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1. Обща информация
За този документ
Оригиналната инструкция за експлоатация е на
френски език. Инструкциите на всички други
езици представляват превод на оригиналната
инструкция за експлоатация.
Инструкцията за монтаж и експлоатация е
неразделна част от продукта и винаги трябва
да се съхранява в непосредствена близост
до продукта. Стриктното спазване на тези
указания е основна предпоставка за правилното
инсталиране и експлоатиране на продукта.
Инструкцията за монтаж и експлоатация е
предназначена само за този продукт и отговаря
на разпоредбите за безопасност, валидни към
момента на отпечатването й.

да се спазват при монтажа, експлоатацията
и поддръжката. Затова тази инструкция
за монтаж и експлоатация трябва да бъде
прочетена задължително преди монтажа и
пускането в експлоатация от монтажника,
както и от компетения специализиран
персонал и от оператора.
Необходимо е спазването не само на общите
изисквания за безопасност, посочени
в т. 2 „Безопасност”, но и на специалните
изисквания и указания, маркирани със
символи за опасност.
2.1 Символи за опасност,
използвани в инструкцията
Символи
Общ символ за опасност.

1.1 Предназначение
Помпи за изпомпване на бистри течности в бита,
селското стопанство и промишлеността.
Изсмукване от кладенец, извор, течаща вода, езеро
и др., да не се използва за абисински кладенци
(забивни кладенци, спускащи се кладенци).
1.2 Технически характеристики
• Работно налягане
- Максимално работно налягане
: 10 bar
- Макс. Входно налягане: 6 bar
• Температурен диапазон
- Изпълнение с уплътнения и вложка от EPDM
(съгласно KTW/WRAS*)
:- 15° до + 110°C
- Изпълнение с уплътнения
и вложка от VITON
:- 15° до + 90°C
• Температура на околната среда
(стандартен продукт)
:+40 °C макс.
• Височина на засмукване: В зависимост от
височината на
поддържане на
напора на помпата
• Schalldruckpegel dB(A)
Leistung (kW)
0/+3 dB(A): 
0.75 1.1 1.5 2.2
65

66

67

69

• Влажност на околната среда: < 90 %
* KTW: Съгласно немските разпоредби за
използване в системи за питейна вода
WRAS: Съгласно английските разпоредби за
използване в системи за питейна вода
Електромагнитна съвместимост EN 618003: Емисия на електромагнитни смущения 1-ва среда
Устойчивост на електромагнитни смущения 2-ра среда
В честотния обхват между 600 MHz и 1GHz
при случаи на директна близост (< 1 m от
електронния преобразувател) до работещи в
този честотен обхват предаватели, сензори
или други подобни уреди по изключение
може да се стигне до смущение в показанието
или в отчитането на налягането. Това обаче
никога не влияе на работата на помпата.

2. Безопасност
Тази инструкция за монтаж и експлоатация
съдържа основни изисквания, които трябва
6

Опасно високо електрическо напрежение.
ЗАБЕЛЕЖКА: ....
Сигнални думи:
Опасност!
Изключително опасна ситуация. Неспазването
на изискването би довело до тежки и
смъртоносни наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Операторът може да получи (тежки)
наранявания. „Предупреждение” означава,
че при неспазване на указанието е вероятно
да се стигне до (тежки) телесни повреди.
ВНИМАНИЕ!
Съществува опасност от повреда на продукта/
системата при неспазване на изискванията.
„Внимание” се отнася до възможни щети по
продукта поради неспазване на указанието.

•
•
•
•

Забележка:
Важна информация за работа с продукта.
Насочва вниманието към възможни проблеми.
Указанията, нанесени директно на продукта,
като например.
Стрелка за посоката на въртене,
Обозначение на отворите,
Фирмена табелка,
Предупредителни стикери,
трябва непременно да бъдат спазвани, както
и да се поддържат в добро, четливо и видимо
състояние.

2.2 Обучение на персонала
Персоналът, извършващ монтажа, обслужването
и поддръжката, трябва да има съответната
квалификация за този вид дейности.
Отговорностите, компетенциите и контролът
над персонала трябва да бъдат гарантирани
от собственика. Ако членовете на персонала
не разполагат с необходимите познания, то те
следва да бъдат обучени и инструктирани. Ако
е нужно, това може да стане по поръчка на
собственика от производителя на продукта.
2.3 Рискове при неспазване на изискванията за
безопасност
Неспазването на изискванията за безопасност
е опасно за хората, за околната среда и за
продукта/системата.
Неспазването
на
указанията за безопасност води до загубата
на всякакво право на обезщетение.
В частност неспазването на изискванията за
безопасност би довело до:
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• Опасност от нараняване на хора от електрически,
механични и бактериални въздействия,
• Заплаха за околната среда поради течове на
опасни вещества,
• Повреда на имущество,
• Загуба на важни функции на продукта/
системата,
• Повреди при неправилен начин на обслужване
и ремонт.
2.4 Осъзнаване на нуждата от безопасност при работа
Трябва да се спазват указанията за
безопасност, изброени в тази инструкция за
монтаж и експлоатация, съществуващите
национални разпоредби за предотвратяване
на аварии, както и евентуални вътрешни
правила за труд, експлоатация и безопасност
на собственика.
2.5 Изисквания за безопасност към оператора
Този уред не е пригоден да бъде обслужван
от лица (включително и деца) с ограничени
физически,
сензорни
или
умствени
възможности или недостатъчен опит и/или
недостатъчни познания, дори и ако тези
лица бъдат надзиравани от отговорник по
сигурността или ако са получили от него
указания как да работят с уреда.
Децата трябва да бъдат контролирани, така
че да се изключи възможността да си играят
с уреда.
• Ако горещи или студени компоненти на
продукта/системата представляват източник
на опасност, те трябва да бъдат обезопасени
срещу допир от страна на клиента.
• Защитата срещу допир на движещите се
компоненти (например куплунг) не трябва да
се отстранява при работещ продукт.
• Течове (например от уплътнението на вала)
на опасни флуиди (например взривоопасни,
отровни, горещи) трябва да бъдат отвеждани
така, че да не представляват заплаха за хората
и за околната среда. Трябва да се спазват
националните законови разпоредби.
• По принцип лесно запалими материали не
трябва да се допускат в близост до продукта.
• Да се спазват електротехническите изисквания
за безопасност. Да се спазват местните и
общите нормативи [напр. IEC, VDE и др.], както
и на местните електроснабдителни дружества.
2.6 Указания за безопасност при работи
по монтажа и поддръжката
Собственикът трябва да има грижата,
всички работи по монтажа и поддръжката
да се извършват от квалифициран персонал,
запознат детайлно с инструкцията за монтаж
и експлоатация.
Дейностите по обслужването, инспекцията
и ремонта на продукта/системата да се
извършват само след изключването му.
Непременно трябва да се спазва процедурата
за спиране на продукта/системата, описана в
инструкцията за монтаж и експлоатация.
Непосредствено след приключване на
работите всички предпазни и защитни
устройства трябва да бъдат монтирани,
респективно пуснати в действие отново.
2.7 Неоторизирана модификация
и неоригинални резервни части
Неоторизирана модификация и неоригинални
резервни части застрашават сигурността на
продукта/персонала и обезсилват дадените
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разяснения от производителя относно
безопасността.
Изменения по продукта са допустими само след
съгласуване с производителя. Оригиналните
резервни части и оторизираните от производителя
аксесоари служат за безопасност. Използването на
други части отменя отговорността за възникналите
от това последици.
2.8 Неразрешен режим на работа
Експлоатационната
безопасност
на
доставения продукт се гарантира само при
използване по предназначение съгл. раздел
4 на инструкцията за монтаж и експлоатация.
В никакъв случай не трябва да се допуска
спадане под или превишаване на граничните
стойности, посочени в каталога/таблицата с
параметри.

3.	Транспорт, разтоварване
и съхранение
След получаване веднага проверете помпата
за повреди при транспортирането. Ако има
налични щети, своевременно уведомете за тях
спедитора в предвидените срокове.
ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда поради
неправилно съхранение!
Ако продуктът ще бъде монтиран по-късно,
той трябва да бъде съхраняван на сухо
място. Продуктът трябва да бъде защитен
срещу удари и други външни влияния (влага,
замръзване и др.).
ВНИМАНИЕ! Опасност от материални щети!
Бъдете внимателни при разполагането на
помпата, така че геометрията и центрирането
на хидравличната система да не се променят.
Помпата не бива в никакъв случай да бъде
повдигана за честотния преобразувател.

4. Данни за изделието
4.1 Описание (фиг. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)
1 - Приемен клапан със смукателен филтър
2 -	Спирателен вентил, от страната на
засмукването
3 -	Спирателен вентил, от страната на
нагнетателя
4 - Възвратен клапан
5		 Винт за пълнене/обезвъздушаване
6 - Изпускателен винт
7 -	Елементи за закрепване на тръбопроводи
или скоби
8 - Смукателен филтър
9 - Резервоар за допълнително захранване
10 - Водопроводна мрежа
11 -	Прекъсвач, подсилващо реле с
предпазители
12 - Спирателен кран
13 - Пиедестал
14 - Датчик за налягане
15 - Разширителен мембранен съд
16 - Шибърен вентил за напорен съд
17 - Индикация
18 - Регулиращ бутон
HA: Макс. височина на засмукване
HC: Мин. напорна височина
4.2
•
•
•
•

Помпа
Хоризонтална центробежна помпа.
Многостъпална.
Нормално засмукваща.
Смукател и нагнетател с резба.
Аксиално засмукване, радиално изпускане нагоре.
7
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• Уплътняване на прохода на вала посредством
стандартно механично уплътнение.
• Материал: Виж техническото описание.
4.3 Мотор с честотен преобразувател
Трифазен мотор, двуполюсен, с честотен
преобразувател.
• Степен на защита на мотора с честотния
преобразувател: IP 54
• Клас на изолация: F
Работни напрежения и честоти:
• 400V: ±10% - 50 Hz
• 380-480V: ±6% - 60 Hz
4.4 Окомплектовка
Окомплектовката се поръчва отделно.
• IF модул PLR за свързване към честотния
преобразувател/PLR.
• IF модул LON за свързване към мрежа
LONWORKS. IF модулът се включва директно
в зоната на свързване на преобразувателя
(фиг. 10).
• Шибърен вентил.
• Разширителен мембранен съд или поцинкован
приемен резервоар.
• Възвратен клапан (шибър или клапа с пружина
при експлоатация с постоянно налягане).
• Приемен клапан със смукателен филтър.
• Компенсатори на вибрации.
• Защита от работа на сухо.
• Комплект сензор за налягане (точност ≤ 1 %;
Област на приложение между 30 % и 100 % от
измервателния му обхват).

5. Монтаж
Има две стандартни изпълнения:
Фиг. 1: Смукателен режим.
Фиг. 2: Напорен режим от резервоар за
допълнително захранване (поз. 9) или от
мрежата за питейна вода (поз. 10).
5.1 Инсталиране
• Поставете помпата на сухо, защитено
от замръзване и лесно достъпно място,
възможно най-близо до мястото на подаване.
• Поставете помпата върху пиедестал (поз. 13)
или директно върху гладка, равна повърхност.
• Закрепването на помпата става посредством 2
отвора за болтове Ø M8.
Забележка: Имайте предвид, че височината на
мястото на инсталиране и температурата на
изпомпваната вода намаляват смукателните
свойства на помпата.
Височина
0m
500 m
1000 m
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Загуба на
височина
0 mCL
500 mCL
1000 mCL

Температура
20 °C
30 °C
40 °C
50 °C
60 °C
70 °C
80 °C
90 °C
100 °C
110 °C
120 °C

Загуба на
височина
0,20 mCL
0,40 mCL
0,70 mCL
1,20 mCL
1,90 mCL
3,10 mCL
4,70 mCL
7,10 mCL
10,30 mCL
14,70 mCL
20,50 mCL

Забележка: При температури над 80 °C
подгответе помпата за напорен режим
(функцията входно налягане).
5.2 Хидравлично свързване
ВНИМАНИЕ! Опасност от материални щети!
Инсталацията трябва да е достатъчна за
налягането, произвеждано от помпата при
максимална честота и нулево изпомпено
количество.
Отвори
Засмукване

Отвори с резба
200

400

800

1“(26-34) 1“1/4(33-42) 1“1/2(40-49)

Изходен отвор 1“(26-34)

1“(26-34)

1600
2“(50-60)

1“1/4(33-42) 1“1/2(40-49)

Присъединяване със спирално усилени
гъвкави маркучи или твърда тръбна мрежа.
ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда на системата!
Уплътнете добре връзките на тръбната мрежа
със съответнитематериали! В засмукващия
тръбопровод не трябва да влиза въздух;
Смукателнияттръбопровод винаги трябва да се
полага под възходящ наклон (мин. 2 %) (фиг. 1).
• При твърди тръбопроводи внимавайте теглото
на тръбите да не бъде носено единствено от
помпата. Използвайте опорни елементи или
държачи за тръбопроводите (фиг. 1).
• Диаметърът на тръбопровода никога не
трябва да бъде по-малък от диаметъра на
смукателния/изпускателния отвор.
• Дължината на смукателния тръбопровод
трябва да бъде ограничена и като цяло трябва
да се избягват всички причини, които водят
до загуба на налягане (колена, вентили,
стеснявания).
ВНИМАНИЕ! Опасност от материални щети!
За защита на помпата от хидравличен
удар монтирайте възвратния клапан към
нагнетателната страна.
5.3 Електрически съединения
ОПАСНОСТ! Опасност за живота!
Електрическите съединения и изпитвания
трябва да се извършат от оторизиран
електротехник и съгласно действащите
местни стандарти.
• Електрическите характеристики (честота,
напрежение, номинален ток) на мотора с
честотен преобразувател са упоменати на
фирмената табелка.
Трябва да се провери, дали честотният
преобразувател на мотора съответства на
електрозахранващата мрежа, към която
трябва да бъде свързан.
• Електрическата защита на мотора е вградена
в преобразувателя. Той е настроен спрямо
данните на помпата по такъв начин, че се
гарантира както нейната защита, така и
защитата на мотора.
• При твърде високо съпротивление на
неутралния проводник пред честотния
преобразувател на мотора трябва да се
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постави съответното защитно устройство.
• При всички случаи трябва да се предвиди
едно подсилващо реле с предпазители (вид
GF) за защита на системата (фиг. 1, 2, поз. 11).
Забележка: Ако за персонална защита трябва
да се монтира прекъсвач за дефектнотокова
защита, използвайте селективен прекъсвач за
дефектнотокова защита, чувствителен както на
променлив, така и на постоянен ток, одобрен
от VDE (Съюза на немските електротехници)!
Настройте защитния прекъсвач съобразно
данните, посочени на фирмената табелка на
честотния преобразувател.
Използвайте свързващи кабели, отговарящи
на стандартите.
Опасност! Опасност за живота!
Не забравяйте да заземите системата.
Означение
L1, L2, L3
PE
IN1
(DDS клема 9)

Съответствие
Напрежение на ел. мрежа
Заземяване
Вход на сензора

IN2
(10V/20mA клема 7)

Вход за външна зададена стойност

GND (x2)
+ 24 V

Свързвания към корпуса
Електрозахранване за сензора

Ext. off (външ. изкл.) Вход на управлението ВКЛ./ИЗКЛ
„Приоритетно ИЗКЛ.“
При безпотенциален външен
прекъсвач
SBM

Реле „Сигнал готовност за
включване“

SSM

Реле „Сигнал за повреда“

Клемите IN1,IN2, GND и Ext. Off отговарят на
изискванията относно „правилната изолация”
(съгласно EN61800-5-1) спрямо клемите на
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Електрическото свързване на честотния
преобразувател (фиг. 3) трябва да отговаря на
електрическите схеми, посочени в следващата
таблица, в зависимост от режима на работа
(виж глава 6 - Пускане в експлоатация).
ВНИМАНИЕ! Опасност от материални щети!
При
грешно
свързване
честотният
преобразувател може да се повреди.
ОПАСНОСТ! Опасност за живота!
Електрическият кабел никога не трябва да
се допира до тръбопровода или до помпата.
Освен това трябва да бъде напълно защитен
срещу влага.
Разпределение на свързващите клеми.
• Развийте болтовете и махнете капака на
честотния преобразувател.
Забележка
Трифазен ток 3 ~ IEC38
Вид на сигнала: Напрежение (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Входно съпротивление: Ri ≥ 10 kΩ
Вид на сигнала: Сила на тока (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Входно съпротивление: Rb = 500 Ω
Може да се настрои в меню „Service“ (обслужване)
<5.3.0.0>
Вид на сигнала: Напрежение (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Входно съпротивление: Ri ≥ 10 kΩ
Вид на сигнала: Сила на тока (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Входно съпротивление: Rb = 500 Ω
Може да се настрои в меню „Service“ (обслужване)
<5.4.0.0>
За всеки от входовете IN1 и IN2.
Максимална сила на тока: 60 mA
Електрозахранването е подсигурено срещу къси
съединения.
Безпотенциалният външен прекъсвач позволява
активирането и деактивирането на помпата.
При системи с чести включвания (> 20 на ден)
трябва да се предвиди активиране и деактивиране
посредством „ext. off“.
При нормален режим на работа релето е активно,
ако помпата работи или е готова за работа.
Релето се деактивира при появата на грешка или при
спиране на електрозахранването (помпата спира).
Едно табло за управление получава информацията
за (също временната) възможност за включване на
помпата.
Може да се настрои в меню „Service“ (обслужване)
<5.7.6.0>
Безпотенциален прекъсвач:
мин.: 12 V DC, 10 mA
макс.: 250 V AC, 1 A
След като е била разпозната серия от грешки от
един същи вид (от 1 до 6, в зависимост от степента
на сериозност),
помпата спира и това реле се активира (до ръчна
намеса).
Безпотенциален прекъсвач:
мин.: 12 V DC, 10 mA
макс.: 250 V AC, 1 A
мрежата, както и спрямо клемите SBM и SSM
(и обратно).
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Присъединителна клема

Свържете четирижилният кабел към клемната дъска с
мощностни клеми (фази + земя).

L3

Присъединителни клеми входове/изходи
4

MP

5

не използван

Дистанционно
управление
ВКЛ./ИЗКЛ

• От дистанционното управление помпата може да
бъде пусната в действие или да бъде спряна
(безпотенциално). Тази функция има предимство пред
другите функции.

6

DDS

20mA/10

7

8

9

10 11
+24V...

не използван

3

GND...

2

In1...

1

Ext. off
(външ. изкл.)

Сензор 20 mA/10 V

Aux

GND...

• Кабелът на сензора за външна зададена стойност и за
входа [ext.off] трябва непременно да бъде екраниран.

L2

In2...

Присъединяване на входовете/изходите

L1

Външна зададена
стойност

Ел. захранване

Пример: Поплавъчен превключвател, регулатор при
недостиг на вода и др.

• Това дистанционно управление може да бъде
деактивирано посредством шунтиране на клемите (3 и
4).
Присъединителни клеми за комуникационен
интерфейс
PLR

Предлаганият като окомплектовка IFмодул PLR се
включва в многоконтактния щепсел, който се намира
в зоната за свързване на преобразувателя.
Модулът е подсигурен срещу размяна на поляритета.

LON

Предлаганият като окомплектовка IFмодул LON се
включва в многоконтактния щепсел, който се намира
в зоната за свързване на преобразувателя.
Модулът е подсигурен срещу размяна на поляритета.
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Извод «Управление на оборотите»

Присъединителни клеми входове/изходи

Настройка на честотата на ръка:

Aux

1

MP

Ext. off
(външ. изкл.)

2

3

4

5

20mA/10

6

7

8

DDS

9

10 11

9

10 11

Дистанционно
управление

Настройка на честотата от външното управление:

Aux

MP

Ext. off
(външ. изкл.)

2

3

4

5

20mA/10

6

7

8

DDS

In2...

1

Дистанционно
управление

Външна зададена
стойност

Извод «Постоянно налягане»
Регулиране с датчик за налягане:

Aux

1

2

Ext. off
(външ. изкл.)

3

4

MP

5

20mA/10

6

7

8

Дистанционно
управление

10 11

Aux

MP

Ext. off
(външ. изкл.)

2

3

4

5

20mA/10

6

7

8

In2...

1

Датчик за
налягане

DDS

9

Външна
зададена
стойност

Дистанционно
управление

10 11

In1...

Регулиране с датчик за налягане:
• 2 жила ([20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 жила ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
и настройка от външната зададена стойност

DDS

9
In1...

• 2 жила ([20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 жила ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
и настройка на зададената стойност от въртящото
се копче

Датчик за
налягане

Извод «Регулиране PID»»

Регулиране със сензор (за температура, напорна
мощност и др.):
• 2 жила ([20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 жила ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
и настройка от външната зададена стойност

MP

Ext. off
(външ. изкл.)

3

4

5

20mA/10

7

8

Дистанционно
управление

Aux

1

2

DDS

9

10 11

3

4

Датчик за
налягане

MP

Ext. off
(външ. изкл.)

5

Дистанционно
управление
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6

In1...

2

6

20mA/10

7

Външна
зададена
стойност

8

DDS

9

10 11

In1...

• 2 жила ([20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 жила ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V )
и настройка на зададената стойност от въртящото
се копче

Aux

1

In2...

Регулиране със сензор (за температура, напорна
мощност и др.):

Датчик за
налягане
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•

•
•
•

ОПАСНОСТ! Опасност за живота!
Поради разреждането на кондензаторите на
преобразувателя могат да възникнат опасни
напрежения.
Затова винаги изчаквайте 5 минути след
изключване на електрическото захранване,
преди да предприемете каквито и да било
действия по преобразувателя.
Уверете се, че всички електрически връзки
и контакти са без напрежение.
Уверете се, че свързващите клеми са
разпределени правилно.
Уверете се, че помпата и системата са
заземени правилно.

Режими на регулиране
IN1: Вход за сензор в режимите на работа «Постоянно налягане» и «Регулиране PID»

Сигнал на сензора 4-20 mA

100 %

Сигнал на сензора 0-10 mA

100 %

Между 0 и 2 mA се изхожда от
това, че кабелът е разединен.
Зона на
безопасност

Стойност

Стойност

в % от
измервателния
обхват на сензора

0

в % от
измервателния
обхват на сензора

2

4

Сила на входния ток (mA)

20

0

Сигнал на сензора 0-20 mA
100 %

Стойност

Стойност

в % от
измервателния
обхват на сензора

12

10

Сигнал на сензора 2-10 mA

100 %

0

Входно напрежение (V)

в % от
измервателния
обхват на сензора

Сила на входния ток (mA)

20

0

2

Входно напрежение (V)

10
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IN2: Вход за външна зададена стойност в режимите на работа «Постоянно налягане» и «Регулиране PID»»

Зададена стойност 4-20 mA

100 %

Зададена стойност 0-10 V

100 %

Обхват, в който честотният
преобразувател спира.
Зона на безопасност

Зададена стойност

Зона на безопасност

Зададена стойност

в%
от измервателния
обхват на сензора

0

Обхват, в който честотният
преобразувател спира.

в%
от измервателния
обхват на сензора

2

4

Сила на входния ток (mA)

20

0

1

2

Входно напрежение (V)

10

IN2: Вход за външното управление на честотата в режим на работа «Управление на оборотите»

Външен сигнал 0-20 mA
100 %

Външен сигнал 0-10 V
100 %

Обхват, в който честотният
преобразувател спира.
Зона на
безопасност

Честота на
честотния
преобразувател

~ 30 %

2

4

Сила на входния ток (mA)

20

0

Външен сигнал 4-20 mA
100 %

Обхват, в който честотният
преобразувател спира.
Зона на
безопасност

Честота на
честотния
преобразувател
~ 30 %

0

WILO SE 09/2016

Зона на
безопасност

Честота на
честотния
преобразувател

~ 30 %

0

Обхват, в който честотният
преобразувател спира.

1

2

Входно напрежение (V)

10

Външен сигнал 2-10 V
100 %

Обхват, в който честотният
преобразувател спира.
Зона на
безопасност

Честота на
честотния
преобразувател
~ 30 %

6

10 Сила на входния ток (mA) 20

0

3

5 Входно напрежение (V) 10
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6. Пускане в експлоатация

6.1.3 Описание на стандартните символи

6.1 Настройка

Символ

6.1.1 Елементи на управление
Честотният преобразувател използва
следните елементи на управление:
Изпълнение с въртящо се копче
Настройка от въртящото се копче:

Експлоатация в режим
„Управление на оборотите“.
Експлоатация в режим „Постоянно
налягане“ или „Регулиране PID“.
Вход IN2 активиран (външна
зададена стойност).
Блокировка на достъпа.
Ако се показва този символ
, актуалните настройки или
измервани стойности не могат
да бъдат променяни. Показаните
данни могат единствено да бъдат
прочетени.
BMS (Building Management System,
система за сградна техника)
PLR или LON е активиран.

2

• Нов параметър се задава с най-обикновено
завъртане. „+” надясно, а „–” наляво.
• Новата настройка се възприема посредством
натискане на въртящото се копче.
Прекъсвачи
ON

1

Описание

Помпата работи.

2

• Преобразувателят има блок с два прекъсвача
(фиг. 4, поз. S), всеки с по две положения:
• С прекъсвач 1 може да се превключва
от режим „OPERATION” (експлоатация)
(прекъсвач 1 OFF) на режим „SERVICE”
(обслужване) (прекъсвач 1 ON) и обратно.
Позицията „OPERATION” (експлоатация)
освобождава експлоатацията в избрания
режим и блокира достъпа до настройката на
параметрите (нормален режим на работа).
Позицията „SERVICE” (обслужване) позволява
настройката на параметрите на различните
функции.

Помпата е спряна.

6.1.4 Индикация
Страница за статуса на дисплея
• Страницата за статуса е стандартното
изображение на дисплея.
Показва се актуалната зададена стойност.
Основните настройки се показват чрез
символи.

• От прекъсвач 2 може да се активира и
деактивира „блокировката на достъпа”.
6.1.2 Устройство на дисплея
4

1

2

5

Пример за страницата на статуса.
4

3

4

• Щом бъде включено електрическото
захранване на преобразувателя, дисплеят
се тества в продължение на 2 секунди, при
което се активират всички показания на
дисплея.
Поз.
1
2
3
4
5
14

Забележка: Във всички менюта дисплеят
се връща към страницата за статуса, ако в
продължение на 30 секунди въртящото се
копче не бъде задействано; в този случай не
е направена промяна.

Описание
Номер на менюто
Индикация на стойността
Индикация на мерната единица
Стандартни символи
Индикация на пиктограми
WILO SE 09/2016
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Навигация
• Различните функции на преобразувателя се
извикват с помощта на менюта. Всички менюта
и подменюта разполагат с определен номер.
• Посредством завъртане на въртящото се копче
може да се „прелиства” между менютата на
едно и също ниво (напр. 4000 -> 5000).
• Всички мигащи елементи (стойност, номер
на менюто, символ или пиктограма) могат да
бъдат променени, тоест, може да се избере
нова стойност, нов номер на меню или нова
функция.
Символ

Описание
Когато е показана стрелка:
• Натискане на въртящото се
копче позволява достъпа до
дадено подменю
(на пр. 4000 -> 4100).
Когато е показана стрелка нагоре:
• Натискане на въртящото се
копче позволява достъпа до
йерархически по-горно меню
(на пр. 4150 -> 4100).

6.1.5 Описание на менютата
Списък (фиг. 11)

<3.0.0.0>
Позиция

Прекъсвач 1

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

Прекъсвач 1

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

Описание
Настройване на
зададената стойност;
възможно е и в
двата случая .

• За настройване на зададената стойност завъртете въртящото се копче. Дисплеят
показва меню <1.0.0.0>, и зададената
стойност мига. Посредством повторно
завъртане стойността може да бъде
увеличена или намалена.
• За да потвърдите новата стойност, натиснете
въртящото се копче; дисплеят се връща на
страницата за статуса.
<2.0.0.0>
Позиция

Прекъсвач 1

OPERATION

OFF

Възможно е
само отчитане на
работните данни .

ON

Настройване на
работните данни.

SERVICE

Описание

• Режимите на работа са „Управление
на оборотите”, „Постоянно налягане” и
„Регулиране PID” .
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Регулиране вкл./
изкл. на помпата.

<4.0.0.0>
Позиция

Прекъсвач 1

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

Описание
Възможно е само
прочитане на
данните в меню
„Informa-tion“
(информация).

• Меню „Information” (информация) показва
измерени данни, данни на уредите и работни
данни (фиг. 12).
<5.0.0.0>
Позиция

Прекъсвач 1

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

<1.0.0.0>
Позиция

Описание

Описание
Възможно е
само прочитане
на данните в
меню „Service“
(обслужване).
Настройване на
меню „Service“
(обслужване).

• Меню „Service” (обслужване) позволява
достъп до настройката на параметрите на
преобразувателя.
<6.0.0.0>
Позиция

Прекъсвач 1

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

Описание
Извеждане на
страницата за
статуса.

• Ако има налице една или няколко повреди, се
показва страницата за грешки.
Показва се буквата „E”, последвана от три
цифри (глава 11).
<7.0.0.0>
Позиция

Прекъсвач 1

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

Описание
Извеждане
на символа за
„Блокировка на
достъпа“.

• „Блокировката на достъпа” е възможна
само тогава, когато прекъсвач 2 се намира в
положение ON.
ВНИМАНИЕ! Опасност от материални щети!
Всяка неправилна настройка може да
доведе до нарушения в работата на помпата
и по този начин - да стане причина за
материални щети на помпата или системата.
• Настройките в режим „SERVICE”
(обслужване) трябва да се правят само при
пускане в експлоатация, като тази задача
трябва да бъде предоставена само на
опитни специалисти.
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Фиг. 11

Навигация в основните менюта при обичайна експлоатация
(Прекъсвач1 = OFF в положение „OPERATION“)

Настройване на точката

Вид регулиране

Помпа вкл./изкл.

Данни

SERVICE

Зачистване на
грешки
Показва се, когато
има налице грешка

16
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Фиг. 12

Навигация в меню <4.0.0.0> „Information“ (информация)

Данни
Действителни стойности
Налягане
или %

Не се показва, когато „Управление
на оборотите“ е активиран

Мощност

Работни данни
Работни часове
Потребление
Брояч за
спирания на тока

Действителни условия
Действителен статус
Реле SSM
Действителен статус
Реле SBM

Виж глава 11, меню <5.7.6.0>
Стандартно: „Сигнал готовност за включване“

Статус на входа
ext.off

Данни за уредите
Означение на
помпата
Версия на софтуера на
потребителския интерфейс

Версия на софтуера на
регулирането на мотора

WILO SE 09/2016
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Настройка на параметри в менюта <2.0.0.0> и <5.0.0.0>
Параметрите на менюта <2.0.0.0> и <5.0.0.0> могат да бъдат променени в режим „SERVICE” (обслужване).
Има два режима на настройка:
• Режим „Easy” (лесен): Режим за бърза настройка на параметрите на трите работни режима.
• Режим „Expert” (експерт): Режим за достъп до всички параметри.

ON

• Поставете прекъсвач 1 в положение ON (фиг. 4, поз. S).
• Режим „SERVICE” (обслужване) е активиран.
На страницата за статуса на дисплея показаният отстрани символ започва да примигва (фиг. 13).

1

Фиг. 13

Режим „Easy“ (лесен)
SERVICE

Вид регулиране
Режим
„Easy“(лесен)

Настройване на точката

Вид регулиране
Режим «Expert»
(експерт)
Режим «Expert» (експерт)
Помпа

Данни

OPERATION
ON

1

2

Режим „Easy” (лесен)
• Задръжте въртящото се копче
натиснато в продължение на 2 секунди.
Показва се символът за режим „Easy”
(лесен) (фиг. 13).
• Натиснете въртящото се копче, за да
потвърдите избора. Дисплеят преминава към
меню номер <2.0.0.0>.

•
•
•
•
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С помощта на меню „Modus Easy” (режим
лесен) могат лесно и бързо да се настроят
параметрите на трите режима на работа
(фиг. 14)
„Управление на оборотите”
„Постоянно налягане”
„Регулиране PID”
След задаване на настройките, поставете
прекъсвач 1 отново в положение OFF (фиг. 4,
поз. S).

SERVICE

Режим „Expert” (експерт)
• Задръжте въртящото се копче
натиснато в продължение на 2 секунди.
Преминете в режим „Expert” (експерт);
Показва се символът за режим „Expert”
(експерт) (фиг. 13).
• Натиснете въртящото се копче, за да
потвърдите избора. Дисплеят преминава към
меню номер <2.0.0.0>.
В меню <2.0.0.0> първо изберете режима на
работа.
• „Управление на оборотите”
• „Постоянно налягане”
• „Регулиране PID”
Сега режим „Expert” (експерт) позволява достъп
до всички параметри на преобразувателя в
меню <5.0.0.0> (фиг. 15).
• След задаване на настройките, поставете
прекъсвач 1 отново в положение OFF
(фиг. 4, поз. S).
WILO SE 09/2016
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Фиг. 14

Управление на оборотите

С вътрешна зададена стойност

Вход за външна зададена
стойност – IN2
деактивиран – избор OFF

МЕНЮ
EASY

Вход за външна зададена
стойност – IN2
активиран – избор ON
С външна зададена стойност

Вход за външна зададена стойност – IN2
Избор на вида на сигнала

Постоянно налягане
Вход за сензор – IN1
Избор на датчик за налягане

Вход за сензор – IN1
Избор на вида на сигнала

С вътрешна зададена стойност
Вход за външна зададена
стойност – IN2
деактивиран – избор OFF
Вход за външна зададена
стойност – IN2
активиран – избор ON
Вход за външна зададена стойност – IN2
Избор на вида на сигнала

С външна зададена стойност

Регулиране PID
Вход за сензор – IN1
Избор на вида на сигнала

Вход за външна зададена стойност – IN2
деактивиран – избор OFF
Настройване на параметрите PID
Избор на стойност „P“ (0.0–300.0)
Настройване на параметрите PID
Избор на стойност „I“ (10 ms–300 s)

С вътрешна зададена стойност

Настройване на параметрите PID
Избор на стойност „D“ (0 ms–300 s)
Вход за външна зададена стойност – IN2
активиран – избор ON
Вход за външна зададена стойност – IN2
Избор на вида на сигнала

Настройване на параметрите PID
Избор на стойност „P“ (0.0–300.0)
Настройване на параметрите PID
Избор на стойност „I“ (10 ms–300 s)

С външна зададена стойност

Настройване на параметрите PID
Избор на стойност „D“ (0 ms–300 s)

WILO SE 09/2016
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Фиг. 15

МЕНЮ
EXPERT

SERVICE
BMS: Building Management System
(система за сградна техника)

Показва се, когато „BMS“ е активирано.
Виж инструкцията към този продукт

IN1 – „вход за сензор“

Не се показва, когато „Управление на
оборотите“ е активиран

Избор на сензор

Не се показва, когато „Регулиране
PID“ е активиран

Избор на диапазон на сигнала

IN2 – „Вход за външно управление“
Избор
Избор на диапазон на сигнала

Параметри PID

Не се показва, когато „IN2“ е
деактивиран

Показва се, когато „Регулиране
PID“ е активиран

Избор на
параметър „P“
Избор на
параметър „I“
Избор на
параметър „D“

Други настройки
Избор на време за изключване
при нулев дебит

Показва се, когато „Регулиране
на налягането“ е активиран

Избор на намалена
честота
Избор на функция
Реле SBM
Избор на заводска
настройка
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Блокировка на достъпа
За да блокирате настройките на помпата,
можете да използвате функцията
„Блокировка на достъпа”.
За да активирате или деактивирате тази
функция, процедирайте както следва:
• Поставете прекъсвач 2 в положение ON
(фиг. 4, поз. S). Отваря се меню <7.0.0.0>.
• Завъртете въртящото се копче, за да
активирате или деактивирате функцията за
блокировка на достъпа. Актуалното състояние
на функцията за блокировка на достъпа се
показва посредством следните символи:
Блокировка активирана: Параметрите
са блокирани, достъпът до менютата
се осъществява само в режим на
показване.
Блокировка деактивирана:
Параметрите могат да се променят,
достъпът до менютата позволява
извършването на промени.
• Поставете прекъсвач 2 в положение OFF (фиг. 4,
поз. S). Показва се отново страницата за статуса.
6.1.6 Настройки
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако помпата е доставена
отделно, тоест не като част от интегрирана
от нас система, значи конфигурацията при
доставката е в режим на работа „Управление
на оборотите”.
Режим на работа „Управление на оборотите”
(фиг. 1, 2)
Работната точка се настройва или чрез ръчна
настройка, или чрез външно управление на
честотата.
• Препоръчваме за пускането в експлоатация
оборотите на мотора да се настроят на
2400 об./мин..
Режим на работа „Постоянно налягане”
(фиг. 6, 7, 8)
Регулиране посредством датчик за налягане и
настройване на зададена стойност (вътрешно
или външно).
• Прибавянето на датчик за налягане ( с
резервоар; комплектът датчик за налягане се
доставя като окомплектовка) дава възможност
за регулиране на налягането на помпата.
• Сензорът трябва да има точност ≤ 1 % и да
бъде използван в диапазона между 30 % и
100 % от обхвата му на измерване; резервоарът
трябва да има полезен обем от поне 8 литра.
• При пускането в експлоатация препоръчваме
налягането да се настрои на 60 % от
максималното налягане.
Режим на работа „Регулиране PID”.
Регулиране PID с помощта на сензор (за
температура, дебит и др.) и настройване на
зададена стойност (вътрешно или външно).
6.2 Подготвително промиване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от увреждане
на човешкото здраве!
Нашите помпи се тестват в завода
WILO SE 09/2016

хидравлично, затова е възможно, вътре
да има останала вода. Затова от хигиенни
съображения се препоръчва промиване на
помпата преди всяко използване на помпата
в мрежа за питейна вода.
6.3 Пълнене – обезвъздушаване
ВНИМАНИЕ! Опасност от материални щети!
Никога не оставяйте помпата да работи на
сухо, дори и за кратко време!
Помпа в напорен режим (виж фиг. 2)
• Затворете спирателния вентил от
нагнетателната страна (поз. 3).
• Отворете винта за пълнене/обезвъздушаване (поз. 5).
• Постепенно отворете вентила, който се намира
на затръбяването на входа на помпата (поз. 2)
и оставете помпата да се напълни изцяло.
• Затворете винта за пълнене/обезвъздушаване
едва тогава, когато започне да излиза вода и
вече не се виждат въздушни мехурчета.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от изгаряне!
При гореща вода от отвора за обезвъздушаване
може да излезе водна струя.
• Вземете всички необходими предпазни
мерки за защита на хората и на честотния
преобразувател на мотора.

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

Помпа в режим на засмукване (фиг. 1, 4)
Възможни са два случая:
Първи случай (фиг. 4.1)
Затворете спирателния вентил от
нагнетателната страна (фиг. 1, поз.
3), отворете спирателния вентил от
смукателната страна (фиг. 1, поз. 2).
Развийте винта за пълнене/обезвъздушаване
(фиг. 1, поз. 5), който се намира на корпуса на
помпата.
С помощта на фуния, вкарана в отвора за
обезвъздушаване, напълнете помпата и
смукателния тръбопровод бавно и изцяло.
Когато започне да излиза вода и в помпата
вече няма въздух, пълненето е приключено.
Завийте отново винта за пълнене/
обезвъздушаване.
Втори случай (фиг. 4.2)
Пълненето може да бъде опростено, като
в смукателния тръбопровод на помпата се
инсталира вертикална тръба с Ø ½”, оборудвана
със спирателен кран и фуния (фиг 4, поз. 12).
Затворете спирателния вентил от
нагнетателната страна (фиг. 1, поз.
3), отворете спирателния вентил от
смукателната страна
(фиг. 1, поз. 2).
Отворете спирателния кран (фиг. 4, поз. 12)
и винта за пълнене/обезвъздушаване (фиг. 1, поз. 5).
Напълнете помпата и смукателния
тръбопровод изцяло, докато от отвора
за пълнене започне да излиза вода без
мехурчета.
Затворете крана (фиг. 4, поз. 12) (той
може да си остане на тръбата), свалете
тръбата и завийте отново винта за пълнене/
обезвъздушаване (фиг. 1, поз. 5).

6.4 Включване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от изгаряне!
В зависимост от температурата на работния
флуид и работните цикли на помпата
температурата на повърхността (помпа,
мотор) може да надхвърли 68 °C:
• При необходимост инсталирайте устройства
за защита на персонала!
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ВНИМАНИЕ! Опасност от материални щети!
При нулев дебит (затворен спирателен
вентил от напорната страна) помпата не
бива да работи със студена вода (T < 40 °C)
повече от 10 минути; с топла вода (T > 60 °C)
- не повече от 5 минути.

нуждаят от допълнително смазване.
• Поддържайте помпата и честотния
преобразувател на мотора винаги в чисто
състояние.
• Ако помпата е разположена на място,
защитено от замръзване, тя не трябва да
се изпразва дори и при по-продължително
извеждане от експлоатация.
• За да се избегне блокиране на вала и на
хидравличното устройство, през сезоните, в
които има опасност от замръзване, помпата
трябва да се изпразва, като се развият
изпускателния винт (поз. 6 ) и винта за
пълнене/ обезвъздушаване (поз. 5). След
това завийте отново двата винта, без да ги
затягате.

• Препоръчваме да се спазва минимална
напорна мощност от около 10 % от
номиналния дебит на помпата, за да не се
образуват газови включвания в горната част
на помпата.
• Отворете спирателния вентил от напорната
страна и стартирайте помпата.
• Проверете стабилността на налягането
от нагнетателната страна с помощта на
манометър, при колебания в налягането
отново обезвъздушете или напълнете.
• Уверете се, че консумацията на ток не
надхвърля стойността, посочена на
фирмената табелка на помпата.

Интервали на подмяна.
Забележка: Тук могат да се дадат само
препоръки, тъй като честотата на подмяна
зависи от условията на експлоатация на
уредбата, а именно:
• Температура, налягане и качество на
работния флуид - за механичното
уплътнение.
• Налягане и температура на околната среда за мотора и други детайли.
• Честота на стартиране: непрекъснат или
прекъснат режим.

7. Поддръжка
ОПАСНОСТ! Опасност за живота!
Преди всяка намеса изключвайте помпата
(помпите) от напрежението!
• По време на експлоатация не е необходима
специална поддръжка.
• Лагерите са снабдени със смазка за целия
експлоатационен живот, и затова не се
Износващи се части или
компоненти

Механично
уплътнение

Лагер на
помпата и
мотора

Преобразувател

Намотка на мотора

Експлоатационен живот

10 000 h до
20 000 h

12 000 h до
50 000 h

≥ 15 000 h
Макс. темп. на ок. среда
40 °C

25 000 h
Макс. темп. на ок.среда
40 °C

1 до 2
години

1,5 до 5
години

1 до 3 години

3 години

2 до 4
години

3 до 10
години

-

6 години

Интервал за
подмяна

Продължителен
режим на работа
15 часа експлоатация
на ден
9 месеца в годината

8. Повреди, причини и отстраняване
За отстраняване на повредите ангажирайте
само квалифициран персонал! Спазвайте
указанията за безопасност.
Релета
Преобразувателят на оборотите е снабден
с две изходни релета с безпотенциални
контакти за централното управление. Пример:
Табло за управление, контрол на помпата и др.
Реле SBM:
Това реле може да бъде настроено в меню
„Service” (обслужване) <5.7.6.0> на 3 работни
състояния.
Режим: 1 (Стандартна настройка)
Реле „Сигнал готовност за включване”
(стандартна функция при този вид помпи).
Релето е активно, когато помпата
функционира или може да функционира.
Релето се деактивира при първата
поява на повреда или при спиране на
електрозахранването (помпата спира).
Едно табло за управление получава
информацията за (също и временната)
възможност за включване на помпата.
Режим: 2
Реле „Сигнал за работа”.
Релето е активно, когато помпата работи.
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Режим: 3
Реле „Сигнал за активиране”.
Релето е активно, когато помпата е захранена
с напрежение.
Повреди

1

2

3

4

5

6

Реле
активирано
SBM
Реле в
състояние на
покой
Реле
активирано
SSM
Реле в
състояние на
покой

24 часа последователно
WILO SE 09/2016
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Реле SSM:
Реле „Сигнал за повреда”
След като е била разпозната серия от грешки
от един и същи вид (от 1 до 6, в зависимост
от степента на сериозност), помпата спира и
това реле се активира (до ръчна намеса).

8.1 Таблица на повредите
При всички изброени по-долу случаи на
повреди са налице следните признаци:
• Релето SBM превключва в неработен
режим (ако е настроено на режим „сигнал
готовност за включване”).
• Активация на релето SSM (съобщение за
грешка), ако е достигнат максималния
брой грешки от един и същи вид в рамките
на 24 часа.
• Светва червен светодиод.

Пример: 6 повреди с различна
продължителност, появяващи се в рамките на
24 часа.
Статус на релето SBM при „Сигнал готовност
за включване”.
Време
преди
Време за
вземане
на
реакция
грешката
Код на
преди
под
поява на
грешката
индикацията внимание,
след
на грешката
нейната
индикация
Незабавно

Време на
изчакване до
автоматичното
повторно
включване

Макс.
грешки
за 24h

60 s

6

E001

60 s

E004
(E032

~5s

E005
(E033)

~5s

E006

~5s

E007

Незабавно

E010

~5s

Незабавно

E011

15 s

Незабавно

60 s

6

E020

~5s

Незабавно

300 s

6

E023

Незабавно

Незабавно

60 s

6

E025

Незабавно

Незабавно

E026

~5s

Незабавно

300 s

6

E030
E031

~5s

Незабавно

300 s

6

E042

~5s

Незабавно

E050

60 s

Незабавно

E070

Незабавно

Незабавно

E071

Незабавно

Незабавно

Незабавно,
щом грешката е
отстранена
Незабавно,
300 s
щом грешката е
отстранена
Незабавно,
300 s
щом грешката е
отстранена
Незабавно,
Незабавно щом грешката е
отстранена
300 s

E072
E073

Незабавно

Незабавно

E075

Незабавно

Незабавно

E076

Незабавно

Незабавно

E077

Незабавно

E099

Незабавно
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Няма повторно
включване

Няма повторно
включване

Няма повторно
включване
Незабавно,
щом грешката е
отстранена
Няма повторно
включване
Няма повторно
включване
Няма повторно
включване
Няма повторно
включване

Няма повторно
включване
Няма повторно
Незабавно
включване
Незабавно

Няма повторно
включване

6
6
6

Повреди
Възможни причини

голяма плътност и/или вискозитет
Помпата е претоварена, повредена Твърде
на изпомпвания флуид.
помпата, подменете
Помпата е запушена от чуждо тяло Демонтирайте
повредените детайли или почистете.
Проверете напрежението на клемите на
Захранването на честотния
честотния преобразувател:
преобразувател е с понижено
напрежение
• Грешка, ако мрежата е < 330 V
Проверете напрежението на клемите на
Захранването на честотния
честотния преобразувател:
преобразувател е с повишено
напрежение
• Грешка, ако мрежата е > 480 V
Липсва фаза на
електрозахранването

Преобразувателят работи като
Няма генератор. Предупредително
граница съобщение, без изключване на
помпата
1

1

1

Отстраняване

300 s

0s
0s

Проверете електрозахранването.

0s

Помпата работи обратно; Проверете
херметичността на клапана.

0s

Демонтирайте помпата, почистете я и
подменете повредените детайли. Евентуално
механична повреда на мотора (лагер).
Напълнете отново помпата (виж глава 8.3).
Помпата не тегли или работи на
Проверете херметичността на приемния
сухо
клапан.
Моторът загрява прекалено много Почистете охлаждащите ребра на мотора.
Моторът е изчислен за работа при
Температурата на околната среда
температура на околната среда до максимум
е по-висока от +40 °C
+40 °C.
Демонтирайте и проверете или подменете
Моторът има късо съединение
честотния преобразувател на мотора на
помпата.
Проверете връзката между мотора и
Липсва фаза на мотора
преобразувателя
Демонтирайте и проверете или подменете
Температурният сензор на мотора
честотния преобразувател на мотора на
е повреден или има лоша връзка
помпата.
Почистете задните охлаждащи ребра, тези
Честотният преобразувател
под честотния преобразувател и капака на
загрява прекалено много
вентилатора.
Температурата на околната среда Преобразувателят е предвиден за работа при
е по-висока от +40 °C
температура на околната среда макс. 40 °C.
Кабелът на сензора (4–20 mA) е
Проверете правилното електрозахранване и
прекъснат
окабеляване на сензора.
Помпата е блокирана

Няма Комуникацията със сграната
граница техника BMS е нарушена

Време до
ресет

60 s
300 s

300 s

60 s
60 s
300 s

300 s

60 s

Проверете връзката.

300 s

1

Грешка във вътрешната
комуникация

Обърнете се към Сервизната служба.

60 s

1

Грешка EEPROM

Обърнете се към Сервизната служба.

60 s

Обърнете се към Сервизната служба.

60 s

Обърнете се към Сервизната служба.

60 s
60 s

1
1

Вътрешен проблем на
преобразувателя
Повреда на релето на
ограничителя на тока на
включване

1

Грешка в тока на сензора

Обърнете се към Сервизната служба.

1

Грешка 24V

Обърнете се към Сервизната служба.

60 s

Обърнете се към Сервизната служба.

Power
(мощност)
off/on
(вкл./
изкл.)

1

Непознат вид помпа
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8.2 Зачистване на съобщенията за грешки
ВНИМАНИЕ! Опасност от материални щети!
Зачиствайте съобщенията за грешки
едва тогава, когато причината за тяхното
извеждане е била отстранена.
• Повредите могат да се отстраняват само от
специализирани техници.
• В случай на съмнение се обърнете към
производителя.
• При повреда вместо страницата за статуса се
отваря страницата за грешки.
За да зачистите съобщенията за грешки,
процедирайте както следва.
• Натиснете въртящото се копче.
На дисплея се появява:
Пример за
страница за
грешки.

• Номерът на менюто <6.0.0.0> .

Пример за страница за
статуса.

• Броят на грешките, както и максимално
допустимият брой грешки от съответния вид,
които могат да настъпят в рамките на 24 часа
(пример: 1/6).
• Оставащото време в секунди до
автоматичното реинициализиране на
грешката.
• Изчакайте интервала от време до
автоматичното реинициализиране на
грешката.
Активира се вътрешносистемно отчитане
на времето. Оставащото време (в секунди)
се показва до автоматичното зачистване на
грешката.
• След като е достигнат максималният брой
грешки и последното отчитане на времето
е изтекло, натиснете въртящото се копче и
така зачистете грешката.
Системата се връща на страницата за статуса.
Забележка: Ако е програмирано време преди
вземане под внимание на грешката след
нейното показване (например: 300 s), то
грешката при всички случаи трябва да бъде
зачистена ръчно.
Отчитането на времето до автоматичното
реинициализиране не е активно и се показва
« - - - ».
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8.3 Други случаи на повреди
Други повреди, специфични за помпата,
които не могат да бъдат разпознати от
регулиращия блок.
Повреди
Помпата работи,
но не изпомпва.

Причини
Помпата не работи достатъчно бързо:
Вътрешни компоненти са запушени от
чужди тела.
Смукателният тръбопровод е запушен.
Навлизане на въздух в смукателния
тръбопровод.
Налягането на засмукване е твърде
ниско, по правило придружено от
кавитационни шумове.

Помпата вибрира.

Недостатъчно здраво закрепване
върху пиедестала.
Чужди тела запушват помпата.
Нравномерен ход на помпата.

Помпата не създава
достатъчно налягане

Скоростта на мотора е недостатъчна.
Моторът е повреден.
Лошо пълнене на помпата.

Дебитът е
неравномерен

В режим на работа
„Постоянно налягане“
помпата не спира при
нулев дебит

Изпускателният винт не е завит
правилно.
Не е спазена височината на
засмукване (Ha).
Смукателният тръбопровод има
по-малък диаметър от помпата.
Смукателният филтър и смукателният
тръбопровод са частично запушени.
В режим на работа „Постоянно
налягане“ сензорът за налягане не е
настроен правилно.
Възвратният клапан не е херметичен.
Възвратният клапан не е с правилния
размер.
Капацитетът на напорния резервоар е
недостатъчен за наличната инсталация.

ОПАСНОСТ! Опасност от нараняване!
Флуидът е отровен, разяждащ или опасен
за хората.
• Незабавно уведомете дистрибутора.
• Почистете помпата така, че да няма
опасност за механика.

Отстраняване
Проверете правилната настройка на зададената
стойност (съвместимост със зададените стойности).
Демонтирайте и почистете помпата.
Почистете целия тръбопровод.
Проверете херметичността и уплътнете целия
тръбопровод до помпата.
Твърде големи загуби при засмукването или
твърде голяма височина на засмукване (проверете
поддържането на напора на инсталираната помпа и
на цялата инсталация).
Проверете крепежните винтове и болтове и, ако е
нужно, ги затегнете.
Демонтирайте и почистете помпата.
Уверете се, че помпата работи без аномални
съпротивления.
Проверете дали зададената стойност е правилно
настроена.
Сменете мотора.
Отворете отвора за обезвъздушаване и
обезвъздушавайте дотогава, докато престанат да
излизат въздушни мехурчета.
Проверете и затегнете добре.
Проверете посочените в настоящата инструкция за
експлоатация условия и препоръки за монтаж.
Смукателният тръбопровод трябва да има диаметър
поне равен на диаметъра на смукателния отвор на
помпата.
Демонтирайте и почистете.
Монтирайте сензор с предписаното налягане и
точност, виж <глава 4.4>.
Почистете или подменете.
Сменете с възвратен клапан с правилен размер, виж
<глава 4.4>.
Подменете, или прибавете още един напорен
резервоар.

ВНИМАНИЕ! Опасност от материални щети!
Правилната работа на помпата се гарантира
само при използване на оригинални
резервни части.
• Използвайте само оригинални резервни
части.

9. Резервни части
Поръчката на резервни части става чрез
регионалните дистрибутори и/или отдела за
обслужване на клиенти на Wilo.
За да се избегне необходимостта от
насрещни въпроси и грешните поръчки,
моля при поръчка указвайте всички данни от
фирмената табелка.
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Запазено право на технически изменения!
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EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE
Als Hersteller erklären wir hiermit, dass die Pumpenbauarten der Baureihe
We, the manufacturer, declare that the pump types of the series
Nous, fabricant, déclarons que les types de pompes de la série
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2
und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked
on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of
the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit
en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l’annexe I de la Directive
Machines.)

MHIE

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen :
In their delivered state comply with the following relevant directives :
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :
_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
_ Machinery 2006/42/EC
_ Machines 2006/42/CE
und gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU ab 20 April 2016 eingehalten
and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU from April 20th 2016
et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE à partir du 20/04/2016

_ Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2014/30/EU ab 20 April 2016
_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU from April 20th 2016
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE à partir du 20 avril 2016
_ Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG
_ Energy-related products 2009/125/EC
_ Produits liés à l'énergie 2009/125/CE

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :
EN 809+A1

EN 60034-1
EN 60204-1

EN 61800-5-1

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Person authorized to compile the technical file is :
Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

EN 61800-3+A1:2012

Division Clean and Waste Water
Quality Manager - PBU Multistage
WILO SALMSON FRANCE SAS
80 Bd de l'Industrie - CS 90527
F-53005 Laval Cedex

Digital unterschrieben
von
holger.herchenhein@wilo
.com
Datum: 2016.03.09
08:04:21 +01'00'
H. HERCHENHEIN
WILO SE
Nortkirchenstraβe 100
Senior Vice President - Group Quality
44263 Dortmund - Germany

Dortmund,

N°2117800.02 (CE-A-S n°4103172)

F_GQ_013-16

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,

Original-erklärung / Original declaration / Déclaration originale

Nach den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung 640/2009 für Ausführungen mit einem einstufigen Dreiphasen - 50Hz - Käfigläufer Induktionselektromotor, der Verordnung 4/2014 "Geänderte
This applies according to eco-design requirements of the regulation 640/2009 to the versions with an induction electric motor, squirrel cage, threephase, single speed, running at 50Hz, amended by Regulation 4/2014 "
suivant les exigences d'éco-conception du règlement 640/2009 aux versions comportant un moteur électrique à induction à cage d'écureuil,
triphasé, mono-vitesse, fonctionnant à 50Hz, amendé par le règlement 4/2014”

(BG) - български език

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ EO

(CS) - Čeština

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

WILO SE декларират, че продуктите посочени в настоящата декларация
съответстват на разпоредбите на следните европейски директиви и
приелите ги национални законодателства:

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají
ustanovením níže uvedených evropských směrnic a národním právním
předpisům, které je přejímají:

Машини 2006/42/ЕО ; Електромагнитна съвместимост 2004/108/ЕО ;
Продукти, свързани с енергопотреблението 2009/125/EO

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2004/108/ES ;
Výrobků spojených se spotřebou energie 2009/125/ES

както и на хармонизираните европейски стандарти, упоменати на
предишната страница.

a rovněž splňují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených
na předcházející stránce.

(DA) - Dansk
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

(EL) - Ελληνικά

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EK

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver,
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE δηλώνει ότι τα προϊόντα που ορίζονται στην παρούσα ευρωπαϊκά
δήλωση είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω οδηγιών και τις
εθνικές νομοθεσίες στις οποίες έχει μεταφερθεί:

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF ;
Energirelaterede produkter 2009/125/EF

Μηχανήματα 2006/42/ΕΚ ; Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/ΕΚ ;
Συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 2009/125/EK

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske
standarder, der er anført på forrige side.

και επίσης με τα εξής εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται
στην προηγούμενη σελίδα.

(ES) - Español

(ET) - Eesti keel

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE ;
Productos relacionados con la energía 2009/125/CE

Masinad 2006/42/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2004/108/EÜ ;
Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud
armonizadas citadas en la página anterior.
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli

(GA) - Gaeilge

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i
gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus
leis na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:

Koneet 2006/42/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2004/108/EY ;
Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY

Innealra 2006/42/EC ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2004/108/EC
; Fuinneamh a bhaineann le táirgí 2009/125/EC

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na hEorpa
dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski

(HU) - Magyar

EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa
sljedećim prihvaćenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt
termékek megfelelnek a következő európai irányelvek előírásainak, valamint
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost smjernica 2004/108/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu
potrošnje energije 2009/125/EZ

Gépek 2006/42/EK ; Elektromágneses összeférhetőségre 2004/108/EK ;
Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK

i usklađenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.

valamint az előző oldalon szereplő, harmonizált európai szabványoknak.

(IS) - Íslenska

(IT) - Italiano

EB LEYFISYFIRLÝSING

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

WILO SE lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í
samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle
legislazioni nazionali che le traspongono :

Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2004/108/EB ;
Tilskipun varðandi vörur tengdar orkunotkun 2009/125/EB

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE ;
Prodotti connessi all’energia 2009/125/CE

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu.

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate
citate a pagina precedente.

(LT) - Lietuvių kalba
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

(LV) - Latviešu valoda
EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka šių
Europos direktyvų ir jas perkeliančių nacionalinių įstatymų nuostatus:

WILO SEdeklarē, ka izstrādājumi, kas ir nosaukti šajā deklarācijā, atbilst šeit
uzskaitīto Eiropas direktīvu nosacījumiem, kā arī atsevišķu valstu likumiem,
kuros tie ir ietverti:

Mašinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2004/108/EB ;
Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

Mašīnas 2006/42/EK ; Elektromagnētiskās Saderības 2004/108/EK ;
Enerģiju saistītiem ražojumiem 2009/125/EK

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos
ankstesniame puslapyje.

un saskaņotajiem Eiropas standartiem, kas minēti iepriekšējā lappusē.
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(MT) - Malti

(NL) - Nederlands

DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

WILO SE jiddikjara li l-prodotti speċifikati f’din id-dikjarazzjoni huma
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-leġislazzjonijiet nazzjonali li
japplikawhom:

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2004/108/KE ;
Prodotti relatati mal-enerġija 2009/125/KE

Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2004/108/EG ;
Energiegerelateerde producten 2009/125/EG

kif ukoll man-normi Ewropej armoniżżati li jsegwu imsemmija fil-paġna
preċedenti.

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen
die op de vorige pagina worden genoemd.

(NO) - Norsk

(PL) - Polski

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar
med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

WILO SE oświadcza, że produkty wymienione w niniejszej deklaracji są
zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw europejskich i
transponującymi je przepisami prawa krajowego:

EG–Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet
2004/108/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE ;
Produktów związanych z energią 2009/125/WE

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

oraz z nastepującymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

(RO) - Română

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais
que as transcrevem :

WILO SE declară că produsele citate în prezenta declaraţie sunt conforme cu
dispoziţiile directivelor europene următoare şi cu legislaţiile naţionale care le
transpun :

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE ;
Produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE

Maşini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetică 2004/108/CE ;
Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página
precedente.

şi, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în
pagina precedentă.

(RU) - русский язык

Декларация о соответствии Европейским нормам

(SK) - Slovenčina
ES VYHLÁSENIE O ZHODE

WILO SE заявляет, что продукты, перечисленные в данной декларации
о соответствии, отвечают следующим европейским директивам и
национальным предписаниям:

WILO SE čestne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto
deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

Директива ЕС по машинному оборудованию 2006/42/ЕС ; Директива ЕС
по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС ; Директива о
продукции, связанной с энергопотреблением 2009/125/ЕС

Strojových zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu
2004/108/ES ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES

и гармонизированным европейским стандартам, упомянутым на
предыдущей странице.

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na
predchádzajúcej strane.

(SL) - Slovenščina

(SV) - Svenska

ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z določili
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih
vsebujejo:

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg
överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och
nationella lagstiftningar som inför dem:

Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2004/108/ES ;
Izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG ;
Energirelaterade produkter 2009/125/EG

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani.

Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska
standarder som nämnts på den föregående sidan.

(TR) - Türkçe
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI
WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin aşağıdaki Avrupa yönetmeliklerine
ve ulusal kanunlara uygun olduğunu beyan etmektedir:
Makine Yönetmeliği 2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
2004/108/AT ; Eko Tasarım Yönetmeliği 2009/125/AT
ve önceki sayfada belirtilen uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına.
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Wilo – International (Subsidiaries)
Argentina
WILO SALMSON
Argentina S.A.
C1295ABI Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
T+ 54 11 4361 5929
info@salmson.com.ar
Australia
WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland,
4172
T +61 7 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au
Austria
WILO Pumpen
Österreich GmbH
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
office@wilo.at
Azerbaijan
WILO Caspian LLC
1014 Baku
T +994 12 5962372
info@wilo.az
Belarus
WILO Bel OOO
220035 Minsk
T +375 17 2535363
wilo@wilo.by
Belgium
WILO SA/NV
1083Ganshoren
T +32 2 4823333
info@wilo.be
Bulgaria
WILOBulgariaLtd.
1125 Sofia
T +359 2 9701970
info@wilo.bg
Brazil
WILO Brasil Ltda
Jundiaí – São Paulo – Brasil
ZIPCode:13.213-105
T +55 11 2923 (WILO)
9456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada
WILOCanadaInc.
Calgary, Alberta T2A 5L4
T +1 403 2769456
bill.lowe@wilo-na.com
China
WILOChinaLtd.
101300 Beijing
T +86 10 58041888
wilobj@wilo.com.cn
Croatia
WiloHrvatskad.o.o.
10430 Samobor
T +38 51 3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr
Czech Republic
WILOCS,s.r.o.
25101Cestlice
T +420 234 098711
info@wilo.cz
Denmark
WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T +45 70 253312
wilo@wilo.dk
Estonia
WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6 509780
info@wilo.ee
Finland
WILO Finland OY
02330 Espoo
T +358 207401540
wilo@wilo.fi
France
WILOS.A.S.
78390Boisd‘Arcy
T +33 1 30050930
info@wilo.fr
Great Britain
WILO(U.K.)Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ
T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Romania
WILORomanias.r.l.
077040Com.Chiajna
Jud.Ilfov
T +40 21 3170164
wilo@wilo.ro

Greece
WILOHellasAG
14569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr

Latvia
WILOBalticSIA
1019 Riga
T +371 6714-5229
info@wilo.lv

Hungary
WILOMagyarországKft
2045Törökbálint
(Budapest)
T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

Lebanon
WILO LEBANON SARL
Jdeideh12022030
Lebanon
T +961 1 888910
info@wilo.com.lb

India
WILOIndiaMatherand
PlattPumpsLtd.
Pune 411019
T +91 20 27442100
services@matherplatt.com

Lithuania
WILOLietuvaUAB
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
mail@wilo.lt

Saudi Arabia
WILOME-Riyadh
Riyadh11465
T +966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

Indonesia
WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T +62 21 7247676
citrawilo@cbn.net.id

Morocco
WILO MAROC SARL
20600 CASABLANCA
T + 212 (0) 5 22 66 09
24/28
contact@wilo.ma

Serbia and Montenegro
WILOBeogradd.o.o.
11000 Beograd
T +381 11 2851278
office@wilo.rs

Ireland
WILO Ireland
Limerick
T +353 61 227566
sales@wilo.ie

The Netherlands
WILONederlandb.v.
1551NAWestzaan
T +31 88 9456 000
info@wilo.nl

Italy
WILOItalias.r.l.
20068Peschiera
Borromeo (Milano)
T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Norway
WILO Norge AS
0975 Oslo
T +47 22 804570
wilo@wilo.no

Kazakhstan
WILO Central Asia
050002 Almaty
T +7 727 2785961
info@wilo.kz
Korea
WILOPumpsLtd.
618-220Gangseo,Busan
T +82 51 950 8000
wilo@wilo.co.kr

Furthersubsidiaries,representationandsalesofficesonwww.wilo.com

Russia
WILO Rus ooo
123592Moscow
T +7 495 7810690
wilo@wilo.ru

Slovakia
WILOCSs.r.o.,org.Zložka
83106Bratislava
T +421 2 33014511
info@wilo.sk
Slovenia
WILOAdriaticd.o.o.
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

Poland
WILOPolskaSp.z.o.o.
05-506Lesznowola
T +48 22 7026161
wilo@wilo.pl

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

Portugal
Bombas Wilo-Salmson
PortugalLda.
4050-040 Porto
T +351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Spain
WILOIbéricaS.A.
28806AlcaládeHenares
(Madrid)
T +34 91 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden
WILOSverigeAB
35246 Växjö
T +46 470 727600
wilo@wilo.se
Switzerland
EMBPumpenAG
4310Rheinfelden
T +41 61 83680-20
info@emb-pumpen.ch
Taiwan
WILOTaiwanCompanyLtd.
SanchongDist.,NewTaipei
City 24159
T +886 2 2999 8676
nelson.wu@wilo.com.tw
Turkey
WILO Pompa Sistemleri
San.veTic.A.S¸.
34956İstanbul
T +90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr
Ukraina
WILOUkrainat.o.w.
01033Kiew
T +38 044 2011870
wilo@wilo.ua
United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
JebelAliFreeZone–South
PO Box 262720 Dubai
T +971 4 880 91 77
info@wilo.ae
USA
WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 6872
info@wilo-usa.com
Vietnam
WILOVietnamCoLtd.
HoChiMinhCity,Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.vn
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WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

