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1. Algemeen

1.1 Betreffende dit document
De taal van de originele bedieningsvoorschriften
is Frans. Alle andere talen van deze instructies
zijn een vertaling van de originele bedienings-
voorschriften.
De inbouw- en bedieningsvoorschriften maken
deel uit van het product. Zij dient altijd in de
buurt van het product aanwezig te zijn. Het
 naleven van deze instructie is dan ook een
 vereiste voor een juist gebruik en de juiste
bediening van het product.
De inbouw- en bedieningsvoorschriften stem-
men overeen met de uitvoering van het apparaat
en alle van kracht zijnde veiligheidstechnische
normen op het ogenblijk van het ter perse gaan.

2. Veiligheid

Deze gebruikshandleiding bevat basisrichtlijnen
die bij de montage en bij de bediening dienen te
worden nageleefd. De gebruikshandleiding dient
dan ook vóór de montage en de ingebruikname
door de monteur en de gebruiker te worden
gelezen.
Niet alleen de algemene veiligheidsinstructies in
de paragraaf “Veiligheid” moeten in acht worden
genomen, ook de specifieke veiligheidsinstruc-
ties in volgende paragrafen, aangeduid met een
gevarensymbool.

2.1 Symbolen gebruikt in deze gebruikshandleiding

Symbolen

Algemeen gevarensymbool

Gevaar vanwege 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 oplopen. 'Waarschuwing'
 betekent dat (ernstige) persoonlijke schade
waarschijnlijk is wanneer de aanwijzing niet
wordt opgevolgd.

VOORZICHTIG! Het gevaar bestaat dat de
pomp/installatie beschadigd wordt.
'Voorzichtig' heeft betrekking op mogelijke
materiële schade bij het niet opvolgen van de
aanwijzing.

AANWIJZING! Een nuttige aanwijzing voor het in
goede toestand houden van het product. De
aanwijzing vestigt de aandacht op mogelijke
problemen.

2.2 Kwalificatie van het personeel
Het montagepersoneel dient de voor de werk-
zaamheden vereiste kwalificaties te bezitten.

2.3 Gevaar bij het niet opvolgen van de
 veiligheidsrichtlijnen
Het niet opvolgen van de veiligheidsrichtlijnen
kan leiden tot gevaar voor personen en voor de
pomp/installatie. Het niet opvolgen van de
 veiligheidsrichtlijnen kan leiden tot het verlies
van elke aanspraak op schadevergoeding.
Meer specifiek kan het niet opvolgen van de
 veiligheidsrichtlijnen bijvoorbeeld de volgende
gevaren inhouden:

• Uitval van belangrijke functies van de
pomp/installatie

• Gevaar voor personen door elektrische, mechani-
sche en bacteriologische inwerkingen

2.4 Veiligheidsrichtlijnen voor de gebruiker
De bestaande voorschriften betreffende het
voorkomen van ongevallen dienen te worden
nageleefd.
Gevaren verbonden aan het gebruik van elektri-
sche energie dienen te worden vermeden.
Instructies van plaatselijke of algemene voor-
schriften [bijv. IEC en dergelijke], alsook van het
plaatselijke energiebedrijf, dienen te worden
nageleefd.
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
kennis, behalve als zij onder toezicht staan van
een voor de veiligheid verantwoordelijke persoon
of van deze persoon instructies hebben gekre-
gen over het gebruik van het apparaat.
Zie erop toe dat er geen kinderen met het appa-
raat spelen.

2.5 Veiligheidsrichtlijnen voor inspectie- en
 montagewerkzaamheden
De gebruiker dient er voor te zorgen dat alle
inspectie- en montagewerkzaamheden worden
uitgevoerd door bevoegd en bekwaam vakperso-
neel, dat door het bestuderen van de gebruiks-
handleiding voldoende geïnformeerd is.
Werkzaamheden aan de pomp/installatie mogen
uitsluitend worden uitgevoerd als deze buiten
bedrijf is.

2.6 Eigen ombouw en zelf onderdelen maken
Wijzigingen aan de pomp/installatie zijn alleen
toegestaan na duidelijke afspraken hierover met
de fabrikant. Originele onderdelen en door de
fabrikant toegestane hulpstukken komen de vei-
ligheid ten goede. Bij gebruik van andere onder-
delen kan de aansprakelijkheid van de fabrikant
voor daaruit voortvloeiende gevolgen vervallen.

2.7 Niet toegestaan gebruik
De bedrijfszekerheid van de geleverde
pomp/installatie is alleen gewaarborgd bij correct
gebruik in overeenstemming met hoofdstuk 4
van de gebruikshandleiding. De in de catalogus/
het gegevensblad aangegeven boven- en onder-
grenswaarden mogen in geen geval worden
overschreden.
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3. Transport en tussenopslag

Bij aflevering moet worden gecontroleerd, of het
apparaat tijdens transport niet is beschadigd. Bij
constatering van transportschade moet de
noodzakelijke procedure binnen de daarvoor gel-
dende termijnen bij de transporteur worden
ingezet.

VOORZICHTIG! Bij tussentijdse opslag moet de
pomp droog en beschermd tegen externe invloe-
den (vocht, vorst, enz.) worden opgeslagen.

Tijdens het omgaan met de pomp voorzichtig te
werk gaan om elke vorm van beschadiging te
voorkomen.

4. Toepassing

VOORZICHTIG! Gevaar voor beschadiging van de
pomp!
De dompelpompen uit de serie TWI 5 zijn uitslui-
tend bedoeld voor het transport van water.

De dompelpompen uit de serie TWI 5 kunnen in
de volgende toepassingen worden gebruikt: 

• In schachten met geringe diepte, containers,
reservoirs

• Voor het pompen en transporteren van bedrijfs-
water:
in huis (watervoorziening)
in de landbouw (beregening, irrigatie, …)

• Geschikt voor: niet vervuild water, bedrijfswater,
koud water, regenwater
De pomp is niet bedoeld voor continubedrijf,
zoals bijv. gebruik in fonteinen (vanaf een conti-
nubedrijf van meer dan 2 uur wordt de levens-
duur van de pomp gereduceerd).
De pomp mag niet worden gebruikt voor het
leegpompen van zwembaden.

5. Specificaties product

5.1 Typecodering

TWI5 - SE - 304 - EM - FS / B

Pompserie

SE - drijvende inlaat 
(zuigaansluiting aan zijkant)

Nominaal debiet in m3/h

Aantal trappen

EM - wisselstroommotor 230V

DM - draaistroommotor 400V

FS -Geïntegreerde vlotterschakelaar

B - techn. uitvoeringstype

5.2 Technische gegevens

• Max. werkruk: 10 bar
• Toevoerdruk (uitvoering SE): 0,1 tot 4 bar
• Max. mediumtemperatuur: 40 °C
• Opgenomen vermogen P1 : zie typeplaat
• Nom. stroom: zie typeplaat

• Toerental: zie typeplaat
• Beschermingsklasse motor: IP68
• Beschermingsklasse schakelkast  

(wisselstroom (1~)): IP54
• Isolatieklasse: 155
• Frequentie: 50 Hz
• Spanning wisselstroom (1~): 230V (± 10 %)

draaistroom: 400V (± 10 %)
• Kabellengte: 20m
• Max. schakelfrequentie/uur: 40
• Max. dompeldiepte: 20m
• Max. korrelgrootte vaste stoffen: 2mm
• Max. zandgehalte: 50g/m3

Afmetingen en aansluitingen: (zie fig. 1)

5.3 Leveringsomvang
• Pomp met wisselstroommotor met aansluitkabel

(H07RN-F) en schakelkast met 2 m netkabel met
connector
of pomp met draaistroommotor met aansluit -
kabel (H07RN-F) en een kabel (3 fase + aarde).

• De uitvoeringen FS worden met een direct aan de
motor aangesloten vlotterschakelaar geleverd.

• Uitvoering SE: 4 Trillingsdemper met schroeven.
• Draagkabel 20 m.
• Inbouw- en bedieningsvoorschriften.
• Veiligheidsinstructies.

5.4 Toebehoren
Toebehoren moeten afzonderlijk worden besteld.

• Afsluitschuif
• Terugslagklep
• Schakelkast en motorbeveiliging
• Beveiligingsschakelaar
• Vlotterschakelaar
• Akoestisch overstroomalarm
• Fluidcontrol
• Drukschakelaar
• Zuigfilter met vlotter:

- Grof filter
- Fijn filter
Het gebruik van nieuw toebehoren wordt aanbe-
volen.

Voor meer informatie over de namen van de
onderdelen en de bestelnummers zie de catalo-
gus en het specificatieblad.

5.5 Beschrijving van de pomp (figuur 2, 3, 4, 5, 6 en 7)
1. Terugslagklep
2. Afsluitschuif
3. Vlotterschakelaar
4. Wisselstroom-aansluitkast
5. Draagkabel
6. Fluidcontrol
7. Voedingskabel
8. Vlotter in onderste positie
9. Vlotter in bovenste positie
10. Drukschakelaar
11. Draaistroom-aansluitkast
12. Zuigfilter met vlotter
13. Ontluchtingsgat (zelf uitvoeren: Ø3 mm)
14. Zuigkorf

Nederlands
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5.6 Constructie van pomp en motor
De dompelpomp is uitgevoerd als een meertraps
centrifugaalpomp. 
Alle pomponderdelen, die in contact komen met het
medium, zijn gefabriceerd uit RVS.
De elektromotor is via twee mechanische asafdich-
tingen en een oliegevulde tussenkamer, die de lek-
dichtheid van de motor waarborgen, gescheiden van
het hydraulische deel van de pomp.
Met de pomp is een draagkabel meegeleverd.
Aan de onderzijde van de pomp bevindt zich de
zuigkorf.
De SE-modellen beschikken over een aanzuigsok
aan de zijkant voor de aansluiting van een
 drijvende of een vast zuigfilter en over een
 voetbochtstuk met 4 trillingsdempers voor de
bodemmontage.

De pomp met wisselstroommotor (EM) wordt
bedrijfsklaar met een schakelkast geleverd,
bestaande uit de volgende onderdelen:

• Een in-/uitschakelaar met controlelamp,
• Een overstroomrelais met handmatige reset,
• Een condensator,
• Een aansluiting voor een vlotterschakelaar

(beveiliging laag waterpeil),
• Een op de klemmenkast en op de pomp aange-

sloten kabel,
• Een voedingskabel, 2 m lengte met Schuko-stekker.

De motor beschikt over een beveiligingssysteem,
welke de motor in geval van oververhitting auto-
matisch uitschakelt en na voldoende afkoeling
weer inschakelt. 
De pomp met draaistroommotor (DM) wordt
met een kabel met vrij kabeluiteinde (3 fasen +
aarde) geleverd.
De schakelkast kan door Wilo of door de klant
worden geleverd.
De schakelkast moet beschikken over een
motorbeveiligingsschakelaar.
Na activeren van de overbelastingsbeveiliging
moet de schakelaarstatus door indrukken van de
in-/uitschakelaar worden gereset. 

6. Installatie en aansluiting 

VOORZICHTIG! Installatie en elektrische aanslui-
ting moeten conform de lokale voorschriften en
alleen door vaktechnici worden uitgevoerd!

WAARSCHUWING! Gevaar voor persoonlijk  letsel!
De bestaande voorschriften betreffende het
voorkomen van ongevallen dienen te worden
nageleefd.

WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrocutie!
Gevaren verbonden aan het gebruik van elektri-
sche energie dienen te worden vermeden.
Nationaal geldende elektrische voorschriften en
algemene nationale bepalingen en voorschriften
moeten worden aangehouden.

6.1 Installatie

VOORZICHTIG! Gevaar voor beschadiging van
de pomp!

De pomp mag niet hangend aan de voedings -
kabel worden getransporteerd, neergelaten of
opgehangen.

- De opstellingslocatie van de pomp moet vorstvrij
zijn.

- De draagkabel in de bevestigingsopening boven
aan de pomp aanbrengen.

- De persleiding aansluiten.
- De voedingskabel met geschikte bevestigings-

middelen spanningsvrij op de persleiding
 bevestigen.

- De pomp aan de draagkabel in het water laten
zakken en zodanig uitrichten, dat deze altijd
onder water blijft. Max. dompeldiepte: 20 m en
vrij hangend.

- De pomp kan in horizontale positie worden
gebruikt.

- Gewaarborgd moet zijn, dat de schacht een
gelijkmatige doorsnede heeft en de pomp onge-
hinderd kan zakken.

- De pomp in het midden van de schacht uitrich-
ten.

- Let erop, dat de pomp, de voedingskabel en de
draagkabel tijdens bedrijf van de pomp niet
schuren langs de schachtrand of andere hinder-
nissen.

- In de uiteindelijke bedrijfspositie moet de pomp
een minimale afstand hebben van 0,50 m tot de
bodem van de schacht.

- Gewaarborgd moet worden dat er altijd een
minimaal waterpeil van 0,15 m boven de zuigkorf
van de pomp aanwezig is (bij draaiende pomp).

- Bij buitenopstelling: persleiding, elektrische
schakelkast, schuif en elektrische besturingen
tegen vorst beschermen.

- Bij gebruik van een drijvende aanvoer (zuigfilter
met slangaansluiting) moet erop worden gelet, dat
de slanglengte is afgestemd op de constructie van
het reservoir. Om het binnendringen van lucht in
de pomp te voorkomen, mag het grof  filter het
wateroppervlak niet bereiken (zie fig. 8).

- De uitvoering SE kan met behulp van de 4 boor-
gaten aan de steunvoet direct op de bodem
geïnstalleerd worden (Ø6 mm schroeven).

- Bij de SE-uitvoeringen is de installatie in droog-
opstelling mogelijk, omdat de motor door het te
transporteren medium wordt gekoeld (zie fig. 7).

- De uitvoeringen FS worden met direct aan de
motor aangesloten vlotterschakelaar geleverd,
zodat de pomp automatisch in- en uitschakelt
(zie afbeelding 3b). 
De vlotterschakelaar is vrij beweegbaar.

- De samen met de pompen met wisselstroommo-
tor geleverde schakelkast maakt een beveiliging
laag waterpeil mogelijk via aansluiting van een
vlotterschakelaar (zie punt 6.3) resp. de in-/uit-
schakeling door aansluiting van een drukschake-
laar (zie fig. 4).

- De als toebehoren bij de pomp met draaistroom-
motor aangeboden schakelast maakt een bevei-
liging laag waterpeil mogelijk via aansluiting van
een vlotterschakelaar en de in-/uitschakeling
door aansluiting van een drukschakelaar (zie
fig. 5).



6.2 Hydraulische aansluiting

VOORZICHTIG! Gevaar voor beschadiging van
de pomp! Bij het SE-model moet de slang voor
het starten van de pomp met water worden
gevuld (zie fig. 8).

De TWI5-pompen zijn normaalzuigend.
Bij gebruik van stalen buizen met schroefdraad-
koppeling of halfstijve polyethyleenbuis van
hoge dichtheid mag de diameter van de leiding
niet kleiner zijn dan de diameter van de aanslui-
ting op de pomp.
Bij gebruik van halfstijve buizen moet de pomp
via de aan het pomphuis bevestigde draagkabel
worden ondersteund.
Op de pompuitlaat en voor de afsluitschuif moet
absoluut een terugslagklep worden aangebracht.

6.3 Elektrische aansluiting

WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrocutie!
De elektrische aansluiting moet door een erken-
de installateur worden uitgevoerd conform de
geldende lokale voorschriften.
De stroomvoorziening van de pomp moet met een
lekstroom-veiligheidsinrichting uitgerust zijn die
bij max. 30 mA geactiveerd wordt. Indien de kabel
wordt beschadigd, moet deze door een gekwalifi-
ceerde elektromonteur vervangen worden.

- Soort stroom en spanning van de netspannings-
aansluiting controleren.

- Houdt de specificaties op de typeplaat van de
pomp aan.

WAARSCHUWING! Let erop dat de aarding cor-
rect aangesloten wordt.

- De pomp met draaistroommotor wordt geleverd
met een 20 m lange kabel, die moet worden aan-
gesloten op een beveiligingsinrichting of een
schakelkast (elektrische aansluiting conform het
schakelschema in de inbouw- en bedienings-
voorschriften van de schakelkast).

- De motoren moeten met een veiligheidsschake-
laar uitgerust zijn die op de stroom ingesteld is
die op het typeplaatje van de motor staat. Om de
stroomvoorziening te garanderen, moet een vei-
ligheidsschakelaar geactiveerd zijn (type aM).

HINWEIS: the single-phase pumps have an over-
current protection, integrated into the box.

- De pomp met wisselspanningsmotor heeft een
netvoedingskabel en wordt met een condensa-
torkast en een thermische beveiliging geleverd.
Deze kast moet met de hiervoor bedoelde kabel
op het net worden aangesloten.

- Er moet een vlotterschakelaar of een drukschake-
laar worden aangesloten. 

WAARSCHUWING! Daartoe vóór het openen van
het huis de pomp van de netstroom scheiden.

De bruggen verwijderen en in plaats daarvan de
voedingskabel van de in-/uitschakelaar en, voor
zover aanwezig, de aarde aansluiten. Zie het sche-
ma in de klemmenkast voor instructies omtrent de
elektrische aansluiting. 

- Hoogteregeling: Gewaarborgd moet worden, dat

bij een uitgeschakelde pomp het waterpeil boven
de zuigkorf altijd 150 mm is (zie fig. 3a).

7. Inbedrijfstelling

7.1 Draairichting

AANWIJZING: De bij een gesloten afsluiter op de
uitgang van het gat gemeten druk komt overeen
met de opvoerhoogte van de pomp bij een
debiet nul, minus de hoogte tussen het opname-
punt en het waterpeil.

Wisselstroom 230 V: Geen gevaar voor een ver-
keerde draairichting.

Draaistroom 400 V: Om te bepalen, of de pomp
in de juiste draairichting draait, hoeft alleen de
pompdruk te worden gecontroleerd. De juiste
draairichting genereert de hoogste pompdruk.
Het is ook mogelijk, de pompdruk bij een geslo-
ten schuif te meten en de gemeten druk aan de
gewenste druk in te regelen.
Bij een verkeerde draairichting moeten twee wil-
lekeurige fasen in de schakelkast of op de bevei-
ligingsschakelaar worden omgewisseld. 

7.2 Bedrijf 

VOORZICHTIG! Gevaar voor beschadiging van
de pomp! De pomp mag nooit drooglopen resp.
met een gesloten afsluiter worden gebruikt.
Wilo is niet aansprakelijk en biedt geen garantie
voor schade, die veroorzaakt is door drooglopen
van de pomp.

- Er moet voor gezorgd worden dat bij het vullen
van de put of tijdens de installatie van de pomp
de vlotterschakelaar vrij beweegbaar is.

- Alle elektrische aansluitingen, elektrische veilig-
heidsinrichtingen en zekeringswaarden moeten
nogmaals worden gecontroleerd.

- De stroomwaarde op iedere fase-aansluiting
meten en de meetwaarde vergelijken met de
nominale waarden op de typeplaat.

VOORZICHTIG! Gevaar voor beschadiging van
de pomp! De opgegeven nom. motorstroom-
waarden mogen niet worden overschreden.

- Na het onderdompelen van de pomp in water
moet de pomp meerdere malen aan- en uitge-
schakeld worden, om de in de pomp achter -
gebleven lucht eruit te persen. 

- Onder bepaalde omstandigheden is het nodig,
een gat van Ø 3 mm in de persleiding te boren
(zie fig. 3), om een betere ontluchting te realise-
ren.

- De voedingsspanning bij draaiende motor meten.

AANWIJZING: Voor de toegestane spannings -
tolerantie zie punt 5.2.

30 WILO SE 04/2013
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8. Onderhoud

VOORZICHTIG! Schakel de pomp(en) spannings-
loos voor aanvang van de onderhoudswerkzaam-
heden.

- Geen werkzaamheden uitvoeren aan een draai-
ende pomp.

- De pomp vereist geen speciale onderhoudswerk-
zaamheden.

- Wanneer de zuigkorf is verstopt en de opvoerca-
paciteit is sterk gereduceerd, moet de zuigkorf
worden afgenomen en met water en een borstel
grondig worden gereinigd. 

- Reparaties van de pomp en veranderingen aan de
elektrische aansluiting mogen alleen door een
erkende vakman of service-technicus worden
uitgevoerd. 

- Bij de bestelling van reserve-onderdelen moeten
alle specificaties van de typeplaat van de pomp
worden aangegeven.
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9. Storingen, oorzaken en oplossingen

VOORZICHTIG! Zand en verstoppingen in de
pomp zijn een vaak voorkomende oorzaak van
storingen. De pomp zonder voet moet op vol-
doende hoogte boven de schachtbodem worden
opgehangen, om verzanden van de pomp te
voorkomen. 

Wanneer de overbelastingsbeveiliging na de
 eerste keer nogmaals schakelt, moet de pomp
door een vakman of een Wilo-servicetechnicus
worden onderhouden.

Wanneer de storing niet kan worden opgehe-
ven, neem dan s.v.p. contact op met uw instal-
lateur of de WILO-servicedienst.

10. Montage - uiteennemen

VOORZICHTIG! Let erop, dat geen onderdelen
worden verwisseld.
De pomp SPANNINGSLOOS schakelen.
(Zie fig. 9a en 9b.)

11. Reserve-onderdelen

Reserve-onderdelen kunnen worden besteld bij
de lokale vakhandel en/of de WILO-service-
dienst. 
Om onnodige vragen en verkeerde bestellingen
te voorkomen, vragen wij u vriendelijk, bij iedere
bestelling alle informatie op de typeplaat te ver-
melden.

Technische wijzigingen voorbehouden!

Storingen Oorzaken Remedie/oplossing
De pomp start en stopt
vervolgens weer

Verkeerde spanning of spanningsval Actieve spanning bij starten controleren:
Onvoldoende kabeldiameter kan een span-
ningsval veroorzaken, die normaal motorbedrijf
verhindert.

Onderbreking van de kabel naar de
motor

Weerstand tussen de fasen meten. Indien nodig
de pomp optillen en de kabel controleren.

Motorbeveiliging aangesproken Op thermische uitschakelaars ingestelde
stroomwaarden controleren en vergelijken met
de specificaties op de typeplaat.
Belangrijk: bij herhaald afschakelen niet
 volharden in constant herinschakelen; oorzaak
bepalen. Dwangmatig herinschakelen kan zeer
snel beschadiging van de motor door overver-
hitting veroorzaken.

Pomp schakelt niet in/uit Vlotterschakelaar geblokkeerd resp. kan
niet vrij bewegen

Vlotterschakelaar controleren en voor vrije
beweging zorgen.

Geen resp. onvoldoende debiet Te lage spanning Voedingsspanning op schakelkast controleren.
Zuigkorf is verstopt Pomp optillen en reinigen.
Schuif is gesloten Schuif openen.
Verkeerde draairichting motor
(draaistroommotor)

Twee willekeurige fasen op de schakelkast
omwisselen.

Terugslagklep is geblokkeerd in de
gesloten positie

Terugslagklep demonteren en reinigen.

Watergebrek resp. waterpeil in de
schacht te laag

Waterpeil in de schacht controleren: deze moet
tijdens bedrijf van de pomp minimaal 0,15 m
boven de zuigkorf van de pomp liggen.

Lucht in de pomp Tussen pomp en terugslagklep een gat met 3
mm ø iin de persleiding boren.

Te hoge schakelfrequentie van
de pomp

Te gering schakelverschil op de
 verschildrukmanometer 

Afstand tussen in- en uitschakelpunten
 verhogen.

Verkeerde locatie van de vlotter Opstelling van de vlotter veranderen om de
schakeltijd van de pomp te regelen.

Buffervolume van het drukvat te klein
resp. te lage instelling voordruk

Schakeldrukinstellingen controleren en opnieuw
instellen.
Vatvoordruk controleren. De voordruk moet
ca. 0,3 bar onder de inschakeldruk van de pomp
liggen.
Buffervolume met een extra 
vat vergroten of vat vervangen.

Terugslagklep is lek Reinigen en terugslagklep vervangen.

Nederlands
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