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Υπομνήματα σχημάτων

                                             

Σχ. 1a Παράδειγμα SiBoost Smart 

1HELIX VE606

Σχ. 1b Παράδειγμα COR-

1MVISE806-2G-GE

Σχ. 1c Παράδειγμα COR-

1MVIE204EM2-GE

Σχ. 1d Παράδειγμα COR-

1MHIE406-2G-GE

Σχ. 1e Παράδειγμα COR-1HELIX 

VE5202-GE

Σχ. 1f Παράδειγμα COR-1HELIX 

VE5204/VR

1 Αντλία

2 Ηλεκτρονικός πίνακας 
(σε ορισμένους τύπους)

3 Πλαίσιο βάσης 

4 Υποδοχή προσαγωγής

5 Σωλήνας κατάθλιψης

6 Βάνα στην πλευρά της προ-
σαγωγής (προαιρετικά σε 
ορισμένους τύπους)

7 Βάνα στην κατάθλιψη

8 Βαλβίδα αντεπιστροφής

9 Δοχείο διαστολής με μεμ-
βράνη 

10 Βαλβίδα ροής

11 Μανόμετρο

12 Κωδικοποιητής πίεσης

13 Κονσόλα για στερέωση του 
ηλεκτρονικού πίνακα (σε 
ορισμένους τύπους)

14 Προστασία από έλλειψη 
νερού (WMS) (προαιρετική)

15 Μετατροπέας συχνότητας 

16 Γενικός διακόπτης (HS) 
(προαιρετικός) 

17 Κινητήρας 

Σχ. 2 Σετ κωδικοποιητή πίεσης 

και δοχείου διαστολής

9 Δοχείο διαστολής με μεμ-
βράνη

10 Βαλβίδα ροής

11 Μανόμετρο

12a Κωδικοποιητής πίεσης

12b Ηλεκτρική σύνδεση, κωδι-
κοποιητής πίεσης

18 Εκκένωση/εξαέρωση

19 Βάνα απόφραξης

Σχ. 3 Χειρισμός βαλβίδας ροής / 

Έλεγχος πίεσης

Δοχείο διαστολής με 

μεμβράνη

9 Δοχείο διαστολής με μεμ-
βράνη

10 Βαλβίδα ροής

A Άνοιγμα/κλείσιμο

B Εκκένωση

C Έλεγχος αρχικής πίεσης 
εισόδου

Σχ. 4 Πίνακας υποδείξεων 

πίεσης αζώτου δοχείου 

διαστολής (παράδειγμα)

a Πίεση αζώτου σύμφωνα με 
τον πίνακα

b Πίεση ενεργοποίησης 
αντλίας βασικού φορτίου σε 
bar PE

c Πίεση αζώτου σε bar PN2

d Μέτρηση αζώτου χωρίς 
νερό

e Προσοχή! Γεμίστε μόνο με 
άζωτο

Σχ. 5a Σετ προστασίας από 

έλλειψη νερού (WMS)

Σχ. 5b Παραλλαγές ηλ. σύνδεσης/

ηλεκτρονικό κύκλωμα 

WMS 

14-a Σετ προστασίας από 
έλλειψη νερού (WMS)

  14-1 Διακόπτης πίεσης PS3

  14-2 Βύσμα PS3-Nxx ή PS3-4xx

  14-3 Μανόμετρο

  14-4 Διανομέας

  14-5 Βαλβίδα εξαέρωσης

  14-6 Βάνα απόφραξης

14-b Σετ προστασίας από 
έλλειψη νερού

  14-7 Ρακόρ

  14-8 Ρακόρ

  14-9 Τάπα εκκένωσης αντλίας

  14-10 Στεγανοποιητικοί 
δακτύλιοι O

  PS3-4xx Δίκλωνο καλώδιο σύνδε-
σης, λειτουργία κανονικά 
κλειστής επαφής (όταν η 
πίεση πέφτει)

  PS3-Nxx Τρίκλωνο καλώδιο σύνδε-
σης, λειτουργία εναλλάξ 
επαφής 

  BN καφέ

  BU μπλε

  BK μαύρο

Σύνδεση στον ηλεκτρονικό 
πίνακα (βλ. παρεχόμενο 
σχέδιο ακροδεκτών)
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Σχ. 6a Παράδειγμα άμεσης 

σύνδεσης (σχήμα 

υδραυλικού τμήματος)

Σχ. 6b Παράδειγμα έμμεσης 

σύνδεσης (σχήμα 

υδραυλικού τμήματος)

20 Συγκρότημα SiBoost 
Smart1/COR-1…

21 Συνδέσεις καταναλωτών 
πριν από το συγκρότημα

22 Δοχείο διαστολής με μεμ-
βράνη (προαιρετικός εξο-
πλισμός) στην πλευρά 
προσαγωγής με αγωγό 
παράκαμψης

23 Δοχείο διαστολής με μεμ-
βράνη (προαιρετικός εξο-
πλισμός) στην πλευρά 
κατάθλιψης με αγωγό 
παράκαμψης

24 Συνδέσεις καταναλωτών 
μετά από το συγκρότημα

25 Σύνδεση τροφοδοσίας για 
πλύση του συγκροτήματος

26 Σύνδεση αποστράγγισης για 
το πλύσιμο του συγκροτή-
ματος

27 Δεξαμενή τροφοδοσίας 
χωρίς πίεση (προαιρετικός 
εξοπλισμός) στην πλευρά 
προσαγωγής

28 Διάταξη πλύσης για τη σύν-
δεση προσαγωγής της 
δεξαμενής

29 Αγωγός παράκαμψης μόνο 
για επιθεώρηση / συντή-
ρηση (όχι συνεχώς συνδε-
δεμένος)

Σχ. 7 Παράδειγμα 

συναρμολόγησης

16 Γενικός διακόπτης (HS) 
(προαιρετικός)

30 Σύνδεσμος διαστολής με 
περιοριστές μήκους (προαι-
ρετικός εξοπλισμός)

31 Εύκαμπτος αγωγός σύνδε-
σης (προαιρετικός εξοπλι-
σμός)

32 Στερέωση στο δάπεδο, με 
ηχομόνωση (αρμοδιότητα 
χρήστη)

33 Στερέωση της σωλήνωσης, 
π.χ. με σφιγκτήρα σωλήνα 
(αρμοδιότητα χρήστη)

34 Βίδωμα των αντικραδασμι-
κών (περιλαμβάνονται στη 
συσκευασία παράδοσης) 
στις προβλεπόμενες υπο-
δοχές και σφίξιμο με κόντρα 
παξιμάδια

BW Καμπύλη εύκαμπτου αγω-
γού σύνδεσης

RB Ακτίνα κάμψης εύκαμπτου 
αγωγού σύνδεσης
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Σχ. 8a Υποδείξεις μεταφοράς σε 

συγκρότημα χωρίς 

ηλεκτρονικό πίνακα

(έως 7,5 kW)

Σχ. 8b Υποδείξεις μεταφοράς σε 

συγκρότημα με 

ηλεκτρονικό πίνακα 

(> 7,5 kW)

2 Ηλεκτρονικός πίνακας 

34 Βίδωμα των αντικραδασμι-
κών (περιλαμβάνονται στη 
συσκευασία παράδοσης) 
στις προβλεπόμενες υπο-
δοχές και σφίξιμο με κόντρα 
παξιμάδια

35 Βιδωτοί κρίκοι / κρίκοι 
μεταφοράς για χρήση με 
εξοπλισμό πρόσδεσης 

36 Παλέτα/πλαίσιο μεταφοράς 
(παραδείγματα)

37 Διάταξη μεταφοράς - 
(παράδειγμα - περονοφόρο 
ανυψωτικό)

38 Στερέωση μεταφοράς 
(βίδες)

39 Στερέωση μεταφοράς 
(ιμάντας τάνυσης)

40 Ανυψωτικό μηχάνημα 
(παράδειγμα – σχοινιά 
γερανού (σχ.8a), τραβέρσα 
φορτίων (σχ.8b)

41 Ασφάλεια μεταφο-
ράς (παράδειγμα - 
ιμάντας ανύψωσης)

42 Χαρτόκουτα /σάκος με 
παρελκόμενα / συνοδευτικά 
(π.χ. δοχείο διαστολής, 
κόντρα φλάντζα, αποσβε-
στήρες κραδασμών κλπ.)

Σχ. 9a Δεξαμενή τροφοδοσίας 

(παρελκόμενα - 

παράδειγμα)

43 Προσαγωγή (με βαλβίδα 
πλωτήρα (παρελκόμενα))

44 Αερισμός/εξαέρωση με 
προστασία από έντομα

45 Άνοιγμα επιθεώρησης

46 Υπερχείλιση 
Εξασφαλίστε την επαρκή 
απορροή. Τοποθετήστε 
σιφόνι ή δικλείδα για την 
αποτροπή εισχώρησης 
εντόμων. Δεν πρέπει να 
υπάρχει άμεση σύνδεση 
στην αποχέτευση (ελεύθερη 
εκροή κατά EN 1717)

47 Εκκένωση

48 Λήψη (υποδοχή για πιεστικό 
συγκρότημα)

49 Κουτί ακροδεκτών για τον 
κωδικοποιητή σήματος 
έλλειψης νερού

50 Σύνδεση για τη διάταξη 
πλύσης στην προσαγωγή

51 Δείκτης στάθμης

Σχ. 9b Κωδικοποιητής σήματος 

έλλειψης νερού 

(πλωτηροδιακόπτης) με 

σχεδιάγραμμα σύνδεσης

52 Κωδικοποιητής σήματος 
έλλειψης νερού/πλωτηρο-
διακόπτης

A Δοχείο γεμάτο, επαφή κλει-
στή (δεν υπάρχει έλλειψη 
νερού)

B Δοχείο άδειο, επαφή ανοι-
χτή (υπάρχει έλλειψη 
νερού)

Χρώματα κλώνων

BN ΚΑΦΕ

BU ΜΠΛΕ

BK ΜΑΥΡΟ
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Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας1 Γενικά

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο:

Το πρωτότυπο των οδηγιών λειτουργίας είναι στη 

γερμανική γλώσσα. Όλες οι άλλες γλώσσες 

αυτών των οδηγιών είναι μετάφραση του πρωτο

τύπου.

Το εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. 

Πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμο κοντά στο προ

ϊόν. Η ακριβής τήρηση αυτών των οδηγιών είναι 

προϋπόθεση για τη σωστή χρήση του μηχανήμα

τος σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και για 

το σωστό χειρισμό του.

Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αντι-

στοιχούν στον τύπο του προϊόντος και ανταπο

κρίνονται στους ισχύοντες κανονισμούς ασφα

λείας κατά το χρόνο έκδοσής τους.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ:

Ένα αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των οδηγιών λει

τουργίας.

Σε περίπτωση τροποποίησης των εκεί αναφερό-

μενων εξαρτημάτων χωρίς προηγούμενη συνεν

νόηση με την εταιρεία μας ή σε περίπτωση μη 

τήρησης των επεξηγήσεων στις οδηγίες λειτουρ

γίας σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος και 

του προσωπικού, η δήλωση αυτή χάνει την εγκυ-

ρότητά της.

2 Ασφάλεια
Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει βασικές υποδείξεις, 

οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά την τοποθέ

τηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση. Γι' αυτό το 

λόγο πριν από τη συναρμολόγηση και την έναρξη 

χρήσης πρέπει να το διαβάσει τόσο ο εγκαταστά

της όσο και το αρμόδιο προσωπικό και ο χρήστης.

Δεν πρέπει να τηρούνται μόνο οι γενικές υποδεί-

ξεις ασφαλείας αυτής της ενότητας, αλλά και οι 

ειδικές υποδείξεις ασφαλείας με τα σύμβολα κιν

δύνου που περιγράφονται στις παρακάτω ενότη

τες.

2.1 Σήμανση των υποδείξεων στις οδηγίες 

λειτουργίας

Σύμβολα:

Γενικό σύμβολο κινδύνου

Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση

ΥΠΌΔΕΙΞΗ

Λέξεις σήμανσης:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση.

Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σε 

σοβαρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ο χρήστης μπορεί να υποστεί (σοβαρούς) τραυ-

ματισμούς. Η επισήμανση «Προειδοποίηση» 

σημαίνει ότι υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης 

(σοβαρών) τραυματισμών, αν δεν ληφθεί υπόψη 

αυτή η υπόδειξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο μηχά-

νημα ή το συγκρότημα. Η επισήμανση 

«Προσοχή» αφορά πιθανές ζημιές στο μηχά-

νημα λόγω μη τήρησης των υποδείξεων.

ΥΠΌΔΕΙΞΗ:

Μια χρήσιμη υπόδειξη για τη χρήση του προϊό-

ντος. Εφιστά επίσης την προσοχή του χρήστη σε 

πιθανές δυσκολίες.

Υποδείξεις που αναγράφονται πάνω στο προϊόν, 

όπως π.χ.

• βέλη φοράς περιστροφής,

• σημάνσεις για σημεία σύνδεσης,

• πινακίδες τύπου,

• προειδοποιητικά αυτοκόλλητα,

πρέπει τα τηρούνται οπωσδήποτε και να διατη-

ρούνται ευανάγνωστα.

2.2 Εξειδίκευση προσωπικού

Το προσωπικό που ασχολείται με τη συναρμολό-

γηση, το χειρισμό και τη συντήρηση πρέπει να 

διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση γι' αυτές τις 

εργασίες. Ο τομέας ευθύνης, η αρμοδιότητα και η 

επιτήρηση του προσωπικού πρέπει να καθορίζο

νται επακριβώς από το χρήστη. Εάν το προσω-

πικό δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, πρέ-

πει να εκπαιδευτεί και να λάβει τις απαραίτητες 

οδηγίες. Αυτό, εφόσον απαιτείται, μπορεί να γίνει 

από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή του 

μηχανήματος κατόπιν εντολής του χρήστη.

2.3 Κίνδυνοι από τη μη τήρηση των υποδείξεων 

ασφαλείας

Εάν δεν τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας μπο-

ρεί να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, το 

περιβάλλον και για το μηχάνημα ή το συγκρό

τημα. Εάν δεν τηρηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας, 

χάνεται κάθε αξίωση αποζημίωσης.

Ειδικότερα, η μη τήρηση των υποδείξεων ασφα-

λείας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα π.χ. τους 

παρακάτω κινδύνους:

• κινδύνους από ηλεκτρικές, μηχανικές ή βακτηρι-

ολογικές επιδράσεις,

• κινδύνους για το περιβάλλον λόγω διαρροής επι-

κίνδυνων υλικών,

• υλικές ζημιές,

• διακοπή σημαντικών λειτουργιών του μηχανήμα-

τος ή του συγκροτήματος,

• αποτυχία των προκαθορισμένων διαδικασιών 

συντήρησης και επισκευής

2.4 Εργασία με τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας

Πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας 

που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο, οι ισχύο-

ντες εθνικοί κανονισμοί για την πρόληψη ατυχη

μάτων, όπως και οι τυχόν εσωτερικοί κανονισμοί 

εργασίας, λειτουργίας και ασφαλείας.
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2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για τον χρήστη

Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποι-

είται από άτομα με περιορισμένες φυσικές, κινη-

τικές ή διανοητικές ικανότητες, ή που δεν 

διαθέτουν την εμπειρία ή τις σχετικές γνώσεις 

(ούτε και από παιδιά), εκτός εάν επιτηρούνται 

από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφά-

λειά τους ή αν λαμβάνουν οδηγίες από αυτό το 

άτομο σχετικά με τον τρόπο χρήσης της 

συσκευής. 

Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην 

υπάρξει περίπτωση να παίξουν με τη συσκευή.

• Εάν στο προϊόν ή στο συγκρότημα υπάρχουν κίν-

δυνοι από εξαρτήματα με πολύ υψηλές ή χαμηλές 

θερμοκρασίες, πρέπει αυτά να προστατευθούν 

από τον υπεύθυνο χρήστη, ώστε να μην τα αγγίξει 

κανείς.

• Οι προστατευτικές διατάξεις έναντι αγγίγματος 

των κινούμενων εξαρτημάτων (π.χ. των συνδέ-

σμων) δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται όταν το 

μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. 

• Τα επικίνδυνα υγρά άντλησης (π.χ. εκρηκτικά, 

δηλητηριώδη, καυτά) από σημεία διαρροής (π.χ. 

στην τσιμούχα άξονα) πρέπει να απομακρύνονται 

έτσι, ώστε να μην συνιστούν πηγές κινδύνου για 

τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Πρέπει να 

τηρούνται οι εθνικές νομικές διατάξεις. 

• Τα λίαν εύφλεκτα υλικά πρέπει να παραμένουν 

κατά κανόνα μακριά από το προϊόν.

• Οι κίνδυνοι που προέρχονται από την ηλεκτρική 

ενέργεια πρέπει να αποκλείονται. Πρέπει να 

τηρούνται οι οδηγίες των τοπικών ή γενικών 

κανονισμών [π.χ. IEC, VDE κ.τ.λ.], καθώς και οι 

οδηγίες των τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής 

ενεργείας (ΔΕΗ).

2.6 Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες 

συναρμολόγησης και συντήρησης

Ο χρήστης πρέπει να φροντίζει ώστε όλες οι 

εργασίες συναρμολόγησης και συντήρησης να 

πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο και 

εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο έχει ενημε-

ρωθεί επαρκώς μελετώντας το εγχειρίδιο λει-

τουργίας.

Οι εργασίες στο μηχάνημα και το συγκρότημα 

πρέπει να πραγματοποιούνται μόνον όταν 

συγκρότημα είναι εκτός λειτουργίας. Πρέπει να 

τηρείται οπωσδήποτε η διαδικασία απενεργοποί-

ησης του μηχανήματος και του συγκροτήματος, 

όπως περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης 

και λειτουργίας.

Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών 

πρέπει να γίνεται η επανεγκατάσταση και η επα-

νενεργοποίηση όλων των διατάξεων ασφαλείας 

και προστασίας.

2.7 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή 

ανταλλακτικών

Οι αυθαίρετες τροποποιήσεις και η κατασκευή 

ανταλλακτικών θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια 

του μηχανήματος και του προσωπικού και ακυ-

ρώνουν τις δηλώσεις κατασκευαστή σχετικά με 

την ασφάλεια. 

Οι τροποποιήσεις στο μηχάνημα επιτρέπονται 

μόνο μετά από συνεννόηση με τον κατασκευαστή. 

Τα γνήσια ανταλλακτικά και τα παρελκόμενα με 

έγκριση από τον κατασκευαστή εγγυούνται την 

ασφάλεια. Η χρήση εξαρτημάτων άλλης προέ-

λευσης απαλλάσσει τον κατασκευαστή από τις 

ευθύνες σχετικά με ενδεχόμενες συνέπειες.

2.8 Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας

Η λειτουργική ασφάλεια της παραδιδόμενης 

συσκευής διασφαλίζεται μόνο εφόσον γίνεται η 

προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 

των οδηγιών λειτουργίας. Σε καμία περίπτωση 

δεν επιτρέπεται να ξεπερασθούν οι οριακές τιμές 

που δίδονται στον κατάλογο ή στο φύλλο στοι-

χείων του προϊόντος.

3 Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση
Το πιεστικό συγκρότημα παραδίδεται πάνω σε 

μία ή περισσότερες παλέτες ή σε ξύλινα πλαίσια 

μεταφοράς (βλ. παραδείγματα στο σχ. 8a και 8b), 

πάνω σε ξύλινα καδρόνια μεταφοράς ή σε ένα 

κιβώτιο μεταφοράς και προστατεύεται με μια 

μεμβράνη από υγρασία και σκόνη. Πρέπει να 

τηρούνται οι υποδείξεις για τη μεταφορά και 

την αποθήκευση, οι οποίες αναγράφονται στη 

συσκευασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών 

ζημιών!

Η μεταφορά πρέπει να γίνεται με εγκεκριμένο 

εξοπλισμό ανάληψης φορτίου (σχ. 8a και 8b). 

Παράλληλα πρέπει να δίδεται προσοχή στην 

σταθερότητα, επειδή εξαιτίας του τρόπου κατα-

σκευής των αντλιών το κέντρο βάρος βρίσκεται 

στο άνω μέρος του συγκροτήματος,. Προσδέ-

νετε ιμάντες μεταφοράς ή συρματόσχοινα 

στους υπάρχοντες κρίκους μεταφοράς (βλέπε 

σχ. 8a και 8b - θέση 35) ή γύρω από το πλαίσιο 

βάσης. Οι σωληνώσεις δεν είναι κατάλληλες για 

να φέρουν φορτίο και δεν επιτρέπεται να χρη-

σιμοποιούνται σαν λαβές μεταφοράς. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών!

Οι καταπονήσεις στις σωληνώσεις και στις 

βάνες κατά τη μεταφορά ενδέχεται να προκαλέ-

σουν διαρροές!

Σχετικά με τις διαστάσεις μεταφοράς, τα βάρη και 

τις απαραίτητες διατάξεις μεταφοράς του 

συγκροτήματος, πρέπει να ανατρέξετε στα 

συνημμένα σχέδια εγκατάστασης ή στα επιπλέον 

τεχνικά έντυπα.
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης ή 

ζημιάς!

Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία 

του συγκροτήματος από την υγρασία, τον 

παγετό και τις επιδράσεις θερμότητας, καθώς 

και από τις μηχανικές φθορές!

Κατά την παράδοση και αποσυσκευασία του πιε-

στικού συγκροτήματος και του παρεχόμενων 

παρελκόμενων, ελέγξτε αρχικά τη συσκευασία 

για τυχόν φθορές.

Αν διαπιστωθούν φθορές, που μπορεί να έχουν 

προκληθεί από πτώση ή παρεμφερή αιτία:

• Ελέγξτε το πιεστικό συγκρότημα και τα παρελκό-

μενα για τυχόν ζημιές.

• Ενημερώστε τη μεταφορική εταιρεία ή το τμήμα 

εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, ακόμη 

και αν δεν διαπιστώσετε εμφανείς ζημιές στο 

συγκρότημα ή τα παρελκόμενα.

Μετά από την αφαίρεση της συσκευασίας, το 

συγκρότημα πρέπει να αποθηκεύεται ή να εγκα-

θίσταται σύμφωνα με τους όρους εγκατάστασης 

που περιγράφονται (βλ. ενότητα "Τοποθέτηση/

Εγκατάσταση").

4 Προβλεπόμενος σκοπός χρήσης
Τα πιεστικά συγκροτήματα Wilo των σειρών WILO 

SiBoost-Smart -1…και COR-1MVIE… είναι σχεδι-

ασμένα για συστήματα υδροδότησης, τα οποία 

δεν διαθέτουν εφεδρική αντλία. Προβλέπονται 

για βιομηχανική και ιδιωτική χρήση, για αύξηση 

και διατήρηση της πίεσης, όπως π.χ. σε:

• Ιδιωτικά συστήματα παροχής νερού και ψύξης.

• Βιομηχανικά συστήματα παροχής νερού και 

ψύξης.

• Εγκαταστάσεις παροχής νερού πυρόσβεσης για 

αυτοβοήθεια χωρίς προϋποθέσεις.

• Εγκαταστάσεις άρδευσης με καταιονισμό.

• Κατά το σχεδιασμό και την εγκατάσταση θα πρέ-

πει αν χρειαστεί να εφαρμοσθούν τα ακόλουθα 

πρότυπα και οι οδηγίες:

• DIN 1988 (για τη Γερμανία)

• DIN 2000 (για τη Γερμανία)

• Οδηγία της ΕΕ 98/83/EΚ

• Κανονισμός πόσιμου νερού - TrinkwV2001 (για 

τη Γερμανία)

• Οδηγίες DVGW (για τη Γερμανία).

Προσέχετε ώστε το αντλούμενο υγρό να μην προ-

σβάλει χημικά ή μηχανικά τα υλικά κατασκευής 

και να μην περιέχει λειαντικά ή συστατικά με 

μακριές ίνες.

Τα αυτόματα ρυθμιζόμενα πιεστικά συγκροτή-

ματα τροφοδοτούνται από το δημόσιο δίκτυο 

πόσιμου νερού είτε άμεσα (σύνδεση κατευθείαν) 

ή έμμεσα (έμμεση σύνδεση) μέσω μίας δεξαμενής. 

Αυτές οι δεξαμενές είναι κλειστές και δεν χωρίς 

πίεση, δηλαδή βρίσκονται μόνο υπό ατμοσφαι-

ρική πίεση.
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5 Στοιχεία για το προϊόν

5.1 Κωδικοποίηση τύπου

Παράδειγμα: SiBoost Smart 1HELIX VE606

Wilo Εμπορικό όνομα

SiBoost Σειρά πιεστικών συγκροτημάτων

Smart Ονομασία σειράς 

1 Αριθμός αντλιών

HELIX Ονομασία σειράς αντλίας (βλ. 
συνημμένα εγχειρίδια αντλίας) 

-VE Τρόπος τοποθέτησης της αντλίας, 
κάθετα, στάνταρ έκδοση

6 Ονομαστική παροχή της αντλίας Q 
[m3/h] 

06 Αριθμός βαθμίδων των αντλιών

Παράδειγμα: COR-1MVIE406-2G-GE

CO Πιεστικό συγκρότημα COmpact

R Ρύθμιση μέσω μετατροπέα συχνότη-
τας

1 Με μία αντλία

MVIE Ονομασία σειράς της αντλίας (βλ. και 
τα συνημμένα εγχειρίδια αντλίας)

4 Ονομαστική παροχή της αντλίας Q 
[m3/h]

06 Αριθμός βαθμίδων της αντλίας

-2G Υπόδειξη γενιάς

GE Βασική μονάδα, δηλ. χωρίς επιπρό-
σθετο ηλεκτρονικό πίνακα
Η ρύθμιση γίνεται μέσω του ενσω-
ματωμένου μετατροπέα συχνότητας 
της αντλίας

Παράδειγμα: COR-1MVISE806-2G-GE

CO Πιεστικό συγκρότημα COmpact

R Ρύθμιση μέσω μετατροπέα συχνότη-
τας

1 Με μία αντλία

MVISE Ονομασία σειράς της αντλίας (βλ. και 
τα συνημμένα εγχειρίδια αντλίας)

8 Ονομαστική παροχή της αντλίας Q 
[m3/h]

06 Αριθμός βαθμίδων της αντλίας

-2G Υπόδειξη γενιάς

GE Βασική μονάδα, δηλ. χωρίς επιπρό-
σθετο ηλεκτρονικό πίνακα
Η ρύθμιση γίνεται μέσω του ενσω-
ματωμένου μετατροπέα συχνότητας 
της αντλίας

Παράδειγμα: COR-1HELIX VE5203/3/VR

CO Πιεστικό συγκρότημα COmpact

R Ρύθμιση μέσω μετατροπέα συχνότη-
τας

1 Με μία αντλία

HELIX-VE Ονομασία σειράς της αντλίας (βλ. και 
τα συνημμένα εγχειρίδια αντλίας)

52 Ονομαστική παροχή της αντλίας Q 
[m3/h]

03 Αριθμός βαθμίδων της αντλίας

/3 Αριθμός των μειωμένων βαθμίδων

VR Ηλεκτρονικός πίνακας, εδώ 
Vario Regler

Παράδειγμα: COR-1MHIE406-2G-GE

CO Πιεστικό συγκρότημα COmpact

R Ρύθμιση μέσω μετατροπέα συχνότη-
τας

1 Με μία αντλία

MHIE Ονομασία σειράς της αντλίας (βλ. και
τα συνημμένα εγχειρίδια αντλίας)

4 Ονομαστική παροχή της αντλίας Q 
[m3/h]

06 Αριθμός βαθμίδων της αντλίας

-2G Υπόδειξη γενιάς

GE Βασική μονάδα, δηλ. χωρίς επιπρό-
σθετο ηλεκτρονικό πίνακα
Η ρύθμιση γίνεται μέσω του ενσω-
ματωμένου μετατροπέα συχνότητας 
της αντλίας

Παράδειγμα: COR-1MVIE204EM2-GE

CO Πιεστικό συγκρότημα COmpact

R Ρύθμιση μέσω μετατροπέα συχνότη-
τας

1 Με μία αντλία

MVIE Ονομασία σειράς της αντλίας (βλ. και 
τα συνημμένα εγχειρίδια αντλίας)

2 Ονομαστική παροχή της αντλίας Q 
[m3/h]

04 Αριθμός βαθμίδων της αντλίας

EM2 Τύπος μονοφασικού ρεύματος, προ-
ρυθμισμένος στη λειτουργία 2 – 
Ρυθμιζόμενης πίεσης

GE Βασική μονάδα, δηλ. χωρίς επιπρό-
σθετο ηλεκτρονικό πίνακα
Η ρύθμιση γίνεται μέσω του ενσω-
ματωμένου μετατροπέα συχνότητας 
της αντλίας

Πρόσθετοι χαρακτηρισμοί για εργοστασιακά 

εγκατεστημένα προαιρετικά εξαρτήματα

WMS Με σετ προστασίας από έλλειψη 
νερού (WMS) για λειτουργία με πίεση 
εισόδου

HS Με γενικό διακόπτη για ενεργοποί-
ηση/ απενεργοποίηση του συγκρο-
τήματος (διακόπτης ηλεκτρικού 
ρεύματος)
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5.2 Tεχνικά στοιχεία

Μέγιστη παροχή δείτε τον κατάλογο/φύλλο στοιχείων 

Μέγιστο μανομετρικό ύψος δείτε τον κατάλογο/φύλλο στοιχείων

Στροφές 900 – 3600 1/min (μεταβλητές στροφές)

Τάση ηλεκτρικού δικτύου 3~ 400 V ±10 % V (L1, L2, L3, PE)
(σε EM2 - 1~230 V  ±10 % V (L, N, PE))
(σε M   1~230 V  ±10 % V (L, N, PE))
Βλ. πινακίδα στοιχείων αντλίας/κινητήρα

Ονομαστικό ρεύμα Βλ. πινακίδα στοιχείων  αντλίας/κινητήρα

Συχνότητα 50 Hz  (60 Hz)

Ηλεκτρική σύνδεση (Βλ. οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της αντλίας ή αν υπάρχουν οδηγίες εγκατάστα-
σης και λειτουργίας και ηλεκτρικό σχέδιο του ηλεκτρονικού πίνακα)

Κατηγορία μόνωσης F

Βαθμός προστασίας IP 54

Κατανάλωση ισχύος P1 Βλ. πινακίδα στοιχείων αντλίας/κινητήρα

Κατανάλωση ισχύος P2 Βλ. πινακίδα στοιχείων αντλίας/κινητήρα

Στάθμη ηχητικής πίεσης Ισχύς κινητήρα (kW)

0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22

dB(A) 61 63 67 71 72 74 78 81

Ονομαστικές διάμετροι

Σύνδεση 
Αγωγός αναρρόφησης/ 
κατάθλιψης

Rp 1/ R 11/4 (..1MHIE 2)

Rp 11/4/ R 11/4 (..1MHIE 4)
 (..1MVIE 2)

(..1MVIE 4)
 (..1HELIX VE 4)

(..1HELIX VE 6)

Rp 11/2/ R 11/2 (..1MHIE 8)
(..1MVIE 8)
(..1HELIX VE 10)

Rp 2/ R 11/2(..1MHIE 16)
(..1MVIE 16..-6)
(..1HELIX VE 16)

DN 50/ R 2 (..1MVIE 16)

Rp 2/ R 2 (..1HELIX VE 22)

DN 65/ R 2½ (..1MVIE 32)

Rp 2½/ R 2½ (..1HELIX VE 36)

DN 80/ DN 80 (..1MVIE 52)

Rp 3/ DN 80 (..1HELIX VE 52)
 
DN 100/ DN 100 (..1MVIE 70)

(..1MVIE 95)

(Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών / συγκρίνετε επίσης με το συνημμένο σχέδιο τοποθέτη-
σης)

Επιτρεπόμενη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος

5 °C έως 40 °C

Επιτρεπόμενα αντλούμενα 
υγρά

Καθαρό νερό χωρίς ιζήματα

Επιτρεπόμενη θερμοκρασία 
υγρού

3 °C έως 50 °C

Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση 
λειτουργίας

στην κατάθλιψη   16 bar (βλ. πινακίδα στοιχείων)

Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση 
προσαγωγής

Έμμεση σύνδεση (ωστόσο το πολύ 6 bar)

Άλλα στοιχεία...

Δοχείο πίεσης διαφράγματος 8 λίτρα
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5.3 Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης

• Πιεστικό συγκρότημα.

• Χαρτόκουτα με παρελκόμενα/συνοδευτικά/πρό-

σθετα εξαρτήματα (σχ. 8a και 8b θέση 42), εφό-

σον υπάρχει.

• Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας του πιε

στικού συγκροτήματος.

• Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας των 

αντλιών. 

• Πιστοποιητικό εργοστασιακού ελέγχου (σύμ-

φωνα με EN 10204 3.1.B).

• Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας του μετα

τροπέα συχνότητας, εφόσον υπάρχει.

• Σχέδιο τοποθέτησης, εφόσον υπάρχει.

• Ηλεκτρικό σχέδιο, εφόσον υπάρχει.

• Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας του μετα

τροπέα συχνότητας, εφόσον υπάρχει.

• Συνοδευτικό φύλλο εργοστασιακής ρύθμισης του 

μετατροπέα συχνότητας, εφόσον υπάρχει.

• Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας του κωδι

κοποιητή σήματος, εφόσον υπάρχει.

• Λίστα ανταλλακτικών, εφόσον υπάρχει.

5.4 Παρελκόμενα

Τα παρελκόμενα πρέπει να παραγγέλλονται 

ξεχωριστά ανάλογα με τις ανάγκες. Τα παρελκό-

μενα από τη γκάμα προϊόντων της Wilο είναι π.χ.:

• Ανοιχτή δεξαμενή (παράδειγμα σχ. 10a)

• Μεγαλύτερο δοχείο διαστολής με μεμβράνη (για 

τοποθέτηση στην αναρρόφηση ή στην κατά

θλιψη).

• Βαλβίδα ασφαλείας

• Προστασία από ξηρή λειτουργία:

• Προστασία από έλλειψη νερού (WMS) (σχ. 5a 

και 6b) σε λειτουργία τροφοδοσίας 

(τουλάχιστον 1,0 bar) (κατόπιν παραγγελίας 

παραδίδεται συναρμολογημένη στο πιεστικό 

συγκρότημα)

• Πλωτηροδιακόπτης

• Ηλεκτρόδια προστασίας από έλλειψη νερού με 

ρελέ στάθμης

• Ηλεκτρόδια για λειτουργία δεξαμενής (ειδικός 

προαιρετικός εξοπλισμός κατά παραγγελία).

•  Γενικός διακόπτης (σχ. 1a έως 1f , σχ. 8 - 16)

• Εύκαμπτοι αγωγοί σύνδεσης (σχ. 7 - 31)

• Αντικραδασμικά στοιχεία (σχ. 7 - 30)

• Βιδωτή φλάντζα 

• Ηχομονωτική επένδυση (ειδικός προαιρετικός 

εξοπλισμός κατά παραγγελία).

6 Περιγραφή προϊόντος και εξοπλισμού

6.1 Γενική περιγραφή  

Το συγκρότημα με φυγοκεντρική αντλία υψηλής 

πίεσης πολλών βαθμίδων, κανονικής αναρρόφη-

σης που είναι τοποθετημένη κατακόρυφα (MVIE, 

MVISE ή Helix VE) ή οριζόντια (MHIE) παραδίνεται 

ως πλήρως σωληνωμένο συγκρότημα και έτοιμο 

για σύνδεση. Πρέπει να γίνουν μόνο οι συνδέσεις 

για τους σωλήνες προσαγωγής και κατάθλιψης, 

καθώς και η ηλεκτρική σύνδεση. Συγκροτήματα 

της σειράς COR-1 και SiBoost Smart-1.. (παρα-

δείγματα σχ. 1a έως 1f ) είναι τοποθετημένα σε 

γαλβανισμένο χαλύβδινο πλαίσιο βάσης (3) με 

αντικραδασμικά στοιχεία (34). 

Ενδεχομένως ο εξοπλισμός που παραγγέλλεται 

ξεχωριστά και παραδίδεται μαζί να απαιτεί 

περαιτέρω συναρμολόγηση. 

Τα συγκροτήματα μπορούν να συνδεθούν τόσο 

άμεσα (σχήμα 6a), καθώς και έμμεσα (σχήμα 6b) 

στο δίκτυο παροχής νερού. Στην παράδοση με μια 

αντλία αυτόματης αναρρόφησης (ειδικός τύπος) 

επιτρέπεται να συνδεθεί μόνο έμμεσα στο τοπικό 

δίκτυο παροχής νερού (σύστημα διαχωρισμού 

μέσω δεξαμενής τροφοδοσίας χωρίς πίεση). 

Πληροφορίες για τον χρησιμοποιούμενο τύπο της 

αντλίας θα βρείτε στις οδηγίες εγκατάστασης και 

λειτουργίας της αντλίας. 

Αν το συγκρότημα χρησιμοποιείται για την 

παροχή πόσιμου νερού ή/και την παροχή νερού 

πυρόσβεσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 

αντίστοιχοι νομικοί κανονισμοί και οι προδιαγρα

φές των σχετικών προτύπων. Τα συγκροτήματα 

πρέπει να λειτουργούν και να συντηρούνται 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (στη 

Γερμανία σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1988 

(DVGW)) και κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να δια-

σφαλίζεται σε μόνιμη βάση η ικανότητα παρο

χής νερού και να μην υπάρχουν αρνητικές επι-

δράσεις ούτε στο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης ούτε 

σε άλλες εγκαταστάσεις καταναλωτών. Για τη 

σύνδεση και τον τρόπο σύνδεσης στα δημόσια 

δίκτυα ύδρευσης τηρείτε τα ισχύοντα πρότυπα 

και τις οδηγίες (βλ. ενότητα "Προβλεπόμενη 

χρήση"), στα οποία κατά περίπτωση προστίθε-

νται και οι κανονισμοί της εταιρείας ύδρευσης ή 

των αρμόδιων φορέων πυροπροστασίας. Εκτός 

από αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τοπι

κές ιδιαιτερότητες (π.χ. μια πάρα πολύ υψηλή 

αρχική πίεση εισόδου ή πίεση με μεγάλες διακυ

μάνσεις, που ενδέχεται να απαιτεί την τοποθέ-

τηση ενός μειωτήρα πίεσης).

6.2 Εξαρτήματα του συγκροτήματος

Το συγκρότημα αποτελείται από πολλά βασικά 

εξαρτήματα, τα οποία περιγράφονται παρακάτω. 

Για τα μέρη/εξαρτήματα που αφορούν το χειρι-

σμό παρέχονται ξεχωριστές οδηγίες εγκατάστα

σης και λειτουργίας, μέσα στη συσκευασία παρά-

δοσης (δείτε επίσης το συνημμένο σχεδιάγραμμα 

εγκατάστασης). 

Μηχανικά και υδραυλικά εξαρτήματα του 

συγκροτήματος (σχ. 1a έως 1f):

Το συγκρότημα είναι τοποθετημένο σε ένα πλαί-

σιο βάσης (3) με αντικραδασμικά στοιχεία (34). 

Αποτελείται από μία φυγοκεντρική αντλία υψη-

λής πίεσης (1) με τριφασικό κινητήρα και ενσω-

ματωμένο μετατροπέα συχνότητας (15), στην 

πλευρά κατάθλιψης της οποίας έχει τοποθετηθεί 

βάνα απομόνωσης (7) και βαλβίδα αντεπιστρο-

φής (8). Επίσης είναι τοποθετημένη μια διαχωρι-

ζόμενη ομάδα εξαρτημάτων με κωδικοποιητή 

πίεσης (12) και μανόμετρο (11) καθώς και ένα 



Ελληνικά

12 WILO SE 07/2013

δοχείο διαστολής 8 λίτρων (9) με φρασσόμενη 

βαλβίδα ροής (10) (για ροή σύμφωνα με το DIN 

4807-Μέρος 5). Στη σύνδεση εκκένωσης της 

αντλίας ή στον αγωγό προσαγωγής μπορεί προ-

αιρετικά να είναι τοποθετημένη ή να τοποθετηθεί 

αργότερα μια ομάδα εξαρτημάτων για προστασία 

από έλλειψη νερού (WMS) (14) (βλ. επίσης σχ. 5a 

και 5b). 

Στα συγκροτήματα της σειράς COR-1…GE-HS ή 

SiBoost Smart1..-HS είναι εργοστασιακά προε-

γκατεστημένος και προκαλωδιωμένος με τον 

κινητήρα της αντλίας ένας γενικός διακόπτης 

(16). Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει σε αυτή την 

περίπτωση να γίνει μέσω του διακόπτη (βλ. ενό-

τητα "Ηλεκτρική σύνδεση").

Στα περιεχόμενα της συσκευασίας παράδοσης 

της σειράς COR-1…VRΟ περιλαμβάνεται ένας 

ηλεκτρονικός πίνακας (2), ο οποίος είναι τοποθε-

τημένος στο πλαίσιο βάσης μέσω κονσόλας και 

καλωδιωμένος με τα ηλεκτρικά εξαρτήματα του 

συγκροτήματος. 

Οι παρούσες οδηγίες εγκατάστασης και λειτουρ-

γίας περιγράφουν γενικά το συνολικό συγκρό-

τημα, χωρίς να αναφέρονται με λεπτομέρειες στο 

χειρισμό του προαιρετικού ηλεκτρονικού πίνακα 

(βλ. ενότητα 7.3 και τα συνημμένα εγχειρίδια για 

τον ηλεκτρονικό πίνακα).

Φυγοκεντρική αντλία υψηλής πίεσης (1) με τρι-

φασικό κινητήρα (17) και μετατροπέα συχνότη-

τας (15):

Ανάλογα με το σκοπό χρήσης και τις απαιτούμε-

νες παραμέτρους απόδοσης, στο συγκρότημα 

τοποθετούνται διαφορετικοί τύποι πολυβάθμιων 

φυγοκεντρικών αντλιών υψηλής πίεσης. Οι 

συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης και λειτουρ-

γίας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την 

αντλία, καθώς και τη ρύθμιση και τον χειρισμό 

του μετατροπέα συχνότητας.

Σετ κωδικοποιητή πίεσης / δοχείο διαστολής 

(σχ. 2):

Αποτελείται από:

• Δοχείο διαστολής με μεμβράνη (9) με βαλβίδα 

ροής (10)

• Μανόμετρο (11)

• Κωδικοποιητή πίεσης (12a)

• Ηλεκτρική σύνδεση, κωδικοποιητή πίεσης (12b)

• Εκκένωση/εξαερισμό (18)

• Αποφρακτική βάνα (19)

Ηλεκτρονικός πίνακας VR (2):

Για έλεγχο και ρύθμιση ορισμένων τύπων 

συγκροτήμάτων χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός 

πίνακας τύπου VR CVV. Οι οδηγίες εγκατάστασης 

και λειτουργίας που παρέχονται ξεχωριστά περι-

έχουν πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον ηλε-

κτρονικό πίνακα. 

• Σε συγκροτήματα της σειράς COR-1...GE ή SiBoost 

Smart-1…δεν διατίθεται ξεχωριστός ηλεκτρονι-

κός πίνακας. Η ρύθμιση γίνεται μέσω του ενσω-

ματωμένου μετατροπέα συχνότητας (15) της 

αντλίας. Ο χειρισμός και η χρήση περιγράφονται 

στις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της 

αντλίας.

6.3 Λειτουργία του συγκροτήματος

Τα συγκροτήματα της σειράς Wilo-Comfort-Vario 

ή Wilo-SiBoost-Smart-1 είναι εργοστασιακά εξο-

πλισμένα με μια οριζόντια ή κάθετη πολυβάθμια 

φυγοκεντρική αντλία υψηλής πίεσης, κανονικής 

αναρρόφησης, με τριφασικό κινητήρα (17) και 

ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας (15). Η 

αντλία τροφοδοτείται με νερό μέσω της σύνδε-

σης προσαγωγής (4). 

Σε περίπτωση αναρρόφησης από δεξαμενές που 

βρίσκονται σε χαμηλότερο ύψος, πρέπει να εγκα-

θίσταται ένας ξεχωριστός αγωγός αναρρόφησης, 

ανθεκτικός στην υποπίεση και την πίεση, με 

ποδοβαλβίδα (ποτήρι), που να ακολουθεί συνε-

χόμενη ανοδική διαδρομή από τη δεξαμενή μέχρι 

την αντλία. 

Η αντλία αυξάνει την πίεση και προωθεί το νερό 

μέσω του σωλήνα κατάθλιψης (5) προς τον κατα-

ναλωτή. Επιπλέον, η αντλία μπορεί να ενεργοποι-

είται/ απενεργοποιείται ή να ρυθμίζεται ανάλογα 

με την πίεση. Ο κωδικοποιητής πίεσης (12) επιτη-

ρεί την πίεση (βλ. επίσης σχ. 2). Ο κωδικοποιητής 

πίεσης μετρά διαρκώς την πραγματική πίεση, την 

μετατρέπει σε αναλογικό ηλεκτρικό σήμα και τη 

διαβιβάζει στον μετατροπέα συχνότητας (15) της 

αντλίας ή στον ηλεκτρονικό πίνακα (2). Ο μετα-

τροπέας συχνότητας ή ο ηλεκτρονικός πίνακας 

ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την αντλία, ανάλογα 

με τις ανάγκες και τον τρόπο ρύθμισης, ή αλλάζει 

τον αριθμό στροφών της αντλίας, μέχρι να επι-

τευχθεί η ρυθμισμένη παράμετρος ρύθμισης. 

Ακριβέστερη περιγραφή του τρόπου και της δια-

δικασίας ρύθμισης, καθώς και των δυνατοτήτων 

ρύθμισης μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες εγκα-

τάστασης και λειτουργίας της αντλίας ή του ηλε-

κτρονικού πίνακα.

 

Το συναρμολογημένο δοχείο διαστολής (9) 

(συνολικό περιεχόμενο περίπου 8 λίτρα) λει-

τουργεί ως ενδιάμεση αποθήκευση για τον κωδι-

κοποιητή και αποτρέπει τις τυχόν ταλαντώσεις 

του συστήματος ρύθμισης κατά την ενεργοποί-

ηση και την απενεργοποίηση του συγκροτήματος. 

Διασφαλίζει όμως επίσης μια μικρή λήψη νερού 

από το υπάρχον απόθεμα (π.χ. σε μικροδιαρ-

ροές), χωρίς να χρειάζεται ενεργοποίηση της 

αντλίας. Με τον τρόπο αυτόν περιορίζεται η 

συχνότητα εκκινήσεων και σταθεροποιείται η 

λειτουργία του συγκροτήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών!

Οι αντλίες δεν επιτρέπεται να λειτουργούν 

χωρίς νερό, ώστε να προστατεύεται ο μηχανι-

κός στυπιοθλίπτης και τα κουζινέτα. Η ξηρή λει-

τουργία μπορεί να προκαλέσει φθορές στη 

στεγανοποίηση των αντλιών!

Ως προαιρετικός εξοπλισμός, για την απευθείας 

σύνδεση στο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης, παρέχε-

ται σύστημα προστασίας από έλλειψη νερού 

(WMS) (14) (για λεπτομέρειες βλέπε σχ. 5a και 
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5b), που παρακολουθεί την πίεση προσαγωγής. Ο 

μετατροπέας συχνότητας ή ο ηλεκτρονικός πίνα-

κας επεξεργάζεται αυτό το σήμα ώστε να προ-

στατέψει τις αντλίες. Η τοποθέτηση του σετ WMS 

γίνεται στο άνοιγμα εκκένωσης της αντλίας (εδώ 

απαιτείται επιπρόσθετα το προαιρετικό σετ σύν-

δεσης WMS (σχ. 5a, 14b)) ή σε ένα προβλεπόμενο 

σημείο τοποθέτησης στον αγωγό προσαγωγής.

Στην περίπτωση έμμεσης σύνδεσης (διαχωρισμός 

συστημάτων μέσω δεξαμενής χωρίς πίεση) χρει-

άζεται ως προστασία από την ξηρή λειτουργία ένα 

αισθητήριο στάθμης, το οποίο τοποθετείται στη 

δεξαμενή. Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί δεξα-

μενή τροφοδοσίας Wilo στη συσκευασία παράδο-

σης περιλαμβάνεται ένας πλωτηροδιακόπτης 

(σχ. 9 a και 9b). Για δεξαμενές που είναι ήδη εγκα-

ταστημένες στον τόπο τοποθέτησης, η Wilo 

παρέχει διάφορους κωδικοποιητές σήματος που 

μπορείτε να τοποθετήσετε συμπληρωματικά (π.χ. 

τον πλωτηροδιακόπτη WA65 ή τα ηλεκτρόδια 

έλλειψης νερού με ρελέ στάθμης).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος για την υγεία!

Σε εγκαταστάσεις πόσιμου νερού πρέπει να 

χρησιμοποιούνται υλικά που δεν είναι επιβλαβή 

για την ποιότητα του νερού!

Προαιρετικά παρέχεται ένας επιπλέον γενικός 

διακόπτης, ο οποίος μπορεί να προστεθεί σε 

συγκροτήματα της σειράς COR-1…GE ή SiBoost 

Smart-1.. (βλέπε σχ. 1a-1f και σχ. 8 θέση 16). 

Αυτός ο γενικός διακόπτης αποσυνδέει το 

συγκρότημα από το ηλεκτρικό δίκτυο κατά τις 

εργασίες συντήρησης και επισκευής.

6.4 Χαρακτηριστικά θορύβου

Το συγκρότημα παραδίδεται, ανάλογα με την 

απαιτούμενη ισχύ, με διαφορετικές αντλίες, οι 

οποίες μπορεί να διαφέρουν όσον αφορά τους 

θορύβους και τους κραδασμούς. Για τα αντί-

στοιχα δεδομένα θα βρείτε πληροφορίες στην 

ενότητα 5.2, στις οδηγίες εγκατάστασης και λει-

τουργίας ή αντίστοιχα στα στοιχεία καταλόγου 

της αντλίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος για την υγεία!

Αν οι τιμές της ηχητικής στάθμης θορύβου 

ξεπερνούν τα 80 dB(A), το προσωπικό χειρι-

σμού και τα άτομα που βρίσκονται κοντά στο 

συγκρότημα κατά τη λειτουργία πρέπει να 

φορούν οπωσδήποτε κατάλληλες ωτοασπίδες!

7 Τοποθέτηση/εγκατάσταση

7.1 Σημείο τοποθέτησης

• Το πιεστικό συγκρότημα πρέπει να τοποθετηθεί 

στο μηχανοστάσιο ή σε στεγνό, καλά αεριζόμενο 

και προστατευμένο από παγετό ξεχωριστό χώρο, 

που να μπορεί να κλειδώνει (π.χ. απαιτήσεις προ-

τύπου DIN 1988).

• Στο χώρο τοποθέτησης πρέπει να υπάρχει απο-

στράγγιση δαπέδου κατάλληλων διαστάσεων 

(σύνδεση καναλιού ή παρόμοια).

• Δεν πρέπει να διεισδύουν ή να υπάρχουν στο 

χώρο οποιαδήποτε επιβλαβή αέρια.

• Θα πρέπει να υπάρχει επίσης επαρκής χώρος για 

τις εργασίες συντήρησης. Για τις βασικές διαστά-

σεις ανατρέξτε στο συνημμένο σχέδιο τοποθέτη-

σης. Στο συγκρότημα πρέπει να υπάρχει 

ελεύθερη πρόσβαση από δύο πλευρές τουλάχι-

στον.

• Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι οριζό-

ντια και επίπεδη. Μια μικρή ρύθμιση ύψους για 

την ασφαλή έδραση είναι δυνατή μέσω αντικρα-

δασμικών στοιχείων στο πλαίσιο βάσης. Για το 

σκοπό αυτό, λύστε αν χρειάζεται τα κόντρα παξι-

μάδια και ξεβιδώστε λίγο τα αντίστοιχα αντικρα-

δασμικά στοιχεία. Στη συνέχεια σφίξτε πάλι τα 

κόντρα παξιμάδια.

• Το συγκρότημα έχει σχεδιαστεί για θερμοκρασία 

περιβάλλοντος από +0 °C ως 40 °C και σχετική 

υγρασία 50 %. 

• Δεν συνιστάται η τοποθέτηση και λειτουργία 

κοντά σε καθιστικά και υπνοδωμάτια.

• Για να αποτρέπεται η μετάδοση μηχανικών δονή-

σεων και να επιτυγχάνεται σύνδεση χωρίς μηχα-

νικές τάσεις με τις σωληνώσεις μπροστά και 

πίσω, πρέπει να χρησιμοποιούνται ακτικραδα-

σμικά (σχ. 7 - 30) με περιοριστές μήκους ή εύκα-

μπτοι σωλήνες σύνδεσης (σχ. 7 – 31)! 

7.2 Συναρμολόγηση

7.2.1 Βάση/υπέδαφος

Ο τρόπος κατασκευής του πιεστικού συγκροτή-

ματος καθιστά δυνατή τη συναρμολόγηση σε επί-

πεδο δάπεδο στρωμένο με μπετόν. Μέσω της 

έδρασης του πλαισίου βάσης σε αντικραδασμικά 

στοιχεία ρυθμιζόμενου ύψους επιτυγχάνεται 

μόνωση του θορύβου προς το βάθρο θεμελίωσης 

και προς το κτίριο γενικότερα.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ! 

Κατά την παράδοση, τα αντικραδασμικά στοιχεία 

ενδεχομένως να μην είναι συναρμολογημένα για 

λόγους μεταφοράς. Πριν από τη τοποθέτηση του 

συγκροτήματος, ελέγξτε αν όλα τα αντικραδα-

σμικά στοιχεία είναι συναρμολογημένα και στε-

ρεωμένα με κόντρα παξιμάδια (βλ. επίσης σχ. 7, 

8a και 8b  - 34)

Σε περίπτωση πρόσθετης στερέωσης στο δάπεδο 

(όπως στο παράδειγμα σχ. 8 –32) πρέπει να λαμ-

βάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή 

μετάδοσης κραδασμών.

7.2.2 Υδραυλική σύνδεση και σωληνώσεις

Όλα τα υδραυλικά ανοίγματα σύνδεσης είναι 

εργοστασιακά σφραγισμένα με προστατευτικές 

τάπες ή πώματα. Αυτά πρέπει να αφαιρούνται 

πριν την εγκατάσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης ή 

ζημιάς!

Προστατευτικές τάπες ή πώματα που δεν έχουν 

αφαιρεθεί μπορεί να προκαλέσουν εμφράξεις 

και ζημιές στην αντλία!
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Κατά τη σύνδεση σε δημόσιο δίκτυο παροχής 

πόσιμου νερού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 

απαιτήσεις της αρμόδιας τοπικής επιχείρησης 

ύδρευσης.

Η σύνδεση του συγκροτήματος πρέπει να πραγ-

ματοποιείται αμέσως μετά από την αποπεράτωση 

όλων των εργασιών συγκόλλησης και την απαι-

τούμενη έκπλυση και ενδεχόμενη απολύμανση 

του συστήματος σωλήνωσης και του παραδιδό-

μενου συγκροτήματος (βλ. παράγραφο 7.2.3).

Η εγκατάσταση των σωληνώσεων πρέπει απα-

ραιτήτως να γίνεται χωρίς να υπάρχουν μηχανι-

κές τάσεις. Για αυτό, συνιστώνται αντικραδασμικά 

με περιορισμό μήκους ή οι εύκαμπτοι αγωγοί 

σύνδεσης, ώστε να αποτρέπεται η στρέβλωση 

των σωληνώσεων και να ελαχιστοποιείται η 

μετάδοση των δονήσεων του συστήματος στο 

κτίριο. Τα στηρίγματα των αγωγών δεν πρέπει να 

στερεώνονται πάνω στη σωλήνωση του συγκρο-

τήματος, προκειμένου να αποτραπεί η μετάδοση 

μηχανικών δονήσεων στο κτίριο (παράδειγμα 

σχ. 7).

Η αντίσταση ροής του αγωγού αναρρόφησης 

πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατό πιο μικρή 

(δηλ. κοντός αγωγός, λίγες γωνίες, επαρκώς 

μεγάλα αποφρακτικά όργανα). Διαφορετικά 

ενδέχεται σε υψηλές τιμές παροχής να ενεργο-

ποιηθεί το σύστημα προστασίας από έλλειψη 

νερού λόγω των υψηλών απωλειών πίεσης. 

(Λάβετε υπόψη σας την τιμή NPSH της αντλίας και 

αποτρέψτε απώλειες πίεσης και σπηλαίωση).

7.2.3 Υγιεινή (κανονισμός TrinkwV 2001)

Το παρεχόμενο πιεστικό συγκρότημα ανταποκρί-

νεται στους ισχύοντες κανονισμούς τεχνικών 

κατασκευών και ειδικά στις απαιτήσεις του DIN 

1988 και έχει ελεγχθεί εργοστασιακά ως προς 

την άψογη λειτουργία του. Λάβετε υπόψη, ότι 

κατά τη χρήση σε εφαρμογές πόσιμου νερού πρέ-

πει ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας πόσιμου 

νερού να παραδοθεί στον χρήστη σε υγειονομικά 

άψογη κατάσταση. 

Για το σκοπό αυτό λάβετε επίσης υπόψη τα αντί-

στοιχα στοιχεία στο πρότυπο DIN 1988, μέρος 2, 

παράγραφος 11.2 και τα σχόλια του DIN. Σύμ-

φωνα με τον κανονισμό TwVO § 5, 

παράγραφος 4, εδώ συγκαταλέγονται οι μικροβι-

ολογικές απαιτήσεις, συνεπώς η πλύση ή υπό 

ορισμένες συνθήκες και η απολύμανση. Για τις 

οριακές τιμές που πρέπει να τηρούνται ανατρέξτε 

στον κανονισμό TwVO § 5.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το ακάθαρτο πόσιμο νερό 

θέτει σε κίνδυνο την υγεία!

Το πλύσιμο των σωληνώσεων και του συγκρο-

τήματος ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο υποβάθμι-

σης της ποιότητας του πόσιμου νερού! Σε 

περίπτωση ακινητοποίησης του συγκροτήματος 

για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει οπωσδή-

ποτε το νερό να ανανεωθεί!

Μετά την παράδοση τοποθετήστε το συγκρότημα 

όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο προβλεπόμενο 

σημείο τοποθέτησης.

Γενικά προβείτε σε καθαρισμό.

Για εύκολη διεξαγωγή του πλυσίματος του 

συστήματος συνιστούμε την τοποθέτηση ενός 

Ταυ στην πλευρά κατανάλωσης του συγκροτήμα-

τος (στην περίπτωση που υπάρχει στην κατά-

θλιψη δοχείο διαστολής, αμέσως μετά από αυτό) 

και πριν από το αποφρακτικό όργανο (βάνα). Η 

διακλάδωση αυτή, που είναι εξοπλισμένη με διά-

ταξη απομόνωσης, χρησιμεύει για εκκένωση στο 

σύστημα λυμάτων κατά τη διάρκεια της έκπλυσης 

και οι διαστάσεις της πρέπει να επιλέγονται ανά-

λογα με την παροχή της αντλίας (βλέπε σχ. 6a και 

6b). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να πραγ-

ματοποιηθεί ελεύθερη εκροή, τότε π.χ. σε σύν-

δεση ενός εύκαμπτου σωλήνα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι περιγραφές του DIN 1988 

Μέρος 5. 

7.2.4 Προστασία από ξηρή λειτουργία/έλλειψη νερού 

(παρελκόμενα)

Συναρμολόγηση της προστασίας από ξηρή λει-

τουργία:

•  Κατά την άμεση σύνδεση στο δημόσιο δίκτυο 

ύδρευσης: Βιδώστε το σύστημα προστασίας 

από έλλειψη νερού (WMS) στο προβλεπόμενο 

στόμιο στον αγωγό αναρρόφησης (για εκ των 

υστέρων τοποθέτηση) ή στο στόμιο εκκένωσης 

στην αντλία και στεγανοποιήστε (σχ. 5a). Χρη-

σιμοποιήστε επιπρόσθετα ένα σετ σύνδεσης 

WMS για CO-1... . Η ηλεκτρική σύνδεση θα πρέ-

πει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστα-

σης και λειτουργίας της αντλίας ή σύμφωνα με 

τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας και 

το ηλεκτρικό σχέδιο του ηλεκτρονικού πίνακα.

• Στην έμμεση σύνδεση με χρήση δεξαμενής τρο-

φοδοσίας της Wilo, διατίθεται επίσης ένας στά-

νταρ πλωτηροδιακόπτης για την 

παρακολούθηση της στάθμης ως προστασία 

από ξηρή λειτουργία. Εδώ θα πρέπει να γίνει η 

ηλεκτρική σύνδεση στον ηλεκτρονικό πίνακα 

του συγκροτήματος σύμφωνα με τις οδηγίες 

εγκατάστασης και λειτουργίας και το ηλεκτρικό 

σχέδιο του ηλεκτρονικού πίνακα. Λάβετε 

υπόψη σχετικά και τις οδηγίες λειτουργίας της 

δεξαμενής τροφοδοσίας.

• Κατά την έμμεση σύνδεση, δηλ. για λειτουργία 

με δεξαμενές που υπάρχουν στον τόπο τοπο

θέτησης: Συναρμολογήστε τον πλωτηροδιακό-

πτη στη δεξαμενή κατά τέτοιον τρόπο, ώστε 

όταν η στάθμη νερού σημειώνει πτώση σε 

100 mm πάνω από τη σύνδεση λήψης να ενερ-

γοποιείται το σήμα «Έλλειψη νερού». Η ηλε-

κτρική σύνδεση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με 

τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της 

αντλίας ή σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστα

σης και λειτουργίας και το ηλεκτρικό σχέδιο του 

ηλεκτρονικού πίνακα.



Ελληνικά

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-SiBoost Smart 1, Wilo-Comfort-Vario COR-1 ...-GE, .../VR 15

• Εναλλακτικά: Χρήση ενός ρυθμιστή στάθμης και 

τοποθέτηση 3 βυθιζόμενων ηλεκτροδίων στο 

δοχείο τροφοδοσίας. Η διάταξη πρέπει να γίνει 

ως εξής: 

Το 1ο ηλεκτρόδιο πρέπει να τοποθετηθεί ως 

ηλεκτρόδιο γείωσης ελάχιστα πάνω από το 

δάπεδο δεξαμενής (πρέπει να είναι πάντοτε 

βυθισμένο), για την κάτω στάθμη ενεργοποίη-

σης (έλλειψη νερού).

• Το 2ο ηλεκτρόδιο πρέπει να τοποθετηθεί περί-

που 100 mm πάνω από τη σύνδεση λήψης. Για 

την επάνω στάθμη απενεργοποίησης (η 

έλλειψη νερού αντιμετωπίστηκε) 

• Το 3ο ηλεκτρόδιο πρέπει να τοποθετηθεί του-

λάχιστον 150 mm πάνω από το κάτω ηλεκτρό-

διο. 

• Η ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ του ρυθμιστή 

στάθμης και του μετατροπέα συχνότητας της 

αντλίας ή του ηλεκτρονικού πίνακα θα πρέπει 

να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης 

και λειτουργίας και το ηλεκτρικό σχέδιο του 

ρυθμιστή στάθμης και της αντλίας ή του ηλε

κτρονικού πίνακα.

7.2.5 Γενικός διακόπτης (παρελκόμενα)

Ο χειροκίνητος γενικός διακόπτης (16), ο οποίος 

περιλαμβάνεται προαιρετικά στη συσκευασία 

παράδοσης (σε συγκροτήματα της σειράς COR-

1…GE-HS ή SiBoost Smart-1…HS), αποσυνδέει ή 

συνδέει την τροφοδοσία ρεύματος κατά τις εργα

σίες συντήρησης της αντλίας ή άλλων εξαρτημά

των, που απαιτούν σύντομη διακοπή λειτουργίας.

7.2.6 Δοχείο διαστολής με μεμβράνη (παρελκόμενα)

Το δοχείο διαστολής με μεμβράνη (8 λίτρων) που 

ανήκει στο πιεστικό συγκρότημα και παραδίδεται 

μαζί, μπορεί για λόγους μεταφοράς και λόγους 

υγιεινής να αποσυναρμολογηθεί και να παραδο

θεί ως συνοδευτικό στη χαρτόκουτα (σχ. 10a και 

10b - 42). Πριν από την έναρξη χρήσης, συναρμο-

λογήστε το δοχείο διαστολής (9) πάνω στη βαλ-

βίδα ροής (10)(βλέπε σχ. 2 και 3).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Στο σημείο αυτό απαιτείται προσοχή ώστε η βαλ-

βίδα ροής να μην περιστραφεί. Η βαλβίδα ροής 

έχει τοποθετηθεί σωστά, όταν η βαλβίδα εκκέ-

νωσης (βλέπε επίσης σχ. 3, B) ή αντίστοιχα τα 

βέλη υπόδειξης κατεύθυνσης ροής είναι παράλ-

ληλα προς το συγκεντρωτικό αγωγό.

Αν πρέπει να εγκαταστήσετε πρόσθετο μεγαλύ-

τερο δοχείο διαστολής πρέπει να ανατρέξετε στις 

οδηγίες του εγχειριδίου εγκατάστασης και λει-

τουργίας. Σε εγκατάσταση πόσιμου νερού πρέπει 

να χρησιμοποιείται δοχείο μεμβράνης σύμφωνα 

με το πρότυπο DIN 4807. Για τα δοχεία μεμβρά-

νης πρέπει να φροντίζετε επίσης ώστε να υπάρ-

χει επαρκής χώρος για τις εργασίες συντήρησης ή 

αντικατάστασης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για τα δοχεία μεμβράνης απαιτούνται τακτικοί 

έλεγχοι σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/EΚ! (Στην 

Γερμανία πρέπει να λαμβάνεται επιπρόσθετα 

υπόψη ο κανονισμός §§ 15(5) και 17 σχετικά με 

την ασφάλεια κατά τη λειτουργία, καθώς και το 

παράρτημα 5.)

Τόσο πριν όσο και μετά από το δοχείο μεμβράνης 

πρέπει να τοποθετούνται βάνες για τις εργασίες 

ελέγχου, επιθεώρησης και συντήρησης στη 

σωλήνωση. Για να αποφύγετε τη διακοπή λει-

τουργίας του συγκροτήματος, μπορούν να τοπο-

θετηθούν μπροστά και πίσω από το δοχείο 

μεμβράνης συνδέσεις για παράκαμψη, κατά τις 

εργασίες συντήρησης. Μια τέτοια παράκαμψη 

(παραδείγματα στο σχήμα 6a και 6b, θέση 29) 

πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς μετά το τέλος των 

εργασιών για την αποφυγή λιμνάζοντων νερών! 

Ειδικότερες υποδείξεις συντήρησης και ελέγχου 

πρέπει να λαμβάνονται από τις οδηγίες εγκατά-

στασης και λειτουργίας των εκάστοτε δοχείων 

μεμβράνης. 

Κατά τη επιλογή διαστάσεων του δοχείου μεμ-

βράνης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εκά-

στοτε σχέσεις εγκατάστασης και τα στοιχεία 

παροχής της εγκατάστασης. Επίσης πρέπει να 

εξασφαλίζεται η επαρκής ροή στο δοχείο μεμ-

βράνης. Η μέγιστη παροχή του πιεστικού 

συγκροτήματος δεν πρέπει να ξεπερνά την μέγι-

στη επιτρεπόμενη παροχή της σύνδεσης δοχείου 

μεμβράνης (βλ. πίνακα 1 ή τα στοιχεία πινακίδας 

τύπου και τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουρ-

γίας του δοχείου). 

7.2.7 Βαλβίδα ασφαλείας (παρελκόμενα)

Στη συνέχεια, στην τελική κατάθλιψη πρέπει να 

εγκαθίσταται μια ελεγμένη βαλβίδα ασφαλείας, 

όταν το άθροισμα της μέγιστης εφικτής αρχικής 

πίεσης εισόδου και της μέγιστης πίεσης κατάθλι-

ψης του πιεστικού συγκροτήματος μπορεί να 

υπερβεί την επιτρεπόμενη υπερπίεση λειτουρ-

γίας ενός εξαρτήματος. Η βαλβίδα ασφαλείας 

πρέπει να είναι επιλεγμένη έτσι, ώστε όταν εμφα-

νίζεται πίεση 1,1 φορές της επιτρεπόμενης υπερ-

πίεσης λειτουργίας να ελευθερώνεται η ροή 

κατάθλιψης που δημιουργείται στο πιεστικό 

Μέγιστη επιτρεπόμενη παροχή της σύνδεσης δοχείου μεμβράνης

Ονομαστική διάμετρος DN 20 DN 25 DN 32 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

Σύνδεση (Rp 3/4“) (Rp 1“) (Rp 11/4“) Φλάντζα Φλάντζα Φλάντζα Φλάντζα

Μέγιστη παροχή 
(m3/h)

2,5 4,2 7,2 15 27 36 56

Πίνακας 1
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συγκρότημα (τα στοιχεία για το σχεδιασμό θα τα 

βρείτε στα φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών/ 

στο χαρακτηριστικό διάγραμμα του συγκροτήμα-

τος). Το νερό που απορρέει πρέπει να απομακρύ-

νεται με ασφάλεια. Για την εγκατάσταση της 

βαλβίδας ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη οι αντίστοιχες οδηγίες εγκατάστασης και 

λειτουργίας και οι ισχύοντες κανονισμοί.

7.2.8 Δεξαμενή χωρίς πίεση (παρελκόμενα)

Για την έμμεση σύνδεση του πιεστικού συγκροτή-

ματος στο δημόσιο δίκτυο πόσιμου νερού το 

συγκρότημα πρέπει να τοποθετείται μαζί με μια 

δεξαμενή χωρίς πίεση σύμφωνα με το πρότυπο 

DIN 1988 (παράδειγμα σχ. 10a). Για την τοποθέ-

τηση της δεξαμενής ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί, 

όπως και για το πιεστικό συγκρότημα (βλ. 7.1). 

Ο πυθμένας της δεξαμενής πρέπει να στηρίζεται 

καθ' όλη την επιφάνειά της σε σταθερό έδαφος. 

Κατά τον υπολογισμό της αντοχής δαπέδου πρέ

πει να λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη ποσότητα 

πλήρωσης της εκάστοτε δεξαμενής. Κατά την 

τοποθέτηση πρέπει να φροντίζετε ώστε να 

υπάρχει επαρκής χώρος για εργασίες επιθεώρη

σης (τουλάχιστον 600 mm πάνω από τη δεξαμενή 

και 1000 mm στις πλευρές σύνδεσης). Δεν επι-

τρέπεται επικλινής θέση της γεμάτης δεξαμενής, 

επειδή το ανομοιογενές φορτίο μπορεί να προ

καλέσει την καταστροφή της.

Η κλειστή δεξαμενή από ΡΕ, χωρίς πίεση (δηλ. 

υπό συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης), που παρα-

δίδεται από εμάς ως προαιρετικός εξοπλισμός, 

πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τις συνημ

μένες οδηγίες μεταφοράς και συναρμολόγησης. 

Γενικά πρέπει να ενεργήσετε ως εξής: Πριν από 

την έναρξη χρήσης, συνδέστε τη δεξαμενή χωρίς 

μηχανικές τάσεις. Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση 

πρέπει να πραγματοποιείται με εύκαμπτα εξαρ

τήματα, όπως αντικραδασμικά και εύκαμπτοι 

σωλήνες. Το κανάλι υπερχείλισης της δεξαμενής 

πρέπει να συνδέεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις (στην Γερμανία το πρότυπο DIN 1988/

T3 ή 1988-300 (προσχέδιο)). Με τα κατάλληλα 

μέτρα προφύλαξης πρέπει να αποτρέπεται η 

μετάδοση θερμότητας μέσω των αγωγών σύνδε

σης. Οι δεξαμενές PE από τη γκάμα της WILO είναι 

σχεδιασμένες μόνο για χρήση με καθαρό νερό. Η 

μέγιστη θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τους 50 °C!

Προσοχή! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών!

Η ονομαστική χωρητικότητα των δεξαμενών 

έχει υπολογιστεί σε στατικές συνθήκες. Οι 

μεταγενέστερες τροποποιήσεις μπορούν να 

επηρεάσουν αρνητικά τη στατική τους φόρτιση 

και να προκαλέσουν μη επιτρεπόμενες παρα

μορφώσεις ή και καταστροφή της δεξαμενής!

Πριν από την έναρξη χρήσης της εγκατάστασης 

πρέπει να πραγματοποιείται η ηλεκτρική σύν

δεση (προστασία από έλλειψη νερού) με τον ηλε-

κτρονικό πίνακα (στοιχεία για αυτό μπορείτε να 

λάβετε από τις οδηγίες εγκατάστασης και λει

τουργίας της αντλίας ή του ηλεκτρονικού πίνακα).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Πριν από την πλήρωσή της, η δεξαμενή πρέπει να 

καθαρίζεται και να πλένεται!

Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμών και κίνδυνος 

πρόκλησης ζημιών!

Απαγορεύεται να περπατάτε πάνω σε πλαστικές 

δεξαμενές! Το βάδισμα πάνω στο κάλυμμα της 

δεξαμενής ή η επιβάρυνσή του με φορτίο μπο

ρεί να προκαλέσει ατυχήματα και ζημιές!

7.2.9 Αντικραδασμικά στοιχεία (παρελκόμενα)

Για τη συναρμολόγηση του συγκροτήματος χωρίς 

μηχανικές τάσεις, η σωλήνωση πρέπει να συνδέ-

εται με αντικραδασμικά στοιχεία (παράδειγμα 

σχ. 7, 30). Για να παραλαμβάνουν τις εισερχόμε-

νες δυνάμεις αντίδρασης τα αντικραδασμικά 

στοιχεία πρέπει να είναι εξοπλισμένα με ηχομο-

νωτικό περιορισμό μήκους. Τα αντικραδασμικά 

στοιχεία πρέπει να συναρμολογούνται χωρίς 

μηχανικές τάσεις στις σωληνώσεις. Λάθη ευθυ-

γράμμισης ή μετατόπισης της σωλήνωσης δεν 

επιτρέπεται να εξισορροπηθούν με αντικραδα-

σμικά στοιχεία. Κατά τη συναρμολόγηση οι 

κοχλίες πρέπει να σφίγγονται σταυρωτά και 

ομοιόμορφα. Οι άκρες των βιδών δεν πρέπει να 

προεξέχουν από τη φλάντζα. Κατά τις εργασίες 

συγκόλλησης κοντά στα αντικραδασμικά, αυτά 

πρέπει να καλύπτονται για να προστατεύονται 

(εκτόξευση σπινθήρων, θερμότητα ακτινοβο-

λίας). Τα ελαστικά μέρη των αντικραδασμικών 

δεν πρέπει να επικαλύπτονται με βαφή, ενώ πρέ-

πει να προστατεύονται από λάδι. Τα αντικραδα-

σμικά του συγκροτήματος πρέπει να είναι 

προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή και δεν πρέπει να 

μονώνονται.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Τα αντικραδασμικά υπόκεινται σε φθορά. Είναι 

απαραίτητοι οι τακτικοί έλεγχοι για ρωγμές ή 

φυσαλίδες, αποκάλυψη ύφανσης ή άλλες ελλεί-

ψεις (βλ. συστάσεις προτύπου DIN 1988).

7.2.10 Εύκαμπτοι αγωγοί σύνδεσης (παρελκόμενα)

Σε σωληνώσεις με βιδωτές συνδέσεις μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν εύκαμπτοι αγωγοί σύνδεσης 

για τη συναρμολόγηση του πιεστικού συγκροτή-

ματος χωρίς παραμένουσες τάσεις και για περι-

πτώσεις μικρής μετατόπισης των σωλήνων (σχ. 7 

- 31). Οι εύκαμπτοι αγωγοί σύνδεσης της WILO 

αποτελούνται από έναν εύκαμπτο σωλήνα από 

ανοξείδωτο χάλυβα άριστης ποιότητας που περι-

βάλλεται από πλέγμα ανοξείδωτου χάλυβα. Για τη 

συναρμολόγηση στο πιεστικό συγκρότημα υπάρ-

χει στο ένα άκρο ένα ρακόρ πλακέ στεγανοποίη-

σης από ανοξείδωτο χάλυβα με εσωτερικό σπεί

ρωμα. Για τη σύνδεση στην περαιτέρω σωλήνωση 

στο άλλο άκρο υπάρχει εξωτερικό σπείρωμα 

σωλήνα. Σε συνάρτηση με το εκάστοτε κατασκευ-

αστικό μέγεθος πρέπει να τηρούνται και καθορι

σμένες μέγιστες επιτρεπόμενες παραμορφώσεις 

(βλ. πίνακα 2 και σχ. 7). Οι εύκαμπτοι αγωγοί 

σύνδεσης δεν είναι κατάλληλοι για να δέχονται 

αξονικούς κραδασμούς και να εξισορροπούν 

αντίστοιχες κινήσεις. Κατά τη συναρμολόγηση 
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πρέπει με κατάλληλα εργαλεία να αποκλείονται 

τα τσακίσματα ή η συστροφή των σωλήνων. Σε 

περίπτωση γωνιακής μετατόπισης των σωληνώ

σεων είναι απαραίτητο να στερεώνεται το 

συγκρότημα στο δάπεδο λαμβάνοντας υπόψη τα 

κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση μετά

δοσης μηχανικών δονήσεων. Οι εύκαμπτοι αγω-

γοί σύνδεσης στο συγκρότημα πρέπει να είναι ανά 

πάσα στιγμή προσβάσιμοι για έλεγχο και για το 

λόγο αυτό δεν πρέπει να μονώνονται.

Πίνακας 2

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Οι εύκαμπτοι αγωγοί σύνδεσης υφίστανται 

φθορά που εξαρτάται από τη λειτουργία. Είναι 

απαραίτητοι οι τακτικοί έλεγχοι για διαρροές ή 

άλλες ελλείψεις (βλ. συστάσεις DIN 1988).

7.2.11 Μειωτήρας πίεσης (παρελκόμενα)

Η χρήση ενός μειωτήρα πίεσης είναι απαραίτητη 

αν υπάρχουν διακυμάνσεις πίεσης στον αγωγό 

τροφοδοσίας μεγαλύτερες από 1 bar ή όταν η 

διακύμανση πίεσης εισόδου είναι τόσο μεγάλη 

ώστε να απαιτείται διακοπή λειτουργίας της 

εγκατάστασης ή αν η συνολική πίεση (πίεση εισό-

δου και μέγιστο μανομετρικό αντλίας σε μηδενική 

παροχή - βλ. χαρακτηριστικό διάγραμμα) υπερ-

βαίνει την ονομαστική πίεση. Για να μπορεί ο μει-

ωτήρας πίεσης να εκπληρώσει τη λειτουργία του, 

πρέπει να υπάρχει ελάχιστη πτώση πίεσης περί-

που 5 m ή 0,5 bar. Η πίεση μετά το μειωτήρα πίε-

σης αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό του 

συνολικού μανομετρικού του πιεστικού συγκρο-

τήματος. Κατά την τοποθέτηση ενός μειωτήρα 

πίεσης θα πρέπει να υπάρχει στην πλευρά εισό-

δου μια διαδρομή εισαγωγής περίπου 600 mm.

7.3 Ηλεκτρική σύνδεση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος!

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να διεξάγεται από 

ηλεκτρολόγο με άδεια από την τοπική αρμόδια 

επιχείρηση ηλεκτρισμού (π.χ. ΔΕΗ) και σύμ-

φωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς 

(π.χ. διατάξεις VDE).

Για την ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να λαμβάνο

νται υπόψη οι αντίστοιχες οδηγίες εγκατάστασης 

και λειτουργίας και τα συνημμένα σχεδιαγράμ-

ματα ηλεκτρικής συνδεσμολογίας της αντλίας ή 

του ηλεκτρονικού πίνακα.

Σε συγκροτήματα της σειράς COR-1…GE -HS ή 

SiBoost Smart.1..HS με προαιρετικά εγκατεστη-

μένο γενικό διακόπτη η ηλεκτρική σύνδεση γίνε-

ται μέσω αυτού του διακόπτη. Λάβετε υπόψη και 

τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης του γενι-

κού διακόπτη.

 Γενικά, τα σημεία που πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη παρατίθενται παρακάτω:

• Το είδος ρεύματος και η τάση της σύνδεσης ηλε-

κτρικού δικτύου πρέπει να ανταποκρίνονται στα 

στοιχεία της πινακίδας τύπου και στο ηλεκτρικό 

σχέδιο του ηλεκτρονικού πίνακα.

• Το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης πρέπει να επαρ

κεί για τη συνολική ισχύ του συγκροτήματος (βλ. 

οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας και 

συνημμένα σχεδιαγράμματα ηλεκτρικής συνδε-

σμολογίας της αντλίας ή του ηλεκτρονικού 

πίνακα).

• Η εξωτερική ασφάλεια πρέπει να υλοποιείται 

σύμφωνα με το πρότυπο DIN 57100/ VDE0100 

Μέρος 430 και Μέρος 523 (βλ. οδηγίες εγκατά-

στασης και λειτουργίας και συνημμένα σχεδια-

γράμματα ηλεκτρικής συνδεσμολογίας της 

αντλίας ή του ηλεκτρονικού πίνακα). 

• Ως προστατευτικό μέτρο το συγκρότημα πρέπει 

να γειώνεται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις 

(δηλ. σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και 

τις συνθήκες). Οι προβλεπόμενες συνδέσεις επι-

σημαίνονται αντίστοιχα (βλ. επίσης ηλεκτρικό 

σχέδιο).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος!

Προληπτικά μέτρα έναντι επικίνδυνων τάσεων 

επαφής:

• Σε πιεστικά συγκροτήματα με μετατροπέα 

συχνότητας πρέπει να εγκαθίσταται ένας 

ασφαλειοδιακόπτης διαρροής με ρεύμα διέγερ-

σης 300 mA ευαίσθητος σε κάθε ρεύμα.

• Για το βαθμό προστασίας του συγκροτήματος 

και των μεμονωμένων εξαρτημάτων ανατρέξτε 

στις πινακίδες τύπου ή στα φύλλα στοιχείων.

• Για περισσότερα μέτρα / ρυθμίσεις κτλ. ανα-

τρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουρ-

γίας, καθώς και στο ηλεκτρικό σχέδιο του 

ηλεκτρονικού πίνακα και/ή του γενικού διακό-

πτη.

8 Έναρξη / τερματισμός λειτουργίας 
Σας συνιστούμε να αναθέσετε την πρώτη έναρξη 

χρήσης στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της 

Wilo. Για τον σκοπό αυτό επικοινωνήστε με την 

αντιπροσωπεία της Wilo ή το κεντρικό τμήμα εξυ-

πηρέτησης πελατών μας.

Ονομαστική διάμετρος
Σύνδεση

Σπείρωμα
Ρακόρ

Κωνικό
εξωτερικό σπείρωμα

Επιτρεπόμενη ακτίνα 
κάμψης ∞έως ακτίνα 
κάμψης σε mm

Μέγιστη γωνία κάμψης
0 έως γωνία κάμψης σε 
°

DN 32 Rp 11/4“ R 11/4“ 220 75

DN 40 Rp 11/2“ R 11/2“ 260 60

DN 50 RP 2" R 2“ 300 50

DN 65 Rp 21/2“ R 21/2“ 370 40



Ελληνικά

18 WILO SE 07/2013

8.1 Γενικές προετοιμασίες και μέτρα ελέγχου

• Πριν την πρώτη ενεργοποίηση πρέπει να ελεγ-

χθεί η καλωδίωση από πλευράς εγκαταστάτη για 

σωστή σύνδεση και, κυρίως, γείωση.

• Βεβαιωθείτε ότι στις σωληνώσεις δεν υπάρχουν 

μηχανικές τάσεις.

• Γεμίστε το συγκρότημα και διεξάγετε οπτικό 

έλεγχο για τυχόν μη στεγανά σημεία.

• Ανοίξτε τις βάνες στις αντλίες και στους αγωγούς 

αναρρόφησης και κατάθλιψης.

• Ανοίξτε τις τάπες εξαερισμού των αντλιών και 

γεμίστε αργά τις αντλίες με νερό, έτσι ώστε να 

μπορέσει να φύγει εντελώς ο αέρας.

Προσοχή! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών!

Μην αφήνετε την αντλία να λειτουργεί ξηρή. 

Η ξηρή λειτουργία καταστρέφει το μηχανικό στυ

πειοθλίπτη και προκαλεί υπερφόρτωση του 

κινητήρα 

• Στη λειτουργία αναρρόφησης (δηλ. με αρνητική 

διαφορά στάθμης μεταξύ δεξαμενής τροφοδο-

σίας και αντλίας), η αντλία και ο αγωγός αναρρό-

φησης πρέπει να πληρώνονται μέσω του 

ανοίγματος της τάπας εξαερισμού (χρησιμοποιή-

στε ενδεχομένως χωνί).

• Αν έχει εγκατασταθεί δοχείο διαστολής (προαι-

ρετικό ή μέρος των παρελκόμενων), τότε πρέπει 

να ελέγξετε αν η αρχική πίεση εισόδου έχει ρυθ-

μιστεί σωστά (βλέπε σχ. 3 και 4)

• Για το σκοπό αυτό:

• Εκτονώστε την πίεση από το δοχείο από την 

πλευρά του νερού (κλείστε το διακόπτη ροής (A, 

σχ. 3) και αφήστε το υπόλοιπο νερό να φύγει 

μέσω της εκκένωσης (B, σχ. 3)).

• Ελέγξτε κατόπιν την πίεση αερίου στη βαλβίδα 

αέρα (επάνω, αφαιρέστε το προστατευτικό 

πώμα) του δοχείου διαστολής μεμβράνης με 

ένα μανόμετρο πίεσης αέρα (C, σχ. 3). Αν χρει-

αστεί διορθώστε την πίεση, αν είναι πολύ 

χαμηλή, (PN 2 = πίεση ενεργοποίησης αντλίας 

pmin μείον 0,2-0,5 bar ή αντίστοιχα την τιμή 

σύμφωνα με τον πίνακα στο δοχείο (βλ. επίσης 

σχ. 3) συμπληρώνοντας άζωτο (τμήμα εξυπη-

ρέτησης πελατών Wilo)). 

• Σε συνθήκες πολύ υψηλής πίεσης αφήστε να 

διαφύγει άζωτο από τη βαλβίδα μέχρι να επι-

τευχθεί η απαραίτητη τιμή. Τοποθετήστε ξανά 

το προστατευτικό πώμα. 

• Κλείστε τη βαλβίδα εκκένωσης στο διακόπτη 

ροής και ανοίξτε το διακόπτη ροής.

• Σε συγκροτήματα με πίεση > PN 16 πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές πλήρωσης 

του κατασκευαστή των δοχείων μεμβράνης, σύμ-

φωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουρ-

γίας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος!

Μια πολύ υψηλή αρχική πίεση εισόδου (άζωτο) 

στο δοχείο μεμβράνης ίσως οδηγήσει σε ζημιές 

ή στην καταστροφή του δοχείου και σε τραυμα-

τισμούς ατόμων.

Λάβετε υπόψη σας τα μέτρα ασφαλείας όσον 

αφορά τη χρήση δοχείων πίεσης και τεχνικών 

αερίων. 

Τα στοιχεία πίεσης σε αυτό το εγχειρίδιο (σχ. 4) 

αναφέρονται σε bar(!). Κατά τη χρήση διαφορε-

τικών μεταξύ τους κλιμάκων πίεσης πρέπει να 

τηρούνται οπωσδήποτε οι κανόνες μετατροπής!

• Σε έμμεση σύνδεση ελέγχετε για επαρκή στάθμη 

νερού στο δοχείο εισαγωγής ή σε άμεση σύνδεση 

ελέγχετε για επαρκή πίεση προσαγωγής (ελάχι-

στη πίεση προσαγωγής 1 bar).

• Σωστή τοποθέτηση της κατάλληλης προστασίας 

ξηρής λειτουργίας (ενότητα 7.2.4).

• Στην δεξαμενή τροφοδοσίας τοποθετήστε τον 

πλωτηροδιακόπτη ή τα ηλεκτρόδια για την προ-

στασία από έλλειψη νερού έτσι, ώστε το συγκρό-

τημα να απενεργοποιείται με ασφάλεια όταν 

φθάνει στην ελάχιστη στάθμη νερού 

(παράγραφος 7.2.4).

• Ελέγξτε το διακόπτη προστασίας κινητήρα στον 

ηλεκτρονικό πίνακα (μόνο στο COR-1…VR) ως 

προς τη σωστή ρύθμιση του ονομαστικού ρεύμα-

τος σύμφωνα με τα δεδομένα της πινακίδας του 

κινητήρα. Λάβετε υπόψη σας εδώ τις οδηγίες 

εγκατάστασης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού 

πίνακα.

• Η λειτουργία των αντλιών με κλειστή αποφρα-

κτική βάνα πρέπει να είναι βραχύχρονη.

• Έλεγχος και ρύθμιση των απαιτούμενων παρα-

μέτρων λειτουργίας στον μετατροπέα συχνότη-

τας της αντλίας ή στον ηλεκτρονικό πίνακα 

σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστα-

σης και λειτουργίας.

8.2 Προστασία από έλλειψη νερού (WMS)

Ο διακόπτης πίεσης (14-1) της προστασίας από 

έλλειψη νερού (WMS) (σχ. 5a και 5b) για την επι-

τήρηση της αρχικής πίεσης εισόδου είναι ρυθμι-

σμένος εργοστασιακά στις τιμές 1 bar (διακοπή 

λειτουργίας όταν υπολείπεται) και περίπου 1,3 

bar (επανενεργοποίηση όταν υπερβαίνεται η τιμή 

αυτή). Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή αυτών των 

ρυθμίσεων. 

8.3 Έναρξη χρήσης του συγκροτήματος

Αφού γίνουν όλες οι προετοιμασίες και ληφθούν 

όλα τα μέτρα ελέγχου σύμφωνα με την ενότητα 

8.1 πρέπει 

• Τα συγκροτήματα COR-1..GE-HS ή SiBoost 

Smart-1…HS   να ενεργοποιηθούν μεσώ του προ-

αιρετικού γενικού διακόπτη. 

• Τα συγκροτήματα με ηλεκτρονικό πίνακα VR CVV 

να ενεργοποιηθούν μέσω του γενικού διακόπτη 

στον ηλεκτρονικό πίνακα και να ρυθμιστούν στην 

αυτόματη λειτουργία. 

• Τα συγκροτήματα τύπου COR-1...GE (χωρίς εργο-

στασιακό γενικό διακόπτη) πρέπει να ενεργοποι-

ηθούν μέσω ενός ξεχωριστού γενικού διακόπτη, 

ο οποίος θα εγκατασταθεί επί τόπου.  

Μέσω της ρύθμισης πίεσης ενεργοποιείται η 

αντλία, μέχρι να γεμίσουν οι άκαμπτες σωληνώ-

σεις κατανάλωσης με νερό και να δημιουργηθεί η 

ρυθμισμένη πίεση. Αν η πίεση σταματήσει να 

αλλάζει (καμία λήψη εντός του προρυθμισμένου 
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χρόνου) το σύστημα ελέγχου της αντλίας την 

απενεργοποιεί. Για πιο ακριβή περιγραφή ανα-

τρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουρ-

γίας της αντλίας ή του ηλεκτρονικού πίνακα.

Προειδοποίηση! Κίνδυνος για την υγεία!

Εάν δεν έχει ξεπλυθεί το συγκρότημα μέχρι 

αυτή τη στιγμή, πρέπει να ξεπλυθεί καλά το 

αργότερο τώρα (βλέπε ενότητα 7.2.3).

8.4 Τερματισμός λειτουργίας του συγκροτήματος

Αν το πιεστικό συγκρότημα για λόγους συντήρη-

σης, επισκευής ή άλλων μέτρων πρέπει να τεθεί 

εκτός λειτουργίας, θα πρέπει να κάνετε τα ακό-

λουθα! 

• Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος και 

ασφαλίστε έναντι μη εξουσιοδοτημένης επανε-

νεργοποίησης.

• Κλείστε τη βάνα απομόνωσης πριν και μετά το 

συγκρότημα.

• Κλείστε τη βαλβίδα ροής στο δοχείο μεμβράνης 

και εκκενώστε το.

• Αν χρειάζεται, εκκενώστε πλήρως το συγκρό-

τημα.

9 Συντήρηση
Για την εξασφάλιση μέγιστης ασφάλειας λειτουρ-

γίας με τα μικρότερα δυνατά λειτουργικά έξοδα 

συνιστάται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του 

συγκροτήματος (βλ. πρότυπο DIN 1988). Επι-

πλέον, συνιστάται να συνάψετε ένα συμβόλαιο 

συντήρησης με ένα τεχνικό συνεργείο ή με το 

Κεντρικό Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Οι 

παρακάτω έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται 

τακτικά:

• Έλεγχος για την ετοιμότητα λειτουργίας του πιε-

στικού συγκροτήματος.

• Έλεγχος του μηχανικού στυπιοθλίπτη της 

αντλίας. Για τη λίπανση οι μηχανικοί στυπιοθλί-

πτες χρειάζονται νερό, το οποίο μπορεί να διαρ-

ρέει σε περιορισμένες ποσότητες από το 

παρέμβυσμα. Σε περίπτωση μεγάλης διαρροής 

νερού πρέπει να αντικαταστήσετε το μηχανικό 

στυπιοθλίπτη.

• Έλεγχος του δοχείου μεμβράνης (συνιστάται 3-

μηνος κύκλος) για τη σωστή ρύθμιση της αρχικής 

πίεσης εισόδου (βλέπε σχ. 3 και σχ. 4).

Προσοχή! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών!

Σε περίπτωση εσφαλμένης αρχικής πίεσης 

εισόδου δεν διασφαλίζεται η λειτουργία του 

δοχείου μεμβράνης, γεγονός που μπορεί να 

έχει ως επακόλουθο τη μεγάλη φθορά της μεμ-

βράνης και την πρόκληση βλαβών στο συγκρό-

τημα.

• Για να γίνει αυτό εκτονώστε την πίεση από το 

δοχείο από την πλευρά του νερού (κλείστε το 

διακόπτη ροής 

(A, σχ. 3) και αφήστε το υπόλοιπο νερό να φύγει 

μέσω της εκκένωσης (B, σχ. 3)). 

• Ελέγξτε κατόπιν την πίεση αερίου στη βαλβίδα 

του δοχείου μεμβράνης (επάνω, αφαιρέστε το 

προστατευτικό πώμα) με ένα μανόμετρο πίεσης 

αέρα (C, σχ. 3). 

• Αν χρειάζεται, συμπληρώστε άζωτο για να 

διορθώσετε την πίεση. (PN2  = Πίεση ενεργο-

ποίησης αντλιών pmin μείον 0,2-0,5 bar ή τιμή 

σύμφωνα με τον πίνακα στο δοχείο (σχ. 4) - 

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Wilo). 

• Σε περίπτωση πολύ υψηλής πίεσης αφήστε να 

διαφύγει άζωτο από τη βαλβίδα.

Προσοχή!

Μια πολύ υψηλή αρχική πίεση εισόδου (άζωτο) 

στο δοχείο μεμβράνης ίσως οδηγήσει σε ζημιές 

ή στην καταστροφή του δοχείου και σε τραυμα-

τισμούς ατόμων.

Λάβετε υπόψη σας τα μέτρα ασφαλείας όσον 

αφορά τη χρήση δοχείων πίεσης και τεχνικών 

αερίων. 

Τα στοιχεία πίεσης σε αυτό το εγχειρίδιο (σχ. 5) 

αναφέρονται σε bar. Κατά τη χρήση διαφορετι-

κών μεταξύ τους κλιμάκων πίεσης πρέπει να 

τηρούνται οπωσδήποτε οι κανόνες μετατροπής!

• Σε συγκροτήματα με μετατροπέα συχνότητας 

πρέπει να καθαρίζονται τα φίλτρα εισόδου και 

εξόδου του ανεμιστήρα, όταν υπάρχει ορατή 

ακαθαρσία.

Σε παρατεταμένες περιόδους μη λειτουργίας του 

συγκροτήματος, ενεργήστε σύμφωνα με την 

παράγραφο 8.4 και εκκενώστε την αντλία, ανοί-

γοντας το πώμα εκκένωσης στο πόδι της αντλίας. 

(Λάβετε σχετικά υπόψη την αντίστοιχη ενότητα 

στις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης και λει-

τουργίας για την αντλία)

10 Βλάβες, αίτια και αντιμετώπιση
Η αντιμετώπιση των βλαβών, ιδιαίτερα στις 

αντλίες ή στο σύστημα ρύθμισης, πρέπει να 

πραγματοποιείται αποκλειστικά από το τμήμα 

εξυπηρέτησης πελατών της Wilo ή από μια εξειδι-

κευμένη εταιρεία.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Σε όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής 

πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε οι γενικές 

υποδείξεις ασφαλείας! Επίσης λάβετε υπόψη τις 

οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της 

αντλίας και του ηλεκτρονικού πίνακα, κυρίως 

όταν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος στην 

οθόνη!

Οι βλάβες που αναφέρονται εδώ αποτελούν 

γενικά σφάλματα. Αν εμφανιστούν μηνύματα 

σφάλματος στην οθόνη του μετατροπέα συχνό

τητας ή του ηλεκτρονικού πίνακα ακολουθήστε 

τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών 

των συσκευών.
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Βλάβη Αιτία Αντιμετώπιση

Η αντλία δεν εκκινείται Δεν υπάρχει ηλεκτρική τάση Ελέγξτε τις ασφάλειες, τα καλώδια και τις 
συνδέσεις

Γενικός διακόπτης "OFF" Ενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη

Πολύ χαμηλή στάθμη νερού στη δεξα-
μενή, δηλ. έχει επιτευχθεί η στάθμη 
έλλειψης νερού

Ελέγξτε τη βαλβίδα προσαγωγής / τον 
αγωγό τροφοδοσίας της δεξαμενής

Διέγερση του διακόπτη έλλειψης νερού Ελέγξτε την πίεση προσαγωγής 

Ελαττωματικός διακόπτης έλλειψης 
νερού

Ελέγξτε το διακόπτη έλλειψης νερού και, 
αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τον

Λάθος συνδεδεμένα ηλεκτρόδια ή λάθος 
ρυθμισμένος διακόπτης αρχικής πίεσης

Ελέγξτε την τοποθέτηση ή τη ρύθμιση και 
ρυθμίστε σωστά

Η πίεση προσαγωγής είναι μεγαλύτερη 
από την πίεση ενεργοποίησης

Ελέγξτε τις τιμές ρύθμισης και, αν χρειάζε-
ται, διορθώστε τις

Κλειστή βάνα στον κωδικοποιητή/δια-
κόπτη πίεσης

Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, ανοίξτε τη βάνα

Έχει ρυθμιστεί πολύ υψηλή τιμή για την 
πίεση ενεργοποίησης

Ελέγξτε τη ρύθμιση και, αν χρειάζεται, 
διορθώστε την

Χαλασμένη ασφάλεια Ελέγξτε τις ασφάλειες και, αν χρειάζεται, 
αντικαταστήστε τις

Έχει διεγερθεί η προστασία κινητήρα Συγκρίνετε τις τιμές ρύθμισης με τα στοι-
χεία της αντλίας ή του κινητήρα, αν χρειά-
ζεται, μετρήστε τις τιμές ρεύματος, 
διορθώστε ενδεχομένως τη ρύθμιση, 
ελέγξτε τον κινητήρα για τυχόν βλάβες και, 
αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τον

Ελαττωματικό ρελέ ισχύος Ελέγξτε το ρελέ και, αν χρειάζεται, αντικα-
ταστήστε το

Βραχυκύκλωμα στην περιέλιξη κινητήρα Ελέγξτε τον κινητήρα και, αν χρειάζεται, 
αντικαταστήστε ή επισκευάστε τον

Η αντλία δεν απενεργοποιείται Η πίεση προσαγωγής παρουσιάζει ισχυ-
ρές διακυμάνσεις

Ελέγξτε την πίεση προσαγωγής και, αν 
χρειάζεται, λάβετε μέτρα για τη σταθερο-
ποίηση της αρχικής πίεσης (π.χ. μειωτήρας 
πίεσης)

Βουλωμένος ή μπλοκαρισμένος αγωγός 
προσαγωγής

Ελέγξτε τον αγωγό προσαγωγής και, αν 
χρειάζεται, αντιμετωπίστε το πρόβλημα 
έμφραξης ή ανοίξτε τη βάνα

Πολύ μικρή ονομαστική διάμετρος αγω-
γού προσαγωγής

Ελέγξτε τον αγωγό προσαγωγής και, αν 
χρειάζεται, μεγαλώστε τη διατομή του

Ο αγωγός προσαγωγής δεν έχει τοποθε-
τηθεί σωστά

Ελέγξτε τον αγωγό προσαγωγής και, αν 
χρειάζεται, αλλάξτε τη διαδρομή της 
σωλήνωσης

Είσοδος αέρα στην προσαγωγή Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, στεγανοποιή-
στε τη σωλήνωση και εξαερώστε τις 
αντλίες

Βουλωμένες πτερωτές Ελέγξτε την αντλία και, αν χρειάζεται, 
αντικαταστήστε την ή στείλτε την για επι-
σκευή

Μη στεγανή βαλβίδα αντεπιστροφής Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, ανανεώστε τη 
στεγανοποίηση ή αντικαταστήστε τη βαλ-
βίδα αντεπιστροφής

Βουλωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, αντιμετωπίστε 
το πρόβλημα έμφραξης ή αντικαταστήστε 
τη βαλβίδα αντεπιστροφής

Οι βάνες του συγκροτήματος είναι κλει-
στές ή δεν είναι επαρκώς ανοιγμένες

Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, ανοίξτε εντε-
λώς τη βάνα

Πολύ μεγάλη παροχή Ελέγξτε τα στοιχεία της αντλίας και τις 
τιμές ρύθμισης και, αν χρειάζεται, διορθώ-
στε τις

Κλειστή βάνα στον κωδικοποιητή πίεσης Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, ανοίξτε τη βάνα

Έχει ρυθμιστεί πολύ υψηλή τιμή για την 
πίεση απενεργοποίησης

Ελέγξτε τη ρύθμιση και, αν χρειάζεται, 
διορθώστε την
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Λάθος φορά περιστροφής του κινητήρα Ελέγξτε τη φορά περιστροφής και, αν 
χρειάζεται, επισκευάστε ή αντικαταστήστε 
το μετατροπέα συχνότητας

Πολύ μεγάλη συχνότητα ενεργοποιή-
σεων ή ανοιγοκλείσιμο

Έντονες διακυμάνσεις στην πίεση προ-
σαγωγής

Ελέγξτε την πίεση προσαγωγής και, αν 
χρειάζεται, λάβετε μέτρα για τη σταθερο-
ποίηση της αρχικής πίεσης (π.χ. μειωτήρας 
πίεσης)

Βουλωμένος ή μπλοκαρισμένος αγωγός 
προσαγωγής

Ελέγξτε τον αγωγό προσαγωγής και, αν 
χρειάζεται, αντιμετωπίστε το πρόβλημα 
έμφραξης ή ανοίξτε τη βάνα

Πολύ μικρή ονομαστική διάμετρος αγω-
γού προσαγωγής

Ελέγξτε τον αγωγό προσαγωγής και, αν 
χρειάζεται, μεγαλώστε τη διατομή του

Ο αγωγός προσαγωγής δεν έχει τοποθε-
τηθεί σωστά

Ελέγξτε τον αγωγό προσαγωγής και, αν 
χρειάζεται, αλλάξτε τη διαδρομή της 
σωλήνωσης

Κλειστή βάνα στον κωδικοποιητή πίεσης Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, ανοίξτε τη βάνα

Λάθος αρχική πίεση στο δοχείο μεμβρά-
νης 

Ελέγξτε την αρχική πίεση και, αν χρειάζε-
ται, διορθώστε την

Κλειστή βάνα στο δοχείο μεμβράνης Ελέγξτε τη βάνα και, αν χρειάζεται, ανοίξτε 
την

Έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλή τιμή για τη 
διαφορά ενεργοποίησης

Ελέγξτε τη ρύθμιση και, αν χρειάζεται, 
διορθώστε την

Η αντλία δεν λειτουργεί ομαλά και/ή 
κάνει ασυνήθιστους θορύβους

Έντονες διακυμάνσεις στην πίεση προ-
σαγωγής

Ελέγξτε την πίεση προσαγωγής και, αν 
χρειάζεται, λάβετε μέτρα για τη σταθερο-
ποίηση της αρχικής πίεσης (π.χ. μειωτήρας 
πίεσης)

Βουλωμένος ή μπλοκαρισμένος αγωγός 
προσαγωγής

Ελέγξτε τον αγωγό προσαγωγής και, αν 
χρειάζεται, αντιμετωπίστε το πρόβλημα 
έμφραξης ή ανοίξτε τη βάνα

Πολύ μικρή ονομαστική διάμετρος αγω-
γού προσαγωγής

Ελέγξτε τον αγωγό προσαγωγής και, αν 
χρειάζεται, μεγαλώστε τη διατομή του

Ο αγωγός προσαγωγής δεν έχει τοποθε-
τηθεί σωστά

Ελέγξτε τον αγωγό προσαγωγής και, αν 
χρειάζεται, αλλάξτε τη διαδρομή της 
σωλήνωσης

Είσοδος αέρα στην προσαγωγή Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, στεγανοποιή-
στε τη σωλήνωση και εξαερώστε τις 
αντλίες

Ύπαρξη αέρα στην αντλία Εξαερώστε την αντλία, ελέγξτε τη στεγα-
νότητα του αγωγού αναρρόφησης και, αν 
χρειάζεται, στεγανοποιήστε τον

Βουλωμένες πτερωτές Ελέγξτε την αντλία και, αν χρειάζεται, 
αντικαταστήστε την ή στείλτε την για επι-
σκευή

Πολύ μεγάλη παροχή Ελέγξτε τα στοιχεία της αντλίας και τις 
τιμές ρύθμισης και, αν χρειάζεται, διορθώ-
στε τις

Λάθος φορά περιστροφής στους κινητή-
ρες

Ελέγξτε τη φορά περιστροφής και, αν 
χρειάζεται, επισκευάστε ή αντικαταστήστε 
το μετατροπέα συχνότητας

Η αντλία δεν λειτουργεί ομαλά και/ή 
κάνει ασυνήθιστους θορύβους

Τάση ηλεκτρικού δικτύου: λείπει μια 
φάση

Ελέγξτε τις ασφάλειες, τα καλώδια και τις 
συνδέσεις

Η αντλία δεν έχει στερεωθεί σωστά στο 
πλαίσιο βάσης

Ελέγξτε τη στερέωση και, αν χρειάζεται, 
σφίξτε τις βίδες στερέωσης

Βλάβες στα έδρανα Ελέγξτε την αντλία / τον κινητήρα και, αν 
χρειάζεται, αντικαταστήστε τα ή στείλτε τα 
για επισκευή

Ο κινητήρας ή η αντλία υπερθερμαί-
νονται

Είσοδος αέρα στην προσαγωγή Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, στεγανοποιή-
στε τη σωλήνωση και εξαερώστε τις 
αντλίες

Οι βάνες του συγκροτήματος είναι κλει-
στές ή δεν είναι επαρκώς ανοιγμένες

Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, ανοίξτε εντε-
λώς τη βάνα

Βλάβη Αιτία Αντιμετώπιση
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Βουλωμένες πτερωτές Ελέγξτε την αντλία και, αν χρειάζεται, 
αντικαταστήστε την ή στείλτε την για επι-
σκευή

Βουλωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, αντιμετωπίστε 
το πρόβλημα έμφραξης ή αντικαταστήστε 
τη βαλβίδα αντεπιστροφής

Κλειστή βάνα στον κωδικοποιητή πίεσης Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, ανοίξτε τη βάνα

Έχει ρυθμιστεί πολύ υψηλή τιμή για το 
σημείο απενεργοποίησης

Ελέγξτε τη ρύθμιση και, αν χρειάζεται, 
διορθώστε την

Βλάβες στα έδρανα Ελέγξτε την αντλία / τον κινητήρα και, αν 
χρειάζεται, αντικαταστήστε τα ή στείλτε τα 
για επισκευή

Βραχυκύκλωμα στην περιέλιξη κινητήρα Ελέγξτε τον κινητήρα και, αν χρειάζεται 
αντικαταστήστε ή επισκευάστε τον

Τάση ηλεκτρικού δικτύου: λείπει μια 
φάση

Ελέγξτε τις ασφάλειες, τα καλώδια και τις 
συνδέσεις

Πολύ μεγάλη κατανάλωση ρεύματος Μη στεγανή βαλβίδα αντεπιστροφής Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, ανανεώστε τη 
στεγανοποίηση ή αντικαταστήστε τη βαλ-
βίδα αντεπιστροφής

Πολύ μεγάλη παροχή Ελέγξτε τα στοιχεία της αντλίας και τις 
τιμές ρύθμισης και, αν χρειάζεται, διορθώ-
στε τις

Βραχυκύκλωμα στην περιέλιξη κινητήρα Ελέγξτε τον κινητήρα και, αν χρειάζεται, 
αντικαταστήστε ή επισκευάστε τον

Τάση ηλεκτρικού δικτύου: λείπει μια 
φάση

Ελέγξτε τις ασφάλειες, τα καλώδια και τις 
συνδέσεις

Διέγερση του διακόπτη προστασίας 
κινητήρα

Ελαττωματική βαλβίδα αντεπιστροφής Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε 
τη βαλβίδα αντεπιστροφής

Πολύ μεγάλη παροχή Ελέγξτε τα στοιχεία της αντλίας και τις 
τιμές ρύθμισης και, αν χρειάζεται, διορθώ-
στε τις

Ελαττωματικό ρελέ ισχύος Ελέγξτε το ρελέ και, αν χρειάζεται, αντικα-
ταστήστε το

Βραχυκύκλωμα στην περιέλιξη κινητήρα Ελέγξτε τον κινητήρα και, αν χρειάζεται 
αντικαταστήστε ή επισκευάστε τον

Τάση ηλεκτρικού δικτύου: λείπει μια 
φάση

Ελέγξτε τις ασφάλειες, τα καλώδια και τις 
συνδέσεις

Η ισχύς της αντλίας είναι πολύ μικρή 
ή μηδενική

Έντονες διακυμάνσεις στην πίεση προ-
σαγωγής

Ελέγξτε την πίεση προσαγωγής και, αν 
χρειάζεται, λάβετε μέτρα για τη σταθερο-
ποίηση της αρχικής πίεσης (π.χ. μειωτήρας 
πίεσης)

Βουλωμένος ή μπλοκαρισμένος αγωγός 
προσαγωγής

Ελέγξτε τον αγωγό προσαγωγής και, αν 
χρειάζεται, αντιμετωπίστε το πρόβλημα 
έμφραξης ή ανοίξτε τη βάνα

Πολύ μικρή ονομαστική διάμετρος αγω-
γού προσαγωγής

Ελέγξτε τον αγωγό προσαγωγής και, αν 
χρειάζεται, μεγαλώστε τη διατομή του

Ο αγωγός προσαγωγής δεν έχει τοποθε-
τηθεί σωστά

Ελέγξτε τον αγωγό προσαγωγής και, αν 
χρειάζεται, αλλάξτε τη διαδρομή της 
σωλήνωσης

Είσοδος αέρα στην προσαγωγή Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, στεγανοποιή-
στε τη σωλήνωση και εξαερώστε τις 
αντλίες

Βουλωμένες πτερωτές Ελέγξτε την αντλία και, αν χρειάζεται, 
αντικαταστήστε την ή στείλτε την για επι-
σκευή

Μη στεγανή βαλβίδα αντεπιστροφής Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, ανανεώστε τη 
στεγανοποίηση ή αντικαταστήστε τη βαλ-
βίδα αντεπιστροφής

Βουλωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, αντιμετωπίστε 
το πρόβλημα έμφραξης ή αντικαταστήστε 
τη βαλβίδα αντεπιστροφής

Βλάβη Αιτία Αντιμετώπιση



Ελληνικά

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-SiBoost Smart 1, Wilo-Comfort-Vario COR-1 ...-GE, .../VR 23

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Επεξηγήσεις για βλάβες στις αντλίες ή στον ηλε

κτρονικό πίνακα που δεν αναγράφονται εδώ θα 

βρείτε στα συνημμένα εγχειρίδια για τα εκάστοτε 

εξαρτήματα!

Αν δε διορθώνεται η λειτουργική βλάβη, απευ-

θυνθείτε στους ειδικούς τεχνικούς ή στο τμήμα 

εξυπηρέτησης πελατών Wilo.

11 Ανταλλακτικά
Η παραγγελία ανταλλακτικών ή η ανάθεση επι

σκευών γίνεται μέσω των τοπικών ειδικών τεχνι-

κών και/ή του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών 

της Wilo.

Για να αποφεύγονται οι διευκρινίσεις και τα λάθη 

πρέπει σε κάθε παραγγελία να αναφέρονται όλα 

τα στοιχεία της πινακίδας τύπου.

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!

Οι βάνες του συγκροτήματος είναι κλει-
στές ή δεν είναι επαρκώς ανοιγμένες

Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, ανοίξτε εντε-
λώς τη βάνα

Διέγερση του διακόπτη έλλειψης νερού Ελέγξτε την πίεση προσαγωγής 

Η ισχύς της αντλίας είναι πολύ μικρή 
ή μηδενική

Λάθος φορά περιστροφής του κινητήρα Ελέγξτε τη φορά περιστροφής και, αν 
χρειάζεται, επισκευάστε ή αντικαταστήστε 
το μετατροπέα συχνότητας

Βραχυκύκλωμα στην περιέλιξη κινητήρα Ελέγξτε τον κινητήρα και, αν χρειάζεται, 
αντικαταστήστε ή επισκευάστε τον

Η προστασία από ξηρή λειτουργία 
απενεργοποιεί την αντλία, παρά το 
ότι υπάρχει νερό

Έντονες διακυμάνσεις στην πίεση προ-
σαγωγής

Ελέγξτε την πίεση προσαγωγής και, αν 
χρειάζεται, λάβετε μέτρα για τη σταθερο-
ποίηση της αρχικής πίεσης (π.χ. μειωτήρας 
πίεσης)

Πολύ μικρή ονομαστική διάμετρος αγω-
γού προσαγωγής

Ελέγξτε τον αγωγό προσαγωγής και, αν 
χρειάζεται, μεγαλώστε τη διατομή του

Ο αγωγός προσαγωγής δεν έχει τοποθε-
τηθεί σωστά

Ελέγξτε τον αγωγό προσαγωγής και, αν 
χρειάζεται, αλλάξτε τη διαδρομή της 
σωλήνωσης

Πολύ μεγάλη παροχή Ελέγξτε τα στοιχεία της αντλίας και τις 
τιμές ρύθμισης και, αν χρειάζεται, διορθώ-
στε τις

Λάθος συνδεδεμένα ηλεκτρόδια ή λάθος 
ρυθμισμένος διακόπτης αρχικής πίεσης

Ελέγξτε την τοποθέτηση ή τη ρύθμιση και 
ρυθμίστε σωστά

Ελαττωματικός διακόπτης έλλειψης 
νερού

Ελέγξτε το διακόπτη έλλειψης νερού και, 
αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τον

Η προστασία από ξηρή λειτουργία 
δεν απενεργοποιεί την αντλία, παρότι 
υπάρχει έλλειψη νερού

Λάθος συνδεδεμένα ηλεκτρόδια ή λάθος 
ρυθμισμένος διακόπτης αρχικής πίεσης

Ελέγξτε την τοποθέτηση ή τη ρύθμιση και 
ρυθμίστε σωστά

Ελαττωματικός διακόπτης έλλειψης 
νερού

Ελέγξτε το διακόπτη έλλειψης νερού και, 
αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τον

Βλάβη Αιτία Αντιμετώπιση



 DE EG � Konformitätserklärung
 EN EC � Declaration of conformity
 FR Déclaration de conformité CE

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und2004/108/EG Anhang IV,2,
according 2006/42/EC annex II,1A and2004/108/EC annex IV,2, 

conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2) 
 
Hiermit erklären wir, dass die Nassläufer-Umwälzpumpen der Baureihe : CO(R)- � Helix V � 
Herewith, we declare that the glandless circulating pumps of the series: COR- � Helix VE � 
Par le présent, nous déclarons que les circulateurs des séries : SiBoost Smart Helix V(E) 
 SiBoost Smart Helix EXCEL 
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. / 
The serial number is marked on the product site plat.  /   
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)
 

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève:
 

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  
EC-Machinery directive  
Directives CE relatives aux machines 
Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten  / 
The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 
2006/42/EC  /  Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, no 1.5.1 de la  
directive CE relatives aux machines 2006/42/CE. 
 

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG 
Electromagnetic compatibility - directive 
Compatibilité électromagnétique- directive 
 

angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN ISO 12100, EN 60204-1,
as well as following harmonized standards: EN 61000-6-1, 
ainsi qu�aux normes harmonisées suivantes: EN 61000-6-2, 
 EN 61000-6-3, 
 EN 61000-6-4 
 

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. 
Si les pompes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. 
 

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Authorized representative for the completion of the technical documentation: 
Mandataire pour le complément de la documentation technique est :  

Pompes Salmson S.A. - Laval 
Division Pumps & Systems 
PBU Multistage & Domestic Pumps - Quality 
80 Bd de l�Industrie 
BP 0527 
F-52005 Laval Cédex 

 

Dortmund, 13.02.2012 
 
 
 

 
 

 
Oliver Breuing 

Quality Manager 

 
WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

Document: 2117801.1 



NL IT ES
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde 
uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen:

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi 
alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su 
estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG Direttiva macchine 2006/42/EG Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare: normas armonizadas adoptadas, especialmente:
zie vorige pagina vedi pagina precedente véase página anterior

PT SV NO
Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, 
está conforme os seguintes requisitos:

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande 
motsvarar följande tillämpliga bestämmelser:

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i 
overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:

Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG EG�Maskindirektiv 2006/42/EG EG�Maskindirektiv 2006/42/EG
Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG�Elektromagnetisk kompatibilitet � riktlinje 2004/108/EG EG�EMV�Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig:
ver página anterior se föregående sida se forrige side

FI DA HU
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel�ségi nyilatkozat
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia 
määräyksiä:

Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder 
følgende relevante bestemmelser:

Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi 
irányelveknek:

EU�konedirektiivit: 2006/42/EG EU�maskindirektiver 2006/42/EG Gépek irányelv: 2006/42/EK
Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet�ség irányelv: 2004/108/EK
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt: alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:
katso edellinen sivu. se forrige side lásd az el�z� oldalt

CS PL RU
Prohlá�ení o shod� ES Deklaracja Zgodno�ci WE �	
������ � �����	������ ����	��
�� �����
Prohla�ujeme tímto, �e tento agregát v�dodaném provedení 
odpovídá následujícím p�íslu�ným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pe�n	 odpowiedzialno
ci	, �e 
dostarczony wyrób jest zgodny z nast�puj	cymi dokumentami:

�������� ���������� ��������, ��� �����! �"#�"�� � �"� 
�$%��� '������� ������������� �����)��� ��#�������� 
����������:

Sm�rnice ES pro strojní za�ízení 2006/42/ES dyrektyw� maszynow� WE 2006/42/WE ��	
���� EC � �����	��� ����� 2006/42/EG
Sm�rnice o elektromagnetické kompatibilit� 2004/108/ES dyrektyw� dot. kompatybilno�ci elektromagnetycznej 

2004/108/WE
��	
����������� !����"�����# 2004/108/EG 

pou�ité harmoniza*ní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno
ci: +�'��;������ ��"���������� ������#�� � ��#��, � 
��������� :

viz p�edchozí strana patrz poprzednia strona ��. '#�������) ��#���<�

EL TR RO
$%&'*+ *5779;<'*+= >+= ?? CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara@ie de conformitate
=>?@JKXY[ \]^ ]K _`K{\J |X]\ }� |X]~ ]>J �|]�}]|}> _|`��K}>� 
^�|JK_K^[� ]^� |�\?KX�[� �^|]��[^� :

Bu cihaz�n teslim edildi�i �ekliyle a�a��daki standartlara uygun 
oldu�unu teyid ederiz:

Prin prezenta declar�m c� acest produs a�a cum este livrat, 
corespunde cu urm�toarele prevederi aplicabile:

JQ+Y[\= E] Y^_  7+`_{%7_>_ 2006/42/E] AB-Makina Standartlar| 2006/42/EG Directiva CE pentru ma}ini 2006/42/EG
~&\�>;�7_Y{+>^�% *57�_>9>+>_ E]-2004/108/E] Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic� � directiva 2004/108/EG
�J|`YKJ^}Y�J| �`>}^YK_K^K�Y[J| _`\]X_|, ^�^|�][`|: k�smen kullan�lan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi:
�?�_[ _`K>�K�Y[J> }[?��| bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent�

ET LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst�bas deklar�cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele 
asjakohastele direktiividele:

Ar �o m�s apliecin�m, ka �is izstr�d�jums atbilst sekojo�iem 
noteikumiem:

�iuo pa�ymima, kad �is gaminys atitinka �ias normas ir direktyvas:

Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Ma��nu direkt�va 2006/42/EK Ma�in� direktyv� 2006/42/EB
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn�tisk�s savietojam�bas direkt�va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv� 2004/108/EB
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piem�roti harmoniz�ti standarti, tai skait�: pritaikytus vieningus standartus, o b�tent:
vt eelmist lk skat�t iepriek��jo lappusi �r. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES � izjava o skladnosti E�-�	
������ �� �����	�����	
Týmto vyhlasujeme, �e kon�trukcie tejto kon�truk*nej série v 
dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslu�ným 
ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede*im 
zadevnim dolo*ilom:

�����#�#���, �� '#�����%� ��"���#� �� �������� ����������:

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES ������� ��	
���� 2006/42/EO
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES E�	
���������� ���	������� � ��	
���� 2004/108/E�
pou�ívané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: ��#������#��� ������#��:
pozri predchádzajúcu stranu glejte prej�njo stran ��. '#������ ��#���<�

MT HR SR
Dikjarazzjoni ta� konformità KE EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o uskla�enosti
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispo�izzjonijiet relevanti li �ejjin:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu*enoj izvedbi 
odgovaraju sljede�im va�e�im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu*enoj verziji 
odgovaraju slede�im va�e�im propisima:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ EZ direktiva za ma�ine 2006/42/EZ
Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
b'mod partikolari: primijenjene harmonizirane norme, posebno: primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: 
ara l-pa�na ta' qabel vidjeti prethodnu stranicu vidi prethodnu stranu

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany



Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
��� ¡¢£¤¢¥�¦§�§� 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T+ 54 11 4361 5929 
¤¢©ª«¬¥®¬ª¢§¯ª®§¥�

Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
¯°�¤¬§±¥²£ª¢«³¤ª§¯ª®§¥´

Austria 
WILO Pumpen  
µ¬£¡��¡¤¯°�¶®·¸ 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
ª©©¤¯¡«³¤ª§¥£

Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1014 Baku 
T +994 12 5962372 
¤¢©ª«³¤ª§¥¹

Belarus 
WILO Bel OOO 
220035 Minsk 
T +375 17 2535363 
³¤ª«³¤ª§·²

Belgium 
WILO SA/NV 
º»¼½�¶¥¢¬°ª�¡¢ 
T +32 2 4823333 
¤¢©ª«³¤ª§·¡

Bulgaria 
¾¿ÀÁ�Â´ ¥�¤¥�À£±§ 
1125 Sofia  
T +359 2 9701970 
¤¢©ª«³¤ª§· 

Brazil 
WILO Brasil Ltda 
Jundiaí – São Paulo – Brasil  
Æ¿Ç�Èª±¡É�º½§Êº½Ëº»Ì 
T +55 11 2923 (WILO) 
       9456 
³¤ª«³¤ªË·�¥¬¤§¯ª®§·�

Canada 
¾¿ÀÁ�È¥¢¥±¥�¿¢¯§� 
Calgary, Alberta T2A 5L4 
T +1 403 2769456 
·¤§ª³¡«³¤ªË¢¥§¯ª®

China 
¾¿ÀÁ�È°¤¢¥�À£±§ 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
³¤ª·Í«³¤ª§¯ª®§¯¢

Croatia 
¾¤ª�¸�Î¥£¬Ï¥�±§ª§ª§ 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
³¤ªË°�Î¥£¬Ï¥«³¤ª§°�

Czech Republic 
¾¿ÀÁ�È¦Ð�¬§�§ª§ 
ÊÌº»º�È¡¬£¤¯¡ 
T +420 234 098711 
¤¢©ª«³¤ª§¯¹

Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 
³¤ª«³¤ª§±Ï

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
¤¢©ª«³¤ª§¡¡

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
³¤ª«³¤ª§©¤

France 
¾¿ÀÁ�¦§�§¦§ 
Ò¼½Ó»�Âª¤¬�±Ô��¯² 
T +33 1 30050930 
¤¢©ª«³¤ª§©�

Great Britain 
¾¿ÀÁ�ÕÖ§×§Ø�À£±§ 
Burton Upon Trent  
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
¬¥¡¬«³¤ª§¯ª§´Ï

Greece 
¾¿ÀÁ�¸¡¥¬��¶ 
14569 Anixi (Attika) 
T +302 10 6248300 
³¤ª§¤¢©ª«³¤ª§ �

Hungary 
¾¿ÀÁ�Ù¥ ²¥�ª�¬¹Ú �×©£ 
Ê»ÛÌ�ÝÞ�ÞÏ·Ú¤¢£� 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
³¤ª«³¤ª§°´

India 
¾¿ÀÁ�¿¢±¤¥�Ù¥£°¡��¥¢±�
Ç¥££�Ç´®à¬�À£±§ 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
¬¡�Î¤¯¡¬«®¥£°¡�à¥££§¯ª®

Indonesia 
WILO Pumps Indonesia 
Jakarta Selatan 12140 
T +62 21 7247676 
¯¤£�¥³¤ª«¯·¢§¢¡£§¤±

Ireland 
WILO Ireland 
À¤®¡�¤¯Ï 
T +353 61 227566 
¬¥¡¬«³¤ª§¤¡

Italy 
¾¿ÀÁ�¿£¥¤¥�¬§�§§ 
Ê»»â¼�Ç¡¬¯°¤¡�¥� 
Borromeo  (Milano) 
T +39 25538351 
³¤ª§¤£¥¤¥«³¤ª§¤£

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
¤¢©ª«³¤ª§Ï¹

Korea 
¾¿ÀÁ�Ç´®à¬�À£±§� 
âº¼ËÊÊ»�¶¥¢ ¬¡ªÐ�Â´¬¥¢ 
T +82 51 950 8000 
³¤ª«³¤ª§¯ª§Ï�

Latvia 
¾¿ÀÁ�Â¥£¤¯�¦¿� 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
¤¢©ª«³¤ª§Î

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
è±¡¤±¡°�ºÊ»Ê�Ê»½»� 
Lebanon 
T +961 1 888910 
¤¢©ª«³¤ª§¯ª®§·

Lithuania 
¾¿ÀÁ�À¤¡£´Î¥�Ö�Â 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
®¥¤«³¤ª§£�

Morocco 
WILO MAROC SARL 
20600 CASABLANCA 
T + 212 (0) 5 22 66 09 
24/28 
¯ª¢£¥¯£«³¤ª§®¥

The Netherlands 
¾¿ÀÁ�ê¡±¡�¥¢±�·§Î§ 
ºÌÌº�ê��¾¡¬£¹¥¥¢ 
T +31 88 9456 000 
¤¢©ª«³¤ª§¢

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
³¤ª«³¤ª§¢ª

Poland 
¾¿ÀÁ�Çª¬Ï¥�¦à§�¹§ª§ª§ 
»ÌËÌ»â�À¡¬¹¢ª³ª¥ 
T +48 22 7026161 
³¤ª«³¤ª§à

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
Çª�£´ ¥�À±¥§ 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
·ª®·¥¬«³¤ª§à£

Romania 
¾¿ÀÁ�ëª®¥¢¤¥�¬§�§§ 
»ÒÒ»Û»�Èª®§�È°¤¥Í¢¥�
è´±§�¿©ªÎ 
T +40 21 3170164 
³¤ª«³¤ª§�ª

Russia 
WILO Rus ooo 
ºÊ½ÌÓÊ�Ùª¬¯ª³ 
T +7 495 7810690 
³¤ª«³¤ª§�´

Saudi Arabia 
¾¿ÀÁ�Ùì�Ë�ë¤²¥±° 
ë¤²¥±°�ººÛâÌ 
T +966 1 4624430 
³¬°ª´¥«³¥£¥¢¤¥¤¢±§¯ª®

Serbia and Montenegro 
¾¿ÀÁ�Â¡ª �¥±�±§ª§ª§ 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
ª©©¤¯¡«³¤ª§�¬

Slovakia 
¾¿ÀÁ�È¦�¬§�§ª§Ð�ª� §�ÆªïÏ¥ 
¼½º»â�Â�¥£¤¬¥Î¥ 
T +421 2 33014511 
¤¢©ª«³¤ª§¬Ï

Slovenia 
¾¿ÀÁ��±�¤¥£¤¯�±§ª§ª§ 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
³¤ª§¥±�¤¥£¤¯«³¤ª§¬¤

South Africa 
¦¥®¬ª¢�¦ª´£°��©�¤¯¥ 
ºâº»�ì±¡¢Î¥¡ 
T +27 11 6082780 
¡��ª§¯ª�¢¡¤´¬« 
¬¥®¬ª¢§¯ª§¹¥

Spain 
¾¿ÀÁ�¿·ð�¤¯¥�¦§�§ 
Ê¼¼»â��¯¥Ú�±¡�¸¡¢¥�¡¬�
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
³¤ª§¤·¡�¤¯¥«³¤ª§¡¬

Sweden 
¾¿ÀÁ�¦Î¡�¤ ¡��Â 
35246 Växjö 
T +46 470 727600 
³¤ª«³¤ª§¬¡

Switzerland 
ìÙÂ�Ç´®à¡¢��¶ 
Û½º»�ë°¡¤¢©¡±¡¢ 
T +41 61 83680-20 
¤¢©ª«¡®·Ëà´®à¡¢§¯°

Taiwan 
¾¿ÀÁ�Ý¥¤³¥¢�Èª®à¥¢²�À£±§ 
¦¥¢¯°ª¢ �ñ¤¬£§Ð�ê¡³�Ý¥¤à¡¤�
City 24159 
T +886 2 2999 8676  
¢¡¬ª¢§³´«³¤ª§¯ª®§£³

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
¦¥¢§�Î¡�Ý¤¯§��§¦ò§ 
½ÛÓÌâ�ô¬£¥¢·´ 
T +90 216 2509400 
³¤ª«³¤ª§¯ª®§£�

Ukraina 
¾¿ÀÁ�ÖÏ�¥¤¢¥�£§ª§³§ 
»º»½½�×¤¡³ 
T +38 044 2011870 
³¤ª«³¤ª§´¥

United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
è¡·¡��¤�÷�¡¡�Æª¢¡ù¦ª´£° 
PO Box 262720 Dubai  
T +971 4 880 91 77 
¤¢©ª«³¤ª§¥¡

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
¤¢©ª«³¤ªË´¬¥§¯ª®

Vietnam 
¾¿ÀÁ�û¤¡£¢¥®�Èª�À£±§ 
¸ª�È°¤�Ù¤¢°�È¤£²Ð�û¤¡£¢¥® 
T +84 8 38109975 
¢Ï®¤¢°«³¤ª§Î¢
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WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

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

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

Ost 
WILO SE 
Vertriebsbüro Dresden 
Frankenring 8 
01723 Kesselsdorf 
T 035204 7050  
F 035204 70570 
dresden.anfragen@wilo.com

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

Süd-West 
WILO SE 
Vertriebsbüro Stuttgart 
Hertichstraße 10 
71229 Leonberg 
T 07152 94710  
F 07152 947141  
stuttgart.anfragen@wilo.com

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

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

West II
WILO SE
Vertriebsbüro Dortmund
Nortkirchenstr. 100 
44263 Dortmund 
T 0231 4102-6560 
F 0231 4102-6565 
dortmund.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team 
Gebäudetechnik

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO SE, Werk Hof
Heimgartenstraße 1-3
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
Ý�»º¼»Ì��¾ÿ¿ÿÀÿÁÿ×ÿñ� 

ÓÿÛÿÌÿâÿÌÿ½
F 0231 4102-7126
kundendienst@wilo.com

Täglich 7-18 Uhr erreichbar
24 Stunden Technische 
Notfallunterstützung

– Kundendienst-Anforderung
– Werksreparaturen
– Ersatzteilfragen
– Inbetriebnahme
– Inspektion
– Technische  

Service-Beratung
– Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich
Zentrale Wiener Neudorf:
WILO Pumpen Österreich GmbH 
Wilo Straße 1 
A-2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
F +43 507 507-15 
office@wilo.at 
www.wilo.at

Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56 
A-5020 Salzburg 
T +43 507 507-13 
F +43 662 878470 
office.salzburg@wilo.at 
www.wilo.at

Vertriebsbüro Oberösterreich:
Trattnachtalstraße 7 
A-4710 Grieskirchen 
T +43 507 507-26 
F +43 7248 65054 
office.oberoesterreich@wilo.at 
www.wilo.at

Schweiz
EMB Pumpen AG 
Gerstenweg 7 
CH-4310 Rheinfelden 
T +41 61 83680-20 
F +41 61 83680-21 
info@emb-pumpen.ch 
www.emb-pumpen.ch

Erreichbar Mo–Do 7-18 Uhr, Fr 7-17 Uhr.

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

– Informationen über Ansprechpartner vor Ort

– Versand von Informationsunterlagen

���»ÐºÛ���Ù¤¢§�¥´¬�±¡®�÷¡¬£¢¡£¹Ð�
Ùª·¤©´¢Ï�®¥�§�»ÐÛÊ���Ù¤¢§

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland

Standorte weiterer  
Tochtergesellschaften
Die Kontaktdaten finden Sie 
unter www.wilo.com.

Stand Mai 2013


