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1. Обща информация

   1,1 За този документ
Оригиналната инструкция за експлоатация е на 
английски език. Инструкциите на всички други 
езици представляват превод на оригиналната 
инструкция за експлоатация.
Инструкцията за  монтаж и  експлоатация 
е  неразделна част от  продукта. Тя трябва 
да  бъде по всяко време на  разположение 
в  близост до него. Точното спазване на  това 
изискване осигурява правилното използване 
и обслужване на продукта. 
Инструкцията за  монтаж и  експлоатация 
съответства на модела на продукта и актуалното 
състояние на  стандартите за  техническа 
безопасност към момента на отпечатването.
Декларация на ЕО за съответствие:
Копие от декларацията на ЕО за съответствие 
е  неразделна част от  тази инструкция 
за експлоатация.
При технически модификации на упоменатите 
в  тази декларация конструкции, които не  са 
съгласувани с  нас, декларацията губи своята 
валидност.

2. Безопасност
Тази инструкция за  монтаж и  експлоатация 
съдържа основни изисквания, които трябва 
да  се  спазват при монтажа, експлоатацията 
и  поддръжката. Затова тази инструкция 
за  монтаж и  експлоатация трябва да  бъде 
прочетена задължително преди монтажа 
и  пускането в  експлоатация от  монтажника, 
както и от компетения специализиран персонал 
и от оператора.
Необходимо е  спазването не  само на  общите 
изисквания за  безопасност, посочени в  т. 2 
«Безопасност», но и на специалните изисквания 
и указания, маркирани със символи за опасност.

   2.1 Символи за опасност, използвани 
в инструкцията 

          Символи

Общ символ за опасност

Опасно високо електрическо напрежение

Забележка

          Сигнални думи:

ОПАСНОСТ! Изключително опасна ситуация. 
Неспазването на  изискването би довело до 
тежки и смъртоносни наранявания.

ПРЕУПРЕЖДЕНИЕ! Операторът може да получи 
(тежки) наранявания. «Предупреждение» 
означава, че при неспазване на  указанието 
е  вероятно да  се  стигне до (тежки) телесни 
повреди.

ВНИМАНИЕ! Съществува опасност повреда 
на  продукта/системата, при неспазване 
на  изискванията. «Внимание» се  отнася 
до  възможни щети по продукта поради 
неспазване на указанието.

ЗАБЕЛЕЖКА: Важна информация за  работа 
с  продукта. Насочва вниманието към 
възможни проблеми
Указанията, нанесени директно на  продукта, 
като например

• стрелка за посоката на въртене/протичане 
на флуида

• обозначение на отворите
• фирмена табелка
• предупредителни стикери

трябва непременно да  бъдат спазвани, както 
и да се поддържат в добро, четливо и видимо 
състояние.

   2.2 Обучение на персонала
Персоналът, извършващ монтажа, 
обслужването и  поддръжката, трябва да  има 
съответната 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.

   2.3 Рискове при неспазване на изискванията 
за безопасност
Неспазването на изискванията за безопасност 
е  опасно за  хората, за  околната среда 
и  запродукта/системата. Неспазването им 
обезсилва всякакви претенции за гаранционни 
ремонти (замени) и компенсации на щети.
В частност неспазването на  изискванията 
за безопасност би довело до:

• oпасност от нараняване на хора 
от електрически, механични и бактериални 
въздействия

• заплаха за околната среда поради течове 
на опасни вещества

• повреда на имущество
• 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 безопасност, 
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.
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   2.5 Изисквания за безопасност към оператора
Този уред не  е  пригоден да  бъде обслужван 
от  лица (включително и  деца) с  ограничени 
физически, сензорни или умствени 
възможности или недостатъчен опит и/
или недостатъчни познания, дори и  ако 
тези лица бъдат надзиравани от  отговорник 
по сигурността или ако са  получили от  него 
указания как да работят с уреда. Децата трябва 
да бъдат контролирани, така че да се изключи 
възможността да си играят с уреда.

• Ако горещи или студени компоненти 
на продукта/системата представляват 
източник на опасност, те трябва да бъдат 
обезопасени срещу допир от страна 
на клиента.

• Защитата срещу допир на движещите 
се компоненти (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 законови разпоредби.

• По принцип лесно запалими материали 
не трябва да се допускат в близост до 
продукта.

• Да се спазват електротехническите изисквания 
за безопасност. Да спазва местните и общите 
нормативи (IEC, VDE и др.), както и на местните 
електроснабдителни дружества.

   2.6 Указания за безопасност при работи 
по монтажа и поддръжката
Изисква се  всички монтажни, инспекционни 
и  обслужващи дейности да  се  извършват 
от квалифициран персонал, запознат детайлно 
с инструкцията за монтаж и експлоатация.
Дейностите по обслужване, инспекция и ремонт 
на  продукта/системата, да  се  извършват 
само след изключването му. Непременно 
трябва да  се  спазва процедуратаза спиране 
на продукта/системата, описан в инструкцията 
за монтаж и експлоатация. 
Непосредствено след приключване 
на  работите всички предпазни и  защитни 
устройства трябва да  бъадт монтирани, 
респективно пуснати в действие отново.

   2.7 Неоторизирана модификация 
и неоригинални резервни части
Неоторизирана модификация и неоригинални 
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. 
Оригиналните резервни части и  одобрените 
от  производителя аксесоари осигуряват 
безопасност. Използването на  други части 
отменя отговорността за възникналите от това 
последици.

   2.8 Неразрешен режим на работа
Експлоатационната безопасност на  доставения 
продукт се  гарантира само при използване по 
предназначение съгл. раздел 4 на инструкцията 
за монтаж и експлоатация. Да не се нарушават 
посочените гранични стойности на  работните 
параметри.

3. Транспорт и междинно съхранение

Когато получите материалите, проверете 
дали са  повредени по време на  транспорта. 
Ако материалите са  повредени по време 
на  транспорта, предприемете всички 
необходими мерки със спедитора в  рамките 
на периода за предявяване на претенции.

ВНИМАНИЕ! Потенциална повреда вследствие 
на  външни влияния. Ако доставените 
материали трябва да  бъдат инсталирани 
по-късно, ги съхранявайте на  сухо място 
и  защитени от  влияния и  други външни 
въздействия (влажност, заледяване и т.н.).

Продуктът трябва да бъде почистван основно, 
преди да бъде приведен във временно 
съхранение. Продуктът може да бъде съхраняван 
за поне една година.

Манипулирайте помпата внимателно, за  да 
избегнете повреди преди монтажа.

4. Приложение
Основната функция на помпата е да изпомпва 
гореща или студена вода, вода с  гликол или 
други течности с  нисък вискозитет, които 
съдържат минерални масла, твърди или 
абразивни вещества, или материали с  дълги 
фибри. Изпомпването на  предизвикващи 
корозия химикали изисква одобрението 
на производителя.

ВНИМАНИЕ! Риск от експлозия!
Не използвайте тези помпа за  запалими или 
експлозивни течности.

   4.1 Области на приложение
- водоразпределяне и повишаване 

на налягането,
- промишлени циркулационни системи,
- технологични флуиди,
- водноохладителни системи,
- противопожарни системи и миещи станции,
- напоителни системи и т.н.
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5. Технически характеристики

   5.1 Кодово означение на типовете

Exemple: Helix VE2205/2-1/16/E/KS/xxxx

Helix V Вертикална центробежна многостъпална помпа за високо налягане в конструкция Inline

E С преобразувател за електронно регулиране на оборотите

22 Номинален дебит в m³/h

05 Брой ротори

2 Брой балансирани работни колела (ако има)

1

Код на материала на помпата
1 =  Корпус на помпата от неръждаема стомана 1.4308 (AISI 304) + Хидравлика 1.4307 

(AISI 304)
2 =  Корпус на модулната помпа от неръждаема стомана 1.4409 (AISI 316L) + Хидравлика 

1.4404 (AISI 316L)
3 =  Корпус на модулната помпа от чугун EN-GJL-250 (ACS и WRAS одобрено покритие) + 

Хидравлика 1.4307 (AISI 304)
4 =  Корпус на блок помпата от чугун EN-GJL-250 (ACS и WRAS одобрено покритие) + 

Хидравлика 1.4307 (AISI 304)
5 =  Корпус на блок помпата от чугун EN-GJL-250 (стандартно покритие) + Хидравлика 

1.4307 (AISI 304)

16

Тръбно присъединяване 
16 = PN16 
25 = PN25 
30 = PN40 

E
Код на типа уплътнение
E = EPDM
V = FKM

KS
K =  Касетно уплътнение, версиите без “K” са оборудвани с обикновено механично 

уплътнение 
S = Подравняване на посоката латерната със смукателна тръба

Помпа със свободен вал (без мотор)

50
60 Честота на мотора (Hz)

-38FF265 Ø на вала на мотора – размер на латерната

xxxx Кодове за опции (ако има такива)

WILO SE 01/2016
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   5.2 Технически характеристики

- Електромагнитна съвместимост (*) 
• емисии в жилищни райони –   
1ва среда: EN 61800-3  
• Защита от електромагнитни влияния 
в промишлена среда –   
2ра среда: EN 61800-3 

- Сечение на захранващия кабел 
(кабел, състоящ се от 4 проводника): mm2

(*) В честотния диапазон между 600 MHz и  1 GHz, 
дисплеят или показанието за  налягане на  дисплея 
може да  има смущения, когато се  намира в  пряка 
близост (< 1 m от  електронния модул) до системи 

Максимално работно налягане

Корпус на помпата: 16, 25 или 30 bars в зависимост от модела

Максимално налягане при засмукване

10 bars
Забележка: реалното входно налягане (P Inlet)+ налягането при 
подаден нулев поток от помпата трябва да бъде под максималното 
работно налягане на помпата. В случай на превишаване на 
максималното работно налягане, сачменият лагер и механичното 
уплътнение могат да бъдат повредени или техният експлоатационен 
живот може да бъде намален.
P вход + P при 0 дебит ≤ Pmax помпа 
Вж. фирмената табелка на помпата, за да знаете какво е 
максималното работно налягане: Pmax

Температурен диапазон

Температури на флуида

-20°C до +120 °C
-30°C до +120° C (в случай на неръждаема стомана)
-15°C до + 90°C (версия Viton за уплътнителен пръстен и механично 
уплътнение)

Температура на околната среда -15°C до +50 °C
При заявка за друга температура

Електрически характеристики

Ефективност на мотора Мотор в съответствие с IEC 60034-30

Индекс на защита на мотора IP 55

Клас на изолация 155 (F)

Честота Вж. фирмената табелка на мотора

Електрическо напрежение Вж. фирмената табелка на мотора

Други данни

Влажност < 90% без кондензация

Височина < 1000 m (> 1000m при заявка)

Максимална височина на засмукване според NPSH на помпата

Ниво на звуково налягане dB(A)
0/+3 dB(A)

Мощност  (kW)

0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22

61 63 67 71 72 74 78 81

Сечение на захранващия кабел
(4-жилен кабел) mm²

Мощност  (kW)

0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22

1.2 1.5-2.5 2.5 – 4 2.5 – 6 4 – 6 6 – 10 10 – 16

за  радиопредаване, предаватели или подобни 
устройства, работещи в  този честотен обхват. Това 
не оказва влияние върху функциите на помпата.

Схема и размери на тръбната мрежа (Фиг. 4).

   5.3 Комплект на доставката 
• Многостъпална помпа
• Инструкция за монтаж и експлоатация

WILO SE 01/2016
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   5.4 Окомплектовка
За гамата Helix са налични следните 
оригинални аксесоари:

• IF модул PLR за свързване към PLR/
интерфейсен конвертор.

• IF модул LON за свързване към LONWORKS 
мрежа. Тези модули се включват 
директно към интерфейсите за свързване 
на преобразувателя (вижте долната фигура).

• Възвратни клапани (с клема или пружинен 
пръстен за работа при постоянно налягане).

• Защитен комплект против работа на сухо.
• Комплект сензори за регулиране 

на налягането (точност: ≤ 1 %; употреба 
между 30 % и 100 % от диапазона 
на отчитане).

Препоръчва се използването на нови 
аксесоари.

6. Описание и функции

   6.1 Описание на продукта

ФИГ. 1 
1 – Болт за закрепване на мотора
2 – Предпазен капак на съединителя
3 – Уплътнение от патронен тип
4 – Степенна камера за хидравликата
5 – Работно колело
6 –  Вал на помпата
7 – Мотор
8 – Съединител
9 – Латерна
10 – Мантел на помпата
11 – Фланец
12 – Корпус на помпата
13 – Основна плоча

Обозначение Артикул №:

2 кръгли контрафланци, неръждаема стомана, 1.4404 (PN16 – DN50) 4038587

2 кръгли контрафланци, неръждаема стомана, 1.4404  (PN25 – DN50) 4038589

2 кръгли контрафланци, стомана,  (PN16 – DN50) 4038585

2 кръгли контрафланци, стомана,   (PN25 – DN50) 4038588

2 кръгли контрафланци, неръждаема стомана, 1.4404  (PN16 – DN65) 4038592

2 кръгли контрафланци, неръждаема стомана, 1.4404  (PN25 – DN65) 4038594

2 кръгли контрафланци, стомана,  (PN16 – DN65) 4038591

2 кръгли контрафланци, стомана,  (PN25 – DN65) 4038593

2 кръгли контрафланци, неръждаема стомана, 1.4404  (PN16 – DN80) 4073797

2 кръгли контрафланци, неръждаема стомана, 1.4404  (PN25 – DN80) 4073799

2 кръгли контрафланци, стомана,  (PN16 – DN80) 4072534

2 кръгли контрафланци, стомана,  (PN25 – DN80) 4072536

Байпасен комплект 25 bar 4124994

Байпасен комплект (с манометър 25 bar) 4124995

Фундаментна плоча с демпфери за помпи до 5.5 kW 4157154

Мощност (kW)

0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4
 

Мощност (kW)

5,5 7,5

5,5 7,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мощност (kW)

11 15 18,5 22
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ФИГ. 2, 3
1 – Смукателен филтър
2 – Клапан за аспиратора на помпата
3 – Клапан за източване на помпата
4 – Затваряща арматура
5 – Отводнителна тръба + пробка за заливане
6 – Пробка за вентилация и пробка за пълнене
7 – Резервоар
8 – Фундаментен блок
9 – Опция: пробки под налягане (a – засмукване, 

b – освобождаване)
10 – Подемна кука

ФИГ. A1, A2, A3, A4
1 – Блок превключватели
2 – Сензор за налягане
3 – Резервоар
4 – Спирателен клапан на резервоара

   6.2 Функции на продукта
• Помпите Helix са вертикални многостъпални 

напорни несамозасмукващи помпи за редово 
свързване.

• Помпите Helix комбинират високоефективни 
хидравлични системи и мотори (ако са налични).

• Всички метални компоненти в контракт 
с флуида са изработени от неръждаема 
стомана или сив чугун.

• Предлагат се специални изпълнения 
за агресивни течности, при които всички 
компоненти, които са в контакт с течността, 
са изработени от неръждаема стомана.

• Използва се уплътнение от патронен тип като 
стандарт за всички продукти Helix, което има 
за цел да улесни техническото обслужване. 

• За моделите, оборудвани с най-тежкия мотор 
(> 40 kg), специален съединител позволява 
подмяната на уплътнението, без да се налага 
сваляне на мотора.

• Дизайнът на латерната Helix включва 
допълнителен сачмен лагер, който поема 
хидравличните аксиални сили: това 
позволява на помпата да бъде оборудвана 
с напълно стандартен мотор.

• Въведени са специални устройства 
за манипулация за улесняване на монтажа 
на помпата (фиг. 8).

7. Монтаж и електрическо свързване
Всички дейности по монтажа и електрическата 
инсталация трябва да  се  извършват само 
от  квалифициран персонал и  в  съответствие 
с местните правила и разпоредби!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от сериозно 
нараняване!
Уверете се, че се  съблюдават всички 
съществуващи разпоредби по отношение 
на предотвратяването на инциденти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от електрически 
удар!
Уверете се, че са  отстранени всички 
електрически опасности.

   7.1 Монтаж
Разопаковайте помпата и изхвърлете опаковката 
в съответствие с всички разпоредби във връзка 
с опазването на околната среда.

   7.2 Монтаж
Помпата трябва да  бъде монтирана само 
на  сухо, добре проветриво и  защитено 
от замръзване място.

ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на помпата!
Замърсяването и  остатъците от  припой 
в  тялото на  помпата могат да  повлияят 
на работата на помпата.
• Препоръчително е всички дейности по 
заваряването и запояването да бъдат 
извършвани преди монтажа на помпата.
• Промийте обстойно системата преди 
монтажа на помпата.

- Монтирайте помпата на леснодостъпно място, 
за да улесните контрола или подмяната.

- За тежки помпи монтирайте подемна кука 
(Фиг. 2, Поз. 12) над помпата, за да улесните 
демонтажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Гореща повърхност! 
Риск от изгаряне!
Помпата трябва да  бъде монтирана по такъв 
начин, че по време на  експлоатация никой 
да не влиза в контакт с горещите повърхности.

- Монтирайте помпата на сухо и защитено 
от замръзване място, на равен бетонен блок 
като използвате подходящите аксесоари. 
Ако е възможно, използвайте изолационен 
материал под бетонния блок (корк или подсилен 
каучук), за да предотвратите пренасяне на шум 
или вибрации върху системата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от преобръщане!
Уверете се, че помпата е  правилно монтирана 
към земята.

- Помпата трябва да се монтира на лесно 
достъпно място, за да се улеснят контролът 
и демонтажът. Помпата трябва да се монтира 
винаги в изправено положение върху 
достатъчно тежка бетонна основа.

ВНИМАНИЕ! Опасност, предизвикана 
от чужди частици в помпата! 
Уверете се, че всички тапи са  премахнати 
от корпуса на помпата преди монтажа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй като всички помпи се  тестват 
фабрично, възможно е  в  някои помпи да  има 
остатъчна вода. От хигиенични съображения 
се препоръчва помпата да се изплаква преди всяко 
използване за водоснабдяване с питейна вода.

- Размерите за монтаж и свързване можете 
да видите в точка 5.2.

- Подвигайте помпата само с подходящи 
подемни съоръжения и такелаж в съответствие 
с разпоредбите за подемни дейности. 
За повдигане и монтаж на помпата трябва 
да се използват вградените товароподемни 
куки.

WILO SE 01/2016
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от преобръщане!
Съществува риск от  преобръщане поради 
високото разположение на центъра на тежест, 
особено при по-големите помпи. Обърнете 
специално внимание на  безопасното 
закрепване на помпата при манипулирането.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от падане!
Използвайте вградените товароподемни куки 
само ако те не са повредени (напр. в следствие 
на корозия). Подменете ги, ако е необходимо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от падане!
Никога не  повдигайте цялата помпа 
използвайки куките на  мотора, тъй като те 
са изчислени само за повдигане на мотора.

- Моторите са оборудвани с отвори за източване 
за кондензиралата вода, които са запушени 
в завода-производител с пластмасови 
тапи, за да се осигури клас на защита 
IP55. За използване в климатизирана 
или охладена среда тези капачки трябва 
да бъдат отстранени, за да позволят 
източване на кондензираната вода.

   7.3 Присъединяване на тръбите
-  Свържете помпата към тръбопроводите 

като използвате подходящи контрафланци, 
болтове, гайки и уплътнения.

ВНИМАНИЕ! 
Затягането на винтовете или 
болтовете не бива да надвишавано. 

Забранява се използването на ударен ключ.

- Посоката на циркулация на помпата 
е обозначена върху фирмената табелка 
на помпата.

- Помпата трябва да се монтира така, 
че да не предизвиква напрегнатост 
в тръбопровода. Тръбопроводите трябва 
да бъдат закрепени така, че тежестта 
им да не пада върху помпата.

- Препоръчително е да се монтират спирателни 
клапани от смукателната и напорната страна 
на помпата.

- Използвайте компенсационни връзки 
за понижаване на шума и вибрациите, 
в случай че това е необходимо.

- Номиналното сечение на смукателния 
тръбопровод трябва да е поне колкото това 
на присъединяването на помпата към тръбите.

- Препоръчва се монтаж на контролен клапан 
в напорната тръба с цел предпазване 
на помпата срещу импулси на налягането.

- При директно свързване към обществената 
водопроводна мрежа смукателната тръба 
трябва да се оборудва с контролен клапан 
и предпазен клапан. 

- При индиректно свързване през резервоар 
смукателната тръба трябва да е оборудвана 
със смукателен филтър и контролен клапан 
за предпазване от замърсяване.

- В случай на конструкция на помпата с 
половин фланци, се препоръчва свързване на 
хидравличната мрежа и задържането навън 
на пластмасовите връзки за фиксиране, за да 
се предотврати евентуален риск от теч.

   7.4 Свързване на мотора за помпи със свободен 
вал (без мотор)

- Отстранете предпазните капаци 
на съединителя.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предпазните капаци 
на  съединителя могат да  се  демонтират без 
да се налага пълно премахване на винтовете.

- Монтирайте мотора към помпата с помощта 
на винтовете (за латерни с размер FT – вижте 
обозначението на продукта) или винтовете, 
гайките и устройствата за манипулиране 
(за латерни с размери FF – вижте 
обозначението на продукта), предоставени 
заедно с помпата. Проверете мощността 
и размерите на мотора в каталога на Wilo.

ЗАБЕЛЕЖКА: Мощността на  мотора 
може  да  се  регулира в  зависимости 
от  характеристиките на  флуида. При 
необходимост се  свържете със сервизната 
служба на Wilo.

- Затворете предпазните капаци 
на съединителя чрез затягане на всички 
винтове, доставени с помпата.

   7.5 Присъединяване към електричеството

Мощност (kW)
0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22

M25 
 
 
 
 
 

M25 M32/M40 

Конфигурация  PN16 / PN25

M10 – 20 N.m M12 – 30 N.m

Конфигурация  PN40

M12 – 50 N.m M16 – 80 N.m
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• Входните кабели за  сензора, зададената стойност, 
[Ext.off] и [Aux] трябва да са ширмовани.

Мощност (kW)

5,5 7,5

 1 

 2 

 3 

 4 

Кабелите съединения с  резба на  преобразувателя 
са подготвени за свързването на оплетената ширмовка.

Мощност (kW)

11 15 18,5 22

Кабели, ширмовани

1 x M32/40
1 x M20
1 x M16
2 x M12

M12

M16

M16

M20

M25

Мощност (kW)

0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4

Кабели, ширмованиM20

M12

M25

M12

M16
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Изключение: Могат да се използват устройства 
срещу остатъчен ток (RCD) с  избирателна 
и универсална чувствителност към тока.

• Поставяне  
на етикети: RCD  

• Ток на изключване: > 30 mA.

- Използвайте захранващи кабели, 
съответстващи на валидните разпоредби.

- Макс. допустими мрежови предпазители: 25 A.
- Характеристика на задействане 

на предпазителите: B.
- След като е осигурено електрозахранването 

към електронния модул, се извършва 
тест на дисплея за 2 секунди, при който 
се показват всички символи на дисплея.

ЗАБЕЛЕЖКА: хармоници.
При помпи от клас на натоварване 11 kW, 15 
kW, 18,5 kW и 22 kW става въпрос за уреди за 
професионална употреба. За тези уреди важат 
специални изисквания за свързване, тъй като 
при свързване един Rsce от 33 не е достатъчен 
за тяхната експлоатация. Свързването към 
обществената електрозахранваща мрежа се 
регулира посредством стандарт IEC 61000-
3-12 – основата за оценяване на помпите е 
таблица 4 за трифазни уреди при специални 
условия. За всички обществени точки на 
свързване мощността при късо съединение 
Ssc на интерфейса между електрическата 
инсталация на потребителя и захранващата 
мрежа трябва да бъде по-голяма или равна на 
посочените в таблицата стойности. Отговорност 
на инсталиращото лице или на потребителя е, 
респ. при консултация с мрежовия оператор, 
да гарантира, че тези помпи се експлоатират 
правилно. В случай на промишлена употреба 
при собствена захранваща линия със средно 
напрежение, изискванията за свързване са 
отговорност на собственика.

Мощност на мотора 
[kW]

Мощност при късо 
съединение  SSC [kVA]

11 1800

15 2400

18,5 3000

22 3500

При монтаж на подходящ филтър за висши 
хармоници между помпата и захранващата 
мрежа, се намалява дела на тока на висши 
хармоници.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от електрически удар!
Уверете се, че са  отстранени всички 
електрически опасности. 
• Електрическите работи трябва 
да се извършват само от квалифицирани 
електротехници!
• Уверете се, че електрозахранването 
е изключено и обезопасено срещу 
неупълномощено включване, преди 
да извършвате присъединяване към 
електричеството.
• Безопасните монтаж и експлоатация 
изискват помпата да е правилно 
заземена към заземителните клеми 
на електрозахранването.

- Уверете се, че работните ток, напрежение 
и честота съответстват на спецификациите 
на фирмената табелка на мотора.

- Помпата трябва да бъде свързана към 
електрозахранването чрез здрав кабел, 
оборудван с заземена щепселна връзка или 
главен прекъсвач на електрозахранването. 

- Трифазните мотори трябва да бъдат 
свързани към одобрен стартер за двигатели. 
Зададеният номинален ток трябва 
да съответства на електрическите данни, 
посочени на фирмената табелка на мотора 
на помпата.  

- Захранващият кабел трябва да бъде положен 
по такъв начин, че никога да не докосва 
тръбопровода и/или помпата и корпуса 
на мотора.

- Помпата и/или инсталацията трябва 
да бъде заземена в съответствие с местните 
разпоредби. За допълнителна защита може 
да се използва устройство срещу остатъчен 
ток (RCD).

- Захранващият кабел (3 фази + заземяване) 
трябва да се прокара през кабелното 
съединение с резба, показано в черно и жълто.

 Неизползваните кабелни съединения с резба 
трябва да останат запечатана с тапите, 
предоставени от производителя.

- Електрическите характеристики (честота, 
напрежение, номинален ток) на честотния 
преобразувател на мотора са посочени върху 
идентификационния стикер на помпата. 
Проверете дали честотният преобразувател 
отговаря на използваното мрежово захранване.

- Електрическата защита на мотора е вградена 
в преобразувателя. Параметрите трябва 
да съответстват на характеристиките 
на помпата и трябва да гарантират защитата 
на помпата и мотора.

- В случай на съпротивление между точката 
на заземяване и неутралната точка монтирайте 
защита преди честотния преобразувател.

- Осигурете изключвател с предпазител 
(тип gF) за защита на монтажа на мрежата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако за  защита на  потребителите 
се  монтира устройство за  остатъчен ток 
(RCD), той трябва да  има ефект на  забавяне. 
Регулирайте го в съответствие с тока, посочен 
върху идентификационния стикер на помпата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази помпа е  оборудвана 
с  честотен преобразувател и  може 
да  не  е  защитена чрез устройство срещу 
остатъчен ток. Честотните преобразуватели 
могат да понижат функцията на устройствата 
срещу остатъчен ток.

WILO SE 01/2016



19

Български

Разпределение на свързващите клеми.
- Свалете винтовете и снемете капака 

на преобразувателя.

ЗАБЕЛЕЖКА: Клеми IN1,IN2, GND и  Ext. Off 
отговарят на  изискването за  „безопасна 
изолация“ (в съответствие с  EN61800-5-1) 
за  клемите на  основното захранване, както 
и за клемите SBM и SSM (и обратно).

Обозначение Разпределение Забележки
L1, L2, L3 Мрежово свързващо напрежение Трифазен ток 3 ~ IEC38
PE Свързване към заземяването

IN1 Сензор на входа Тип на сигнала: Напрежение (0 – 10 V, 2 – 10 V)
Входно съпротивление: Ri ≥ 10 kΩ

Тип на сигнала: ток (0 – 20 mA, 4 – 20 mA)
Входно съпротивление: Rb = 500 Ω

Може да се конфигурира в меню „Обслужване“ <5.3.0.0>

IN2 Външна входна зададена стойност Тип на сигнала: Напрежение (0 – 10 V, 2 – 10 V)
Входно съпротивление: Ri ≥ 10 kΩ

Тип на сигнала: ток (0 – 20 mA, 4 – 20 mA)
Входно съпротивление: Rb = 500 Ω

Може да се конфигурира в меню „Обслужване“ <5.4.0.0>

GND (x2) Свързване към заземяването За двата входа IN1 и IN2
+24 V Постоянно напрежение за сензора Максимално натоварване: 60 mA

Напрежението е защитено от късо съединение.

Aux Вход за управление (спомагателни)
„Предимно Off“
за външен безпотенциален прекъсвач

Помпата може да бъде включена/изключена 
посредством външен безпотенциален контакт.
Този вход е предназначен за спомагателни функции, 
напр. сензор за суха работа и т.н.

Ext. off Управление вход (ON/OFF)
„Предимно Off“
за външен безпотенциален прекъсвач

Помпата може да бъде включена/изключена 
посредством външен безпотенциален контакт.
В системи с висока честота на включване (> 20 
включвания/изключвания на ден), включването/ 
изключването трябва да се осъществява посредством 
„Ext. off“.

SBM Реле „Наличен трансфер“ В обичайна експлоатация, релето се активира, когато
помпата стартира или е в позиция за стартиране.
Релето се деактивира, когато се появи първа повреда 
или при изключване на главното захранване (помпата 
спира).
Готовността на помпата се посочва в контролното поле.
Може да се конфигурира в меню „Обслужване“ <5.7.6.0>
Натоварване на контактите:
Минимум 12 V DC, 10 mA
Максимум: 250 V AC, 1 A

SSM Реле „Трансфер на грешки“ Ако се установят последователни дефекти от един 
и същи тип (от 1 до 6 в зависимост значимостта), 
помпата спира и се активира това реле (до ръчна намеса).
Натоварване на контактите:
Минимум 12 V DC, 10 mA
Максимум: 250 V AC, 1 A

PLR Клеми за свързване при
PLR

Опционалният IF модул PLR трябва да се постави 
в разклонителя с контакти в зоната на свързване 
на преобразувателя.
Схемата е защитена срещу обратен поляритет.

LON Клеми за свързване при
LON

Опционалният IF модул LON трябва да се постави 
в разклонителя с контакти в зоната на свързване 
на преобразувателя.
Свързването е защитено от усукване.

0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22

x1 x2
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Свързване към захранващата мрежа Клеми за захранване

Свържете 4-жилния кабел към клемите за захранване
(фази + заземяване).

Свързване на входове / изходи Клеми на входове / изходи

• Входните кабели за сензора, зададената стойност, 
[Ext.off] и [Aux] трябва да са ширмовани.

• Дистанционното управление позволява помпата за се 
включва и изключва (свободен контакт), тази функция 
има приоритет над останалите функции.

• Това дистанционно управление може да бъде 
премахнато чрез шунтиране на клемите (3 и 4).

Пример: Поплавъчен превключвател, манометър 
за работа на сухо...

L1 L2 L3

GN
D.

..

In
2.

..

In
1.

..

Дистанционно
управление 

ON/OFF

Въ
нш

на
 з

ад
ад

ен
а 

ст
ой

но
ст

се
нз

ор
 2

0 
m

A/
10

 V

Дистанционно 
управление 

СПОМАГАТЕЛНИ

не се 
използва

GN
D.

..

+2
4 

V.
..

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
aux: ext.off MP 20 mA/10 DDS
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Връзка „Регулиране на оборотите“

Ръчна настройка на честотата:

Настройка на честотата чрез външно управление:

Връзка „Контактно налягане“ или „Променливо налягане“

Регулиране чрез сензор за налягане:
• 2 проводника ( [20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 проводника ( [20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
и задаване на стойност чрез енкодера

Регулиране чрез сензор за налягане:
• 2 проводника ( [20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 проводника ( [20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
и задаване на стойност чрез външна зададена 
стойност

Връзка „P.I.D. управление“

Управление чрез сензор (температура, дебит и т.н.):
• 2 проводника ( [20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 проводника ( [20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
и задаване на стойност чрез енкодера

Управление чрез сензор (температура, дебит и т.н.):
• 2 проводника ( [20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 проводника ( [20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
и задаване на стойност чрез външна зададена 
стойност

IN

Дистанционно
управление

Вътрешна 
зададена 
стойност

IN

Вътрешна 
зададена 
стойност

Дистанционно
управление

Допълнително управление

Допълнително управление

Допълнително управление

Допълнително управление

Допълнително управление

IN

Сензор за
налягане

Дистанционно
управление

IN

Сензор за
налягане

Дистанционно
управление

IN

Вътрешна 
зададена 
стойност

IN

Сензор за
налягане

Дистанционно
управление

IN

Сензор за
налягане

Дистанционно
управление

Допълнително управление

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
aux: ext.off MP 20 mA/10 DDS

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
aux: ext.off MP 20 mA/10 DDS

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
aux: ext.off MP 20 mA/10 DDS

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
aux: ext.off MP 20 mA/10 DDS

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
aux: ext.off MP 20 mA/10 DDS

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
aux: ext.off MP 20 mA/10 DDS
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ОПАСНОСТ! Опасност за живота! 
Опасност контактно напрежение вследствие на разреждането 
на кондензаторите на преобразувателя.

- Преди всяка интервенция по преобразувателя изчакайте 
5 минути след изключване на захранващото напрежение.

- Проверете дали всички електрически връзки и контакти 
са без напрежение.

- Проверете правилното разпределение на свързващите клеми.
- Уверете се, че помпата и инсталацията са правилно заземени.

Характеристични криви за управление

IN1: Входен сигнал в режими „Константно налягане“, „Променливо налягане“ и „P.I.D. управление“

100 %

Сигнал от сензор 4 – 20 mA

0 2 4 20Входен ток (mA)

Стойност

в % от диапазона 
на измерване 

на сензора

В случай на стойности между 
0 и 2 mA кабелът се счита 

за  прекъснат.
Зона 

на безопасност

100 %

Сигнал от сензор 0 – 10 V

0 10Входно напрежение (V)

Стойност

в % от диапазона 
на измерване 

на сензора

100 %

Сигнал от сензор 0 – 20 mA

0 220Входен ток (mA)

Стойност

в % от диапазона 
на измерване 

на сензора

100 %

Сигнал от сензор 2 – 10 V

0 10Входно напрежение (V)

Стойност

в % от диапазона 
на измерване 

на сензора
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100 %

Зададена стойност 4 – 20 mA

0 2 4 20Входен ток (mA)

Зададена 
стойност

в % от диапазона 
на измерване 

на сензора

Зона, в която 
преобразувателят спира

Зона 
на безопасност

100 %

Зададена стойност 0 – 10 V

0 1 2 10Входно напрежение (V)

Зададена 
стойност

в % от диапазона 
на измерване 

на сензора

Зона, в която 
преобразувателят спира

Зона 
на безопасност

IN2: Вход за управление на външна зададена стойност в режим „Константно налягане“, „Променливо налягане“ 
и „P.I.D. управление“

IN2: Вход за външно управление на честотата в режим „Управление на оборотите“

100 %

~30 %

~30 %

Външен сигнал 0 – 20 mA

0 2 4

6 10

20Входен ток (mA)

Честота 
на преобразувателя

Зона, в която 
преобразувателят спира

Зона 
на безопасност

100 %

Външен сигнал 4 – 20 mA

0 20Входен ток (mA)

Честота 
на преобразувателя

Зона, в която 
преобразувателят спира

Зона 
на безопасност

~30 %

3 5

100 %

Външен сигнал 2 – 10 V

0 10Входно 
напрежение (V)

Честота 
на преобразувателя

Зона, в която 
преобразувателят спира

Зона 
на безопасност

100 %

~30 %

Външен сигнал 0 – 10 V

0 1 2 10Входно напрежение (V)

Честота 
на преобразувателя

Зона, в която 
преобразувателят спира

Зона 
на безопасност
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за да отстраните въздуха (6a).
- Затегнете пробката за обезвъздушаване след 

като въздухът излезе и изпомпваният флуид 
започне да изтича. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Когато изпомпваният флуид е  горещ 
и  под  високо налягане, флуидът, излизащ 
през пробката за  обезвъздушаване, може 
да причини изгаряния или наранявания.

- Отворете изцяло спирателния клапан 
от напорната страна (3).

- Затворете пробката за източване (5a).

   8.2 Стартиране на помпата

ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на помпата! 
Помпата не  трябва да  работи без поток 
(затворен изпускателен клапан).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от нараняване!
Предпазните капаци на  съединителя трябва 
да  на  мястото си и  да са  фиксирани с  всички 
налични скрепителни елементи докато 
помпата работи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вреден шум!
Помпите с висока мощност могат да излъчват 
високи нива на  шум. Използвайте подходяща 
защита, когато сте близо до помпата 
за продължителен период от време.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Инсталацията трябва да  е  положена по такъв 
начин, че да  не  е  налице риск от  нараняване 
в случай на теч на флуид (напр. предизвикана 
от неизправност на механичното уплътнение).

8. Пускане в експлоатация

    8.1 Пълнене и обезвъздушаване на системата

ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на помпата! 
Никога не стартирайте помпата на сухо.
Преди стартиране на  помпата, системата 
трябва да бъде напълнена.

  8.1.1 Процес на обезвъздушаване – Работа 
с достатъчно захранващо налягане (фиг. 3)

- Затворете двата спирателни клапана (2, 3).
- Развийте пробката за обезвъздушаване (6a).
- Бавно отворете спирателния клапан от страната 

на засмукване (2) и напълнете изцяло помпата.
- Затегнете пробката за обезвъздушаване след 

като въздухът излезе и изпомпваният флуид 
започне да изтича (6a).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Когато изпомпваният флуид е  горещ 
и  под високо налягане, флуидът, излизащ 
през пробката за  обезвъздушаване, може 
да причини изгаряния или наранявания.

- Отворете изцяло спирателния клапан 
от страната на засмукване (2).

- Стартирайте помпата и се уверете, че посоката 
на протичане съответства на спецификациите 
на фирмената табелка на помпата. Ако случаят 
не е такъв, разменете двете фази в клемната 
кутия.

ВНИМАНИЕ! Грешната посока на  въртене 
ще  доведе до намалена мощност на  помпата 
и възможна повреда на куплунга.

- Отворете спирателния клапан от напорната 
страна (3).

 8.1.2 Процес на обезвъздушаване – Помпа 
в режим на засмукване (Фиг. 2) 

- Затворете спирателния клапан от напорната 
страна (3). Отворете спирателния клапан 
от страната на засмукване (2).

- Махнете пробката за пълнене (6b). 
- Отворете частично пробката 

за обезвъздушаване (5b).
- Напълнете помпата и страната на засмукване 

с вода. 
- Уверете се, че в помпата и смукателната 

тръба няма затворен въздух. Напълнете 
системата докато целият въздух е отстранен.

- Затворете пробката за пълнене с винта 
за обезвъздушаване (6b).

- Стартирайте помпата и се уверете, че посоката 
на протичане съответства на спецификациите 
на фирмената табелка на помпата.  Ако 
случаят не е такъв, разменете двете фази в 
клемната кутия.

ВНИМАНИЕ! Грешната посока на въртене 
ще доведе до намалена мощност на помпата 
и възможна повреда на куплунга.

- Отворете леко спирателния клапан 
от напорната страна (3). 

- Развийте пробката за обезвъздушаване, 
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8.3.3 Описание на стандартните символи

8.3.4 Дисплей

  Страница за състояние на дисплея
• Страницата за състояние се показва като 

стандартна страница на дисплея.
 Показва се текущата зададена стойност.
 Основните настройки са показани чрез 

символи.

Пример за страница за състояние на дисплея

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако въртящият се превключвател 
не се активира в рамките на 30 секунди в някое 
от менютата, дисплеят се връща в страницата 
за състояние, без да запази промените.

  Елемент за навигация
• Структурата на менюто позволява извикването 

на функциите на преобразувателя. На всяко 
меню и подменю отговаря номер.

• Завъртете въртящия се превключвател, за да 
преминете през нивата на менюто (напр. 4000 
-> 5000).

• Премигващите елементи (стойност, номер 
на меню, символ или икона) позволяват 
избор на нова стойност, нов номер на меню 
или нова функция.

   8.3 Работа с честотния преобразувател

8.3.1 Елементи за управление
Преобразувателят се  управлява с  помощта 
на следните елементи за управление:

Въртящ се превключвател
• 

Избирането на нов параметър изисква 
единствено завъртане на превключвателя 
в посока „+“ надясно или „-“ наляво.

• Подаването на кратък импулс към въртящия 
се превключвател потвърждава тази нова 
настройка.

Прекъсвачи

• Този преобразувател има два прекъсвача, 
с две позиции (Фиг. A1, поз. 1): 

• Прекъсвач 1 превключва между режим 
„ЕКСПЛОАТАЦИЯ“ [прекъсвач 1->OFF>] 
и на режим „ОБСЛУЖВАНЕ“ [прекъсвач  
1->ON]. Позиция „ЕКСПЛОАТАЦИЯ“ 
позволява избраният режим да бъде 
стартиран и възпрепятства достъпа 
до въвеждане на параметри (обичайна 
експлоатация). Позиция „ОБСЛУЖВАНЕ“ 
се използва за въвеждане на параметри 
за различни операции. 

• Прекъсвач 2 активира или деактивира 
„Заключване на достъп“, (вижте точка 8.5.3.).

8.3.2 Структура на дисплея

Поз. Описание

1 Номер в меню
2 Извеждане на стойност
3 Извеждане на устройства
4 Стандартни символи
5 Изобразяване на икона

1 2

ON

Символ Описание

Работа в режим „Регулиране 
на оборотите“

Работа в режим „Константно 
налягане“ или „P.I.D. управление“.

Работа в режим „Променливо 
налягане“ или „P.I.D. управление“.
Достъпът е блокиран. 
Когато се появи този символ, 
текущите настройки или 
измервания не могат да бъдат 
променени. Показаната 
информация е само с цел 
прочитане.

BMS (сградна техника) PLR или 
LON е активна.

Помпата работи.

Помпата е спряла.

WILO SE 01/2016
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8.3.5 Описание на менюто

  Списък (Фиг. A5)

<1.0.0.0>

• Завъртете въртящия се превключвател, 
за да настроите зададената стойност. 
Дисплеят се променя на меню <1.0.0.0>, 
а зададената стойност започва да мига. 
Завъртете въртящия се превключвател 
(или използвайте стрелките), за да увеличите 
или намалите стойността.

• Натиснете въртящия се превключвател, за да 
потвърдите промяната – дисплеят се връща 
в страницата за състоянието.

<2.0.0.0>

• Наличните режими на работа са „Регулиране 
на оборотите“, „Константно налягане“, 
„Променливо налягане“ и P.I.D управление.

<3.0.0.0>

<4.0.0.0>

• Меню „Информация“ показва данни 
от измервания, за самото устройство 
и за работата му (Фиг. A6).

<5.0.0.0>

• Меню „Обслужване“ осигурява достъп 
до настройките на параметрите 
на преобразувателя.

<6.0.0.0>

• Ако възникнат една или няколко повреди, 
се появява страницата относно повреди.

 Появява се буква „E“, последвана 
от трицифрен код (вижте раздел 11).

<7.0.0.0>

• „Заключване на достъп“ е достъпно, когато 
прекъсвач 2 е в позиция ON.

ВНИМАНИЕ! Риск от материални щети!
Неправилните промени по настройката могат 
да доведат до повреди в работата на помпата, 
които могат да  доведат до материални щети 
по помпата или инсталацията.

• Настройки в режим „ОБСЛУЖВАНЕ“ трябва 
да се извършват единствено при пускане 
в експлоатация и само от обучени техници.

Символ Описание

Когато се появи стрелка: 
• Натиснете въртящия 
се превключвател за достъп до 
подменюто (пример 4000->4100).

Когато се появи стрелка 
за връщане: 
• Натиснете въртящия 
се превключвател за достъп до 
следващото по-горно меню (напр. 
4150 -> 4100).

Позиция Прекъсвач 1 Описание

ЕКСПЛОАТАЦИЯ OFF Настройване 
на зададена 
стойност, възможно 
и в двата случая.ОБСЛУЖВАНЕ ON

Позиция Прекъсвач 1 Описание

ЕКСПЛОАТАЦИЯ OFF
Настройване 
на помпата ON / OFF.

ОБСЛУЖВАНЕ ON

Позиция Прекъсвач 1 Описание

ЕКСПЛОАТАЦИЯ OFF
Само четене 
на режимите 
на работа.

ОБСЛУЖВАНЕ ON
Настройка 
за режимите 
на работа.

Позиция Прекъсвач 1 Описание

ЕКСПЛОАТАЦИЯ OFF Дисплей само 
за четене на меню 
„Информация“.ОБСЛУЖВАНЕ ON

Позиция Прекъсвач 1 Описание

ЕКСПЛОАТАЦИЯ OFF
Дисплей само 
за четене на меню 
„Обслужване“.

ОБСЛУЖВАНЕ ON
Настройка за меню 
„Обслужване“.

Позиция Прекъсвач 1 Описание

ЕКСПЛОАТАЦИЯ OFF Показване 
на страницата 
за грешки.ОБСЛУЖВАНЕ ON

Позиция Прекъсвач 1 Описание

ЕКСПЛОАТАЦИЯ OFF Показва символа 
„Заключване 
на достъп“.ОБСЛУЖВАНЕ ON

WILO SE 01/2016
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Фиг. A5

WILO SE 01/2016

Навигацията в основните менюта при нормална работа 
(Прекъсвач 1 = OFF е режим „РАБОТА“)

Зададена стойност

Тип управление

Информация

Обслужване

Потвърждаване 
на  неизправност

Помпа

Появява се, когато 
има активна грешка
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Фиг. A6

Навигиране на меню <4.0.0.0> „Информация“

WILO SE 01/2016

Информация

Мощност

Работни данни

Действителни условия

Данни за устройството

Работни часове

Консумация

Броят 
на мощност

Реле SSM

Име 
на помпата

Софтуерна версия 
на потребителския контролер

Софтуерна версия 
на моторния контролер

Реле SBM

Ext. off

Действителни стойности

Налягане
или %

Не е показано,ако регулирането 
на оборотите е активно

Вижте глава 10 – меню <5.6.7.0>
„Достъпно превключване“ 

по подразбиране
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  Задаване на параметри на меню <2.0.0.0> и <5.0.0.0>
В режим „ОБСЛУЖВАНЕ“ могат да се променят параметрите на менюто <2.0.0.0> и <5.0.0.0>.

Съществуват следните два режима за настройка:
• „Easy Mode“: осигурява бърз достъп до 3-те режима на работа.
• „Expert Mode“: осигурява достъп до всички съществуващи програми.

• Задайте за прекъсвач 1 позиция ON. (Фиг. A1, Поз. 1).
• Активира се режим „ОБСЛУЖВАНЕ“.  

Този символ мига на страницата за състоянието на дисплея (Фиг. A7).

ON

1

S

Easy Mode
• Натиснете въртящия се превключвател в рамките на 2 секунди. Появява се символът „Easy Mode“ (Фиг. A7).
• Натиснете въртящия се превключвател, за да потвърдите избора си. Дисплеят се променя на меню номер <2.0.0.0>.

„Easy Mode“ позволява бързото настройване на 3-те режима на работа (Фиг. A8)
• Регулиране на оборотите“
• „Константно налягане“/„Променливо налягане“
• „P.I.D. управление“
• След настройване, задайте за прекъсвач 1 позиция OFF (Фиг. A1, Поз. 1).

Expert Mode
• Натиснете въртящия се превключвател в рамките на 2 секунди. Отидете на Expert Mode, появява се символът 

„Expert Mode“ (Фиг. A7).
• Натиснете въртящия се превключвател, за да потвърдите избора си. Дисплеят се променя на меню номер <2.0.0.0>.

Първо изберете режима на работа в меню <2.0.0.0>.
• „Регулиране на оборотите“
• „Константно налягане“/„Променливо налягане“
• „P.I.D. управление“

След това в меню <5.0.0.0> Expert Mode предоставя достъп до всички параметри на преобразувателя (Фиг. A9).
• След настройване, задайте за прекъсвач 1 позиция OFF (Фиг. A1, Поз. 1).

Фиг. A7

Easy Mode

Expert Mode

Тип управление
Easy Mode

Тип управление
Expert Mode

Помпа

Информация

Обслужване

Зададена стойност

ОБСЛУЖВАНЕ

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1 2

ON

1 2

ON

WILO SE 01/2016
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Фиг. A8

МЕНЮ  
ОПРОСТЕН  

РЕЖИМ 

Въвеждане на външна 
зададена стойност – IN2

Избор на тип сигнал

Въвеждане на външна 
зададена стойност – IN2

Избор на тип сигнал

Променливо налягане

WILO SE 01/2016

Регулиране на оборотите С вътрешна зададена 
стойност

Въвеждане на външна 
зададена стойност – IN2
изключено – Избор OFF
Въвеждане на външна 

зададена стойност – IN2
включено – Избор ON С външна зададена 

стойност

С вътрешна зададена 
стойност

С външна зададена 
стойност

С вътрешна зададена 
стойност

С външна зададена 
стойност

Константно налягане

P.I.D. управление 

Вход на сензора – IN1
Избор на сензор за налягане

Вход на сензора – IN1
Избор на тип сигнал

Вход на сензора – IN1
Избор на тип сигнал

Въвеждане на външна 
зададена стойност – IN2
изключено – Избор OFF

Въвеждане на външна зададена стойност – IN2
изключено – Избор OFF

Въвеждане на външна зададена стойност – IN2
включено – Избор ON

Въвеждане на външна зададена стойност – IN2
Избор на тип сигнал

определяне на параметри P.I.D.
Стойност на избор „P“ (0.0-300.0)

определяне на параметри P.I.D.
Стойност на избор „I“ (10 ms – 300 s)

определяне на параметри P.I.D.
Стойност на избор „D“ (0 ms – 300 s)

определяне на параметри P.I.D.
Стойност на избор „P“ (0.0-300.0)

определяне на параметри P.I.D.
Стойност на избор „I“ (10 ms – 300 s)

определяне на параметри P.I.D.
Стойност на избор „D“ (0 ms – 300 s)

Въвеждане на външна 
зададена стойност – IN2

включено – Избор ON
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Фиг. A9

МЕНЮ  
ЕКСПЕРТЕН  

РЕЖИМ 

WILO SE 01/2016

Обслужване

BMS – Сградна система за управление

IN1 – „Вход на сензор“

IN2 – въвеждане на външна зададена стойност

PID – параметри

Други настройки

Показано само когато е активна BMS.
Вижте инструкциите за този продукт

Не се показва, когато е активно 
„Регулиране на оборотите“

Не се показва, когато „IN2“ 
е деактивиран

Не се показва, когато е активно 
„PID управление“

Показват се само, когато 
е разрешено „PID управление“

Обхват на сензора

Избор на тип сигнал

Избор

Избор 
на  параметри „P“

Избор 
на  параметри „I“

Избор 
на  параметри „D“

Време на забавяне, 
когато няма протичане

Избор на понижена 
 честота

Избор на SBM реле

Фабрични 
настройки

Избор на тип сигнал

Показват се само ако са активирани 
„Постоянно налягане“ или 

„Променливо налягане“
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  Заключване на достъп
Функция „Заключване на  достъп“ може 
да се използва за заключване на настройките 
на помпата.

За да  активирате или деактивирате тази 
функция, процедирайте както следва:

• Задайте за прекъсвач 2 позиция ON. (Фиг. A1, 
Поз. 1). Извиква се меню <7.0.0.0>.

• Завъртете въртящия се превключвател, 
за да разрешите или забраните заключващата 
функция. Текущото състояние на заключването 
се показва със следните символи: 

Заключване активно: параметрите 
за  заключени, достъпът до 
менютата е  разрешен единствено 
за четене.

Заключване неактивно: параметрите 
могат да бъдат променени, достъпът 
до менютата е  разрешен за 
настройване.

• Задайте за прекъсвач 2 позиция OFF (Фиг. 
A1, Поз. 1). Дисплеят се връща на страницата 
за състоянието.

8.3.6 Конфигурации

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако помпата се  захранва 
като отделна част и  като неделима част 
от  системата, сглобена от  нас, стандартно 
конфигурираният режим е  „Регулиране 
на оборотите“.

  Режим „Регулиране на оборотите“ (Фиг. 2, 3)
Настройка на  честотата ръчно или чрез 
външно управление:

• При стартирането препоръчваме да зададете 
оборотите на мотора на 2400 об/мин.

  Режим „Константно налягане“ 
и „Променливо налягане“ (Фиг. A2, A3, A7)
Регулиране със сензор за налягане и зададена 
стойност (вътрешна или външна).
В случай на режим на променливо налягане, 
изключете времето на забавяне при нулев 
дебит в меню 5.7.3.0.

• Добавянето на сензор за налягане 
(с резервоар; комплект сензори, доставени 
като аксесоари) позволява регулиране 
на налягането на помпата (без вода 
в резервоара, поставете резервоара под 
налягане с 0,3 bar по-малко от стойността 
на регулиране на налягането на помпата).

• Точността на сензора ще бъде ≤ 1 % и той ще 
се използва между 30 % и 100 % от обхвата 
на измерване. Резервоарът трябва да бъде 
с полезен обем от най-малко 8L.

• При стартирането препоръчваме зададена 
стойност на налягането 60 % от нейното 
максимално налягане.

  Режим „P.I.D. управление“
Управление чрез сензор (температура, дебит 
и  т.н.) чрез P.I.D. управлението и  зададената 
стойност (вътрешна или външна).

9. Поддръжка
Всякакъв тип обслужване трябва 
да се извършва от оторизиран представител 
на сервиза!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от електрически 
удар!
Уверете се, че са  отстранени всички 
електрически опасности. 
Уверете се, че електрозахранването е изключено 
и  обезопасено срещу неупълномощено 
включване, преди да  извършвате работи 
по електрическата система.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от изгаряне!
При високи температури на  водата и  високо 
налягане на системата, затворете спирателните 
вентили преди и след помпата. 
Първо позволете на помпата да се охлади.

-  Тези помпи са с ниско ниво на поддръжка. 
Въпреки това е препоръчителна редовна 
проверка на всеки 15 000 работни часа.

- Ако е необходимо, механичното уплътнение 
може лесно да бъде подменено благодарение 
на своята патронна конструкция. Вкарайте 
регулиращия клин в корпуса (Фиг. 6) след 
като е зададено положението на механичното 
уплътнение.

-  В случай на конструкция на помпата с 
половин фланци и инсталация отново след 
операция по поддръжка, се препоръчва 
добавянето на пластмасова връзка за 
поддържане.

- За помпи, оборудвани с вход за подаване 
на грес (Фиг. 7, поз. 1), съблюдавайте 
интервалите, посочени на латерната (фиг. 7, 
поз. 2).

- Винаги поддържайте помпата безупречно 
чиста. 

- Помпите, които не се ползват при периоди 
на замръзване, трябва да бъдат източени, 
за да се избегне повреда: Затворете 
спирателните клапани, отворете изцяло 
пробката за източване и напълване 
и пробката за обезвъздушаване.

-  Експлоатационен живот: 10 години в 
зависимост от оперативните условия и в 
случай че са спазени всички изисквания, 
описани в ръководството за обслужване.

WILO SE 01/2016
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10. Повреди, причини и отстраняване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от електрически удар! 
Уверете се, че са отстранени всички електрически опасности. 
Уверете се, че електрозахранването е изключено и обезопасено 
срещу неупълномощено включване, преди да  извършвате 
работи по електрическата система.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от изгаряне!
При високи температури на  водата и  високо налягане 
на  системата, затворете спирателните вентили преди и  след 
помпата. 
Първо позволете на помпата да се охлади.

Ако повредата не може да бъде 
отстранена, моля, свържете се със 
сервизната служба на Wilo.

Грешка Възможни причини Отстраняване

Помпата не функционира Няма ток Проверете предпазителите, прокарването 
на проводници и конекторите

Устройството за термална защита 
се е изключило и е прекъснало 
електрозахранването

Отстранете причината за натоварването 
на мотора

Помпата работи, но неефективно Грешна посока на въртене Проверете посоката на въртене на мотора 
и я коригирайте, ако е необходимо

Части от помпата са блокирани 
от чужди тела

Проверете и почистете тръбопровода

Въздух в засмукващия тръбопровод Уверете се, че няма въздух в засмукващия 
тръбопровод

Смукателният тръбопровод е твърде 
тесен

Монтирайте по-широк смукателен 
тръбопровод

Клапанът не е отворен достатъчно Отворете клапана подходящо

Помпата не работи равномерно Въздух в помпата Изкарайте въздуха от помпата; проверете 
дали в смукателния тръбопровод има 
въздух. Ако е необходимо, стартирайте 
помпата за 20 – 30 s –, отворете 
пробката за обезвъздушаване, за да 
отстраните въздуха –, затворете пробката 
за обезвъздушаване и повторете 
процедурата няколко пъти, докато 
от помпата престане да излиза въздух

Помпата вибрира или е шумна Чужди тела в помпата Отстранете чуждите тела

Помпата не е закрепена правилно към 
земята

Затегнете повторно болтовете

Повреден лагер Обадете се на сервизната служба Wilo

Моторът прегрява, защитата му 
изключва

Има прекъсната фаза Проверете предпазителите, прокарването 
на проводници и конекторите

Температурата на околната среда 
е твърде висока

Осигурете охлаждане

Механично уплътнение изпуска Механично уплътнение е повредено Подменете механичното уплътнение

Потокът е неравномерен Сензорът за налягане не е адекватен 
в режим „Константно налягане“ или 
„Променливо налягане“

Поставете сензор със съответната скала 
и точност на налягане

В режим „Константно налягане“ 
помпата не спира, ако няма 
протичане

Възвратният клапан не е стегнат Почистете го или го сменете

Възвратният клапан не работи 
правилно

Подменете го с работещ правилно 
възвратен клапан

Резервоарът е с нисък капацитет 
поради монтаж

Сменете го или добавете друг към 
системата
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Повредите трябва да  бъдат отстранявани 
единствено от квалифициран персонал!
Съблюдавайте инструкциите за  безопасност 
в глава 9: „Техническо обслужване“.

Релета
Преобразувателят е  оборудване с  2 
изходни  релета, служещи за  интерфейс 
към  централизираното управление напр.: 
контролно поле, управление на помпите.

Реле SBM: 
Това реле може да  бъде конфигурирано 
в меню „Обслужване“ < 5.7.6.0 > в 3-те режима 
на работа.

Състояние: 1 (зададено по подразбиране)
Реле „Наличен трансфер“ (нормална работа 
на този тип помпа).
Релето се  активира, когато помпата работи 
или е в режим на изчакване.
Релето се  деактивира, когато се  появи първа 
повреда или при изключване на  главното 
захранване (помпата спира). Готовността 
на помпата се посочва в контролното поле.

Състояние: 2
Реле „Извършване на трансфер“.
Релето се активира, когато помпата работи.

Състояние: 3
Реле „Мощност при трансфер“.
Релето се активира, когато помпата е свързана 
към мрежата.

Реле SSM: 
Реле „Трансфер на грешки“.
Ако се  установят последователни дефекти 
от  един и  същи тип (от 1 до 6 в  зависимост 
значимостта), помпата спира, а релето 
се активира (до ръчна намеса).

Пример: 6 повреди с  различно времево 
ограничение при 24 последователни часа.

Състоянието на  реле SBM е  „Наличен 
трансфер“.

24 последователни часа

Дефекти

Активно
реле

SBM

Реле  
в реле

Активно
реле

SSM

Реле  
в реле

1 2 3 4 5 6
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  10.1 Таблица на грешките
Всички събития, описани по-долу, ще имат следния ефект:

• деактивиране на реле SBM (когато неговите параметри са зададени в режим „Наличен трансфер“).
• активиране на реле SSM за „Трансфер на грешки“, когато е достигнат максималният брой повреди от един 

тип за период от 24 часа.
• светване на червен светодиод.

Номер на 
грешката

Време 
за реакция 

преди 
сигнали-

зиране 
на грешката

Време преди 
разглеждане 
на повредата, 

след 
сигнализация

Време за изчакване 
преди автоматично 

повторно включване

Макс. 
повреди 

в рамките 
на 24 часа

Повреда
Възможни причини Отстраняване

Време 
за изчакване 

преди 
нулиране

E001 60 s Веднага 60 s 6

Помпата е в претоварено 
състояние, дефектна

Плътността и/или вискозитетът 
на пренасяния флуид са твърде 
високи 300 s

Помпата е блокирана 
от частици

Разглобете помпата и подменете
повредените детайли или ги 
почистете

E004
(E032) ~5 s 300 s Веднага, ако 

известието 
за повреда е изтрито

6 Захранването 
на преобразувателя изпитва 
недостиг на напрежение

Проверете клемите 
на преобразувателя:
• Грешка, ако мрежата < 330 V

0 s

E005
(E033) ~5 s 300 s Веднага, ако 

известието за повреда 
е изтрито

6 Захранването 
на преобразувателя изпитва 
свръхнапрежение

Проверете клемите 
на преобразувателя:
• Грешка, ако мрежата > 480 V (0,55 
до 7,5 kW)
• Грешка, ако мрежата > 506 V (11 
до 22 kW)

0

E006 ~5 s 300 s Веднага, ако известието 
за повреда е изтрито

6 Липсва захранваща фаза Проверете захранването 0 s

E007 Веднага Веднага Веднага, ако 
известието за повреда 
е изтрито

без 
ограни-

чение

Преобразувателят 
работи като генератор. 
Предупредителен сигнал, 
помпата не е спряла

Помпата променя посоката си, 
проверете дали възвратният 
клапан е стегнат

0 s

E010 ~5 s Веднага Без повторно 
включване 1 Помпата е блокирана

Разглобете помпата, почистете я 
и подменете повредените части. 
Може да е механична повреда 
на мотора (лагери)

60 s

E011 60 s Веднага 60 s 6 Помпата не е пълна и работи 
на сухо

Напълнете отново помпата 
(вижте глава 9.3)
Проверете дали клапана 
с педално управление е стегнат

300 s

E020 ~5 s Веднага 300 s 6

Моторът прегрява Почистете охладителните ребра 
на мотора

300 s
Температурата на околната 
среда е над +50 °C.

Моторът е проектиран да работи 
при температура на околната 
среда +50 °C

E023 Веднага Веднага 60 s 6 Моторът е дал накъсо
Разглобете честотния 
преобразувател на помпата и при 
необходимост го проверете или 
го подменете

60 s

E025 Веднага Веднага Без повторно 
включване

1 Липсваща фаза на мотора Проверете свързването между 
мотора и преобразувателя

60 s

E026 ~5 s Веднага 300 s 6 Топлинният сензор 
на мотора е повреден или 
е грешно свързан

Разглобете честотния 
преобразувател на помпата и при 
необходимост го проверете или 
го подменете

300 s

E030
E031 ~5 s Веднага 300 s 6

Преобразувателят прегрява Почистете охлаждащите ребра 
отзад и под преобразувателя, 
както и капака на вентилатора 300 s

Температурата на околната 
среда е над +50 °C.

Преобразувателят е проектиран 
да работи при температура 
на околната среда от +50 °C

E042 ~5 s Веднага Без повторно 
включване

1 Кабелът на сензора (4 – 
20 mA) е прекъснат

Проверете за правилно 
захранване и свързването 
на кабела на сензора

60 s

E050 300 s Веднага Веднага, ако известието 
за повреда е изтрито

без 
ограни-

чение

BMS връзките са прекъснати Проверете свързването 0 s

E070 Веднага Веднага Без повторно 
включване

1 Вътрешна комуникационна 
грешка

Свържете се с техник по 
следпродажбено обслужване

60 s

E071 Веднага Веднага Без повторно 
включване 1 Грешка EEPROM Свържете се с техник по 

следпродажбено обслужване
60 s

E072 Веднага Веднага Без повторно 
включване

1 Проблем вътре 
в преобразувателя

Свържете се с техник по 
следпродажбено обслужване

60 s

E075 Веднага Веднага Без повторно 
включване

1 Повреда на текущото реле 
за пускова мощност

Свържете се с техник по 
следпродажбено обслужване

60 s

E076 Веднага Веднага Без повторно 
включване

1 Сензорът за ток е повреден Свържете се с техник по 
следпродажбено обслужване

60 s

E099 Веднага Веднага Без повторно 
включване 1 Непознат тип помпа Свържете се с техник по 

следпродажбено обслужване
Захранване  

off/on
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 10.2 Потвърждаване на грешките

ВНИМАНИЕ! Материални щети!
Потвърждавайте повреда единствено след 
като тя е отстранена.

• Повредите трябва да бъдат отстранявани 
единствено от квалифициран персонал!

• При съмнения се свържете с производителя.

• В случай на грешка, вместо страницата 
за състоянието се показва страницата 
относно грешките.

За да потвърдите, процедирайте както следва:

• Натиснете въртящия се превключвател.

На дисплея се появява:

• Меню номер <6.0.0.0>.

• Номерът на повредата и максималният брой 
повреди от този тип за 24 часа (пример: 1/6).

• Оставащото време преди автоматично 
нулиране на повредата в секунди.

• Изчакайте времето за автоматично нулиране.

Системата притежава работещ таймер. 
Оставащото време (в секунди) докато грешката 
бъде автоматично потвърдена на дисплея.

• Когато е достигнат максималният брой 
повреди, а последният таймер е изтекъл, 
натиснете въртящия се превключвател, 
за да потвърдите.

Дисплеят се  връща на  страницата 
за състоянието.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако времето за  установяване 
на повредата остане след сигнала за повреда 
(напр. 300  s), тогава неизправността трябва 
винаги да се потвърди ръчно.
Таймерът за  автоматично нулиране 
е неактивен и на дисплея се показва „- - -“.

Пример 
за страница 
за грешки

Пример 
за страница 
за състояние
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11. Резервни части
Всички резервни части трябва да  се  поръчат 
през сервизната служба на Wilo.
Моля, посочете всички данни, съдържащи 
се  на  фирмената табелка, при всяка поръчка, 
за да избегнете въпроси и грешни поръчки.
Каталогът с  резервни части е  достъпен на: 
www.wilo.com.

12. Безопасно изхвърляне
Подходящото изхвърляне и рециклиране 
на този продукт предотвратява щети върху 
околната среда, както и рискове за личното 
здраве.
Изхвърлянето в съответствие с разпоредбите 
налага продуктът да бъде източен и почистен.
Смазочните вещества трябва да бъдат 
събирани. Компонентите на помпата трябва да 
бъдат разделени в съответствие с материала 
(метал, пластмаса, електроника).
1. Използвайте частни организации, когато 
изхвърляте целия продукт или части от него.
2. За повече информация относно подходящо 
изхвърляне, моля, свържете се с Вашия 
местен съветник или служба за изхвърляне 
на отпадъци, или с доставчика, от който сте 
получили продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА: Помпата не трябва да бъде 
изхвърляна заедно с домакинските отпадъци. 
Допълнителна информация относно рециклиране 
може да бъде намерена на www.wilo-recycling.
com

Запазено право на технически изменения.
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NL IT ES
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de 
volgende bepalingen:

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni 
e direttive rilevanti:

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las 
disposiciones pertinentes siguientes:

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG Direttiva macchine 2006/42/EG Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage 
I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n. 
1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja 
tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas 
2006/42/CE.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía

De gebruikte 50 Hz inductie-elektromotoren – draaistroom, kooianker, ééntraps – 
conform de ecodesign-vereisten van de verordening 640/2009.

I motori elettrici a induzione utilizzati da 50 Hz – corrente trifase, motore a gabbia di 
scoiattolo, monostadio – soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile del 
regolamento 640/2009.

Los motores eléctricos de inducción de 50 Hz utilizados (de corriente trifásica, rotores en 
jaula deardilla, motores de una etapa) cumplen los requisitos relativos al ecodiseño 
establecidos en el Reglamento 640/2009.

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen. Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le 
pompe per acqua.

De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para 
bombas hidráulicas.

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

PT SV NO
Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os 
seguintes requisitos:

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga 
bestämmelser:

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med 
følgende relevante bestemmelser:

Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 2006/42/EG
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o 
anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.

Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt 
bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.

Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med 
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção 
ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE  

Direktivet om energirelaterade produkter  2009/125/EG Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

Os motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados – corrente trifásica, com rotor em 
curto-circuito, monocelular – cumprem os requisitos de concepção ecológica do 
Regulamento 640/2009.

De använda elektriska induktionsmotorerna på 50 Hz – trefas, kortslutningsmotor, 
enstegs – motsvarar kraven på ekodesign för elektriska motorer i förordning 640/2009.

De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse – trefasevekselstrøms 
kortslutningsmotor, ettrinns – samsvarer med kravene til økodesign i forordning 
640/2009.

Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as 
bombas de água.

Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar. I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

FI DA HU
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelelőségi nyilatkozat
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante 

bestemmelser:
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

EU–konedirektiivit: 2006/42/EG EU–maskindirektiver 2006/42/EG Gépek irányelv: 2006/42/EK
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan 
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i 
maskindirektivet 2006/42/EF.

A kisfeszültségű irányelv védelmi előírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. 
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhetőség irányelv: 2004/108/EK
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter Energiával kapcsolatos termékekről szóló irányelv: 2009/125/EK
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori, 
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia.

De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer - trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trins -
opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok – háromfázisú, kalickás forgórész, 
egyfokozatú – megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek.

Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia vastaava.

I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for 
vandpumper.

A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek megfelelően.

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu. anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az előző oldalt

CS PL RU
Prohlášení o shodě ES Deklaracja Zgodności WE Декларация о соответствии Европейским нормам
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím 
příslušným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że dostarczony wyrób jest zgodny z 
następującymi dokumentami:

Настоящим документом заявляем, что данный агрегат в его объеме поставки 
соответствует следующим нормативным документам:

Směrnice ES pro strojní zařízení 2006/42/ES dyrektywą maszynową WE 2006/42/WE Директивы EC в отношении машин 2006/42/EG
Cíle týkající se bezpečnosti stanovené ve směrnici o elektrických zařízeních nízkého napětí 
jsou dodrženy podle přílohy I, č. 1.5.1 směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Przestrzegane są cele ochrony dyrektywy niskonapięciowej zgodnie z załącznikiem I, nr 
1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Требования по безопасности, изложенные в директиве по низковольтному 
напряжению, соблюдаются согласно приложению I, № 1.5.1 директивы в отношении 
машин 2006/42/ЕG.

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES dyrektywą dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE Электромагнитная устойчивость 2004/108/EG 
Směrnice pro výrobky spojené se spotřebou energie 2009/125/ES Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów związanych z energią 2009/125/WE. Директива о продукции, связанной с энергопотреблением 2009/125/ЕС

Použité 50Hz třífázové indukční motory, s klecovým rotorem, jednostupňové – vyhovují 
požadavkům na ekodesign dle nařízení 640/2009.

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz – trójfazowe, wirniki klatkowe, jed-
nostopniowe – spełniają wymogi rozporządzenia 640/2009 dotyczące ekoprojektu.

Используемые асинхронные электродвигатели 50 Гц – трехфазного тока, 
короткозамкнутые, одноступенчатые – соответствуют требованиям к экодизайну 

Vyhovuje požadavkům na ekodesign dle nařízení 547/2012 pro vodní čerpadla. Spełniają wymogi rozporządzenia 547/2012 dotyczącego ekoprojektu dla pomp wodnych. Соответствует требованиям к экодизайну предписания 547/2012 для водяных 
насосов.

použité harmonizační normy, zejména: viz předchozí strana stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególności: patrz poprzednia strona Используемые согласованные стандарты и нормы, в частности : см. предыдущую p y, j p y y , g p p p у д р р , р д дущу
страницу

EL TR RO
Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declaraţie de conformitate
Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό σ’ αυτή την κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις 
ακόλουθες διατάξεις :

Bu cihazn teslim edildiği şekliyle aşağdaki standartlara uygun olduğunu teyid ederiz: Prin prezenta declarăm că acest produs aşa cum este livrat, corespunde cu următoarele 
prevederi aplicabile:

Οδηγίες EΚ για  μηχανήματα 2006/42/EΚ AB-Makina Standartlar 2006/42/EG Directiva CE pentru maşini 2006/42/EG
Οι απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας χαμηλής τάσης τηρούνται σύμφωνα με το 
παράρτημα I, αρ. 1.5.1 της οδηγίας σχετικά με τα μηχανήματα 2006/42/EG.

Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e 
uygundur.

Sunt respectate obiectivele de protecţie din directiva privind joasa tensiune conform 
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind maşinile 2006/42/CE.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EΚ-2004/108/EΚ Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetică – directiva 2004/108/EG
Ευρωπαϊκή οδηγία για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 2009/125/EΚ Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarl tasarmna ilişkin yönetmelik 2009/125/AT Directivă privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

Οι χρησιμοποιούμενοι επαγωγικοί ηλεκτροκινητήρες 50 Hz – τριφασικοί, δρομέας 
κλωβού, μονοβάθμιοι – ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του 
κανονισμού 640/2009.

Kullanlan 50 Hz indüksiyon elektromotorlar – trifaze akm, sincap kafes motor, tek 
kademeli – 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarmla ilgili gerekliliklere uygundur.

Electromotoarele cu inducţie, de 50 Hz, utilizate – curent alternativ, motor în scurtcircuit, 
cu o treaptă – sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprinşi în Ordonanţa 
640/2009.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του κανονισμού 547/2012 για 
υδραντλίες.

Su pompalar ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarma ilişkin gerekliliklere 
uygun.

În conformitate cu parametrii ecologici cuprinşi în Ordonanţa 547/2012 pentru pompe de 
apă.

Εναρμονισμένα χρησιμοποιούμενα πρότυπα, ιδιαίτερα: Βλέπε προηγούμενη σελίδα ksmen kullanlan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedentă

ET LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilstības deklarācija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele: Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Mašīnu direktīva 2006/42/EK Mašinų direktyvą 2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direktīvas drošības mērķi tiek ievēroti atbilstoši Mašīnu direktīvas 
2006/42/EK 
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi Žemos įtampos direktyvos keliamų saugos reikalavimų pagal Mašinų direktyvos 
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punktą.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EB
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ Direktīva 2009/125/EK par ar eneģiju saistītiem produktiem Su energija susijusių produktų direktyva 2009/125/EB
Kasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline) 
vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori – maiņstrāva, īsslēguma rotora motors, 
vienpakāpes – atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina prasībām.

Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai – trifazės įtampos, su narveliniu rotoriumi, 
vienos pakopos – atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglamentą 
640/2009.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega. Atbilstoši Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina prasībām ūdenssūkņiem. Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglamentą 547/2012 dėl vandens 
siurblių.

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk piemēroti harmonizēti standarti, tai skaitā: skatīt iepriekšējo lappusi pritaikytus vieningus standartus, o būtent: žr. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES – izjava o skladnosti EО-Декларация за съответствие
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštrukčnej série v dodanom vyhotovení 
vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledečim zadevnim določilom: Декларираме, че продуктът отговаря на следните изисквания:

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES Машинна директива 2006/42/EO
Bezpečnostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v zmysle prílohy I, č. 1.5.1 
smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s 
prilogo I, št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseženi.

Целите за защита на разпоредбата за ниско напрежение са съставени съгласно 
Приложение I, № 1.5.1 от Директивата за машини 2006/42/EС.

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES Eлектромагнитна съместимост – директива 2004/108/EО
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo Директива за продуктите, свързани с енергопотреблението 2009/125/ЕО

Použité 50 Hz indukčné elektromotory – jednostupňové, na trojfázový striedavý prúd, s 
rotormi nakrátko – zodpovedajú požiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení 
640/2009.

Uporabljeni 50 Hz indukcijski elektromotorji – trifazni tok, kletkasti rotor, enostopenjski – 
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 640/2009.

Използваните индукционни електродвигатели 50 Hz – трифазен ток, търкалящи се 
лагери, едностъпални – отговарят на изискванията за екодизайн на Регламент 
640/2009.

V súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné čerpadlá. izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne črpalke. Съгласно изискванията за екодизайн на Регламент 547/2012 за водни помпи.

používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran Хармонизирани стандарти: вж. предната страница

MT HR SR
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o usklađenosti
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispożizzjonijiet relevanti li 
ġejjin:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj izvedbi odgovaraju sljedećim 
važećim propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj verziji odgovaraju sledećim 
važećim propisima:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ EZ direktiva za mašine 2006/42/EZ
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vultaġġ Baxx huma konformi mal-
Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Ciljevi zaštite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1 
smjernice o strojevima 2006/42/EZ.

Ciljevi zaštite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive 
za mašine 2006/42/EZ.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-użu tal-enerġija Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Il-muturi elettriċi b’induzzjoni ta’ 50 Hz użati- tliet fażijiet, squirrel-cage, singola - 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.

Korišteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori – trofazni, s kratko spojenim rotorom, 
jednostupanjski – odgovaraju zahtjevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.

Korišćeni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori – trofazni, s kratkospojenim rotorom, 
jednstepeni – odgovaraju zahtevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.

b'mod partikolari: ara l-paġna ta' qabel primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu
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info@emb-pumpen.ch

Taiwan 
WILOTaiwanCompanyLtd. 
SanchongDist.,NewTaipei
City 24159 
T +886 2 2999 8676  
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
San.veTic.A.S¸. 
34956İstanbul 
T +90 216 2509400 
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