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Návod na montáž a obsluhu Wilo-Sub TWI4-6 3

1 Všeobecne

O tomto dokumente
Návod na montáž a obsluhu je súčast’ ou zaria-
denia. Musí byt’ vždy k dispozícii v blízkosti zaria-
denia. Presné dodržanie tohto pokynu je pred-
pokladom používania podľa predpisov a správnej 
obsluhy zariadenia. 
Návod na montáž a obsluhu zodpovedá vyhotove-
niu zariadenia a stavu bezpečnostno-technických 
noriem položeným za základ v čase tlače.

2 Bezpečnost’
Tento návod na obsluhu obsahuje základné upo-
zornenia, ktoré treba dodržiavat’ pri inštalovaní a 
prevádzke. Preto je nevyhnutné, aby si tento 
návod na obsluhu pred montážou a uvedením do 
prevádzky mechanik, ako aj príslušný prevádzko-
vateľ, bezpodmienečne prečítal.
Okrem všeobecných bezpečnostných pokynov, 
uvedených v tomto hlavnom bode Bezpečnost’, je 
nevyhnutné dodržiavat’ aj špeciálne bezpečnostné 
pokyny uvedené v nasledujúcich hlavných bodoch 
s varovnými symbolmi.

2.1 Označovanie upozornení v návode na obsluhu

Symboly:
Všeobecný výstražný symbol

Nebezpečenstvo elektrického napätia

POKYN 

Signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO!
Akútne nebezpečná situácia.
Nerešpektovanie má za následok smrt’ alebo 
t’ažké zranenia.
VAROVANIE!
Používateľ môže utrpiet’ (t’ažké) poranenia. 
„Varovanie“ znamená, že pri nedodržaní prís-
lušného pokynu môže pravdepodobne dôjst’ k 
(t’ažkému) ublíženiu na zdraví.
OPATRNE!
Existuje nebezpečenstvo poškodenia čerpadla/
zariadenia. 'Opatrne' sa vzt’ahuje na možné 
škody na výrobku nerešpektovaním upozornenia.
POKYN: Užitočné upozornenie pre manipuláciu 
s výrobkom. Upozorňuje tiež na možné problémy.

2.2 Kvalifikácia personálu
Personál vykonávajúci montáž musí mat’ pre tieto 
práce potrebnú kvalifikáciu.  

2.3 Riziká pri nedodržaní bezpečnostných pokynov
Nerešpektovanie bezpečnostných upozornení 
môže mat’ za následok ohrozenie osôb a čerpadla/
zariadenia. Nerešpektovanie bezpečnostných 
upozornení môže viest’ k strate akýchkoľvek 
nárokov na náhradu škôd.
Ich nerešpektovanie môže jednotlivo so sebou 

prináša napríklad nasledovné ohrozenia:
• Zlyhanie dôležitých funkcií čerpadla/zariadenia,
• Zlyhanie predpísaných postupov údržby a opravy,
• Ohrozenie osôb účinkami elektrického prúdu, 

mechanickými a bakteriologickými vplyvmi,
• Vecné škody.

2.4 Bezpečnostné pokyny pre prevádzkovateľa
Je nevyhnutné dodržiavat’ platné predpisy pre 
ochranu proti úrazom.
Je nevyhnutné vylúčit’ ohrozenia vplyvom elek-
trickej energie. Nariadenia miestnych alebo všeo-
becných predpisov [napr. IEC, VDE atď.] a nariadenia 
miestnych dodávateľských energetických podnikov 
sa musia rešpektovat’.

2.5 Bezpečnostné pokyny pre inšpekčné a 
montážne práce
Prevádzkovateľ musí dbat’ o to, aby všetky kont-
rolné a montážne práce vykonával oprávnený a 
kvalifikovaný odborný personál, ktorý dôklad-
ným štúdiom návodu na používanie získal dost-
atočné informácie.
Práce na čerpadle/zariadení sa môžu vykonávat’, 
len keď je odstavené.

2.6 Svojvoľná úprava a výroba náhradných dielov
Zmeny na čerpadle/zariadení sú prípustné len po 
dohode s výrobcom. Originálne náhradné diely 
a výrobcom schválené príslušenstvo slúžia bez-
pečnosti. Použitím iných dielov môže zaniknút’ 
zodpovednost’ za škody, ktoré na základe toho 
vzniknú.

2.7 Neprípustné spôsoby prevádzkovania
Bezpečnost’ prevádzky dodaného čerpadla/zaria-
denia je zaručená len pri používaní podľa pred-
pisov, zodpovedajúc odseku 4 návodu na obsluhu. 
Hraničné hodnoty uvedené v katalógu/údajovom 
liste nesmú byt’ v žiadnom prípade nedosiahnuté, 
resp. prekročené.

Návod na montáž a obsluhu
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3 Transport a uskladňovanie
Ihneď po obdržaní produktu:

• skontrolujte, či sa produkt počas prevozu nepoš-
kodil,

• v prípade chýb vzniknutých pri prevoze informujte 
prepravcu a v rámci danej lehoty podniknite nevy-
hnutné opatrenia. 
OPATRNE! Nebezpečenstvo vecných škôd!
Neprimeraný prevoz a neprimerané uskladňova-
nie môžu na produkte spôsobit’ vecné škody.

• Čerpadlo počas prevozu noste / zaveste len na 
držadlo, ktoré je na to určené. Nikdy nie za 
kábel!

• Počas prevozu a uskladňovania chráňte čerpadlo 
pred vlhkost’ou, mrazom, vysokými teplotami, 
priamym slnečným žiarením a pred mecha-
nickým poškodením.

• Pri uskladňovaní pevne uzatvorte výtlačné hrdlo 
čerpadla, aby ste tým zabránili jeho znečisteniu.

• Pri prevoze a uskladňovaní dbajte na to, aby bod 
mrznutia plnenia motora dosahoval -8 °C.

• Všetky vedenia elektrického prúdu chráňte pred 
zlomením, poškodením a pred vlhkost’ou.

• Čerpadlo uskladňujte v horizontálnej polohe na 
pevnom a rovnom podklade.

4 Použitie v súlade s určením
Ponorné čerpadlá Wilo-Sub TWI sú určené na čer-
panie čistej alebo ľahko znečistenej vody bez 
abrazívnych častíc a bez častíc s dlhými vláknami.
Používajú sa

• pri vrtoch a cisternách,
• na čerpanie a zásobovanie úžitkovou vodou v:

• domácnostiach (zásobovanie pitnou vodou)
• poľnohospodárstve (zavlažovanie, postrekova-

nie)
• priemysle (zvyšovanie tlaku atď.)
POKYN: Pri každom použití produktu dbajte na 
miestne predpisy.
Čerpadlá sa inštalujú vždu len ponorené a môžu sa 
inštalovat’ horizotálne s použitím rúry chladiaceho 
plášt’a alebo vertikálne.
OPATRNE! Nebezpečenstvo vecných škôd! Čer-
panie neprípustných látok môže na produkte 
spôsobit’ vecné škody. 
Čerpadlá nie sú vhodné na použitie vo vode s 
hrubým znečistením ako sú vlákna alebo horľavé 
kvapaliny, ani na použitie v oblastiach ohro-
zených explóziou.
K použitiu v súlade s určením patrí aj dodržiavanie 
tohto návodu.
Každé iné použitie sa považuje za použitie v roz-
pore s určením produktu.

5 Údaje o produkte

5.1 Typový kľúč (štandardný variant)

5.3 Rozsah dodávky (štandardný variant)
• Ponorné motorové čerpadlo
• Integrovaná spätná klapka
• Pripojovací kábel

• 1,5 m, 2,5 alebo 5 m dlhý, uvoľniteľný pripojovací 
kábel (4x1,5 mm²) pri 4"-motoroch alebo

• 4 m dlhý pripojovací kábel (4x4 mm²) 
pri 6"-motoroch

• 230 V vrátane:
• skriňového rozvádzača s kondenzátorom
• integrovanej termickej ochrany motora
• spínača ZAP./VYP.
POKYN: Elektrické prepojenia vykoná výrobca.

• Návod na montáž a obsluhu

5.4 Príslušenstvo (nepovinné):
• Spätná klapka na výstupe vrtu
• Ochrana proti chodu nasucho: plavákový spínač 

alebo elektróda
• Spínací prístroj WILO-ER (ochrana motora + moni-

torovanie vodnej hladiny)
• Kábel motora: ako montážna sada (vrátane 

zástrčky) alebo ako metrový tovar (bez zástrčky)

Príklad: WILO-Sub TWI 4.01-09-B EM

TWI Ponorné motorové čerpadlo
4 resp. 6 Minimálny priemer:

priemer vrtu 4" a 6"
priemer čerpadla max. 98 mm pri 4", 
max. 152 mm pri 6"

.01 Menovitý prietok (m³/h)
-09 Počet stupňov čerpadla
-B Generácia čerpadla
EM EM = Striedavý prúd 1~230 V (50 Hz/60 Hz) 

s rozbehovým zariadením
DM = Trojfázový striedavý prúd 3~400 V 
(50 Hz), 3~480 V (60 Hz)
SD = Trojfázový striedavý prúd, rozbeh hvie-
zda/trojuholník (len 6"-motory)

5.2 Technické parametre 50 Hz 60 Hz

Prípustné častice 
v čerpaných médiách:

max. obsah piesku 50 g/m³

Siet’ové napätie: 1~230 V (4"), 
3~400 V 
(4", 6")

1~230 V (4") 
3~480 V 
(4", 6")

Druh ochrany: IP 68
Max. prietok: 4" = 20 m³/h 

6" = 78 m³/h
4" = 25 m³/h 
6" = 97 m³/h

Max. dopravná výška: 4" = 320 m
6" = 410 m

4" = 340 m
6" = 520 m

Výtlačné hrdlo: 1¼", 1½", 2" pri 4" hydraulike
2½", 3" pri 6" hydraulike

Prípustný teplotný rozsah 
čerpaného média:

+3 až 30 °C

Max. hĺbka ponoru: 350 m
Max. četnost’ spínania: 20/h
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• Zmršt’ovacie hadice alebo liatinové hrdlá (na pre-
dĺženie kábla motora)

• Tlaková, nátoková nádrž
• WILO-Fluidcontrol alebo WILO-tlakový spínač ER 

ako balíky Plug & Pump (pozri zvláštne návody na 
obsluhu elektrických zariadení)

6 Opis a funkcia

6.1 Opis čerpadla (obr. 4)  

Viacstupňové ponorné čerpadlo s plným prieto-
kom a s radiálnym alebo poloaxiálnym obežným 
kolesom. Spojka a príruby použiteľné pre motory 
s čerpadlom, inštalačné rozmery v súlade s NEMA-
štandardom. Vmontovaná zábrana proti spätnému 
toku v hlavici čerpadla. Medziložiská v každom 
stupni, špeciálne konštruované na optimalizáciu 
uloženia hriadeľa. Robustný káblový chránič. 
Hydraulické súčasti optimalizované na dosiahnu-
tie vysokej účinnosti. Vysoká odolnost’ proti koró-
zii a abrázii, ktorá je dosiahnutá vlastnost’ami 
ušľachtilej ocele. Ľahká údržba vďaka jednoduchej 
demontáži a montáži agregátu.
Nehrdzavejúci jednofázový alebo trojfázový 
motor s lakom izolovaným vinutím v hermeticky 
uzatvorenom statore pre priamy štart so samoma-
znými ložiskami.
Chladenie motora sa dosahuje prenášaním stra-
tového tepla do čerpaného média v okolí vonka-
jšieho plášt’a čerpadla. Minimálna rýchlost’ toku 
čerpaného média pozdĺž motora predstavuje pri 
4"-motore 10 cm/s a pri 6"-motore 16 cm/s

6.2 Jemný rozbeh a frekvenčný menič
Vo všeobecnosti môžu byt’ všetky motory pre-
vádzkované v kombinácii s frekvenčným meničom 
a elektronickými štartérmi (jemný rozbeh), v rámci 
nižšie opísaných hraníc.
OPATRNE! Nebezpečenstvo vecných škôd!
Pri nesplnení podmienok použitia sa znižuje 
životnost’ čerpadla a môže dôjst’ k poškodeniu 
motora!

6.2.1 Podmienky pri použití elektronického štartéra 
(jemný rozbeh)

• Vo všetkých prevádzkových bodoch musí byt’ 
dosiahnutá minimálna rýchlost’ toku chladiacej 
kvapaliny (4"-motory – 10 cm/s, 6"-motory – 
16 cm/s)

• Hodnota príkonu musí počas celej prevádzky ležat’ 
pod hodnotou menovitého prúdu (In) (pozri údaj 
na typovom štítku).

• Čas rampy pre rozbeh/zastavenie medzi 0 a 30 Hz 
nastavte maximálne na 1 s.  Čas rampy medzi 30 Hz 
a menovitou frekvenciou nastavte maximálne 
na 3 s.

• Napätie pri štarte musí predstavovat’ najmenej 
55 % menovitého napätia motora.

• Aby ste zabránili stratovému výkonu počas pre-
vádzky, po dosiahnutí normálnej prevádzky pre-
pojte elektronický štartér (jemný rozbeh).

6.2.2 Podmienky pri použití frekvenčného meniča
• Trvalá prevádzka sa dá dosiahnut’ len medzi 30 Hz 

a 50 Hz (60 Hz).
• Pre ochladenie motorového vinutia odporúčame 

najmenej 60 s časový odstup medzi zastavením 
a opätovným spustením čerpadla.

• Nikdy neprekračujte menovitý prúd (pozri údaj na 
typovom štítku).
Maximálne napätie: 1000 V
Maximálna strmost’ nárastu napätia: 500 V/μs

• Ak požadované riadiace napätie prekročí 400 V, 
použite dodatočné filtre.

• Napätie pri štarte musí predstavovat’ najmenej 
55 % menovitého napätia motora.

7 Inštalácia a elektrické pripojenie
NEBEZPEČENSTVO! Ohrozenie života!
Nesprávna inštalácia a nesprávne elektrické pri-
pojenie môžu spôsobit’ ohrozenie života. 

• Inštálaciu a elektrické pripojenie môže vykonat’ 
len odborný personál podľa platných predpisov!

• Dbajte na predpisy o zabránení úrazom!

7.1 Inštalácia
Čerpadlo môže byt’ naištalované vertikálne alebo 
horizontálne s rúrou chladiaceho plášt’a.
OPATRNE! Nebezpečenstvo vecných škôd!
Nebezpečenstvo poškodenia spôsobené nepri-
meraným zaobchádzaním. Vrty alebo čerpacie 
stanice musia byt’ uložené a skonštruované v 
súlade so všeobecne platnými technickými pre-
dpismi.
OPATRNE! Nebezpečenstvo vecných škôd!
V prípade inštalácie vo vrte > 4" resp. 6" (pozri 
obr. 4) alebo v nátokovej nádrži pri horizontálnej 
inštalácii musí byt’ na čerpadle a motore umiest-
nený plášt’ s prúdiacou vodou, aby bol motor 
dostatočne chladený!

• Pre 4" čerpadlá s menovitým prietokom >9 m³/h sa 
odporúča 6" vrt, pre 6" čerpadlá s >30 m³/h meno-
vitým prietokom 8" vrt.

• Prítok vody vo vrte alebo v studni musí byt’ dost-
ačujúci pre čerpací výkon čerpadla.

Poz. Opis konštrukčných dielov

1 Čerpadlo Wilo-Sub vo vyhotovení DM
2 Ponorná elektróda Množstvo 
3 Ponorná elektróda Nedostatok vody
4 Ponorná elektróda Horná hladina
5 Pripojovací kábel motora
6 Dynamická hladina (čerpadlo v prevádzke)
7 Stabilná hladina (čerpadlo vypnuté)
8 Skriňový rozvádzač 

(s ochranou proti chodu nasucho)
9 Siet’ové pripojenie / zdroj napätia
10 Tlakový spínač s manometrom
11 Tlaková/nátoková nádrž
12 Uzatváracia armatúra
13 Spätná klapka
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• Čerpadlo sa spúšt’a pomocou kladkostroja s 
ret’azou a trojnožkou, t’ažké čerpadlá pomocou 
lanového navijaka. Inštalácia by mala prebiehat’ 
bez prítoku vody resp. bez filtračnej rúrky.

• Čerpadlo nikdy nesmie bežat’ nasucho. Ubezpečte 
sa, že počas vysušovania vodná hladina nikdy 
neklesne pod hornú hranu agregátu.

• Aby sa dalo čerpadlo voľne spustit’, ubezpečte sa, 
že potrubie má konštatný vnútorný priemer 4" 
(102 mm) resp. 6" (152 mm).

• Čerpadlo nikdy nespúšt’ajte ani nevyt’ahujte za 
elektrický kábel.

• Elektrické pripojenie ako aj predĺženie kábla 
motora vykonajte ešte pred spustením čerpadla.

• Čerpadlo musí byt’ nainštalované min. 0,30 m nad 
dnom studne alebo vrtu (obr. 4).

• Typový štítok zariadenia majte k dispozícii v blíz-
kosti vrtu, aby ste mali prístup k technickým úda-
jom zariadenia.

• Pred spúšt’aním (a počas spustenia do hlbokých 
vrtov) skontrolujte izolačný odpor motora a kábla 
(min. 2 M Ω).

• Čerpadlo sa dá pripojit’ pomocou pevného alebo 
flexibilného potrubia s menovitou svetlost’ou 1¼" 
až 3", v závislosti od vyhotovenia čerpadla.

• Pri použití flexibilných potrubí musí byt’ čerpadlo 
pripevnené na poistnom lane. Použite na to 
oceľové závesné oká na hlave čerpadla (TWI4). Ak 
tieto upevňovacie body nie sú k dispozícii (TWI6), 
musí byť nainštalovaná medziľahlá príruba, ktorá 

má tieto upevňovacie body. Uprednostňujte 
pevné potrubia.

• Odporúčame pridat’ na výstup vrtu dodatočnú 
spätnú klapku, ako aj uzatváraciu armatúru.
OPATRNE! Nebezpečenstvo vecných škôd!
Pri zvýšenom tlaku vody (>180 m Ws) musí byt’ 
priamo na výstupe čerpadla nainštalovaná 
spätná klapka. Spätná klapka musí byt’ určená 
na prípustný prevádzkový tlak min. 20 bar!

• Dbajte na potrebné chladenie motora (pozri 
tabuľku pri bode „Teplota média“)!

7.2 Elektrické pripojenie
NEBEZPEČENSTVO! Ohrozenie života!
Pri nesprávnom elektrickom pripojení vzniká 
ohrozenie života spôsobené zásahom prúdu.
Elektrické pripojenie smie vykonat’ len elekt-
roinštalatér určený miestnym zásobovateľom 
podľa platných miestnych predpisov.

• Prúd a napätie siet’ovej prípojky musia zodpo-
vedat’ údajom uvedeným na typovom štítku.

• Pripojovací kábel používajte v súlade s platnými 
predpismi/normami a pripájajte podľa plánu svor-
kovej prípojky spínacieho prístroja alebo skriňo-
vého rozvádzača.
OPATRNE! Nebezpečenstvo vecných škôd!
Max. dĺžka kábla závisí od menovitého príkonu 
motora a od prierezu kábla!
Pred pripojením kábla skontrolujte podľa 
tabuľky jeho dĺžku a priemer!

Priemery a max. dĺžky kábla pri priamom rozbehu:
Vyhotovenie motora Motor Kábel

kW 4 x 1,5 mm² 4 x 2,5 mm² 4 x 4 mm² 4 x 6 mm² 4 x 10 mm² 4 x 16 mm²

EM
1~50/60 Hz 230 V

0,25 100 -- -- -- -- --
0,37 85 144 -- -- -- --
0,55 64 107 140 -- -- --
0,75 49 83 110 165 -- --
1,10 32 54 80 120 195 --
1,50 25 35 60 95 153 245
2,20 17 25 45 65 102 163

DM
3~50 Hz 400 V
3~60 Hz 480 V

0,37 661 1102 1764 2646 4411 7057
0,55 454 758 1213 1819 3032 4852
0,75 341 569 911 1367 2279 3647
1,10 245 409 655 983 1639 2623
1,50 179 299 478 718 1196 1915
2,20 121 202 324 486 811 1298
3,00 94 157 252 378 630 1008
3,70 76 128 204 307 512 819
4,00 70 118 188 283 472 755
5,50 52 87 140 210 351 562
7,50 39 65 104 157 261 418

Hmotnost’ kábla (kg/m) 0,20 0,25 0,30 0,40 0,65 0,85
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OPATRNE! Nebezpečenstvo vecných škôd!
Pri nesprávnom pripojení môže dôjst’ k poško-
deniu motora!

• Skontrolujte siet’ové napätie
• Nerozdeľujte kábel medzi skriňovým rozvádzačom 

a čerpadlom. V skriňovom rozvádzači sa nachád-
zajú dôležité kondenzátory motora (len pri vyho-
tovení EM).

• Uzemnite čerpadlo
• Ochranu motora zabezpečuje termický alebo 

magnetický spínač (k dispozícii pri vyhotovení EM, 
plánuje sa pre vyhotovenie DM)

8 Uvedenie do prevádzky

8.1 Kontrola smeru otáčania (len pre motory na 
trojfázový striedavý prúd – pri motoroch na 
striedavý prúd nie je možná zmena smeru 
otáčania)
Na určenie správneho smeru otáčania stačí, ak 
skontrolujete tlak vody na strane výtlaku zap-
nutého čerpadla.

Priemery a max. dĺžky kábla pri priamom rozbehu:
Vyhotovenie motora Motor Kábel

kW 4 x 1,5 mm² 4 x 2,5 mm² 4 x 4 mm² 4 x 6 mm² 4 x 10 mm² 4 x 16 mm²

DM
3~50 Hz 400 V
3~60 Hz 480 V

9,30 32 54 87 130 217 348
11,00 -- 45 72 109 181 291
15,00 -- -- 54 81 135 216
18,50 -- -- 44 66 110 176
22,00 -- -- -- 55 92 147
30,00 -- -- -- -- 67 108
37,00 -- -- -- -- -- 89
45,00 -- -- -- -- -- 73

Hmotnost’ kábla (kg/m) 0,20 0,25 0,30 0,40 0,65 0,85

Priemery a max. dĺžky kábla (6"-motory) pri rozbehu hviezda/trojuholník:
Vyhotovenie motora Motor Kábel

kW 4 x 1,5 mm² 4 x 2,5 mm² 4 x 4 mm² 4 x 6 mm² 4 x 10 mm² 4 x 16 mm²

DM
3~50 Hz 400 V
3~60 Hz 480 V

2,20 182 304 486 730 1217 1947
3,00 141 236 378 567 945 1513
3,70 115 192 307 461 768 1229
4,00 106 177 283 425 708 1133
5,50 79 131 210 316 527 843
7,50 58 98 157 235 392 628
9,30 48 81 130 195 326 522
11,00 40 68 109 163 272 436
15,00 30 50 81 121 203 324
18,50 24 41 66 99 165 264
22,00 -- 34 55 83 138 221
30,00 -- -- 40 60 101 162
37,00 -- -- -- 50 83 134
45,00 -- -- -- -- 68 109

Hmotnost’ kábla (kg/m) 0,20 0,25 0,30 0,40 0,65 0,85

1~230 V (50 Hz, 60 Hz), vyhotovenie EM (obr. 1)
Výkon Príkon prúdu 230 V Prevádzkový 

kondenzátor
kW A μF
0,37 3,2 16
0,55 4,3 20
0,75 5,3 30
1,10 7,8 40
1,50 9,9 50
2,20 14,9 75

3~400 V 50 Hz, 3~480 V 60 Hz,
vyhotovenie DM (obr. 2 / 3) 

Výkon Príkon 400/480 V
kW A
0,37 1,3
0,55 1,7
0,75 2,2
1,10 3,2
1,50 4,0
2,20 5,9
3,00 7,8
3,70 9,1
4,00 10,0
5,50 13,7
7,50 18,0
9,30 20,3
11,00 23,3
15,00 31,3
18,50 38,5

Prípojky
(Označenie žily)

Obr. 1 - 3
a čierna
b modrá/šedá
c hnedá
d zelená/žltá
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POKYN: Ak je čerpadlo prevádzkované pri nesprá-
vnom smere otáčania, znižuje sa prietok.
Pri nesprávnom smere otáčania vymeňte 2 fázy 
siet’ovej prípojky (v skriňovom rozvádzači alebo 
na stýkači).

8.2 Uvedenie do prevádzky
OPATRNE! Nebezpečenstvo vecných škôd!
Nebezpečenstvo poškodenia mechanickej 
upchávky. Čerpadlo nikdy nenechávajte bežat’ 
nasucho, ani na krátky čas!

• Znova skontrolujte elektrické pripojenia, elekt-
rickú ochranu a poistky.

• Po fázach skontrolujte príkon a porovnajte s hod-
notami na typovom štítku.
Nikdy neprekračujte prípustný menovitý prúd 
motora (In) (pozri typový štítok)

• Skontrolujte napätie pri bežiacom motore.
Prípustná tolerancia: ± 10 %.

• Odvzdušnite výtlačné hrdlo, aby ste zabránili tla-
kovým rázom pri štarte.

• Pri prvom uvedení do prevádzky zatvorte ventily, 
aby sa minimalizovali tlakové nárazy vznikajúce pri 
rozbehu a krátkodobo zvýšené množstvo piesku 
v čerpanom médiu (pri prvom použití studne).

• Čerpadlo nezapínajte častejšie ako 20-krát za 
hodinu (nebezpečenstvo prehriatia).

• Ubezpečte sa, že čerpadlo je prevádzkované len 
v rámci hrubo vytlačenej oblasti charakteristiky 
v katalógu. V žiadnom prípade neprevádzkujte 
čerpadlo vpravo alebo vľavo od hrubo vytlačenej 
oblasti charakteristiky.

• Neprevádzkujte čerpadlo dlhší čas so zatvoreným 
ventilom.

8.3 Teplota média
Ponorné čerpadlá sa môžu prevádzkovat’ pri 
menovitom prúde medzi min. teplotou 3 °C a max. 
teplotou 30 °C. Pre dosiahnutie efektívneho chla-
denia musí mat’ rýchlost’ cirkulácie chladiacej 
vody na povrchu motora hodnotu najmenej 10 cm/
s pri 4"-motoroch a 16 cm/s pri 6"-motoroch.

Na dosiahnutie chladenia motora pri vysokých 
teplotách musí byt’ čerpací výkon redukovaný 
úmerne k výkonu motora (pozri predchádzajúcu 
tabuľku)
POKYN: Neprevádzkujte motory pri teplotách 
média, ktoré prekračujú 55 °C!

8.4 Kontrola a oprava naplnenia motora (obr. 6)
Kontrolu a opravu naplnenia motora musí vykoná-
vat’ kvalifikovaný personál. Pri motore TWI4 može 
doplnenie vykonávat’ len výrobca. 
• Motor položte horizontálne s otvorom (C) sme-

rom nahor
• Do otvoru (E) na telese membrány zaveďte 

testovací kolík a skontrolujte stav membrány (D) 
-pozri tabuľku 1-. Zárez na testovacom kolíku sa 
musí zhodovat’ s vonkajšou hranou otvoru.

• Pri príliš nízkej hladine vody odstráňte filter (C) 
(len pri TWI6).

• Na ventil nasaďte naplnenú striekačku a vstre-
knite do motora vodu.

• Pre odvzdušnenie krátko potlačte ventil testo-
vacím kolíkom, až kým nezačne unikat’ voda bez 
bublín. Opatrne, pretlak!

• Vodu dopĺňajte až kým sa nedosiahne potrebný 
odstup membrány (D).

• Znova nasaďte filter (C).

9 Údržba
Údržbové a opravné práce smie vykonávat’ len 
kvalifikovaný odborný personál!
NEBEZPEČENSTVO! Ohrozenie života!
Pri prácach na elektrických prístrojoch vzniká 
nebezpečenstvo ohrozenia života spôsobené 
zásahom prúdu.

• Pri všetkých údržbových a opravných prácach 
odpojte čerpadlo zo siet’ového napätia a zaistite 
ho proti neželanému opätovnému zapnutiu.

• Poškodenia pripojovacieho kábla smie odstra-
ňovat’ iba kvalifikovný elektroinštalatér.
POKYN: Počas normálnej prevádzky nie je nutná 
iná údržba.

Min. požadovaný prietok na chladenie motora pre teplotu 
vody do 30 °C

Vnútorný priemer stien 
studne alebo rúry 
chladiaceho plášt’a 

4"-motor 6"-motor

102 mm (4") 0,30 m³/h --
127 mm (5") 1,60 m³/h --
152 mm (6") 3,00 m³/h 2,10 m³/h
178 mm (7") 4,60 m³/h 6,00 m³/h
203 mm (8") 6,90 m³/h 10,30 m³/h

Teplota média
Teplota vody Nastavenie (%) menovitého prúdu 

od 0,37 kW do 5,5 kW

35 °C 95 %
40 °C 95 %
45 °C 90 %
50 °C 80 %
55 °C 70 %

Typ motora Kontrolný 
rozmer (D)

Tolerancia

4" 10 mm +/- 2 mm
6" (AISI 304 SS) 59 mm +/- 2 mm
6" (AISI 316 SS) 19 mm +/- 2 mm
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10 Poruchy, príčiny a odstránenie
Odstraňovanie porúch smie vykonávat’ len kvalifi-
kovaný odborný personál! Dbajte na bezpeč-
nostné pokyny uvedené v časti Údržba.

Ak sa porucha prevádzky nedá odstránit’, 
obrát’te sa prosím na odbornú dielňu alebo 
na najbližší Wilo zákaznícky servis alebo jeho 
zastúpenie. 

11 Náhradné diely
Náhradné diely je možné objednat’ prostredníct-
vom miestnych odborných dielní a/alebo Wilo 
zákazníckeho servisu.
Aby ste predišli dodatočným otázkam a nespráv-
nym objednávkam, pri každej objednávke uveďte 
všetky parametre z typového štítka.

Technické zmeny vyhradené!

Poruchy Príčiny Odstránenie

Čerpadlo sa nespustí Nesprávne napätie alebo pokles napätia. Pri rozbehu skontrolujte napätie, príliš úzky 
prierez kábla môže spôsobit’pokles napätia, 
čo zabráni rozbehu čerpadla.

Prerušenie pripojovacieho kábla. Zmerajte odpory fáz, vytiahnite čerpadlo a 
skontrolujte kábel.

Uvoľnil sa motorový istič. Skontrolujte nastavenie sily vybavovacieho 
prúdu na ističi a porovnajte ho s prijatým 
menovitým prúdom.

Čerpadlo sa zapína príliš často Zredukujte zapínanie čerpadla, hrozí nebez-
pečenstvo prehriatia motora (ca. 1 min.).

Čerpadlo beží, ale nečerpá Žiadna voda alebo príliš nízka vodná hladina • Skontrolujte hladinu vody, musí siahat’ 
min. 0,20 m nad sacie hrdlo.

• Odvzdušnite čerpadlo.
Prietok je príliš nízky. Nasávací filter je upchatý Vytiahnite čerpadlo a vyčistite filter.

Nesprávny smer otáčania (vyhotovenie DM) Vymeňte dve fázy v pripojovacej skrini.
Čerpadlo štartuje príliš často Príliš malý rozdiel medzi zapínacím a 

vypínacím tlakom
Zvýšte rozdiel medzi zapínacím a vypínacím 
tlakom.

Elektródy sú nesprávne nainštalované. Odstup medzi elektródami nastavte tak, že 
dosiahnete potrebný časový odstup medzi 
pokojovým stavom a prevádzkou čerpadla.

Vyrovnávacia nádrž má príliš malý objem 
alebo nesprávny predtlak.

Skontrolujte a nastavte tlak (zapínací a 
vypínací). Skontrolujte predtlak nádrže. 
Vymeňte vyrovnávaciu nádrž za väčšiu 
alebo pridajte dodatočnú nádobu.
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