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Dansk

1.

Generelt

1.1 Om dette dokument
Den originale driftsvejledning er på fransk. Alle
andre sprog i denne vejledning er oversættelser
af den originale driftsvejledning.
Monterings- og driftsvejledningen er en del af
produktet. Den skal altid opbevares i nærheden
af produktet. Korrekt brug og betjening af produktet forudsætter, at vejledningen overholdes
nøje.
Monterings- og driftsvejledningen modsvarer
produktets konstruktion og opfylder de gældende anvendte sikkerhedstekniske standarder, da
vejledningen blev trykt.

2. Sikkerhed
Denne monterings- og driftsvejledning indeholder grundlæggende anvisninger, som skal overholdes i forbindelse med installation og under
drift. Monterings- og driftsvejledningen skal
derfor læses af montøren og den ansvarlige
bygherre før montering og ibrugtagning.
Ikke kun de generelle sikkerhedsforskrifter i
dette afsnit om sikkerhed skal overholdes, men
også de specielle sikkerhedsforskrifter, som er
nævnt i følgende afsnit om faresymboler.
2.1 Markering af anvisninger i monterings- og
driftsvejledningen
Symboler
Generelt faresymbol
Fare på grund af elektrisk spænding
NOTE: ....
Signalord
FARE! Akut farlig situation.
Overtrædelse medfører døden eller alvorlige
personskader.
ADVARSEL! Brugeren kan pådrage sig (alvorlige) kvæstelser. 'Advarsel' betyder, at det kan
medføre (alvorlige) personskader, hvis
advarslen ikke følges.
FORSIGTIG! Der er fare for at beskadige pumpen/anlægget. 'Forsigtig' henviser til mulige
skader på produktet, hvis anvisningen ikke
følges.
NOTE! Et nyttigt tip for håndtering af produktet.
Det gør opmærksom på mulige problemer.
2.2 Kvalifikationer for personalet
Det personale, der skal foretage monteringen,
skal opfylde de relevante kvalifikationer for dette
arbejde.
2.3 Farer ved overtrædelse af sikkerhedsforskrifterne
Overtrædelse af sikkerhedsforskrifterne kan være
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til fare for personer og pumpen/anlægget samt
medføre bortfald af ethvert krav om skadeserstatning.
I særdeleshed kan overtrædelse af sikkerhedsforskrifterne eksempelvis medføre følgende farlige
situationer:
• Svigt af vigtige funktioner på pumpen/anlægget
• Fare for personer som følge af elektriske, mekaniske og bakteriologiske påvirkninger
2.4 Sikkerhedsforskrifter for bygherren
De gældende arbejdsmiljøregler skal overholdes.
Fare på grund af elektrisk energi skal forhindres.
Anvisninger i henhold til lokale eller generelle
forskrifter (IEC osv.) og fra de lokale energiforsyningsselskaber skal overholdes.
Dette udstyr er ikke egnet til at blive anvendt af
personer (inkl. børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, medmindre det sker under
opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed eller de modtager anvisninger fra denne
person vedr. anvendelse af udstyret.
Børn skal være under opsyn for at sikre, at de
ikke leger med udstyret.
2.5 Sikkerhedsforskrifter for inspektion og
montering
Bygherren skal sørge for, at alt arbejde i forbindelse med inspektion og montering udføres af
autoriserede og kvalificerede fagfolk, som har
læst monterings- og driftsvejledningen grundigt
igennem og dermed har den fornødne viden om
pumpen/anlægget.
Arbejder på pumpen/anlægget må kun foretages
ved stilstand.
2.6 Egne ændringer og egen fremstilling af
reservedele
Ændringer på pumpen/anlægget må kun foretages efter aftale med producenten. Originale
reservedele og tilbehør godkendt af producenten
fremmer sikkerheden. Anvendelse af andre dele
kan medføre, at ansvaret for eventuelle følger på
den baggrund bortfalder.
2.7 Ikke-tilladt anvendelse
Driftssikkerheden for den leverede pumpe/det
leverede anlæg opretholdes kun ved korrekt brug
i henhold til afsnit 4 i monterings- og driftsvejledningen. De grænseværdier, som fremgår af
kataloget/databladet, må under ingen omstændigheder under- eller overskrides.

3. Transport og opbevaring
Ved levering skal det kontrolleres, om udstyret er
ubeskadiget. Såfremt der konstateres transportskader, skal de nødvendige skridt indledes over
for speditøren inden for de pågældende tidsfrister.
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FORSIGTIG! Pumpen skal opbevares tørt og
beskyttet mod stød samt påvirkninger udefra
(fugt, frost os.).
Håndter pumpen forsigtigt så beskadigelser af
enhver art undgås.

4. Anvendelsesformål
FORSIGTIG! Fare for beskadigelse af pumpen!
Dykpumperne i serie TWI 5 er udelukkende
konstrueret til at pumpe vand.
Dykpumperne i serie TWI 5 kan bruges til følgende anvendelsesformål:
• I skakter med ringe dybde, beholdere, cisterner
• Til at pumpe brugsvand:
i ejendomme (vandforsyning)
i landbrug (overrisling, vanding etc.)
• Velegnet til: rent vand, brugsvand, koldt vand,
regnvand
Pumpen er ikke konstrueret til permanent drift
som fx til drift af springvand (permanent drift i
mere end 2 timer nedsætter pumpens levetid).
Pumpen må ikke bruges til at tømme svømmebassiner.

5. Oplysninger om produktet
5.1 Typekode
TWI5 - SE - 304 - EM - FS / B
Pumpeserie
SE - svømmende indsugning
(slangetilslutning i siden)
Nominel volumenstrøm i m3/h
Antal trin
EM - vekselstrømsmotor 230V
DM - trefasemotor 400V
FS -Integreret flydekontakt
B - teknisk udførelsestype
5.2 Tekniske data
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maks. driftstryk:
10 bar
Tilløbstryk (version SE):
0,1 til 4 bar
Maks. medietemperatur:
40 °C
Effekt P1 :
Se typeskiltet
Nominel strøm:
Se typeskiltet
Hastighed:
Se typeskiltet
Motorens kapslingsklasse:
IP68
Styreskabets kapslingsklasse (vekselstrøm): IP54
Isolationsklasse:
155
Frekvens:
50 Hz
Spænding
vekselstrøm: 230V (± 10 %)
Trefasestrøm: 400V (± 10 %)
Kabellængde:
20 m
Maks. koblinger pr. time:
40
Maks. nedsænkning:
20 m
Maks. kornstørrelse for faste stoffer:
2 mm
Maks. sandindhold:
50 g/m3

Dimensioner og tilslutninger: (Se fig. 1)
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5.3 Leveringsomfang
• Pumpe med vekselstrømsmotor med tilslutningskabel (H07RN-F) og styreskab med 2 m netkabel
med netstik
eller pumpe med trefasemotor med tilslutningskabel (H07RN-F) og et kabel (3 faser + jord).
• Versionerne FS leveres med en flydekontakt, der
er tilsluttet direkte til motoren.
Version SE: 4 vibrationsdæmpere med skruer.
• Bærewire 20 m.
• Installations- og driftsvejledning.
• Sikkerhedsforskrifter.
5.4 Tilbehør
Tilbehør skal bestilles separat.
• Afspærringsventil
• Tilbagestrømsventil
• Styreskab og motorværn
• Sikkerhedsafbryder
• Flydekontakt
• Akustisk overløbsalarm
• Fluidcontrol
• Pressostat
• Indsugningsfilter med svømmer:
- Groft filter
- Fint filter
Det anbefales at anvende nyt tilbehør.
Yderligere informationer om de enkelte deles
betegnelser og bestillingsnumre fremgår af kataloget og databladet.
5.5 Beskrivelse af pumpen (fig. 2, 3, 4, 5, 6 og 7)
1. Tilbagestrømsventil
2. Afspærringsventil
3. Flydekontakt
4. Tilslutningsskab for vekselstrøm
5. Bærewire
6. Fluidcontrol
7. Strømtilførselsledning
8. Svømmer i nederste position
9. Svømmer i øverste position
10. Pressostat
11. Tilslutningsskab til trefasestrøm
12. Indsugningsfilter med svømmer
13. Ventilationshul (skal du selv udføre: Ø3 mm)
14.Sugekurv
5.6 Pumpens og motorens opbygning
Dykpumpen er opbygget som en flertrinscentrifugalpumpe.
Alle pumpedele der kommer i kontakt med pumpemediet, er fremstillet af rustfrit stål.
Elektromotoren er adskilt fra pumpens hydrauliske del via to akseltætninger og et mellemkammer fyldt med olie, der sikrer at motoren er tæt.
Pumpens leveringsomfang omfatter en bærewire.
På undersiden af pumpen befinder der sig en
sugekurv.
SE-modellerne har en indsugningsstuds i siden,
hvortil der kan tilsluttes et svømmende eller
fastsiddende filter samt en fodbøjning med 4
vibrationsdæmpere til gulvmontage.
Pumpen med vekselstrømsmotor (EM) leveres
tilslutningsklar med et styreskab, der indeholder
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følgende:
En tænd-/slukkontakt med kontrollampe,
Et overstrømsrelæ med manuelt reset,
En kondensator,
En tilslutning til en flydekontakt (tørløbssikring),
Et kabel der er tilsluttet til klemkassen og pumpen,
• Et netkabel, 2 m langt, med jordforbundet stik.
Motoren har et beskyttelsessystem, der automatisk deaktiverer motoren i tilfælde af overophedning og som sætter den i gang igen, når den er
kølet tilstrækkeligt af.
Pumpen med trefasemotor (DM) leveres med et
kabel med en fri kabelende (3 faser + jord).
Styreskabet kan leveres af Wilo eller kunden kan
selv tilvejebringe det.
Styreskabet skal være udstyret med motorværn.
Når overbelastningssikringen er blevet udløst,
skal beskyttelsesstatusen nulstilles ved at trykke
på tænd-/slukkontakten.

•
•
•
•
•

6. Installation og tilslutning
FORSIGTIG! Installation og elektrisk tilslutning
skal udføres i henhold til de lokale forskrifter og
må kun udføres af fagpersonale!
ADVARSEL! Fare for personskader!
De gældende arbejdsmiljøregler skal overholdes.
ADVARSEL! Fare for strømstød!
Fare på grund af elektrisk energi skal forhindres.
Nationalt gældende forskrifter samt generelle
nationale bestemmelser og forskrifter skal
overholdes.
6.1 Installation
FORSIGTIG! Fare for beskadigelse af pumpen!
Pumpen må ikke transporteres hængende i
strømkablet eller fires ned eller hænges op i
strømkablet.
- Pumpen skal opstilles på et frostfrit sted.
- Anbring bærewiren i montageåbningen øverst på
pumpen.
- Tilslut trykledningen.
- Fastgør strømtilførselsledningen til trykledningen med velegnede fastgørelsesmidler så intet
sidder i spænd.
- Sænk pumpen ned i vandet vha. bærewiren og
ret den ind, så den konstant er under vand. Maks.
nedsænkning:20 m og frit hængende.
- Pumpen kan køre i vandret stilling.
- Sørg for at skakten har en regelmæssig diameter
og at pumpen kan nedsænkes uden hindringer.
- Ret pumpen ind midt i skakten.
- Sørg for at hverken pumpen, strømkablet eller
bærewiren skraber mod kanten af skakten eller
mod andre forhindringer når pumpen kører.
- I den endelige arbejdsposition skal pumpen have
en afstand på mindst 0,50 m til skaktens bund.
- Sørg for at vandniveauet altid er mindst 0,15 m
over pumpens sugekurv (når pumpen kører).
- Ved installation udendørs: Beskyt trykledningen,
el-styreskabet, ventilerne og elektriske styringer
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mod frost.
- Ved brug af en svømmende indsugning (indsugningsfilter med tilsluttet slange) skal man være
opmærksom på, at slangens længde passer til
cisternens form. For at undgå at der trænger luft
ind i pumpen må det grove filter ikke komme op
til vandoverfladen (se fig. 8).
- Versionen SE kan installeres direkte på gulvet
ved hjælp af de 4 boringer på støttefoden (Ø6
mm skruer).
- SE-modellerne kan installeres på tør grund, da
motoren afkøles af pumpemediet (se fig. 7).
- Versionerne FS leveres med en flydekontakt, der
er tilsluttet direkte på motoren, så pumpen automatisk til- og frakobler (se fig 3b).
Flydekontakten kan bevæge sig frit.
- Styreskabet der leveres sammen med pumperne
med vekselstrømsmotor, giver mulighed for at
etablere en tørløbssikring ved at tilslutte en flydekontakt (se punkt 6.3) eller for at tilslutte en
pressostat ved hjælp af hvilken pumpen kan
tændes og slukkes (se fig. 4).
- De styreskabe der tilbydes som tilbehør til pumperne med trefasemotor, giver mulighed for at
etablere en tørløbssikring ved at tilslutte en flydekontakt samt at tilslutte en pressostat ved
hjælp af hvilken pumpen kan tændes og slukkes
(se fig. 5).
6.2 Hydraulisk tilslutning
FORSIGTIG! Fare for beskadigelse af pumpen!
På SE-modellen skal slangen fyldes med vand
inden pumpen startes (se fig. 8).
TWI5-pumperne er selvoptimerende.
Ved brug af stålrør med gevindtilslutning eller
halvstive polyethylenrør af høj densitet må
rørledningens diameter ikke være mindre end
pumpetilslutningens diameter.
Ved brug af halvstive rør skal pumpen støttes
ved hjælp af bærewiren, der er fastgjort på
pumpehuset.
Det er obligatorisk at anbringe en tilbagestrømsventil før pumpeudgangen og før
afspærringsventilen.
6.3 Elektrisk tilslutning
ADVARSEL! Fare for strømstød!
Den elektriske tilslutning skal foretages af en
autoriseret el-installatør og i overensstemmelse
med de gældende lokale regler.
Pumpens strømforsyning skal være udstyret med
et fejlstrømsrelæ, der udløser ved maks. 30 mA.
Hvis kablet bliver beskadiget, skal det udskiftes
af en kvalificeret el-installatør.
- Kontrollér nettilslutningens strømtype og
spænding.
- Vær opmærksom på oplysningerne på pumpens
typeskilt.
ADVARSEL! Sørg for, at jordforbindelsen tilsluttes rigtigt.
- Pumpen med trefasemotor leveres med et 20 m
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langt kabel der skal tilsluttes til en beskyttelsesanordning eller et styreskab (elektrisk tilslutning i
henhold til eldiagrammet i styreskabets monterings- og driftsvejledning).
- Motorerne skal være udstyret med et fejlstrømsrelæ, der er indstillet på den strøm, der fremgår
af motorens typeskilt. For at sikre strømforsyningen, bør der sørges for et sikringsrelæ (type
aM).

- Når skakten fyldes eller mens pumpen installeres
i skakten, skal det sikres, at flydekontakten kan
bevæge sig frit.
- Alle elektriske tilslutninger, elektriske beskyttelsesanordninger og sikringsværdier skal kontrolleres endnu en gang.
- Mål strømværdierne på hver fasetilslutning og
sammenlign de målte værdier med de nominelle
værdier på typeskiltet.

NOTE: Det tryk der måles ved udgangen af
boringen når ventilen er lukket, svarer til pumpens løftehøjde ved en pumpekapacitet på nul
minus højden mellem aftapningsstedet og
vandoverfladen.

FORSIGTIG! Fare for beskadigelse af pumpen!
De anførte nominelle værdier for motorstrømmen må ikke overskrides.

- Pumpen med vekselstrømsmotor har et netkabel
og leveres med et kondensatorskab og en termosikring. Dette skab skal tilsluttes til elnettet
med det dertil beregnede kabel.
- Der skal tilsluttes en flydekontakt eller en pressostat.

- Når pumpen er blevet nedsænket i vand, skal
pumpen tændes og slukkes flere gange for at
presse den luft, der er blevet tilbage i pumpen,
ud.
- Det kan eventuelt være nødvendigt at bore et
hul med en diameter på 3 mm i trykrøret
(se fig. 3, pos. 13) for at få en bedre udluftning.
- Mål forsyningsspændingen mens motoren kører.

ADVARSEL! Afbryd strømmen til pumpen, før
huset åbnes.
Fjern jumperen og tilslut i stedet for strømtilførselsledningen til tænd-/slukkontakten og jordlederen - såfremt den forefindes. Forskrifter for
den elektriske tilslutning se klemmeplanen i
klemkassen.
- Højderegulering: Sørg for at vandstanden over
sugekurven altid er mindst 150 mm når pumpen
er slukket (se fig. 3a).

7. Opstart

NOTE: Se punkt 5.2 angående den tilladte
spændingstolerance.

8. Service
FORSIGTIG! Afbryd strømforbindelsen til pumpen/pumperne inden der udføres service.

-

7.1 Omdrejningsretning
NOTE: Det tryk der måles ved udgangen af
boringen når ventilen er lukket, svarer til pumpens løftehøjde ved en pumpekapacitet på nul
minus højden mellem aftapningsstedet og
vandoverfladen.

-

-

Der skal ikke udføres særligt vedligeholdelsesarbejde på pumpen.
Udfør aldrig arbejde på pumpen mens den kører.
Hvis sugekurven er forstoppet og pumpekapaciteten stærkt nedsat, skal pumpen hæves og
sugekurven skal tages ud og renses med en
børste under vand.
Reparationer på pumpen samt ændringer på de
elektriske tilslutninger må kun foretages af en
kvalificeret fagmand eller kundeservicetekniker.
Ved bestilling af reservedele skal alle angivelser
på pumpens typeskilt oplyses.

Vekselstrøm 230 V: Ingen fare for forkert
omdrejningsretning.
Trefasestrøm 400 V: For at finde ud af om pumpen kører med korrekt omdrejningsretning
behøver man kun at kontrollere pumpetrykket.
Den rigtige omdrejningsretning giver det højeste
pumpetryk.
Desuden kan pumpetrykket måles med lukket
ventil og det målte tryk kan justeres i forhold til
det nominelle tryk.
Hvis pumpen kører med forkert omdrejningsretning, skal to vilkårlige faser i styreskabet eller på
sikkerhedsafbryderen ombyttes.
7.2 Drift
FORSIGTIG! Fare for beskadigelse af pumpen!
Pumpen må aldrig køre tør eller med lukket
afspærringsventil.
Wilo påtager sig intet ansvar for og yder ikke
garanti i tilfælde af skader der skyldes tørløb.
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9. Fejl, årsager og afhjælpning
Fejl

Årsager

Afhjælpning

Pumpen starter og stopper
derefter igen

Forkert spænding eller spændingsfald

Kontrollér hvilken spænding der er tilsluttet ved
start: Utilstrækkelige kabeltværsnit kan medføre et spændingsfald der forhindrer normal
motordrift.
Mål modstanden mellem faserne. Hæv om nødvendigt pumpen og kontrollér kablet.

Strømkablets forbindelse til motoren er
blevet afbrudt
Motorværnet har udløst

Pumpen kobler ikke til/fra
Ingen eller utilstrækkelig
pumpekapacitet

Kontrollér de strømværdier der er indstillet på
den termiske udløser og sammenlign dem med
oplysningerne på typeskiltet.
Vigtigt: Undlad at insistere på en genstart hvis
der udløses gentagne gange; find frem til årsagen. En tvungen genstart kan meget hurtigt
medføre motorskader pga. overophedning.

Flydekontakten er blokeret eller kan ikke Kontrollér flydekontakten, og sørg for, at den
bevæges frit
kan bevæges frit.
For lav spænding
Kontrollér forsyningsspændingen på
styreskabet.
Sugekurven er forstoppet
Hejs pumpen op og rens sugekurven.
Ventilen er lukket

Åbn ventilen.

Motoren kører med forkert omdrejnings- Byt om på to vilkårlige faser i styreskabet.
retning (trefasemotor)
Tilbagestrømsventilen er blokeret i
lukket position

Afmontér tilbagestrømsventilen og rens den.

Vandmangel eller vandstanden i skakten Kontrollér vandstanden i skakten: Den skal være
er for lav
mindst 0,15 m over pumpens sugekurv mens
pumpen kører.

Pumpen starter for hyppigt

Luft i pumpen

Bor et hul på 3 mm ø i trykledningen mellem
pumpen og tilbagestrømsventilen (se fig. 3,
pos. 13).

For ringe koblingsdifference på
differenstrykmanometeret

Øg afstanden mellem til- og frakoblingspunkterne.

Svømmeren er anbragt forkert

Anbring svømmeren korrekt, så pumpens
tilkoblingstid reguleres.

Tryktankens magasinvolumen er for lille Kontrollér indstillingerne af koblingstrykket og
eller der er indstillet et for lavt fortryk
genindstil det.
Kontrollér tankfortrykket. Fortrykket skal ligge
0,3 bar under pumpens tilkoblingstryk.
Øg magasinvolumenet med en ekstra
beholder eller udskift beholderen.
Tilbagestrømsventilen er utæt
FORSIGTIG! Sand og forstoppelser i pumpen er
en hyppig årsag til fejl. Pumpen skal uden fod
ophænges i tilstrækkelig højde over skaktbunden
så man undgår at der kommer sand i pumpen.
Hvis overbelastningssikringen udløses igen efter
den første udløsning, skal man få en fagmand
eller en tekniker fra Wilos kundeservice til at
udføre service på pumpen.
Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, bedes du
henvende dig til din installatør eller WILO
kundeservice.

Rens eller udskift tilbagestrømsventilen.

10. Montering - afmontering
FORSIGTIG! Pas på ikke at komme til at forbytte nogen dele.
AFBRYD STRØMMEN til pumpen.
(Se fig. 9a og 9b.)

11. Reservedele
Reservedele kan bestilles hos den lokale specialhåndværker og/eller Wilo kundeservice.
For at undgå unødige forespørgsler og forkerte
bestillinger beder vi dig om at oplyse alle angivelser på typeskiltet ved hver bestilling.
Der tages forbehold for tekniske ændringer!
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