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1. Γενικά
		 Η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία
πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξειδικευμένο
τεχνικό προσωπικό
1.1 Σκοπός χρήσης
Με την αντλία εκτόξευσης, η εταιρία WILO
προσφέρει μια οικονομική εγκατάσταση παροχής
νερού για χρήση στο σπίτι, στον κήπο, καθώς και
για ερασιτεχνικές δραστηριότητες. Οι αντλίες
είναι κατάλληλες:
– Για άρδευση και ράντισμα από γούρνες, ρυάκια
και πηγάδια
– Για εκκένωση δοχείων
– Για άδειασμα πλημμυρισμένων υπογείων.
Η αντλία μπορεί να ρυθμιστεί στη λειτουργία
αναρρόφησης (π.χ. από πηγάδια) ή στη λειτουργία
παροχής (π.χ. από ανοικτά δοχεία).
Η απευθείας σύνδεση της αντλίας στο δημόσιο
δίκτυο ύδρευσης απαγορεύεται.
1.2 Στοιχεία για το προϊόν
1.2.1 Στοιχεία σύνδεσης και ισχύος
Επιτρεπόμενο αντλούμενο υγρό: Νερό χωρίς
στερεά/ιζηματικά σωματίδια, νερό οικιακής
χρήσης, κρύο, βρόχινο και ψυκτικό νερό. Η
άντληση άλλων ρευστών απαιτεί την έγκριση της
εταιρίας WILO.
• Ελάχιστη/μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία + 5 °C
έως + 35 °C
• Ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος
0...40 °C
• Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 8 m
• 1~: 2850 σ.α.λ. (50 Hz)
• 3~: 3450 σ.α.λ. (60 Hz)
• Στόμιο αναρρόφησης και κατάθλιψης DN: G1”
• Μέγιστη επιτρεπτή πίεση λειτουργίας 6 bar
• Κατηγορία μόνωσης: 130
• Βαθμός προστασίας IP 44
• Ηλεκτρική σύνδεση 1 ~ 230 V ±6%, 50 Hz /
				
3 ~ 400 V ±6%, 50 Hz /
				
1 ~ 220-240 V ±6%, 60 Hz
				
3 ~ 220-254/380-440 V
			
±6%, 60 Hz
Κατά τις παραγγελίες ανταλλακτικών πρέπει να
αναφέρονται όλα τα στοιχεία που αναγράφονται
στην πινακίδα τύπου της εγκατάστασης.

2. Ασφάλεια
Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν βασικές
υποδείξεις οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά
την τοποθέτηση και τη λειτουργία. Για το λόγο
αυτό οι οδηγίες πρέπει να διαβάζονται πριν από
τη συναρμολόγηση και την έναρξη λειτουργίας,
τόσο από τον εγκαταστάτη, όσο και από τον
υπεύθυνο χρήστη. Προσοχή δεν πρέπει να δοθεί
μόνο στις γενικές υποδείξεις ασφάλειας αυτής
της παραγράφου αλλά και στις ειδικές υποδείξεις
ασφάλειας με τα σύμβολα που περιγράφονται
στις παρακάτω παραγράφους.
2.1 Επισήμανση των υποδείξεων στις οδηγίες
λειτουργίας
Γενικό σύμβολο κινδύνου.
Υποδείξεις ασφαλείας, η μη τήρηση των οποίων
μπορεί να προκαλέσει κινδύνους
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Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση
ΠΡΟΣΟΧΗ! Υποδείξεις ασφαλείας, η μη τήρηση
των οποίων μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για
την αντλία/εγκατάσταση και τη λειτουργία της.
2.2 Εξειδίκευση προσωπικού
Το προσωπικό συναρμολόγησης πρέπει να
διαθέτει την αντίστοιχη εξειδίκευση γι’ αυτές τις
εργασίες.
2.3 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη τήρησης των
υποδείξεων ασφαλείας
Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί
να προκαλέσει κινδύνους σε άτομα ή στην
εγκατάσταση. Η μη τήρηση των υποδείξεων
ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια
κάθε αξίωσης αποζημίωσης/εγγύησης.
Ειδικότερα, η μη τήρηση των υποδείξεων
ασφαλείας μπορεί π.χ. να προκαλέσει τους εξής
κινδύνους:
• Βλάβη σημαντικών λειτουργιών της
εγκατάστασης,
• Πρόκληση τραυματισμών λόγω ηλεκτρικών και
μηχανικών επιδράσεων.
2.4 Υποδείξεις ασφάλειας για τον χρήστη
Οι
υπάρχοντες
κανονισμοί
πρόληψης
ατυχημάτων πρέπει να τηρούνται.
Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται
από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω καθώς και
από άτομα με μειωμένες φυσικές, κινητικές ή
διανοητικές ικανότητες, ή που δεν διαθέτουν
εμπειρία ούτε σχετικές γνώσεις εφόσον
επιτηρούνται και λαμβάνουν οδηγίες σχετικά
με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν
κατανοήσει τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα
παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να
γίνονται από παιδιά δίχως επιτήρηση..
Οι κίνδυνοι που προέρχονται από την ηλεκτρική
ενέργεια πρέπει να αποκλείονται. Πρέπει να
τηρούνται οι κανονισμοί του VDE και των τοπικών
επιχειρήσεων παροχής ενέργειας (ΔΕΗ).
2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες
επιθεώρησης και συναρμολόγησης
Ο χρήστης πρέπει να φροντίζει, ώστε όλες οι
εργασίες επιθεώρησης και συναρμολόγησης να
πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο και
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, το οποίο έχει
κατανοήσει επακριβώς τις οδηγίες λειτουργίας.
Οι εργασίες στην αντλία/το προϊόν επιτρέπεται
να διεξάγονται μόνο όταν η αντλία είναι εκτός
λειτουργίας.
2.6 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή
ανταλλακτικών
Οι μετατροπές στην εγκατάσταση επιτρέπονται
μόνο μετά από συνεννόηση με τον κατασκευαστή.
Τα αυθεντικά ανταλλακτικά και ο πρόσθετος
εξοπλισμός που φέρει έγκριση από τον
κατασκευαστή διασφαλίζουν την πλήρη ασφάλεια
λειτουργίας. Η χρήση εξαρτημάτων άλλης
προέλευσης απαλλάσσει τον κατασκευαστή
από την ευθύνη αναφορικά με ενδεχόμενες
συνέπειες.
2.7 Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας
Η λειτουργική ασφάλεια της παρεχόμενης
εγκατάστασης διασφαλίζεται μόνο εάν η

WILO SE 03/2016

Ελληνικά

εγκατάσταση χρησιμοποιείται όπως προβλέπει
η παράγραφος 1 των οδηγιών λειτουργίας. Σε
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η υπέρβαση
των οριακών τιμών που αναγράφονται στο
φύλλο στοιχείων.

3. Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αντλία δεν επιτρέπεται να εκτίθεται
σε θερμοκρασίες εκτός της περιοχής των
0 °C έως +40 °C.
Εάν η εγκατάσταση της παρεχόμενης αντλίας
δεν γίνει άμεσα, τότε πρέπει να προστατεύσετε
την αντλία από υγρασία, μηχανική φθορά
από κρούση/κτύπημα, καθώς και από όλες τις
εξωτερικές επιδράσεις.
Η μεταχείριση της αντλίας πρέπει να γίνεται
με προσοχή, έτσι ώστε να μην τροποποιηθεί η
γεωμετρία και η ευθυγράμμιση του υδραυλικού
συστήματος.
Η ανάρτηση της αντλίας στο καλώδιο ρεύματος
απαγορεύεται.

4. Περιγραφή του προϊόντος και του
προαιρετικού εξοπλισμού
Όλοι οι τύποι αντλιών είναι φυγοκεντρικές
αντλίες αυτόματης αναρρόφησης. Στους
μονοφασικούς κινητήρες, η θερμική προστασία
κινητήρα απενεργοποιεί τον κινητήρα σε
περίπτωση υπερφόρτωσης. Όταν ο κινητήρας
κρυώσει η αντλία ενεργοποιείται πάλι αυτόματα.
Το κέλυφος της αντλίας έχει στεγανοποιηθεί προς
τον κινητήρα με ένα στυπιοθλίπτη δακτυλίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αντλία δεν επιτρέπεται να
λειτουργεί στεγνή.
Η εγγύηση του κατασκευαστή παύει να ισχύει
σε περίπτωση που η αντλία έχει υποστεί ζημιές
λόγω ξηρής λειτουργίας.
4.1 Περιγραφή της αντλίας WJ
Οι τύποι WJ είναι φορητοί τύποι αντλίας. Οι αντλίες
EM διαθέτουν μια λαβή μεταφοράς και παραδίδονται
έτοιμες για σύνδεση με καλώδιο σύνδεσης,
ρευματολήπτη σούκο και γενικό διακόπτη.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας
– Σχήμα 1: Λειτουργία αναρρόφησης
– Σχήμα 2: Λειτουργία πίεσης στη δεξαμενή
αποθέματος ή στη σύνδεση νερού πίεσης με
προστασία ξηρής λειτουργίας.
Υπόμνημα για παραδείγματα εγκατάστασης
(βλέπε σχήμα 1 και 2):
Θέση 1 Βαλβίδα πέλματος αναρρόφησης
(μέγιστη διέλευση 1 mm)
Θέση 2 Κρουνός αναρρόφησης
Θέση 3 Βαλβίδα εκροής
Θέση 4 Βαλβίδα αντεπιστροφής
Θέση 5 Βίδα πλήρωσης
Θέση 6 Βίδα αποστράγγισης
Θέση 7 Στερέωση σωλήνα
Θέση 8 Κεφαλή αναρρόφησης
Θέση 9 Δεξαμενή αποθέματος
Θέση 10 Σύνδεση νερού
Θέση 11 Ηλεκτρική σύνδεση 3~ (DM)
Θέση 12 Γενικός διακόπτης για 1~ κινητήρα
(κόκκινη λυχνία σήματος)
Θέση 13 Ρευματολήπτης (1~ κινητήρας)
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4.2 Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης
– Αντλία εκτόξευσης (WJ)
– Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας.
4.3 Προαιρετικός εξοπλισμός
– Σετ αναρρόφησης.
– Διάταξη φραγής.
– Βαλβίδα αντεπιστροφής.
– Βαλβίδα πέλματος κεφαλής αναρρόφησης.
– Δοχείο διαστολής μεμβράνης.
– Αποσβεστήρας κραδασμών.
– Ρελέ προστασίας κινητήρα.
– Προστασία ξηρής λειτουργίας (σετ ME).
– Ηλεκτρικός πίνακας ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης
Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε καινούριο
προαιρετικό εξοπλισμό.

5. Τοποθέτηση/Eγκατάσταση
5.1 Συναρμολόγηση
Η λειτουργία της αντλίας πρέπει να γίνεται
σύμφωνα με τους κανονισμούς του τοπικής
επιχείρησης ύδρευσης. Απαιτήσεις σχετικά με το
σημείο τοποθέτησης:
– Εύκολη πρόσβαση
– Καλός αερισμός, στεγνό και ασφαλές από παγετό
σημείο
– Συναρμολόγηση επάνω σε μια βάση από μπετόν ή
απευθείας επάνω σε μια ίσια, επίπεδη επιφάνεια.
Ο χρήστης πρέπει να λάβει τα κατάλληλα
μέτρα (π. χ. εγκατάσταση ενός συστήματος
συναγερμού, μίας εφεδρικής αντλίας ,κλπ.)
για τον αποκλεισμό ζημιών, που μπορεί να
προκύψουν από τη διακοπή της αντλίας, όπως η
υπερχείλιση χώρων.
– Ο σωλήνας αναρρόφησης και κατάθλιψης πρέπει
να παρέχεται από τον εγκαταστάτη.
– Κατά τη σύνδεση σταθερών σωλήνων
αναρρόφησης και κατάθλιψης, η αντλία πρέπει
να στερεώνεται από τον εγκαταστάτη στη βάση.
– Σε περίπτωση μη σταθερής τοποθέτησης,
η αντλία πρέπει να συνδέεται στο σωλήνα
αναρρόφησης και κατάθλιψης τουλάχιστον με
εύκαμπτα ενδιάμεσα κομμάτια σωλήνα.
– Ο σωλήνας αναρρόφησης πρέπει να
τοποθετείται κατακόρυφα, αεροστεγής και
χωρίς μηχανικές τάσεις.
– Σε περίπτωση που το ύψος αναρρόφησης είναι
μεγαλύτερο από 5 m, η διάμετρος του σωλήνα
αναρρόφησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 11/4“.
– Συνδέστε το σωλήνα κατάθλιψης στο στόμιο
κατάθλιψης χωρίς μηχανική τάση.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τη διασφάλιση της άψογης
λειτουργίας οι αντλίες χρειάζονται ένα απόθεμα
νερού μήκους 30 cm, δηλ. η αρχή του σωλήνα
κατάθλιψης πρέπει να τοποθετηθεί κατακόρυφα
τουλάχιστον σε ένα μήκος 30 cm.
– Στο σωλήνα αναρρόφησης πρέπει να
συναρμολογηθεί μια βαλβίδα πέλματος. Αυτή
θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 30 cm
κάτω από τη χαμηλότερη στάθμη νερού.
Γενικά συνιστάται η χρήση ενός σετ σωλήνα
αναρρόφησης (προαιρετικός εξοπλισμός),
το οποίο να αποτελείται από σωλήνα
αναρρόφησης, κεφαλή αναρρόφησης και
βαλβίδα πέλματος.
37
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5.2 Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΣΟΧΗ!Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να
γίνεται από έναν ηλεκτρολόγο με άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος από την τοπική επιχείρηση
ηλεκτρισμού και σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς VDE.
Οι αντλίες θα πρέπει να συνδέονται μόνο μέσω ενός
προστατευτικού διακόπτη διαρροής 30 mA.
– Η εγκατάσταση των ηλεκτρικών βυσματικών
συνδέσεων πρέπει να γίνεται σε σημείο χωρίς
κίνδυνο υπερχείλισης και υγρασίας.
– Ελέγξτε το είδος ρεύματος και την τάση της
σύνδεσης ηλεκτρικού δικτύου.
– Προσέξτε τα στοιχεία που αναγράφονται στην
πινακίδα τύπου του κινητήρα της αντλίας.
– Ασφάλεια στην πλευρά ηλεκτρικού δικτύου:
10 A, αδρανής.
– Προσέξτε τη γείωση.
Η λειτουργία των αντλιών επιτρέπεται μόνο με
χρήση ενός ηλεκτρικού αγωγού σύνδεσης (ή ενός
αγωγού προέκτασης), ο οποίος ανταποκρίνεται
τουλάχιστον σε έναν αγωγό λαστιχένιου σωλήνα
τύπου H07 RNF κατά DIN 57282 ή DIN 57245.
– Συνδέστε τους κινητήρες DM σύμφωνα με το
σχήμα 3/διάγραμμα συνδεσμολογίας στο κιβώτιο
ακροδεκτών.
– Σε περίπτωση σύνδεσης μίας αντλίας τριφασικού
κινητήρα, ο εγκαταστάτης πρέπει να φροντίσει
για ένα διακόπτη προστασίας κινητήρα. Αυτός
πρέπει να ρυθμιστεί στο ονομαστικό ρεύμα της
πινακίδας τύπου.
– Μην ξεχνάτε να γειώνετε.
– Τα σφάλματα σύνδεσης προκαλούν ζημιές στον
κινητήρα.
– Το καλώδιο ρεύματος απαγορεύεται να έρθει σε
επαφή με το σωλήνα ή την αντλία. Η προστασία από
κάθε είδους υγρασία πρέπει να διασφαλίζεται.

7. Συντήρηση
Πριν από τον έλεγχο αποσυνδέετε την αντλία
ή την εγκατάσταση από την ηλεκτρική τάση!
Οι βλάβες στο καλώδιο σύνδεσης πρέπει
να αποκαθίστανται αποκλειστικά από έναν
εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Για τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής
λειτουργικής ασφάλειας στο χαμηλότερο δυνατό
κόστος λειτουργίας συνιστάται η διεξαγωγή των
ακόλουθων, τακτικών ελέγχων:
- Έλεγχος της πίεσης στο δοχείο διαστολής
μεμβράνης (τουλάχιστον 1,4 bar στην τυπική
ρύθμιση του διακόπτη πίεσης).
– Έλεγχος της αντλίας ως προς τη στεγανότητα.
Σε περίπτωση κινδύνου παγετού, η
αντλία πρέπει να εκκενωθεί πλήρως
(συμπεριλαμβανομένου και του δοχείου). Η τάπα
εκκένωσης βρίσκεται στην κάτω πλευρά της
αντλίας.
Πριν από την μακροχρόνια ακινητοποίηση (π. χ.
καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα), η αντλία θα
πρέπει να καθαριστεί επιμελώς, να εκκενωθεί
πλήρως και, στη συνέχεια, να αποθηκευτεί σε
ένα στεγνό μέρος.
Πριν από την επανέναρξη λειτουργίας διεξάγετε
μια σύντομη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
και ελέγξτε, εάν η αντλία περιστρέφεται
ελεύθερα. Κατόπιν γεμίστε την πάλι με νερό.

6. Θέση σε λειτουργία
– Ελέγξτε για την επαρκή στάθμη νερού στον
ανοικτό περιέκτη τροφοδοσίας ή στο πηγάδι. Η
ξηρή λειτουργία της αντλίας πρέπει οπωσδήποτε
να αποφεύγεται! Η ξηρή λειτουργία καταστρέφει
το στυπιοθλίπτη δακτυλίου.
– Γεμίστε την αντλία και το σωλήνα αναρρόφησης
από τη βίδα πλήρωσης. Η αυτόματη αναρρόφηση
εκτελείται μόνο όταν μια αντλία έχει πληρωθεί.
– Ανοίξτε τις τυχόν υπάρχουσες βαλβίδες
απομόνωσης στο σωλήνα κατάθλιψης, ώστε ο
αέρας που ενδεχομένως υπάρχει στο σωλήνα
αναρρόφησης να μπορεί να εξαχθεί ελεύθερα.
– Σε κινητήρες DM ελέγξτε τη φορά περιστροφής:
Διεξάγοντας σύντομη ενεργοποίηση ελέγξτε, εάν
η φορά περιστροφής της αντλίας συμφωνεί με
το βέλος επάνω στο κάλυμμα του ανεμιστήρα. Σε
περίπτωση λανθασμένης φοράς περιστροφής,
αντιμεταθέστε 2 φάσεις.
– Σε καμία περίπτωση μην αναρτάτε, μεταφέρετε
ή στερεώνετε την αντλία στο καλώδιο σύνδεσης
ηλεκτρικού δικτύου.
– Η αντλία δεν επιτρέπεται να εκτίθεται σε
απευθείας εκτόξευση νερού.
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8. Βλάβες, αίτια και αποκατάσταση
Βλάβες

Αίτια

Η αντλία δεν εκκινείται.

Διακοπή στην ηλεκτρική τροφοδοσία,
Έλεγχος της τάσης ηλεκτρικού δικτύου,
βραχυκύκλωμα, σφάλμα μόνωσης στην έλεγχος του σωλήνα και του κινητήρα
περιέλιξη κινητήρα
από εξειδικευμένο τεχνικό

Ο κινητήρας υπερθερμάνθηκε

Αποκατάσταση

Η αντλία έχει μπλοκάρει λόγω ξένων
σωμάτων 1)

– Αποσύνδεση της εγκατάστασης από την
ηλεκτρική τάση και ασφάλιση από μη
εξουσιοδοτημένη επανενεργοποίηση
– Κλείσιμο της βαλβίδας απομόνωσης
μετά από την αντλία
– Εξαγωγή της αντλίας από το φρεάτιο
– Αφαίρεση ξένων σωμάτων από την
αντλία

Διεγέρθηκε ο διακόπτης προστασίας
κινητήρα (1 ~ κινητήρας)

Αφήστε την αντλία/τον κινητήρα να
κρυώσει

Υπερβολικά χαμηλή τάση λειτουργίας

Ελέγξτε την τάση στους ακροδέκτες
σύνδεσης.
Η τάση θα πρέπει να βρίσκεται εντός του
± 6 % (50 Hz),
ή του ± 6 % (60 Hz) της ονομαστικής
τάσης

Η αντλία έχει μπλοκάρει λόγω
εξωτερικών επιδράσεων

(βλέπε 1)

Θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από Ο κινητήρας είναι σχεδιασμένος για μια
+40 °C
μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος
+40 °C

Ο διακόπτης θερμικής προστασίας έχει
διεγερθεί

Μέρος τοποθέτησης > 1000 m

Ο κινητήρας έχει σχεδιαστεί για ένα
υψόμετρο λειτουργίας ≤ 1000 m

Ο διακόπτης θερμικής προστασίας δεν
έχει ρυθμιστεί σωστά (3 ~ κινητήρας)

Ρύθμιση στο ονομαστικό ρεύμα

Η τάση είναι υπερβολικά χαμηλή

Ελέγξτε εάν η διατομή καλωδίου είναι
επαρκής
Ελέγξτε τις φάσεις και, εάν χρειαστεί,
αντικαταστήστε τα καλώδια

Κάποια φάση έχει διακοπεί

Η αντλία λειτουργεί, αλλά δεν
τροφοδοτεί ή τροφοδοτεί υπερβολικά
λίγο

Ελαττωματικός διακόπτης θερμικής
προστασίας
Ελαττωματικός κινητήρας

Αντικατάσταση

Η αντλία έχει μπλοκάρει λόγω
εξωτερικών επιδράσεων
Η αντλία λειτουργεί χωρίς φορτίο
Υπάρχει αέρας στον σωλήνα
αναρρόφησης

(βλέπε 1)

Βουλωμένος σωλήνας αναρρόφησης

Η αντλία δονείται

Λανθασμένη φορά περιστροφής
(3 ~ κινητήρας)
Η κοχλιωτή σύνδεση της βάσης έχει
χαλαρώσει
Η αντλία έχει μπλοκάρει λόγω
εξωτερικών επιδράσεων
Λανθασμένη ηλεκτρική σύνδεση

Ένα μπλοκάρισμα της αντλίας μπορεί να
αποκατασταθεί, στις περισσότερες περιπτώσεις,
κατ’ αρχήν με αφαίρεση του σωλήνα αναρρόφησης
και, στη συνέχεια, με προς τα πίσω καθαρισμό
της αντλίας υπό πίεση. Κατά τη διάρκεια του
καθαρισμού ενεργ-

Αντικατάσταση

Πλήρωση αντλίας
Ελέγξτε τη στεγανότητα ολόκληρου του
αγωγού παροχής μέχρι την αντλία και
στεγανοποιήστε
Καθαρισμός του σωλήνα αναρρόφησης
Εναλλαγή 2 φάσεων της ηλεκτρικής
σύνδεσης
Ελέγξτε και σφίξτε όλα τα μπουλόνια
στερέωσης
(βλέπε 1)
Έλεγχος της ηλεκτρικής σύνδεσης

οποιήστε την αντλία πολλές φορές για 2
δευτερόλεπτα. Εάν η λειτουργική βλάβη δεν μπορεί
να αποκατασταθεί, απευθυνθείτε σε ειδικευμένα
συνεργεία, στο πλησιέστερο τμήμα εξυπηρέτησης
πελατών της WILO ή στην αντιπροσωπεία της
εταιρίας.
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