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Piltide selgitused
                                                                          

Fig. 1a Näide survetõstmissüsteem 
„SiBoost Smart 2 Helix V…“ 

Fig. 1b Näide survetõstmissüsteem 
„SiBoost Smart 3 Helix VE…“ 

Fig. 1c Näide survetõstmissüsteem 
„SiBoost Smart 4 Helix EXCEL…“

Fig. 1d Näide survetõstmissüsteem 
„SiBoost Smart 3 MVISE…“

1 Pumbad

2 Juhtseade

3 Alusraam

4 Sisendi-kogumistoru

5 Surve-kogumistoru

6 Sisendipoolne sulgeventiil

7 Survepoolne sulgeventiil

8 Tagasilöögiklapp

9 Membraansurvepaak

10 Läbivoolu armatuur

11 Manomeeter

12 Rõhuandur

13 Kinnituskohad tõstekonksude kinnitamiseks

14 Kuivkäigukaitse (WMS) lisavarustusena

15 Ümbris (ainult Helix EXCEL-tüüpi pumpadel)

15a Ümbris-kate sisendipoolne (ainult Helix 
EXCEL-tüüpi pumpadel)

15b Ümbris-kate survepoolne (ainult Helix EXCEL-
tüüpi pumpadel)

Fig. 2a Rõhuanduri paigalduskomplekt 
(MVISE, Helix V ja Helix VE seeria)

9 Membraansurvepaak

10 Läbivoolu armatuur

11 Manomeeter

12a Rõhuandur

12b Rõhuandur (pistikuga), elektriühendus, 
PIN-asetus

16 Tühjendamine/õhueemaldus

17 Sulgeventiil

Fig. 2b Rõhuanduri paigalduskomplekt 
(Helix EXCEL-seeria)

11 Manomeeter

12a Rõhuandur

12b Rõhuandur (pistikuga), elektriühendus, 
PIN-asetus

16 Tühjendamine/õhueemaldus

17 Sulgeventiil

Fig. 3 Läbivoolu armatuuri kasutamine / 
membraansurvepaagi rõhu kontrollimine

9 Membraansurvepaak

10 Läbivoolu armatuur

A Avamine/sulgemine

B Tühjendamine

C Pealevoolurõhu kontrollimine
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Fig. 4 Lämmastiku rõhk membraansurvepaagis 
(näidistabel) (kaasas kleepsuna!)

a Lämmastiku rõhk tabeli järgi

b Põhikoormuspumba sisselülitusrõhk 
baarides PE

c Lämmastiku rõhk baarides PN 2

d Teatis: Lämmastiku mõõtmine ilma veeta

e Teatis: Tähelepanu! Täitke vaid lämmastikuga

Fig. 5 8-liitrise membraansurvepaagi paigaldus-
komplekt (ainult SiBoost Smart Helix EXCEL)

9 Membraansurvepaak

10 Läbivoolu armatuur

18 Toru keermeühendus (vastavalt seadme nimi-
läbimõõdule)

19 Rõngastihend.

20 Kontramutter

21 Torunippel

Fig. 6a Kuivkäigukaitse (WMS) paigalduskomplekt 
SiBoost Smart Helix V

11 Manomeeter

14 Kuivkäigukaitse (WMS) lisavarustusena

16 Tühjendamine/õhueemaldus

17 Sulgeventiil

22 Rõhulüliti

23 Pistikühendus

Fig. 6c Kuivkäigukaitse (WMS) paigalduskomplekt, 
PIN-asetus ja elektriühendus

22 Survelüliti (tüüp PS3..)

23 Pistikühendus

23a Pistikühenduse tüüp PS3-4xx (2-sooneline) 
(lahkkontakti lülitus)

23b Pistikühenduse tüüp PS3-Nxx (3-sooneline) 
(ümberlülituskontakti lülitus)
Soonte värvid

BN PRUUN

BU SININE

BK MUST

Fig. 6d Sisendipoolse rõhuanduri paigalduskomplekt 
(MVISE- ja HELIX VE-seeria)

11 Manomeeter

12a Rõhuandur

12b Rõhuandur (pistikuga), elektriühendus, 
PIN-asetus

16 Tühjendamine/õhueemaldus

17 Sulgeventiil

Fig. 6e Sisendipoolse rõhuanduri paigalduskomplekt 
(HELIX EXCEL-seeria)

11 Manomeeter

12a Rõhuandur

12b Rõhuandur (pistikuga), elektriühendus, 
PIN-asetus

16 Tühjendamine/õhueemaldus

17 Sulgeventiil
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Fig. 7 Vahetu ühenduse näidis (hüdrauliline skeem)
Fig. 8 Kaudse ühenduse näidis (hüdrauliline skeem)
24 Keermeühendused survetõstmissüsteemi ees

25 Membraansurvepaak lõppsurvepoolel

26 Tarbijate ühendused pärast survetõstmissüs-
teemi

27 Toiteühendus seadme läbipesemiseks 
(nimiläbimõõt = pumba ühendus)

28 Drenaaži ühendus süsteemi läbipesemiseks 
(nimiläbimõõt = pumba ühendus)

29 Survetõstmissüsteem (siin 4 pumbaga)

30 Membraansurvepaak sisendi poolel

31 Rõhuvaba eelmahuti sisendi poolel

32 Eelmahuti sisendi ühenduse loputusseade

33 Möödaviik kontrollimiseks/hoolduseks 
(pole püsivalt paigaldatud)

34 Hoone ühendus veevarustusvõrguga

Fig. 9 Paigaldusnäide: Võnkesummutid ja kompen-
saator

A Võnkesummutid (keerake ettenähtud keer-
metesse ja kinnitage kontramutriga)

B Pikkusepiirikutega kompensaator 
(lisavarustus)

C Toru kinnitamine pärast survetõstmissüs-
teemi, nt toruklambriga (teeb tellija kohapeal)

D Keermeklapid (lisavarustus)

Fig. 10 Paigaldusnäide: Elastsed ühendustorud ja 
põrandakinnitused

A Võnkesummutid (keerake ettenähtud keer-
metesse ja kinnitage kontramutriga)

B Elastne ühendustoru (lisavarustus)

BW Käändenurk

RB Käänderaadius

C Toru kinnitamine pärast survetõstmissüs-
teemi, nt toruklambriga (teeb tellija kohapeal)

D Keermeklapid (lisavarustus)

E Põrandakinnitus, löögimüra isolatsiooniga 
(teostab tellija)

Fig. 11a Eemaldage ümbris
15 Ümbris (ainult Helix EXCEL-tüüpi pumpadel)

35 Ümbrise kiirkinnitus

A Avage kiirkinnitused

B Avage ümbris

C Eemaldage ümbris

Fig. 11b Paigaldage ümbris
15 Ümbris (ainult Helix EXCEL-tüüpi pumpadel)

35 Ümbrise kiirkinnitus

A Paigaldage ümbris

B Sulgege ümbris

C Sulgege kiirkinnitused
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Fig. 12 Transpordijuhised
13 Kinnituskohad tõstekonksude kinnitamiseks

36 Transpordialus (näide)

37 Transpordiseade (nt tõstuk)

38 Transpordikinnitus (poldid)

39 Tõsteseade (nt tala)

40 Ümbrise kaitse (näide)

Fig. 13a Eelmahuti (lisavarustus – näide)
41 Sisestus (koos ujukventiiliga (lisavarustus))

42 Putukakaitsega õhutus/õhueemaldus

43 Kontrollimisava

44 Ülevool
Jälgida piisavat ärajuhtimist. Putukate sisse-
tungimise vastu paigaldada sifoon või klapp. 
Puudub otsene ühendus kanalisatsiooniga 
(vaba äravool EN 1717 järgi)

45 Tühjendus

46 Eemaldamine (survetõstmissüsteemi ühendus)

47 Kuivkäigukaitsme signaalianduri klemmikarp

48 Läbipesusüsteemi sisestuse ühendus

49 Tasemenäidik

Fig. 13b Kuivkäigu signaaliandur (ujuklüliti) koos 
ühendusskeemiga

50 Kuivkäigu signaalandur/ujuklüliti

A Mahuti täis, kontakt suletud (kuivkäiku ei ole)

B Mahuti tühi, kontakt avatud (kuivkäik)

Soonte värvid

BN PRUUN

BU SININE

BK MUST

Fig. 14 Ruumivajadus juhtseadmele ligipääsemiseks 
2 Juhtseade
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Paigaldus- ja kasutusjuhend1 Üldist

Käesoleva juhendi kohta
Originaalkasutusjuhend on saksakeelne. Teistes 
keeltes olevad kasutusjuhendid on tõlgitud origi-
naalkeelest.
Paigaldus- ja kasutusjuhend kuulub seadme 
juurde. See peab olema igal ajal seadme läheduses 
kasutusvalmis. Selle kasutusjuhendi täpne järgi-
mine on toote otstarbekohase kasutamise ja õige 
käsitsemise eeldus.
Paigaldus- ja kasutusjuhend vastab juhendi trük-
kimineku ajal sellele toote versioonile ning kehti-
vatele ohutuseeskirjadele ja standarditele.
EÜ vastavusdeklaratsioon:
EÜ vastavusdeklaratsiooni eksemplar on selle pai-
galdus- ja kasutusjuhendi osa.
Paigaldus- ja kasutusjuhendis nimetatud konst-
ruktsioonide tehnilisel muutmisel meiega kooskõ-
lastamata või toote/inimeste ohutust puudutavate 
selgituste eiramisel kaotab vastavusdeklaratsioon 
kehtivuse.

2 Ohutus
Selles paigaldus- ja kasutusjuhendis on esitatud 
peamised juhised, mida paigaldamisel, kasutami-
sel ja hooldusel tuleb järgida. Seetõttu peab pai-
galdaja ning kvalifitseeritud töötaja/käitaja 
paigaldus- ja kasutusjuhendi enne paigaldamist ja 
kasutuselevõttu kindlasti läbi lugema.
Järgida tuleb nii ohutuse peatükis esitatud üldisi 
ohutusjuhiseid kui ka järgnevate põhipunktide alla 
ohusümbolitega lisatud spetsiaalseid ohutusjuhi-
seid.

2.1 Juhiste tähistamine kasutusjuhendis

Sümbolid:
Üldine hoiatus

Elektripingest tulenev oht

TEATIS

Märgusõnad:
OHT!
Eriti ohtlik olukord.
Eiramine võib põhjustada surma või üliraskeid 
vigastusi.
HOIATUS!
Kasutaja võib (raskelt) viga saada. „Hoiatus“ 
tähendab seda, et teatise eiramine võib põhjus-
tada (raskeid) inimvigastusi.

ETTEVAATUST!
Pumba/seadme kahjustamise oht. 
„Ettevaatust!“ tähendab, et teatise eiramise 
tagajärjeks võib olla toote kahjustamine.
TEATIS:
kasulik teatis toote käsitsemiseks. Juhib tähele-
panu ka võimalikele raskustele.
Otse tootele paigaldatud teatiseid, nt

• pöörlemise/voolusuuna sümbol,
• ühenduste märgistused,
• andmesilt,
• hoiatuskleepsud,

tuleb kindlasti järgida ja täielikult loetavatena 
hoida.

2.2 Töötajate kvalifikatsioon
Seadet tohib paigaldada, kasutada ja hooldada 
nendeks töödeks vajaliku kvalifikatsiooniga per-
sonal. Käitaja peab määrama personali vastutus-
ala, volitused ja tagama seire. Kui personalil pole 
vajalikke teadmisi, tuleb neid koolitada ja inst-
rueerida. Seadme käitaja võib vajaduse korral tel-
lida koolituse ja instrueerimise toote valmistajalt.

2.3 Ohud, kui ohutusjuhiseid ei järgita
Ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada inimeste, 
keskkonna ja toote/seadme jaoks ohtliku olukorra. 
Ohutusjuhiste eiramisel kaotavad igasugused 
kahjutasunõuded kehtivuse.
Konkreetselt võivad mittejärgimisega kaasneda nt 
järgmised ohud:

• elektriliste, mehaaniliste ja bakterioloogiliste 
mõjutuste tagajärjel tulenevad ohud inimestele;

• oht keskkonnale ohtlike ainete lekkimise tõttu;
• materiaalne kahju;
• toote/seadme oluliste funktsioonide ülesütle-

mine;
• ettenähtud hooldus- ja remonttööde ärajäämine.

2.4 Ohuteadlik tööviis
Selles kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid, 
kehtivaid riiklikke õnnetusjuhtumite vältimise 
eeskirju ning olemasolevaid ettevõttesiseseid 
töö-, kasutus- ja ohutuseeskirju tuleb järgida.

2.5 Ohutusjuhised seadme kasutajale
See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks inimes-
tele (sh lastele), kelle füüsilised, sensoorsed või 
vaimsed võimed on puudulikud või kellel puudub 
vastav kogemus ja/või teadmised, v.a juhul, kui 
nende järele valvab ja neid juhendab seadme 
kasutamisel isik, kes vastutab nende ohutuse 
eest.
Laste üle peab olema järelvalve tagamaks, et nad 
seadmega ei mängiks.

• Kui toote/süsteemi kuumad või külmad osad või-
vad olla ohtlikud, tuleb need kohapeal varustada 
puutekaitsmega.

• Töötaval seadmel ei tohi eemaldada liikuvate 
osade (nt sidurite) puutekaitset.
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• Ohtlike (nt plahvatusohtlike, mürgiste, kuumade) 
vedelike lekkimise korral (nt võllitihendist) tuleb 
lekkiv vedelik ära juhtida nii, et ei tekiks ohtu ini-
mestele ega keskkonnale. Kohalikest seadustest 
tuleb kinni pidada.

• Kergsüttivad materjalid tuleb kindlasti tootest 
eemal hoida.

• Välistage elektrienergiast tulenevad ohud. Järgige 
kohalikke või üldiseid eeskirju (nt IEC, VDE jne) 
ning kohaliku energia teenusepakkuja eeskirju.

2.6 Paigaldus- ja hooldustööde ohutusjuhised
Käitaja peab hoolitsema selle eest, et kõik paigal-
dus- ja hooldustööd teostatakse volitatud ja kva-
lifitseeritud töötajate poolt, kes on põhjalikult 
tutvunud kasutusjuhendiga.
Enne toote/seadme juures tööde alustamist peab 
seade olema seisatud. Paigaldus- ja kasutusju-
hendis kirjeldatud toimimisviisist toote/seadme 
seiskamiseks tuleb kindlasti kinni pidada.
Kohe pärast tööde lõppu tuleb kõik turva- ja kait-
seseadised tagasi paigaldada või toimivaks muuta.

2.7 Omavoliline ümberehitamine ja valede 
varuosade kasutamine
Omavoliline ümberehitamine ja valede varuosade 
kasutamine ohustab toote/töötajate turvalisust ja 
muudab kehtetuks tootja esitatud ohutusdekla-
ratsioonid.
Toote muutmine on lubatud ainult pärast kooskõ-
lastamist tootjaga. Ohutuse huvides tuleb kasu-
tada originaalvaruosi ning tootja lubatud 
lisavarustust. Muude osade kasutamine tühistab 
vastutuse sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.8 Lubamatud kasutusviisid
Tarnitud toote töökindlus on tagatud ainult kasu-
tusjuhendi 4. osa kohase otstarbekohase kasuta-
mise korral. Kataloogis/andmelehel esitatud 
piirväärtustest tuleb tingimata kinni pidada.

3 Transport ja ladustamine
Survetõstmissüsteem toimetatakse kohale kau-
baalusel (vt Fig. 12), transpordilaudadel või trans-
pordikastis ning seda kaitseb niiskuse ja tolmu 
eest kile. Järgige pakendil olevaid juhiseid trans-
pordi ja ladustamise kohta.

ETTEVAATUST! Materiaalse kahju oht!
Transportida lubatud tõsteseadmetega (Fig. 12). 
Seejuures tuleb jälgida seisukindlust, iseäranis 
sellepärast, et pumba konstruktsiooni tõttu 
asub raskuskese ülemises osas (kõrge raskus-
kese!). Koormarihmad või köied kinnitada ole-
masolevate transpordiaasades külge või siduda 
ümber alusraami (vt Fig. 1a, 1b, 1c, 12 - 
positsioon 13). Torudele ei tohi asetada koor-
must ja neid ei tohi transportimisel kinnitusko-
hana kasutada.
ETTEVAATUST! Kahjustusoht!
Torudele transportimise ajal koormuste aseta-
mine võib põhjustada lekkeid.
TEATIS!
Ümbrisega seadete korral on soovitatav ümbris 
enne tõsteseadmete kinnitamist eemaldada ning 
paigaldada uuesti pärast kõikide paigaldus- ja 
seadistustööde lõppu (vt Fig. 11a ja 11b).

Seadme transportimiseks vajalikud mõõdud, kaa-
lud ja paigaldusavad või vabad pinnad leiate kaa-
sasolevast paigaldusskeemist või teistest 
dokumentidest.
ETTEVAATUST! Kahjustus- või mõjutusoht!
Seadet tuleb sobivate vahenditega kaitsta niis-
kuse, külmumise, kuumuse ja mehaaniliste kah-
justuste eest.
Survetõstmissüsteemi ja lisavarustuse tarnimisel 
ja lahtipakkimisel kontrollida kahjustuste suhtes 
esmalt pakendit.
Kukkumisest või millestki sarnasest põhjustatud 
kahjustuste kindlaks tegemisel:

• Kontrollige survetõstmissüsteemi või lisavarus-
tuse osi võimalike kahjustuste suhtes,

• teatage sellest tarnefirmale või meie klienditee-
nindusele ka siis, kui seadmel või lisavarustusel ei 
ole silmaga nähtavaid kahjustusi.

Pärast pakendi eemaldamist tuleb seade vastavalt 
kirjeldatud paigutustingimustele (vt ptk Üles-
seadmine/paigaldamine) ladustada või paigal-
dada.
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4 Otstarbekohane kasutamine
Wilo SiBoost-Smart seeria survetõstmissüsteemid 
on konstrueeritud veevarustussüsteemide rõhu 
tõstmiseks ja selle hoidmiseks.
Neid kasutatakse:

• Joogivee varustussüsteemid, eelkõige korterela-
mutes, haiglates, haldus- ja tööstushoonetes, 
mille ülesehitus, funktsioon ja nõuded vastavad 
järgmistele standarditele ja suunistele:
• DIN 1988 (Saksamaa jaoks)
• DIN 2000 (Saksamaa jaoks)
• ELi direktiiv 98/83/EÜ
• Saksamaa joogiveemäärus - TrinkwV2001 

(Saksamaa jaoks)
• DVGW-suunised (Saksamaa jaoks),

• tööstuslikes veevarustus- ja jahutussüsteemides,
• tulekustutusvee varustussüsteemina eneseabiks,
• kastmis- ja vihmutussüsteemidena.

Tuleb jälgida, et pumbatav vedelik ei mõjutaks 
seadmes kasutatud materjale keemiliselt ega 
mehaaniliselt ega sisaldaks abrasiivseid kompo-
nente või pikki kiudusid.
Automaatselt reguleeritud survetõstmissüstee-
mid ühendatakse eelmahuti kaudu avaliku joogi-
veevõrguga kas otseselt või kaudselt. Need 
eelmahutid on suletud ja rõhuvabad, see tähen-
dab, et neis on ainult atmosfääriline rõhk.

5 Toote andmed

5.1 Tüübikood                             

Näide: Wilo-SiBoost Smart-2 Helix V 605
Wilo Tootenimi
SiBoost Survetõstmissüsteemide tootegrupp

(seadme intelligentsuse tõstja)
Smart Seeria tähis 
2 Pumpade arv
Helix Pumbaseeria nimetus (vt kaasasolevat doku-

mentatsiooni) 
V Pumba konstruktsioon, vertikaalne standard-

versioon
6 Nimivooluhulk Q 

[m3/h] (2-pooluseline versioon 50 Hz)
05 Pumba astmete arv

Näide: Wilo-SiBoost Smart-2 Helix V 604/380-60
Wilo Tootenimi
SiBoost Survetõstmissüsteemide tootegrupp

(seadme intelligentsuse tõstja)
Smart Seeria tähis 
2 Pumpade arv
Helix Pumbaseeria nimetus (vt kaasasolevat doku-

mentatsiooni) 

Näide: Wilo-SiBoost Smart-2 Helix V 604/380-60
V Pumba konstruktsioon, vertikaalne standardver-

sioon
6 Nimivooluhulk Q

[m3/h] (2-pooluseline versioon 60 Hz)
04 Pumba astmete arv
380 Nimipinge 380 V (3~)
60 Sagedus, spetsiaalselt käesoleva seadme juures 60 Hz
Näide: Wilo-SiBoost Smart FC-3 Helix V 1007
Wilo Tootenimi
SiBoost Survetõstmissüsteemide tootegrupp

(seadme intelligentsuse tõstja)
Smart Seeria tähis 
FC Juhtseade koos integreeritud sagedusmuunduriga
3 Pumpade arv
Helix Pumbaseeria nimetus (vt kaasasolevat doku-

mentatsiooni) 
V Pumba konstruktsioon, vertikaalne standardversioon
10 Nimivooluhulk Q

[m3/h] (2-pooluseline versioon 50 Hz)
07 Pumba astmete arv
Näide: Wilo-SiBoost Smart-4 Helix VE 1603
Wilo Tootenimi
SiBoost Survetõstmissüsteemide tootegrupp
Smart Seeria tähis 
4 Pumpade arv
Helix Pumbaseeria nimetus (vt kaasasolevat dokumen-

tatsiooni) 
VE Pumba konstruktsioon, vertikaalne elektroonika-

teostus (sagedusmuunduriga)
16 Nimivooluhulk Q

[m3/h] (2-pooluseline versioon 50 Hz või 60 Hz)
03 Pumba astmete arv
Näide: Wilo-SiBoost Smart-4 Helix EXCEL 1005
Wilo Tootenimi
SiBoost Survetõstmissüsteemide tootegrupp
Smart Seeria tähis 
4 Pumpade arv
Helix Pumbaseeria nimetus (vt kaasasolevat doku-

mentatsiooni) 
EXCEL Pumba konstruktsioon, vertikaalne elektrooni-

kateostus (suure kasuteguriga mootor koos 
sagedusmuunduriga)

10 Nimivooluhulk Q
[m3/h] (2-pooluseline versioon 50 Hz või 60 Hz)

05 Pumba astmete arv
Näide: Wilo-SiBoost Smart-2 MVISE 404
Wilo Tootenimi
SiBoost Survetõstmissüsteemide tootegrupp

(seadme intelligentsuse tõstja)
Smart Seeria tähis 
2 Pumpade arv
MVISE Pumbaseeria nimetus (vt kaasasolevat doku-

mentatsiooni) 
4 Nimivooluhulk Q

[m3/h] (2-pooluseline versioon 50 Hz)
04 Pumba astmete arv
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5.2 Tehnilised andmed (standardversioon)
Maksimaalne vooluhulk Vt kataloogi/andmelehte 
Max tõstekõrgus Vt kataloogi/andmelehte
Pöörlemissagedus 2800 – 2900 1/min (püsiv pöörete arv) Helix V 

900–3600 1/min (muutuv pöörlemiskiirus) Helix VE, MVISE 
500 – 3600 1/min (muutuv pöörlemiskiirus) Helix EXCEL 
3500 1/min (püsiv pöörete arv) Helix V 60 Hz

Toitepinge 3~ 400 V ±10 % V (L1, L2, L3, PE)
3~ 380 V ±10 % V (L1, L2, L3, PE) 60 Hz-versioon

Nimivool Vt tüübisilti
Sagedus 50 Hz (Helix V, spetsiaalne versioon: 60 Hz)

50/60 Hz (Helix VE, Helix EXCEL)
Elektriühendus Vt paigaldus- ja kasutusjuhendit ja juhtseadme elektriskeemi
Isolatsiooniklass F
Kaitseklass IP54 (HELIX V; VE; EXCEL…) / IP44 (MVISE)
Võimsustarve P1 Vt pumba/mootori andmesilti
Võimsustarve P2 Vt pumba/mootori andmesilti
Nimiläbimõõdud
Ühendus
Imi-/survetoru

R 1½/ R 1½
(..2 Helix VE 2..)
(..2MVISE 2)
(..2 Helix V/VE/EXCEL 4..)
(..3 Helix VE 2..)
(..3 Helix V 4..)
(..2 Helix V 4..(60 Hz))

R 2/ R 2
(..2 Helix V/VE/EXCEL 6..)
(..2MVISE 4)
(..3MVISE 2)
(..3 Helix VE/EXCEL 4..)
(..4MVISE 2)
(..4 Helix VE 2..)
(..4 Helix V 4..)
(..2 Helix V 6..(60 Hz))
(..3 Helix V 4..(60 Hz))

R 2½/ R 2½
(..2MVISE 8)
(..2 Helix V/VE/EXCEL 10..)
(..2 Helix V 16..)
(..3MVISE 4)
(..3 Helix V/VE/EXCEL 6..)
(..3 Helix V/VE/EXCEL 10..)
(..4MVISE 4)
(..4 Helix VE/EXCEL 4..)
(..4 Helix V/VE/EXCEL 6..)
(..2 Helix V 10..(60 Hz))
(..3 Helix V 6..(60 Hz))
(..3 Helix V 10..(60 Hz))
(..4 Helix V 4..(60 Hz))
(..4 Helix V 6..(60 Hz))

R 3/ R 3
(..2 Helix VE/EXCEL 16..)
(..2 Helix V/VE/EXCEL 22..)
(..3MVISE 8)
(..3 Helix V 16..)
(..4MVISE 8)
(..4 Helix V/VE/EXCEL 10..)
(..2 Helix V 16..(60 Hz))
(..4 Helix V 10..(60 Hz))
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5.3 Tarnekomplekt
• survetõstmissüsteem,
• survetõstmissüsteemi paigaldus- ja kasutusju-

hend,
• pumpade paigaldus- ja kasutusjuhendid,
• juhtseadme paigaldus- ja kasutusjuhend,
• tehase kontrollprotokoll,
• vajadusel paigaldusskeem,
• vajadusel elektriskeem,
• vajadusel sagedusmuunduri paigaldus- ja kasu-

tusjuhend,
• vajadusel sagedusmuunduri tehaseseadistuse 

lisaleht,
• vajadusel signaalianduri paigaldus- ja kasutusju-

hend,
• vajadusel varuosade nimekiri.

5.4 Lisavarustus
Lisavarustus tuleb vajadusel eraldi tellida. 
Wilo-programmi lisavarustuse hulka kuulub nt:

• avatud eelmahuti (näide Fig. 13a),
• suurem membraansurvepaak (eel- või lõppsurve-

poolel),
• kaitseklapp,
• kuivalt töötamise kaitse:

• sagedusmuunduriga süsteemidele igal pumbal 
(SCe): pealevoolurõhuga kasutamisel on imi-
poolele seeriaviisiliselt paigaldatud pealevoolu-
rõhu andur, mis toimib kuivkäigukaitsena. 
(Joonis 6d või 6e)

• ilma sagedusmuundurita seadmete kasutamisel 
pealevoolurõhuga (sisselaskerežiim, pealevoo-
lurõhk vähemalt 1 baar) tarnitakse lisapaigal-
duskomplekt kuivalt töötamise kaitsena (WMS) 
valmis monteerituna (Jn 6a ja 6c.), kui see on 
lisatud tellimusele.

• ujuklüliti,
• tasemereleega kuivkäiguelektroodid,
• kohapeal olemasoleva mahuti elektroodid 

(erivarustus tellimisel),
• elastsed ühendustorud (Fig. 10 - B),
• kompensaatorid (Fig. 9 - B),
• keermetega äärikud ja katted (Fig. 9 ja 10 - D),
• mürasummutav ümbris (erivarustus tellimisel).

Ühendus 
Imi-/survetoru

DN 100/ DN 100
(..2 Helix V/VE/EXCEL 36..)
(..3 Helix VE/EXCEL 16..)
(..3 Helix V/VE/EXCEL 22..)
(..4 Helix V/VE/EXCEL 16..)
(..3 Helix V 16..(60 Hz))
(..4 Helix V 16..(60 Hz))

DN 125/ DN 125
(..2 Helix V/VE/EXCEL 52..)
(..3 Helix V/VE/EXCEL 36..)
(..4 Helix V/VE/EXCEL 22..)

DN 150/ DN 150
(..3 Helix V/VE/EXCEL 52..)
(..4 Helix V/VE/EXCEL 36..)

DN 200/ DN 200
(..4 Helix V/VE/EXCEL 52..)

(Jätame endale õiguse teha muudatusi / vt ka kaasasolevat paigal-
dusskeemi)

Lubatud keskkonnatemperatuur 5 °C kuni 40 °C
Lubatud pumbatavad vedelikud Puhas setteta vesi
Vedeliku lubatud temperatuur 3 °C kuni 50 °C (muud väärtused tellimisel)
Max lubatud töörõhk Survepoolel 16 baari (vt tüübisilti)
Max lubatud sisestusrõhk Kaudne ühendus (siiski max 6 baari)
Teised andmed:
Membraansurvepaak 8 l
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6 Pumba ja lisavarustuse kirjeldus

6.1 Üldine kirjeldus
Wilo Siboost-Smart tüüpi survetõstmissüsteem 
tarnitakse kompaktse seadmena ühendusvalmis 
koos integreeritud juhtimisega. See koosneb 2 
kuni 4 tavaimavast mitmeastmelisest vertikaal-
sest kõrgsurve-tsentrifugaalpumbast, mis on 
üksteisega torudega ühendatud ja paigaldatud 
ühele alusraamile. Ühendada tuleb veel ainult 
sisestuse ja survejuhtmed ning elektrivõrgu ühen-
dus. Paigaldada tuleb veel ka eraldi tellitud ja 
kohaletoimetatud lisavarustus.
Tavaimavate pumpadega survetõstmissüsteem on 
võimalik veevarustussüsteemi külge ühendada nii 
kaudselt (Fig. 8 - süsteemieraldus survetu mahuti 
kaudu) kui ka otseselt (Fig. 7 - ühendus ilma süs-
teemieralduseta). Detailsed andmed kasutatavate 
pumpade konstruktsiooni kohta on esitatud pumba 
komplekti kuuluvas paigaldus- ja kasutusjuhendis.
Joogiveega varustamiseks ja/või tulekustutus-
veena kasutamiseks tuleb järgida vastavaid kehti-
vaid määrusi ja norme. Seadet tuleb nende 
kehtivate määruste kohaselt (Saksamaal stan-
dardi DIN 1988 järgi (DVGW)) kasutada ja hoida 
nii, et oleks tagatud pidev häireteta veevarustus 
ning et ei häiritaks avalikku veevarustust ega 
teisi tarbimissüsteeme. Avalikku veevõrku ühen-
damiseks ja ühendustüübi valimiseks tuleb järgida 
kohalikke määruseid ja standardeid (vt lõik 1.1), 
mida täiustatakse veevarustusettevõtte või vas-
tutava tulekaitseasutuse eeskirjadega. Lisaks 
tuleb arvestada kohalikke iseärasusi (nt liiga kõrge 
või tugevalt kõikuv eelrõhk, mistõttu võib olla vaja 
paigaldada reduktsiooniklapp).

6.2 Survetõstmissüsteemi komponendid
Koguseade koosneb erinevatest põhikoostisosa-
dest. Kasutamisega seotud osade/komponentide 
jaoks kuulub tarnekomplekti eraldi paigaldus- 
ja kasutusjuhend. (vt ka kaasasolevat paigal-
dusskeemi)

Mehaanilised ja hüdraulilised seadmekompo-
nendid (Fig. 1a, 1b, 1c ja 1d):
Kompaktne seade on monteeritud alusraamile 
koos võnkesummutitega (3). See koosneb 2 kuni 
4 kõrgsurve-tsentrifugaalpumbast (1), mis 
koondatakse üheks seadmeks sisend- (4) ja 
surve-kogumistoru (5) abil. Iga pumba külge on 
paigaldatud sisendi- (6) ja survepoolne (7) sulge-
ventiil ning survepoolel tagasilöögiklapp (8). 
Surve-kogumistoru külge on paigaldatud suletav 
üksus koos rõhuanduri (12) ja manomeetriga (11) 
(vt ka Fig. 2a ja 2b).
MVISE, Helix V ja Helix VE seeria pumpadega sead-
metel on surve-kogumistorule (5) paigaldatud 
suletava läbivoolu armatuuriga (10) 8-liitrine 
membraansurvepaak (9) (läbivooluks standardi 
DIN 4807 5. osa kohaselt) (vt ka Fig. 3). Helix 
EXCEL-seeria pumpadega seadmele peab paigal-
duskomplekt sisaldama 8-liitrilist membraansur-
vepaaki (vt Fig. 5).

Seadmete korral, mille igal pumbal on sagedus-
muundur (SCe) seeriaviisiliselt, on ka sisendi-
kogumistorul suletav paigalduskomplekt, millele 
on veel paigaldatud rõhuandur (12) ja manomee-
ter (11) (vt Fig. 6d ja 6e).
Seadmete korral, mille igal pumbal ei ole sagedus-
muundurit, saab sisendi-kogumistorule paigal-
dada valikuliselt või hiljem paigalduskomplekti 
kuivkäigukaitse (WMS) (14) jaoks 
(vt Fig. 6a ja 6c).
Juhtseade (2) on monteeritud otse alusraamile 
ning see on juba ühendatud seadme elektriliste 
komponentidega. Suurema võimsusega seadmete 
korral on juhtseade paigaldatud eraldi põranda-
kappi (BM) ja elektrikomponendid on ühendus-
kaabliga eelühendatud. Lõplik ühendus eraldiseisva 
seinakapi korral peab olema realiseeritud kohapeal 
(vt lõik 7.3 ja juhtseadmega kaasas olev doku-
mentatsioon).
Käesolev paigaldus- ja kasutusjuhend kirjeldab 
kogu süsteemi ainult üldiselt.
Helix EXCEL-seeria pumpadega seadmed (välja 
arvatud seeria 52 pumbad) on veel varustatud 
toruliitmike ümbrise (Fig. 1c, 15a ja 15b) ja kogu-
mistorustikuga.
Kõrgsurve-tsentrifugaalpumbad (1):
olenevalt kasutusalast ja nõutavatest võimsuspa-
rameetritest paigaldatakse survetõstmissüstee-
mile eri tüüpi mitmeastmelised kõrgsurve-
tsentrifugaalpumbad. Arv võib varieeruda 2 kuni 4 
pumba vahel. Kasutatakse kas integreeritud sage-
dusmuunduriga (MVISE, Helix VE või Helix EXCEL) 
või ilma sagedusmuundurita (Helix V) pumpasid. 
Teavet pumpade kohta saab kaasasolevast pai-
galdus- ja kasutusjuhendist.
Juhtseade (2):
Siboost-Smart survetõstmissüsteemi juhtimiseks 
ja reguleerimiseks kasutatakse SC seeria juhtsea-
det. Sõltuvalt pumpade konstruktsioonist ja 
võimsusparameetritest võivad juhtseadmete suu-
rus ja komponendid varieeruda. Sellesse surve-
tõstmissüsteemi paigaldatud juhtseadme kohta 
saab teavet kaasasolevast paigaldus- ja kasutus-
juhendist ja juurdekuuluvast elektriskeemist.

Membraansurvepaagi paigalduskomplekt 
(Fig. 3 või Fig. 5):

• suletava läbivooluliitmikuga (10) membraansur-
vepaak (9)
Paigalduskomplekt rõhuandur survepoolel 
(Fig. 2a ja 2b)/ seadmed, mille igal pumbal on 
sagedusmuundur (SCe), ka pealevoolupoolel 
(Fig. 6d ja 6e):

• manomeeter (11)
• rõhuandur (12a)
• rõhuanduri ühendus elektritoitega (12b)
• tühjendamine/õhueemaldus (16)
• sulgeventiil (17)
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6.3 Survetõstmissüsteemi funktsioon
Wilo SiBost-Smarts seeria survetõstmissüsteemid 
on seeriaviisiliselt varustatud kas koos või ilma 
sagedusmuunduriga/ta tavaimavate mitmeast-
meliste kõrgsurve-ringluspumpadega. Seda 
varustatakse veega sisendi-kogumistoru kaudu.
Iseimeva pumbaga erimudel või üldse imemisel 
sügavamal asuvatest mahutitest, tuleb iga pumba 
jaoks paigaldada eraldi vaakumi- ja survekindel 
põhjaklapiga imitoru, mis peab kulgema pidevalt 
tõusvalt mahutist seadme poole.
Pumbad suurendavad rõhku ja toimetavad vee 
mööda surve-kogumistoru tarbijani. Selleks lüli-
tuvad need rõhust sõltuvalt sisse ja välja. Rõhuan-
durid mõõdavad pidevalt rõhu tegelikku väärtust, 
muudavad selle voolusignaaliks ja edastavad juht-
seadmele.
Sõltuvalt reguleerimisviisist lülitab juhtseade 
pumpasid sisse või välja. Integreeritud sagedus-
muunduriga pumpade kasutamisel muudetakse 
ühe või mitme pumba pöörlemiskiirust, kuni on 
saavutatud seadistatud parameetrid. (Juhtimis- ja 
reguleerimisviisi täpne kirjeldus on esitatud juht-
seadme paigaldus- ja kasutusjuhendis.)
Süsteemi kogu tarnehulk on jagatud mitme 
pumba vahel. Selle eeliseks on süsteemi võimsuse 
täpne sobitamine tegeliku vajadusega ja pumpade 
töö vastavalt kõige sobilikumas võimsusvahemi-
kus. Selle kontseptsiooniga saavutatakse seadme 
kõrge efektiivsus ja madal energiakulu.
Esimesena käivituvat pumpa nimetatakse põhi-
koormuspumbaks. Kõik ülejäänud süsteemitööta-
mispunkti saavutamiseks vajalikke pumpasid 
nimetatakse peakoormuspumpadeks. Seadme 
teostusel joogiveega varustamiseks standardi DIN 
1988 järgi peab pump olema ette nähtud varu-
pumbana, tähendab maksimaalse koormuse korral 
on üks pump ikka veel tööta või valmidusrežiimis.

Kõikide pumpade ühtlaseks kasutamiseks toimub 
juhtimise kaudu pidev pumba ümberlülitus, see 
tähendab, et funktsioonide põhikoormus-/ pea-
koormus- või varupump sisselülitamise järjekorda 
ja jaotamist muudetakse regulaarselt.
Paigaldatud membraansurvepaak (kogumaht u 8 
liitrit) toimib survepoolsele rõhuandurile teatud 
puhvrina ning hoiab ära seadme sisse- ja väljalüli-
tamisel tekkiva vibratsiooni. See võimaldab aga ka 
väikest veevõttu (nt mikrolekete korral) olemas-
oleva varumahu arvelt, ilma et põhikoormuspump 
sisse lülituks. See vähendab pumpade lülitussage-
dust ja stabiliseerib survetõstmissüsteemi tööole-
kut.
ETTEVAATUST! Kahjustusoht!
Pumbad ei tohi kuivalt töötada, et mitte kahjus-
tada võllitihendit või liuglaagrit. Kuivalt tööta-
mise tagajärjel võib pump lekkima hakata.
Seadmetes, mille igal pumbal on sagedusmuundur 
(SCe), jälgitakse sisendipoolse rõhuanduri abil 
pealevoolurõhku ja edastatakse voolusignaalina 
juhtseadmele. Liiga väikse pealevoolurõhu korral 
annab seade tõrketeate ja pumbad seisatakse. 
(Lisateavet vaadake juhtseadme paigaldus- ja 
kasutusjuhendist).
Seadmete puhul, mille igal pumbal ei ole sagedus-
muundurit (SC ja SC-FC), paigaldatakse lisavarus-
tusena avaliku veevõrku vahetuks ühendamiseks 
erinevaid paigalduskomplekte kuivkäigukaitseks 
(WMS) (14) (Fig. 6a ja 6b) koos integreeritud 
rõhulülitiga (22). Rõhulüliti jälgib olemasolevat 
pealevoolurõhku ja saadab liiga madala rõhu korral 
signaali juhtseadmele.
Selleks on sisendi-kogumistoru juures seeriaviisi-
liselt ette nähtud paigalduskoht.
Kaudse ühenduse puhul (süsteemieraldus rõhu-
vaba eelmahuti kaudu) peab kuivalt töötamise 
kaitseks olema eelmahutisse paigaldatud tase-
mest sõltuv signaaliandur. Wilo mahuti kasutami-
sel (nagu näidatud Fig. 13a) sisaldub ujuklüliti juba 
tarnekomplektis (vt Fig. 13b).
Muude, kohapeal olemasolevate mahutite korral 
saab Wilo tootevalikust valida mitmesuguseid sig-
naaliandureid, mis sobivad ka hiljem paigaldami-
seks (näiteks ujuklüliti WA65 või kuivkäiguandurid 
tasemereleega).
HOIATUS! Oht tervisele!
Joogiveevarustuses rakendamisel tuleb kasu-
tada materjale, mis vee kvaliteeti ei mõjuta.
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6.4 Müra
Survetõstmissüsteemid tarnitakse (nagu kirjelda-
tud punktis 5.1) koos erinevate pumbatüüpide 
ja erineva pumpade arvuga. Kõigi eri survetõst-
missüsteemide mürataset ei ole seega võimalik 
siin näidata.

Järgnevas ülevaates on arvestatud standardseeria 
MVI/Helix V pumpadega, mille mootori maksi-
maalne võimsus on ilma sagedusmuundurita 
37 kW: 
          

Järgnevas ülevaates on arvestatud standardseeria 
MVIE Helix VE pumpadega, mille mootori maksi-

maalne võimsus on koos sagedusmuunduriga 
22 kW:     

Mootori nimivõimsus (kW)
0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5

Ma
ksi

ma
aln

e m
üra

tas
e (

*)
Lp

a [
dB

(A
)]

1 pump 56 57 58 59 60 63 66 68 70 70

2 pumpa 59 60 61 62 63 66 70 71 73 73

3 pumpa 61 62 63 64 65 66 72 73 75 75

4 pumpa 62 63 64 65 66 69 73 74 76 76

(*) 50 Hz väärtus (püsiv pöörete arv) tolerantsiga +3dB(A)
Lpa = töökohaga seotud heitetase dB(A)

Mootori nimivõimsus (kW)
9 11 15 18,5 22 30 37

Ma
ksi

ma
aln

e m
üra

tas
e (

*)
Lp

a [
dB

(A
)]

1 pump 70 71 71 72 74 75 80
LWA = 91 dB(A)

2 pumpa 73 74 74 75 77 78 83
LWA = 94 dB(A)

3 pumpa 75 76 76 77 79 80
LWA = 91 dB(A)

85
LWA = 96 dB(A)

4 pumpa 76 77 77 78 80
LWA = 91 dB(A)

81
LWA = 92 dB(A)

86
LWA = 97 dB(A)

(*) 50 Hz väärtus (püsiv pöörete arv) tolerantsiga +3dB(A)
Lpa = töökohaga seotud heitetase dB(A)
LWA = Helivõimsuse tase dB(A) tuleb esitada alates väärtusest Lpa = 80 dB(A)

Mootori nimivõimsus (kW)
0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4

Ma
ksi

ma
aln

e m
üra

tas
e (

**
)

Lp
a [

dB
(A

)]

1 pump 66 68 70 70 70 71 71

2 pumpa 69 71 73 73 73 74 74

3 pumpa 71 73 75 75 75 76 76

4 pumpa 72 74 76 76 76 77 77

(**) 60 Hz väärtused (muudetav pöörlemiskiirus) tolerantsiga +3 dB(A)
Lpa = töökohaga seotud heitetase dB(A)

Mootori nimivõimsus (kW)
5,5 7,5 11 15 18,5 22

Ma
ksi

ma
aln

e m
üra

tas
e (

**
)

Lp
a [

dB
(A

)]

1 pump 72 72 78 78 81
LWA = 92 dB(A)

81
LWA = 92 dB(A)

2 pumpa 75 75 81
LWA = 92 dB(A)

81
LWA = 92 dB(A)

84
LWA = 95 dB(A)

84
LWA = 95 dB(A)

3 pumpa 77 77 83
LWA = 94 dB(A)

83
LWA = 94 dB(A)

86
LWA = 97 dB(A)

86
LWA = 97 dB(A)

4 pumpa 78 78 84
LWA = 95 dB(A)

84
LWA = 95 dB(A)

87
LWA = 98 dB(A)

87
LWA = 98 dB(A)

(**) 60 Hz väärtused (püsiv pöörete arv) tolerantsiga +3dB(A)
Lpa = töökohaga seotud heitetase dB(A)
LWA = Helivõimsuse tase dB(A) tuleb esitada alates väärtusest Lpa = 80 dB(A)
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Järgnevas ülevaates on arvestatud standardseeria 
Helix EXCEL pumpadega, mille mootori maksi-

maalne võimsus on koos sagedusmuunduriga 
7,5 kW:   

Järgnevas ülevaates on arvestatud standardseeria 
MVISE pumpadega:

  

Mootori tegeliku nimivõimsuse leiate tarnitud 
pumba tüübisildilt.
Siin mitte märgitud mootorivõimsuste ja/või teiste 
pumbaseeriate jaoks vaadake pumpade Paigaldus- 
ja kasutusjuhendis olevaid üksikute pumpade 

müratasemeid või vaadake see järgi pumpade 
kataloogist. Tarnitud üksikpumba tüübi müra-
väärtuse kaudu on võimalik järgmise tegevusviisi 
kaudu arvutada süsteemi kogu müratase.      

HOIATUS! Oht tervisele!
Üle 80 dB(A) mürataseme korral peab käitav 
personal, kes viibib töötamise ajal seadme lähe-
duses, võtma kasutusele sobivad kuulmiskait-
sevahendid.

Mootori nimivõimsus (kW)
1,1 2,2 3,2 4,2 5,5 6,5 7,5

Ma
ksi

ma
aln

e m
üra

tas
e (

**
)

Lp
a [

dB
(A

)]

1 pump 70 70 71 71 72 72 72

2 pumpa 73 73 74 74 75 75 75

3 pumpa 75 75 76 76 77 77 77

4 pumpa 76 76 77 77 78 78 78

(**) 60 Hz väärtused (muudetav pöörlemiskiirus) tolerantsiga +3 dB(A)
Lpa = töökohaga seotud heitetase dB(A)

Pump MVISE
206 210 404 406 410 803 806

Ma
ksi

ma
aln

e m
üra

tas
e (

**
)

Lp
a [

dB
(A

)]

1 pump 48 50 50 50 53 53 55

2 pumpa 51 53 53 53 56 56 58

3 pumpa 53 55 55 55 58 58 60

4 pumpa 54 56 56 56 59 59 61

(**) 50 Hz väärtused (muudetav pöörlemiskiirus) tolerantsiga +3 dB(A)
Lpa = töökohaga seotud heitetase dB(A)

Arvutus
Üksikpump .... dB(A)

2 pumpa kokku +3 dB(A) (tolerants +0,5)

3 pumpa kokku +4,5 dB(A) (tolerants +1)

4 pumpa kokku +6 dB(A) (tolerants +1,5)

Kogu müra tase = .... dB(A)

Näiteks (4 pumbaga survetõstmissüsteem)
Üksikpump 74 dB(A)

4 pumpa kokku +6 dB(A) (tolerants +3)

Kogu müra tase = 80...83 dB(A)
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7 Ülesseadmine/paigaldamine

7.1 Paigalduskoht
• Survetõstmissüsteem tuleb paigaldada tehnilisse 

keskusesse või kuiva, hea ventilatsiooniga, kül-
makindlasse, eraldiasetsevasse ja lukustatavasse 
ruumi (vajadusel järgida nt standardi DIN 1988 
nõudeid).

• Paigaldusruumis peab olema piisavate mõõtme-
tega põrandakuivendus (ühendus kanalisatsioo-
niga vmt).

• Ruumis ei tohi olla ega sinna tungida kahjulikke 
gaase.

• Peab olema piisavalt palju ruumi hooldustööde 
teostamiseks. Peamõõdud leiate kaasasolevast 
paigaldusplaanist. Seadmele peaks olema vähe-
malt kahest küljest vaba juurdepääs.

• Juhtseadme ukse avamiseks (seadmele vaadates 
vasakule) ja juhtseadme hooldustöödeks jälgige 
piisava liikumisruumi olemasolu 
(vähemalt 1000 mm - vrd Fig. 14).

• Paigalduspind peab olema horisontaalne ja ühel 
tasapinnal. Minimaalne kõrguste ühtlustamine 
stabiilsuse tagamiseks on võimalik alusraami võn-
kesummutitega. Vajadusel laske selleks kontra-
mutter lahti ja keerake vastavat võnkesummutit 
natukene välja. Seejärel keerake kontramutter 
jälle kinni.

• Seade on ette nähtud kasutamiseks keskkonna-
temperatuuril maksimaalselt 0 °C kuni 40 °C suh-
telisel õhuniiskusel 50%.

• Ei ole soovitatav paigaldada ja kasutada elu- ja 
magamisruumide läheduses.

• Torude pingevabaks ühendamiseks ja selleks, et 
vältida mehaanilise vibratsiooni ülekandumist, 
tuleks kompensaatoreid (Fig. 9 – B) kasutada 
pikkusepiirikute või elastsete ühendustorudega 
(Fig. 10 – B).

7.2 Paigaldus

7.2.1 Vundament/aluspind
Survetõstmissüsteemi konstruktsioon võimaldab 
seda paigaldada ühetasasele betoonpõrandale. 
Kuna alusraam on paigutatud reguleeritava kõr-
gusega võnkesummutitele, on seadme ja ehitise 
vahel olemas võnkeisolatsioon.
TEATIS!
Tarnimisel võivad võnkesummutid olla transpor-
ditehnilistel põhjustel lahti monteeritud. Enne 
survetõstmissüsteemi paigaldamist tuleb üle 
kontrollida, kas kõik võnkesummutid on külge 
monteeritud ja mutritega lukustatud. (vt ka Fig. 9)
Pöörake tähelepanu:
Kohapealse täiendava kinnitamise korral põranda 
külge tuleb arvestada, et kasutataks meetmeid 
vibratsiooni ülekandumise vältimiseks.

7.2.2 Hüdrauliline ühendus ja torud
Ühendamisel avalikku joogiveevõrku tuleb järgida 
kohaliku veevarustusettevõtte vastavaid nõudeid.
Seadme võib ühendada alles pärast kõikide keevi-
tus ja jootmistööde lõppu ning pärast torustiku ja 
tarnitava survetõstmissüsteemi nõuetekohast 
läbipesu ja vajadusel desinfitseerimist 
(vt punkti 7.2.3).
Kohapealsed torud tuleb paigaldada kindlasti pin-
gevabalt. Selleks on soovitatav kasutada pikkuse-
piirikuga kompensaatoried või painduvaid 
ühendustorusid, et vältida torude pingestumist ja 
süsteemi vibratsiooni ülekandumist hoonele. Ärge 
kinnitage torusid survetõstmissüsteemi torustiku 
külge, et vältida mehaanilise vibratsiooni ülekan-
dumist ehitisele (näidist vt Fig. 9; 10 - C).
Ühendus tehakse vastavalt kohalikele oludele, 
valikuliselt kas seadmest paremale või vasakule. 
Juba eelnevalt paigaldatud pimeäärikud või keer-
mega katted tuleb vajadusel ümber tõsta.
Imitoru voolutakistust tuleb hoida võimalikult 
väiksena (s.t lühike toru, vähe torupõlvi, piisavalt 
suured sulgeventiilid), sest muidu võib suure voo-
luhulga korral kõrgete rõhukadude tõttu reagee-
rida kuivkäigukaitse. (Arvestage pumba kasulikku 
positiivset imikõrgust, vältige rõhukadusid ja 
kavitatsiooni).
TEATIS! 
Ümbrisega seadete korral on soovitatav ümbris 
enne ühendamist eemaldada ja paigaldada uuesti 
pärast kõikide paigaldus- ja seadistustööde lõppu 
(vt Fig. 11a ja 11b).

7.2.3 Hügieen (joogiveemäärus TrinkwV 2001)
Teie käsutusse antud survetõstmissüsteem vas-
tab kehtivatele tehnilistele eeskirjadele, eriti 
standardile DIN 1988, ja selle laitmatut tööd on 
tehases kontrollitud. Palun arvestage, et kasuta-
mise korral joogivee valdkonnas tuleb joogiveeva-
rustuse terviksüsteem anda käitajale üle 
hügieeniliselt laitmatus seisukorras!
Selleks järgige ka asjakohaseid nõudeid, mis on 
toodud standardi DIN 1988 2. osa jaotises 11.2, 
ning standardi DIN kohta käivaid kommentaare. 
See hõlmab joogiveemääruse TwVO § 5. Lõigu 4 
järgi ka mikrobioloogilisi nõudeid, vajaduse korral 
läbipesemist ja vajalikel tingimustel desinfitseeri-
mist. Piirväärtused, millest tuleb kinni pidada, 
leiate joogiveemäärusest TwVO § 5.
HOIATUS! Saastunud joogivesi on tervisele 
ohtlik!
Torustiku ja süsteemi läbipesemine vähendab 
joogivee kvaliteedi rikkumise ohtu. 
Süsteemi pikema seismise korral tuleb vett 
kindlasti vahetada.
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Et süsteemi oleks lihtne läbi pesta, soovitame sur-
vetõstmissüsteemi lõppsurvepoolele lähima sul-
geseadme ette paigaldada T-detaili (survepoolel 
membraanhüdrofoori kasutamisel vahetult selle 
järele). Selle haru, varustatuna sulgeseadisega, 
on ette nähtud tühjendamiseks heitveesüsteemi 
läbipesu ajal ja peab olema dimensioneeritud vas-
tavalt ühe üksikpumba maksimaalse vooluhulga 
järgi (vt Fig. 7 ja 8 pos. 28). Kui ühtki vaba välja-
voolu pole, siis tuleb nt vooliku ühendamisel 
arvestada DIN 1988 T5 versioone.

7.2.4 Kuivalt töötamise/kuivkäigukaitse 
(lisavarustus)

Kuivalt töötamise kaitsme paigaldamine
• Vahetu ühenduse korral avaliku veevõrguga: 

Seadmetesse, mille igal pumbal on sagedusmuun-
dur (SCe), on juba sisendipoolele paigaldatud 
rõhuanduriga paigalduskomplekt, mis jälgib pea-
levoolurõhku ning edastab voolusignaali juhtse-
admele. Selle puhul pole lisatarvikuid vaja!
Seadmetes, mille igal pumbal ei ole sagedus-
muundurit (SC ja SC-FC), keerake paigalduskomp-
lekt kuivkäigukaitse (WMS) imikogumistorule 
selleks ettenähtud ühendusotsaku külge ja tihen-
dage (hilisema paigalduse korral) ning looge juht-
seadme elektrilised ühendused paigaldus- ja 
kasutusjuhendi ning juhtseadme elektriskeemi 
kohaselt (Fig. 6a ja 6c).

• Kaudse ühenduse korral, s.t töötamiseks kohapeal 
olemasolevate mahutitega:
Paigaldage ujuklüliti mahutisse nii, et langeva 
veetaseme juures antakse umbes 100 mm üle 
veevõtuühenduskohta lülitussignaal „kuivkäik“. 
(Wilo programmi mahutite kasutamisel on ujuklü-
liti juba paigaldatud (Fig. 13a ja 13b)).

• Alternatiiv: Paigaldage eelmahutisse 3 sukelduvat 
elektroodi. Järjekord peab olema järgmine: 1. 
elektrood, kui maanduselektrood tuleb paigutada 
mahuti põhjast pisut kõrgemale (peab olema alati 
sukeldatud), alumise lülitustaseme (kuivkäik) 
jaoks tuleb 2. elektrood paigutada u 100 mm 
vaheltvõtuliitmikust kõrgemale. Ülemise lülitus-
taseme jaoks (kuivkäik likvideeritud) tuleb 3. 
elektrood paigutada vähemalt 150 mm alumisest 
elektroodist kõrgemale. Elektriühendus juhtsead-
mes tuleb teostada vastavalt juhtseadme paigal-
dus- ja kasutusjuhendile ja lülitusskeemile.

7.2.5 Membraansurvepaak (lisavarustus)
Seadme tarnekomplekti kuuluv membraansurve-
paaki (8 liitrit) võib transporditehnilistel ja hügiee-
nilistel kaalutlustel tarnida mitte kokkupanduna 
eraldi pakendis. Enne kasutuselevõtmist paigal-
dage membraansurvepaak läbivooluarmatuurile 
(vt Fig. 2a ja 3).
TEATIS
Siin tuleb jälgida, et läbivoolu armatuur ei oleks 
valesti ühendatud. Armatuur on õigesti paigalda-
tud, kui tühjendusventiil (vt ka Fig. 3) või pealetrü-
kitud voolusuunda näitavad nooled kulgavad 
paralleelselt kogumistoruga.
Helix EXCEL seeria pumpadega seadmete 
(ümbrisega!) puhul peab tarnekomplektis sisal-
duma membraansurvepaak.
Kui on vajalik paigaldada suurem membraansurve-
paak, tuleb järgida seadme paigaldus- ja kasutus-
juhendit. Joogiveerakenduse korral tuleb 
paigaldada läbivoolav membraansurvepaak stan-
dardi DIN 4807 kohaselt. Membraansurvepaagi 
juures tuleb samuti arvestada piisava ruumiga 
hooldustöödeks või väljavahetamiseks.
TEATIS
Membraansurvepaaki on vaja regulaarselt kont-
rollida direktiivi 97/23/EÜ kohaselt. (Saksamaal 
tuleb veel arvestada tööohutuse määruse §-
e 15(5) ja 17 ning lisa 5.)
Ülevaatuste, kontrollimis- ja hooldustööde jaoks 
tuleb paigaldada torusse mahuti ette ja järele sul-
geliitmik. Selleks et hoida ära seadme seiskamine, 
võib hooldustööde jaoks paigaldada möödaviigud 
membraansurvepaagi ühenduste ette ja järele. 
Selline möödaviik (nt vt Fig. 7 ja 8 positsioon 33) 
tuleb pärast tööde lõpetamist täielikult eemal-
dada, et hoida ära vee seismajäämine! Erijuhised 
hooldus- ja kontrollimistöödeks leiate vastava 
membraansurvepaagi paigaldus- ja kasutusju-
hendist.
Membraansurvepaagi dimensioonimisel tuleb 
arvestada seadme süsteemitingimusi ja pumpa-
misandmeid. Seejuures tuleb jälgida membraan-
survepaagi piisavat läbivoolu. 
Survetõstmissüsteemi maksimaalne vooluhulk ei 
tohi ületada membraansurvepaagi liitmiku maksi-
maalselt lubatud vooluhulka (vt tabel 1 või tüübi-
sildil ning mahuti paigaldus- ja kasutusjuhendis 
olevaid andmeid). 

Nimiläbimõõt DN 20 DN 25 DN 32 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
Ühendus (Rp ¾“) (Rp 1“) (Rp 1¼“) Äärik Äärik Äärik Äärik
Max vooluhulk (m3/h) 2,5 4,2 7,2 15 27 36 56
Tabel 1
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7.2.6 Kaitseklapp (lisavarustus)
Lõppsurve poolele tuleb paigaldada siis kontrolli-
tud kaitseklapp, kui maksimaalselt lubatud 
eelrõhu ja DEA maksimaalse pumpamisrõhu 
summa võib ületada mõne paigaldatud süsteemi-
komponendi lubatud töörõhku. Kaitseklapp peab 
olema paigaldatud nii, et 1,1-kordse lubatud 
töörõhu korral lastakse seejuures tekkiv surve-
tõstmissüsteemi pumpamisrõhk välja (teostuse 
andmed leiate survetõstmissüsteemi andmeleh-
tedelt/tunnusjoontelt). Äravoolav vesi tuleb kind-
lalt välja juhtida. Kaitseklapi paigaldamiseks 
järgige selle juurde kuuluvat paigaldus- ja kasu-
tusjuhendit ning kehtivaid määrusi.

7.2.7 Rõhuvaba eelmahuti (lisavarustus)
Survetõstmissüsteemi kaudseks ühendamiseks 
avaliku joogiveevõrguga tuleb seade paigaldada 
koos rõhuvaba eelmahutiga standardi DIN 1988 
kohaselt. Eelmahuti paigaldamisele kehtivad 
samad reeglid kui survetõstmissüsteemile (vt 7.1). 
Mahuti põhi peab toetuma täies ulatuses tugevale 
aluspinnale.
Aluspinna kandevõime teostamisel tuleb arvesse 
võtta vastava mahuti maksimaalset täitekogust. 
Paigaldamisel arvestage piisava ruumiga kontrolli-
mistöödeks (vähemalt 600 mm mahuti kohal ja 
1000 mm ühenduspooltel). Täis mahuti viltune 
asend ei ole lubatud, kuna ebaühtlane koormus 
võib selle purustada.
Meie poolt lisavarustusena tarnitav rõhuvaba 
(s.t selles on atmosfäärirõhk) suletud PE-mahuti 
tuleb paigaldada mahutiga kaasasoleva trans-
pordi- ja paigaldusjuhendi kohaselt.
Üldiselt kehtib järgmine toimimisviis: mahuti tuleb 
enne kasutuselevõttu ühendada ilma mehaanilise 
pingeta. See tähendab, et ühendus peaks olema 
loodud painduvate detailide abil, nagu kompen-
saatorid ja voolikud.
Mahuti ülevooluseade tuleb ühendada kehtivate 
eeskirjade kohaselt (Saksamaal DIN 1988/T3 või 
eelnõu 1988-300) .
Tuleb rakendada sobivaid abinõusid soojuse üle-
kandumise vältimiseks ühendusvoolikute kaudu. 
Wilo tootevalikus olevad PE-mahutid on ette näh-
tud kasutamiseks vaid puhta veega. Vee maksi-
maalne temperatuur ei tohi ületada 50 °C (vt ka 
mahuti dokumentatsiooni).
ETTEVAATUST! Materiaalse kahju oht!
Mahutid on valmistatud staatiliselt nimikogu-
sele. Hilisemad muudatused võivad vähendada 
staatikat ja põhjustada lubamatut deformeeru-
mist või isegi mahuti purunemist.
Enne survetõstmissüsteemi kasutuselevõttu tuleb 
teostada elektriühendus (kuivkäigukaitse) süs-
teemi juhtseadmega (andmed leiate juhtseadme 
paigaldus- ja kasutusjuhendist).
TEATIS!
Enne täitmist tuleb mahuti puhastada ja loputada!
ETTEVAATUST! Oht tervisele ja kahjustusoht!
Plastmahutitel ei tohi kõndida. Katetel kõndi-
mine või nende koormamine võib põhjustada 
õnnetusi ja kahjustusi.

7.2.8 Kompensaatorid (lisavarustus)
Survetõstmissüsteemi pingevabaks paigaldami-
seks tuleb torudele paigaldada kompensaatorid 
(Fig. 9 - B). Kompensaatorid peavad reaktsiooni-
jõudude hajutamiseks olema varustatud vibrat-
siooni isoleeriva pikkusepiirikuga. 
Kompensaatorid peavad olema torudesse paigal-
datud pingevabalt. Tasakaalustusvigu või torude 
pikkuse erinevusi ei tohi kompensaatorite abil 
ühtlustada. Paigaldamisel tuleb poldid risti kinni 
keerata. Poltide otsad ei tohi ulatuda üle ääriku. 
Kui kompensaatorite läheduses tehakse keevitus-
töid, tuleb kompensaatorid kinni katta (sädemed, 
soojuskiirgus). Kompensaatorite kummidetaile ei 
tohi värviga katta ja neid tuleb kaitsta õliga määr-
dumise eest. Süsteemis peavad kompensaatorid 
olema igal ajal kontrollimiseks juurdepääsetavad 
ning neid ei tohi seetõttu toruisolatsiooniga katta.
TEATIS!
Kompensaatorid võivad kuluda. Vajalik on regu-
laarne pragunemise või mullide, hõõrdunud koh-
tade või muude puuduste tekkimise kontrollimine 
(vt soovitusi DIN 1988).

7.2.9 Elastsed ühendustorud (lisavarustus)
Keermesliitega torude korral võib kasutada surve-
tõstmissüsteemi pingevabaks monteerimiseks ja 
torude väikese pikkuseerinevuse korral paindu-
vaid ühendusvoolikuid (Fig. 10 - B). WILO-prog-
rammi painduvad ühendusvoolikud on 
valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest 
kestaga kvaliteetterasest gofreeritud voolikust. 
Survetõstmissüsteemi paigaldamiseks on üks ots 
varustatud lametihendiga, sisekeermega, kvali-
teetterasest keermesliitega. Teiste torudega 
ühendamiseks on teine ots varustatud väliskeer-
mega. Olenevalt süsteemi suurusest tuleb kinni 
pidada maksimaalselt lubatud deformatsioonist 
(vt tabelit 2 ja Fig. 10). Elastsed ühendustorud ei 
sobi aksiaalsete võngete vastuvõtuks ja vastava 
liikumise tasakaalustamiseks. Käändumist ja pain-
dumist paigaldamisel tuleb vältida vastavate töö-
riistade abil. Torunurkade paigaldamisel tuleb 
seade sobivaid abinõusid kasutades vibratsiooni 
vähendamiseks põranda külge kinnitada. Süstee-
mis peavad painduvad ühendustorud olema igal 
ajal kontrollimiseks juurdepääsetavad ning neid ei 
tohi seetõttu toruisolatsiooniga katta.
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TEATIS!
Elastsed ühendustorud kuluvad tööst tingitult. 
Vajalik on regulaarne lekete ja muude puuduste 
kontroll (vt soovitusi DIN 1988).

7.2.10 Reduktsiooniklapp (lisavarustus)
Reduktsiooniklappi on vaja rakendada rõhu kõiku-
mise korral sisendtorus üle 1 baari või kui peale-
voolurõhu kõikumine on nii suur, et on vaja 
süsteem välja lülitada või kui süsteemi üldrõhk 
(eelrõhk ja pumpade tõstekõrgus nullkoguse 
punktis – vt töökarakteristikut) ületab nimirõhku. 
Et reduktsiooniklapp saaks oma ülesannet täita, 
peab olema minimaalse rõhu langus umbes 5 m 
või 0,5 baari. Rõhk reduktsiooniklapi taga 
(tagarõhk) on lähtealuseks survetõstmissüsteemi 
üldise tõstekõrguse määramiseks. Reduktsioonik-
lapi paigaldamisel peaks pealevoolurõhu poolel 
olema sisestusala umbes 600 mm.

7.3 Elektriühendus
OHT! Surmavate vigastuste oht!
Elektriühendus tuleb lasta teha kohaliku energia 
teenusepakkuja (EVU) volitatud elektrikul 
kehtivate kohalike eeskirjade kohaselt 
(VDE eeskirjad).
SiBoost Smart seeria survetõstmissüsteemid on 
varustatud SC, SC-FC või SCe seeria juhtseadme-
tega. Elektriühenduse loomisel tuleb kindlasti jär-
gida juurdekuuluvat paigaldus- ja kasutusjuhendit 
ning kaasasolevaid elektriskeeme. Üldised punk-
tid, mida on vaja arvesse võtta, on alljärgnevalt 
loetletud:

• võrguühenduse vooluliik ja pinge peavad vastama 
andmesildil ja juhtseadme lülitusskeemil toodud 
andmetele,

• elektrijuhe peab vastavalt survetõstmissüsteemi 
koguvõimsusele olema piisava suurusega (vt and-
mesilti ja andmelehte),

• väline kaitse peab olema teostatud vastavalt 
standardile DIN 57100/VDE0100 osa 430 ja 
osa 523 (vt andmelehte ja lülitusskeeme),

• kaitseabinõuna tuleb survetõstmissüsteem nõue-
tekohaselt (s.t vastavalt kohalikele eeskirjadele ja 
oludele) maandada, selleks ettenähtud ühendu-
sed on vastavalt märgistatud (vt ka lülitusskeemi).

OHT! Surmavate vigastuste oht!
Kaitseabinõuna ohtlike puutepingete vastu:

• ilma sagedusmuundurita (SC) survetõstmissüs-
teemide korral tuleb paigaldada rikkevoolukait-
selüliti (FI-lüliti) aktiveerimisvooluga 30 mA või

• sagedusmuunduriga (SC-FC või SCe) survetõst-
missüsteemide korral tuleb paigaldada voolu-
tundlik rikkevoolukaitselüliti 
aktiveerimisvooluga 300 mA;

• süsteemi ja üksikkomponentide kaitseklass on 
näidatud tüübisiltidel ja/või andmelehtedel;

• muud meetmed/seadistused jms on esitatud 
juhtseadme paigaldus- ja kasutusjuhendis ning 
juhtseadme elektriskeemil.

Nimiläbimõõt,
Ühendus

Keere
Keermeühendus

Kooniline 
väliskeere

Maksimaalne kään-
deraadius
RB millimeetrites

Maksimaalne kään-
denurk
BW kraadides

DN 40 Rp 1½" R 1½" 260 60
DN 50 Rp 2" R 2" 300 50
DN 65 Rp 2½" R 2½" 370 40
Tabel 2
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8 Kasutuselevõtmine/käitusest 
eemaldamine
Soovitame lasta teostada seadme esmase kasutu-
selevõtu Wilo müügijärgses hoolduses. Pöörduge 
edasimüüja, lähima Wilo-esinduse või otse meie 
keskuse kleinditeeninduse poole.

8.1 Üldised ettevalmistused ja kontrollmeetmed
• enne esmakordset sisselülitamist tuleb kontrollida 

kohapealseid ühendusi, eriti maandust,
• kontrollida toruühendusi pingevabaduse suhtes;
• seade täita ja vaatluse kaudu kontrollida seadet 

lekete suhtes,
• avada pumpade ning imi- ja survetoru sulge-

ventiilid;
• avage pumba õhutuskruvid ja täitke pumbad aeg-

laselt veega, et õhk täielikult välja suruda.
ETTEVAATUST! Materiaalse kahju oht!
Ärge laske pumbal kuivalt töötada. Kuivalt töö-
tamine rikub pumba liugrõngastihendi ja/või 
põhjustada mootori ülekoormuse.

• Imemisrežiimil (s.t negatiivse tasemevahe korral 
eelmahutis ja pumpades) tuleb pump ja imitoru 
täita õhutuskruvi ava kaudu (vajaduse korral kasu-
tage lehtrit).

• Kui paigaldatud on membraansurvepaak (valiku-
line või lisavarustus), tuleb seda kontrollida õigesti 
seadistatud pealevoolurõhu suhtes (vt Fig. 3 ja 4).

• Selleks:
• tehke mahuti veepoolel survevabaks (sulgege 

läbivooluliitmik (A, Fig. 3 laske jääkvesi tühjen-
dustoru kaudu välja (B, Fig. 3)),

• kontrollige õhurõhu mõõtseadisega gaasirõhku 
membraansurvepaagi õhuventiili juures (üleval, 
eemaldage kaitsekate) (C, Fig. 3), Vajaduse kor-
ral korrigeerige rõhku, kui see on liiga madal 
[(PN 2 = pumba sisselülitusrõhk p/min miinus 
0,2 – 0,5 baari või väärtus mahutil oleva tabeli 
järgi (vt ka Fig. 3)]. Selleks lisage lämmastikku 
(Wilo-klienditeenindus).

• liiga kõrge rõhu korral laske lämmastikku ventiili 
kaudu välja, kuni on saavutatud vajalik väärtus.

• pange kaitsekate uuesti peale,
• sulgege läbivooluliitmiku tühjendusklapp ja 

avage läbivooluliitmik.
• Kui seadme rõhk on > PN 16, tuleb membraansur-

vepaagi täitmisel järgida tootja ettekirjutusi, mis 
on ära toodud paigaldus- ja kasutusjuhendis.
 OHT! Surmavate vigastuste oht!
Liiga kõrge pealevoolurõhk (lämmastik) memb-
raansurvepaagis võib mahutit kahjustada või 
selle purustada ja põhjustada seeläbi inimestele 
vigastusi.
Survemahutite ja tehniliste gaaside käsitsemisel 
tuleb kindlasti järgida ohutusnõudeid.
Selles dokumentatsioonis (Fig. 5) on andmed 
rõhu kohta esitatud baarides(!). Kui kasutatakse 
erinevaid rõhu mõõtskaalasid, tuleb kindlasti 
järgida teisendusreegleid.

• Kaudse ühenduse korral tuleb kontrollida, et vee-
tase oleks mahutis piisav, või vahetu ühenduse 
korral, et sisestusrõhk oleks piisav 
(vähemalt 1 baar).

• Kontrollige, et kuivalt töötamise kaitse oleks 
õigesti paigaldatud (ptk 7.2.4).

• Paigutage ujuklüliti või kuivkäigu andurid mahutis 
nii, et survetõstmissüsteem lülituks vee miini-
mumtaseme korral ohutult välja (ptk 7.2.4).

• Standardmootoriga (ilma integreeritud sagedus-
muundurita Helix-V) pumpade pöörlemissuuna 
kontrollimine: Lülitage lühikeseks ajaks sisse ja 
kontrollige, kas pumpade pöörlemissuund vastab 
pumbakorpusel oleva noole suunale. Kui pöörle-
missuund on vale, vahetage 2 faasi omavahel ära.
OHT! Surmavate vigastuste oht!
Enne faaside vahetamist lülitage seade pealüli-
tist välja.

• Kontrollige, kas mootori kaitselüliti on juhtsead-
mes seadistatud nimivoolule vastavalt mootori 
andmesiltidel antud väärtusele.

• Pumbad peaksid vaid korraks vastu suletud surve-
poolseid sulgeventiile töötama.

• Kontrollige ja seadistage nõutud tööparameetreid 
juhtseadmel vastavalt kaasasolevale paigaldus- ja 
kasutusjuhendile.

8.2 Kuivkäigukaitse (WMS)
Pealevoolurõhuga kasutamisel

• Seadmed, mille igal pumbal ei ole sagedusmuun-
durit (SC ja SC-FC)
Lisavarustuses oleva paigalduskomplekti 
kuivkäigukaitse (WMS) (Fig. 6a ja 6c) rõhulüliti 
pealevoolurõhu seireks on tehasseadistuses mää-
ratud väärtusele 1 baar (väljalülitus sellest alla-
poole jäämise korral) ja u 1,3 baari (taassisselülitus 
selle ületamise korral). Seda seadistust ei ole või-
malik muuta.

• Seadmed, mille igal pumbal on sagedusmuundur 
(SCe)
Sisendipoolele paigaldatud rõhuandurit saab pea-
levoolurõhu seireks aktiveerida juhtseadmes ka 
kuivkäigukaitse signaaliandurina (Fig. 5c). Rõhu 
väärtust väljalülitamiseks ja taassisselülitamiseks 
saab juhtseadmes seadistada teatud vahemikule. 
Tehase poolt on väljalülitamine seadistatud 1,0-
baarise rõhust allajäämise peale ja taassisselülita-
mine 1,3-baarise rõhu ületamise peale. Aktiveeri-
mise ja seadistamise kohta lisateabe saamiseks 
vaadake juhtseadmega kaasasolevat paigaldus- ja 
kasutusjuhendit.
Kui kuivkäigu signaaliandurina kasutatakse muud 
rõhulülitit, siis järgige selle kohta käivat seadis-
tusvõimaluste kirjeldust. Selleks vaadake juhtse-
admes vajalike seadistuste tegemiseks selle 
juhtseadmega kaasolevat paigaldus- ja kasutus-
juhendit.
Eelmahutiga kasutamisel (sisselaskerežiim)
Wilo eelmahuti korral toimib kuivkäigu kontroll 
ujuklüliti abil tasemest olenevalt. See tuleb juht-
seadmes enne kasutuselevõttu elektriliselt ühen-
dada.
Ühendamisel ja vajalike seadistuste tegemisel jär-
gige juhtseadmega kaasas olevat dokumentat-
siooni ning paigaldus- ja kasutusjuhendit.
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8.3 Seadme kasutuselevõtmine
Pärast seda, kui on läbi viidud ettevalmistustööd ja 
kontrollmeetmed vastavalt ptk 8.1, tuleb pealüli-
tist sisse lülitada ja viia juhtimine automaatrežii-
mile. Rõhuandur mõõdab olemasolevat rõhku ja 
edastab vastava elektrilise signaali juhtseadmele. 
Kui rõhk on väiksem kui seadistatud sisselülitus-
rõhk, lülitab see sõltuvalt seadistatud parameetri-
test sisse esmalt põhikoormuspumba ja vajadusel 
peakoormuspumba, kuni tarbija torud on veega 
täidetud ja seadistud rõhk saavutatud.
HOIATUS! Oht tervisele!
Kui seade pole siiani veel läbi pestud, siis tuleb 
see hiljemalt nüüd korralikult läbi loputada. 
(vt lõiku 7.2.3)

8.4 Seadme käitusest eemaldamine
Kui survetõstmissüsteem tuleb hoolduse, remondi 
või muude meetmete jaoks tööst kõrvaldada, siis 
toimige nii, nagu alljärgnevalt kirjeldatud!

• lülitage elektritoide välja ja kindlustage uuesti sis-
selülitamise vastu,

• sulgege seadme ees ja taga sulgeventiilid;
• tõkestage membraansurvepaak läbivoolu arma-

tuuril ja tühjendage.
• vajadusel tühjendage kogu süsteem.

9 Hooldus
Suurima töökindluse ja võimalikult madalate käi-
tuskulude tagamiseks on soovitatav survetõst-
missüsteemi regulaarselt kontrollida ja hooldada 
(vt standard DIN 1988). Selleks on soovitatav sõl-
mida hooldusleping mõne vastava eriettevõttega 
või meie hooldekeskusega. Regulaarselt tuleb 
teostada järgmisi kontrollimisi:

• Survetõstmissüsteemi töövalmiduse kontroll.
• Pumpade võllitihendite kontroll. Võllitihendi mää-

rimiseks on vaja vett, mida vähesel määral võib ka 
tihendist välja tungida. Kui võllitihendist väljub 
vett märgatavalt rohkem, tuleb see välja vahe-
tada.

• Kontrollige, et membraansurvepaagi (valikuline 
või lisavarustus) seadistatud eelrõhk ja tihedus 
(vt pilt 2b) oleksid korras (soovitatav 3-kuulise 
intervalliga).
ETTEVAATUST! Materiaalse kahju oht!
Vale pealevoolurõhu korral pole tagatud memb-
raansurvepaagi töötamine, mis põhjustab 
membraanide kiiremat kulumist ja võib tekitada 
seadme rikkeid.
Eelrõhu kontrollimiseks:

• tehke mahuti veepoolel survevabaks (sulgege 
läbivooluliitmik (A, Fig. 3) ja laske jääkvesi tühjen-
dustoru kaudu välja (B, Fig. 3)),

• kontrollige õhurõhu mõõtseadisega gaasirõhku 
membraansurvepaagi ventiili juures (üleval, 
eemaldage kaitsekate) (C, Fig. 3),

• vajaduse korral korrigeerige rõhku lämmastiku 
lisamisega. (PN 2 = pumba sisselülitusrõhk p/min 
miinus 0,2–0,5 baari või väärtus mahutil oleva 
tabeli järgi (Fig. 4) – Wilo klienditeenindus). Liiga 
kõrge rõhu korral laske lämmastikku ventiili kaudu 
välja.
Sagedusmuunduriga seadmete korral tuleb venti-
laatori sisse- ja väljavoolufiltrit märgatava reos-
tusmäära korral puhastada.
Pikemate seisakute korral (nt käituselt eemalda-
misel) toimige nii, nagu on punktis 8.1 kirjeldatud, 
ja tühjendage kõik pumbad, avades pumbajalal 
asuva tühjenduskorgi.
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10 Rikked, põhjused ja kõrvaldamine
Rikked tuleb lasta kõrvaldada, eriti pumpadel ja 
juhtseadmel, eranditult Wilo klienditeenindusel 
või eriettevõttel.

TEATIS!
Kõikide hooldus- ja remonditööde juures tuleb 
järgida üldiseid ohutusjuhiseid! Järgige ka pum-
pade ja juhtseadme paigaldus- ja kasutusjuhendit. 

Rike Põhjus Kõrvaldamine
Juhtseadme või sagedusmuunduri näit 
ei ole õige

Kasutage pumba või juhtseadme juurde 
kuuluva paigaldus- ja kasutusjuhendi teavet

Pump (pumbad) ei käivitu Puudub toitepinge Kontrollige kaitsmeid, kaableid ja ühendusi
Pealüliti on „välja lülitatud“ asendis Lülitage pealüliti sisse
Eelmahuti veetase on liiga madal, s.t, 
et kuivkäigu tase on saavutatud

Kontrollige eelmahuti sisestusarmatuuri/
sisestust

Kuivkäik aktiveerus Kontrollige eelmahuti sisestusrõhku või 
taset

Kuivkäigulüliti või sisendipoolne rõhu-
andur on vigane

Kontrollige, vajaduse korral vahetage kuiv-
käigulüliti või rõhuandur välja

Valesti ühendatud elektrood või 
valesti seadistatud kuivkäigulüliti rõhk

Kontrollige paigaldust- või regulatsiooni ja 
vajadusel muutke need õigeks

Sisestusrõhk on sisselülitusrõhust 
suurem

Kontrollige vaikeväärtust ja vajadusel 
muutke see õigeks

Rõhuanduri sulgur on suletud Kontrollige, vajaduse korral avage sulge-
ventiil

Sisselülitusrõhk on seatud liiga 
kõrgeks

Kontrollige seadistust ja vajadusel muutke 
see õigeks

Sulavkaitse rikkis Kontrollige kaitsmeid ja vajadusel vahetage 
välja

Mootori kaitse aktiveerus Kontrollige vaikeväärtusi pumpade või moo-
torite andmetega, vajadusel mõõtke voolu 
väärtuseid, vajadusel seadistage õiged väär-
tused, vajadusel kontrollige mootorit rikete 
suhtes ja kui vaja siis vahetage see välja

Kontaktor rikkis Kontrollige ja vajadusel vahetage välja
Pooli lühis mootoris Kontrollige, vajadusel vahetage mootor välja 

või viige parandusse
Pump (pumbad) ei lülitu välja Tugevalt kõikuv sisestusrõhk Kontrollige sisestusrõhku, vajaduse korral 

võtke kasutusele meetmed pealevoolurõhu 
stabiliseerimiseks (nt reduktsiooniklapp)

Sisendtoru on ummistunud või suletud Kontrollige sisendtoru, vajaduse korral kõr-
valdage ummistus või vahetage sulgeventiil 
välja

Sisendtoru nimiläbimõõt on liiga väike Kontrollige sisendtoru, vajaduse korral suu-
rendage sisendtoru ristlõiget

Sisendtoru vale paigaldamine Kontrollige sisendtoru, vajaduse korral 
muutke toru paigutust

Õhu sisenemine sisendisse Kontrollige, vajadusel tihendage toru, õhu-
tage pumbad

Töörattad ummistunud Kontrollige pumpa, vajadusel vahetage välja 
või viige parandusse

Tagasilöögiklapp ei ole tihe Kontrollige, vajadusel uuendage tihendit või 
vahetage tagasilöögiklapp välja

Tagasilöögiklapp ummistunud Kontrollige, vajadusel kõrvaldage ummistus 
või vahetage tagasilöögiklapp välja

Süsteemi sulgeventiil on suletud või 
pole täielikult avatud

Kontrollige, vajaduse korral avage sulge-
ventiil täielikult
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Pump (pumbad) ei lülitu välja Vooluhulk on liiga suur Kontrollige pumba andmeid ja vaikeväärtu-
seid ja vajadusel muutke need õigeks

Rõhuanduri sulgur on suletud Kontrollige, vajaduse korral avage sulge-
ventiil

Väljalülitusrõhk on seatud liiga kõr-
geks

Kontrollige seadistust ja vajadusel muutke 
see õigeks

Mootorite vale pöörlemissuund Kontrollige pöörlemissuunda ja vajadusel 
korrigeerige faasivahetusega

Liiga suur lülitamissagedus või värelus 
lülitus

Tugevalt kõikuv sisestusrõhk Kontrollige sisestusrõhku, vajaduse korral 
võtke kasutusele meetmed pealevoolurõhu 
stabiliseerimiseks (nt reduktsiooniklapp)

Sisendtoru on ummistunud või suletud Kontrollige sisendtoru, vajaduse korral kõr-
valdage ummistus või vahetage sulgeventiil 
välja

Sisendtoru nimiläbimõõt on liiga väike Kontrollige sisendtoru, vajaduse korral suu-
rendage sisendtoru ristlõiget

Sisendtoru vale paigaldamine Kontrollige sisendtoru, vajaduse korral 
muutke toru paigutust

Rõhuanduri sulgur on suletud Kontrollige, vajaduse korral avage sulge-
ventiil

Membraansurvepaak puudub 
(valikuline või lisavarustus)

Membraansurvepaagi hilisem paigaldamine

Olemasoleva membraansurvepaagi 
pealevoolurõhk on vale 

Kontrollige eelrõhku ja vajadusel muutke see 
õigeks

Olemasoleva membraansurvepaagi 
toruliitmik on suletud

Kontrollige toruliitmikku ja vajadusel avage 
see

Olemasolev membraansurvepaak on 
defektne

Kontrollige membraansurvepaaki ja vajadu-
sel vahetage see välja

Lülituste vahe on seadistatud liiga väi-
keseks

Kontrollige seadistust ja vajadusel muutke 
see õigeks

Pump töötab (pumbad töötavad) hää-
lekalt ja/või tekitavad ebaloomuliku 
heli

Tugevalt kõikuv sisestusrõhk Kontrollige sisestusrõhku, vajaduse korral 
võtke kasutusele meetmed pealevoolurõhu 
stabiliseerimiseks (nt reduktsiooniklapp)

Sisendtoru on ummistunud või suletud Kontrollige sisendtoru, vajaduse korral kõr-
valdage ummistus või vahetage sulgeventiil 
välja

Sisendtoru nimiläbimõõt on liiga väike Kontrollige sisendtoru, vajaduse korral suu-
rendage sisendtoru ristlõiget

Sisendtoru vale paigaldamine Kontrollige sisendtoru, vajaduse korral 
muutke toru paigutust

Õhu sisenemine sisendisse Kontrollige, vajadusel tihendage toru, õhu-
tage pumbad

Õhk pumbas Õhutage pump, kontrollige imitoru tihedust 
ja vajadusel tihendage see

Töörattad ummistunud Kontrollige pumpa, vajadusel vahetage välja 
või viige parandusse

Vooluhulk on liiga suur Kontrollige pumba andmeid ja vaikeväärtu-
seid ja vajadusel muutke need õigeks

Mootorite vale pöörlemissuund Kontrollige pöörlemissuunda ja vajadusel 
korrigeerige faasivahetusega

Toitepinge: üks faas puudu Kontrollige kaitsmeid, kaableid ja ühendusi
Pump ei ole piisavalt alusraami külge 
kinnitatud

Kontrollige kinnitust, vajaduse korral kee-
rake kinnituskruvid kõvemini kinni

Laagrid on kahjustatud Kontrollige pumpa/mootori, vajadusel vahe-
tage välja või viige parandusse

Rike Põhjus Kõrvaldamine
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Mootor või pump läheb liiga soojaks Õhu sisenemine sisendisse Kontrollige, vajadusel tihendage toru, õhu-
tage pumbad

Süsteemi sulgeventiil on suletud või 
pole täielikult avatud

Kontrollige, vajaduse korral avage sulge-
ventiil täielikult

Töörattad ummistunud Kontrollige pumpa, vajadusel vahetage välja 
või viige parandusse

Tagasilöögiklapp ummistunud Kontrollige, vajadusel kõrvaldage ummistus 
või vahetage tagasilöögiklapp välja

Rõhuanduri sulgur on suletud Kontrollige, vajaduse korral avage sulge-
ventiil

Väljalülituspunkt on seatud liiga 
kõrgeks

Kontrollige seadistust ja vajadusel muutke 
see õigeks

Laagrid on kahjustatud Kontrollige pumpa/mootori, vajadusel vahe-
tage välja või viige parandusse

Pooli lühis mootoris Kontrollige, vajadusel vahetage mootor välja 
või viige parandusse

Toitepinge: üks faas puudu Kontrollige kaitsmeid, kaableid ja ühendusi
Liiga suur voolutarve Tagasilöögiklapp ei ole tihe Kontrollige, vajadusel uuendage tihendit või 

vahetage tagasilöögiklapp välja
Vooluhulk on liiga suur Kontrollige pumba andmeid ja vaikeväärtu-

seid ja vajadusel muutke need õigeks
Pooli lühis mootoris Kontrollige, vajadusel vahetage mootor välja 

või viige parandusse
Toitepinge: üks faas puudu Kontrollige kaitsmeid, kaableid ja ühendusi

Mootori kaitselüliti vallandub Tagasilöögiklapp rikkis Kontrollige, vajadusel vahetage tagasilöö-
giklapp välja

Vooluhulk on liiga suur Kontrollige pumba andmeid ja vaikeväärtu-
seid ja vajadusel muutke need õigeks

Kontaktor rikkis Kontrollige ja vajadusel vahetage välja
Pooli lühis mootoris Kontrollige, vajadusel vahetage mootor välja 

või viige parandusse
Toitepinge: üks faas puudu Kontrollige kaitsmeid, kaableid ja ühendusi

Pumbal (pumpadel) puudub või on liiga 
väike võimsus

Tugevalt kõikuv sisestusrõhk Kontrollige sisestusrõhku, vajaduse korral 
võtke kasutusele meetmed pealevoolurõhu 
stabiliseerimiseks (nt reduktsiooniklapp)

Sisendtoru on ummistunud või suletud Kontrollige sisendtoru, vajaduse korral kõr-
valdage ummistus või vahetage sulgeventiil 
välja

Sisendtoru nimiläbimõõt on liiga väike Kontrollige sisendtoru, vajaduse korral suu-
rendage sisendtoru ristlõiget

Sisendtoru vale paigaldamine Kontrollige sisendtoru, vajaduse korral 
muutke toru paigutust

Õhu sisenemine sisendisse Kontrollige, vajadusel tihendage toru, õhu-
tage pumbad

Töörattad ummistunud Kontrollige pumpa, vajadusel vahetage välja 
või viige parandusse

Tagasilöögiklapp ei ole tihe Kontrollige, vajadusel uuendage tihendit või 
vahetage tagasilöögiklapp välja

Rike Põhjus Kõrvaldamine
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Selgitused pumpade või juhtseadme tõrgete 
kohta, mida siin ei ole nimetatud, on esitatud 
konkreetse komponendiga kaasasolevas doku-
mentatsioonis.
Kui riket ei saa kõrvaldada, pöörduge spetsialisti 
või Wilo teeninduskeskuse poole.

11 Varuosad
Varuosasid saab tellida või parandustaotlusi esi-
tada kohaliku edasimüüja ja/või Wilo teeninduse 
kaudu.
Üleküsimiste ja valetellimuste vältimiseks tuleb 
tellimusele märkida kõik tüübisildil olevad and-
med.

Pumbal (pumpadel) puudub või on liiga 
väike võimsus

Tagasilöögiklapp ummistunud Kontrollige, vajadusel kõrvaldage ummistus 
või vahetage tagasilöögiklapp välja

Süsteemi sulgeventiil on suletud või 
pole täielikult avatud

Kontrollige, vajaduse korral avage sulge-
ventiil täielikult

Kuivkäigulüliti aktiveerus Kontrollige eelmahuti sisestusrõhku või 
taset

Mootorite vale pöörlemissuund Kontrollige pöörlemissuunda ja vajadusel 
korrigeerige faasivahetusega

Pooli lühis mootoris Kontrollige, vajadusel vahetage mootor välja 
või viige parandusse

Kuivalt töötamise kaitse lülitab seadme 
välja, kuigi vesi on olemas

Tugevalt kõikuv sisestusrõhk Kontrollige sisestusrõhku, vajaduse korral 
võtke kasutusele meetmed pealevoolurõhu 
stabiliseerimiseks (nt reduktsiooniklapp)

Sisendtoru nimiläbimõõt on liiga väike Kontrollige sisendtoru, vajaduse korral suu-
rendage sisendtoru ristlõiget

Sisendtoru vale paigaldamine Kontrollige sisendtoru, vajaduse korral 
muutke toru paigutust

Vooluhulk on liiga suur Kontrollige pumba andmeid ja vaikeväärtu-
seid ja vajadusel muutke need õigeks

Valesti ühendatud elektrood või 
valesti seadistatud eelrõhulüliti

Kontrollige paigaldust- või regulatsiooni ja 
vajadusel muutke need õigeks

Kuivkäigulüliti või sisendipoolne rõhu-
andur on vigane

Kontrollige, vajaduse korral vahetage kuiv-
käigulüliti või rõhuandur välja

Kuivalt töötamise kaitse ei lülita seadet 
välja, kuigi on veepuudus

Valesti ühendatud elektrood või 
valesti seadistatud kuivkäigulüliti rõhk

Kontrollige paigaldust- või regulatsiooni ja 
vajadusel muutke need õigeks

Kuivkäigulüliti või sisendipoolne rõhu-
andur on vigane

Kontrollige, vajaduse korral vahetage kuiv-
käigulüliti või rõhuandur välja

Pöörlemissuuna kontrolltuli põleb 
(ainult teatud pumbatüüpide korral)

Mootorite vale pöörlemissuund Kontrollige pöörlemissuunda ja vajadusel 
korrigeerige faasivahetusega

Rike Põhjus Kõrvaldamine
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12 Jäätmekäitlus

12.1 Õli ja määrded
Töövedelikud tuleb koguda sobivatesse mahuti-
tesse ning käidelda vastavalt kohalikele kehtiva-
tele määrustele.

12.2 Vee ja glükooli segu
Töövedelik vastab veeohutusklassile 1 vett ohus-
tavate ainete kohta kehtiva riikliku määruse koha-
selt (VwVwS). Jäätmekäitluse korral tuleb järgida 
kehtivaid kohalikke eeskirju (nt DIN 52900 pro-
paandiooli ja propüleenglükooli kohta).

12.3 Kaitseriietus
Kasutatav kaitsevarustus tuleb käidelda vastavalt 
kohalikele kehtivatele määrustele.

12.4 Kasutatud elektri- ja elektroonikatoodete 
kogumise teave
Nende toodete reeglitekohane jäätmekäitlus ja 
asjakohane ringlussevõtt aitavad vältida keskkon-
nakahjustusi ning ohtu inimeste tervisele.

TEATIS
Keelatud on visata olmeprügi hulka.
Euroopa Liidus võib see sümbol olla tootel, paken-
dil või tarnedokumentidel. See tähendab, et neid 
elektri- ja elektroonikatooteid ei tohi visata 
olmeprügi hulka.

Vanade toodete reeglitekohase käitlemise, ring-
lussevõtu ja jäätmekäitluse korral järgige allole-
vaid punkte.
• Need tooted tuleb viia selleks ette nähtud 
kogumiskohta.
• Järgige kohalikke kehtivaid eeskirju. Reegli-
tekohase jäätmekäitluse kohta küsige teavet 
kohalikust omavalitsusest, lähimast jäätmekäit-
luskeskusest või edasimüüjalt, kelle käest toote 
ostsite. Jäätmekäitluse kohta saate lisateavet 
veebilehelt www.wilo-recycling.com.

12.5 Patarei/aku
Patareid ja akud ei ole olmejäätmed ja need tuleb 
enne jäätmekäitlust tootest välja võtta. Lõppka-
sutaja on seadusega kohustatud tagastama kõik 
kasutatud patareid ja akud. Seega võib kasutatud 
patareid ja akud tasuta anda omavalitsuse avali-
kesse kogumiskohtadesse või edasimüüjale.

TEATIS
Keelatud on visata olmeprügi hulka.
Vastavad patareid ja akud on tähistatud selle süm-
boliga. Graafiku all on näha sisalduvate raskeme-
tallide märgistus:
• Hg (elavhõbe)
• Pb (plii)
• Cd (kaadmium)

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.

http://www.wilo-recycling.com
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