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Nederlands
Inbouw- en bedieningsvoorschriften Legenda's bij de afbeeldingen:

Afb. 1 
en 2

Opbouw

1 Pomp
2 Sluitplug vulling/ontluchting
3 Sluitplug leging
4 Membraandrukvat
5 Manometer
6 Netkabel met stekker (enkel EM)
7 Drukschakelaar
8 Flexibele drukslang
9 Gasvulventiel
L2/P1 Afstanden tussen bevestigingsboringen

Afb. 3a Toevoerbedrijf (reservoir)

6 Netkabel met stekker (enkel EM)
10 Veerbelast voetventiel
11 Afsluitarmatuur aan toevoer-/zuigzijde
12 Afsluitarmatuur aan de perszijde
14 Leidingbevestiging
16 Vlotterschakelaar (watergebrek)
HC Toevoerhoogte
HR Hoogte verbruiker

Afb. 3b Toevoerbedrijf (voedingsnet)

6 Netkabel met stekker (enkel EM)
11 Afsluitarmatuur aan toevoer-/zuigzijde
12 Afsluitarmatuur aan de perszijde
13 Terugslagklep
14 Leidingbevestiging
15 Volumemeter
HR Hoogte verbruiker

Afb. 3c Aanzuigbedrijf

6 Netkabel met stekker (enkel EM)
10 Voetventiel
11 Afsluitarmatuur aan toevoer-/zuigzijde
12 Afsluitarmatuur aan de perszijde
14 Leidingbevestiging
16 Vlotterschakelaar (watergebrek)
HA Aanzuighoogte
HR Hoogte verbruiker

Afb. 4 Opstellen/installeren

Afb. 5a 
en 5b

Optillen/transport

Afb. 
6a en 
6b

Drukschakelaar EM (PM)

a Stelschroef uitschakeldruk
b Stelschroef drukverschil (inschakeldruk)
c Kabel/aansluitingen van de motor
d Toevoerleiding/aansluitingen van het net
e Aansluitingen van de aarding (PE)
h Aansluitschema motor WJ (EM)
i Aansluitschema motor HMI (EM)
Kabel-
kleuren

BN bruin
BU blauw
BK zwart
GNYE groen-geel

Fig. 6c Drukschakelaar EM (PM) – pomp HiMulti3

a Stelschroef uitschakeldruk
b Stelschroef drukverschil (inschakeldruk)
c Kabel/aansluitingen van de motor
d Toevoerleiding/aansluitingen van het net
e Aansluitingen van de aarding (PE)
h Klemmenkast motor (HiMulti3)
i Aansluiting Quick-Connector (HiMulti3)
Kabel-
kleuren

BN bruin
BU blauw
BK zwart
GNYE groen-geel

 

Afb. 
6d

Kabel aansluiten Quick-Connector HiMulti3

Afb. 
7a en 
7b

Drukschakelaar DM (PT)

a Stelschroef uitschakeldruk
b Stelschroef drukverschil (inschakeldruk)
c Toevoerleiding/aansluitingen van de motor
d Toevoerleiding/aansluitingen net "LINE"  

(door klant)
e Aansluitingen van de aarding (PE)
J Aansluitschema motor DM (3~400V)
k Aansluitschema motor DM (3~230V)
Kabel-
kleuren

BN bruin
BU blauw
BK zwart
GNYE groen-geel

Afb. 8a 
en 8b

Diagrammen van de drukschakelaars

Afb. 8a Drukschakelaar PM5/PT5
Afb. 8b Drukschakelaar PM12/PT12
pa [bar] Uitschakeldruk
pe [bar] Inschakeldruk

Afb. 9
a tot 
9c

Controle van de gasvoordruk in het 
membraandrukvat

Afb. 9a Installatie drukloos maken
Afb. 9b Ventieldop verwijderen
Afb. 9c Gasvoordruk meten
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Afb. 
10a

HWJ/HMHI versie EM aansluitschema voor de 
optionele vlotterschakelaar (uitschakeling bij 
droogloop)

7 Drukschakelaar
16 Optionele vlotterschakelaar
17 Klemmenkast van de motor WJ…/EM
18 Klemmenkast van de motor MHI…/EM
19 Bijkomende aansluitklemmen
Kabel-
kleuren

BN bruin
BU blauw
BK zwart
GNYE groen-geel

Afb. 
10b

HiMulti3 aansluitschema voor de optionele 
vlotterschakelaar (uitschakeling bij droogloop)

7 Drukschakelaar
16 Optionele vlotterschakelaar
19 Bijkomende aansluitklemmen
20 Motorklemmenkast HiMulti3 met  

Quick-Connector
Kabel-
kleuren

BN bruin
BU blauw
BK zwart
GNYE groen-geel
WILO SE 01/2016 
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1 Algemeen

1.1 Betreffende dit document
De taal van de originele inbouw- en bedieningsvoor-
schriften is Duits. Alle andere talen in deze inbouw- en 
bedieningsvoorschriften zijn een vertaling van de ori-
ginele inbouw- en bedieningsvoorschriften. 
De inbouw- en bedieningsvoorschriften maken deel 
uit van het product. Zij dienen altijd in de buurt van het 
product aanwezig te zijn. Het naleven van deze 
instructies is dan ook een vereiste voor een juist 
gebruik en de juiste bediening van het product.
De inbouw- en bedieningsvoorschriften zijn in 
overeenstemming met de uitvoering van het 
apparaat en alle van kracht zijnde veiligheidstech-
nische voorschriften en normen op het ogenblik 
van het ter perse gaan.

1.2 EG-verklaring van overeenstemming
Een kopie van de EG-verklaring van overeenstem-
ming maakt deel uit van deze inbouw- en bedie-
ningsvoorschriften. Deze verklaring wordt ongeldig 
in geval van een technische wijziging van de daarin 
genoemde bouwtypes die niet met ons is overlegd, 
alsook in geval van veronachtzaming van de verkla-
ringen in de inbouw- en bedieningsvoorschriften 
over veiligheid van het product/personeel.

2 Veiligheid
Deze bedieningsvoorschriften bevatten belangrijke 
aanwijzingen die bij de opstelling en het bedrijf in 
acht genomen dienen te worden. Daarom dienen 
deze inbouw- en bedieningsvoorschriften altijd vóór 
de montage en inbedrijfname door de monteur en de 
verantwoordelijke gebruiker te worden gelezen. Niet 
alleen de algemene veiligheidsaanwijzingen in deze 
paragraaf "Veiligheid" moeten in acht worden geno-
men, maar ook de specifieke veiligheidsaanwijzin-
gen onder de volgende paragrafen die met een 
gevarensymbool aangeduid worden.

2.1 Aanduiding van aanwijzingen in de 
bedieningsvoorschriften

Symbolen:
Algemeen gevarensymbool

Gevaar door elektrische spanning

AANWIJZING: ...

Signaalwoorden:

GEVAAR!
Acuut gevaarlijke situatie.
Het niet naleven leidt tot de dood of tot zeer 
zware verwondingen.

WAARSCHUWING!
De gebruiker kan (zware) verwondingen oplo-
pen. "Waarschuwing" betekent dat (ernstig) 
persoonlijk letsel waarschijnlijk is wanneer de 
aanwijzing niet wordt opgevolgd.

VOORZICHTIG!
Er bestaat gevaar voor beschadiging van het 
product/de installatie. "Voorzichtig" verwijst 
naar mogelijke productschade door het niet 
naleven van de aanwijzing.

AANWIJZING:
Een nuttige aanwijzing voor het in goede toestand 
houden van het product. De aanwijzing vestigt de 
aandacht op mogelijke problemen.
Aanwijzingen die direct op het product zijn aange-
bracht zoals

• pijl voor de draairichting,
• markering voor aansluitingen,
• typeplaatje,
• waarschuwingssticker,

moeten absoluut in acht worden genomen en in 
perfect leesbare toestand worden gehouden.

2.2 Personeelskwalificatie
Het personeel voor de montage, bediening en het 
onderhoud moet over de juiste kwalificatie voor 
deze werkzaamheden beschikken. De verantwoor-
delijkheidsgebieden, bevoegdheden en supervisie 
van het personeel moeten door de gebruiker 
gewaarborgd worden. Als het personeel niet over 
de vereiste kennis beschikt, dient het geschoold en 
geïnstrueerd te worden. Indien nodig, kan dit in 
opdracht van de gebruiker door de fabrikant van 
het product worden uitgevoerd.

2.3 Gevaren bij de niet-naleving van de 
veiligheidsaanwijzigingen
De niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften 
kan een risico voor personen, het milieu en het 
product / de installatie tot gevolg hebben. Bij niet-
naleving van de veiligheidsvoorschriften vervalt 
de aanspraak op schadevergoeding.
Meer specifiek kan het niet opvolgen van de vei-
ligheidsaanwijzingen bijvoorbeeld de volgende 
gevaren inhouden:

• gevaar voor personen door elektrische, mechani-
sche en bacteriologische werking,

• gevaar voor het milieu door lekkage van gevaar-
lijke stoffen,

• materiële schade,
• verlies van belangrijke functies van het product/de 

installatie,
• voorgeschreven onderhouds- en reparatieproce-

dés die niet uitgevoerd worden

2.4 Veilig werken
De veiligheidsvoorschriften in deze inbouw- en 
bedieningsvoorschriften, de bestaande nationale 
voorschriften ter voorkoming van ongevallen en 
eventuele interne werk-, bedrijfs- en veiligheids-
voorschriften van de gebruiker moeten in acht 
worden genomen.

2.5 Veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker
Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te wor-
den door personen (kinderen inbegrepen) met 
verminderde fysieke, sensorische of geestelijke 
vermogens of een gebrek aan ervaring en/of ken-
nis, behalve als zij onder toezicht staan van een 
voor de veiligheid verantwoordelijke persoon of 
van deze persoon instructies hebben gekregen 
over het gebruik van het apparaat. 
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Zie erop toe dat er geen kinderen met het appa-
raat spelen.

• Als hete of koude componenten van het product/de 
installatie tot gevaren leiden, moeten de componen-
ten door de klant tegen aanraking worden beveiligd.

• Aanrakingsbeveiliging voor bewegende compo-
nenten (bijv. koppeling) mag niet worden verwij-
derd van een product dat zich in bedrijf bevindt. 

• Lekkages (bijv. asafdichting) van gevaarlijke vloei-
stoffen (bijv. explosief, giftig, heet) moeten zo 
afgevoerd worden dat er geen gevaar voor perso-
nen en milieu ontstaat. Nationale wettelijke bepa-
lingen dienen in acht te worden genomen. 

• Licht ontvlambare materialen moeten altijd uit de 
buurt van het product worden gehouden.

• Gevaren verbonden aan het gebruik van elektrische 
energie dienen te worden vermeden. Instructies van 
plaatselijke of algemene voorschriften (bijv. IEC en 
dergelijke), alsook van het plaatselijke energiebe-
drijf, dienen te worden nageleefd.

2.6 Veiligheidsaanwijzingen voor inspectie- en 
montagewerkzaamheden
De gebruiker dient ervoor te zorgen dat alle instal-
latie- en onderhoudswerkzaamheden worden uit-
gevoerd door bevoegd en bekwaam vakpersoneel, 
dat door het grondig bestuderen van de inbouw- 
en bedieningsvoorschriften voldoende geïnfor-
meerd is.
De werkzaamheden aan het product/de installatie 
mogen uitsluitend bij stilstand worden uitge-
voerd. De in de inbouw- en bedieningsvoorschrif-
ten beschreven procedure voor het stilzetten van 
het product/de installatie moet absoluut in acht 
worden genomen.
Onmiddellijk na beëindiging van de werkzaamhe-
den moeten alle veiligheidsvoorzieningen en -
inrichtingen weer aangebracht resp. in werking 
gesteld worden.

2.7 Eigenmachtige ombouw en vervaardiging van 
reserveonderdelen
Eigenmachtige ombouw en vervaardiging van 
reserveonderdelen vormen een gevaar voor de 
veiligheid van het product/personeel en maken de 
door de fabrikant afgegeven verklaringen over 
veiligheid ongeldig.
Wijzigingen in het product zijn alleen toegestaan na 
overleg met de fabrikant. Originele onderdelen en 
door de fabrikant toegestaan toebehoren komen 
de veiligheid ten goede. Gebruik van andere onder-
delen doet de aansprakelijkheid van de fabrikant 
voor daaruit voortvloeiende gevolgen vervallen.

2.8 Ongeoorloofde gebruikswijzen
De bedrijfsveiligheid van het geleverde product 
kan alleen bij gebruik volgens de voorschriften 
conform paragraaf 4 van de inbouw- en bedie-
ningsvoorschriften worden gegarandeerd. De in 
de catalogus/het gegevensblad aangegeven 
boven- en ondergrenswaarden mogen in geen 
geval worden overschreden.

3 Transport en opslag
Controleer de huishoudwaterinstallatie direct bij 
ontvangst op transportschade. Wanneer er trans-
portschade wordt vastgesteld dienen samen met 
het transportbedrijf binnen de geldende termijnen 
de vereiste maatregelen te worden genomen!
VOORZICHTIG! Gevaar voor materiële schade!
Ondeskundig transport en ondeskundige opslag 
kunnen materiële schade aan het product ver-
oorzaken.
De huishoudwaterinstallatie dient bij het trans-
port en de opslag te worden beschermd tegen 
vocht, vorst en mechanische beschadiging door 
stoten/schokken.
De huishoudwaterinstallatie mag bij het transport of 
de opslag in geen geval aan temperaturen worden 
blootgesteld lager dan -10 °C of hoger dan + 50 °C.

4 Toepassing (reglementair gebruik)
Huishoudwaterinstallaties zijn ontworpen voor 
het pompen van regen- en bedrijfswater en die-
nen voor het transporteren van water uit reser-
voirs, vijvers, beken en putten, voor de 
watervoorziening, irrigatie, beregening en 
besproeiing in het huishoudelijke bereik. 

Een directe aansluiting op het openbare waterlei-
dingnet voor drinkwatervoorziening is niet toege-
staan.

Afhankelijk van de toepassing worden normaal- of 
zelfaanzuigende pompen gebruikt. 

Normaalzuigende pompen (HiMulti3; MHI) moe-
ten in toevoerbedrijf werken (bijv. hoger gelegen 
reservoirs afb. 3a of voorzieningsnet afb. 3b), aan-
gezien ze niet in staat zijn om lucht uit de aan-
zuigleiding te evacueren.
Zelfaanzuigende pompen (HiMulti3-P; WJ) zijn in 
staat om door luchtafscheidingstechniek in het 
hydraulisch systeem van de pomp de lucht uit een 
aanzuigleiding te evacueren. Daarom zijn ze 
geschikt voor het pompen van dieper gelegen 
reservoirs (bijv. uit een put of een regenput).

Toegestane vloeistoffen:
• water zonder vaste stoffen of zinkstoffen (huis-

houdwater, koud water, koelwater, regenwater)
Voor andere vloeistoffen of toevoegingen moet 
de firma Wilo toestemming geven.

GEVAAR! 
Explosiegevaar! Deze huishoudwaterinstallatie 
mag niet worden gebruikt voor het transport 
van brandbare of explosieve vloeistoffen!
WILO SE 01/2016 
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5 Productgegevens

5.1 Type-aanduiding

Voorbeeld: HiMulti3H50-24P

HiMulti3
Pomptype
= Wilo-HiMulti3

H = Huishoudwaterinstallatie

20
50
100

Reservoirvolume
= reservoir 20 liter 
= reservoir 50 liter
= reservoir 100 liter

2
4

= nominaal debiet Q in m³/h bij optimaal 
rendement

3
4
5

= aantal trappen

P

Bouwtype van de pomp
= normaalzuigende pomp  
(zonder benaming)
= zelfzuigende pomp

Voorbeeld: HWJ-204-EM-50

H = huishoudwaterinstallatie met pomp

WJ
Pomptype
= Wilo-Jet

2 = nominaal debiet Q in m³/h bij optimaal 
rendement

02
03
04

Vermogensklasse motor P1 (in W)
= 890 W
= 1100 W
= 1300 W

EM
DM

= wisselstroom 1~230 V
= draaistroom 3~400 V

50

= reservoir 20 liter  
(zonder extra benaming)
= reservoir 50 liter

Voorbeeld: HMHI-403-EM

H = huishoudwaterinstallatie met pomp

MHI
Pomptype
= Wilo-Economy MHI

2
4

= nominaal debiet Q in m³/h bij optimaal 
rendement

02
03
04
05
06

= aantal trappen

EM
DM

= wisselstroom 1~230 V
= draaistroom 3~400 V

5.2 Technische gegevens
De exacte aansluit- en vermogensgegevens vindt 
u terug op de typeplaatjes van de pomp en de 
motor.

Aansluit- en vermogensgegevens

Hydraulische gegevens

Opvoerhoogte Zie typeplaatje
Debiet Zie typeplaatje
Inschakel-/uit-
schakeldruk

Zie typeplaatje

Maximale  
bedrijfsdruk

Afhankelijk van het pomptype (zie 
aparte inbouw- en bedieningsvoor-
schriften en typeplaatje van de pomp)
6 / 8 / 10 bar

Volume van het 
membraandrukvat

Zie typeplaatje

Gasvoordruk in het 
membraandrukvat

zie typeplaatje en tabel 1

Maximale hoogte 
boven de zeespiegel

1000 m

Aanzuighoogte Afhankelijk van het pomptype / afhan-
kelijk van NPSH (zie aparte inbouw- en 
bedieningsvoorschriften van de pomp)

Zuigaansluiting

HiMulti3-…

WJ 2..
MHI 2..
MHI 4…

Afhankelijk van het pomptype (zie 
ook aparte inbouw- en bedienings-
voorschriften van de pomp)
G1 (binnendraad) DIN ISO 228 T1
Adapter met aan beide zijden buiten-
draad in meegeleverd pakket
G1 (binnendraad) DIN ISO 228 T1
G1 (binnendraad) DIN ISO 228 T1
G1¼ (binnendraad) DIN ISO 228 T1

Persaansluiting Rp1 (binnendraad DIN 2999 resp. ISO 7/1)
Temperatuurbereik

Temperatuur van 
het medium

+ 5 °C tot + 35 °C

Max. omgevings-
temperatuur 

+ 40 °C

Elektrische gegevens

Netaansluiting Zie typeplaatje pomp/motor
1~230V / 50 Hz
1~220V / 60 Hz 
3~230/400 V / 50 Hz
3~220/380 V  
tot 3~254/440 V / 60 Hz

Beschermings-
klasse

IPX4 (zie aparte inbouw- en bedie-
ningsvoorschriften van de pomp)

Isolatieklasse 
motor

F (155 °C) (zie aparte inbouw- en 
bedieningsvoorschriften van de pomp)

Gewicht Zie typeplaatje
Maten, overig

Afstand gaten 
bevestiging
L2 x P1 
(Afb. 1 en 2)

Reservoir 20 liter Ô 170 x 230 mm
Reservoir 50 liter Ô 235 x 253 mm
Reservoir 100 liter Ô 310 x 248 mm

Benodigde bevestigingsschroeven 4 x Ø8 mm (reservoir 
20 liter en 100 liter) resp. 4 x Ø6 mm (reservoir 50 liter)
Zie maatschets / catalogus / specificatieblad voor meer 
afmetingen
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5.3 Leveringsomvang
• Huishoudwaterinstallatie conform aanduiding
• Inbouw- en gebruikshandleiding (huishoudwater-

installatie en pomp conform type)
• Verpakking

5.4 Toebehoren (optioneel)
• Voetventiel
• Aanzuigfilter
• Zuigslang
• Drijvende afname met of zonder terugslagklep 
• Vlotterschakelaar
• Schakelkast met dompelelektroden

6 Beschrijving en werking

6.1 Productomschrijving 
De huishoudwaterinstallatie wordt geleverd als 
volledig gemonteerde en bedrade eenheid. 
Het bestaat hoofdzakelijk uit de volgende compo-
nenten (zie posities afb. 1 en 2):
1 - Pomp
2 - Sluitplug vulling/ontluchting
3 - Sluitplug leging
4 - Membraandrukvat
5 - Manometer
6 - Netkabel met stekker  

(alleen uitvoering EM, net 1~230 V)
7 - Drukschakelaar
8 - Flexibele drukslang
9 - Gasvulventiel van het membraandrukvat
De onderdelen die met de vloeistof in contact 
komen, bestaan uit corrosiebestendig materiaal. 
Het pomphuis is tegenover de motor afgedicht 
met een mechanische afdichting.
VOORZICHTIG!
De pomp mag niet drooglopen.  De garantie van 
de fabrikant vervalt, indien de pomp beschadigd 
raakt ten gevolge van een droogloop.
Om de pomp van de huishoudwaterinstallatie 
tegen drooglopen te beveiligen, adviseren wij het 
gebruik van toebehoren zoals een vlotterschake-
laar, een extra drukschakelaar of een schakelkast 
met niveau-elektroden.
VOORZICHTIG!  
Gevaar voor beschadiging van de huishoudwa-
terinstallatie!
Gevaar voor beschadiging door ondeskundige 
omgang bij transport en opslag.
Bij wisselstroommotoren (uitvoering EM 1~230 V) 
wordt de motor in geval van overbelasting uitge-
schakeld door de thermische motorbeveiliging. 
Nadat de motor is afgekoeld, wordt deze automa-
tisch weer ingeschakeld. 

6.2 Werking
De huishoudwaterinstallatie is uitgerust met een 
elektrisch aangedreven centrifugaalpomp (afb. 1  
en 2, pos. 1), een drukschakelaar (afb. 1 en 2, pos. 7) 
en een membraandrukvat (afb. 1 en 2, pos. 4). 
De pomp verhoogt de druk en transporteert de 
vloeistof via de verbruikersleiding naar de tappun-

ten. Hiervoor wordt de pomp op basis van het druk-
niveau in- of uitgeschakeld. De mechanische 
drukschakelaar dient voor de bewaking van de aan-
wezige druk in de verbruikersleiding. Bij een wateraf-
tapping daalt de druk in de verbruikersleiding. Als de 
op de drukschakelaar ingestelde inschakeldruk 
wordt bereikt, wordt de huishoudwaterinstallatie 
ingeschakeld. Wanneer de aftapping (sluiten van het 
aftappunt) afneemt, stijgt de druk in de verbruikers-
leiding. Als de op de drukschakelaar ingestelde uit-
schakeldruk wordt bereikt, wordt de 
huishoudwaterinstallatie uitgeschakeld. 
Een geïnstalleerde manometer (afb. 1 en 2, pos. 5) 
dient als visuele controle van de druk.
Het membraandrukvat is door een membraan 
opgedeeld in een water- en een gasruimte. De 
waterruimte dient voor de opname of afgifte van 
de vloeistof als de druk in de verbruikersleiding 
verandert. Het gas in de gasruimte wordt bij de 
opname van vloeistof gecomprimeerd en bij 
afgifte van vloeistof gedecomprimeerd.
Door de werking van het membraandrukvat wordt de 
schakelfrequentie beïnvloed. Als het volume van het 
vat toeneemt, neemt de schakelfrequentie af. 
Om het schakelen te optimaliseren moet in func-
tie van de inschakeldruk een gasvoordruk worden 
ingesteld in het membraandrukvat (conform tabel 
1, paragraaf 8).

7 Installatie en elektrische aansluiting

7.1 Installatie
De huishoudwaterinstallatie dient conform de 
plaatselijke voorschriften te worden geïnstalleerd 
en gebruikt. De huishoudwaterinstallatie moet in 
een gesloten, droge, goed geventileerde en vorst-
vrije ruimte worden geïnstalleerd. In de opstel-
lingsruimte moet een drainagevoorziening voor de 
bodem aanwezig zijn die voldoende gedimensio-
neerd is en op het ontwateringssysteem van het 
gebouw is aangesloten. De gebruiker moet schade 
ten gevolge van het uitvallen van de huishoudwa-
terinstallatie (bijv. bij overstroming van de ruimte) 
uitsluiten met geschikte maatregelen (zoals een 
signaleringsinstallatie voor fouten en storingen of 
een automatisch drainagesysteem). De aanzuig- 
en persleiding dienen door de klant te worden 
voorzien. Voor het aansluiten van de zuigleiding 
moet de meegeleverde adapter worden gebruikt
VOORZICHTIG!
Gevaar voor beschadiging van de pomp!
Vreemde voorwerpen of verontreiniging in het 
pomphuis kunnen de werking van het product 
belemmeren.

• Wij bevelen aan om alle las- en soldeerwerk-
zaamheden nog voor de installatie van de huis-
houdwaterinstallatie uit te voeren.

• Het circuit moet nog voor installatie en inbe-
drijfname van de huishoudwaterinstallatie vol-
ledig worden gespoeld.

• Verwijder voor de installatie de afsluitkappen 
van het pomphuis.
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Bij een vaste resp. stationaire installatie moet de 
huishoudwaterinstallatie door de klant worden 
bevestigd aan de bodem. Het montagevlak moet 
horizontaal en vlak zijn. Er moet plaats worden voor-
zien voor onderhoudswerkzaamheden.
AANWIJZING:
De huishoudwaterinstallatie nooit op een oneffen 
ondergrond monteren!
Om de overdracht van contactgeluiden te voorko-
men, moeten de slangen van huishoudwaterin-
stallatie met flexibele verbindingsstukken op de 
aanzuig- en persleiding worden aangesloten. Let 
hierbij vooral op leidingkoppelingen die kunnen 
worden losgemaakt. 
Als de klant de installatie op de bodem bevestigt, 
moet erop worden gelet dat geschikte maatrege-
len worden genomen om de overdracht van con-
tactgeluiden te voorkomen (bijv. door een 
ondergrond van kurk, trillingsdempers of derge-
lijke). Voor het bevestigen van de huishoudwater-
installatie op de grond zijn boringen (voor 4 
schroeven Ø6 mm (50 liter) resp. Ø8 mm (20 liter 
en 100 liter) – niet meegeleverd) voorzien bij de 
opstelvoeten (zie afb. 1 en 2 en tabel Aansluit- en 
vermogensgegevens in paragraaf 5.2).

7.1.1 Huishoudwaterinstallatie (afb. 3a en 3b)
Een normaalzuigende pomp wordt via een toevoer-
aansluiting voorzien van water (zie afb. 3a en 3b). 
De watervoorziening kan uit een hoger gelegen 
reservoir (afb. 3a) of van een netwerk voor water-
voorziening (afb. 3b) afkomstig zijn. 
VOORZICHTIG!
Om een probleemloos bedrijf te garanderen, 
hebben de pompen een waterslot van 300 mm 
nodig, d.w.z. dat het eerste aftappunt in de ver-
bruikersleiding minstens 300 mm hoger dan de 
pomp geïnstalleerd moet zijn.
In de toevoerleiding en de verbruikersleiding 
moeten geschikte afsluitkranen (afb. 3a en 3b, 
pos. 11 resp. 12) worden geïnstalleerd. De toe-
voerleiding moet van een terugslagklep (afb. 3b, 
pos. 13) resp. een veerbelast voetventiel (afb. 3a, 
pos. 10) worden voorzien. De diameter van de 
toevoerleiding mag niet kleiner zijn dan de diame-
ter van de zuigaansluiting van de pomp. 
Om spanningsoverdrachten door het gewicht van 
de leidingen te voorkomen, moeten deze met 
geschikte bevestigingsinrichtingen (afb. 3a en 3b, 
pos. 14) op de bodem worden gefixeerd.

7.1.2 Huishoudwaterinstallatie in aanzuigbedrijf (afb. 3c) 
Bij een zelfaanzuigende pomp of tijdens het alge-
mene aanzuigbedrijf met normaalzuigende pomp uit 
lager gelegen tanks dient een aparte, vacuüm- en 
drukvaste aanzuigleiding met voetventiel (afb. 3c) 
geïnstalleerd te worden. Deze aanzuigleiding dient 
continu stijgend van de tank naar de pompaanslui-
ting aan de zuigzijde te worden geïnstalleerd. Het 
voetventiel moet zo gepositioneerd worden dat 
zowel een afstand van 100 mm tot de bodem van de 
tank als een minimale waterdekking van 200 mm bij 
de laagste waterstand gewaarborgd is.

Principieel wordt het aanbevolen een zuigslang-
set te gebruiken die uit een zuigslang en voetven-
tiel bestaat. Om het aanzuigen van grove veront-
reinigingen vanop de bodem van de tank te 
voorkomen, moet een drijvende afname geïnstal-
leerd worden.
In de verbruikersleiding moeten geschikte afsluit-
kranen (afb. 3c, pos. 12) worden geïnstalleerd.
Alle aansluitleidingen moeten spanningsvrij op de 
installatie gemonteerd worden door middel van 
demonteerbare verbindingen. Het gewicht van de 
aansluitleidingen moet met behulp van geschikte 
bevestigingsinrichtingen (afb. 3c, pos. 14) op de 
bodem worden bevestigd.

7.2 Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schok!

• Gevaren verbonden aan het gebruik van elektri-
sche stroom moeten worden uitgesloten. 

• Elektriciteitswerkzaamheden moeten conform 
de geldende plaatselijke voorschriften (bijv. 
VDE-voorschriften) worden uitgevoerd door 
een elektromonteur die erkend is door het 
plaatselijke energiebedrijf!

• Voor elke elektrische verbinding moet de instal-
latie spanningsloos zijn (uitgeschakeld worden) 
en tegen onbevoegd opnieuw in bedrijf nemen 
worden beveiligd.

• Opdat een veilige inbouw en een veilig bedrijf 
gegarandeerd zouden zijn, moet de installatie 
correct geaard zijn met de aardingsklemmen van 
de spanningsvoorziening.
VOORZICHTIG!
Een defect in de elektrische verbinding bescha-
digt de motor.
De stroomkabel mag nooit in contact komen 
met de buisleiding of de installatie. Bovendien 
moet deze volledig beschermd zijn tegen vocht.
Wij bevelen aan om de huishoudwaterinstallatie via 
een lekstroom-veiligheidsschakelaar (FI-schakelaar) 
aan te sluiten. Voor het gebruik bij zwembaden en 
tuinvijvers moeten de relevante voorschriften con-
form VDE 0100 deel 702 worden nageleefd.
Aansluiting op het net:

• Uitvoering EM:  Aansluiting met aansluitkabel met 
stekker (afb. 1 tot 3, pos. 6, af fabriek geïnstal-
leerd volgens aansluitschema afb. 6a tot 6d, 
afhankelijk van de gebruikte pomp)

• Uitvoering DM: aansluiting door middel van een 
verbindingskabel van de klant (zie schema afb. 7b)
• Hiervoor moet de afdekking van de drukschake-

laar worden verwijderd (afb. 7).
• Er moet een vieraderige kabel op de klemmen 

"LINE" (fasen) en de aardaansluiting (groen/geel) 
worden aangebracht.

• De huishoudwaterinstallatie mag enkel met een 
elektrische aansluitleiding (ook verlengkabel) 
worden gebruikt die tenminste overeenstemt 
met een rubberen kabel van het type H07 RNF 
conform DIN 57282 of DIN 57245.
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• De huishoudwaterinstallatie is af fabriek voor-
bereid voor de aansluiting op een net van 
3~400 V. Als de aansluiting plaatsvindt op een 
net van 3~230 V, moeten voor het tot stand 
brengen van de netaansluiting in de klemmen-
kast van de motor de klembruggen in een andere 
volgorde worden geplaatst (afb. 7b, pos. j en k).

De elektrische stekkerverbindingen moeten zo 
geïnstalleerd worden, dat ze tegen overstroming en 
vochtigheid beveiligd zijn. De elektrische installatie 
moet volgens de specificaties in de relevante 
inbouw- en bedieningsvoorschriften worden geïn-
stalleerd. De technische gegevens van de aan te 
sluiten stroomkringen moeten gecontroleerd wor-
den op compatibiliteit met de elektrische gegevens 
van de huishoudwaterinstallatie. Hiervoor moeten 
de gegevens op het typeplaatje van de pompmotor 
in acht genomen worden. 
De netzijdige zekering moet met een trage zeke-
ring 10 A worden gewaarborgd.
GEVAAR! Levensgevaar!
Als veiligheidsmaatregel moet de elektrische 
installatie volgens de voorschriften (d.w.z. con-
form de plaatselijke voorschriften en omstandig-
heden) worden geaard. De daarvoor bestemde 
aansluitingen zijn dienovereenkomstig gemar-
keerd (aardklemmen op de motor).
AANWIJZING:
De huishoudwaterinstallatie nooit met de netaan-
sluitingskabel optillen, transporteren of bevesti-
gen. De pomp mag niet worden blootgesteld aan 
een directe waterstraal.
Beschadigde kabels of stekkers moeten worden ver-
vangen door het betreffende reserveonderdeel door 
de fabrikant of door de servicedienst van de fabrikant. 
De elektrische aansluiting moet hierbij volgens de 
aansluitschema's (afb. 6 resp. 7) worden uitgevoerd.
Enkel voor de uitvoering EM:
Als een extra vlotterschakelaar wordt gebruikt 
voor bijvoorbeeld de uitschakeling in geval van 
watergebrek, moet deze worden aangesloten  
volgens het schema op afb. 10a of 10b, pos. 3.

8 Inbedrijfname
Om te voorkomen dat de pomp droogloopt, moet 
vóór de inbedrijfname gecontroleerd worden of de 
waterstand in de open toevoertank resp. de put 
hoog genoeg is en of de voordruk in de toevoerlei-
ding minstens 0,5 bar bedraagt
Indien aanwezig, moet de vlotterschakelaar resp. 
de elektroden voor de droogloopbeveiliging zo 
worden geplaatst, dat de huishoudwaterinstallatie 
wordt uitgeschakeld bij een waterstand die het 
aanzuigen van lucht tot gevolg zou hebben.

VOORZICHTIG!
De pomp mag niet drooglopen. Zelfs een kort-
stondige droogloop kan leiden tot beschadigin-
gen aan de mechanische afdichting.  De garantie 
van de fabrikant vervalt, indien de pomp 
beschadigd raakt ten gevolge van een droog-
loop.
Het systeem moet met water worden gevuld voor-
dat de huishoudwaterinstallatie wordt gestart 
(paragraaf 8.2).

8.1 Membraandrukvat controleren
Voor een optimaal bedrijf van de huishoudwaterin-
stallatie is in het membraandrukvat een gasvoordruk 
noodzakelijk die is afgestemd op de inschakeldruk. 
Af fabriek is de gasruimte van het membraandrukvat 
met stikstof gevuld en op een bepaalde voordruk 
ingesteld (zie typeplaatje). Voor inbedrijfname en na 
wijzigingen van de drukschakelaarinstellingen moet 
de gasdruk opnieuw worden gecontroleerd. Hiervoor 
moet de huishoudwaterinstallatie stroomloos wor-
den gemaakt en het membraandrukvat aan de 
waterzijde drukloos zijn. De gasvoordruk moet aan 
het gasvulventiel van het membraandrukvat  
(afb. 1 en 2, pos. 9) met een luchtdrukmeter worden 
gecontroleerd (afb. 9a tot 9c)
WAARSCHUWING! Verstikkingsgevaar door 
stikstof! Het meten, bijvullen en laten ontsnap-
pen van het stikstof aan het membraandrukvat 
mag uitsluitend door gekwalificeerd vakperso-
neel worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel!
Een te hoge gasvoordruk kan tot de vernieling van 
het membraandrukvat leiden.  De maximaal toege-
stane bedrijfsdruk conform het typeplaatje mag 
niet worden overschreden. Tijdens het vullen moet 
de gasvoordruk gecontroleerd worden door middel 
van metingen. Als meettoestellen met een afwij-
kende schaalverdeling (maateenheid) worden 
gebruikt, moeten de specificaties voor de omreke-
ning absoluut in acht genomen worden! De alge-
mene veiligheidsvoorschriften voor de omgang met 
drukvaten moeten in acht genomen worden.
De waarde van de gasvoordruk (PN2) moet ca. 
overeenstemmen met de pompinschakeldruk (pE) 
min 0,2-0,5 bar (resp. pompinschakeldruk min 
10 %) (zie tabel 1)!
Een te lage gasvoordruk moet gecorrigeerd worden 
door bij te vullen. Wij adviseren stikstof bij te vullen, 
omdat dit gas het corrosiegevaar van het vat mini-
maliseert en de verliezen door diffusie verhindert. 
Een te hoge gasvoordruk moet gecorrigeerd worden 
door gas te laten ontsnappen aan het ventiel. 

PE
[bar] 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
PN2
[bar] 1,8 2,3 2,8 3,2 3,7 4,2 4,7 5,2 5,7 6,1 6,6 7,1 7,5 8 8,5 9 9,5

Tabel 1: 
Gasvoordruk PN2 membraandrukvat in verhou-
ding met de inschakeldruk pE

Omrekening van drukeenheden:
1 bar = 100000 Pa = 0,1 MPa = 0,1 N/mm² 
= 10200 kp/m² = 1,02 kp/cm² (at)
1 bar = 0,987 atm = 750 Torr = 10,2 m/Ws
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8.2 Vullen en ontluchten
Enkel een volledig gevulde pomp zonder luchtinslui-
tingen is in staat optimaal aan te zuigen. Het vullen 
en ontluchten moet als volgt worden uitgevoerd:

a) Pomp met toevoerdruk (afb. 3b)
• Afsluiter aan de perszijde sluiten (afb. 3b, pos. 12)
• Afsluitplug voor het vullen/ontluchten (afb. 1  

of 2, pos. 2) loszetten.
• Afsluiter aan de toevoerzijde een beetje openen 

(afb. 3b, pos. 11), tot er water uit de vulopening 
komt en de pomp volledig ontlucht is.

WAARSCHUWING!
Gevaar voor verbranding! Afhankelijk van de 
temperatuur van de transportvloeistof en de 
systeemdruk kan bij het volledig openen van de 
ontluchtingsschroef hete transportvloeistof in 
vloeibare of gasvormige toestand vrijkomen of 
onder hoge druk naar buiten worden gespoten.
• Als het water zonder luchtbellen naar buiten 

vloeit, de afsluitplug weer stevig vastschroeven
• Afsluiter aan de perszijde (afb. 3b, pos. 12) openen.
• Inbedrijfname verderzetten met de instelling 

van de drukschakelaar.
b) Zelfaanzuigende pomp in aanzuigbedrijf (afb. 3c) 

(maximale aanzuighoogte 8 m)
• Afsluitarmatuur aan de perszijde openen 

(afb. 3c, pos. 12).
• Afsluitarmatuur aan de aanzuigzijde (indien 

aanwezig) openen (afb. 3c, pos. 11).
• Afsluitplug voor het vullen/ontluchten verwij-

deren (afb. 1 en 2, pos. 2).
• Met behulp van een trechter de pomp via de vul-

opening langzaam en volledig vullen tot er water 
uit de opening komt (afb. 3c).

• Als het water zonder luchtbellen naar buiten 
vloeit, de afsluitplug weer stevig vastschroeven

• Inbedrijfname verderzetten met de instelling 
van de drukschakelaar.

WAARSCHUWING!
Afhankelijk van de bedrijfstoestand van de huis-
houdwaterinstallatie (temperatuur van de 
vloeistof) kan de gehele pomp zeer heet wor-
den. Gevaar voor verbranding bij aanraking!
AANWIJZING:
De pomp mag niet langer dan 10 minuten bij
een debiet Q = 0 m3/h (gesloten afsluitkraan)  
worden gebruikt.

c) Normaalzuigende pomp in aanzuigbedrijf (afb. 3c) 
(maximale aanzuighoogte 7 m)
• Afsluitarmatuur aan de perszijde openen 

(afb. 3c, pos. 12).
• Afsluitarmatuur aan de aanzuigzijde openen 

(afb. 3c, pos. 11).
• Afsluitplug voor het vullen/ontluchten verwij-

deren (afb. 1 en 2, pos. 2).
• Met behulp van een trechter de pomp via de vul-

opening langzaam en volledig vullen tot er water 
uit de opening komt.

• Als het water zonder luchtbellen naar buiten 
vloeit, de afsluitplug weer stevig vastschroeven

• Kortstondig (ca. 20 sec.) starten, zodat de aan-
wezige lucht zich in het pomphuis verzamelt. 

• De huishoudwaterinstallatie uitschakelen.
• De vulcyclus zo vaak herhalen tot de pomp en de 

aanzuigleiding volledig ontlucht zijn. 
• Inbedrijfname verderzetten met de instelling 

van de drukschakelaar.
WAARSCHUWING! 
Afhankelijk van de bedrijfstoestand van de huis-
houdwaterinstallatie (temperatuur van de 
vloeistof) kan de gehele pomp zeer heet wor-
den. Gevaar voor verbranding bij aanraking!
AANWIJZING:
De pomp mag niet langer dan 10 minuten bij
een debiet Q = 0 m3/h (gesloten afsluitkraan)  
worden gebruikt.

8.3 Instelling van de drukschakelaar
AANWIJZING:
De in- en uitschakeldruk van de drukschakelaar 
zijn af fabriek ingesteld volgens de karakteristiek 
van de gebruikte pomp (zie typeplaatje).
De instellingen van de drukschakelaar kunnen als 
volgt aan de plaatselijke omstandigheden worden 
aangepast resp. gewijzigd.
Op de drukschakelaar (uitvoering EM) worden de 
uitschakeldruk (stelschroef afb. 6a/6b of 6c/6d, 
pos. a) en het drukverschil (stelschroef afb. 6a/6b 
of 6c/6d, pos. b) in verhouding tot de inschakel-
druk ingesteld. 
Op de drukschakelaar (uitvoering DM) worden de 
uitschakeldruk (stelschroef afb. 7a/7b, pos. a) en 
het drukverschil (stelschroef afb. 7a/7b, pos. b) in 
verhouding tot de inschakeldruk ingesteld. 

Het volgende schema beschrijft de werkwijze  
voor het instellen van de drukschakelaar.
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Uitschakeldruk instellen (routine 1) 

Uitschakeldruk stemt 
niet overeen met de 
parameters van de 

installatie 

Controleren of de uitschakeldruk die op de manometer is 
weergegeven, overeenstemt met de berekende waarde 

Gasvoordruk instellen (routine 2) 

Huishoudwaterinstallatie 
schakelt minder dan 1x per 

minuut in resp. uit 

Afdekking van de drukschakelaar monteren 

Stroomtoevoer tot stand brengen en de 
instellingen controleren aan de hand van de 

waarden die op de manometer zijn weergegeven 

Schema: Instelling van de drukschakelaar 

Huishoudwaterinstallatie wordt na korte tijd uitgeschakeld  Huishoudwaterinstallatie wordt niet uitgeschakeld 

Uitschakeldruk instellen 
(routine 1) 

Uitschakeldruk stemt 
niet overeen met de 
parameters van de 

installatie 

Stroomtoevoer tot stand brengen en de 
instellingen controleren aan de hand van de 

waarden die op de manometer zijn weergegeven 

Gasvoordruk van het membraanvat stemt overeen met de 
parameters van de installatie 

Gasvoordruk van het membraanvat controleren (zie tabel 1: ca. pE - 0,2..0,5 bar resp. pE - 10 %) 

Gasvoordruk van het membraanvat stemt niet overeen 
met de parameters van de installatie 

Afsluitarmatuur aan de perszijde 
sluiten 

Stroomtoevoer tot stand brengen 

Stroomtoevoer tot stand brengen 

Verschil tussen 
inschakeldruk en 

uitschakeldruk vergroten 
(routine 3) 

Huishoudwaterinstallatie 
schakelt vaker dan 1x per 

minuut in resp. uit 

Verbruikerspunt met de kleinste aftaphoeveelheid volledig openen  

Uitschakeldruk stemt overeen met de parameters van de installatie 
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(Routine 1) 
 

Uitschakeldruk instellen  

Huishoudwateri
nstallatie wordt 
uitgeschakeld

Afdekking van de drukschakelaar 
verwijderen 

Afsluitarmatuur aan de perszijde 
sluiten 

Stroomtoevoer tot stand brengen en 
manometer in de gaten houden 

Stelschroef uitschakeldruk tegen de wijzers van 
de klok mee draaien tot een klik hoorbaar is  

Huishoudwaterinstallatie drukloos 
maken aan de verbruikerszijde: 

afsluitarmatuur aan de perszijde en 
dichtstbijzijnd verbruikspunt openen 

(Routine 2) 
 

Gasvoordruk van het 
membraanvat controleren en 

instellen 
 

Membraanvat drukloos maken 
aan de waterzijde: 

- afsluitarmatuur aan de 
perszijde en een verbruikspunt 
openen 

- op resterende waterkolommen 
letten en indien nodig de 
huishoudwaterinstallatie volledig 
leegmaken 

(Routine 3)  
 

Verschil tussen inschakeldruk en 
uitschakeldruk vergroten 

Afsluitarmatuur aan de perszijde 
sluiten 

Afsluitarmatuur aan de perszijde 
sluiten 

Afsluitarmatuur aan de perszijde 
langzaam openen en manometer 

in de gaten houden 

Stelschroef drukverschil met de 
wijzers van de klok mee draaien 

tot een klik hoorbaar is 

Afdekking van de drukschakelaar 
verwijderen 

Stroomtoevoer onderbreken en 
tegen onbevoegde 

herinschakeling beveiligen 

Stroomtoevoer onderbreken 

Aan het gasvulventiel de druk in het 
vat controleren en indien nodig gas 

bijvullen resp. laten ontsnappen  

Stroomtoevoer onderbreken en tegen 
onbevoegde herinschakeling 

beveiligen 

Stroomtoevoer 
onderbreken en tegen 

onbevoegde 
herinschakeling 

beveiligen 

Gewenste 
waarde voor de 
uitschakeldruk 
overschreden 

Gewenste waarde voor 
de inschakeldruk 

bereikt 

Manometer van de 
huishoudwaterinst
allatie geeft 0 bar 

weer 

Huishoudwaterins
tallatie wordt niet 

uitgeschakeld 

Stelschroef 
uitschakeldruk met 

de wijzers van de klok 
mee draaien 

afsluitarmatuur aan 
de perszijde 

langzaam openen 
en manometer in de 

gaten houden 

Stroomtoevoer 
onderbreken en 

tegen onbevoegde 
herinschakeling 

beveiligen 

Stroomtoevoer 
onderbreken en 

tegen onbevoegde 
herinschakeling 

beveiligen 

Gewenste 
waarde voor de 
uitschakeldruk 

bereikt 
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8.4 Draairichting van de motor controleren
Uitvoering EM: Door middel van een kortstondige 
inschakeling controleren of de draairichting van 
de pomp (blik op het ventilatorwiel van de motor) 
overeenkomt met de richting van de pijl op het 
typeplaatje van de pomp. De gebruikte eenfase-
motoren zijn vast ontworpen voor de nodige 
draairichting van de betreffende pomp. Het wijzi-
gen van de draairichting is niet mogelijk. In geval 
van een verkeerde draaiing, moet de pomp aan de 
Wilo servicedienst worden overgedragen voor 
controle en reparatie.
Uitvoering DM: Door middel van een kortstondige 
inschakeling controleren of de draairichting van 
de pomp (blik op het ventilatorwiel van de motor) 
overeenkomt met de richting van de pijl op het 
typeplaatje van de pomp. Bij foutieve draairichting 
moet de huishoudwaterinstallatie stroomloos 
worden gemaakt en moeten 2 fasen in de klem-
menkast van de pomp worden verwisseld.
GEVAAR!
Levensgevaar! De elektrische aansluiting moet 
conform de geldende plaatselijke voorschriften 
(bijv. VDE-voorschriften) worden uitgevoerd 
door een elektromonteur die erkend is door het 
plaatselijke energiebedrijf.

8.5 Inbedrijfname
Na het aansluiten van alle montage- en instel-
lingsmaatregelen, kan de huishoudwaterinstalla-
tie als volgt in bedrijf worden genomen:

• Afsluitarmatuur aan de perszijde en een uitlaat-
ventiel (verbruiker) openen.

• Afsluitarmatuur aan de zuigzijde openen.
• De spanningstoevoer naar de huishoudwaterin-

stallatie tot stand brengen.
• Bij zelfaanzuigende pompen kan het starten een 

paar minuten duren wanneer de aanzuigbuis niet 
volledig met water is gevuld (het uitlaatventiel 
open laten).
VOORZICHTIG!
De pomp mag niet langer dan 10 minuut zonder 
doorstroming draaien (uitlaatventiel gesloten).
WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!
Bij bedrijf zonder doorstroming stijgt de water-
temperatuur.

• Om de vorming van luchtbellen te vermijden, 
bevelen we een minimale doorstroming van 15% 
van de nominale pompdruk aan. 

• Wanneer na 3 minuten geen water aan de uitlaat-
klep uittreedt, de huishoudwaterinstallatie stop-
zetten en opnieuw vullen.

• Nadat de pomp is gestart en voldoende water uit 
het uitlaatventiel komt, het uitlaatventiel volledig 
sluiten en controleren of de huishoudwaterinstal-
latie bij het bereiken van de ingestelde uitschakel-
druk wordt uitgeschakeld.

• Het systeem controleren op dichtheid (visuele 
controle op lekkage en controle van de druk op de 
manometer).

• Bij het opnieuw starten van de huishoudwaterin-
stallatie controleren of het stroomverbruik niet 
hoger is dan de nominale stroom.

8.6 Uitbedrijfname
VOORZICHTIG!
Gevaar voor beschadiging van de huishoudwa-
terinstallatie! Bij vorstgevaar moet de installatie 
compleet worden leeggemaakt. 
Vóór een langere stilstand (bijv. overwintering) 
moet de huishoudwaterinstallatie grondig doorge-
spoeld, compleet leeggemaakt en dan droog opge-
slagen worden.

• De huishoudwaterinstallatie van het spanningsnet 
halen. 

• Afsluitarmatuur aan de toevoerzijde (afb. 3a, 3b of 
3c, pos. 11) sluiten.

• Door het openen van het afnameventiel de ver-
bruikersleiding drukloos maken.

• Pomp aan de aftapplug (afb. 1 en 2, pos. 3) legen.
• Huishoudwaterinstallatie door het loszetten van de 

schroefverbinding van de flexibele drukslang (afb. 1 
en 2, pos. 8) bij de reservoiraansluiting verder legen. 

• Huishoudwaterinstallatie van de buisleidingen aan 
toevoer- en perszijde loskoppelen en droog opslaan.
Alvorens de installatie weer in bedrijf te nemen 
moet gecontroleerd worden of de pompas vrij kan 
draaien (bijv. door het ventilatorwiel met de hand 
te draaien).

9 Onderhoud
WAARSCHUWING!  Gevaar door elektrische stroom!
Vóór de controle de huishoudwaterinstallatie 
van het stroomnet halen en tegen onbevoegd 
herinschakelen beveiligen.
De essentiële onderdelen van de WILO-huishoud-
waterinstallaties zijn grotendeels onderhoudsvrij. 
Om een zo hoog mogelijke bedrijfsveiligheid bij zo 
laag mogelijke bedrijfskosten te waarborgen, 
adviseren wij de volgende controles om de 3 
maanden uit te voeren:

• Controleren of het membraandrukvat op de juiste 
gasvoordruk is ingesteld (afb. 9a tot 9c). Hiervoor 
de huishoudwaterinstallatie van het stroomnet 
halen en het reservoir aan de waterzijde drukloos 
maken (afsluitarmatuur aan zuigzijde (afb. 3a tot 
3c, pos. 11) sluiten, uitlooparmatuur aan perszijde 
openen tot op de manometer (afb. 1 en 2, pos. 5) 
0 bar wordt weergegeven.
WAARSCHUWING! Verstikkingsgevaar door 
stikstof! Het meten, bijvullen en laten ontsnap-
pen van het stikstof aan het membraandrukvat 
mag uitsluitend door gekwalificeerd vakperso-
neel worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING! Gevaar voor persoonlijk letsel!
Een te hoge druk kan ertoe leiden dat het reser-
voir barst en dat personen ernstig verwond 
raken! Tijdens het vullen moet de gasvoordruk 
gecontroleerd worden door middel van metin-
gen. Als meettoestellen met een afwijkende 
schaalverdeling (maateenheid) worden 
gebruikt, moeten de specificaties voor de omre-
kening absoluut in acht genomen worden!
De algemene veiligheidsvoorschriften voor de 
omgang met drukvaten moeten in acht geno-
men worden.
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• De gasvoordruk (PN2) moet ca. overeenstemmen 
met de pompinschakeldruk min 0,2-0,5 bar resp. 
10 % van de pompinschakeldruk (zie tabel 1!), te 
corrigeren door te vullen. Wij adviseren stikstof bij 
te vullen, omdat dit gas het corrosiegevaar van het 
vat minimaliseert.

• Controle van de pomp op dichtheid.
• Als toebehoren geïnstalleerd filter regelmatig rei-

nigen en onderhouden (conform bijbehorende 
inbouw- en bedieningsvoorschriften).
Vervolgens moet de huishoudwaterinstallatie in 
bedrijf genomen worden, (zie paragraaf 8).

10 Storingen, oorzaken en oplossingen
Het verhelpen van storingen, met name aan de 
pompen of de regeling, mag uitsluitend uitge-
voerd worden door de Wilo-servicedienst of door 
een gespecialiseerd bedrijf.
AANWIJZING:
Bij alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 
dienen de algemene veiligheidsvoorschriften in 
acht genomen te worden! 
Let ook op de inbouw- en bedieningsvoorschrif-
ten van de pompen en van de schakelkast of aan-
wezige toebehoren.

Storingen Oorzaken Oplossing

Motor draait niet Netspanning ontbreekt Zekeringen, vlotterschakelaar en kabel 
controleren

Zekering defect Zekering vervangen
Motorbeveiliging is geactiveerd Overbelasting van de motor verhelpen
Pomp loopt zwaar Verstoppingen van de pomp verhelpen
Pomp geblokkeerd Blokkering van de pomp verhelpen
Droogloopbeveiliging is geactiveerd, 
waterstand is te laag

Waterstand controleren en corrigeren

Pomp defect Pomp vervangen
Pomp loopt, maar transporteert geen 
vloeistof

Verkeerde draairichting Versie DM: 2 fasen van de netaansluiting 
verwisselen

Versie EM: neem contact op met de  
servicedienst

Voedingsspanning te laag Netspanning, condensator en kabel  
controleren

Leiding of delen van de pomp verstopt 
door vreemde voorwerpen

Leiding en pomp controleren en reinigen

Lucht in het aanzuigstuk Aanzuigleiding afdichten
Lucht in de pomp Pomp opnieuw vullen
Toevoerleiding resp. aanzuigleiding te 
nauw

Nominale diameter van de toevoer- resp. 
aanzuigleiding vergroten

Dompeldiepte van het voetventiel te 
gering

Dompeldiepte van het voetventiel  
vergroten

Pomp transporteert niet gelijkmatig Aanzuighoogte te hoog Pomp lager plaatsen
Druk is onvoldoende Verkeerde pompkeuze Krachtigere pomp inbouwen

Verkeerde draairichting Versie DM: 2 fasen van de netaansluiting 
verwisselen

Versie EM: neem contact op met de  
servicedienst 

Te lage doorstroomhoeveelheid in de 
aanzuigleiding of filter verstopt

Filter en aanzuigleiding reinigen

Afsluitarmatuur niet ver genoeg open Afsluitarmatuur openen
Pomp geblokkeerd door vreemde voor-
werpen

Pomp reinigen

Pomp vibreert Vreemde voorwerpen in de pomp Vreemde voorwerpen verwijderen
Pomp loopt zwaar Bewegingsvrijheid van de pomp / motor 

controleren
Kabelklemmen los Kabelklemmen van de motor controleren 

en bevestigen
Pomp niet voldoende op het vat beves-
tigd

Bevestigingsschroeven vastdraaien

Ondergrond is niet massief genoeg Ondergrond stabiliseren
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11 Reserveonderdelen
De reserveonderdelen worden bij de plaatselijke 
specialist en/of de Wilo-servicedienst besteld. Om 
vragen en foute bestellingen te voorkomen moe-
ten bij elke bestelling alle gegevens van het type-
plaatje worden opgegeven.

Technische wijzigingen voorbehouden!

Motor oververhit
Motorbeveiliging wordt geactiveerd

Onvoldoende spanning Spanning controleren

Pomp loopt zwaar:
Vreemde voorwerpen,
Waaiers verstopt,
Lager beschadigd

Pomp reinigen 
Pomp reinigen
Pomp laten repareren door servicedienst

Omgevingstemperatuur te hoog Koeling verbeteren en na afkoeling 
opnieuw opstarten

Geodetische hoogte > 1000 m Pomp is enkel toegestaan voor een  
geodetische hoogte < 1000 m

Motorbeveiliging (uitvoering DM) is te 
laag ingesteld

Instelling van de motorbeveiliging aan-
passen aan de nominale motorstroom

Een fase (uitvoering DM) is onderbroken Controleren, evt. kabel vervangen
Motorbeveiligingsschakelaar defect Motorbeveiligingsschakelaar vervangen
Motor defect Motor laten vervangen door  

Wilo-servicedienst
Pomp schakelt voortdurend in en uit bij 
wateraftapping

Gasvoordruk in het membraandrukvat  
te laag

Gasvoordruk van het membraandrukvat 
controleren en corrigeren

Membraan van het membraandrukvat 
defect

Membraan of membraandrukvat door 
Wilo laten vervangen

Storingen Oorzaken Oplossing
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