
Wilo-MVIE 5,5 --> 7,5 kW / Wilo-HELIX-VE 5,5 --> 7,5 kW

DK Monterings- og driftsvejledning

4.
12

2.
43

0-
Ed

.2
-0

6/
09



Fig. 1



Fig. 2

ELLER



Fig. 3



18

Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9

Fig. 10



Fig. 11



DK Monterings- og driftsvejledning 12



12 WILO SE 06/2009

Dansk

1. Generelt

1.1 Om dette dokument
Monterings- og driftsvejledningen er en del af
apparatet. Den skal altid opbevares i nærheden af
apparatet. 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 vej-
ledningen blev trykt.

2. Sikkerhed
Denne monterings- og driftsvejledning inde-
holder grundlæggende anvisninger, som skal
overholdes i forbindelse med installation og under
drift. Monterings- og driftsvejledningen skal der-
for 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 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 (alvor-
lige) kvæstelser. ”Advarsel” betyder, at det kan
medføre (alvorlige) personskader, hvis ad-
varslen ikke følges.

FORSIGTIG! Der er fare for, at produktet/
anlægget skal blive beskadiget. ”Forsigtig”
advarer om, at der kan opstå produktskader,
hvis anvisningerne ikke overholdes.

NOTE: Et nyttigt tip for håndtering af produktet.
Det gør opmærksom på mulige problemer.

2.2 Personalekvalifikationer
Det personale, der skal foretage monteringen og
idrifttagningen, skal være i besiddelse af de rele-
vante kvalifikationer til udførelse af dette arbejde.

2.3 Risici, såfremt sikkerhedsforskrifterne ikke følges
Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifter-
ne kan udsætte personer og produktet/
anlægget for fare samt medføre bortfald af
ethvert krav om skadeserstatning.

I særdeleshed kan overtrædelse af sikkerheds-
forskrifterne eksempelvis medføre følgende farli-
ge situationer:

• svigt af vigtige funktioner på produktet/anlægget,
• svigt af udspecificerede vedligeholdelses- og

reparationsmetoder
• fare for personer som følge af elektriske, mekani-

ske og bakteriologiske påvirkninger.
• skade på ejendom.

2.4 Sikkerhedsforskrifter for operatøren
De gældende arbejdsmiljøregler skal overholdes.
Fare på grund af elektrisk energi skal forhindres.
Anvisninger i henhold til lokale eller generelle for-
skrifter (IEC osv.) og fra de lokale energi-
forsyningsselskaber skal overholdes.

2.5 Sikkerhedsforskrifter ved inspektions- og mon-
tagearbejder
Bygherren skal sørge for, at alt arbejde i forbindel-
se med inspektion og montering udføres af auto-
riserede og kvalificerede fagfolk, som har læst
monterings- og driftsvejledningen grundigt igen-
nem og dermed har den fornødne viden om pro-
duktet/anlægget.
Arbejde med produktet/anlægget må kun foreta-
ges ved stilstand.

2.6 Egne ændringer og reservedelsfremstilling
Ændringer på produktet/anlægget er kun tilladte
efter aftale med producenten. Originale reserve-
dele og tilbehør godkendt af producenten frem-
mer sikkerheden. Anvendelse af andre dele kan
medføre, at ansvaret for eventuelle følger på den
baggrund bortfalder.

2.7 Ikke tilladte driftsbetingelser
Driftssikkerheden for det leverede produkt/anlæg
er kun garanteret ved korrekt anvendelse iht.
afsnittet 4 i driftsvejledningen. De grænseværdier,
som fremgår af kataloget/databladet, må under
ingen omstændigheder under- eller overskrides.

3. Transport og midlertidig opbevaring

3.1 Forsendelse
Fra fabrikken leveres pumpen i en kasse eller fast-
surret på en palle og beskyttet mod støv og fugt.

3.2 Transportinspektion
Kontrollér straks pumpen for transportskader ved
modtagelsen. Hvis der konstateres transportska-
der, skal de nødvendige skridt tages i forhold til
speditøren inden for de pågældende frister.
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ADVARSEL! Mulig beskadigelse af pumpen!
Motorens fastgørelsesøjer er kun beregnet til
transport af enheden motor/frekvensomformer
og ikke af den komplette pumpe.

4. Anvendelsesformål

Pumper til pumpning af klare væsker i husholdnin-
gen, landbruget og industrien.
Vandforsyning, vandfordeling - forsyning af vand-
tårne - sprinklersystemer, vanding - højtryks-
rensning - kedelforsyning (anbefalet med bypass-
kit) - kondensatpumpning - klimaanlæg - indu-
strikredsløb og i forbindelse med alle typer
modulsystemer.

5. Angivelser vedr. produktet

5.1 Typekode
HELIX-V eller MVI E 4 14 - 1 / 16 / E / 3-2 - 2G

Vertikal inline-pumpe
med flere trin

Med omformer til
elektronisk hastig-
hedsregulering

Nominel volumen-
strøm i m3

Antal trin

1: Pumpehus af rustfrit stål
1.4301 (AISI304)
+ hydraulik af rustfrit stål
1.4301 (AISI304)

2: Pumpehus af rustfrit stål
1.4301 (AISI316L)
+ hydraulik af rustfrit stål
1.4301 (AISI316L)

3: Støbt pumpehus
GJL-250 + hydraulik af rustfrit
stål 1.4301 (AISI304)

16: Flanger af typen PN16

25: Flanger af typen PN25

P: Victaulic-tilslutninger

E: O-ringe af typen EPDM
(WRAS/KTW)

V: Ringe af typen FKM

3-faset / 2-polet

Frekvensomformer i 2. generation

5.2 Tekniske data
- Maks. driftstryk

• Hus PN25 : 25 bar
• Hus PN16 : 16 bar
• Hus med kvikkobling til

”Victaulic”-kobling: 25 bar
(kun 4, 8, 16 m3/h)

- Maks. tilgangstryk: 10 bar

- Vandtemperaturområde

• Version med EPDM-tætninger

3.3 Midlertidig opbevaring
Indtil monteringen skal pumpen opbevares tørt,
frostfrit og beskyttet mod mekaniske beskadigel-
ser.

FORSIGTIG! Risiko for beskadigelse pga. forkert
emballage!
Hvis pumpen transporteres igen på et senere tids-
punkt, skal den emballeres transportsikkert.

• Anvend den orginale emballage eller en ækviva-
lent emballage.

ADVARSEL! Mulig risiko for kvæstelser!
Ukorrekt transport kan føre til kvæstelser!

• Under håndteringen af pumpen må der kun
anvendes tilladte løfte- og transportmidler.
Wireophæng skal fastgøres på pumpeflangerne
og i givet fald på motorens udvendige diameter
(sikring mod glidning nødvendig!).

• Pumpens tyngdepunkt ligger forholdsmæssigt
højt, og dens standflade er lille. Derfor skal de
nødvendige forsigtighedsforanstaltninger under
transporten træffes for at sikre pumpen mod at
vælte og dermed udelukke farer for personer.

Håndtér pumpen forsigtigt, så anlæggets geome-
tri og tilpasning ikke ændres.
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(iht. KTW – tysk norm)
og (iht. WRAS –
engelsk norm): - 15 °C til + 120 °C

• Version med
FKM-tætninger: - 15 °C til + 90 °C

- Maks. sugehøjde: Afhængigt af pumpens
NPSH -værdi

- Omgivelses-
temperatur: - 15 °C til +40 °C
(standardpumpe)

- Omgivelsesfugtighed: < 90 % uden kondensat

- Lydtryksniveau: ≤ 72 dB(A)

- Isoleringsklasse: F

- Kapslingsklasse: IP55

- Elektromagnetisk
kompatibilitet (*)

• Afgivet interferens -
1. omgivelser: EN 61800-3

• Interferens-
immunitet -
2. omgivelser: EN 61800-3

- Driftsspændinger: 400 V (±10 %) 50 Hz
380 V (±10 %) 60 Hz
440 V (±6 %) 60 Hz

- Forsyningskablets
tværsnit (4 kabler):

• 5,5 kW - Fleksible
kabler: 2,5 mm2 til 4 mm2

Faste
kabler: 2,5 mm2 til 6 mm2

• 7,5 kW - Fleksible
kabler: 4 mm2

Faste
kabler: 4 mm2 til 6 mm2

(*) I frekvensområdet mellem 600 MHz og 1 GHz kan der i
undtagelsestilfælde med direkte nærhed (< 1 m fra den
elektroniske omformer) til sendere, følere eller lignende
udstyr, der arbejder i dette frekvensområde, forkomme
en fejl ved visningen eller ved angivelsen af trykket.
Pumpens funktion er dog altid upåvirket.

5.3 Tilbehør
Tilbehør skal bestilles separat.

• IF-modul PLR til tilslutning til interface-conver-
teren/PLR.

• IF-modul LON til tilslutning til nettet
LONWORKS. Modulet kan forbindes direkte til
inddrivningen (se fig. 11).

• Bypass-kit
• Afspærringsventil.
• Membrantrykbeholder.
• Beholdere, der forhindrer vandslag.
• Modflange, svejset (stål) eller skruet (rustfrit stål).
• Victaulic-lynkobling.
• Tilbagestrømsventil.
• Fodventil med sugekurv.
• Gummikompensatorer.
• Tørløbssikring.
• Trykføler-kit (nøjagtighed ≤ 1 %; anvendelses-

område mellem 30 % og 100 % af dens måleom-
råde).

Se detaljeret liste i kataloget.

6. Beskrivelse og funktion

6.1 Beskrivelse af produktet
Pumpen

• Vertikal seloptimerende pumpe med flere trin i
inline-konstruktion.

• Akselgennemgangen er tætnet med en stan-
dard-glideringstætning.

• Hydrauliktilslutning.
Ovalflanger på huset PN 16 (kun ved pumper i
versionerne 400, 800, 1600/6): Pumpe leveret
med oval-modflanger med indvendigt gevind,
tætninger og skruer.
Rund flange: Pumpe leveret med tætninger og
skruer uden modflanger (kan leveres som tilbe-
hør).
Kvikkobling til Victaulic-kobling (kun til pumper
af typerne 400, 800, 1600/6): Pumpe leveret uden
koblingshalvdele (kan leveres som tilbehør).

Motoren med reguleringsenhed
• Tørløbermotor med standardflange og akselende

til vertikal drift med monteret reguleringsenhed.
• Pumpe- og motoraksel er forbundet med hinan-

den med en kobling med koblingssikring.

6.2 Produktets funktion
Den elektroniske styring har følgende hovedfor-
dele:

• Sparsom i energiforbruget.
• Reduktion af strømningsstøjen.
• Tilpasning af pumpen til skiftende driftskrav.

De forskellige driftstyper er:
• ”Hastighedsregulering”: Indstilling af frekvensen

med manuel aktivering eller ekstern kommando.
• ”Konstant tryk”: Styring via en trykgiver og ind-

stilling af en nominel værdi (intern eller ekstern).
• ”PID-kontrol”: PID-kontrol ved hjælp af en føler

(temperatur, gennemstrømningsvolumen,...) og
indstilling af en nominel værdi (intern eller eks-
tern).

7. Installation og elektrisk tilslutning
ADVARSEL! Mulig beskadigelse af udstyret!
Ukorrekt behandling kan føre til beskadigelser.
Kun tilsvarende kvalificeret personale må instal-
lere pumpen.

7.1 Forberedelse
- Monteringen må først foretages efter afslutning

af alle svejse- og loddearbejder og efter den
eventuelt nødvendige skylning af hydrauliksy-
stemet. Urenheder kan føre til pumpefunktions-
svigt.

- Pumperne skal beskyttes mod vejrpåvirkninger
og skal installeres, så der er sikret en tilstrækkelig
ventilation, og de hverken er udsat for støv, frost
eller eksplosionsfare.

- Pumpen skal monteres på et lettilgængeligt sted,
for at den senere er let at kontrollere, vedligehol-
de (f.eks. glideringstætningerne) eller udskifte.
Elektronikmodulets luftindtag må ikke lukkes.
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7.2 Beskrivelse (se fig. 1, 2, 5, 6, 7, 8)
1 - Fodventil
2 - Afspærringsventil, på indsugningssiden
3 - Afspærringsventil, på tryksiden
4 - Tilbagestrømsventil
5 - Indgangs-/udluftningsskrue
6 - Afløbs- og påfyldningsskrue
7 - Ledningsfastgørelser eller lasker
8 - Sugekurv
9 - Reservebeholder
10 - Vandhanenet
11 - Styreskab
12 - Kroge
13 - Sokkel
14 - Spærrehane
15 - Trykføler
16 - Trykbeholder
17 - Afspærringsventil til trykbeholder
18 - Kontaktenhed
19 - Pumpens typeskilt
BP - Bypass
HA - Maks. sugehøjde
HC- Min. tilgangshøjde

7.3 Installation
To typer.
Fig. 1: Sugedrift
Fig. 2: Forsyningsdrift fra reservebeholder (pos. 9)
eller brugsvandsnet (pos. 10).

- Opstil pumpen på et tørt, frostsikkert og lettil-
gængeligt sted så tæt som muligt på forsynings-
stedet.

– Placér i forbindelse med tunge pumper en krog
eller et øje (pos. 12) med egnet bæreevne over
pumpen, så afmonteringen bliver nemmere.

- Montering på betonsokkel (mindst 10 cm høj)
(pos. 13) med forankring i fundamentet (opstil-
lingsskema, se fig. 3).

- Monter isoleringsmateriale (af kork eller forstær-
ket gummi) mellem sokkel og gulv for at undgå
overførsel af svingninger og støj.

- Sørg for, at pumpen er placeret præcist lodret,
før sokkelforankringen fastgøres endegyldigt:
Sæt om nødvendigt kiler i.

BEMÆRK: Vær
opmærksom på, at
opstillingsstedets højde
og temperaturen på det
vand, der skal pumpes,
forringer pumpens
ansugningsevne.

BEMÆRK: Forbered
pumpen til forsynings-
drift (fortryk-funktion)
ved temperaturer over
80 °C.

ADVARSEL! Mulig beskadigelse af udstyret!
Installationen skal kunne klare det tryk, som
pumpen danner ved maks. frekvens og nul-pum-
pemængde.

- Pumpehus med ovalflange: Rør med gevind, kan
skrues direkte på de vedlagte oval-modflanger.

- Pumpehus med rund flange: Rør med modflange
kan skrues eller svejses på (modflanger kan leve-
res som tilbehør).

- Pumpe med kvikkobling: Ved hjælp af koblings-
tilslutning, som skrues på røret (koblingshalvdele
og skruefitting kan leveres som tilbehør).

- Ledningsdiameteren må aldrig være mindre end
modflangens.

- Pumpetyper 400, 800, 1600/6: Pumpemediets
flowretning er afmærket på pumpens typeskilt.

- Pumpetyper 2200, 7000, 9500: En pil på pumpe-
huset angiver mediets flowretning.

ADVARSEL! Mulig beskadigelse af udstyret!
Sørg for at tætne rørledningens unioner grundigt
med tilsvarende materialer! Der må ikke suges
luft ind i sugeledningen. Træk sugeledningen
konstant stigende (min. 2 %) (fig. 1).

- Begræns sugeledningens længde, og undgå alle
årsager, som kan føre til tryktab (bøjninger, ven-
tiler, indsnævringer).

- Montér holdere eller lasker (fig. 1, 2, pos. 7), så
ledningens vægt ikke kun bæres af pumpen.

ADVARSEL! Mulig beskadigelse af udstyret!
Mulig beskadigelse af pumpen! Montér tilbage-
strømsventilen på tryksiden for at beskytte pum-
pen mod trykstød.

BEMÆRK: Til pumpning af meget iltholdigt eller
varmt vand anbefaler vi at montere et bypass-kit
(fig. 1 - pos. BP). Trykføleren monteres derefter
på ledningen på tryksiden (fig. 7, pos. 15).

Højde Højdetab

0 m 0 mCL
500 m 0,60 mCL
1000 m 1,15 mCL

Tempe-
ratur

Højdetab

20 °C 0,20 mCL
30 °C 0,40 mCL
40 °C 0,70 mCL

(50 °C) 1,20 mCL
(60 °C) 1,90 mCL
(70 °C) 3,10 mCL
(80 °C) 4,70 mCL
(90 °C) 7,10 mCL
(100 °C) 10,30 mCL
(110 °C) 14,70 mCL
(120 °C) 20,50 mCL
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• De elektriske egenskaber (frekvens, spænding,
nominel strømstyrke) for enheden motor/frek-
vensomformer er angivet på pumpens typeskilt
(pos. 19). Det skal kontrolleres, om motor-fre-
kvensomformeren er dimensioneret til det
strømforsyningsnet, som den skal tilsluttes til.

• Den elektriske beskyttelse af motoren er inte-
greret i omformeren. Den er indstillet således til

pumpens data, at både beskyttelsen af denne og
af motoren er sikret.

• I tilfælde af en for høj nulleder-modstand skal
der monteres en passende beskyttelsesanord-
ning foran motorfrekvensomformeren.

• Principielt skal der anbringes et styreskab med
sikringer (type GF) til beskyttelse af nettet
(fig. 1,2, pos. 11).

BEMÆRK: Hvis der skal monteres et fejlstrømsre-
læ for at beskytte personer, skal der anvendes et
selektivt alle strøm sensitivt-fejlstrømsrelæ med
VDE-godkendelse! Denne sikkerhedsafbryder
skal vælges afhængigt af den strømstyrke,
der er angivet på pumpens typeskilt (pos. 19).

Tilslutningernes dimensioner og diameter
(se fig. 3)

7.4 Elektrisk tilslutning

FARE! Livsfare!
Ukorrekt installation eller elektrisk tilslutning kan
have livstruende konsekvenser.

• Den elektriske tilslutning må kun foretages af en
el-installatør, der er godkendt af det lokale ener-
giforsyningsselskab, i henhold til de gældende
lokale forskrifter.

• Overhold forskrifterne til forbyggelse af ulykker.
• Glem ikke anlæggets jordforbindelse.

ADVARSEL! Mulig overbelastning af strømnettet!
En ikke-tilstrækkelig dimensionering af strøm-
nettet kan påvirke systemets funktion og oven
i købet føre til kabelbrande som følge af en over-
belastning af strømnettet.

ADVARSEL! Mulig beskadigelse af udstyret!
Frekvensomformeren kan beskadiges af en til-
slutningsfejl.
El-kablet må aldrig komme i berøring med led-
ningen eller med pumpen. Desuden skal det være
beskyttet fuldstændigt mod fugt.

(pos. a) Strømkablet (3 faser + jord) skal føres ind
i kabelforskruningen i størrelse M25. De kabelfor-
skruninger, der ikke anvendes, skal lukkes ved
hjælp af de propper, producenten leverer.

- (pos. b) Ledningen til føleren, den eksterne
nominelle værdi og indgangene [aux.]/[ext.off]
skal ubetinget afskærmes og skal føres ind i
kabelforskruningerne i størrelse M12 eller M16.
Omformerens metalkabelforskruninger er bereg-
net til at montere en kabelafskærmning. Se den
montering, der er beskrevet nedenfor.

Pumpetype
Version PN16 Version PN25

Victaulic

B C D F G ØT A E F S ØU R A E F ØS ØU R E F S

6"

400 212 180 100 50 20 12 157 204 50 75 M10 G1"
1/4 172 250 75 100 18 DN

32 210 50 Ø
42,4

800 252 215 130 80 20 12 187 250 80 100 M12 G1"
1/2 187 280 80 110 18 DN

40 261 80 Ø
60,3

1600/6 252 215 130 90 20 12 187 250 90 100 M10 G2" 187 300 90 125 18 DN
50 261 90 Ø

60,3

8" 2200 270 215 130 90 5 14 190 300 90 ØS1 121
ØS2 125 19 DN

50 190 300 90 ØS1 121
ØS2 125 19 DN

50
-

10" 7000
9500 350 280 199 140 45 12 264 380 140 190 19 DN

100 264 380 140 190 23 DN
100

a

b

 1 

 2 

 3 

 4 
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BEMÆRK: Denne pumpe er udstyret med en fre-
kvensomformer og må ikke sikres med et fejl-
strømsrelæ. Frekvensomformerne kan indskræn-
ke fejlstrømsrelæers funktion.
Undtagelse: Selektive alle strøm sensitive fejl-
strømsrelæer er tilladt.

• Mærkning: FI

• Udløserstrøm: > 30 mA.

• Anvend godkendte tilslutningskabler.
• Sikring på netsiden: maks. tilladt = 25 A.
• Sikringernes udløsekarakteristik: B.
• Hvis det er nødvendigt, kan frekvensomforme-

rens position ændres ved at skrue motorens fast-
gørelsesskruer ud og placere motoren i den
ønskede position. Spænd derefter fastgørelses-
skruerne igen.

• Så snart omformerens strømforsyning oprettes,
testes displayet i 2 sekunder, idet alle visninger
på displayet vises.
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Tilslutningsklemmernes belægning
• Løsn skruerne, og tag frekvensomformerens

dæksel af.

BEMÆRK: Klemmerne IN1, IN2, GND og ext. off
opfylder kravene til en ”korrekt isolering” (iht.
EN61800-5-1) over for nettets klemmer og klem-
merne SBM og SSM (og omvendt).

FARE! Livsfare!
På grund af afladningen af omformerens kon-
densatorer kan der være farlige spændinger.

• Derfor skal der altid ventes i 5 minutter efter fra-
koblingen af strømforsyningen, før der må fore-
tages arbejder på omformeren.

• Kontrollér, at alle elektriske tilslutninger og kontakter
er uden spænding.

• Kontrollér, at tilslutningsklemmerne er belagt korrekt.
• Kontrollér, at pumpen og anlægget er jorforbundet

korrekt.

Dansk

Betegnelse Specifikation Bemærkning
L1, L2, L3 Netspænding Trefasestrøm 3 ~ IEC38

PE (x2) Jordforbindelse

IN1 Indgang føler Signalets type: spænding (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Indgangsmodstand: Ri ≥ 10 kΩ
Signalets type: strømstyrke (0 - 20 mA,
4 - 20 mA)
Indgangsmodstand: RB = 500 Ω
Kan indstilles i menuen « Service » <5.3.0.0>.

IN2 Indgang ekstern nominel værdi Signalets type: spænding (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Indgangsmodstand: Ri ≥ 10 kΩ
Signalets type: strømstyrke (0 - 20 mA,
4 - 20 mA)
Indgangsmodstand: RB = 500 Ω
Kan indstilles i menuen « Service » <5.4.0.0>.

GND (x2) Steltilslutninger Til hver af indgangene IN1 og IN2.

+ 24 V Strømforsyning til føler Maks. strømstyrke: 60 mA.
Strømforsyningen er sikret mod kortslutninger.

Ext. off Styringens indgang ON/OFF
« Prioritet OFF »
ved en potentialfri ekstern afbryder

Den potentialfri eksterne afbryder gør det muligt at til- og
frakoble pumpen.
På anlæg med hyppige starter (> 20 pr. dag) skal der kunne
til- og frakobles via ”ext. off”.

SBM Relæ « Rådighedsmelding » I normal drift er relæet aktivt, hvis pumpen kører eller er
klar til at køre.
Relæet deaktiveres, når en fejl forekommer første gang
eller ved strømsvigt (pumpen standser).
Et styreskab informeres om, at pumpen (også midlertidigt)
står til rådighed.
Kan indstilles i menuen ”Service” <5.7.6.0>.
Potentialfri afbryder:
min.: 12 V DC, 10 mA
maks.: 250 V AC, 1 A

SSM Relæ « Fejlmelding » Når en serie af den samme fejltype (fra 1 til 6, afhængigt
af, hvor alvorlig fejlen er) er registreret, standser pumpen,
og dette relæ aktiveres (indtil der gribes ind manuelt).
Potentialfri afbryder:
min.: 12 V DC, 10 mA
maks.: 250 V AC, 1 A

PLR Tilslutningsklemmer til
PLR-kommunikationsinterfacet

IF-modulet PLR, der kan leveres som tilbehør, skal sættes
i det multistik, der befinder sig i omformerens tilslut-
ningsområde.
Modulet er sikret mod polaritetsforbytninger.

LON Tilslutningsklemmer til
LON-kommunikationsinterfacet

IF-modulet LON, der kan leveres som tilbehør, skal sættes
i det multistik, der befinder sig i omformerens tilslut-
ningsområde (fig. 11).
Modulet er sikret mod polaritetsforbytninger.
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Nettilslutning Nettilslutningsklemmer
Tilslut kablet med 4 ledere
(3 faser + jord).

Indgangs- / udgangstilslutninger Indgangs- / udgangsklemmerække
• Ledningen til føleren, den eksterne nominelle værdi og

indgangene [aux.]/[ext.off] skal ubetinget afskærmes.

• Fjernbetjeningen gør det muligt at starte og stoppe pum-
pen (tør kontakt). Denne funktion har prioritet før alle
andre funktioner.

• Fjernbetjeningsfunktionen kan deaktiveres ved at forbinde
tilslutningsklemmerne 3+4.

Eksempel: flydekontakt, tørløbsbeskyttelse etc...

”Hastighedsregulering” tilslutning

Indstilling af frekvensen med manuel aktivering:

Indstilling af frekvensen med ekstern kommando:
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”Konstant tryk” tilslutning

Styring via en trykgiver:
• 2 kabler ( [20 mA/10 V] / +24 V )
• 3 kabler ( [20 mA/10 V] / 0 V / +24 V )
og indstilling af en nominel værdi med en drejeknap.

Styring via en trykgiver:
• 2 kabler ( [20 mA/10 V] / +24 V )
• 3 kabler ( [20 mA/10 V] / 0 V / +24 V )
og indstilling af en ekstern nominel værdi.

”PID-kontrol” tilslutning

PID-kontrol ved hjælp af en føler
(temperatur, gennemstrømningsvolumen, ...):
• 2 kabler ( [20 mA/10 V] / +24 V )
• 3 kabler ( [20 mA/10 V] / 0 V / +24 V )
og indstilling af en nominel værdi med en drejeknap.

PID-kontrol ved hjælp af en føler
(temperatur, gennemstrømningsvolumen, ...)
• 2 kabler ( [20 mA/10 V] / +24 V )
• 3 kabler ( [20 mA/10 V] / 0 V / +24 V )
og indstilling af en ekstern nominel værdi.

In
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..
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værdi

Aux Ekst.off MP 20mA/10V DDS
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Styringskarakteristikker

IN1: Indgang føler i modusen ”Konstant tryk”

100 %
Følersignal 4-20 mA

0 2 4 20Indgangsstrømstyrke (mA)

Værdi

i % af følerens
måleområde

Mellem 0 og 2 mA antages det, at
kablet er afbrudt

Sikkerhedsområde

100 %
Nominel værdi 4-20 mA

0 2 4 20Indgangsstrømstyrke (mA)

Nominel værdi

i % af følerens
måleområde

Det område, hvor frekvens-
omformeren stopper

Sikkerhedsområde

100 %
Nominel værdi 0-10 V

0 1 2 10Indgangsspænding (V)

Nominel værdi

i % af følerens
måleområde

Det område, hvor frekvensom-
formeren stopper

Sikkerhedsområde

100 %
Følersignal 0-10 V

0 10Indgangsspænding (V)

Værdi

i % af følerens
måleområde

100 %
Følersignal 0-20 mA

0 220Indgangsstrømstyrke (mA)

Værdi

i % af følerens
måleområde

100 %
Følersignal 2-10 V

0 10Indgangsspænding (V)

Værdi

i % af følerens
måleområde

IN2: Den eksterne nominelle værdis indgang i modusen ”Konstant tryk”

IN2: Indgangen for den eksterne styring af frekvensen i modusen ”Hastighedsregulering”

100 %

~30 %

~30 %

Eksternt signal 0-20 mA

0 2 4
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omformerens
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Det område, hvor frekvens-
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100 %
Eksternt signal 4-20 mA

0 20Indgangsstrømstyrke (mA)
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omformerens

frekvens

Det område, hvor frekvens-
omformeren stopper

Sikkerhedsområde

~30 %

3 5

100 %
Eksternt signal 2-10 V

0 10Indgangsspænding (V)

Frekvens-
omformerens

frekvens

Det område, hvor frekvens-
omformeren stopper

Sikkerhedsområde

100 %

~30 %

Eksternt signal 0-10 V

0 1 2 10Indgangsspænding (V)

Frekvens-
omformerens

frekvens

Det område, hvor frekvens-
omformeren stopper

Sikkerhedsområde
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8. Ibrugtagning

8.1 Styringselementer
Frekvensomformeren arbejder med følgende sty-
ringselementer:
Drejeknappen

Indstilling med drejeknap
• En ny parameter indstilles ved blot at dreje. ”+”

mod højre og ”-” mod venstre.
• Ved at trykke på drejeknappen overtages den

nye indstilling.

Afbrydere
• Denne omformer har en enhed

med to afbrydere (fig. 4, pos. 18)
med hver to stillinger:

• Med afbryder 1 kan der skiftes fra modusen
”OPERATION” [afbryder 1->OFF] til modusen
”SERVICE” [afbryder 1->ON] og omvendt.
Stillingen ”OPERATION” frigiver driften i denne
modus og låser adgangen til parameterindstillin-
gen (normal drift).
Stillingen ”SERVICE” gør det muligt at parame-
trere de forskellige funktioner.

• Afbryder 2 gør det muligt at aktivere eller deakti-
vere adgangsspærren. Se <kapitel 8.5.3>.

8.2 Displayets opbygning

8.3 Forklaring af standardsymbolerne

8.4 Visning

8.4.1 Displayets statusside
• Som standard vises displayets statusside.

Den aktuelle nominelle værdi vises.
Grundindstillingerne vises ved hjælp af symboler.

Eksempel på statusside

BEMÆRK: I alle menuer vender displayet tilbage
til statussiden, hvis der ikke trykkes på dreje-
knappen inden for 30 sekunder. I det tilfælde
overtages der ingen ændring.

8.4.2 Navigationselement
• Menustrukturen gør det muligt at hente omfor-

merens forskellige funktioner. Hver enkelt menu
og undermenu har fået tildelt et nummer.

• Ved at dreje på drejeknappen kan der bladres
på det samme niveau i en menu
(f.eks. 4000->5000).

• Alle blinkende elementer (værdi, menunummer,
symbol eller piktogram) kan ændres, dvs. der kan
vælges en ny værdi, et nyt menunummer eller en
ny funktion.

1

2

3

5

4

44

ON

1 2

Pos. Beskrivelse

1 Menunummer
2 Værdivisning
3 Enhedsvisning
4 Standardsymboler
5 Symbolvisning

Symbol Beskrivelse

Drift i modusen
”Hastighedsregulering”.

Drift i modusen ”Konstant tryk” eller
”PID-kontrol”.

Indgang IN2 aktiveret (ekstern
nominel værdi).

Adgangsspærre
Hvis dette symbol vises, kan de
aktuelle indstillinger og måleværdier
ikke ændres. De viste informationer
kan kun læses.

BMS (Building Management System)
PLR eller LON er aktiveret.

Pumpe kører.

Pumpestop.

2
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8.5 Beskrivelse af menuerne

8.5.1 Liste (fig. 12)

<1.0.0.0>

• Drej på drejeknappen for at indstille den nomi-
nelle værdi. Displayet skifter til menu <1.0.0.0>,
og den nominelle værdi blinker. Ved at dreje på
drejeknappen igen kan værdien forøges eller
reduceres.

• Tryk på drejeknappen for at bekræfte den nye
værdi. Displayet vender tilbage til statussiden.

<2.0.0.0>

• Funktionsmodiene er ”Hastighedsregulering”,
”Konstant tryk” og ”PID-kontrol”.

<3.0.0.0>

<4.0.0.0>

• Menuen ”Information” viser måle-, udstyrs- og
driftsdataene. Se fig. 13.

<5.0.0.0>

• Menuen ”Service” giver adgang til indstilling af
omformerens parametre.

<6.0.0.0>

• Hvis der foreligger en eller flere fejl, vises fejlsi-
den.
Bogstavet ”E” vises fulgt af tre tal. Se <kapitel 11>.

<7.0.0.0>

• Adgangsspærren er kun mulig, hvis afbryder 2
befinder sig i stillingen ON.
Se <kapitel 8.5.3>.

ADVARSEL! Mulig beskadigelse af udstyret!
Enhver forkert indstilling kan føre til en ind-
skrænkning af pumpens funktion og dermed
forårsage materielle skader på pumpen eller
anlægget.

• Udfør kun indstillingerne i modusen
”SERVICE” i forbindelse med ibrugtagningen, og
lad dem kun udføre af fagkyndige specialister.

Symbol Beskrivelse

Når pilen vises:
• Et tryk på drejeknappen giver
adgang til en undermenu (f.eks.
4000->4100).

Når pilen ”tilbage” vises:
• Et tryk på drejeknappen giver
adgang til den højere liggende menu
(f.eks. 4150->4100).

Position Afbry-
der 1 Beskrivelse

OPERATION OFF Indstilling af den nomi-
nelle værdi, muligt i
begge tilfælde.SERVICE ON

Position Afbry-
der 1 Beskrivelse

OPERATION OFF

Styring til/fra af pumpen.
SERVICE ON

Position Afbry-
der 1 Beskrivelse

OPERATION OFF
Kun muligt at læse menu-
en ”Informationer”.

SERVICE ON

Position Afbry-
der 1 Beskrivelse

OPERATION OFF
Kun muligt at aflæse
funktionsmodiene.

SERVICE ON
Indstilling af funktions-
modiene.

Position Afbry-
der 1 Beskrivelse

OPERATION OFF
Kun muligt at læse menu-
en ”Service”.

SERVICE ON
Indstilling af menuen
”Service”.

Position Afbry-
der 1 Beskrivelse

OPERATION OFF

Visning af statussiden.
SERVICE ON

Position Afbry-
der 1 Beskrivelse

OPERATION OFF
Visning af symbolet for
adgangsspærre.

SERVICE ON
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Fig. 12

Navigation i grundmenuerne i normal drift
(switch1 = OFF i stilling ”OPERATION”)

Indstilling af punktet

Styringstype

Information

Service

Kvittering af
fejlene

Pumpe
til / fra

Vises, hvis der
foreligg en fejl.
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Fig. 13

Navigation i menu <4.0.0.0> ”Informationer”

Informationer

Ydelse

Driftsdata

Faktiske betingelser

Udstyrsdata

Driftstimer

Forbrug

Tæller til netafbrydelse

SSM-relæets
aktuelle status

Betegnelse
pumpe
Software-version
brugerinterface

Software-version
motorstyring

SBM-relæets
aktuelle status
Tilstand udgang
ekst.

Faktiske værdier

Tryk
eller %

Vises ikke, hvis
”Hastighedsregulering” er aktiveret.

Se kapitel 11 - menu <5.6.7.0>
standard ”Rådighedsmelding”.
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8.5.2 Parametrering i menu <2.0.0.0> og <5.0.0.0>

I modusen ”SERVICE” kan parametrene i menu
<2.0.0.0> og <5.0.0.0> ændres.

Der er to indstillingsmodi:
• Modus ”Easy”: Hurtig modus til parametrering af

de 3 driftstyper.
• Modus ”Expert”: Modus til adgang til alle para-

metre.

• Sæt afbryder 1 i stillingen ON
(fig. 4, pos. 18).

• Modusen ”SERVICE” er aktiveret.
På displayets statusside blinker
det symbol, der er vist ved siden
af (fig. 14).

Fig. 14

ON

1

S

Modus EASY

Modus EXPERT

SERVICE

OPERATION

Styringstype
modus EASY

Styringstype
modus EXPERT

Pumpe
til / fra

Information

Service

Indstilling af punktet
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Modus Easy

• Hold drejeknappen inde i 2 sekunder. Symbolet
for ”Modus Easy” vises (fig. 14).

• Tryk på drejeknappen for at validere valget.
Displayet springer til menunummer <2.0.0.0>.

Ved hjælp af menuen ”Modus Easy” kan de
3 driftstyper hurtigt parametreres
(fig. 15).

• ”Hastighedsregulering”
• ”Konstant tryk”
• ”PID-kontrol”
• Når indstillingerne er afsluttet, skal afbryder 1

igen sættes i stillingen OFF (fig. 4, pos. 18).

Modus Expert

• Hold drejeknappen inde i 2 sekunder. Gå til
Expert-modusen, symbolet for
”Modus Expert” vises (fig. 14).

• Tryk på drejeknappen for at validere valget.
Displayet springer til menunummer <2.0.0.0>.

Vælg først reguleringstypen i menu <2.0.0.0>.
• ”Hastighedsregulering”
• ”Konstant tryk”
• ”PID-kontrol”

Nu frigiver Expert-modusen i menu <5.0.0.0>
adgangen til alle omformerens parametre
(fig. 16).

• Når indstillingerne er afsluttet, skal afbryder 1
igen sættes i stillingen OFF (fig. 4, pos. 18).
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Fig. 15

MENU EASY

Hastighedsregulering
Med intern nominel værdi

Indgang ekstern nominel værdi -
IN2 deaktiveret - valg OFF

Indgang ekstern nominel værdi -
IN2 aktiveret - valg ON

Indgang ekstern nominel værdi - IN2
Valg af signaltype

0-10 V

0-20 mA

Med ekstern nominel værdi

Med intern nominel værdi

Med ekstern nominel værdi

Med intern nominel værdi

Med ekstern nominel værdi

Konstant tryk

PID-STYRING

Indgang føler - IN1
Valg af trykføler

Indgang føler - IN1
Valg af signaltype

Indgang føler - IN1
Valg af signaltype

Indgang ekstern nominel værdi -
IN2 deaktiveret - valg OFF

Indgang ekstern nominel værdi -
IN2 deaktiveret - valg OFF

Indgang ekstern nominel værdi -
IN2 aktiveret - valg ON

Indgang ekstern nominel værdi - IN2
Valg af signaltype

PID-parameterindstilling
Valg værdi ”P” (0.0-300.0)

PID-parameterindstilling
Valg værdi ”I” (10 ms-300 s)

PID-parameterindstilling
Valg værdi ”D” (0 ms-300 s)

PID-parameterindstilling
Valg værdi ”P” (0.0-300.0)

PID-parameterindstilling
Valg værdi ”I” (10 ms-300 s)

PID-parameterindstilling
Valg værdi ”D” (0 ms-300 s)

Indgang ekstern nominel værdi -
IN2 aktiveret - valg ON

Indgang ekstern nominel værdi - IN2
Valg af signaltype

0-10 V

0-20 mA
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Fig. 16

MENU
EXPERT

Service

BMS - Building Management System

IN1 - ”Følerindgang”

IN2 - ”Indgang ekstern styring”

PID - parametre

Yderligere indstillinger

Vises, hvis ”BMS” er aktiveret.
Se vejledningen til dette produkt.

Vises ikke, hvis
”Hastighedsregulering” er aktiveret.

Vises ikke, hvis
”IN2” er deaktiveret.

Vises ikke, hvis
”PID-styring” er aktiveret.

Vises ikke, hvis
”PID-styring” er aktiveret.

Vises, hvis
”Trykregulering” er aktiveret.

Valg føler

Valg signalområde

Valg

Valg
parameter ”P”

Valg
parameter ”I”

Valg
parameter ”D”

Valg frakoblingstid ved
nulflow (0-180 s)

Valg reduceret
frekvens

Valg funktion
SBM-relæ

Valg fabriksindstilling
(ON / OFF)

Valg signalområde
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8.5.3 Adgangsspærre

For at spærre pumpens indstillinger kan funktio-
nen adgangsspærre anvendes.

Gå frem på følgende måde for at aktivere eller
deaktivere:

• Sæt afbryder 2 i stillingen ON (fig. 4, pos. 18).
Menu <7.0.0.0> hentes.

• Drej på drejeknappen for at aktivere eller deakti-
vere låsen. Låsens aktuelle status vises med føl-
gende symboler:

Spærre aktiveret: Parametrene er
spærret, der er kun adgang til menu-
erne i visningsmodus.

Spærre deaktiveret: Parametrene kan
ændres, adgangen til menuerne er fri-
givet til at foretage ændringer.

• Sæt afbryder 2 på OFF (fig. 4, pos. 18).
Statussiden vises igen.

9. Ibrugtagning

BEMÆRK: Hvis pumpen leveres alene, altså ikke
integreret i et system fra os, er leveringskonfigu-
rationen i modusen ”Hastighedsregulering”.

9.1 Konfigurationer

9.1.1 Modus ”Hastighedsregulering” (fig. 1, 2)
Driftspunktet indstilles enten med manuel ind-
stilling eller med en ekstern styring af frekven-
sen.

• I forbindelse med ibrugtagningen anbefaler vi at
indstille pumpens omdrejningstal på 2400 o/min.
(RPM).

9.1.2 Modus ”Konstant tryk” (fig. 6, 7, 8)
Styring via en trykgiver og indstilling af en nomi-
nel værdi (intern eller ekstern).

• Tilføjelsen af en trykgiver (med beholder, trykgi-
ver-kit leveret som tilbehør) gør det muligt at
regulere pumpens tryk.

• Føleren skal have en nøjagtighed på ≤ 1 % og
anvendes i et område på mellem 30 % og 100 %
af dens måleområde. Beholderen har en nyttevo-
lumen på mindst 8 liter.

• I forbindelse med ibrugtagningen anbefaler vi at
indstille trykket på 60 % af maksimumtrykket.

9.1.3 Modus ”PID-kontrol”
PID-kontrol ved hjælp af en føler (temperatur,
gennemstrømningsvolumen,...) og indstilling af
en nominel værdi (intern eller ekstern).

9.2 Forberedende skylning
Vores pumper testes hydraulisk på fabrikken. Det
er derfor muligt, at der stadig er vand i dem. Af
hensyn til hygiejnen anbefales det derfor at skyl-
le pumpen, før den anvendes i et brugsvandsnet.

9.3 Opfyldning - udluftning

ADVARSEL! Mulig beskadigelse af udstyret! Lad
aldrig pumpen køre i tør tilstand, heller ikke i et
kort øjeblik!

Pumpe i forsyningsdrift (fig. 2).
• Luk afspærringsventilen (pos. 3) på tryksiden.
• Åbn udluftningsskruen (pos. 5), åbn afspærrings-

ventilen på indsugningssiden (pos. 2), og fyld
pumpen helt op.

• Luk først udluftningsskruen, når der kommer
vand ud, og der ikke ses flere luftbobler.

ADVARSEL! Fare for at brænde sig!
Der kan trænge en varm vandstråle ud af udluft-
ningsåbningen ved varmtvand.

• Træf alle nødvendige forholdsregler for personer
og for motoren/frekvensomformeren.

Pumpe i sugedrift (fig. 1).

Det er muligt med to tilfælde.

1. tilfælde (fig. 5.1).
• Luk afspærringsventilen på tryksiden (fig. 1,

pos. 3), åbn afspærringsventilen på indsugnings-
siden (fig. 1, pos. 2).

• Fjern udluftningsskruen (fig. 1, pos. 5).
• Løsn tømningsskruen på pumpehuset (fig. 1,

pos. 6) (ca. 4 omdrejninger).
• Fyld pumpen og indsugningsledningen helt ved

hjælp af en tragt, der er ført ind i udluftnings-
åbningen.

• Når der kommer vand ud, og der ikke længere er
luft i pumpen, er påfyldningen afsluttet.

• Skru udluftningsskruen og tømningsskruen på
igen.

2. tilfælde (fig. 5.2).
• Påfyldningen kan gøres nemmere ved at installe-

re et vertikalt rør med Ø 1/2”, der er udstyret med
en spærrehane og en tragt (fig. 5, pos. 14), i pum-
pens indsugningsledning.

BEMÆRK: Rørets øverste ende skal befinde sig
mindst 50 mm over udluftningsåbningen.

• Luk afspærringsventilen på tryksiden (fig. 1,
pos. 3), åbn afspærringsventilen på indsugnings-
siden (fig. 1, pos. 2).

• Åbn spærrehanen (fig. 5, pos. 14) og udluftningen
(fig. 1 - pos. 5).

• Løsn tømningsskruen på pumpehuset (fig. 1,
pos. 6) (ca. 4 omdrejninger).

• Fyld pumpen og indsugningsledningen helt, indtil
der kommer vand ud af udluftningsåbningen
(fig. 1, pos. 5).

• Luk spærrehanen (fig. 5, pos. 14) (den kan blive,
hvor den er), fjern røret, luk udluftningen (fig. 1,
pos. 5), åbn tømningsskruen (fig. 1, pos. 6) igen.



31WILO SE 06/2009

Dansk

ADVARSEL! Forkert betjening mulig!
I forbindelse med en pumpe i forsyningsdrift og
modusen ”Konstant tryk” kan registreringen af
nul-flowet ikke fungere.

• Monter en tilbagestrømsventil bag trykføleren
(dvs. på indsugningssiden, hvis føleren er monte-
ret på pumpen – fig. 6).

9.4 Start

ADVARSEL! Fare for at brænde sig!
Afhængigt af pumpemediets temperatur og
pumpens driftscyklusser kan overfladetempera-
turen (pumpe, motor) være mere end 68 °C.

• Installér evt. nødvendige personbeskyttelsesan-
ordninger!

ADVARSEL! Mulig beskadigelse af udstyret!
Ved nul-flow (afspærringsventil på tryksiden luk-
ket) må pumpen ikke køre længere end 10 minut-
ter med koldt vand (T < 40 °C), ikke længere end
5 minutter med varmt vand (T < 60 °C).

• Vi anbefaler, at der overholdes en min. pumpe-
ydelse på ca. 10 % af pumpens nom. kapacitet,
for at der ikke ophobes gas i pumpens øverste del.

• Hold afspærringsventilen på tryksiden lukket.
• Start pumpen.
• Åbn udluftningen, så luften kan slippe ud. Hvis

der ikke kommer nogen jævn vandstråle ud af
åbningen efter 20 sekunder, skal udluftningen
lukkes og pumpen standses, og så skal der ven-
tes i 20 sekunder, for at luften kan samles.

• Start pumpen igen.

BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt (især ved suge-
højder over 5 m), skal arbejdstrinene gentages.

• Når der kommer en jævn vandstråle ud af udluft-
ningen (pumpen altså leverer tryk), skal af-
spærringsventilen på tryksiden langsomt åbnes.

• Kontrollér trykkets stabilitet med et manometer,
udluft igen ved tryksvingninger.

• Fyld pumpen igen, hvis dette slår fejl, og begynd
arbejdsprocedurerne forfra.

• Luk afspærringsventilen på tryksiden og udluft-
ningen for at afslutte udluftningen. Stands pum-
pen i 20 sekunder. Start derefter pumpen igen,
og åbn udluftningen. Foretag arbejdstrinene
igen, hvis der kommer luft ud.

• Åbn afspærringsventilen på tryksiden, så pumpen
fungerer som ønsket.

• Kontrollér, at strømforbruget er lavere end eller
lig med den værdi, der er angivet på typeskiltet.

10. Vedligeholdelse

Kun kvalificeret fagpersonale er berettiget til at
udføre vedligeholdelses- og reparationsarbejde!

FARE! Livsfare!
I forbindelse med arbejde på det elektriske udstyr
er der livsfare på grund af elektrisk stød.

• Arbejder på det elektriske udstyr må kun udføres
af el-installatører, der er godkendt af det lokale
energiforsyningsselskab.

• Før arbejder på det elektriske udstyr skal spænd-
ingen afbrydes, og der skal sikres mod enhver
genindkobling af spændingen!

FARE! Fare for at brænde sig!
Der kan opstå meget høje overfladetemperatu-
rer.

• Lad pumpen køle af, før der arbejdes på den.
• I forbindelse med alle arbejder skal der anvendes

beskyttelsestøj og beskyttelseshandsker!

• Under driften er der ikke behov for nogen særlig
vedligeholdelse.

• Sørg for, at pumpen og motoren/frekvens-
omformeren altid er rene.

• På et frostsikret opstillingssted bør pumpen hel-
ler ikke tømmes ved længere driftsstandsning.

• Koblingslejet og motorlejerne er smurt med fedt
til hele levetiden, dvs. de skal ikke smøres.

• Der skal ikke foretages nogen vedligeholdelse af
glideringstætningen under driften. Den må aldrig
køre tør.

Udskiftningsintervaller

BEMÆRK: Her er der kun tale om anbefalinger,
da hyppigheden af udskiftningen afhænger af
driftsbetingelserne for anlægget, som f.eks.:

• Temperatur, tryk og kvaliteten af pumpemediet
til glideringstætningen.

• Tryk og omgivelsestemperatur for motoren og
andre komponenter.

• Starthyppighed: Permanent eller periodisk drift.

Sliddel eller -komponent Gliderings-
tætning

Leje til pumpe
og motor Omformer Motorvikling

Levetid 10000 h til
20000 h

12000 h til
50000 h

15000 h
Maks. omgiv.
temp. 40 °C

25000 h
Maks. omgiv.
temp. 40 °C

Udskiftnings-
interval

Permanent drift 1 til 2 år 1,5 til 5 år 1 til 3 år 3 år

15 timers drift pr. dag
9 måneder om året 2 til 4 år 3 til 10 år - 6 år
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11. Fejl, årsager og afhjælpning

Lad kun kvalificeret personale afhjælpe fejl!
Overhold sikkerhedshenvisningerne, se <kapitel 10>
Vedligeholdelse.

Relæ
Reguleringsenheden er udstyret med to
udgangsrelæer med potentialfri kontakter til den
centrale styring.
Eksempel: styreskab, pumpeovervågning.

SBM-relæ:
Dette relæ kan indstilles på 3 driftsmodi i menu-
en ”Service” <5.7.6.0>.

Modus: 1 (standardindstilling)
Relæ ”Rådighedsmelding” (standard-
funktion ved denne pumpetype).
Relæet er aktivt, når pumpen funge-
rer eller kan fungere.
Relæet deaktiveres, når en fejl fore-
kommer første gang eller ved
strømsvigt (pumpen standser). Et
styreskab informeres om, at en
pumpe (også midlertidigt) står til
rådighed.

Modus: 2
Relæ ”Driftsmelding”
Relæet er aktivt, når pumpen kører.

Modus: 3
Relæ ”Aktiveringsmelding”
Relæet er aktivt, når der er spænding
på pumpen.

SSM-relæ:
Relæ ”Fejlmelding”.
Når en serie af den samme fejltype (fra 1 til 6,
afhængigt af, hvor alvorlig fejlen er) er registre-
ret, standser pumpen, og dette relæ aktiveres
(indtil det manuelle indgreb).

Eksempel: 6 fejl af forskellig varighed glidende
inden for 24 timer.

SBM-relæets status i ”Rådighedsmelding”.

24H00 timer glidende

Fejl

Relæ
aktiveret

SBM

Relæ i ro

Relæ
aktiveret

SSM

Relæ i ro

1 2 3 4 5 6
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11.1 Fejltabel

Ved alle fejl, der er anført nedenfor, forekommer følgende kendetegn:
• SBM-relæet skifter til hviletilstand (hvis det er indstillet på modusen ”Rådighedsmelding").
• Aktivering af SSM-relæet (fejlmelding), når det maks. antal fejl af en type er nået i løbet af 24 timer.
• En rød LED lyser.

Fejl-
kode

Reaktions-
tid før

visning af
fejlen

Tid før hen-
syntagen til
fejlen efter
visningen

Ventetid indtil auto-
mat. genindkobling

Maks.
fejl på
24 h

Fejl
Mulige årsager Afhjælpning Ventid ind-

til reset

E001 60 s Straks 60 s 6

Pumpen er overbelastet,
defekt.

For høj tæthed og/eller viskositet for
pumpemediet.

300 s
Pumpen er tilstoppet med
fremmedlegemer.

Afmontér pumpen, udskift eller
rengør defekte komponenter.

E004
(E032) ~5 s 300 s Straks, når fejl

afhjulpet. 6 Underspænding.
Kontrollér spændingen på frekvens-
omformerens klemmer.
• Fejl, hvis net < 330 V.

0 s

E005
(E033) ~5 s 300 s Straks, når fejl

afhjulpet. 6 Overspænding.
Kontrollér spændingen på frekvens-
omformerens klemmer.
• Fejl, hvis net > 480 V.

0 s

E006 ~5 s 300 s Straks, når fejl
afhjulpet. 6 En af strømforsyningens faser

mangler. Kontrollér strømforsyningen. 0 s

E007 Straks Straks Straks, når fejl
afhjulpet.

Ingen
grænse

Omformer arbejder som gene-
rator. Advarselsmelding uden
frakobling af pumpen.

Pumpen kører baglæns. Kontrollér
klappens tæthed. 0 s

E010 ~5 s Straks Ingen genindkobling. 1 Pumpen er blokeret.
Afmontér pumpen, rengør og udskift
defekte komponenter.
Evt. mekanisk fejl på motoren (leje).

60 s

E011 60 s Straks 60 s 6 Pumpen er kørt tom eller kører
tør.

Fyld pumpen igen (se kapitel 9.3).
Kontrollér, om fodventilen er tæt. 300 s

E020 ~5 s Straks 300 s 6

Motoren bliver for varm. Rengør motorens køleribber.

300 sOmgivelsestemperatur højere
end +40 °C.

Motoren er konstrueret til en omgi-
velsestemperatur på op til maks.
+40 °C.

E023 Straks Straks 60 s 6 Motoren har en kortslutning.
Afmontér pumpens motor-frekvens-
omformer, og lad den kontrollere eller
udskifte.

60 s

E025 Straks Straks Ingen genindkobling. 1 En af motorens faser mangler. Kontrollér forbindelsen mellem motor
og omformer. 60 s

E026 ~5 s Straks 300 s 6 Motorens termosonde er defekt
eller har en dårlig forbindelse.

Afmontér pumpens motor-frekvens-
omformer, og lad den kontrollere eller
udskifte.

300 s

E030
E031 ~5 s Straks 300 s 6

Frekvensomformeren bliver for
varm.

Rengør de bageste køleribber, kølerib-
berne under frekvensomformeren
og ventilatorafdækningen.

300 s
Omgivelsestemperatur højere
end +40 °C.

Omformeren er konstrueret til en
omgivelsestemperatur på op til
maks. 40 °C.

E042 ~5 s Straks Ingen genindkobling. 1 Følerkablet (4–20 mA) er
afbrudt.

Kontrollér for korrekt strømforsyning
og ledningsføring for føleren. 60 s

E050 60 s Straks Straks, når fejl
afhjulpet.

Ingen
grænse

Der er fejl i BMS-kommunika-
tionen. Kontrollér forbindelsen. 300 s

E070 Straks Straks Ingen genindkobling. 1 Fejl i den interne kommunika-
tion. Kontakt kundeservice. 60 s

E071 Straks Straks Ingen genindkobling. 1 Fejl EEPROM. Kontakt kundeservice. 60 s

E072 Straks Straks Ingen genindkobling. 1 Internt problem i omformeren. Kontakt kundeservice. 60 s

E075 Straks Straks Ingen genindkobling. 1 Fejl i relæet til tilkoblings-
strømbegræsningen. Kontakt kundeservice. 60 s

E076 Straks Straks Ingen genindkobling. 1 Fejl følerstrøm. Kontakt kundeservice. 60 s

E099 Straks Straks Ingen genindkobling. 1 Pumpetype ukendt. Kontakt kundeservice. Power
off/on
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11.2 Kvittering af fejl

ADVARSEL! Mulig beskadigelse af udstyret!
Kvittér først fejl, når deres årsag er udbedret.

• Kun fagkyndige teknikere må afhjælpe fejl.
• I tvivlstilfælde skal producenten spørges til råds.

• I tilfælde af fejl vises fejlsiden i stedet for status-
siden.

Gå frem på følgende måde for at kvittere fejlene.

• Tryk på drejeknappen.

På displayet vises:

• Menuens nummer <6.0.0.0>.

• Antallet af fejl samt det maks. tilladte antal af
den pågældende fejl inden for 24 timer (eksem-
pel: 1/6).

• Den resterende tid i sekunder indtil den automa-
tiske reinitialisering af fejlen.

• Afvent tidsrummet indtil den automatiske reini-
tialisering.

En systemintern tidsstyring aktiveres. Den reste-
rende tid (i sekunder) vises indtil den automati-
ske kvittering af fejlen.

• Når det maks. antal fejl er nået, og den sidste
tidsstyring er udløbet, skal der trykkes på dreje-
knappen, hvorved fejlen kvitteres.

Systemet vender tilbage til statussiden.

BEMÆRK: Hvis der er programmeret en tid fra
visningen af fejlen, indtil der skal tages hensyn
til den (eksempel: 300 s), skal fejlen under alle
omstændigheder kvitteres manuelt.

Tidsstyringen til den automatiske reinitialisering
er ikke aktiv, og « - - - » vises.

Eksempel på en
fejlside.

Fejl.
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11.3 Andre fejltilfælde

Andre pumperelaterede fejl, der ikke kan regi-
streres af reguleringsenheden.

FARE! Fare for kvæstelser!
Pumpemediet er giftigt, ætsende eller farligt for
mennesker.

• Underret omgående forhandleren.
• Rengør pumpen, så mekanikeren ikke udsættes

for nogen fare.

12. Reservedele
Der bestilles reservedele gennem regionale for-
handlere og/eller kundeservicen hos Wilo.

For at undgå spørgsmål eller forkerte bestillinger
skal alle dataene på typeskiltet angives ved
bestillingen.

ADVARSEL! Mulig beskadigelse af udstyret!
Det er kun sikret, at pumpen fungerer korrekt,
hvis der anvendes originale reservedele.

• Anvend kun originale reservedele.

Der tages forbehold for tekniske ændringer!

Fejl Fejl / mulige årsager Afhjælpning
Pumpen kører, men pumper ikke. Pumpen kører ikke hurtigt nok. Kontrollér den korrekte indstilling af den

nominelle værdi (konformitet med nomi-
nelle værdier).

Indvendige komponenter er tilstoppede
af fremmedlegemer.

Afmontér og rengør pumpen.

Sugeledning tilstoppet. Rengør hele ledningen.

Der trænger luft ind i sugeledningen. Kontrollér tætheden af hele ledningen
indtil pumpen, og sørg for at tætne den.

Indsugningstryk for lavt, i reglen fulgt af
kavitationsstøj.

For store tab ved indsugning eller suge-
højde for stor (kontrollér NPSH for den
installerede pumpe og for hele instal-
lationen).

Pumpen vibrerer. Utilstrækkelig fastgørelse på pumpe-
soklen.

Kontrollér, at skruer og bolte er fastgjort,
og spænd dem evt.

Fremmedlegemer tilstopper pumpen. Afmontér og rengør pumpen.

Pumpen kører hårdt. Kontrollér, at pumpen kan drejes uden
unormal modstand.

Pumpen giver ikke tilstrækkeligt tryk. Motorhastighed utilstrækkelig. Kontrollér, at den nominelle værdi er
indstillet korrekt.

Motoren er defekt. Udskift motoren.

Dårlig fyldning af pumpen. Åbn udluftningen, og udluft den, indtil
der ikke længere kommer luftbobler ud.

Udluftningsproppen er ikke skruet
rigtigt i.

Kontrollér, og spænd korrekt fast.

Flowet er uregelmæssigt. Sugehøjde (Ha) ikke overholdt. Kontrollér de monteringsbetingelser og -
anbefalinger, der er nævnt i denne drifts-
vejledning.

Sugeledningen har mindre diameter end
pumpen.

Sugeledningen skal mindst have den
samme diameter som pumpeindsugnings-
åbningen.

Sugekurven og sugeledningen er delvist
tilstoppede.

Afmontér og rengør.

I modusen ”Konstant tryk” er trykføleren
ikke tilpasset korrekt.

Montér en føler med tryk- og præcisions-
opdeling iht. forskrifterne, se <kapitel 5.3>.

I modusen ”Konstant tryk” standser
pumpen ikke ved nul-flow.

Tilbagestrømsventilen er ikke tæt. Rengør eller udskift ventilen.

Tilbagestrømsventilen er ikke dimensio-
neret korrekt.

Udskift med en korrekt dimensioneret
tilbagestrømsventil, se <kapitel 5.3>.

Trykbeholderen har utilstrækkelig kapa-
citet til den eksisterende installation.

Udskift, eller montér endnu en beholder.
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WILO Slovakia s.r.o.
82008 Bratislava 28
T +421 2 45520122
wilo@wilo.sk

Slovenia
WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale
T +27 11 6082780
errol.cornelius@
salmson.co.za

Spain
WILO Ibérica S.A.
28806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T +34 91 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden
WILO Sverige AB
35246 Växjö
T +46 470 727600
wilo@wilo.se

Switzerland
EMB Pumpen AG
4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
info@emb-pumpen.ch

Taiwan
WILO-EMU Taiwan Co. Ltd.
110 Taipeh
T +886 227 391655
nelson.wu@
wiloemutaiwan.com.tw

Turkey
WILO Pompa Sistemleri 
San. ve Tic. A.Ş.
34530 Istanbul
T +90 216 6610211
wilo@wilo.com.tr

Ukraina
WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew
T +38 044 2011870
wilo@wilo.ua

Vietnam
Pompes Salmson Vietnam
Ho Chi Minh-Ville Vietnam
T +84 8 8109975
nkm@salmson.com.vn

United Arab Emirates
WILO ME - Dubai
Dubai
T +971 4 3453633
info@wilo.com.sa

USA
WILO-EMU USA LLC
Thomasville, 
Georgia 31792
T +1 229 5840097
info@wilo-emu.com

USA
WILO USA LLC 
Melrose Park, Illinois 60160
T +1 708 3389456
mike.easterley@
wilo-na.com



WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

G1 Nord
WILO SE
Vertriebsbüro Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
T 040 5559490
F 040 55594949
hamburg.anfragen@wilo.com

G2 Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Berlin
Juliusstraße 52–53
12051 Berlin-Neukölln
T 030 6289370
F 030 62893770
berlin.anfragen@wilo.com

G3 Sachsen/Thüringen
WILO SE
Vertriebsbüro Dresden
Frankenring 8
01723 Kesselsdorf
T 035204 7050 
F 035204 70570 
dresden.anfragen@wilo.com

G4 Südost
WILO SE
Vertriebsbüro München
Adams-Lehmann-Straße 44
80797 München
T 089 4200090
F 089 42000944
muenchen.anfragen@wilo.com

G5 Südwest
WILO SE
Vertriebsbüro Stuttgart
Hertichstraße 10
71229 Leonberg
T 07152 94710 
F 07152 947141 
stuttgart.anfragen@wilo.com

G6 Rhein-Main
WILO SE
Vertriebsbüro Frankfurt
An den drei Hasen 31
61440 Oberursel/Ts.
T 06171 70460
F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.com

G7 West
WILO SE
Vertriebsbüro Düsseldorf
Westring 19
40721 Hilden
T 02103 90920 
F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team
Gebäudetechnik

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
T 01805 R•U•F•W•I•L•O*

7•8•3•9•4•5•6
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO EMU GmbH
Heimgartenstraße 1
95030 Hof
T 09281 974-550
F 09281 974-551

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7900
T 01805 W•I•L•O•K•D*

9•4•5•6•5•3
F 0231 4102-7126
kundendienst@wilo.com

Erreichbar Mo–Fr von
7–17 Uhr.
Wochenende und feiertags
9–14 Uhr elektronische
Bereitschaft mit
Rückruf-Garantie!

–Kundendienst-Anforderung
–Werksreparaturen
–Ersatzteilfragen
–Inbetriebnahme
–Inspektion
–Technische Service-Beratung
–Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich
Zentrale Wien:
WILO Pumpen Österreich GmbH
Eitnergasse 13
1230 Wien
T +43 507 507-0
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56
5020 Salzburg
T +43 507 507-13
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Oberösterreich:
Trattnachtalstraße 7
4710 Grieskirchen
T +43 507 507-26
F +43 507 507-15

Schweiz
EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7
4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
F +41 61 83680-21

Standorte weiterer
Tochtergesellschaften

Argentinien, Aserbaidschan,
Belarus, Belgien, Bulgarien,
China, Dänemark, Estland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien,
Irland, Italien, Kanada,
Kasachstan, Korea, Kroatien,
Lettland, Libanon, Litauen,
Niederlande, Norwegen,
Polen, Portugal, Rumänien,
Russland, Saudi-Arabien,
Schweden, Serbien und
Montenegro, Slowakei,
Slowenien, Spanien,
Südafrika, Taiwan,
Tschechien, Türkei, Ukraine,
Ungarn, Vereinigte Arabische
Emirate, Vietnam, USA

Die Adressen finden Sie unter
www.wilo.de oder
www.wilo.com.

Stand Januar 2009

Erreichbar Mo–Fr von 7–18 Uhr.

–Antworten auf
– Produkt- und Anwendungsfragen
– Liefertermine und Lieferzeiten

–Informationen über Ansprechpartner vor Ort

–Versand von Informationsunterlagen

* 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz
der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen
sind Preisabweichungen möglich.

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland


