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1. Γενικά
Εγκατάσταση και θέση σε λειτ�υργία μ�ν� απ� ειδικευμέν�
πρ�σωπικ�

1.1 �ρήση
Η αντλία �ρησιμ�π�ιείται για τη μετα��ρά π�σιμ�υ νερ�ύ,
νερ�ύ �ρήσης, για μετα��ρά συμπυκνωμάτων, μίγματ�ς νερ�ύ-
γλυκ�λης μέ�ρι 35% σε γλυκ�λη ως επίσης και άλλων λεπτ� -
ρευστων υγρών �ωρίς ί�νη �ρυκτελαίων, και �ωρίς δια"ρωτικά
ή υλικά με μακρυές ίνες.
Βασικ�ί τ�μείς �ρήσης της είναι εγκαταστάσεις τρ���δ�σίας

νερ�ύ, πιεστικά συγκρ�τήματα, τρ���δ�σία λε"ήτων,
"ι�μη�α νικά συστήματα κυκλ���ρίας νερ�ύ, συστήματα
νερ�ύ ψύ&ης, πυρ�σ"εστικά συστήματα καθώς και
εγκαταστάσεις πλυντη ρίων και π�τίσματ�ς δια
ψεκασμ�ύ.

1.2 Στ�ι�εία για τ� πρ�ï�ν
1.2.1 Σύνδεση και στ�ι�εία απ�δ�σης
Μ�ν��ασικ� ρεύμα:
1 ~ 230 V (± 10 %)/50 Hz ή
220 V (-10%)/60 Hz - 240 V (+6%)/60 Hz
Τρι�ασικ� ρεύμα:
3 ~ 230 / 400 V (± 10 %) / 50 Hz ή
220/380 V (-10%)/60 Hz - 265/460 V (+10%)/60 Hz
Ϊσ�ύς κινητήρα: Βλέπε πινακίδα
Μέγιστη Απ�ρρ��ώμενη 
ισ�ύς: Βλέπε πινακίδα
Θερμ�κρασία υγρ�ύ
κυκλ���ρίας: +5 °C μέ�ρι +35 °C 
Μέγιστη επιτρεπ�μενη 
πίεση λειτ�υργίας: 10 bar
Μέγιστη επιτρεπ�μενη 
πίεση στην αναρρ��ηση: 6 bar
Μέγιστη θερμ�κρασία 
περι"άλλ�ντ�ς: 40 °C
Είδ�ς πρ�στασίας: IP 54

Αντλίες με Δια��ρετικές τάσεις /συ�ν�τητες παραδίδ�νται μετά
απ� >ήτηση.
Για κυκλ���ρία υλικών με μεγάλ� ι&ώδες (π.�. Μίγμα νερ�ύ/
γλυκ�λης) πρέπει να δι�ρθωθεί η απ�δ�ση της αντλίας
σύμ�ωνα με την υψηλ�τερη πυκν�τητα. Σε αναμί&εις γλυκ�λης
πρέπει να �ρησιμ�π�ι�ύνται πρ�σθετα αναγνωρισμένης
μάρκας με πρ�στασία απ� τη διά"ρωαη και να πρ�σέ��νται �ι
�δηγίες τ�υ κατασκευαστή.

Σε περίπτωση ανταλλακτικών πρέπει να δίδ�νται �λα τα στ�ι�εία της πινακίδας της αντλίας.

Μετρήσεις: Βλέπε πίνακα διαστάσεων 3

1.2.2 Κωδικ�π�ίηση τύπ�υ
MP 3 05 - EM / XX

MP MultiPress
(αντλία π�λυ"άθμια, �ρι>�ντια,  
�υγ�κεντρική)

@ν�μαστικ� ρεύμα Q [m3/h] στ� 
"έλτιστ� "αθμ� απ�δ�σης

Αριθμ�ς πτερωτών

Τάση σύνδεσης
DM 3 ~ 230/400 V
EM 1 ~ 230 V

Κωδικ�ς κατασκευαστή

Αντλία Συγκρ�τημα αντλίας

Τύπ�ς ιαστάσεις

H
H1 L L1

L2
L3 D1 D2

D3

1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~

MP mm

303 216 - 90 375 205 94 - 109,5 Rp1 Rp1 PG 13,5 -

304 216 216 90 423 253 94 94 157,5 Rp1 Rp1 PG 13,5 PG 11

305 216 192 90 423 253 88 88 157,5 Rp1 Rp1 PG 13,5 PG 11

603 216 192 90 375 205 94 94 109,5 Rp11/4 Rp1 PG 13,5 PG 11

604 216 192 90 423 253 88 88 157,5 Rp11/4 Rp1 PG 13,5 PG 11

605 224 206 90 448 253 104 88 157,5 Rp11/4 Rp1 PG 13,5 PG 13,5
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2. Ασ�άλεια
Αυτές �ι �δηγίες λειτ�υργίας περιέ��υν θεμελιώδεις υπ� -
δεί&εις για την εγκατάσταση και λειτ�υργία στις �π�ίες πρέπει
να δ�θεί πρ�σ��ή. Γιαυτ� τ� λ�γ� πρέπει να δια"ά>�νται απ�
τ�ν υπεύθυν� πριν απ� τη συναρμ�λ�γηση ή τη θέση σε
λειτ�υργία. Δεν πρέπει να πρ�σέ&�υμε μ�ν� τις γενικές
υπ�δεί&εις ασ�άλειας αυτής της παραγρά��υ αλλά και τις
ειδικές υπ�δεί&εις ασ�άλειας π�υ αναγρά��νται στις παρα -
κάτω παραγρά��υς.
Αυτό το µηχάνηµα δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα
(συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε περιορισµένες φυσι-
κές, νοητικές και πνευµατικές ικανότητες, καθώς και από
άτοµα τα οποία δεν διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία ή και
γνώση, εκτός και αν αυτά επιβλέπονται και λαµβάνουν οδηγίες
σχετικά µε τη χρήση του µηχανήµατος από ένα άτοµο το οποίο
είναι αρµόδιο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να µην παίζουν µε
το µηχάνηµα.

2.1 �αρακτηριστικά των υπ�δεί&εων στις �δηγίες λειτ�υργίας
@ι υπ�δεί&εις ασ�αλείας π�υ περιλαμ"άν�νται σ’αυτές τις
�δηγίες λειτ�υγίας, π�υ αν δεν πρ�σε�θ�ύν μπ�ρεί να πρ�κα -
λέσ�υν κινδύν�υς σε ανθρώπ�υς, συμ"�λί>�νται με τ� γενικ�
σύμ"�λ� κινδύν�υ:

ή με τ� παρακάτω ειδικ� σύμ"�λ� για πρ�ειδ�π�ίηση
ηλεκτρικής τάσης:

Για υπ�δεί&εις ασ�αλείας π�υ, αν δεν πρ�σε�θ�ύν, μπ�ρεί να
πρ�καλέσ�υν κινδύν�υς για τη λειτ�υργία της αντλίας/
εγκατάστασης �ρησιμ�π�ιείται η λέ&η:

2.2 Ε&ειδίκευση πρ�σωπικ�ύ
Τ� πρ�σωπίκ� π�υ ασ��λείται με τη συναρμ�λ�γηση πρέπει να
διαθέτει την απαραίτητη ε&ειδίκευση γι’ αυτές τις εργασίες.

2.3 Κίνδυν�ι εάν αγν�ηθ�ύν �ι υπ�δεί&εις ασ�αλείας
Η μη τήρηση των �δηγιών ασ�αλείας μπ�ρεί να έ�ει σαν επα -
κ�λ�υθ� τ�ν κίνδυν� πρ�σώπων, εγκατάστασης και αντλίας.
Η μη τήρηση των �δηγιών ασ�αλείας μπ�ρεί να στερήσει τ�
δικαίωμα της εγγύησης.
Ειδικ�τερα η μη τήρηση των καν�νων ασ�αλείας μπ�ρεί να
πρ�καλέσει  τ�υς ε&ής κινδύν�υς:
– Διακ�πή σ�"αρών λειτ�υργιών της αντλίας ή της εγκα -

τάστασης.
– Κίνδύν�υς για τα πρ�σωπα απ� ηλεκτρικές, μη�ανικές

επιδράσεις.

2.4 Υπ�δεί&εις ασ�αλείας για τ�ν �ρήστη
Πρέπει να πρ�σέ��νται �ι καν�νισμ�ί π�υ ισ�ύ�υν για την
πρ�ληψη ατυ�ημάτων.
Πρέπει να απ�κλεισθ�ύν �ι κίνδυν�ι π�υ πρ�έρ��νται απ� την
ηλεκτρική ενέργεια.
Πρέπει να πρ�σε�θ�ύν �ι πρ�διαγρα�ές τ�υ VDE και των
τ�πικών επι�ειρήσεων παραγωγής ενέργειας (ΔΕΗ).

2.5 Υπ�δεί&εις ασ�αλείας για εργασίες ελέγ��υ και
συναρμ�λ�γησης

@ �ρήστης πρέπει να �ρ�ντί>ει ώστε �λες �ι εργασίες ελέγ��υ
και συναρμ�λ�γησης να πραγματ�π�ι�ύνται απ� ε&�υσι�δ�τη -
μέν� και ε&ειδικευμέν� πρ�σωπικ�, τ� �π�ί� γνωρί>ει �πωσδή -
π�τε τις �δηγίες λειτ�υργίας.
Ενν�είται �τι �λες �ι εργασίες στην αντλία /εγκατάσταση
πρέπει να πραγματ�π�ι�ύνται �ταν η εγκατάσταση είναι εκτ�ς
λειτ�υργίας.

ΠP@Σ@�Η!

2.6 Αυθαίρετες τρ�π�π�ιήσεις και κατασκευή ανταλλακτικών
Μετατρ�πές στην αντλία / εγκατάσταση επιτρέπ�νται μ�ν�
μετά απ� συνενν�ηση με τ�ν κατασκευαστή. Αυθεντικά
ε&αρτήματα και ανταλλακτικά τ�υ ιδί�υ τ�υ κατασκευαστή
ε&ασ�αλί>�υν πλήρη ασ�άλεια. Η �ρήση ε&αρτημάτων άλλης
πρ�έλευσης απαλάσσει τ�ν κατασκευαστή απ� ενδε��μενες
δυσμενείς συνέπειες.

2.7 Ανεπίτρεπτ�ι τρ�π�ι λειτ�υργίας
Η ασ�άλεια λειτ�υργίας της αντλίας / εγκατάστασης είναι
εγγυημένη μ�ν�ν εάν έ��υν τηρηθεί �ι �δηγίες λειτ�υργίας
της αντιστ�ί��υ παραγρά��υ 1. Σε καμμιά περίπτωση δεν
επιτρέπεται να &επερασθ�ύν �ι �ριακές τιμές π�υ δίδ�νται στ�
�ύλλ� �αρακτηριστικών.

3. Μετα��ρά και πρ�σωρινή απ�θήκευση
Κατά τη μετα��ρά και την πρ�σωρινή
απ�θήκευση πρέπει να πρ�στατεύεται η
αντλία απ� υγρασία, παγωνιά και μη�ανικές
�θ�ρές.

4. Περιγρα�ή τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς και των
πρ�αιρετικών ε&αρτημάτων

4.1 Περιγρα�ή της αντλίας (εικ�να 1)
Π�λυ"άθμια (2 έως 5 "αθμίδες), �ρι>�ντια �υγ�κεντρική
αντλία υψηλής πίεσης, καν�νικής αναρρ��ησης, σπ�νδυλωτ�ύ
τύπ�υ με �ρι>�ντια αναρρ��ηση (θέση 1) και κατακ�ρυ�η
κατάθλιψη (θέση 2).
Τ� υδραυλικ� μέρ�ς απ�τελείται απ� επιμέρ�υς τμήματα με
τ�ν αντίστ�ι�� αριθμ� "αθμίδων απ� κελύ�η (θέση 5) και
πτερωτές (θέση 6). @ι πτερωτές είναι συναρμ�λ�γημένες πάνω
σε έναν ενιαί� ά&�να κινητήρα.
Τ� υδραυλικ� μέρ�ς περικλείεται απ� κέλυ��ς (θέση 8) τ�
�π�ί� εγγυάται ασ�αλή στεγανή λειτ�υργία. Τα τμήματα π�υ
έρ��νται σε επα�ή με τ� υγρ� �πως θάλαμ�ι "αθμίδων &
πτερωτές είναι απ� ειδικ� πλαστικ� ενώ τ� κέλυ��ς απ�
�ρωμ�νικελι�ύ�� �άλυ"α. Η δί�δ�ς τ�υ ά&�να απ� τ� κέλυ��ς
της αντλίας πρ�ς τ�ν κινητήρα στεγαν�π�ιείται ως πρ�ς τ�ν
κινητήρα με δακτύλι� στεγαν�τητας (θέση 9).
@ι τρι�ασικ�ί κινητήρες είναι ε&�πλισμέν�ι με θερμικ�
πρ�στασίας κινητήρα. Εάν η θερμ�κρασία στην περιέλι&η τ�υ
κινητήρα υπερ"εί τα επιτρεπτά �ρια σταματά η λειτ�υργία τ�υ
κινητήρα. @ κινητήρας επαναλειτ�υργεί αυτ�ματα α��ύ
ψυ�θεί.
Πρ�στασία απ� έλλειψη νερ�ύ: Η αντλία και ειδικ�τερα τα
στεγανωτικά δεν επιτρέπεται να λειτ�υργήσ�υν &ηρά. Για
πρ�στασία απ� έλλειψη νερ�ύ πρέπει να �ρ�ντίσετε για την
τ�π�θέτηση των αντίστ�ι�ων ε&αρτημάτων απ� τ� πρ�γραμμα
πρ�αιρετικών ε&αρτημάτων της WILO.
Σε συνδυασμ� με μετατρ�πέα συ�ν�τητας / �ίλτρ� κινητήρα
μπ�ρεί η αντλία να έ�ει ρύθμιση στρ��ών (Βλέπε παραγρ. 5.3).

4.2 Παράδ�ση
– Αντλία μ�ν��ασική ΕΜ ή τρι�ασική DM
– @δηγίες εγκατάστασης και λειτ�υργίας

4.3 Πρ�αιρετικά ε&αρτήματα
Τα πρ�αιρετικά ε&αρτήματα πρέπει να παραγγέλλ�νται �ωριστά.
– Πίνακας WV/COL με τ� αντίστ�ι�� ε&άρτημα για αυτ�ματ� -

π�ιη  μένη λειτ�υργία
– Πίνακας CO-ER με τ� αντίστ�ι�� ε&άρτημα για αυτ�ματ� -

π�ιημένη λειτ�υργία
– Πρ�στασία απ� έλλειψη νερ�ύ

– Συσκευή WMS στην απευθείας σύνδεση στ� σωλήνα
τρ���δ�σίας νερ�ύ

– Πλωτηρ�διακ�πτης WAEK 65 με μικρή συσκευή – διακ�πτη
(μ�ν� για μ�ν��ασικές αντλίες)

– Πλωτηρ�διακ�πτης WA 65
– Θερμικ� πρ�στασίας SK 277 με τρία εμ"απτισμένα ηλεκτ -

ρ�δια
– Πιε>�στάτης WVA

ΠP@Σ@�Η!
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διακ�πτει τη λειτ�υργία της αντλίας �ταν η θερμ�κρασία
στην περιέλι&η &επεράσει τα επιτρεπτά �ρια και &ανα"ά>ει
αυτ�ματα την αντλία σε λειτ�υργία α��ύ ψυ�θεί.

– Τ� καλώδι� σύνδεσης να έ�ει επαρκή ε&ωτερική διάμετρ�,
ώστε να ε&ασ�αλί>εται πρ�στασία απ� σταγ�νες νερ�ύ και
ελά�ρυνση καταπ�νισης έλ&ης τ�υ στεγανωτικ�ύ δακτυλί�υ
(π.�. H 05 VV-F 3/4 G 1,5).

– Η ηλεκτρική σύνδεση πραγματ�π�ιείται στ� κι"ώτι� επα�ών
της αντλίας σύμ�ωνα με τα ηλεκτρικά σ�έδια σύνδεσης
επα�ών για τρι�ασικ� ή μ�ν��ασικ� ρεύμα ("λέπε εικ�να 4).

– Η διαδρ�μή τ�υ καλωδί�υ πρέπει να είναι τέτ�ια, ώστε σε
καμιά περίπτωση να μην έρ�εται σε επα�ή με τις σωληνώσεις
ή με τ� κέλυ��ς της αντλίας ή τ�υ κινητήρα.

Εάν είναι αναγκαί� τ�π�θετείστε διακ�πτη
πρ�στασίας απ� διαρρ�ές.

5.3 Λειτ�υργία με μετατρ�πέα συ�ν�τητας
Η αντλία μπ�ρεί να λειτ�υργήσει σε σύνδεση με μετατρ�πέα
συ�ν�τητας για ρύθμιση στρ��ών. Περι��ή μετα"�λής μετα&ύ
40% και 100% τ�υ �ν�μαστικ�ύ αριθμ�ύ στρ��ών.
Τις �δηγίες εγκατάστασης και σύνδεσης θα τις πάρετε απ� τις
�δηγίες εγκατάστασης και λειτ�υργίας τ�υ μετατρ�πέα συ� -
ν�τη τας.
Για να απ��ευ�θ�ύν υπερ��ρτιση στην περιέλι&η τ�υ
κινητήρα μέ�ρι "λά"ες και πρ�κληση θ�ρύ"ων δεν επιτρέ -
πεται να αναπτύσσει � μετατρ�πέας συ�ν�τητας τα�ύτητες
ανύψωσης τάσης πάνω απ� 500 V/μs και τάσεις αι�μής πάνω
απ� 650 V. Εάν είναι πιθανές τέτ�ιες τα�ύτητες ανύψωσης
τάσης, πρέπει να τ�π�θετηθεί ανάμεσα στ�ν μετατρ�πέα
συ�ν�τητας και στ�ν κινητήρα ένα �ίλτρ� LC. Τ�ν τρ�π�
εγκατάστασης τ�υ �ίλτρ�υ πρέπει να τ�ν πάρετε απ� τ�ν
κατασκευαστή τ�υ μετατρ�πέα συ�ν�τητας ή τ�υ �ίλτρ�υ.
@ι συσκευές ρύθμισης π�υ παραδίδ�νται απ� τη WILO με
μετατρ�πέα συ�ν�τητας έ��υν ενσωματωμέν� �ίλτρ�.

6. Θέση σε λειτ�υργία
– Ελέγ&τε για επαρκή στάθμη νερ�ύ στη δε&αμενή και για

πίεση πρ�σαγωγής.

Η αντλία δεν επιτρέπεται να λειτ�υρήσει
�ωρίς νερ�. Η &ηρή λειτ�υργία καταστρέ�ει 
τα στεγανωτικά.

– Έλεγ��ς ��ράς περιστρ��ής (μ�ν� για τρι�ασικ�ύς
κινητήρες): Έλέγ&τε με "ρα�ύ�ρ�νη εκκίνηση εάν η ��ρά
περιστρ��ής της αντλίας συμ�ωνεί με τ� "έλ�ς πάνω στ�
κέλυ��ς της αντλίας. Σε λανθασμένη ��ρά περιστρ��ής
εναλλά&τε δύ� �άσεις στ� ηλεκτρικ� κι"ώτι� της αντλίας.

– Μ�ν� για τρι�ασικ�ύς κινητήρες ΄Ρυθμίστε την ΄πρ�στασία
τ�υ κινητήρα σύμ�ωνα με τ� �ν�μαστικ� ρεύμα της
πινακίδας.

– Εάν υπάρ�ει πλωτηρ�διακ�πτης ή ηλεκτρ�δια για την
πρ�στασία έλλειψης νερ�ύ τ�π�θετείστε τα με τέτ�ι� τρ�π�
ώστε �ταν η αντλία �θάνει σε μια στάθμη νερ�ύ �π�υ θα
μπ�ρ�ύσε να αναρρ��ήσει αέρα, να διακ�πτεται η λειτ�υ -
ργία της.

– Αν�ί&τε την απ��ρακτική "αλ"ίδα στην πρ�σαγ -
ωγή, αν�ί&τε τη "ίδα ε&αέρωσης (εικ�νες 1, 2,
θέση 3 SW 19) μέ�ρι να ε&έλθει υγρ�, κλείστε τη
"ίδα ε&αέρωσης, αν�ί&τε την απ��ρακτική "αλ -
"ίδα στην κατάθλιψη και "άλτε την αντλία σε
λειτ�υρία. Υπάρ�ει κίνδυν�ς εγκαύματ�ς!

– Ανάλ�γα με την κατάσταση λειτ�υργίας της
αντλίας ή της εγκατάστασης (θερμ�κρασία υγρ�ύ
μετα��ράς) μπ�ρεί να θερμανθεί π�λύ �λη η
αντλία. 
Υπάρ�ει κίνδυν�ς εγκαύματ�ς αν αγγί&�υμε την 
αντλία!

ΠΡ@Σ@�Η!

– Συσκευή ελέγ��υ ρ�ής WILO ΕΚ (Fluidcontrol)
– Διακ�πτες εγκατάστασης:

– Πλωτηρ�διακ�πτης WAO 65
– Πλωτηρ�διακ�πτης WAO EK 65 με μικρή συσκευη – διακ�πτη

(μ�ν� για μ�ν��ασικ�ύς κινητήρες)

5. Τ�π�θέτηση/Εγκατάσταση
5.1 Συναρμ�λ�γηση
Η εικ�να 2 δεί�νει την τυπική εγκατάσταση της αντλίας. @ι
τρ�π�ι εγκατάστασης και τ�π�θέτησης, �ι �π�ί�ι πρέπει να
πρ�σε�θ�ύν σ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� λειτ�υργίας ε&ηγ�ύνται παρα -
κάτω.
Η εγκατάσταση της αντλίας πρέπει να γίνει α��ύ διεκπε -
ραιωθ�ύν �λες �ι εργασίες συγκ�λλησης και μετά τ� απαιτ�ύ -
μεν� &έπλυμα των σωληνώσεων της εγκατάστασης. fένα
σώματα και ακαθαρσίες μπ�ρ�ύν να κάν�υν την αντλία
ακατάλ ληλη για λειτ�υργία.
– Τ�π�θετείστε την αντλία σε �ώρ� &ηρ� και πρ�στατευμέν�

απ� παγωνιά
– Πρ�"λέψτε �ώρ� για τις εργασίες συντήρησης
– Πρέπει να ε&ασ�αλί>εται η είσ�δ�ς αέρα απ� τη πτερωτή

ψύ&ης τ�υ κινητήρα πρ�ς τ�ν συνε��μεν� της πτερωτής
τ�ί��: ελά�ιστη απ�σταση απ� τ�ν τ�ί��: 0,3 μ.

– Η επι�άνεια τ�π�θέτησης πρέπει να είναι �ρι>�ντια και
επίπεδη

– Η σταθερ�π�ίηση της αντλίας γίνεται με δύ� "ίδες, Φ 8 mm,
πάνω σε ένα "άρθρ� ή "άση �ωρίς κραδασμ�ύς. Επίσης
μπ�ρ�ύν να �ρησιμ�π�ιηθ�ύν κ�ινά μεταλλικά αντικραδα -
σ μικά τ�υ εμπ�ρί�υ.
Για να υπάρ�ει πρ�σ"αση στη "ίδα εκκένωσης, πρέπει τ�
δάπεδ� κάτω απ� τη "ίδα εκκένωσης να είναι τ� λιγ�τερ�
20 mm �αμηλ�τερα απ� τ� επίπεδ� στερέωσης της αντλίας.

– Συνιστάται η τ�π�θέτηση απ��ρακτικών �ργάνων μπρ�στά
και πίσω απ� την αντλία (θέση 1) για την περίπτωση αλλαγής
της αντλίας και για τις εργασίες συντήρησης.

– Αμέσως μετά τ� στ�μι� κατάθλιψης της αντλίας πρέπει να
τ�π�θετηθεί "αλ"ίδα αντεπιστρ��ής.

– @ι σωλήνες αναρρ��ησης και κατάθλιψης πρέπει να  συνδε -
θ�ύν στην αντλία �ωρίς παραμέν�υσες τάσεις. Για σύνδεση
�ωρίς κραδασμ�ύς μπ�ρείτε να �ρησιμ�π�ιείστε ελαστικά
τμήματα σωλήνων ή αντικραδασμικά. Πρέπει να λη�θεί
υπ�ψη τ� "άρ�ς των σωληνώσεων.

– Για πρ�στασία των στεγανωτικών πρέπει η αντλία να ε&ασ�α -
λισθεί σύμ�ωνα με αντίστ�ι�α μέτρα τ�υ κατασκευαστή απ�
έλλειψη νερ�ύ και &ηρή λειτ�υργία. Γιαυτ� τ� σκ�π�
πρ�σ�έρει η WILO εναλλακτικές δυνατ�τητες πρ�αιρετικ�ύ
ε&�πλισμ�ύ.

– H αντλία πρέπει να πρ�στατευθεί με ένα πρ�στατευτικ�
πλέγμα στην αναρρ��ηση (απ�σταση �πών πλέγματ�ς
1 mm) ή με �ίλτρ� (θέση 5) ’για να απ��ευ�θ�ύν "λά"ες απ�
αναρρ��ηση ακαθαρσιών.

5.2. Ηλεκτρική σύνδεση

– Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματ�π�ιείται
απ� ένα αδει�ύ�� ηλεκτρ�λ�γ� εγκαταστάτη σύμ�ωνα
με τ�υς ισ�ύ�ντες καν�νισμ�ύς.

– Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει σύμ�ωνα με τ�υς
ισ�ύ�ντες καν�νισμ�ύς VDE 0730/μέρ�ς 1 με ένα ανθεκτικ�
καλώδι� σύνδεσης τ� �π�ί� είναι ε��διασμέν� με ένα �ις ή
ένα π�λυπ�λικ� διακ�πτη με άν�ιγμα επα�ών τ� λιγ�τερ� 3
�ιλι�στά.

– Ελέγ&τε τ� είδ�ς και την τάση τ�υ ρεύματ�ς
– Πρ�σέ&τε την πινακίδα της αντλίας
– Πρ�σέ&τε τη γείωση
– Ασ�άλεια απ� την πλευρά τ�υ δικτύ�υ: 10 A
– @ι τρι�ασικ�ί κινητήρες είναι ήδη ε&�πλισμέν�ι απ� τ�ν

κατασκευαστή με έναν διακ�πτη πρ�στασίας κινητήρα απ�
υπερ��ρτιση � �π�ί�ς πρέπει να ρυθμιστεί στ� �ν�μαστικ�
ρεύμα σύμ�ωνα με την πινακίδα τ�υ κυκλ���ρητή.
@ι μ�ν��ασικ�ί κινητήρες είναι ε&�πλισμέν�ι απ� τ�ν κατα -
σκευαστή με ένα θερμικ� πρ�στασίας τ�υ κινητήρα, τ� �π�ί�
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Η αντλία δεν επιτρέπεται να λειτ�υργήσει
περισσ�τερ� απ� 10 λεπτά σε μηδενική παρ��ή
(Q = 0 m3/h). Συνιστάται σε συνε�ή λειτ�υργία
της αντλίας να διατηρείται μια ελά�ιστη απαί-
τ ηση παρ��ής, 10% της �ν�μα στικής παρ��ής
της αντλίας.

7. Συντήρηση
– Η αντλία σ�εδ�ν δεν �ρειά>εται συντήρηση.

H διάρκεια >ωής της ε&αρτάται απ� τις συνθήκες λειτ�υργίας
της και επ�μένως είναι δια��ρετική. Συνιστάται �πτικ�ς
έλεγ��ς στεγαν�τητας και έλεγ��ς για ασυνήθιστ�υς
κραδασμ�ύς κάθε έ&η μήνες.

– Κατά τη λειτ�υργία της αντλίας πρέπει να περιμέν�υμε
κάπ�ι� στά&ιμ� υγρ�ύ. Σε έντ�νη διαρρ�ή υγρ�ύ πρέπει να
αλλα�θεί απ� ειδικ� � δακτύλι�ς στεγαν�τητας.

– Έντ�ν�ι θ�ρυ"�ι π�υ ��είλ�νται στα έδρανα και ασυνή -
θιστ�ι κραδασμ�ί δεί�ν�υν �θ�ρά των εδράνων. Τα έδρανα
πρέπει να αλλα�θ�ύν απ� ειδικ�.

– Πριν απ� τις εργασίες συντήρησης διακ�ψτε την παρ��ή
τ�υ ηλεκτρικ�ύ ρεύματ�ς και σιγ�υρευτείτε απ� τυ�αία
επανα��ρά τ�υ. Μην κάνετε καμία εργασία σε αντλία π�υ
λειτ�υργεί.

– kταν υπάρ�ει κίνδυν�ς παγώματ�ς και πριν απ� μεγάλες
περι�δ�υς παύσης λειτ�υργίας (π.�. κατά την περί�δ� τ�υ
�ειμώνα) πρέπει να αδειάσει η αντλία και �ι σωλήνες.
Αδειάστε την αντλία α��ύ αν�ί&ετε την "ίδα εκκένωσης
(εικ�να 1, 2, θέση 4), τ� σωλήνα της αναρρ��ησης α��ύ
αν�ί& ετε τη "ίδα ε&αέρωσης, τ� σωλήνα κατάθλιψης α��ύ
αν�ί&ετε μια παρ��ή.

ΠΡ@Σ@�Η!
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Βλά"η

Η αντλία δεν λειτ�υργεί

Η αντλία λειτ�υργεί αλλά δεν
μετα�έρει υγρ�

Η αντλία δεν έ�ει �μ�ι�μ�ρ�η
παρ��ή

Πίεση ανεπαρκής

Η αντλία έ�ει κραδασμ�ύς

Υπερθέρμανση κινητήρα
Η πρ�στασία κινητήρα έ�ει
διακ�ψει τη λειτ�υργία της
αντλίας 

Αίτι�

Δεν υπάρ�ει παρ��ή
ηλεκτρικ�ύ ρεύματ�ς

Τ� θερμικ� πρ�στασίας κινητήρα έ�ει
διακ�ψει τη λειτ�υργία

Λανθασμένη ��ρά περιστρ��ής

Β�υλωμέν�ς σωλήνας ή μέρη της 
αντλίας με &ένα σώματα

Αέρας στ� στ�μι� αναρρ��ησης

Σωλήνας αναρρ��ησης π�λύ στεν�ς 

Ύψ�ς αναρρ��ησης π�λύ μεγάλ�

Λανθασμένη επιλ�γή αντλίας

Λανθασμένη ��ρά περιστρ��ής

Ελά�ιστη παρ��ή, "�υλωμέν�ς
σωλήνας αναρρ��ησης

Διακ�πτης ρ�ής ��ι επαρκώς
αν�ι�τ�ς

fένα σώματα έ��υν μπλ�κάρει την
αντλία

fένα σώματα στην αντλία

Η αντλία δεν είναι καλά στερεωμένη
πάνω στη "άση της

Η "άση της αντλίας δεν είναι αρκετά
στέρεα

Ανεπαρκής τάση

Η αντλία λειτ�υργεί δύσκ�λα
fένα σώματα στην αντλία 
Βλά"η στα έδρανα

Θερμ�κρασία περι"άλλ�ντ�ς
π�λύ υψηλή

Απ�κατάσταση

Ελέγ&τε τις ασ�άλειες,
τ�ν πλωτηρ�διακ�πτη και τ� καλώδι�

Απ�καταστείστε την υπερ��ρτιση τ�υ
κινητήρα

Εναλλά&τε δύ� �άσεις

Ελέγ&τε την αντλία και τ� σωλήνα και
καθαρίστε

Στεγαν�π�ιείστε τ�ν σωλήνα
αναρρ��ησης

Τ�π�θετείστε μεγαλύτερ� σωλήνα
αναρρ��ησης

Τ�π�θετείστε την αντλία �αμηλ�τερα

Εγκαταστείστε αντλία μεγαλύτερης
ισ�ύ�ς

Εναλλά&τε δύ� �άσεις

Καθαρίστε τ� �ίλτρ� και τ�ν 
σωλήνα αναρρ��ησης

Αν�ί&τε τ�ν διακ�πτη ρ�ής

Καθαρίστε την αντλία

Απ�μακρύνετε τα &ένα σώματα

Βιδώστε τις "ίδες αγκύρωσης

Κατασκευάστε ισ�υρ�τερη "άση

Ελέγ&τε την τάση

Καθαρίστε την αντλία
Καλέστε την υπηρεσία πελατών 
για επισκευή της αντλίας

Φρ�ντίστε για ψύ&η

8. Βλά"ες, αίτια, απ�κατάσταση

Εάν η "λά"η δεν απ�κατασταθεί καλέστε τ�ν ειδικ� της θέρμα νσης ή την υπηρεσία πελατών WILO.

Mε την επι�ύλα&η αλλαγώv για τε�vικσύς λ�γσυς!





NL I E
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
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare: normas armonizadas adoptadas, especialmente:

zie vorige pagina vedi pagina precedente véase página anterior

P S N
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
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig:

ver página anterior se föregående sida se forrige side

FIN DK H
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
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt: alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:

katso edellinen sivu. se forrige side lásd az el z  oldalt

CZ PL RUS
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
Cíle týkající se bezpe nosti stanovené ve sm rnici o elektrických za ízeních 
nízkého nap tí jsou dodr�eny 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 

pou�ité harmoniza ní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci:     ,  :

viz p edchozí strana patrz poprzednia strona .  

GR 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
  , : kısmen kullanılan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi:

  bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent

EST 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
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate 
direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direkt vas dro� bas m r i tiek iev roti atbilsto�i Ma� nu 
direkt vas 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi �emos tampos direktyvos keliam  saugos reikalavim  pagal 
Ma�in  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
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 SLO 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
Bezpe nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodr�iavané 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, �t. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG dose�eni.

         
 .  I,  1.5.1    

 2006/42/E .
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 .  

M
Dikjarazzjoni ta� konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispo izzjonijiet relevanti li ejjin:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vulta  Baxx huma konformi WILO SE

Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund

j g
mal-Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari: 

ara l-pa na ta' qabel

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany






