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Надписи
                                    

Фиг. 1 Транспорт (пример)

Фиг. 2а Диаграма за инсталацията

A От водопроводи

B Резервоар 500 L

C Преливник

D Отводняване

E Стандартен комплект на доставката

Фиг. 2b Диаграма за инсталацията

1 Помощна помпа

2 Възвратен клапан

3 Пробно оттичане

4 Превключвател за налягане

5 Манометър

6 Разширителен мембранен съд

Фиг. 3 Система за повишаване на налягането

1 Шибърен вентил

2 Свръзка за локален разпръсквател

3 Двоен пресостат за автоматично стартиране 
на веригата на основната помпа

4 Възвратен клапан

5 Гъвкави маншони за неутрализиране на 
вибрациите на дизеловата помпа

6 Свръзка с мембрана на веригата за повторна 
циркулация

7 Разклонителен конус на главната помпа от 
страната за оттичане

8 Съединение за двигател/помпа с разделител

9 Електрически/дизелов двигател на главната 
помпа

10 Предпазител на съединението

11 Разпределител на главната помпа

12 Разпределител на помощната помпа

13 Колектор за оттичане

14 Свръзка за опцията за настройване на дебитомер

15 Резервоар за гориво (за дизелова помпа)

16 Свръзка за веригата за зареждане на главната 
помпа

17 Главна помпа

18 Помощна помпа

19 Резервоар за горивни течове

20 Клапан за вентилация на резервоара за гориво

21 Мерител за ниво на гориво

22 Дренаж за почистване на натрупвания 
в резервоара за гориво

23 Дренаж за почистване на натрупвания 
в резервоара за горивни течове

24 Капачка на горивния филтър

25 Свръзка за възвратна тръба от двигателя

26 Свръзка за подаване на гориво към двигателя

27 Мерител за ниво на гориво

Фиг. 4 Застопоряване за пода 

Фиг. 5 Дренаж за проверка на помпата

Фиг. 6a Модул с позитивна глава

Фиг. 6b

C = Капацитет на резервоара

Фиг. 7 Модул с подсилване на засмукването

A От водопроводи

B Резервоар 500 L

C Преливник

D Отводняване

Фиг. 8 Резервоар за гориво

1 Индикатор за ниво на горивото

2 Капачка за зареждане

3 Сглобка за възвратна тръба от двигателя

4 Дренаж за премахване на натрупвания 
в резервоара

5 Кран вкл./изкл. за гориво към двигателя

6 Сглобка за подаване на гориво към двигателя

7 Клапан за вентилация на резервоара 
(да се използва извън помещението)

8 Електрически поплавък, свързан с разпре-
делителя на двигателната помпа

Фиг. 9a Отходен въздух за горенето и охлаждането 
на дизеловия двигателФиг. 9b

A Заглушител

B Температурна защита за отходни газове

C Дренаж за кондензация

D Съединение за разширяване

Фиг. 3 Система за повишаване на налягането
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Фиг. 9a Вариант;
Отходен въздух за горенето и охлаждането 
на дизеловия двигател

Фиг. 9b

A Заглушител

B Температурна защита за отходни газове

C Дренаж за кондензация

D Съединение за разширяване

Фиг. 10 Тест на автоматична работа

Фиг. 11 Електромагнитен клапан
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1 Обща информация

За този документ
Оригиналната инструкция за експлоатация 
е на английски език. Инструкциите на всички 
други езици представляват превод на ориги-
налната инструкция за експлоатация.
Инструкцията за монтаж и експлоатация 
е неразделна част от продукта. Тя трябва да 
бъде по всяко време на разположение в бли-
зост до него. Точното спазване на това изис-
кване осигурява правилното използване 
и обслужване на продукта.
Инструкцията за монтаж и експлоатация съот-
ветства на модела на продукта и актуалното 
състояние на стандартите за техническа безо-
пасност към момента на отпечатването.
Декларация на ЕО за съответствие: 
Компонент от настоящите инструкции за екс-
плоатация е копие на декларацията на ЕО за 
съответствие. 
Декларацията губи валидността си, ако 
е извършена техническа модификация на 
устройствата, споменати тук без нашето 
съгласие, или ако не са спазени условията за 
монтаж и инструкциите за безопасност на 
работа на персонала/с продукта.

2 Безопасност
Тази инструкция за монтаж и експлоатация 
съдържа основни изисквания, които трябва да 
се спазват при монтажа, експлоатацията и под-
дръжката. Затова тази инструкция за монтаж и 
експлоатация трябва да бъде прочетена задъл-
жително преди монтажа и пускането в експло-
атация от монтажника, както и от компетентния 
специализиран персонал и от оператора.
Трябва да се спазват не само инструкциите за 
обща безопасност, изброени в основната точка 
„Безопасност“, а също и специалните инструк-
ции за безопасност, обозначени със символи за 
опасност, включени в следните основни точки.

2.1 Символи за опасност, използвани в тази 
инструкция за работа

Символи:
Символ за обща опасност

Опасност поради електрическо напрежение

Опасност от окачени товари

Опасност от леснозапалими материали

Риск от токов удар

Риск от отравяне

Опасност от горещи повърхности 

Опасност от горещи продукти

Риск от порязване
          
Риск от падане

Риск от възпаление

Риск от замърсяване

Риск от експлозия

Символ за обща забрана

Забранен е достъпът на неупълномощен пер-
сонал!

Не пипайте части под напрежение!

Пушене и 

открит огън за забранени!

ЗАБЕЛЕЖКА ...

Сигнали:
ОПАСНОСТ!
Изключително опасна ситуация.
Неспазването на изискването води до смърт 
или тежки наранявания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Потребителят може да получи (тежки) нара-
нявания. „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ означава, че 
ако тази информация се пренебрегне, са въз-
можни (сериозни) наранявания на хора.

ВНИМАНИЕ!
Съществува опасност повреда на продукта/
системата при неспазване на изискванията. 
„ВНИМАНИЕ“ означава, че може да се стигне 
до щети по продукта, ако тази информация 
бъде пренебрегната.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Полезна информация за работа с продукта. 
Насочва вниманието към евентуални проблеми.
Информация, нанесена директно върху проду-
кта, като например
• Стрелка за посоката на въртене,
• Обозначение на отворите,
• Табелка с име,
• Предупредителен стикер
трябва непременно да бъде спазена и да се 
поддържа в четливо състояние.

2.2 Квалификации на персонала
Персоналът, извършващ монтажа, обслужва-
нето и поддръжката, трябва да има съответ-
ната квалификация за този вид дейности. 
Отговорностите, компетенциите и контролът 
над персонала трябва да бъдат гарантирани от 
собственика. Ако членовете на персонала не 
разполагат с необходимите познания, то те 
следва да бъдат обучени и инструктирани. Ако 
е нужно, това може да стане по поръчка на 
собственика от производителя на продукта.

http://www.labelident.com/Warnzeichen/Warnung-vor-Absturzgefahr::760.html
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2.3 Опасност в случай на неспазване на инструк-
циите за безопасност
Неспазването на инструкциите за безопасност 
е опасно за хората, за околната среда и за про-
дукта/системата. Неспазването на указанията 
за безопасност води до загубата на всякакво 
право на обезщетение.
В частност неспазването на изискванията за 
безопасност би довело например до следните 
рискове:

• Опасност от нараняване на хора от електриче-
ски, механични и бактериологични въздействия,

• Замърсяване на околната среда поради изти-
чане на опасни материали.

• Материални щети
• Загуба на важни функции на продукта/системата
• Повреди при неправилен начин на обслужване 
и ремонт

2.4 Осъзнаване на нуждата от безопасност 
при работа
Трябва да се спазват указанията за безопас-
ност, изброени в тази инструкция за монтаж 
и експлоатация, съществуващите национални 
разпоредби за предотвратяване на аварии, 
както и евентуални вътрешни правила за труд, 
експлоатация и безопасност на собственика.

2.5 Инструкции за безопасност към оператора
Този уред не е пригоден да бъде обслужван от 
лица (включително деца) с ограничени физи-
чески, сетивни или умствени възможности или 
недостатъчен опит и/или недостатъчни 
познания, освен ако тези лица не бъдат надзи-
равани от лице, отговорно за тяхната безопас-
ност или ако не са получили от него указания 
как да работят с уреда. Децата трябва да бъдат 
контролирани, така че да се изключи възмож-
ността да си играят с уреда.

• Ако горещи или студени части на продукта/сис-
темата представляват източник на опасност, 
трябва да бъдат обезопасени срещу допир.

• Защитата срещу допир на движещите се ком-
поненти (например куплунг) не трябва да се 
отстранява при работещ продукт.

• Течове (например уплътнението на вала) на 
опасни флуиди (например взривоопасни, 
отровни, горещи) трябва да бъдат отвеждани 
така, че да не представляват заплаха за хората 
и за околната среда. Трябва да се спазват 
националните законовите разпоредби.

• Леснозапалимите материали винаги трябва да се 
държат на безопасно разстояние от продукта.

• Трябва да се спазват електротехническите 
изисквания за безопасност. Трябва да се спаз-
ват местните или общите разпоредби [напр. 
IEC, VDE и т.н.], както и на местните енерго-
снабдяващи дружества.

• Трябва да се има предвид и опасността от 
неволно стартиране. 

2.6 Инструкции за безопасност при работи по 
монтажа и поддръжката
Отговорност на оператора е да гарантира, че 
всички дейности по монтаж и поддръжка са 
извършени от оторизиран и квалифициран 

персонал, който има достатъчно информация 
от подробно проучване на инструкцията за 
монтаж и експлоатация.
Дейностите по обслужване, инспекция 
и ремонт на продукта/системата, трябва да се 
извършват само след изключването му. 
Непременно трябва да се спазва процедурата 
за спиране на продукта/системата, описана 
в инструкцията за монтаж и експлоатация. 
Непосредствено след приключване на рабо-
тите, всички предпазни и защитни устройства 
трябва да бъдат монтирани, респективно пус-
нати в действие отново. Трябва да се има 
предвид и опасността от неволно стартиране. 

2.7 Неоторизирана модификация 
и неоригинални резервни части
Неоторизираната модификация и неоригинал-
ните резервни части застрашават сигурността 
на продукта/персонала и обезсилват дадените 
разяснения от производителя относно 
безопасността.
Изменения по продукта са допустими само 
след съгласуване с производителя. Оригинал-
ните резервни части и одобрените от произво-
дителя аксесоари осигуряват безопасност. 
Използването на други части ни освобождава 
от отговорността за възникналите от това 
последици.

2.8 Неправилна употреба
Експлоатационната безопасност на доставе-
ния продукт се гарантира само при използване 
по предназначение съгл. раздел 4 на инструк-
цията за монтаж и експлоатация. Граничните 
стойности в никакъв случай не трябва да са по-
ниски или по-високи от посочените в ката-
лога/таблицата с параметри.

3 Транспорт и междинно съхранение
Системата за повишаване на налягането или за 
гасене на пожари се доставя на палет. Тя е 
предпазена от влага и прах чрез найлоново 
опаковъчно фолио.
Оборудването трябва да се транспортира 
с машини, предназначени за това. 
(Вж. пример на фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от нараняване!
Да се вземе под внимание стабилизирането 
на уреда. Позволено е само на квалифициран 
персонал да борави с продукта, като се 
използва подходящо и оторизирано 
оборудване.
Коланите за повдигане трябва да са затегнати 
за пръстеновидните болтове, които се нами-
рат в основната рамка.
Колекторите не са подходящи за носене на 
уреда и не трябва да се използват за закре-
пване на товара при движение.
ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продукта!
Разтоварване на продукта чрез използване на 
колектора за оттичане може да причини 
течове!
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При пристигане прегледайте незабавно пом-
пата за транспортни щети. Ако откриете 
транспортни щети, трябва да бъдат взети 
необходимите стъпки, свързани с преносвача 
в рамките на посочения период. 
ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продукта!
Ако продуктът ще бъде монтиран по-късно, 
съхранявайте го на сухо място. Пазете го от 
удари и всякакви външни влияния (влага, 
замръзване и т.н. ...). Пазете продукта.

3.1 Допълнителни рискове по време на транс-
портиране и съхранение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от порязване!
Острите ръбове или всички незащитени рез-
бовани части водят до риск от порязване.
Вземете необходимите мерки за избягване на 
наранявания и използвайте защитна екипи-
ровка (носете защитни ръкавици).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от нараняване! 
Не стойте и не поставяйте части от тялото 
под окачените части по време на пренасянето 
и монтажа. Използвайте защитно облекло за 
предпазване от инциденти (носете каска и 
предпазни обувки). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от удар!
Внимавайте за издадени части и части на 
нивото на главата. Използвайте защитно 
облекло за предпазване от инциденти.

ОПАСНОСТ! Риск от падане!
Забранете достъпа до кладенците или резер-
воарите, където са монтирани помпите. Кла-
денците трябва да бъдат покрити.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от възпаление!
По време на пренасяне избягвайте разлива-
нето на киселинни разтвори от акумулато-
рите, които могат да причинят възпаление 
или материални щети. Използвайте специ-
ална защита, за да избегнете контакт с тях.
ВНИМАНИЕ! Риск от замърсяване на околната 
среда!
Избягвайте разливането на масла от двига-
теля или дизелово гориво от резервоара. 

При пренасяне ги поддържайте равни. 
Използвайте подходяща защита и въведете 
необходимите мерки за предотвратяване на 
замърсяването на почва, вода и т.н.

4 Употреба по предназначение
Системите за повишаване на налягането или за 
гасене на пожари са предназначени за употреба 
от професионалисти. Те се използват, когато 
е нужно да се увеличи налягането или да се 
извърши поддръжка под налягане на противо-
пожарната мрежа. 

Системата трябва да бъде монтирана в специ-
ално помещение, предпазено от замръзване 
и дъжд. с противопожарна защита и добре 
проветриво, с необходимата площ около пом-
пите за движение и нормална поддръжка. 
Помещението трябва да е в съгласие със стан-
дартите на EN 12845. Трябва да има достатъ-
чен въздушен поток за вентилация 
и охлаждане на машините, по-специално 
за дизеловия двигател, ако има такъв.

5 Данни за продукта

5.1 Легенда

Пример: SiFire Easy 40/200-180-7.5/10.5 EDJ

SiFire: Име на противопожарната система с раз-
пръскватели съгласно EN 12845

40/200: Тип на помпата

180: Диаметър на ротора на главната помпа

7.5/10.5: Номинална мощност на помпите (kW) – 
електрически/дизелов мотор

EDJ: Конфигурация
E : 1 електрическа помпа
D : 1 дизелова помпа
EJ : 1 електрическа помпа + 1 помощна помпа 
EEJ : 2 електрически помпи + 1 помощна помпа
EDJ: 1 електрическа помпа + 1 дизелова 

помпа + 1 помощна помпа
DJ : 1 дизелова помпа + 1 помощна помпа

5.2 Технически характеристики

Максимално работно налягане: 10 bar или 16 bar (в зависимост от вида на помпата)

Максимална околна температура: 5 до +40 °C (10 до 40 °C, ако е инсталирана дизелова помпа)

Максимална температура на водата: 5 до +40 °C

Захранващо напрежение: 3 x 400 V +/- 10 % (1 x 230 V +/- 10 % за разпределителя на дизеловата помпа)

Честота: 50 Hz

Максимална относителна влажност: 50 % с макс. темп. 40 °C (*)

Клас на защита на разпределителя: IP54

Клас на защита на помпата: IP55

Клас на изолация: F

Клас на ефективност: IE3

Максимална надморска височина за монтаж: 1000 m над морското равнище (*)

Минимално атмосферно налягане: 760 mmHg (*)

Номинален ток: проверете на класификационната табела

(*) Вижте специфичните графики и таблици в каталозите и ръководствата за поддръжка за повече информация относно класови варианти за електрически и 
дизелови двигатели по отношение на различни температури, височини, атмосферно налягане, температура и вискозитет на гориво, сравнено със стандарт-
ните тестови условия.
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5.3 Обхват на доставката
• Система за увеличаване на налягането за гасене 
на пожари 

• Инструкции за експлоатация на системата за 
гасене на пожари.

• Инструкции за експлоатация на помпите 
(1 ръководство за всеки тип помпа)

• Инструкции за експлоатация на разпреде-
лителите (1 ръководство за всеки тип 
разпределител)

• Инструкции за експлоатация и поддръжка на 
дизеловия двигател, ако има такъв.

5.4 Принадлежности
• Резервоар(и) за зареждане, комплектовани 
с електрически поплавък;

• Ограничение за електрически контакти за кла-
пан за проверка на помпите;

• Гумени маншони за неутрализиране на вибра-
циите;

• Конусен комплект за ексцентрично засмукване 
с мерител за вакуум за смукателната страна на 
помпите;

• Клапи „Бътерфлай“;
• Заглушител за дизеловия двигател;
• Топлообменник вода/вода за охлаждането на 
дизеловия двигател;

• Дебитомер;
• Комплект резервни части за дизеловия двига-
тел;

• Разпределител за дистанционна аларма;

Монтажникът е отговорен за сглобяването на 
доставената апаратура и привеждането на сис-
темата в работен режим в съответствие с изис-
кванията на стандартите на EN 12845 и други 
приложими стандарти за системи за гасене на 
пожари, както и за интегрирането на нашата 
доставка с всички необходими компоненти 
(водоснабдяване, дебитомерни вериги с мери-
тел, зареждане на резервоара и т.н.). 
Вижте специфичните инструкции, предложени 
в сходни ръководства с инструкции и/или 
индикациите върху самите детайли за подроб-
ности относно сглобяването, настройването 
и регулирането на изброените по-горе аксесо-
ари или други конкретни аксесоари, поръчани 
по време на поръчката и включени в комплекта 
на стандартното изпомпващо устройство.
Монтажникът е отговорен за издаването на 
крайния сертификат „Инсталация извършена в 
съответствие със стандарта EN 12845“, както се 
изисква от сходните стандарти и за издаването 
на всички предвидени документи по приложи-
мия стандарт за крайния потребител.

6 Описание и функции

6.1 Общо описание
Има няколко варианта и модела на системата за 
гасене на пожари от серията SiFire, както е пока-
зано в нашите каталози, или в модифицирани 
варианти, за да се задоволят конкретни кли-
ентски изисквания (трудности при транспорт/

манипулация, конкретна производителност 
и др.), с помощта на основните компоненти, 
описани по-долу:

• Основна нормализирана „обратно изтегляща“ 
помпа, свързана с електромотор или дизелов 
двигател чрез разделител, позволявайки раз-
глобяване на помпата и/или двигателя поот-
делно. това позволява и изваждането на 
въртящата част на помпата за поддръжка, без 
да се налага да се премахва двигателя и/или 
корпуса на всмукателната част на помпата;

• Вертикална многоетапна помощна помпа за 
коригиране на малки загуби и за запазване на 
постоянно налягане в системата;

• Електрически разпределители за главната 
и помощната помпи (по един на помпа);

• Стоманени тръби и колектори за оттичане;
• Кранове за оттичане на помпата, които могат да 
бъдат заключени в отворено положение; 

• Възвратни клапани за оттичането на помпата;
• Клапи „Бътерфлай“, манометри, пресостати;
• Свръзка за дебитомер за контролиране на про-
изводителността на помпите;

• Верига с двоен пресостат за стартиране на вери-
гата на главните помпи и управление на работния 
ред на всеки индивидуален пресостат;

• Пресостат за автоматично стартиране и спи-
ране на помощната помпа;

• Поддържаща/и рамка/и за разпределителите 
и колекторите;

• Независим горивен резервоар за дизеловия 
двигател, комплектован с аксесоари;

• Два акумулатора за стартиране на дизеловия 
двигател (ако има такъв);

Тази система е сглобена върху основна рамка 
в съответствие със стандарта EN 12845, в гра-
ниците на доставката, както е показано на диа-
грамата за монтаж от фиг. 2a-2b.
Всяка помпа е монтирана върху стоманена 
основна рамка. Дизеловите помпи са свързани 
към хидравлични елементи с междинни неу-
трализиращи вибрациите сглобки, за да се 
избегне предаването на вибрации от дизеловия 
двигател и възможни счупвания на тръби или 
механичната структура.
При свързване към общодостъпни водни 
източници трябва да се спазват правилата, 
съществуващите стандарти и евентуалните 
правила на водоразпределителните компании. 
Освен това трябва да се вземат под внимание 
особености например прекалено високо или 
променливо налягане на засмукване, което 
налага поставянето на редуцир вентил.

6.2 Описание на продукта

6.2.1 Система за повишаване на налягането

Вж. фиг. 3 – Позиция: 
1 Шибърен вентил
2 Свръзка за локален разпръсквател
3 Двоен пресостат за автоматично стартиране 

на веригата на основната помпа
4 Възвратен клапан
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5 Гъвкави маншони за неутрализиране на 
вибрациите на дизеловата помпа

6 Свръзка с мембрана на веригата за повторна 
циркулация

7 Разклонителен конус на главната помпа от 
страната за оттичане 

8 Съединение за двигател/помпа с разделител
9 Електрически/дизелов двигател на главната 

помпа
10 Предпазител на съединението
11 Разпределител на главната помпа 
12 Разпределител на помощната помпа 
13 Колектор за оттичане 
14 Свръзка за опцията за настройване на дебито-

мер
15 Резервоар за гориво (за дизелова помпа)

16 Свръзка за веригата за зареждане на главната 
помпа

17 Главна помпа 
18 Помощна помпа 
19 Резервоар за горивни течове
20 Клапан за вентилация на резервоара за гориво
21 Мерител за ниво на гориво
22 Дренаж за почистване на натрупвания 

в резервоара за гориво
23 Дренаж за почистване на натрупвания 

в резервоара за горивни течове
24 Капачка на горивния филтър 
25 Свръзка за възвратна тръба от двигателя 
26 Свръзка за подаване на гориво към двигателя
27 Мерител за ниво на гориво

6.2.2 Разпределител
• Осигурява напълно автоматични операции 
за всяка помпа и сродни функции

• Непромокаем, защита клас IP 54.

6.3 Предназначение на продукта
Работната логика на уреда за гасене на пожари 
е базирана на каскадна калибровка на пресо-
статите за стартиране на помпите. Възможно 
е главната помпа да бъде спряна на ръка, само 
ако налягането е било заменено в системата 
или чрез изключване на автоматичния режим 
преди спирането на помпата.
Помощната помпа от системата за усилване на 
налягането се стартира първа и поддържа сис-
темата пълна с вода и под налягане. Тя се стар-
тира, когато налягането в системата спадне. 
Управлението за стартиране и спиране е настро-
ено чрез подходящо калибриран пресостат. 

Когато се изисква по-голямо количество вода 
заради отваряне на една или повече вериги или 
заради повреден разпръсквател, налягането 
в системата спада. Това води до стартиране на 
основната помпа.
За системи с повече от една помпа, ако главната 
електрическа помпа не се стартира (напр. 
поради електрически проблеми), спадът 
в налягането ще активира резервния пресостат 
на помпата, който ще стартира дизеловия дви-
гател. В някои случаи могат да се използват две 
или повече електрически помпи.

След като веригата разпръскватели или глав-
ната клапа, която я снабдява, се затвори, систе-
мата постига поддържащото налягане на 
инсталацията; налага се да се натиснат „Стоп“ 

бутоните на разпределителя, за да се спрат 
главната и помощната помпи. Помощната 
помпа спира автоматично. 

7 Монтаж и електрическо свързване
ОПАСНОСТ! Риск от токов удар!
Персоналът, назначен за електрическото 
свързване на оборудването и двигателите, 
трябва да е квалифициран за такава работа. 
Свързването трябва да се извърши съгласно 
предоставените диаграми за свързване в съот-
ветствие с правилниците и законите в сила. В 
добавка трябва да е подсигурено, че захранва-
нето е изключено, преди извършването на 
каквато и да е операция, която предполага въз-
можен контакт с електрически части. Уверете 
се, че заземяването не е прекъснато.

7.1 Монтаж
Монтирайте системата за повишаване на наля-
гането в помещение с лесен достъп, проветриво 
и защитено от дъжд и замръзване. 
Уверете се, че системата ще премине през вра-
тата на помещението.
Трябва да има достатъчно място за извършване 
на техническа поддръжка. Уредът трябва да е 
леснодостъпен.
Площта за монтаж трябва да е хоризонтална и 
равна. Трябва да е достатъчно стабилна, за да 
издържи теглото на системата.
Помещението трябва да е предназначено 
изключително за противопожарно оборудване, 
директно достъпно отвън и да има устойчивост 
на огън или да издържа поне 60 минути 
(вж. стандарта).

Ø Оттичане на главната помпа Ø Приспособления Ø Колектори

DN32 DN50 DN65 

DN40 DN65 DN65 

DN50 DN65 DN80

DN65 DN80 DN100

DN80 DN125 DN125

DN100 DN150 DN150

DN125 DN200 DN200

DN150 DN250 DN250
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Помещението трябва да бъде, според реда на 
предпочитание:

• изолирано от защитената сграда,
• близо до защитената сграда, 
• в защитената сграда.

ЗАБЕЛЕЖКА:
За помещения със затворени стени или в сгра-
дата е за предпочитане да имат устойчивост 
на огън плътно до 120 минути. Температурата 
в помещението не може да бъде под 10 °C
(4 °C при наличие само на електрически помпи) 
или над 25 °C (40 °C при наличие само на елек-
трически помпи);
Помещението трябва да е оборудвано с отвори 
към атмосферата, за да се осигури адекватна 
вентилация за охлаждане на двигателите 
(електрически и дизелов) и въздух за горенето 
на дизеловия двигател.
Помещението трябва също да е оборудвано със 
защита от разпръсквателен тип (EN 12845).
Разпръсквателна защита може да се захрани 
директно от колектора за източване на систе-
мата за повишаване на налягането, както се 
изисква от стандарта EN 12845. 
Достъпът до помещението трябва да е гаранти-
ран и лесен за хора, дори ако противопожар-
ната инсталация работи, няма светлина, има 
дъжд или сняг и всеки друг случай, който може 
да повлияе негативно на достъпа. Достъпът до 
помещението трябва да е достатъчно добре 
описан и разрешен само за упълномощен, спе-
циализиран и правилно обучен персонал.

Избягвайте достъпа на неупълномощени лица 
до системата!
Системата за повишаване на налягането е обо-
рудване за гасене на пожари, което използва 
САМО АВТОМАТИЧНО СТАРТИРАНЕ и РЪЧНО 
СПИРАНЕ. Поради тази причина трябва да има 
ясно видим знак в помещението на системата 
относно възможността за неочаквано автома-
тично стартиране поради логическата операция.
Модулът на помпата НЕ е оборудван с ава-
рийно спиране. Главните помпи могат да 
бъдат спрени единствено ръчно. (Вж. съот-
ветната част от настоящото ръководство 
относно разпределителя)
По тази причина, преди интервенция на 
изпомпващи системи, се уверете, че сте изклю-
чили захранването и е избегнато стартиране на 
помпите.
Ако е възможно, помпите трябва да бъдат 
монтирани под нивото на зареждане с вода. 
Смята се, че е така, ако поне две трети от 
действителния капацитет на резервоара за зас-
мукване са над нивото на оста на помпата 
иминималното полезно ниво в резервоара е не 
по-ниско от два метра под оста на помпата.
Ако гореспоменатите условия не са спазени, 
се смята, че системата за повишаване на наля-
гането е в условия на засмукване, което е при

емливо след монтирането на специални 
устройства, изрично описани от стандарта 
(резервоари за зареждане, засмукване чрез 
отделни тръби и т.н.).

7.2 Препоръки за безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от порязване!
Не премахвайте защитата на която и да е под-
вижна част, колани, горещи повърхности и др. 
Никога не оставяйте инструменти или разгло-
бени части от системата за повишаване на 
налягането върху нея или около нея.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от фатално нараня-
ване!
Не премахвайте защитата от части под напре-
жение. Предотвратете всяка възможност да 
се оперира с елемент, който изолира инстала-
цията или вътрешни сглобки, върху които се 
работи. 

ОПАСНОСТ! Риск от фатално нараняване!
Вземете всякакви мерки за предотвратяване 
на риска от токов удар. Контролирайте зазе-
мяването, дали е налично и непрекъснато 
и дали има монтирано устройство за защита 
от косвен контакт (диференциален превклю-
чвател). При необходимост използвайте необ-
ходимото оборудване (изолиращи ръкавици, 
изолираща фундаментна плоча), когато рабо-
тите със системата.
Никога не оставяйте разпределителя или тер-
миналната кутия на електромотора отворени. 
Проверете дали няма възможност за контакт 
с части под напрежение. Проверете дали 
електрическите свръзки и външното захран-
ване са правилно свързани. Проверете ети-
кета с данни на електрическия разпределител 
за конкретното напрежение и възможността 
за адаптирано захранване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от пожар или запал-
ване!
Акумулаторите за дизеловата помпа могат да 
произведат потенциално взривоопасни 
газове; Избягвайте пламък или искри. 
Никога не оставяйте запалителни течности 
или парцали, натопени в киселина, около сис-
темата за повишаване на налягането или елек-
трическото оборудване. 

ОПАСНОСТ! Риск от фатално нараняване!
Осигурете правилна вентилация на помпеното 
помещение. Проверете дали генерацията на 
дизеловия двигател е свободна и дали аус-
пуха отвежда отходните газове безопасно 
извън помещението, далеч от врати, прозорци 
и отдушници.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от изгаряне!
Проверете дали ауспусите са добре укрепени, 
оборудвани с антивибрационни съединения/
гъвкави маншони за неутрализиране на 
вибрации и защитени от случайни контакти.
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ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на инсталацията! 
Проверете дали тръбите на помпата за засму-
кване и оттичане са добре укрепени и оборуд-
вани с гъвкави маншони за неутрализиране на 
вибрации.

ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продукта!
Проверете дали нивата на флуидите на дизе-
ловия двигател (масло/вода) са подходящи 
и пробките на маслената и водната системи 
са затегнати както трябва. При двигатели 
с вътрешно горене с топлообменник вода/
вода проверете дали кранът на охлаждащата 
система е заключен в положение OPEN.
Проверете нивата на маслото и дизеловото 
гориво и се уверете, че няма загуби. 

ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продукта!
За загряване на маслото/водата на дизеловия 
двигател може да се монтира потопяем или 
контактен резистор, захранен с 230 V.

7.3 Управление и околна среда
• Управлявайте електрическите и дизеловите 
помпи, както е посочено в ръководствата 
с инструкции за двата вида помпи.

• Осигурете достатъчно пространство за под-
дръжка на помпите, моторите, разпределите-
лите и монтираните приспособления.

• Подгответе повърхност от подсилен бетон за 
монтажа на системата за повишаване на наля-
гането. Тя трябва да е изцяло равна и хоризон-
тална, както е показано в документите за 
проекта, комплектована с болтове с диаметър, 
който е адаптиран за тежестта на системата. 
(Вж. фиг.4)

• Свързвайте тръби от различни системи, без 
предаване на механични сътресения, които 
могат да повредят оборудването или тръбите;

• Проверете нивата на течностите на модула на 
дизеловата помпа (двигателно масло, вода за 
охлаждане, разтвор за акумулатори и др.). Ако е 
нужно, регулирайте нивата в съответствие 
с инструкциите, споменати в ръководството 
за експлоатация на дизеловия двигател.

Системата може да бъде прикрепена към осно-
вата по много начини чрез специални отвори в 
четирите ? края. Избраният метод зависи от 
размера, местоположението и ограниченията 
за монтаж за нива на шума и вибрациите. За да 
не се напряга рамката на основата, компенси-
райте луфтовете между болтовете и поддър-
жащата повърхност с метални подложки, както 
е показано на фиг. 4.

ВНИМАНИЕ! Риск от замърсяване и увреждане 
на здравето!
За системи с дизелова помпа, подът на сис-
темното помещение трябва да е непромокаем, 
за да се избегне замърсяване на подпочвата от 
евентуални загуби на двигателни масла или 
дизелово гориво.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Препоръчва се разпределителят на помпата да 
се оборудва с алармена система за повреда на 
помпата, по-ниско от нормалното напрежение 
и др.

7.4 Електрическо свързване

7.4.1 Обща информация
ОПАСНОСТ! Риск от фатално нараняване!
Електрическото свързване трябва да се 
извърши от упълномощен и квалифициран 
персонал в съответствие със стандартите и 
законите в сила. Електрозахранването трябва 
да е налично по всяко време (EN 12845 10.8.1.1).

• Проверете типа на електрозахранването 
и наличното напрежение и сравнете с данните 
на помпите, двигателите, разпределителите 
и другите устройства. Преди да извършите 
интервенция, проверете заземяването.

• За свързване с електрическата мрежа използ-
вайте цели кабели, без наставяния, изрично 
предназначени за модула на помпата за 
пожарната служба, свързани пред прекъс-
вача на централното електрозахранване 
в сградата.

• Използвайте кабели с подходящ диаметър, 
чиито характеристики и размери съответ-
стват на стандартите IEC в сила и на специфи-
кациите, изискуеми от стандарта EN 12845.

• За да предпазите кабелите от директно изла-
гане в случай на пожар, те трябва да премина-
ват през тръби, заровени извън сградата или 
през части от сградата, където рискът от 
пожар е незначителен. Ако това не е въз-
можно, те трябва също да имат допълнителна 
защита срещу пожар, издържаща 180 минути.

• Погрижете се свързванията да са направени 
съгласно схемите за свързване, които са ком-
плектовани с разпределителите.

• Основното електрическо табло трябва да се 
намира в защитено от пожар отделение и да 
се използва само за електрозахранване.

• Електрическите свързвания в основното 
табло трябва да са направени така, че да оси-
гуряват непрекъснато подаване на напреже-
ние към разпределителя на помпата, дори ако 
захранването бъде прекъснато за други цели.

• Захранващите линии за противопожарната 
помпа, класифицирани като захранващи 
линии на услуги за безопасност CEI 64.8 – 56, 
трябва да бъдат защитени САМО срещу късо 
съединение и пряк контакт.
ТЕ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАЩИТЕНИ ОТ ПРЕ-
ТОВАРВАНЕ.

• Относно защитата, вижте изискванията на 
проекта за електричество (заземяване, израв-
няване на потенциалите)

• Свързване на акумулаторите на дизеловите 
помпи

• Проверете затягането на всички електрически 
свръзки 
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7.4.2 Хидравлично свързване
Свържете следните вериги към резервоара за 
изпомпване или резервоарите за зареждане, 
като съблюдавате изискванията наложени по 
стандарт:

• Верига на дебитомера за тест на помпата. Ако 
връщането в резервоара не е възможно, плани-
райте оттичането към главната канализация 
(вж. фиг. 5) 

• Тръби за рециркулация. Веригата за рециркула-
ция се използва за предотвратяване на прегря-
ване и повреда на помпите, които продължават 
да работят, след като е достигнато нивото на 
налягане в системата и преди да бъдат ръчно 
изключени от упълномощен персонал.

• Верига за снабдяване на разпръсквателите 
в помещението на пожарогасителната система;

• Свържете главните и помощните помпи към 
пожарогасителната система в съответствие със 
стандарта EN 12845 и диаграмата за монтаж;

• Свържете помощната помпа директно към 
водния резервоар чрез тръбата за засмукване, 
която е адекватно осъразмерена, за да се избе-
гнат проблеми с помпата за зареждане;

• Проверете резервоара на помощната помпа за 
предварително издуване и регулирайте според 
стойността на налягането, което трябва да се 
поддържа в системата според инструкциите, 
написани върху резервоара или в неговото 
ръководство с инструкции;

7.4.3 Защита на системата
• Специфичният стандарт за пожарогасителни 
системи предвижда защити срещу къси съеди-
нения с помощта на предпазители с висок капа-
цитет на прекъсване, които позволяват 
преминаването на стартовия ток за стартира-
нето на електромотора за период, по-дълъг от 
20 секунди. Тези предпазители се съдържат 
в разпределителя на електрическата помпа. Не 
е осигурена термална защита за главните пожа-
рогасителни помпи.

• Термална защита срещу претоварване на 
помощната помпа е монтирана в нейния разпре-
делител. Тя трябва да се калибрира на стойност, 
малко по-висока от абсорбираното или номи-
нално напрежение (входящо) на двигателя.

• Стандартът не осигурява защита срещу липса 
на вода за помпите. В случай на спешност, пом-
пите трябва да използват всякаква част от оста-
ващата вода от резервоарите за потушаване на 
огъня. 

• В случай с дизелов двигател, разпределителят 
за дизеловия двигател управлява работните 
параметри на двигателя и възможните аларми. 
За повече информация относно кутиите на 
дизеловите двигатели вижте специалното 
ръководство с инструкции на разпределителя.

СЪВЕТИ ЗА МОНТИРАНЕ
• Съгласно типа на монтажа за проекта, систе-
мата за повишаване на налягането може да 
работи правилно, ако са взети предвид след-
ните аспекти:
• тръбите са разположени така, че да се избягва 
натрупването на въздух;

• тръбите за засмукване между точката на зас-
мукване и изпомпването трябва да са въз-
можно най-къси. Диаметърът трябва да е 
подходящ и равен или да надвишава мини-
малния, нужен за поддържане на максимална 
скорост, както е посочено в стандарта 
EN 12845 

• тръбите нямат течове и в тях не влиза въздух
ВНИМАНИЕ! Риск от неизправност на помпата!
Крановете или входящите кранове не трябва 
да бъдат монтирани директно върху засмук-
ващата част на помпата.

• Включете ексцентричен конус, както е посо-
чено от стандарта EN 12845;

7.4.4 Модул с позитивна глава за засмукване

[Фиг. 6a – 6b] (Както е определено в EN 12845, 
точка 10.6.2.2)

• Проверете минималното ниво, определено за 
резервоарите за съхранение или минималното 
историческо ниво за практически неизчерпа-
еми резервоари, за да се спазят условията за 
монтаж на уреда.

• Проверете дали диаметърът на тръбите за зас-
мукване не е по-малък от DN 65 и проверете 
дали максималната скорост на засмукване не 
надвишава 1,8 m/s.

• Проверете дали NPSH, което се намира от стра-
ната за засмукване на помпата, е поне с 1 метър 
по-дълга от NPSH, която се изисква за дебит 
и при максимална температура на водата.

• Поставете цедка отстрани на водния резервоар 
на тръбите за засмукване, като диаметърът е 
поне 1,5 пъти от номиналния диаметър на тръ-
бата и това не позволява преминаването на час-
тици с диаметър над 5 mm.

• Монтирайте входен кран между цедката 
и водния резервоар.

7.4.5 Модул с подсилване на засмукването

[Фиг. 7] (Както е определено в EN 12845, 
точка 10.6.2.3)

• Проверете минималното ниво, определено за 
резервоарите за съхранение или минималното 
историческо ниво за практически неизчерпа-
еми резервоари;

•  Уверете се, че диаметърът на тръбите за зас-
мукване е равен на или по-голям от DN 80 и се 
погрижете максималната скорост на засму-
кване да не надвишава 1,5 m/s;

• Проверете дали NPSH, което се намира от стра-
ната за засмукване на помпата, е поне с 1 метър 
по-дълга от NPSH, която се изисква за дебит и 
при максимална температура на водата;
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• Включете независими тръби за засмукване 
към помпите на най-ниската точка на дънния 
клапан;

• Поставете цедка на тръбите за засмукване 
преди дънния клапан. Тази цедка трябва да се 
постави така, че да може да бъде почистена, 
без да се налага да се изпразва резервоара. Тя 
трябва да има диаметър поне 1,5 пъти от номи-
налния диаметър на тръбата и това не позво-
лява преминаването на частици с диаметър 
над 5 mm.

•  Разстоянието между оста на въртене на пом-
пата и минималното ниво на водата не трябва 
да надвишава 3,2 m.

•  Всяка помпа трябва да има автоматични зареж-
дащи устройства в съответствие с EN 12845, 
точка 10.6.2.4.

7.4.6 Отходен въздух за горенето и охлаждането 
на дизеловия двигател 

[Фиг. 8] (Фиг. 9a – 9b и вариант) 
Ако системата е сглобена с помпа, задвижвана 
от дизелов двигател, изгорелите газове на дви-
гателя трябва да бъдат отведени навън чрез 
ауспух, снабден с подходящ заглушител.
Обратната тяга не може да надвишава препо-
ръките за типа монтиран дизелов двигател. 
Тръбата за отвеждане на газовете трябва да е 
с подходящ размер спрямо дължината на тръ-
бопровода. Трябва да е изолирана и снабдена 
с достатъчно защити срещу инцидентни кон-
такти с повърхността при високи температури. 
Ауспухът не трябва да бъде в близост до про-
зорци и врати. Освен това изгорелите газове 
не трябва да се връщат обратно в помещението 
на помпата. 
Ауспухът трябва да е защитен от метеороло-
гични условия и да не позволява дъждовна 
вода да влиза в тръбата за отвеждане на газо-
вете или да се връща кондензат в двигателя.
Маркучите трябва да бъдат възможно най-
къси (в идеалния случай не по-дълги от 5,0 m), 
с възможно най малко извивки и радиус 
2,5 пъти по-малък от диаметъра на тръбата. 
Тръбите трябва да бъдат укрепени и системата 
за оттичане на кондензация трябва да бъде 
снабдена с материал, устойчив на киселин-
ността на кондензацията.

Вентилационната система в помещението с 
дизеловите помпи с въздушно охлаждане или 
топлообменник въздух/вода е решаваща. Това 
определя правилното функциониране на про-
тивопожарната система.
Вентилационната система трябва да позволява 
разсейване на произведената топлина по време 
на работата на системата с дизелова помпа и да 
осигури подходящ въздушен поток за охлаж-
дане на двигателя.
Отворите в помещението трябва да са съобра-
зени с въздушния поток, нужен за двигателя, 
който може да варира според надморската 
височина. (Вижте данните на производителя за 
дизеловия двигател).

8 Пускане в експлоатация
При първо пускане в експлоатация се свържете 
с най-близкия агент за следпродажбено 
обслужване на Wilo или с нашия център за 
обаждания за следпродажбено обслужване.
Първото пускане в експлоатация на системата 
за повишаване на налягането трябва да се 
извърши от квалифицирани служители.

8.1 Общи подготовки и проверка
• Преди включването за първи път, проверете 
дали електрическото свързване е извършено 
правилно, особено заземяването;

• За да се уверите, че твърдите връзки не са 
изложени на механични сътресения;

• Запълнете инсталацията и потърсете за въз-
можни повреди при визуалната проверка;

• Отворете входните кранове от страната на пом-
пата и на тръбата за оттичане; 

ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продукта!
Не оставяйте системата да работи на сухо. 
Работата на сухо унищожава стегнатостта на 
механичното уплътнение на помпата.

• В резервоара на помощната помпа няма вода; 
напълнете го до налягане с 0,5 bar по-ниско от 
това, което активира жокей помпата.

• Не надвишавайте максималната стойност на 
налягане на съда.

ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продукта!
Затегнете всички изводи за захранване преди 
пускането в експлоатация на системата за 
повишаване на налягането!
Ако по време на монтажа се налага извършване 
на тестове, уверете се, че помпите са добре 
напълнени с вода, преди да ги включите.
Преди да напълните модула на помпите с вода, 
проверете затягането на компонентите, които 
биха могли да се разхлабят по време на транс-
портирането и поставянето.
Не пускайте системата за повишаване на наля-
гането в автоматичен режим на работа, преди 
сглобяването на системата за гасене на пожар 
да е завършено докрай съгласно стандарта; 
пускането в експлоатация при незавършено 
сглобяване на пожарогасителната система 
отменя гаранцията.

ПРОЦЕДУРА ПО ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
• По време на настройването на автоматичния 
режим на работа на изпомпващата система, 
трябва да се определят процедури на програма 
за поддръжка и задължения при опериране 
в случай на инцидентно стартиране.

• За моделите с дизелов двигател проверете 
дали са правилно заредени акумулаторите 
преди работа.

• За инспекция на акумулаторите следвайте 
инструкциите от производителя.

• Пазете акумулаторите далеч от огън и искри.  
По причини за безопасност не се навеждайте 
над акумулаторите по време на работно със-
тояние, монтаж или премахване.
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• Проверете точното ниво на гориво в резерво-
арите на дизеловите двигатели и ако е необхо-
димо долейте, когато двигателите са студени.

• Не разливайте гориво върху двигателите, по 
гумени или пластмасови части на системата.

• Не добавяйте гориво, когато двигателите 
са горещи.

• Преди да включите главните помпи, проверете 
подравняването на двигателите и помпите. 
Съблюдавайте описаните процедури в специ-
фичните ръководства, доставени с помпите. 
Операциите по подравняване на двигателите и 
помпите трябва да бъдат извършени от квали-
фициран персонал.

• Ако системата е снабдена с помпи, поставени на 
отделна основна рамка, всяка основна рамка 
трябва да бъде фиксирана за пода, като обър-
нете специално внимание на подравняването на 
колекторите за оттичане.

• Монтажът трябва да се извърши от квалифици-
рани техници. 

8.2 Система под нивото на водата
За пускането в експлоатация на система, монти-
рана под нивото на водата, вземете следните 
мерки:

• Проверете дали клапанът за въздушна венти-
лация на всяка помпа е отворен;

• Затворете клапаните на помпите за изпускане;
• Бавно отворете крановете от страната за отти-
чане и проверете дали тече вода от веригите за 
въздушна вентилация на всяка от помпите;

• Включете за кратко помпите, като използвате 
ръчен режим; 

• Уверете се, че няма въздух във веригите 
и помпите;

• Повтаряйте операцията, докато се уверите, че 
всичкият въздух в тръбата е елиминиран;

• Затворете вентилационния извод на помощната 
помпа; 

• Отворете докрай крановете от страната за зас-
мукване и оттичане; 

• Уверете се, че няма проблеми с водния поток 
(наличие на мръсотия, твърди частици и т.н.).

8.3 Система под нивото на водата (всмукателна 
работа)
За пускането в експлоатация на система, монти-
рана над нивото на водата, вземете следните 
мерки: 

• Проверете дали клапанът за вентилация на 
всяка помпа е отворен; 

• Затворете клапаните на помпите за изпускане; 
• Напълнете главните помпи чрез веригите от 
резервоарите за зареждане;

• Напълнете помощната помпа през капачката на 
филтъра, като следвате инструкциите, дадени 
в ръководството с инструкции. 

• Включете за кратко помпите, като използвате 
ръчен режим; 

• Уверете се, че няма въздух във веригите 
и помпите;

• Повтаряйте операцията, докато се уверите, че 
всичкият въздух в тръбата е елиминиран; 

• Отворете докрай крановете от страната за зас-
мукване и оттичане.

• Уверете се, че няма проблеми с водния поток 
(наличие на мръсотия, твърди частици и т.н.).

8.4 Функционално управление

8.4.1 Пускане в експлоатация на главната 
електрическа помпа 

• Уверете се, че всички хидравлични, механични 
и електрически свръзки, посочени в това ръко-
водство, са извършени правилно; 

• Уверете се, че крановете от страната за засму-
кване и от страната за оттичане на помпата са 
отворени; 

• Уверете се, че помпата е заредена и пълна 
с вода; 

• Уверете се, че електрическото захранване отго-
варя на посочените данни на информационната 
табелка и че всички фази са правилно свързани. 
Спазвайте инструкциите за пускане в експлоа-
тация в главата за разпределителя на електри-
ческата помпа.
ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продукта!
За да избегнете прегряване, което може да 
повреди главните помпи, винаги проверявайте 
дали водният поток през веригата за рецирку-
лация съвпада с изискванията на инструкциите 
в техническото упътване на помпата. Ако се 
появят проблеми относно веригата за рецирку-
лация или не е гарантирано минималното ниво 
на поток за тестово включване и работа на 
помпата, отворете други вериги (например: 
дебитомер, клапан за проверка на стегнатостта 
на входния кран, кран за оттичане и др.)

ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продукта!
Уверете се, че нито една от следните ситуации 
не е налична. В противен случай незабавно 
спрете помпата и премахнете причините за 
неизправност преди да я включите отново 
(също така обърнете внимание на глава; 
„Неизправности, причини и решения)”: 

• Въртящи части са в контакт с неподвижни 
части,

• Необичайни шумове и вибрации, 
• Разхлабени болтове,
• Висока температура на корпуса на двигателя,
• Различие в напрежението на отделните фази,
• Течове на механично уплътнение,
• Вибрации, шумове и прекомерна температура 
могат да настъпят поради неподравнено съе-
динение на двигател и помпа.

8.4.2 Пускане в експлоатация на главната дизелова 
помпа 

• Уверете се, че всички хидравлични, механични 
и електрически свръзки, посочени в това ръко-
водство, са извършени правилно;

• Уверете се, че крановете от страната за засму-
кване и от страната за оттичане на помпата са 
отворени. 

• Уверете се, че помпата е заредена и пълна 
догоре с вода и обезвъздушете чрез крана на 
корпуса на помпата.



Български

Инструкция за монтаж и експлоатация Wilo-SiFire Easy 17

• Проверете дали захранващото напрежение 
е в съответствие с данните посочени на табел-
ката с информация и дали е налично.

• Уверете се, че горивото е съвместимо с рабо-
тата на двигателя и че резервоара за гориво е 
пълен догоре (нивото на горивото в резервоара 
може да бъде проверено чрез тръбния мерител 
до резервоара).

• Уверете се, че свръзките с тръби са направени 
правилно, без да има връзка между резервоара 
и двигателя

• Уверете се, че кабела на електрическия попла-
вък на резервоара е правилно свързан към елек-
трическия разпределител на дизеловата помпа.

• Проверете нивото на маслото и охладителната 
течност в двигателя.

• Ако двигателите се охлаждат с вода чрез охла-
дител или топлообменник, прегледайте специ-
фични процедури, посочени в ръководството с 
инструкции на двигателя. 

• За да допълните нивото на течностите, използ-
вайте масло и охладителна течност, препоръ-
чани от указания, дадени в тези ръководства 
с инструкции за дизелови двигатели като 
добавка към това ръководство с инструкции.
Спазвайте процедурите за пускане в експлоата-
ция в главата за разпределителя на дизеловата 
помпа.

ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продукта!
За избягване на прегряване, което може да 
повреди главните помпи, винаги проверявайте 
дали водният поток през веригата за рецирку-
лация съвпада с изискванията на листа с тех-
нически данни на помпата. Ако се появят 
проблеми с веригата за рециркулация или не 
е гарантирано минималното ниво на поток за 
тестово включване и работа на помпата, отво-
рете други вериги (например: дебитомер, кла-
пан за проверка на стегнатостта на входния 
кран, кран за оттичане и др.).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ЛОСТЪТ ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ Е 
ЗАКЛЮЧЕН. ПО ТАЗИ ПРИЧИНА ДВИГАТЕЛЯТ 
ВИНАГИ СЕ ВКЛЮЧВА НА МАКСИМАЛНА 
СКОРОСТ.
Оставете помпата да работи за 20 минути, 
за да проверите дали скоростта на двигателя 
е съвместима с индикацията на табелката 
с информация на системата. 

ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продукта!
Уверете се, че нито една от следните ситуации 
не е налична. В противен случай незабавно 
спрете помпата и премахнете причините за 
неизправност преди да я включите отново 
(също така обърнете внимание на глава; 
„Неизправности, причини и решения”): 

• Въртящи части са в контакт с неподвижни 
части, 

• Необичайни шумове и вибрации,
• Разхлабени болтове,
• Висока температура на корпуса на двигателя,
• Изгорели газове в помпеното помещение

• Теч на механично уплътнение
• Вибрации, шумове и прекомерна температура 
могат да настъпят поради неподравнено съе-
динение на двигател и помпа.

8.4.3 Пускане в експлоатация на помощната помпа
Ръчно стартиране
Спазвайте инструкциите за пускане в експлоа-
тация в главата за разпределителя на дизело-
вата помпа.

Ако посоката на въртене не е правилна, изклю-
чете електрозахранването на кутията и разме-
нете две или три позиции на фазите на линията 
за захранване на разпределителя. Не обръ-
щайте жълто-зеления кабел за заземяване. 
ВНИМАНИЕ! Риск от неизправност!
Направете настройки за помощната помпа, 
която поддържа налягането в системата, 
например поставете мембрана или клапа, за да 
осигурите, че дори само един разпръсквател да 
се отвори, помпата няма да компенсира загу-
бата на налягането.
За настройване на помощни помпи вижте кри-
вите за различните типове помпи, посочени 
в каталога. 
Ако има проблеми при стартирането на пом-
пата, се обърнете към глава „Неизправности, 
причини и решения“ от кутията на помощната 
помпа и ръководството с инструкции на пом-
пата.

8.4.4 Пълнене на инсталацията
Ако уредът не е пълен, използвайте помощната 
помпа, след като проверите дали процедурите, 
описани в предната глава, са извършени пра-
вилно.
На тази фаза отворете една или повече тръби за 
оттичане на веригата с разпръскватели, за да 
обезвъздушите системата.
Включете помощната помпа. Системата 
започва бавно да се пълни, като въздуха бива 
изхвърлен. Когато водата започне да тече от 
тръбите за оттичане, ги затворете и изчакайте 
докато предварително определеното налягане 
бъде достигнато и помощната помпа спре. Ако 
помпата не спре, проверете дали няма течове и 
отново проверете калибровката на пресостата, 
който управлява помпата.
Когато уредът достигне зададеното налягане, 
което трябва да е по-високо от налягането за 
автоматично включване на главната помпа, 
изчакайте, докато налягането стане стабилно, 
преди да превключите системата към автома-
тичен режим.

8.4.5 Тест на автоматична работа
Главна електрическа помпа
Преди проверка се уверете, че възвратната 
верига на резервоара е затворена и налягането 
на основната верига е достатъчно, за да се 
избегне инцидентно включване на помпата. 
Включете автоматично системата чрез пресо-
статите един по един, за да проверите дали и 
двата работят правилно. Затворете клапана 
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(поз. 2 фиг. 10) и отворете клапана (поз. 1 от 
фиг. 10) за запълване и възстановяване на 
налягането на веригата. След това следвайте 
инструкциите на разпределителя на помпата, 
за да потвърдите правилното функциониране 
и автоматизация.

ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продукта!
За избягване на прегряване, което може да 
повреди главните помпи, винаги проверявайте 
дали водният поток през веригата за рецирку-
лация съвпада с изискванията на листа с тех-
нически данни на помпата. Ако се появят 
проблеми с веригата за рециркулация или не 
е гарантирано минималното ниво на поток за 
тестово включване и работа на помпата, отво-
рете други вериги (например: дебитомер, кла-
пан за проверка на стегнатостта на входния 
кран, кран за оттичане и др.).

ВНИМАНИЕ! Риск от неизправност!
Преди да оставите инсталацията и/или след 
ръчно спиране, спомнете си да превключите 
системата към автоматичен режим (вижте 
ръководството на разпределителя).
В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ПОЖАРОГАСИТЕЛНАТА 
СИСТЕМА НЕ Е АКТИВИРАНА.

ВНИМАНИЕ! Риск от неизправност!
Ако налягането в системата не се е възстано-
вило до началното ниво на превключвателите 
на основната помпа, прегледайте главата от 
ръководството за разпределителя, за да 
включите ръчно помпата.

Проверка на автоматично стартиране чрез 
поплавъчен превключвател (електрически 
помпи със засмукване)

• Изпразнете резервоара за зареждане (или 
симулирайте ефекта), за да включите електри-
ческата помпа чрез сигнал от поплавъка. 

• След това следвайте инструкциите на разпре-
делителя на помпата, за да проверите правил-
ното функциониране и автоматизация.

Помпа с дизелов двигател
Преди проверка се уверете, че възвратната 
верига на резервоара е затворена и налягането 
на основната верига е достатъчно, за да се 
избегне инцидентно включване на помпата.
След това следвайте инструкциите на разпре-
делителя на помпата, за да активирате автома-
тичния режим само за дизеловата помпа.
Включете автоматично системата чрез пресо-
статите един по един, за да проверите дали 
и двата работят правилно. Затворете клапана 
(поз. 1 от фиг. 10) и отворете клапана за отвод-
няване (поз. 2 от фиг. 10) за стартиране на 
помпата. 
След това следвайте инструкциите на разпре-
делителя, за да потвърдите правилното функ-
циониране и автоматизация на дизеловата 
помпа.

Затворете клапана (поз. 2 от фиг. 10) и отворете 
клапана (поз. 1 от фиг. 10) за завършване на 
теста и възстановяване на налягането на 
веригата.

ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продукта!
За избягване на прегряване, което може да 
повреди главните помпи, винаги проверявайте 
дали водният поток през веригата за рецирку-
лация съвпада с изискванията на листа с тех-
нически данни на помпата. Ако се появят 
проблеми с веригата за рециркулация или не е 
гарантирано минималното ниво на поток за 
тестово включване и работа на помпата, отво-
рете други вериги (например: дебитомер, кла-
пан за проверка на стегнатостта на входния 
кран, кран за оттичане и др.).

Проверка на автоматично стартиране чрез 
поплавъчен превключвател (електрически 
помпи със засмукване)
Изпразнете резервоара за зареждане (или 
симулирайте ефекта), за да включите електри-
ческата помпа чрез сигнал от поплавъка.
След това следвайте инструкциите на разпре-
делителя на помпата, за да потвърдите правил-
ното функциониране и автоматизация.

ВНИМАНИЕ! Риск от неизправност!
Ако налягането в системата не се е възстано-
вило до началното ниво на превключвателите 
на основната помпа, прегледайте ръковод-
ството за разпределителя, за да включите 
ръчно помпата.

9 Поддръжка
Пожарогасителната система е оборудване за 
безопасност, което предпазва предмети и хора, 
за това възможни модификации и поправки, 
които засягат нейната ефективност, трябва да 
се извършват така, че да се избегне състоя-
нието „Не работи“.
Изолирайте помпите една по една чрез избира-
телните превключватели на разпределителя 
и спирателните кранове, предназначени за 
тази цел.

Забранете достъпа на неупълномощени лица 
до помпеното помещение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от нараняване!
Хората трябва винаги да носят лични защитни 
устройства. Поддръжката трябва да се 
извършва само от квалифициран персонал. 
Ако липсват инструкции, винаги се свързвайте 
с доставчика или експертен персонал.
Никога не работете сами работа, когато нали-
чието на друг човек се изисква.

Не премахвайте защитата на която и да е под-
вижна част, колани, горещи повърхности и др. 
Никога не оставяйте инструменти или разгло-
бени части от системата върху нея или около 
нея.



Български

Инструкция за монтаж и експлоатация Wilo-SiFire Easy 19

Не премахвайте защитата на части под напре-
жение; предотвратете всяка възможност да 
се оперира с елемент, който изолира инстала-
цията или вътрешни сглобки, които се 
поддържат.

ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на продукта!
Системата за повишаване на налягането НЕ 
е оборудвана с аварийно спиране. Главните 
помпи могат да бъдат спрени единствено 
ръчно, чрез изключване на разпределителя.

ПО ТАЗИ ПРИЧИНА, ПРЕДИ ДА ИЗВЪРШВАТЕ 
ИНТЕРВЕНЦИЯ ВЪРХУ ПОМПИТЕ, СЕ УВЕРЕТЕ, 
ЧЕ РАЗПОЛАГАТЕ С ЛЕГЕНДА ЗА РАБОТА (АКО 
СЪЩЕСТВУВА) С ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ НА АВТО-
МАТИЧЕН/РЪЧЕН РЕЖИМ. 

Отворете общия изолиращ превключвател на 
разпределителя на съответната помпа. 
ОПАСНОСТ! Риск от фатално нараняване!
В случай на работа при отворена врата на раз-
пределителя, дори след отваряне на главния 
изолиращ превключвател, входни изводи на 
линията за захранване и такива за дистан-
ционно предаване на аларми може все още да 
са под напрежение.
ОПАСНОСТ! Риск от фатално нараняване!
При интервенция на дизеловия двигател се 
препоръчва да се изключи положителният 
извод на акумулатора, за да се избегнат неже-
лани включвания.
ОПАСНОСТ! Риск от фатално нараняване!
Преди смяна на двигателното масло се уве-
рете, че температурата е под 60 °C. При двига-
тели с водно охлаждане много бавно махнете 
капачката на охладителя или топлообмен-
ника. Охлаждащите системи обикновено са 
под налягане и може да се появят силни 
течове на горещи течности. Проверете точ-
ното ниво на двигателните течности (масло/
вода) и затягането на водната верига и изво-
дите за затваряне на веригата на маслото.

НИКОГА НЕ ДОБАВЯЙТЕ ОХЛАДИТЕЛНА ТЕЧ-
НОСТ В ПРЕГРЯЛ ДВИГАТЕЛ. ОСТАВЕТЕ ГО 
ПЪРВО ДА СЕ ОХЛАДИ.

При дизелови двигатели с топлообменик 
вода/вода проверете дали крановете на 
охлаждащата система са заключени в отво-
рено положение. Проверете маркучите на 
маслото и дизеловото гориво и се уверете, 
че няма течове. 
ОПАСНОСТ! Риск от фатално нараняване!
За загряването на маслото/водата на дизеловия 
двигател може да се монтира потопяем или 
контактен резистор, захранен с 230 V.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от пожар или нара-
няване!
Свързването или разединяването на акумула-
тора може да произведе искри.
Никога не свързвайте или разединявайте аку-
мулатора, докато двигателят работи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от изгаряне!
Горещи повърхности на дизелов двигател и на 
тръба за отвеждане на газовете.
ОПАСНОСТ! Риск от експлозия!
При зареждане на акумулаторите за дизело-
вата помпа може да се образува потенциално 
взривоопасен газ; избягвайте огън и искри. 
Никога не оставяйте запалителни течности 
или парцали, натопени в тези течности, около 
системата с помпи или електрическото обо-
рудване.

НЕ ПУШЕТЕ И НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПЛАМЪЦИ ПРИ 
СМЯНАТА МАСЛО НА ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ПРИ 
ЗАРЕЖДАНЕТО С ГОРИВО.

Система, монтирана в съответствие с тези 
инструкции, ще работи нормално с минимални 
интервенции по поддръжката. Инспекции 
и периодичен контрол се планират и определят 
според стандарта EN 12845, за да се поддържат 
пожарогасителната система и системата за 
усилване ефективни. Прегледайте седмичните, 
месечните, тримесечните, полугодишните, 
годишните, тригодишните и десетгодишните 
програми за инспекция и проверка, предписани 
от стандарта EN 12845.
Поддръжката трябва да се извършва от квали-
фициран персонал.

9.1 Общи изисквания за поддръжка
• Обща инспекция на уреда (включително водо-
снабдяване и електрозахранване), за проверка 
на явното състояние на всички компоненти;

• Общо почистване;
• Контролиране на стегнатостта на възвратни 
клапани;

• Проверете работната конфигурация на разпре-
делителя;

• Проверете правилната работа на сигналните 
лампи за алармиране на разпределителя;

• Проверете правилната работа на алармата за 
минимално ниво на резервоара/кладенеца;

• Проверете електрическите свръзки, за да 
видите дали няма следи от повреди по изола-
цията, прогаряне, разхлабване на изводи;

• Проверете съпротивлението на изолацията на 
електромоторите. Когато е студено, двигател 
без повреди по изолацията трябва да има 
съпротивление повече от 1000 Mega ohm;

• Проверете предварителното издуване на мем-
бранните резервоари; 

• Вижте също специфични процедури, посочени 
в отделни ръководства с инструкции за раз-
лични компоненти на системата за повишаване 
на налягането; 

• Проверете дали е налично на склад минимално 
снабдяване на оборудване, изисквано от стан-
дарта EN 12845 за бързо възстановяване на 
напълно работещото състояние на системата 
в случай на повреда.

• Проверете правилната работа на алармата за 
минимално ниво на горивото; 
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• Проверете правилната работа на резистора на 
нагревателя на двигателното масло; 

• Проверете нивото на зареждане на акумула-
тора и ефикасността на зарядното устройство 
на акумулатора; 

• Проверете правилната работа на спирателния 
електромагнитен клапан (фиг. 11);

• Проверете нивото и вискозитета на маслото за 
охлаждане на помпата; 

• Проверете веригата за зареждане (особено за 
уред над нивото на зареждане с вода).
По време на всички инспекции трябва да се 
проверят следните неща: 

a) Всички различни налягания на манометъра за 
вода и въздух в сградите, налягания за основни 
тръби и резервоари за налягане;

b) Всички нива на вода в резервоарите за съхра-
нение, реки, канали, езера (включително 
резервоари за зареждане на помпи и резерво-
ари под налягане); 

c) Правилното разположение на всички основни 
входни кранове.

9.2 Проверка на автоматичното стартиране на 
помпата
Проверката на автоматични помпи трябва да 
включва следното: 

a) Контролиране на нивото на двигателното 
масло и горивото;

b) Редуциране на водното налягане на стартира-
щото устройство и по този начин симулиране 
на автоматична заявка за стартиране (вж. глава 
8); 

c) Когато помпата се включи, стартовото налягане 
трябва да се провери и запише; 

d) Проверете налягането на маслото на дизеловата 
помпа и водния поток на охлаждащата верига; 

ВНИМАНИЕ! Риск от неизправност на помпата!
Винаги допълвайте гориво и други течности 
след завършване на тестовете.

9.3 Проверка на автоматичното стартиране на 
дизеловата помпа
След проверка на включването дизеловите 
двигатели трябва да бъдат проверени, както 
следва: 

a) Оставете двигателя да работи 20 мин. или за 
времето, препоръчано от доставчика. След 
това спрете двигателя и незабавно го рестар-
тирайте чрез тестовия бутон „manual start“ 
(ръчно стартиране); 

b) Контролирайте нивото на водата в първичната 
охладителна верига.
По време на проверката трябва да проверите 
налягането на маслото, температурата на дви-
гателя и потока на охладителната течност. 
След това контролирайте маркучите за масло и 
направете обща проверка, за да откриете вся-
какви възможни течове на гориво, охладителна 
течност или изгорели газове.

9.4 Периодични тестове
ЕЖЕМЕСЕЧНИ ИНСПЕКЦИИ
Контролирайте нивото и плътността на елек-
тролита на всички оловни акумулаторни клетки 
(включително акумулатори за запалване на 
дизеловия двигател и такива за електрозахран-
ване на разпределителя). Ако плътността е 
ниска, проверете зарядното устройство на аку-
мулатора и в случай на неизправност заменете 
акумулатора.

ТРИМЕСЕЧНИ ИНСПЕКЦИИ 
Ще се извършват най-много на всеки 13 седмици.
Трябва да се направи доклад от инспекцията, 
който да бъде подписан и предаден на крайния 
потребител. Той трябва да включва подроб-
ности за всяка процедура – извършена или 
планирана, подробности за външни фактори 
като метеорологични условия, които биха 
повлияли на резултатите.

Проверете тръбите и укрепванията, за да про-
верите за възможни точки на корозия и да ги 
защитите, където е нужно.
Проверете тръбите за правилно заземяване.
Тръбите на разпръсквателите не могат да се 
използват за заземяване. Премахнете тези 
връзки и заменете с алтернативни решения.
Проверете всяко захранване с вода на всяка 
контролна станция от системата. Помпата/ите 
трябва да се включват автоматично, стойно-
стите на налягането и измереният дебит не 
може да са по ниски от отчетените стойности за 
проекта. Всяка промяна трябва да се записва.
Проверете всички кранове, които захранват 
разпръсквателите с вода, за да гарантирате, че 
работят. След това ги върнете в нормалната им 
работна позиция. Изпълнете същата операция 
за всички кранове за захранване с вода, кон-
тролните и алармени клапани и всички локални 
или външни кранове.
Проверете или контролирайте количеството 
и опаковането на резервните части на склад.

ПОЛУГОДИШНИ ИНСПЕКЦИИ
Ще се извършват на всеки 6 месеца.
Проверете съобщенията на алармената система 
и дистанционната алармена система до цен-
тралния надзор.

ГОДИШНИ ИНСПЕКЦИИ
Ще се извършват най-много на всеки 12 месеца.
Проверете ефективността на всяка помпа при 
пълно натоварване (при свързване между тес-
товите тръби и оттичането на помпата), за да 
контролирате дали стойностите на налягането/
дебита отговарят на тези, посочени на табелата 
на помпата.
Вземете предвид всички загуби на налягане 
в захранващите тръби и в клапаните между 
водоизточника и всяка контролна станция.
Проверете дизеловия двигател при неуспешен 
старт, след това проверете дали се включва 
аларма в съответствие със стандарта.
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След това контролиране незабавно рестарти-
райте дизеловия двигател, като използвате 
ръчни процедури по стартирането.
Проверете дали поплавъчните вентили в резер-
воарите за съхранение функционират правилно.
Проверете цедките на засмукващата част на 
помпата и аксесоарите за филтриране за резер-
воара за натрупвания. Почистете, ако е нужно.

ТРИГОДИШНИ ИНСПЕКЦИИ
Ще се извършват на всеки 3 години.
След източване на всички резервоари прове-
рете отвътре и отвън за корозия. Ако е нужно, 
всички резервоари трябва да се боядисат или 
отново да им се нанесе защитен слой срещу 
корозия.
Прегледайте всички кранове на захранването 
с вода, аларми и контролни клапани. Ако е 
нужно, заменете или извършете поддръжка.

ДЕСЕТГОДИШНИ ИНСПЕКЦИИ
Ще се извършват на всеки 10 години
Вътрешността на всички водоизточници трябва 
се почисти и прегледа. Стегнатостта трябва да 
се провери.
Относно преглед на процеса по заменяне за 
цялата система на повредени части, които вече 
не работят перфектно, се свържете със серви-
зен или със специализиран център на Wilo.
Прегледайте подробните операции за под-
дръжка, посочени в ръководство, доставено 
с уреда. 
Винаги заменяйте оборудването с оригинална 
резервна част или такава, която е с идентични 
характеристики и е сертифицирана.
Wilo отхвърля всякаква отговорност за повреди, 
причинени от интервенция на неквалифициран 
персонал или при замяна на оригинални части 
с други части с различни характеристики.

9.5 Остатъчен риск при управление на 
съоръжението
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от порязване!
Острите ръбове или всички незащитени рез-
бовани части водят до риск от порязване. Взе-
мете необходимите мерки за избягване на 
наранявания и използвайте защитна екипи-
ровка (носете съответни ръкавици).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от нараняване 
от удар!
Внимавайте за издадени части и такива на 
нивото на главата. Използвайте специално 
защитно облекло.
ОПАСНОСТ! Риск от фатално нараняване!
Не надвишавайте номиналните граници на 
налягане за съда на помощната помпа, за да 
избегнете евентуални експлозии.
ОПАСНОСТ! Риск от токов удар!
Хората, назначени за свързването на електри-
ческото оборудване и двигателите, трябва да 
притежават сертификат за тази работа 
и трябва да направят свързването в съответ-
ствие с наредбите и законите в сила. Те трябва 

да гарантират, че захранването е изключено, 
преди извършването на каквато и да е работа, 
която предполага възможен контакт с елек-
трически части. Уверете се, че заземяването 
не е прекъснато. Избягвайте контакт с вода. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от падане
Вземете мерки за защитен достъп до резерво-
ари и кладенци. Кладенците трябва да бъдат 
покрити.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от изгаряне!
Вземете мерки за избягване на контакт 
с горещи части на двигателя. Използвайте 
защита за части от двигателя и за тръбата за 
отвеждане на газовете. Допълнете горивния 
резервоар, когато дизеловия двигател е сту-
ден. При презареждане не разливайте гориво 
върху горещи части на дизеловия двигател. 
Носете специални ръкавици.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от възпаление!
При презареждане и контролиране на нивото 
избягвайте разливането на киселинни раз-
твори от акумулаторите, които могат да при-
чинят възпаление или материални щети. Не 
доближавайте до зоната за презареждане 
така, че очите Ви да са в близост до нея. 
Използвайте специална защита, за да 
избегнете контакт с тях. 
ОПАСНОСТ! Риск от фатално нараняване!
Избягвайте включване на дизеловите помпи, 
ако тръбите за отвеждане на газовете не са 
изведени от помещението.
ВНИМАНИЕ! Риск от замърсяване на 
околната среда!
Избягвайте разливането на масла от двига-
теля или дизелово гориво при инспекция или 
при зареждане. Използвайте подходяща 
защита и вземете нужните мерки за 
безопасност.
ОПАСНОСТ! Риск от фатално нараняване!
Риск от неволно стартиране. Избягвайте 
работа по поддръжката
върху помпата, ако автоматичният режим 
е включен.
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10 Разпределители EC-Fire (електрически, дизелов, помощен)

10.1 Разпределител за електрическа помпа – DOL Фиг. 12a

Описание

ИЧМ

ИЧМ Интерфейс човек-машина за управление на електрическата помпа FF

QS Превключвател за заключване на вратата – за изключване на главното захранване към разпределителя

SA1 Превключвател за автоматичен режим

FU1 Основни предпазители 

TA Трансформатор с амперметър

KM1 Контактор

TR Трансформатор

M 1 Клеми
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10.2 Разпределител за електрическа помпа – 
Star/Delta

Описание

ИЧМ Интерфейс човек-машина за управление на електрическата помпа FF

QS Превключвател за заключване на вратата – за изключване на главното захранване към 
разпределителя

SA1 Превключвател за автоматичен режим

FU1 Основни предпазители

TA Трансформатор на ток

KM1/KM2/KM3 Контактори

TR Трансформатор

M 1 Клеми

ИЧМ

Фиг. 12b



Български

24 WILO SE 01/2018

10.3 ИЧМ за електрическа помпа

Описание

1 Работещ двигател, проверено от амперметъра

2 Работеща електрическа помпа, засечено от амперметрите на двигателя

3 Неизправност при стартиране

4 Сигнал за стартиране, получен от превключвателите за налягане

5 Сигнал за стартиране, получен от поплавъка в резервоара за зареждане

6 Бутон за ръчно стартиране

7 Стартирана електрическа помпа чрез бутон

8 Спряна електрическа помпа чрез бутон

9 Бутон за ръчно спиране

10 Изключен автоматичен режим

11 Натиснете, за да прегледате инструментите

12 Сигнал за стартиране на помпата 

13 Включено захранване

14 Нарастващи аларми

15 Тест на светодиоди – възстановяване

ИНСТРУМЕНТИ Натиснете бутона 11 на фиг. 13, за да видите стойностите

Трифазен волтметър За трифазово напрежение до 570 V

Амперметър За проверка на амперите на фазата на електрическия двигател

Ватметър

Варметър

Волтамперметър Показва видимото напрежение до 750 kVa

Косинус-Фи метър

Пълен и частичен хронометър Показва часа и минутите 

Фиг. 13
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10.4 Разпределител за електрическа помпа – Дистанционни аларми

10.5 Разпределител за електрическа помпа – Функции

Дистанционна аларма Описание Клеми на разпреде-
лител

Символ на ИЧМ 
Фиг. 13

Електрическото захранване не 
е достъпно

Открива се, когато настъпи една от след-
ните неизправности: 
• Неизправна стойност на напрежение
• Последователността на фазата не е 
правилна

• Изгорели предпазители на разпреде-
лителното табло

• Изключен автоматичен режим
• Аларми

90-91 10/13/14

Заявка за стартиране на елек-
трическата помпа

Открива се при отварянето на превклю-
чвателите за налягане на помпата или 
при затваряне на контакта на поплавъка 
на резервоара за запълване на помпата.

90-95 12

Работеща електрическа помпа 90-92 2

Неизправност при стартиране 
на електрическа помпа

90-94 3/14

АВТОМАТИЧНА СМЯНА НА 
РЕЖИМА

За да включвате/изключвате автоматичния режим, използвайте избирателя SA1 на 
фиг. 12a. 
Ключът на разпределителя може да бъде махнат, само ако той е в автоматичен режим. 
Ако автоматичният режим е изключен, ще се появи мигащ предупредителен светли-
нен сигнал 10 на фиг. 13.

АВТОМАТИЧНО СТАРТИРАНЕ Автоматичното стартиране се активира, когато контактите за СИГНАЛ на пресостата са 
отворени, което може да се види от постоянната светлина 4 на фиг. 13.
Когато контактът на пресостата бъде затворен (налягането се заменя), индикаторът 4 
на фиг. 13 ще започне да мига. От този момент ще можете да спрете двигателя само 
ръчно, като натиснете бутон 9 на фиг. 13.
Автоматичното стартиране се активира също, когато плаващият контакт за зареждане 
на помпата е затворен, което може да се види от постоянната светлина 5 на фиг. 13. 
Когато контактът се отвори, индикаторът ще започне да мига. От този момент ще 
можете да спрете двигателя само ръчно, като натиснете бутон 9 на фиг. 13.

РЪЧНО СТАРТИРАНЕ Натиснете бутон 6 на фиг. 13 и ще се появи постоянна светлина 7 на фиг. 13.

РАБОТЕЩ ДВИГАТЕЛ Посочва се от постоянна светлина 1 на фиг. 13. Това се засича, когато напрежението на 
двигателя е по-високо от зададения праг за цялото времетраене на интервенцията.

РАБОТЕЩА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
ПОМПА

Посочва се от постоянна светлина 2 на фиг. 13. Когато двигателят стартира, това се 
отчита по стойността на електрозахранването (kW) и чрез затваряне на пресостата под 
налягане на помпата (ако той е монтиран както следва на помпата).

СПИРАНЕ Двигателят може да бъде спрян ръчно само чрез натискане на бутона 9 на фиг. 13.
Предупреждение: Не е възможно спирането на двигателя, когато има сигнал от пресо-
статите и когато автоматичният режим е включен. В този случай спирането на двига-
теля е възможно само чрез изключване на автоматичния режим и чрез натискането на 
бутона 9 на фиг. 13.

АЛАРМИ Алармите се посочват на дисплея от съответния светодиод и чрез нарастващо мигащ 
светодиод 14 на фиг. 13.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ За ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ е възможно да се натисне бутонът 15 на фиг. 13. По този начин 
защитите ще се активират и цикълът за стартиране, който се контролира от поплавъка 
резервоара за зареждане, ще бъде активиран.

ТЕСТ НА СВЕТЛИНИТЕ Задръжте натиснат бутона 11 на фиг. 13, за да тествате всички светлини.
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10.6 Разпределител за дизелова помпа Фиг. 14

Описание

ИЧМ

ИЧМ Интерфейс човек-машина за управление на електрическата помпа FF

QS Превключвател за заключване на вратата – за изключване на главното захранване към разпределителя

SA1 Превключвател за автоматичен режим

FU Предпазители

KA1 Допълнително реле

CB1A Зарядно устройство за акумулатора – Акумулатор 1

CB2B Зарядно устройство за акумулатора – Акумулатор 2

SB1 Бутон за извънредно ръчно стартиране – Акумулатор 1

SB2 Бутон за извънредно ръчно стартиране – Акумулатор 2

M 1 Клеми
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10.7 ИЧМ за дизелова помпа (описание)

Описание

1 Ниско ниво на маслото 

2 Прегряване 

3 Аларма за скъсан ремък – не се зарежда акумулаторът

4 Неизправност в нагревателя с масло/вода

5 Тестване на светлина и бутон при ръчно стартиране

6 Изключен автоматичен режим

7 Бутон за спиране на помпата на двигателя

8 Включена дизелова помпа

9 Сигнал за стартиране от превключвателите за налягане

10 Сигнал за стартиране от поплавъка в резервоара за зареждане

11 Тест за пускане в експлоатация на място

12 Ръчно стартиране на помпата на двигателя с акумулатори A и B (винаги активни)

13 Възстановяване на алармите

14 Включено зарядно устройство на акумулатора

15 Открити аномалии при зареждане на акумулатора от зарядното устройство

16 Няма главно захранване към зарядното устройство за акумулатора – аларма

17 Нарастващи аларми

18 Натиснете за кратко, за да видите инструментите – задръжте по-дълго за тест на светодиодите

19 Оборотомер

20 Таймер

21 Волтметри на зарядните устройства за акумулатори A и B

22 Аларма за акумулатор A или B

23 Аларма за неуспешно стартиране

24 Аларма за ниво на горивото

Фиг. 15
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ОПАСНОСТ! Риск от фатално нараняване!
За да промените позицията на превключвателя 
DIP, трябва да отворите предпазния панел от 
задната страна на електронния контролен 

модул на разпределителя. Настройката
на превключвателя DIP трябва да се извърши 
с ИЗКЛЮЧЕН основен превключвател на раз-
пределителя QS на фиг. 14.

10.8 Разпределител за дизелова помпа – Дистанционни аларми

Фиг. 16

ИНСТРУМЕНТИ Натиснете бутона 18 на фиг. 15, за да видите стойностите

Амперметри на 
акумулаторите A/B

Максимален ток 99 A свързан със зарядните устройства за акумулаторите

Волтметри на A/B За напрежение от 9 до 38 волта, свързано със зарядните устройства за акумулаторите

Пълен/частичен 
хронометър

Показва часа и минутите

Тахометър Максимално измерване 9990 rpm

Индикатор за ниво на 
горивото

Не се използва – само алармата за ниско ниво

Термометър за вода или 
масло

Показва температурата на водата или маслото в двигателя 30-140 °C

Манометър за масло Показва налягането на маслото в двигателя до 9 bar

Брояч на стартиранията за 
акумулаторите A/B

Показва броя на стартиранията, които са настъпили за всеки акумулатор до бройка 
от 9999

Дистанционна аларма Описание Клеми на разпределител Символ на ИЧМ 
Фиг. 15

Неизправност на разпределител Открива се, когато настъпи една 
от следните неизправности: 
• Настъпване на аларма за двига-
теля 

• Неизправност в основното 
захранване към разпредели-
теля

• Неизправност на зарядното 
устройство за акумулаторите

90 - 8 17 

Изключен автоматичен режим 90 - 91 6

Неизправност при стартиране на 
дизеловата помпа

90 – 94 23

Работеща дизелова помпа 90 - 92 8

Минимално ниво на горивото 90 – 93 24
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10.9 Разпределител за дизелова помпа – Функции

АВТОМАТИЧНА СМЯНА НА РЕЖИМА За да включвате/изключвате автоматичния режим, използвайте избирателя 
SA1 на фиг. 14. 
Ключът на разпределителя може да бъде махнат, само ако той е в автомати-
чен режим. Ако автоматичният режим е изключен, ще се появи мигащ преду-
предителен светлинен сигнал 6 на фиг. 15.

АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ Когато разпределителят открие подаване на сигнал за стартиране от пре-
включвателите за налягане, системата на помпата ще стартира. Контролната 
система ще провери (без да спира двигателя или системата на помпата) за 
възможни неизправности в двигателя по време на работа. Когато двигателят 
бъде стартиран, ще се включи светлина 8 на фиг. 15. 

РЪЧНО СТАРТИРАНЕ Това може да се извърши по три възможни начина:
- чрез бутоните за извънредно стартиране на разпределителя
- чрез бутоните START A или START B
- чрез бутона за тест при съответен сигнал от свързаната предупредителна 
светлина 5 на фиг. 15
Тестовият бутон ще получи разрешение след автоматичното стартиране на 
двигателя (активирано от сигнала от превключвателите за налягането), след-
вано от изключване или след неизправност при стартиране. И в двата случая 
ще се включи съответната светлина 5 на фиг. 15. Използваната верига за тази 
функция автоматично вече няма да е готова за работа и предупредителната 
светлина 5 ще се изключи при натискане на бутона за тест и при работа на 
двигателя.

АВТОМАТИЧНО СТАРТИРАНЕ Автоматичното стартиране се активира, когато контактите за СИГНАЛ на пре-
состата са отворени, което може да се види от постоянната светлина 9 на 
фиг. 15. 
Когато контактът на пресостата бъде затворен (налягането се заменя), свет-
лината 9 на фиг. 15 ще започне да мига. От този момент ще можете да спрете 
двигателя само ръчно, като натиснете бутон 7 на фиг. 15.
Автоматичното стартиране се активира, когато плаващият контакт за зареж-
дане на помпата е затворен, което може да се види от постоянната 
светлина 10 на фиг. 15. Когато контактът се отвори, индикаторът ще започне 
да мига.
Мигащите светлини ще продължат да светят през цялото време, когато дви-
гателят работи.
За да започне стартирането, дадена верига ще подаде автоматично поредица 
от 6 импулса, като редува акумулаторите A и B с 15-секундни цикли (5 
секунди стартиране, 10 секунди пауза, като и двете могат да се регулират).
Стартирането на двигателя се прекъсва, ако бендиксът на стартера не успее 
да задвижи равнинната предавка на ръкохватката. 
След първата грешка при стартиране, стартерът ще направи още пет опита.
След шести неуспешен опит за стартиране, стартерът ще продължи да работи 
още 5 секунди.
Ако не бъде открита неизправност на акумулатор при стартиране, той ще 
бъде прекъснат автоматично и цикълът за стартиране ще продължи с другия 
акумулатор. Ако и двата акумулатора са неизправни, стартирането ще про-
дължи въпреки това до включване на алармата за неизправно стартиране и на 
светлината 23 на фиг. 15.

ОТКРИВАНЕ НА ВКЛЮЧЕН ДИЗЕЛОВ 
ДВИГАТЕЛ

Работата на дизеловата помпа се следи от магнитен предавател, който е мон-
тиран на равнинната предавка на двигателя. Функцията ще отдели стартера от 
двигателя и ще включи светлината 8 на фиг. 15

СПИРАНЕ Двигателят може да бъде спрян САМО ръчно чрез натискане на бутон 7 на 
фиг. 15.
Предупреждение: Не е възможно спирането на двигателя, когато има сигнал 
от пресостатите и когато автоматичният режим е включен. В този случай спи-
рането на двигателя е възможно само чрез изключване на автоматичния 
режим и чрез натискането на бутона 7 на фиг. 15.

ЧАСТИЧЕН БРОЯЧ Натиснете бутон 18 на фиг. 15, за да изберете частичния брояч, който показва 
часовете и минутите на работа от последното стартиране на дизеловия дви-
гател. Посочената стойност ще бъде нула за следващото стартиране на 
двигателя.
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ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОР Автоматичното зареждане на акумулаторите се управлява чрез проверка на 
текущата стойност за бързото зареждане и проверка на стойността на напре-
жението за зареждането за поддръжка.
Следните неизправности:
• Акумулатор A и/или счупен предпазител
• Акумулатор B и/или счупен предпазител
• Късо съединение на кабелите на A/B
• Неизправност в основното захранване на акумулатори A/B
 се посочват от предупредителните светлини 17 и 15 на фиг. 15.

ПРОВЕРКА НА АКУМУЛАТОРИТЕ Специална верига ще провери ефикасността на акумулаторите особени при 
фазата на стартиране на двигателя. В случай на неизправност на акумулатор A 
или B, светлината 22 на фиг. 15 ще се включи.

АЛАРМИ Алармите, които са посочени на ИЧМ на фиг. 15 от съответните светлини 
заедно с мигаща светлина с натрупване 17 на фиг. 15
• Запазени аларми: неефикасност на акумулатор A/B 22, ниско ниво на мас-
лото 1, неизправност на датчик и на генератор 3, Прегряване 2 на фиг. 15

• Незапазени аларми: минимално ниво на горивото 24 , неизправност при 
основното захранване за зареждане на акумулаторите 15, прекъснато отчи-
тане, неизправност на нагревателя с масло/вода 4 на фиг. 15

НЕИЗПРАВНОСТ ПРИ СТАРТИРАНЕ Тази функция ще спре опитите за стартиране. Ако двигателят не стартира 
след шестия опит, светлината 23 на фиг. 15 ще се включи и цикълът по стар-
тирането ще бъде прекъснат. За да стартирате отново двигателя, трябва да 
възстановите системата чрез натискане на бутона 13 на фиг. 15.

ТЕСТ ЗА ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
НА МЯСТО

За извършване на теста за пускане в експлоатация на място
1. Използвайте връзка, за да фиксирате лоста за спиране на двигателя на 
фиг. 11
2. Променете положението на превключвателя DIP 9 на фиг. 16 на ВКЛЮЧЕНО 
3. Натиснете бутона 11 на фиг. 15 и го задръжте поне 3 секунди
Ще стартира специализирана верига с 6 редуващи се импулси към акумулато-
рите A и B с 30-секунден цикъл (15 секунди за стартиране и 15 секундна 
пауза). След 6 цикъла ще се включи светлината за аларма за неизправност при 
стартиране 23 на фиг. 15. Възстановете позицията на лоста за спиране на дви-
гателя, като махнете връзката и натиснете бутона за ръчен тест на стартира-
нето 5 на фиг. 15. Двигателят ще се включи. След известно време го спрете. 
Тестът е завършен.
Променете положението на DIP превключвателя 9 на фиг. 16 на ИЗКЛЮЧЕНО.

ТЕСТ НА СВЕТЛИНИТЕ Задръжте натиснат бутона 18 на фиг. 15, за да тествате светлините.
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10.10 Разпределител за помощна помпа

Описание

10.11 Разпределител за помощна помпа – Дистан-
ционни аларми

10.12 Разпределител за помощна помпа – Функции

QS – 1 Заключващ превключвател за врата

KM1 Контактор

FR Реле за претоварване

FU Предпазители

KA1 Допълнително реле 

TR Трансформатор

2 Превключвател на избирател Автоматичен/Изключен/Ръчен

3 Светлина за аларма за претоварване

4 Светлина за основно захранване

5 Сигнална светлина за работеща помпа

Дистанционна аларма Описание Клеми на 
разпределител

Претоварване Помощната помпа е блокирана поради претоварване 90 - 97

АВТОМАТИЧНА СМЯНА НА 
РЕЖИМА

За да включите/изключите автоматичния режим, използвате превключвателя на 
избирателя 2 на фиг. 17.

АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ Ако разпределителят открие спиране на сигнал за стартиране от превключвателя за 
налягане, помпата ще стартира. Ако налягането в системата бъде заменено, пре-
включвателят за налягането ще отвори контакта и помпата ще спре. 

РЪЧНО СТАРТИРАНЕ/СПИРАНЕ За да стартирате/спрете ръчно помощната помпа, включете/изключете ръчния 
режим на превключвателя на избирателя 2 на фиг. 17. 

Фиг. 17
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11 Повреди, причини и отстраняване
Процедурите, посочени в таблицата по-долу, 
трябва да се извършват САМО от експертен 
персонал. Никога не започвайте работа, преди 
да сте прочели внимателно и разбрали това 
ръководство. Никога не се опитвайте да попра-
вяте материали и оборудване без пълно и пра-
вилно разбиране за тях. 

Ако персоналът няма достатъчно знания за 
продукта и работната логика, изискана от сход-
ности на специфични стандарти с пожарогаси-
телните системи или ако няма нужните 
технически умения, се свържете с Wilo, за да 
бъдат извършени редовни проверки по под-
дръжката.

Дефекти Причини Отстраняване

Разпределителят е изключен Няма захранване Уверете се, че захранващата линия 
е свързана и е налично напрежение

Неизправни предпазители Проверете и/или сменете предпази-
телите. Проверете и/или заменете 
разпределителя

Външната верига не работи Проверете напрежението на първич-
ната и вторичната намотки на транс-
форматора. Проверете и/или 
заменете предпазителите на транс-
форматора

Двигателят не се включва Няма захранване Проверете свръзките и електрическия 
разпределител 

Късо съединение в намотката Проверете намотките на двигателя 

Разпределителят не е изправен/
грешни свръзки 

Проверете свързването

Претоварване Проверете размерите на захранва-
щата линия. Уверете се, че помпата не 
е блокирана

Помпата работи, но не снабдява с 
вода или е с нисък дебит/ниво

Грешна посока на въртене Обърнете две от захранващите фази 
на двигателя. 

Кавитация на помпата поради преко-
мерна дълбочина на засмукване 

Прегледайте изчисленията, за да 
подобрите NPSHr на помпите

Кавитация на помпата поради грешен 
диаметър на тръбата за засмукване и 
клапаните

Прегледайте изчисленията, за да 
подобрите NPSHr на помпите

Влиза въздух по линията на засму-
кване 

Уверете се, че няма течове по линията 
на засмукване. Проверете разстояни-
ето между точките на засмукване, ако 
са монтирани няколко помпи. Поста-
вете антивихрови плочи

Кранове са частично/напълно 
затворени 

Отворете крановете за засмукване 
и оттичане. 

Износена помпа Проверете и поправете 

Роторът на помпата е препречен Проверете и поправете 

Цедката/филтрите за запушени Проверете и поправете 

Съединението между помпата двига-
теля е износено 

Проверете и поправете 

Двигателят не достига номинална 
скорост или вибрира

Проверете скоростта
Вижте по-горе

Лагерите на помпата са износени или 
не са смазани

Смажете с лубрикатори

Двигателят не достига номинална 
скорост 

Напрежението на клемите на двига-
теля е твърде ниско 

Проверете напрежението на електро-
захранването, свръзките и напречното 
сечение на кабелите в захранващата 
линия. 

Неверни контакти в захранващия кон-
тактор или проблеми със стартира-
щото устройство 

Проверете и поправете 

Фазова неизправност Проверете линията, свръзките и пред-
пазителите 

Неверни контакти на кабелите за 
електрозахранване

Проверете фиксирането на изводите 

Заземена намотка или късо 
съединение 

Разглобете двигателя, поправете го 
или го сменете
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Внезапно включили се неработещи 
помпи 

Неправилни размери на захранващата 
линия 

Проверете и заменете

Недостатъчно напрежение Проверете електрозахранването 

Оразмеряване на помпата Махнете въртящите части и проверете 

Наличие на напрежение на корпуса 
на двигателя

Контакт между кабели от линията и 
заземяването

Поправете свръзките 

Влажна или стара изолация Избършете двигателя или го прена-
вийте. 

Късо съединение между изводи и 
външен корпус

Проверете изолацията между изво-
дите и корпуса. 

Необичайно прегряване на външ-
ността на двигателя 

Претоварване на помпата Разглобете и проверете 

Съединението не е центровано Подравнете правилно 

Температурата на околната среда е 
над 40 °C 

Проветрете помещението

Напрежението е по-високо/ниско от 
номиналната стойност 

Проверете електрозахранването 
на потока

Фазова неизправност Проверете електрозахранването 
и предпазителите

Недостатъчна вентилация Проверете цедките и тръбите. 
Преоразмерете 

Плъзгане между статора и ротора Поправете или сменете двигателя 

Небалансирано напрежение по трите 
фази 

Проверете електрозахранването 

Главната помпа се включва преди 
помощната 

Пресостатът на главната помпа е 
калиброван на по-висока стойност от 
помощната 

Проверете настройките на пресостата 

Главната помпа се включва неза-
бавно и индикаторът за задържане е 
в позиция 1 

Пресостатът е калиброван на по-
ниска стойност от системното наля-
гане

Проверете настройките на пресостата

Повишете налягането в инсталацията

Нивото на водата в резервоара за 
зареждане е прекалено ниско 

Проверете нивото на резервоара за 
зареждане 

Рязък спад в скоростта Моментално претоварване/чуждо 
тяло в помпата 

Разглобете помпата 

Работа с една фаза Проверете захранването и предпази-
телите 

Спад в напрежението Проверете захранването 

Магнитен шум
Рязко подсвирване 

Намотка на двигателя или късо съе-
динение

Разглобете двигателя, след това го 
поправете или го сменете.

Триене между статора и ротора Разглобете двигателя, след това го 
поправете или го сменете.

Механичен шум Разхлабени винтове Проверете и затегнете 

Разхлабени винтове в капака на вен-
тилатора/капака на съединението 

Проверете и затегнете 

Плъзгане между вентилатор и двига-
тел; между съединение и капак на 
съединението и т.н. 

Гарантирайте правилното разстояние 
и сглобете отново. 

Чужди тела в двигателя или помпата Разглобете и премахнете 

Неподравнено съединение Подравнете отново 

Лагерите са недостатъчно смазани/
износени са/счупени са 

Смажете или сменете 

Прегряване на лагерите на 
помпата/двигателя

Лагерите са повредени Заменете 

Недостатъчна лубрикация Смажете отново 

Помпата и двигателят не са подрав-
нени 

Подравнете отново 

Дефекти Причини Отстраняване
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Необичайни вибрации Няма маншони за неутрализиране на 
вибрациите, монтирани на уреда 

 Монтирайте или поправете 

Кавитация на помпата Прегледайте оразмеряването на 
инсталацията

Прекалено много въздух във водата Уверете се, че няма течове по линията 
на засмукване. Проверете разстояни-
ето между точките на засмукване, ако 
са монтирани няколко помпи. Поста-
вете антивихрови плочи

Валът на лагерите, помпата/двигателя 
са износени 

Заменете 

Съединението за двигател/помпа 
е износено

Заменете 

Помпата и двигателят не са подрав-
нени 

Подравнете отново 

Двигателят не се изключва след 
използването на стоп-бутона 

Това е нормално, ако налягането на 
станцията не е възстановено 

Спрете автоматичния режим, след 
това спрете помпата

Неизправност на разпределител Изключете разпределителя, след това 
проверете

Неизправност на електромагнита при 
спиране на разпределителя на дизе-
ловата помпа

Използвайте на ръка лоста за гори-
вото, където работи електромагнита

Двигателят не достига номинална 
скорост или има колебания

Лостът за ускорение е в грешна пози-
ция 

Проверете и настройте оборотите за 
минута и подсигурете лоста

Замърсена горивна цедка  Почистете или заменете 

Неизправен инжектор/помпа Свържете се със сервизната служба 
Wilo 

Бендиксът не се освобождава след 
като е стартиран двигателя

Неизправност на брояча за скорост Проверете разстоянието от колелото. 
Заменете.

Неизправност в контролния панел на 
разпределителя

Свържете се със сервизната служба 
Wilo

Двигателят не се стартира или се 
опитва да се стартира и след това 
спира

Разредени акумулатори Проверете акумулатора и зарядното 
устройство. 
Заредете акумулатора и заменете, 
ако е нужно

Липса на гориво Ако не е посочено на индикаторната 
светлина на разпределителя, прове-
рете резервоара за гориво и аларме-
ния поплавък.
Заменете резервоара

Въздух в горивната верига Премахнете въздуха от веригата, като 
изпразните инжекторите и цедките за 
дизелово гориво.

Замърсена горивна цедка Заменете

Замърсена въздушна цедка Заменете

Неизправност в горивната верига: 
блокирани инжектори, неизправност 
на помпата за впръскване

Свържете се със сервизната служба 
Wilo

Прекалено ниска температура Проверете дали околната темпера-
тура не е по-ниска от 10 °C. След това 
проверете правилната работа на 
нагревателя на масло/вода.
Заменете

Разхлабени или ръждясали свръзки 
между акумулатори/стартер/реле 

Проверете захранването и изводите.
Преокабелете. Затегнете правилно.
Заменете

Неизправност в разпределителя на 
дизеловата помпа

Проверете и заменете, ако е нужно

Неизправност на стартера Свържете се със сервизната служба 
Wilo

Дефекти Причини Отстраняване
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Черен дим Замърсена/блокирана въздушна 
цедка

Заменете 

Прекалено високо ниво на маслото Премахнете излишъка на масло

Проблем с инжектор, горивна помпа 
и т.н. 

Свържете се със сервизната служба 
Wilo

Необичайно нагряване – прекалено 
висока температура на вода/масло 

Претоварване на помпата (триене) Разглобете и проверете 

Съединението не е центровано Подравнете правилно 

Температурата на околната среда е 
над 40 °C 

Проветрете помещението 

Недостатъчна вентилация Проверете филтрите и скарата за 
вентилация. Почистете или преораз-
мерете 

Замърсен или блокиран радиатор/
охладителна течност 

Разглобете и почистете 

Липса на вода в радиатор/
топлообменник 

След охлаждане напълнете с вода и 
проверете дали има течове.

Клапанът на веригата на топлообмен-
ника е затворен или не е отворен дос-
татъчно 

Проверете дали помпата има воден 
поток, след това отворете клапата 
„Бътерфлай“.

Неизправност на помпата за водна 
циркулация 

Свържете се със сервизната служба 
Wilo

Неизправност на ремъка на вентила-
тора (са двигатели с въздушно 
охлаждане) 

Проверете напрежението и заменете, 
ако е нужно 

Неизправност на съответна аларма Проверете сензора, връзките и кон-
тролния модул за разпределителя. 
Заменете, ако е нужно. 

Помощната помпа не се включва Няма захранване Проверете свръзките и разпредели-
теля.

Пресостатът е калиброван на по-
ниска стойност от главната помпа.

Проверете настройките на пресостата.

Късо съединение в намотката Проверете намотката

Интервенция на термалната защита Проверете размерите на захранва-
щата линия. Уверете се, че помпата не 
е блокирана, след това проверете 
настройката на пресостата и кориги-
райте налягането на диафрагмения 
разширителен съд.

Неизправност на разпределителя и 
грешни свръзки.

Проверете

Дефекти Причини Отстраняване
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12 Извеждане от експлоатация и 
премахване
Ако има нужда системата да се изведе от екс-
плоатация, първо откачете уреда от електроза-
хранването и водната верига, след това 
разделете различните материали на уреда, за 
да го отстраните поотделно.
Използвайте държавни или частни компании за 
управление на отпадъците, когато изхвърляте 
продукта или негови компоненти.
Уверете се, че няма остатъци от каквито и да 
е замърсяващи течности в помпата и тръбите.
Уредът оборудван с дизелов двигател може да 
има акумулатори, които съдържат олово и 
електролитни течности включително кисе-
лини, водни разтвори и течност против замръз-
ване, масло и гориво. 
Обърнете специално внимание на елиминира-
нето на акумулаторите и вземете всякакви 
мерки за предотвратяване на разливането на 
течности по земята, които биха могли да 
замърсят околната среда.
Ако материали от уреда се разпространят 
в околната среда, те могат да я увредят сери-
озно. 
Всички материали и компоненти трябва да 
бъдат събрани и елиминирани в съответствие 
с наредбите в сила. Дори при монтажа, експло-
атацията и манипулирането следните матери-
али трябва да бъдат изпратени в центрове, 
специализирани в събирането и премахването 
на отпадъци:

• Електромеханични и електрически компоненти
• Електрически кабели
• Акумулатори
• Цедки
• Дренаж на масло
• Смесица от вода и антифриз
• Парцали и меки материали, използвани за раз-
лични операции или почистване

• Опаковъчни материали
Течности и замърсяващи материали трябва да 
се елиминират съгласно специфичните стан-
дарти в сила.
Направете разделно отстраняване, което поз-
волява да се възвърне оборудване и да се 
намали замърсяването. 

13 Резервни части
За бърза интервенция и възстановяване на 
пожарогасителната система и в съгласие с типа 
условия за изпомпване, се препоръчва наличи-
ето на минимално количество резервни части 
на склад, като например: 

Главна електрическа помпа 
Цяло механично уплътнение, предпазители, 
стартиращ пресостат, бобина на стъпково реле. 

Главна дизелова помпа
Цяло механично уплътнение, предпазители, 
стартиращ комплект, нагревател за масло, 
стартиращ пресостат, две горивни цедки, две 
цедки за масло, два комплекта ремъци, две 
инжекторни дюзи за дизеловия двигател, 
пълен комплект от свръзки, зъбна предавка 
и маркучи за веригите за масло и гориво, 
инструменти, препоръчани от производителя 
на дизеловия двигател. 

Електрическа помощна помпа
Цяло механично уплътнение, предпазители 
и стартиращ пресостат.







(BG) - български език (CS) - Čeština
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ DOHS O ÍNEŠÁLHORP SE/UEOE/CE Ě

както и на хармонизираните европейски стандарти, упоменати на 
предишната страница.

a rovněž splňují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na předcházející stránce.

 - )LE(ksnaD - )AD( Ελληνικά
EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EE/EK

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

και επίσης με τα εξής εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται 
στην προηγούμενη σελίδα.

leek itseE - )TE(loñapsE - )SE(
INOOISTARALKEDSUVATSAV ÜE/LEEC/EU DADIMROFNOC ED NÓICARALCED

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

eglieaG - )AG(ileik nemouS - )IF(
ATNOÍLHMOC ÚHBRAED CE/EASUTUUKAVSUUSIAKUMNETSUMITAAV-YE/UE

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen yhdenmukaistettujen 
eurooppalaisten normien mukaisia.

Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na hEorpa 
dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.

raygaM - )UH(ikstavrH - )RH(
LELEFGEM-KE/UEITSONDALKUS O AVAJZI ZE/UE ŐSÉGI NYILATKOZAT

i usklađenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az előző oldalon szereplő, harmonizált európai szabványoknak.

ivuteiL - )TL(onailatI - )TI( ų kalba
AJICARALKED SEITKITITA BE/SEEC/EU ÀTIMROFNOC ID ENOIZARAIHCID

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate 
a pagina precedente.

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos ankstesniame 
puslapyje.

itlaM - )TM(adolav ušeivtaL - )VL(
ES/EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀ EK/EU ÀTIMROFNOK ’AT INOJZZARAJKIDUJIC

un saskaņotajiem Eiropas standartiem, kas minēti iepriekšējā lappusē.
kif ukoll man-normi Ewropej armoniżżati li jsegwu imsemmija fil-paġna 
preċedenti.

F_GQ_013-23

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE Mašinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/ES

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2014/30/EU Gépek 2006/42/EK ; Elektromágneses összeférhetőségre 2014/30/EU

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljedećim prihvaćenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következő európai irányelvek előírásainak, valamint 
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin sovellettavien 
kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i 
gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus leis 
na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka šių 
Europos direktyvų ir jas perkeliančių nacionalinių įstatymų nuostatus:

WILO SE декларират, че продуктите посочени в настоящата декларация 
съответстват на разпоредбите на следните европейски директиви и 
приелите ги национални законодателства:

Koneet 2006/42/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2014/30/EU Innealra 2006/42/EC ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/AE

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU Μηχανήματα 2006/42/ΕΚ ; Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕE

Машини 2006/42/ЕО ; Електромагнитна съвместимост 2014/30/ЕC

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
ustanovením níže uvedených evropských směrnic a národním právním 
předpisům, které je přejímají:

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2014/30/EU

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE Masinad 2006/42/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2014/30/EL

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE δηλώνει ότι τα προϊόντα που ορίζονται στην παρούσα ευρωπαϊκά 
δήλωση είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω οδηγιών και τις εθνικές 
νομοθεσίες στις οποίες έχει μεταφερθεί:

WILO SEdeklarē, ka izstrādājumi, kas ir nosaukti šajā deklarācijā, atbilst šeit 
uzskaitīto Eiropas direktīvu nosacījumiem, kā arī atsevišķu valstu likumiem, 
kuros tie ir ietverti:

WILO SE jiddikjara li l-prodotti speċifikati f’din id-dikjarazzjoni huma konformi 
mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-leġislazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom:

Mašīnas 2006/42/EK ; Elektromagnētiskās Saderības 2014/30/ES Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/UE



iksloP - )LP(sdnalredeN - )LN(
ONDOGZ AJCARALKEDGNIMMETSNEEREVO NAV GNIRALKREV-GE/UE ŚCI UE/WE

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.

oraz z nastepującymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi na 
poprzedniej stronie.

nâmoR - )OR(sêugutroP - )TP( ă
ARALCEDEC/EU EDADIMROFNOC ED OÃÇARALCED ŢIE DE CONFORMITATE UE/CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

şi, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedentă.

(SK) - Slovenč šnevolS - )LS(ani čina
ITSONDALKS O AVAJZI-SE/UEEDOHZ O EINESÁLHYV SE/ÚE

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani.

eçkrüT - )RT(aksnevS - )VS(
ISEGLEB DIYET KULNUGYU EC/BAESLEMMÄTSSNEREVÖ MO NARKÄSRÖF-GE/UE

Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

ve önceki sayfada belirtilen uyumlaşt�r�lm�ş Avrupa standartlar�na.

ksroN - )ON(aksnelsÍ - )SI(
GNIEALKRESESLEMMETSSNEREVO-GE/UEGNISÝLRIFYSIFYEL BE/BSE

.edis egirrof åp tnven redradnats eksieporue etresinomrah go.uðís irryf í ure dnfen mes alðats akspórve aðfæhmas go

(RU) - русский язык
Декларация о соответствии Европейским нормам

и гармонизированным европейским стандартам, упомянутым на 
предыдущей странице.
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Директива ЕС по машинному оборудованию 2006/42/ЕС ; Директива ЕС по 
электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar med 
følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2014/30/ESB EG–Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 
2014/30/EU

Makine Yönetmeliği  2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 
2014/30/AB

Maşini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetică 2014/30/UE

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg överensstämmer 
med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och nationella 
lagstiftningar som inför dem:

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin aşağ�daki Avrupa yönetmeliklerine ve 
ulusal kanunlara uygun olduğunu beyan etmektedir:

WILO SE čestne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto deklarácie, 
sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z določili 
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo:

Strojových zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2014/30/EÚ Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2014/30/EU

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan 
de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale 
wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

WILO SE oświadcza, że produkty wymienione w niniejszej deklaracji są 
zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw europejskich i 
transponującymi je przepisami prawa krajowego:

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :

WILO SE declară că produsele citate în prezenta declaraţie sunt conforme cu 
dispoziţiile directivelor europene următoare şi cu legislaţiile naţionale care le 
transpun :

Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EU

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/UE

WILO SE  lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í 
samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:

WILO SE заявляет, что продукты, перечисленные в данной декларации  о 
соответствии,  отвечают следующим европейским директивам и 
национальным предписаниям:

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU



Argentina
WILO SALMSON
 Argentina S.A.
C1295ABI Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
T +54 11 4361 5929
carlos.musich@wilo.com.ar

Australia
WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland, 4172
T +61 7 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria
WILO Pumpen Österreich 
GmbH
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan
WILO Caspian LLC
1065 Baku
T +994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus
WILO Bel IOOO
220035 Minsk
T +375 17 3963446
wilo@wilo.by

Belgium
WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T +32 2 4823333
info@wilo.be

Bulgaria
WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T +359 2 9701970
info@wilo.bg

Brazil
WILO Comercio e  
Importacao Ltda
Jundiaí – São Paulo – Brasil
13.213-105
T +55 11 2923 9456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada
WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T +1 403 2769456
info@wilo-canada.com

China
WILO China Ltd.
101300 Beijing
T +86 10 58041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia
WILO Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T +38 51 3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba
WILO SE
Oficina Comercial
Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T +53 5 2795135
T +53 7 272 2330
raul.rodriguez@wilo-cuba.
com

Czech Republic
WILO CS, s.r.o.
25101 Cestlice
T +420 234 098711
info@wilo.cz

Denmark
WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T +45 70 253312
wilo@wilo.dk

Estonia
WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6 509780
info@wilo.ee

Finland
WILO Finland OY
02330 Espoo
T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France
Wilo Salmson France S.A.S.
53005 Laval Cedex
T +33 2435 95400
info@wilo.fr

Great Britain
WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ
T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece
WILO Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary
WILO Magyarország Kft
2045 Törökbálint
(Budapest)
T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India
Wilo Mather and Platt Pumps 
Private Limited
Pune 411019
T +91 20 27442100
services@matherplatt.com

Indonesia
PT. WILO Pumps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T +62 21 7247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland
WILO Ireland
Limerick
T +353 61 227566
sales@wilo.ie

Italy
WILO Italia s.r.l.
Via Novegro, 1/A20090
Segrate MI
T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan
WILO Central Asia
050002 Almaty
T +7 727 312 40 10
info@wilo.kz

Korea
WILO Pumps Ltd. 
20 Gangseo, Busan
T +82 51 950 8000
wilo@wilo.co.kr

Latvia
WILO Baltic SIA
1019 Riga
T +371 6714-5229
info@wilo.lv

Lebanon
WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon
T +961 1 888910
info@wilo.com.lb

Lithuania
WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
mail@wilo.lt 

Morocco
WILO Maroc SARL
20250 Casablanca
T +212 (0) 5 22 66 09 24
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland B.V.
1551 NA Westzaan
T +31 88 9456 000
info@wilo.nl

Norway
WILO Norge AS
0975 Oslo
T +47 22 804570
wilo@wilo.no

Poland
WILO Polska Sp. z.o.o.
5-506 Lesznowola
T +48 22 7026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bombas Wilo-Salmson
Sistemas Hidraulicos Lda.
4475-330 Maia
T +351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Romania
WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. Ilfov
T +40 21 3170164
wilo@wilo.ro

Russia
WILO Rus ooo
123592 Moscow
T +7 495 7810690
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia
WILO Middle East KSA
Riyadh 11465
T +966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T +381 11 2851278
office@wilo.rs

Slovakia
WILO CS s.r.o., org. Zložka
83106 Bratislava
T +421 2 33014511
info@wilo.sk

Slovenia
WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Wilo Pumps SA Pty LTD
1685 Midrand
T +27 11 6082780
patrick.hulley@salmson.co.za

Spain
WILO Ibérica S.A.
8806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T +34 91 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden
WILO NORDIC AB
35033 Växjö
T +46 470 727600
wilo@wilo.se

Switzerland
Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T +41 61 836 80 20
info@wilo.ch

Taiwan
WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 New Taipei City
T +886 2 2999 8676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey
WILO Pompa Sistemleri
San. ve Tic. A.S¸
34956 İstanbul
T +90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina
WILO Ukraina t.o.w.
08130 Kiew
T +38 044 3937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free zone – South
PO Box 262720 Dubai 
T +971 4 880 91 77
info@wilo.ae

USA
WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 6872
info@wilo-usa.com

Vietnam
WILO Vietnam Co Ltd.
Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.vn

Wilo – International (Subsidiaries)

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com Januar 2016



Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com




