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1. Všeobecne 

Návod na montáž a obsluhu je súčasť ou zariade-
nia. Musí byť vždy k dispozícii v blízkosti zariade-
nia. Presné dodržanie tohto pokynu je predpok-
ladom používania podľa predpisov a správnej
obsluhy zariadenia. 
Návod na montáž a obsluhu zodpovedá vyhoto-
veniu zariadenia a stavu bezpečnostno-technik-
kých noriem položeným za základ v čase tlače.

1.1 Účel použitia
Čerpadlo sa používa na čerpanie čírych kvapalín
do domácností, poľnohospodárstva, priemyslu
atď. (Hlavné oblasti použitia: zásobovanie vodou,
rozvod vody – zásobovanie vežových vodojemov
– zavlažovacie zariadenia, zavlažovanie– vyso-
kotlakové čistenie– čerpanie kondenzátu –
zvlhčovanie vzduchu– priemyselné cirkulácie a
v spojení s akýmkoľvek druhom stavebnicového
konštrukčného systému).

- Hasiace systémy – zásobovanie vykurovacích
kotlov (Bypass-Kit potrebný).

1.2 Parametre pripojenia a výkonu 
• Maximálny prevádzkový tlak (podľa modelu):

• Oblasť teploty prepravovaného média:
(Vyhotovenie s EPDM/syntetický kaučuk/-tesne-
ním) - 15° do + 90°C

• Max. vonkajšia teplota: + 40°C max.
• Min. prítokový tlak: Podľa hodnoty NPSH/čistá

sacia výška/ čerpadla

Emisia zvuku: Táto závisí od veľkosti čerpadla,
jeho počtu otáčok, porubu a typu motora. Môže
v určitých prípadoch dosahovať do 70 dB(A) pri
50 Hz a 75 dB(A) pri 60 Hz.

2. Bezpečnosť 

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

2.1 Označovanie upozornení v návode na obsluhu

Symboly:

Všeobecný výstražný symbol

Nebezpečenstvo elektrického napätia

POKYN: ...

Signálne slová:

NEBEZPEČENSTVO! Akútne nebezpečná situá-
cia.
Nerešpektovanie má za následok smrť alebo
ťažké zranenia.

VAROVANIE! Používateľ môže utrpieť (ťažké)
poranenia. „Varovanie“ znamená, že pri nedo-
držaní príslušného pokynu môže pravdepodob-
ne dôjsťk (ťažkému) ublíženiu na zdraví.

OPATRNE! Existuje nebezpečenstvo poškodenia
čerpadla/zariadenia. 'Opatrne' sa vzťahuje na
možné škody na výrobku nerešpektovaním
upozornenia.

POKYN: Užitočné upozornenie pre manipuláciu
s výrobkom. Upozorňuje tiež na možné problé-
my.

2.2 Spôsobilosť personálu
Personál vykonávajúci montáž musí mať pre tieto
práce potrebnú kvalifikáciu.  

2.3 Nebezpečenstvá pri nerešpektovaní bezpeč-
nostných upozornení
Nerešpektovanie bezpečnostných upozornení
môže mať za následok ohrozenie osôb a čerpad-
la/zariadenia. Nerešpektovanie bezpečnostných
upozornení môže viesť k strate akýchkoľvek
nárokov na náhradu škôd.
Ich nerešpektovanie môže jednotlivo so sebou
prinášanapríklad nasledovné ohrozenia:

• Zlyhanie dôležitých funkcií čerpadla/zariadenia,
• Zlyhanie predpísaných postupov údržby a opráv,
• Ohrozenie osôb účinkami elektrického prúdu,

mechanickými a bakteriologickými vplyvmi,
• Vecné škody.

2.4 Bezpečnostné upozornenia pre prevádzkovate-
ľa
Je nevyhnutné dodržiavať platné predpisy pre
ochranu proti úrazom.
Je nevyhnutné vylúčiť ohrozenia v plyvom elek-
trickej energie. Nariadenia miestnych alebo vše-
obecných predpisov [napr. IEC, VDE atď.] a naria-
denia miestnych dodávateľských energetických
podnikov sa musia rešpektovať.

2.5 Bezpečnostné upozornenia pre kontrolné
a montážne práce
Prevádzkovateľ musí dbať o to, aby všetky kon-
trolné a montážne práce vykonával oprávnený a
kvalifikovaný odborný personál, ktorý dôkladným
štúdiom návodu na používanie získal dostatočné
informácie.
Práce na čerpadle/zariadení sa môžu vykonávať,
len keď je odstavené.

102 - 105 Samonastaviteľné tesnenie hriadeľa10 bar
302 - 304 Teleso čerpadla16 bar
502 - 504 max.
802 - 804 Prívodný tlak: 6 bar
106 - 112 Samonastaviteľné tesnenie hriadeľa 16 bar
305 - 312 Teleso čerpadla 16 bar
505 - 512 max.
805 - 807 Prívodný tlak: 10 bar
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2.6 Svojvoľná prestavba a výroba náhradných die-
lov
Zmeny na čerpadle/zariadení sú prípustné len po
dohode s výrobcom. Originálne náhradné diely
a výrobcom schválené príslušenstvo slúžia bez-
pečnosti. Použitím iných dielov môže zaniknúť
zodpovednosť za škody, ktoré na základe toho
vzniknú.

2.7 Nedovolené spôsoby prevádzky
Bezpečnosť prevádzky dodaného čerpadla/ 
zariadenia je zaručená len pri používaní podľa
predpisov, zodpovedajúc odseku 4 návodu na
obsluhu. Hraničné hodnoty uvedené
v katalógu/údajovom liste nesmú byť v žiadnom
prípade nedosiahnuté, resp. prekročené.

3.Preprava a prechodné uskladnenie

Pri prijatí čerpadla/zariadenia okamžite prekon-
trolovať poškodenia pri preprave. V prípade
zistenia poškodenia pri preprave je potrebné
vykonať potrebné kroky v priebehu príslušnej
lehoty u prepravcu.
V prípade, ak sa má dodané čerpadlo/zariadenie
inštalovať neskôr, musí sa prechodne uskladniť
na suchom mieste a chrániť pred škodlivými von-
kajšími vplyvmi (ako napr. vlhkosť, mráz atď.).

NEBEZPEČENSTVO! Akútne nebezpečenstvo
poranenia! 
Čerpadlo sa môže prevrátiť. Ťažisko čerpadla leží
pomerne vysoko a jeho odstavná plocha je nízka.
Preto je potrebné učiniť nevyhnutné bezpeč-
nostné opatrenia, aby sa čerpadlo zabezpečilo
proti prevráteniu a tak sa vylúčilo ohrozenie
osôb.

POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia čerpadla!
Nebezpečenstvo poškodenia neodbornou mani-
puláciou pri preprave a uskladnení. S čerpadlom
manipulovať, dvíhať a prepravovať opatrne, aby
sa pred jeho inštaláciou nepoškodilo.

4. Popis produktu a príslušenstva 

4.1 Popis (obr. 1, 2, 5):
1 - Ventil s nožným ovládaním
2 - Uzatváracie zariadenie na nasávacej strane
3 - Uzatváracie zariadenie na strane výtlaku
4 - Zamedzovač spätného toku
5 - Nasávacia-/odvzdušňovacia skrutka
6 - Výpustná skrutka
7 - Pripevnenie rúry alebo príchytka na rúry 
8 - Čistič nasávaného vzduchu
9 - Zberná nádrž

10 - verejná sieť pitnej vody
11 - Motorový istič
12 - Betónový podstavec
13 - Kohútik
HA - max. nasávacia výška
HC - minimálna prítoková výška

4.2 Čerpadlo
Čerpadlo je vertikálne viacstupňové (2 až 12 stu-
pňov) nie samonasávacie, normálne nasávacie
odstredivé čerpadlo integrovanej konštrukcie.
Prechod hriadeľa je hermeticky utesnený so sta-
noveným normalizovaným tesnením hriadeľa.
Zvarená oválna príruba na telese PN 16: Dodávka
obsahuje oválne liatinové protiľahlé príruby ako aj
tesnenia a skrutky.

4.3 Motor
Suchý motor - 2-pólový.
Krytie motora: IP 54
Izolačná trieda: F
1-fázový motor:  Integrovaný tepelný motorový
istič - autoreset kondenzátor integrovaný v svor-
kovej skrinke.

* Štandardné napätie: (50Hz) ± 10% - (60Hz) ± 6%

Max. počet štartov motora za hodinu

4.4 Nepovinné príslušenstvo
By-pass Kit - uzatváracie ventily– tlaková-
/zásobná nádrž alebo pozinkovaná nádrž – och-
ranná nádrž proti tlakového rázu - rozvodová
skriňa – oválna ušľachtilá oceľ - protiľahlá príruba
z ušľachtilej ocele PN16 so závitom - motorový
istič - zabraňovač spätného toku – ventil s nož-
ným ovládaním – vibračná ochranná spojka -
ochranná konštrukcia pre beh na sucho – závito-
vá vsuvka s vonkajším závitom (ušľachtilá oceľ)…

5.Inštalácia

2 štandardné montážne polohy:
• obr. 1: Čerpadlo v odsávacej prevádzke
• obr. 2: Čerpadlo v prítokovej prevádzke cez zber-

nú nádrž (9) alebo cez verejnú sieť pitnej vody
(10). s ochranou chodu na sucho.

5.1 Montáž
Čerpadlo umiestniť na suchom, mrazuvzdornom
a ľahko dostupnom mieste v blízkosti miesta prí-
toku.
Montáž na betónovom podstavci (najmenej 10
cm vysoký) (12) s pripevnením v podstavci
(Plán montáže pozri obr. 3).
Medzi podstavcom a podlahou na zabránenie
prenosu kmitania a hluku namontovať tlmič
(z korku alebo zosilneného kaučuku). Pred kon-
ečným pripevnením podstavca zaistiť, aby čer-
padlo bolo presne kolmo nasmerované. Kliny
použiť v prípade potreby.

Výkon motora (kW)     0,37      0,55      0,75     1,1       1,5         1,85     2,2       2,5
Priamo                  100      90      75     60     50      45     40     40

FREKVENCIA 50Hz 60Hz
Počet otáčok U/min 2900 3500
Navíjať* 3 ~ ≤ 4 230/400 V 220/380V až 254/440V
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Dbajte na to, aby výška miesta inštalácie ako aj
teplota prepravovaného média mohli obmedziť
výkon nasávania čerpadla.

POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia čerpadla!
Pri teplotách prepravovaného média nad 80 °C,
stanoviť čerpadlo pre prítokovú prevádzku (funk-
cia formuláru).

5.2 Hydraulické spoje
Rúru s oválnymi protišľahlými prírubami čerpadla
je možné zoskrutkovať.
Priemer rúry nesmie byť v žiadnom prípade menší
ako priemer protiľahlých prírub.
Nasávacie potrubie podľa možností krátko

podržať a obmedziť armatúry v nasávacom
potrubí, ktoré zmenšujú nasávací výkon (rúrkové
koleno, ventily, zmenšujúce prierez trubky arma-
túry...).

POZOR! Spojenia potrubia s príslušnými materi-
álmi dobre utesniť!  Do nasávacieho potrubia sa
nesmie dostať žiaden vzduchu;Nasávacie potru-
bie umiestniť vždy vzostupne (min. 2 %) (pozri
obr. 1).

- Použiť držiaky alebo putá, aby hmotnosť potrubia
nespočívala na čerpadle.

- Šípka na telese čerpadla označuje smer toku pre-
pravovaného média.

- Na ochranu čerpadla pred tlakovými nárazmi
zabudovať na strane výtlaku spätný ventil.

Na dodávanie silne kyslíkatej alebo horúcej vody
odporúčame, zabudovať Bypass-Kit (obr. 1,
Poz. BP).

5.3 Elektrická prípojka
Elektrickú prípojku je možné rozvádzať elektro-
inštalatérom, ktorý je schválený miestnymi ener-
getickými závodmi (EZ) podľa platných miest-
nych predpisov (napr. VDE-predpisy).

- Elektrické parametre (frekvencia, napätie, meno-
vitý prúd) motora sú označené na štítku.

- Druh prúdu a napätie sieťovej prípojky musia
zodpovedať údajom na štítku..

- Výbava motora s elektrickým motorovým ističom
je povinná. Je prevedená motorovým ističom,
ktorý je nastavený na intenzitu prúdu ako je vyz-
načené na štítku.

- Podstatné je aby bol zapojený prerušovač
s poistkami na ochranu siete.

Elektrická sieť
Použite kábel, ktorý zodpovedá EDF/národná
elektrárenská spoločnosť/-normám

- Trojfázový: 4-žilový kábel (3 fázy+uzemnenie)
V danom prípade vyrezať otvor do krytu svorko-
vej skrinky, pripojiť upchávku a zapojiť motor
odpovedajúci schéme zapojenia v svorkovej
skrinke. (obr. 4).

POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia čerpadla!
Elektrická chyba v pripojení môže spôsobiť
poškodenie motora. 
Čerpadlo/zariadenie uzemniť podľa predpisov.
Elektrický kábel nesmie nikdy prísť do styku
s potrubím alebo s čerpadlom. Okrem toho
musí byť kompletne chránený pred vlhkosťou.

Pre prípad vylúčenia preťaženia hnacieho motora
čerpadla s meničom frekvencie, nezabudnite
prosím dôkladne naštudovať návod na obsluhu
a montáž meniča frekvencie.
Ten nesmie na svorkovom napätí motora vyrobiť
špičku napätia viac ako 850 V ako aj rýchlosť
zmeny napätia (dU/dt) viac ako 2500 V/µs, pre-
tože ak signál napätia prekročí menované hod-
noty, môže spôsobiť škody na motorovom naví-
janí. 
V opačnom prípade sa vloží LC-filter (Indukcia –
kondenzátor) medzi menič frekvencie a motor.
Ten sa musí pripojiť na motor podľa možnosti čo
najkratším - patrične odrezaným káblom

6.UVEDENIE DO PREVÁDZKY

6.1 Príprava na premývanie
POZOR! Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia!
Naše čerpadlá boli v podniku hydraulicky odskú-
šané Preto je možné, že sa vo vnútri nachádza
ešte voda. Z hygienických dôvodov sa odporúča
pred použitím čerpadla premytie v sieti pitnej
vody. 

6.2 Plnenie a odvzdušnenie
POZOR! Čerpadlo nesmie nikdy ani na krátky čas
pracovať bez mazania.

Čerpadlo v prietokovej prevádzke (obr. 2)
- Na strane výtlaku uzavrieť uzavierací ventil (3), 
- Otvoriť odvzdušnovaciu skrutku, otvoriť na nasá-

vacej strane uzavierací ventil (2) a čerpadlo cel-
kom naplniť.
Odvzdušňovaciu skrutku uzavrieť až po vypuste-
ní vody a po úplnom odvzdušnení čerpadla.

NEBEZPEČENSTVO! Pozor na horúcu vodu -
horúci prúd vody môže vystreknúť z odvzduš-
novacieho otvoru. Prijať stanovené opatrenia
na ochranu osôb a motora.

Čerpadlo v chode nasávania
Dve možnosti naplnenia čerpadla.:
1. Možnosť (obr. 5-1): 

- Uzavrieť na strane výtlaku uzavierací ventil (3),
otvoriť na nasávacej strane uzavierací ventil (2).

- Odstrániť odvzdušňovaciu skrutku (5) 

Výška Strata výšky Teplota Strata výšky
0 m 0 mCL 20 °C 0,20 mCL

500 m 0,60 mCL 30 °C 0,40 mCL
1000 m 1,15 mCL 40 °C 0,70 mCL
1500 m 1,70 mCL 50 °C 1,20 mCL
2000 m 2,20 mCL 60 °C 1,90 mCL
2500 m 2,65 mCL 70 °C 3,10 mCL
3000 m 3,20 mCL 80 °C 4,70 mCL

90 °C 7,10 mCL
100 °C 10,30 mCL
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- Uvoľniť spodnú uvoľňovaciu skrutku na skrini
čerpadla (6) (približne o 4 až 5 obrátok).

- Doplna naplniť pomocou lievika zavedeného do
odvzdušnovacieho otvoru čerpadla a nasávacieho
potrubia.

- Ak voda vyteká a v čerpadle sa už nenachádza
vzduch, plnenie je ukončené.

- Opäť prišrubovaťodvzdušňovaciu zátku a spodnú
uvoľňovaciu skrutku.
2. Možnosť (obr. 5-2): 
Plnenie sa môže zjednodušiť v prípade, ak sa
v nasávacom potrubí čerpadla nainštaluje verti-
kálna trubica Ø 1/2" vybavená uzavieracím kohú-
tikom a lievikom.

Horná časť trubice sa musí nachádzať minimálne
50 mm nad odvzdušňovacím otvorom.

- Uzavrieť na strane výtlaku uzavierací ventil (3),
otvoriť na nasávacej strane uzavierací ventil (2).

- Otvoriť uzavierací kohútik a odvzdušňovanie.
- Uvoľniť spodnú uvoľňovaciu skrutku na skrini

čerpadla (6) (približne o 4 až 5 obrátok).
- Nasávacie potrubie a čerpadlo naplniť doplna až

pokým sa voda vystrekne z odvzdušňovacieho
otvoru (5).

- Uzavrieť uzavierací kohútik (tento môže ostať na
mieste a stanovišti), odstrániť trubicu, uzavrieť
odvzdušňovanie (5), opäť priskrutkovať uvoľňo-
vaciu skrutku (6).

Chránič chodu bez oleja
Aby sa zabránilo chodu čerpadla bez oleja, vznik-
nutého nedopatrením, odporúčame chránič
chodu čerpadla bez oleja pomocou plavákového
spínača alebo tlakového spínača.

6.3 Kontrola smeru otáčania motora
- Ľahký počet chodov čerpadla otáčaním štrbino-

vého hriadeľa (na strane ventilátora) preveriť
pomocou plochého skrutkovača.

3-fázový motor:
- Zapnite motor krátkym pritlačením odpojovača

a presvedčte sa, či sa otáčal v smere šípky, ktorý
je uvedený na štítku čerpadla.

- V prípade, ak sa tak nestane, je potrebné obidve
fázy trojfázového motora vymeniť na svorke
motora alebo spínači.

1-fázový motor:
Jednofázové motory a motory prestavovacieho
mechanizmu sú nastavené tak, aby sa pohybovali
v správnom smere otáčania.
Nastavenie vykonal výrobca a je nezávislé od sie-
ťovej prípojky.

6.4 Štart
NEBEZPEČENSTVO! Podľa teploty prepravova-
ného média a riadiacich cyklov čerpadla môže
povrchová teplota (čerpadlo, motor) prekročiť
68 °C. V danom prípade inštalovať potrebné
bezpečnostné zariadenia.

POZOR! Pri nulovom prietokovom množstve
(uzavretý uzavierací ventil na strane výtlaku)
nesmie čerpadlo pri studenej vode (T < 40 °C)
bežať dlhšie ako 10 minút; pri teplej vode
(T > 60 °C) nie dlhšie ako 5 minút.

Odporúčame zabezpečiť minimálny objemový
tok najmenej 10 % menovitého objemového
toku čerpadla, aby sa zabránilo kavitácii v hornej
časti čerpadla.

- Uzavierací ventil na strane výtlaku držať uzavre-
tý.

- Spustiť čerpadlo.
- Otvoriť odvzdušnenie, aby vzduch mohol unikať.

V prípade, že po 20 sekundách nevystrekne rov-
nomerne prúd vody z otvoru, uzavrieť odvzduš-
nenie a zastaviť čerpadlo. 20 sekúnd počkať, aby
sa mohol nahromadiť vzduch.

- Opäť spustiť čerpadlo.
- V prípade, ak je to potrebné (pri nasávacej

výške > 5 m), zopakovať pracovný postup.
- Ak z odvzdušňovacieho otvoru uniká rovnomerný

prúd vody (čerpadlo teda dodáva prítlak), pomaly
otvoriť uzavierací ventil na strane výtlaku. Čer-
padlo musí teraz nasávať.

- Stabilitu prítlaku preveriť manometrom, v prípade
výkyvov tlaku opätovne odvzdušniť.

- V prípade, ak sa to nepodarí, čerpadlo opätovne
naplniť a odznovu vykonať celý pracovný postup.

- K uzavretiu odvzdušnenia uzavrieť uzavierací
ventil na strane výtlaku a odvzdušnenie. Čerpad-
lo na 20 sekúnd zastaviť. Potom opätovne spu-
stiť čerpadlo a otvoriť odvzdušnenie. V prípade,
že uniká vzduch, opätovne vykonať celý pracov-
ný postup.

- Otvoriť uzavierací ventil na strane výtlaku, aby sa
dosiahol želaný prevádzkový bod.

- Zabezpečiť, aby bolo nasávané množstvo tekutín
menšie alebo presne také ako je zaznačené na
výrobnom štítku.

7. Údržba
POZOR! Pred každým zásahom musí/musia čer-
padlo/á byť zapnutý bez napätia.
Nikdy nevykonávať údržbu na spustenom čer-
padle.
Čerpadlo a motor udržiavať v čistote.
Na mrazuvzdornom mieste by nemalo byť čer-
padlo aj pri dlhšom vyradení z prevádzky
vyprázdnené.
Ložisko spojky je pre dosiahnutie svojej úplnej
životnosti namastené a preto nemusí byť potom
opäť mastené.

Motor: Motorové ložiská sú pre dosiahnutie svo-
jej úplnej životnosti namastené a preto nemusí
byť potom opať mastené.

Samonastaviteľné tesnenie hriadeľa:
Samonastaviteľné tesnenie hriadeľa nie je
potrebné počas prevádzky udržiavať.Nikdy nes-
mie bežať nasucho.

Výmenné intervaly
Po akých odstupoch musí byť samonastaviteľné
tesnenie hriadeľa vymenené, závisí od násled-
ných prevádzkových podmienok čerpadla: 

- Teplota a tlak prepravovaného média.
- Frekvencia štartov: Nepretržitá prevádzka alebo

prerušovaná prevádzka.
Ako často musia byť vymenené ostatné zložky,
závisí od prevádzkových podmienok ako aj zaťa-
ženia čerpadla a od vonkajšej teploty.
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8. Poruchy, príčiny a odstránenie

V prípade, ak sa prevádzková porucha nedá
odstrániť, obráťte sa prosím na odborníkov
alebo na najbližšie servisné stredisko firmy
Wilo alebo jej zastúpenie.

Poruchy Príčiny Odstránenie
Čerpadlo beží, ale nečerpá Čerpadlo je vnútri upchaté cudzím tele-

som
Čerpadlo rozmontovať a očistiť

Nasávacie potrubie je upchaté Nasávacie potrubie očistiť
Vzduch v nasávacom potrubí Skontrolovať utesnenie spoločného prívodného

potrubia až k čerpadlu a utesniť.
Čerpadlo nenasávalo alebo bežalo
naprázdno.

Naplniť čerpadlo
Skontrolovať utesnenie ventilu s nožným ovlád-
aním

Nasávací tlak primalý, zvuky skutočnej
kavitácie

Privysoké nasávacie straty alebo priveľké nasá-
vacie výšky (skontrolovať NPSH čerpadla a cel-
kového zariadenia )

Napätie pripojené na motore je primalé. Skontrolovať napätie na svorke motora a prie-
rez vodiča

Čerpadlo vibruje Zoskrutkovanie spodnej časti je uvoľ-
nené

Skontrolovať všetky skrutkové spoje a pevne
utiahnuť.

Čerpadlo je blokované cudzím telesom Čerpadlo rozmontovať a očistiť
Ťažký chod motora. Zabezpečiť, aby sa čerpadlo otáčalo bez

anomálneho odporu.
Chybná elektrická prípojka Skontrolovať motor prípojky čerpadla.

Motor prehriaty Nedostatočné napätie Skontrolovať napätie na pripojovacej svorke
motora, mala by predstavovať v priebehu od
± 10% (50 Hz) príp.- ± 6 % (60 Hz) menovité-
ho napätia.

Čerpadlo je blokované cudzím telesom Čerpadlo rozmontovať a očistiť
Vonkajšia teplota vyššia ako + 40°C Motor je vyložený pre prevádzku pri vonkajšej

teplote nanajvýš + 40°C
Chybná prípojka/zapojenie v svorkovej
skrinke

Prípojky/zapojenie vykonať podľa štítu motora
a obr. 4

Čerpadlo nedodáva dostatočný
prítlak

Rýchlosť motora nedostatočná
(cudzie teleso...)

Čerpadlo rozmontovať a cudzie teleso/poruchu
odstrániť

Motor je defektný Vymeniť motor
Nesprávne naplnenie čerpadla Otvoriť odvzdušnenie čerpadla a odvzdušňovať

tak dlho, až kým sa nebudú vyskytovať vzdu-
chové bubliny.

Motor sa otáča nesprávnym smerom 
(3-fázový motor)

Smer otáčania otočiť naspäť zatiaľ čo sa 2 fázy
na svorkách motora nevymenia.

Odvzdušňovacia zátka nie je správne
zaskrutkovaná

Skontrolovať a správne priskrutkovať

Na motore je pripojené nedostatočné
napätie.

Skontrolovať napätie na pripojovacej svorke
motora, prierez vodiča a zapojenie.

Istič sa uvoľnil Termo-istič je nesprávne nastavený (pri-
malý)

Namerať intenzitu elektrického prúdu pomocou
merača prúdu a porovnať s intenzitou elektrik-
kého prúdu označeného na štítku motora

Napätie prinízke Skontrolovať fázy a príp. vymeniť kábel
Jedna fáza je prerušená Skontrolovať fázy a príp. vymeniť kábel
Termo-istič je defektný Vymeniť
Poistka sa prepálila Vymeniť

Objemový tok je nepravidelný Výška nasávania (Ha) nie je dodržaná Skontrolovať podmienky a odporúčania k mon-
táži uvedené v tomto návode na obsluhu

Nasávacie potrubie má  menší priemer
ako čerpadlo

Nasávacie potrubie musí mať rovnaký priemer
ako nasávací otvor čerpadla

Čistič nasávania a nasávacie potrubie sú
čiastočne upchaté

Rozmontovať a očistiť
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9. Náhradné diely

Objednanie náhradných dielov sa uskutoční
miestnym odborníkom a/alebo servisným stredi-
skom firmy Wilo.
Aby sa zabránilo spätným dotazom a nesprávnej
obsluhe, je potrebné pri každej objednávke uvie-
sť všetky údaje na výrobnom štítku. 

Technické zmeny vyhradené!





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
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage 
I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n. 
1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja 
tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas 
2006/42/CE.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía

De gebruikte 50 Hz inductie-elektromotoren – draaistroom, kooianker, ééntraps – 
conform de ecodesign-vereisten van de verordening 640/2009.

I motori elettrici a induzione utilizzati da 50 Hz – corrente trifase, motore a gabbia di 
scoiattolo, monostadio – soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile del 
regolamento 640/2009.

Los motores eléctricos de inducción de 50 Hz utilizados (de corriente trifásica, rotores en 
jaula deardilla, motores de una etapa) cumplen los requisitos relativos al ecodiseño 
establecidos en el Reglamento 640/2009.

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen. Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le 
pompe per acqua.

De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para 
bombas hidráulicas.

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente normas armonizadas adoptadas, especialmente: 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
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o 
anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.

Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt 
bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.

Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med 
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção 
ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE  

Direktivet om energirelaterade produkter  2009/125/EG Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

Os motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados – corrente trifásica, com rotor em 
curto-circuito, monocelular – cumprem os requisitos de concepção ecológica do 
Regulamento 640/2009.

De använda elektriska induktionsmotorerna på 50 Hz – trefas, kortslutningsmotor, 
enstegs – motsvarar kraven på ekodesign för elektriska motorer i förordning 640/2009.

De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse – trefasevekselstrøms 
kortslutningsmotor, ettrinns – samsvarer med kravene til økodesign i forordning 
640/2009.

Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as 
bombas de água.

Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar. I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida anvendte harmoniserte standarder, særlig: 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
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan 
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i 
maskindirektivet 2006/42/EF.

A kisfeszültség  irányelv védelmi el írásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. 
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet ség irányelv: 2004/108/EK
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter Energiával kapcsolatos termékekr l szóló irányelv: 2009/125/EK
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori, 
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia.

De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer - trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trins -
opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok – háromfázisú, kalickás forgórész, 
egyfokozatú – megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek.

Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia vastaava.

I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for 
vandpumper.

A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek megfelel en.

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu. anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az el z  oldalt

CS PL RU
Prohlášení o shod  ES Deklaracja Zgodno ci WE     
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím 
p íslušným 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
Cíle týkající se bezpe nosti stanovené ve sm rnici o elektrických za ízeních nízkého nap tí 
jsou dodrženy podle p ílohy I, . 1.5.1 sm rnice o strojních za ízeních 2006/42/ES.

Przestrzegane s  cele ochrony dyrektywy niskonapi ciowej zgodnie z za cznikiem I, nr 
1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

  ,      
,    I,  1.5.1    

 2006/42/ G.
Sm rnice o elektromagnetické kompatibilit  2004/108/ES dyrektyw  dot. kompatybilno ci elektromagnetycznej 2004/108/WE   2004/108/EG 
Sm rnice pro výrobky spojené se spot ebou energie 2009/125/ES Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwi zanych z energi  2009/125/WE.   ,    2009/125/

Použité 50Hz t ífázové induk ní motory, s klecovým rotorem, jednostup ové – vyhovují 
požadavk m na ekodesign dle na ízení 640/2009.

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz – trójfazowe, wirniki klatkowe, jed-
nostopniowe – spe niaj  wymogi rozporz dzenia 640/2009 dotycz ce ekoprojektu.

   50  –  , 
,  –     

Vyhovuje požadavk m na ekodesign dle na ízení 547/2012 pro vodní erpadla. Spe niaj  wymogi rozporz dzenia 547/2012 dotycz cego ekoprojektu dla pomp wodnych.      547/2012   
.

použité harmoniza ní normy, zejména: viz p edchozí strana stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci: patrz poprzednia strona     ,   : .  p y, j p y y , g p p p ,

EL TR RO
    CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara ie de conformitate

     ’       
  :

Bu cihazın teslim edildi i ekliyle a a ıdaki standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: Prin prezenta declar m c  acest produs a a cum este livrat, corespunde cu urm toarele 
prevederi aplicabile:

 E     2006/42/E AB-Makina Standartları 2006/42/EG Directiva CE pentru ma ini 2006/42/EG
           

 I, . 1.5.1       2006/42/EG.
Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e 
uygundur.

Sunt respectate obiectivele de protec ie din directiva privind joasa tensiune conform 
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind ma inile 2006/42/CE.

  E -2004/108/E Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic  – directiva 2004/108/EG
        2009/125/E Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına ili kin yönetmelik 2009/125/AT Directiv  privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

    50 Hz – ,  
,  –       

 640/2009.

Kullanılan 50 Hz indüksiyon elektromotorları – trifaze akım, sincap kafes motor, tek 
kademeli – 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarımla ilgili gerekliliklere uygundur.

Electromotoarele cu induc ie, de 50 Hz, utilizate – curent alternativ, motor în scurtcircuit, 
cu o treapt  – sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprin i în Ordonan a 
640/2009.

        547/2012  
.

Su pompaları ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarıma ili kin gerekliliklere 
uygun.

În conformitate cu parametrii ecologici cuprin i în Ordonan a 547/2012 pentru pompe de 
ap .

  , :   kısmen kullanılan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa standarde armonizate aplicate, îndeosebi: 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 šo m s apliecin m, ka šis izstr d jums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Maš nu direkt va 2006/42/EK Mašin  direktyv  2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direkt vas droš bas m r i tiek iev roti atbilstoši Maš nu direkt vas 
2006/42/EK 
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi Žemos tampos direktyvos keliam  saugos reikalavim  pagal Mašin  direktyvos 
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt .

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn tisk s savietojam bas direkt va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv  2004/108/EB
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ Direkt va 2009/125/EK par ar ene iju saist tiem produktiem Su energija susijusi  produkt  direktyva 2009/125/EB
Kasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline) 
vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori – mai str va, ssl guma rotora motors, 
vienpak pes – atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina pras b m.

Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai – trifaz s tampos, su narveliniu rotoriumi, 
vienos pakopos – atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament  
640/2009.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega. Atbilstoši Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina pras b m denss k iem. Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament  547/2012 d l vandens 
siurbli .

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk piem roti harmoniz ti standarti, tai skait : skat t iepriekš jo lappusi pritaikytus vieningus standartus, o b tent: žr. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES – izjava o skladnosti E -   
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštruk nej série v dodanom vyhotovení 
vyhovujú nasledujúcim príslušným 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
Bezpe nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v zmysle prílohy I, . 1.5.1 
smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s 
prilogo I, št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseženi.

           
 I,  1.5.1     2006/42/E .

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES E   –  2004/108/E
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo   ,    2009/125/

Použité 50 Hz induk né elektromotory – jednostup ové, na trojfázový striedavý prúd, s 
rotormi nakrátko – zodpovedajú požiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení 
640/2009.

Uporabljeni 50 Hz indukcijski elektromotorji – trifazni tok, kletkasti rotor, enostopenjski – 
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 640/2009.

   50 Hz –  ,   
,  –        

640/2009.
V súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné erpadlá. izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne rpalke.       547/2012   .

používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo 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 
važe im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu enoj verziji odgovaraju slede im 
važe im propisima:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ EZ direktiva za mašine 2006/42/EZ
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vulta  Baxx huma konformi mal-
Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Ciljevi zaštite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1 
smjernice o strojevima 2006/42/EZ.

Ciljevi zaštite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive 
za mašine 2006/42/EZ.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-u u tal-ener ija Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Il-muturi elettri i b’induzzjoni ta’ 50 Hz u ati- tliet fa ijiet, squirrel-cage, singola - 
jissodisfaw ir-rekwi iti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.

Korišteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori – trofazni, s kratko spojenim rotorom, 
jednostupanjski – odgovaraju zahtjevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.

Koriš eni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori – trofazni, s kratkospojenim rotorom, 
jednstepeni – odgovaraju zahtevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.

b'mod partikolari: ara l-pa na ta' qabel primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu
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