie
– Sprawdzić napięcie

Silnik pracuje na 2 fazach

– Sprawdzić fazy i bezpieczniki

Przeciwciśnienie w
pompie jest zbyt niskie

– Ponownie wyregulować punkt pracy lub wyregulować wirnik

Lepkość lub gęstość
tłoczonego medium
przekracza zaprojektowaną wartość

– Sprawdzić wymiarowanie pompy (skonsultować się z producentem)

Pompa jest przeciążona

Skorygować instalację
pompy

Prędkość jest zbyt wysoka

Obniżyć prędkość

Zespół pompy jest słabo – Poprawić współosiowyrównany
wość

X

Siła ciągu jest zbyt wysoka

– Wyczyścić otwory
nadciśnieniowe w wirniku
– Sprawdzić stan pierścieni ślizgowych

X

Łożysko jest niewystarczająco nasmarowane

Sprawdzić łożysko, wymienić łożysko

X

Nie zachowano odległo- – Poprawić odległość
ści sprzęgła
sprzęgła

X

X

– Prędkość przepływu
jest zbyt niska

– Zachować minimalną
zalecaną prędkość przepływu

– Śruby korpusu nie są
prawidłowo dokręcone
lub uszczelka jest
uszkodzona

– Sprawdzić moment
dokręcenia
– Wymienić uszczelkę

X

Nieszczelność w
uszczelnieniu mechanicznym

– Wymienić uszczelnienie mechaniczne na nowe

X

Tuleja wału (jeśli jest
obecna) jest zużyta

– Wymienić tuleję wału

X

92

Przyczyna

X

WILO SE 2020-10

Części zamienne

pl

Typ błędu:
1

2

3

4

5

6

7

X

8

Przyczyna

Rozwiązanie

X

Wirnik jest niewyważony

– Wyważyć wirnik

X

Uszkodzenie łożyska

– Wymienić łożysko

X

Ciało obce w pompie

– Wyczyścić pompę

Pompa tłoczy przy zamkniętym urządzeniu
odcinającym

– Otworzyć urządzenie
odcinające w przewodzie ciśnieniowym

X

Tab. 21: Przyczyny i rozwiązania błędów
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Części zamienne

Części zamienne należy zamawiać poprzez lokalnego instalatora i/lub obsługę klienta
firmy Wilo. Wykaz oryginalnych części zamiennych: Należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą części zamiennych firmy Wilo i poniższymi informacjami, zawartymi w niniejszej instrukcji montażu i obsługi.

PRZESTROGA
Ryzyko szkód materialnych!
Niezawodna praca pompy może zostać zagwarantowana tylko w przypadku stosowania oryginalnych części zamiennych.
Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy Wilo!
Dane potrzebne do zamówienia części zamiennych: Numer części zamiennej, nazwy/
opisy części zamiennych, wszystkie dane z tabliczki znamionowej pompy.

Zalecane części zamienne
W przypadku standardowej pracy zalecamy korzystanie z części zamiennych z poniższego wykazu w zależności od okresu funkcjonowania.
Na 2 lata normalnej pracy:
Mechaniczne uszczelnienie lub szczeliwo, łożyska kulkowe i inna uszczelka wymagane
przy demontażu pompy.
Na 3 lata normalnej pracy:
Mechaniczne uszczelnienie lub szczeliwo, łożyska kulkowe i inne uszczelki wymagane
przy demontażu pompy, pierścieni ślizgowych i ich nakrętek. W przypadku pomp wyposażonych w szczeliwo dławika należy uwzględnić płytę dławika.
Na 5 lat normalnej pracy:
Ten sam zestaw części, co w przypadku pracy na 3 lata, plus wał i wirnik.
Konserwacja pomp o podzielonej obudowie jest łatwiejsza niż innych typów pomp. W
związku z tym, aby ułatwić tę procedurę, zdecydowanie zalecamy zakupienie zestawu
części wraz z pompą, aby ograniczyć czas przestoju. Zdecydowanie zalecamy kupowanie oryginalnych części zamiennych od firmy Wilo. Aby uniknąć pomyłki, wraz z zamówieniem na części zamienne zalecamy przekazanie informacji znajdujących się na tabliczce znamionowej pompy i/lub silnika.
Zalecane części zamienne (wersja ze szczeliwem dławika)

Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Atmos TERA-SCH

Nr

Opis

Ilość

1

Śruby do obudowy łożyska

8

2

Obudowa łożyska (strona napędowa)

1

3

Łożysko

2

4

Pierścień podtrzymujący

1

5

Pokrywa po stronie łożyska (strona napędowa) 1

6

Pierścień rozpryskowy do wody

1

11

Korek sześciokątny

–

12

Śruby do osłony korpusu uszczelniającego

4

Zalecane

•

•
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Zalecane części zamienne (wersja ze szczeliwem dławika)
13

Osłona korpusu uszczelniającego

4

•

14

Klucz wirnika

1

15

Śruby do kołnierza podzielonego

–

16

Śruby do podnoszenia

2

•

17

Kurek powietrza

1

•

18

Śruby rozpierające do otwierania górnej obudowy

2

19

Przewód rurowy

2

20

Górny korpus pompy

1

21

Wirnik

1

22

Dolny korpus pompy

1

23

Kołek rozprężny dla lokalizacji

–

24

Wał

1

25

Pierścień ślizgowy

2

•

27

Kołek rozprężny dla pierścienia ślizgowego

2

•

29

Śruby do pokrywy łożyska

8

30

Pokrywa po stronie łożyska (strona nienapędowa)

1

31

Podkładka zabezpieczająca

1

•

32

Nakrętka blokująca

1

•

33

Obudowa łożyska (strona nienapędowa)

1

34

Tuleja

2

35

Pierścień uszczelniający dla tulei

2

36

Nakrętka tulei

4

37

Pokrywa dławika

2

38

Dławik

Zestaw

39

Pierścień profilujący

2

40

Śruba dla dławika

2

Klucz sprzęgła

1

Osłona sprzęgła

Zestaw

•

Papier uszczelniający

1

•

•

•

Tab. 22: Zalecane części zamienne (wersja ze szczeliwem dławika)
Zalecane części zamienne (wersja z uszczelnieniem mechanicznym)
Zalecane części zamienne (wersja z uszczelnieniem mechanicznym)
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Nr

Opis

Ilość

Zalecane

1

Śruby do obudowy łożyska

8

2

Obudowa łożyska (strona napędowa)

1

3

Łożysko

2

4

Pierścień podtrzymujący

1

5

Pokrywa po stronie łożyska (strona napędowa) 1

6

Pierścień rozpryskowy do wody

1

7

Pokrywa uszczelnienia mechanicznego

2

•

8

Pierścień uszczelniający

2

•

9

Uszczelka mechaniczna

2

•

10

Pierścień podpierający

2

•

11

Korek sześciokątny

–

•
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Zalecane części zamienne (wersja z uszczelnieniem mechanicznym)
12

Śruby do osłony korpusu uszczelniającego

4

•

13

Osłona korpusu uszczelniającego

4

•

14

Klucz wirnika

1

15

Śruby do kołnierza podzielonego

–

16

Śruby do podnoszenia

2

•

17

Kurek powietrza

1

•

18

Śruby rozpierające do otwierania górnej obudowy

2

19

Przewód rurowy

2

20

Górny korpus pompy

1

21

Wirnik

1

22

Dolny korpus pompy

1

23

Kołek rozprężny dla lokalizacji

–

24

Wał

1

25

Pierścień ślizgowy

2

26*

Nakrętka wirnika

2

27

Kołek rozprężny dla pierścienia ślizgowego

2

28

Śruby do osłony uszczelnienia mechanicznego 2

29

Śruby do pokrywy łożyska

8

30

Pokrywa po stronie łożyska (strona nienapędowa)

1

31

Podkładka zabezpieczająca

1

•

32

Nakrętka blokująca

1

•

33

Obudowa łożyska (strona nienapędowa)

1

34**

Tuleja

2

35**

Pierścień uszczelniający dla tulei

2

36**

Nakrętka tulei

4

Klucz sprzęgła

1

Osłona sprzęgła

Zestaw

•

Papier uszczelniający

1

•

•

•
•

*Tylko wersja z uszczelnieniem mechanicznym bez tulei; **Tylko wersja z uszczelnieniem mechanicznym z tuleją
Tab. 23: Zalecane części zamienne (wersja z uszczelnieniem mechanicznym)
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Utylizacja

12.1

Oleje i smary

12.2

Mieszanina woda-glikol

12.3

Odzież ochronna

12.4

Informacje dotyczące zbiórki zużytych produktów elektrycznych i
elektronicznych

Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Atmos TERA-SCH

Medium operacyjne musi być zbierane i gromadzone w odpowiednich zbiornikach oraz
utylizowane zgodnie z lokalnie obowiązującymi wytycznymi (np. dyrektywą 2008/98/
WE).
Medium operacyjne jest zgodne z klasą zagrożenia wody 1 niemieckiego przepisu administracyjnego dotyczącego niebezpiecznych substancji (VwVwS). Należy je utylizować
zgodnie z obowiązującymi wytycznymi (np. normy DIN 52900 dotyczącej propanediolu i
glikolu propylenowego).
Zużytą odzież ochronną należy utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi wytycznymi (np. dyrektywą 2008/98/WE).
Dzięki należytej utylizacji oraz właściwemu recyklingowi niniejszego produktu unikasz
powstania szkód dla środowiska naturalnego i zagrożenia dla swego zdrowia.
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Załącznik

NOTYFIKACJA
Zabrania się utylizacji wraz z odpadami z gospodarstw domowych!
Ten symbol oznacza, że produktu elektronicznego lub elektrycznego nie wolno utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych. Symbol ten znajduje się na produkcie, opakowaniu i dołączonej dokumentacji.

Należy przestrzegać następujących kwestii związanych z postępowaniem z produktem
oraz jego recyklingiem i utylizacją:
ƒ Należy utylizować takie produkty wyłącznie w wyznaczonych, certyfikowanych
punktach zbiórki.
ƒ Należy przestrzegać obowiązujących lokalnie przepisów!
Należy skonsultować się z lokalną władzą samorządową, najbliższym punktem utylizacji
odpadów lub sprzedawcą, od którego zakupiono produkt, aby otrzymać informacje dotyczące prawidłowej utylizacji. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie
www.wilo‑recycling.com.
Może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia!
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Załącznik

13.1

Przykłady typowych układów instalacji

Fig. 31:
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Przykłady prawidłowego i nieprawidłowego orurowania

Ø

2xØ

Fig. 32:
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