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1 Ogólne informacje

O niniejszym dokumencie
Instrukcja montażu i obsługi stanowi część pro-
duktu. Powinna być stale dostępna w pobliżu 
produktu. Ścisłe przestrzeganie tej instrukcji 
stanowi warunek użytkowania zgodnego z prze-
znaczeniem oraz należytej obsługi produktu.
Instrukcja montażu i obsługi jest zgodna z wyko-
naniem produktu i stanem norm regulujących 
problematykę bezpieczeństwa, obowiązujących 
w na dzień złożenia instrukcji do druku.

2 Bezpieczeństwo
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe 
wskazówki zalecenia , które muszą być uwzględ-
nione przy instalowaniu, uruchamianiu i pracy 
urządzenia. Dlatego instrukcja obsługi musi być 
koniecznie przeczytana przez montera i użytkow-
nika przed przystąpieniem do montażu i urucho-
mienia.
Należy przestrzegać nie tylko ogólnych zasad 
bezpieczeństwa, wymienionych w tym punkcie, 
ale także szczegółowych zasad bezpieczeństwa, 
zamieszczonych w dalszych punktach, oznaczo-
nych symbolami niebezpieczeństw.

2.1 Oznaczenia zaleceń zawartych w instrukcji 
obsługi

Symbole:
Ogólny symbol niebezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo związane z napięciem 
elektrycznym

ZALECENIE 

Teksty ostrzegawcze:
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Bardzo niebezpieczna sytuacja.
Nieprzestrzeganie grozi ciężkimi obrażeniami, 
a nawet śmiercią.

UWAGA!
Użytkownik może doznać (ciężkich) obrażeń 
w razie nieprzestrzegania wskazówki.

OSTROŻNIE!
Niebezpieczeństwo uszkodzenia pompy/
urządzenia. „Ostrożnie” oznacza możliwość 
uszkodzenia produktu w przypadku 
niezastosowania się do wskazówki.

ZALECENIE: Użyteczna wskazówka dotycząca 
posługiwania się produktem. Zwraca uwagę na 
potencjalne trudności.

2.2 Kwalifikacje personelu
Personel wykonujący montaż musi posiadać odpo-
wiednie kwalifikacje do wykonania tych zadań.

2.3 Niebezpieczeństwa wynikające 
z nieprzestrzegania zaleceń
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może 
doprowadzić do zagrożenia dla osób oraz spowo-
dować uszkodzenie pompy/urządzenia. Nieprze-
strzeganie zasad bezpieczeństwa pociągną za 
sobą powoduje utratę wszelkich praw do 
gwarancji i odszkodowania. 
W szczególności nieprzestrzeganie tych zasad 
może nieść ze sobą następujące zagrożenia:

• niewłaściwe działanie ważnych funkcji pompy/
urządzenia,

• nieskuteczność zabiegów konserwacyjnych 
i napraw,

• zagrożenie ludzi działaniem czynników 
elektrycznych, mechanicznych i 
bakteriologicznych.

2.4 Zalecenia dla użytkowników
Należy przestrzegać obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Należy wyeliminować zagrożenia związane 
z energią elektryczną. Należy przestrzegać 
przepisów [np. IEC, VDE itd.] oraz zaleceń 
lokalnego zakładu energetycznego.
Wykluczyć zagrożenia powstałe wskutek 
ingerencji czynników mechanicznych lub 
bakteriologicznych. Należy przestrzegać 
lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących 
gospodarki ściekami i wytycznych ATV.

2.5 Zalecenia dla prac montażowych 
i sprawdzających
Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia 
wykonania wszystkich czynności związanych 
z przeglądami i montażem przez autoryzowanych, 
odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, po 
dokładnym zapoznaniu się z instrukcją obsługi.
Prace na pompie/instalacji mogą być wykonywane 
tylko w czasie jej postoju.

2.6 Samowolna przebudowa i stosowanie 
niewłaściwych części zamiennych
Zmiany w pompie/instalacji są dopuszczalne tylko 
w uzgodnieniu z producentem. Celem stosowania 
oryginalnych części zamiennych i atestowanego 
osprzętu jest zapewnienie bezpieczeństwa. 
Zastosowanie innych części zwalnia producenta 
z odpowiedzialności za wynikające z tego skutki

2.7 Niedopuszczalne sposoby pracy
Bezpieczeństwo eksploatacji dostarczonej pompy/
urządzenia jest gwarantowane tylko pod warunkiem 
jej użycia zgodnego z przeznaczeniem wg punktu 
4 instrukcji obsługi. Wartości graniczne, podane 
w katalogu/specyfikacji, nie mogą być prze-
kraczane (odpowiednio w górę lub w dół).

3 Transport i magazynowanie
Po otrzymaniu produktu natychmiast sprawdzić, 
czy nie uległ uszkodzeniom podczas transportu. 
W razie stwierdzenia uszkodzeń transportowych 
należy z zachowaniem odpowiedniego terminu 
podjąć wobec spedytora stosowne kroki.
Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Drain MTC 40 53
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OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo szkód materia-
lnych!
Nieodpowiedni transport i niewłaściwe składo-
wanie mogą prowadzić do powstania szkód 
materialnych pompy.

• Na czas transportu pompę zawieszać wyłącznie 
na szakli lub przenosić. Nigdy nie trzymać za 
kabel!

• Do zanurzania pompy w głębokich zbiornikach 
lub studniach używać wyłącznie lin lub 
łańcuchów.

• Podczas transportu i międzyskładowania zabez-
pieczyć pompę przed wilgocią, mrozem 
i uszkodzeniem mechanicznym.

4 Zakres zastosowania
Pompy rozdrabniające umożliwiają instalację 
przewodów tłocznych o małym przekroju od 
DN 40! Pompy zatapialne serii MTC 40 przezna-
czone są do tłoczenia ścieków ze standardowymi 
domieszkami (wg ustaleń normy DIN 1986, 
część 3) ze studzienek, zbiorników i stacji pomp, 
które nie są połączone z publiczną siecią kanaliza-
cyjną. Do tłoczenia ścieków z toalet mogą być 
stosowane wyłącznie wtedy, gdy nie jest wyma-
gana ochrona przeciwwybuchowa.
W przypadku składowania na sucho pompa zata-
pialna zabezpieczona jest przed zamarznięciam do 
temperatury -20 °C. Zamontowana nie może ona 
jednak zamarznąć w wodzie.
Emisja hałasu w przypadku pompy zanurzonej jest 
mniejsza niż 70 dB(A).
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Śmiertelne niebezpiec-
zeństwo na skutek porażenia prądem!
Pompy nie można wykorzystywać do opróżnia-
nia basenów/stawów ogrodowych lub podob-
nych miejsc, jeśli w wodzie znajdują się osoby.

UWAGA! Zagrożenie zdrowia!
Ze względu na zastosowane materiały pompa 
nie nadaje się do przetłaczania wody pitnej! 
Zanieczyszczona, brudna woda stwarza ryzyko 
doznania uszczerbku na zdrowiu. 
OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo szkód mate-
rialnych!
Niedozwolone materiały, znajdujące się w medium, 
mogą uszkodzić pompę. Osadzające się mate-
riały stałe (np. piasek) zwiększają zużycie 
pompy. 
Pompy nie posiadające dopuszczenia EX nie 
nadają się do stosowania na obszarach 
zagrożonych wybuchem.
Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem obejmuje 
również przestrzeganie niniejszej instrukcji 
obsługi.
Każde inne zastosowanie uznawane jest za 
niezgodnie z przeznaczeniem.

5 Dane produktu

5.1 Oznaczenie typu

5.3 Pompa z wyłącznikiem pływakowym
(MTC40 F 16.15/7/1-230-50-2):
Pompy „MTC40 F...1-230“ (1~) pracują automa-
tycznie, wyłącznik pływakowy za pośrednictwem 
kabla o dowolnej długości włącza pompę od 

określonego poziomu wody i wyłącza ponownie 
po osiągnięciu poziomu minimalnego.

Przykład: MTC40 F 16.15/7/3-400-50-2

MT Macerator Technology
C Cast iron (żeliwo) 
40 Średnica znamionowa [mm]
F Wirnik o przepływie swobodnym
16 maks. wysokość tłoczenia[m]
15 maks. przepływ [mł/h]
7 Moc P2 [kW] = wartość/10 = 0,7 kW
3 Fazy
400 Napięcie sieciowe [V]
50 Częstotliwość sieci [Hz]
2 Liczba biegunów2

5.2 Dane techniczne

MTC40 F 16.15/7/… ...1-230-50-2 ...3-400-50-2

Masa włącznie z 10 m kablem 
przyłączeniowym

kg 20 20

Króciec tłoczny PN 6 DN 40 DN 40
Rodzaj pracy - praca ciągła S1 Zanurzony Zanurzony
Rodzaj pracy 
 praca przerywana

S3* Zanurzony 
25%

Zanurzony 
25%

Głębokość zanurzenia S1/S3 306 mm 306 mm
Moc silnika P1 kW 1,2 1,2
Napięcie sieciowe V 230 400
Częstotliwość sieci Hz 50 50
Prąd znamionowy A 5,6 2,5
cos phi 0,95 0,65
Ilość oleju ml 150 150
Typ oleju Castrol Product L320 lub podobne
* Przykład: S3 25% = 2,5 min. praca + 7,5 min. przerwa (długość luzu 10 min.)
WILO SE 01/2009
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5.4 Pompa bez wyłącznika pływakowego
(MTC40 F 16.15/7/3-400-50-2):
Pompy „MTC40 F...3-400“ (3~), bez wyłącznika 
pływakowego, włączane i wyłączane są z zewnętrz, 
na przykład przez urządzenie sterujące (wypo-
sażenie dodatkowe).

5.5 Wyposażenie dodatkowe
Wyposażenie dodatkowe wymaga osobnego 
zamówienia (patrz katalog):

6 Opis pompy

6.1 MTC40 F 16.15/7/1-230-50-2 (rys. 1)

• Zestaw uszczelek MTC40 dostępny w serwisie 
firmy Wilo

• Zestaw rozdrabniacza MTC40 dostępny w ser-
wisie firmy Wilo

6.2 MTC40 F 16.15/7/3-400-50-2 (rys. 2)

• Zestaw uszczelek MTC40 dostępny w serwisie 
firmy Wilo

• Zestaw rozdrabniacza MTC40 dostępny w serwisie 
firmy Wilo

7 Instalacja i podłączenie elektryczne
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Śmiertelne niebezpie-
czeństwo!
Niewłaściwa instalacja i nieprawidłowe 
podłączenie elektryczne mogą spowodować 
śmiertelne niebezpieczeństwo. 

• Wykonanie instalacji i podłączenia elektrycz-
nego zlecać wyłącznie personelowi specjalis-
tycznemu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami!

• Przestrzegać przepisów dot. zapobiegania 
wypadkom!

7.1 Instalacja
OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo szkód mate-
rialnych!
Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek 
nieprawidłowej obsługi. Pompę wieszać za 
pomocą łańcucha lub liny wyłącznie za uchwyt/
zaczep blaszany, nigdy nie korzystać z kabla 
elektrycznego/kabla na kołysce lub przyłącza 
rurowego/przyłącza węży.
Miejsce ustawienia pompy/studzienka nie mogą 
być narażone na działanie mrozu.
Przed ustawieniem i uruchomieniem pompy należy 
oczyścić studzienkę z zanieczyszczeń i przed
miotów o dużych rozmiarach (np. gruzu budowla-
nego itd.).
Jeśli pompa montowana jest w studni, studnia ta 
musi mieć wymiary minimalne wynoszące 
350 mm x 350 mm x 350 mm. Producent zaleca 
jednak zastosowanie w studniach nie mniejszych 
niż  450 mm x 450 mm x 450 mm.
Przewód tłoczny musi mieć średnicę znamionową 
pompy (DN 40).

7.1.1 Stacjonarne ustawienie w zanurzeniu (rys. 3)
• Kolano kołnierzowe ze stopką i uchwytem 

pompy, uszczelka profilowa, akcesoria do 
montażu i zamocowania w podłożu oraz 
naciągacz do rur (poz. 1.1) do układu dwururo-
wego. Rury prowadzące (R¾"= Ø26,9 wg 
DIN 2440) przygotowuje inwestor.

• Zawór zwrotny z niezwężonym przelotem, 
otwór do czyszczenia, zawór odpowietrzający 
i osprzęt montażowy

• Zasuwa odcinająca z osprzętem montażowym
• Kolanko rurowe z osprzętem montażowym
• Łańcuch
Dane szczegółowe patrz katalog.
1. Stałe przyłącza rurowe po stronie tłocznej 

dostarcza inwestor.
2. Zamontować kolano kołnierzowe ze stopką za 

pomocą wyposażenia do mocowania 
w podłożu na dnie szybu i wyregulować je.

3. Podłączyć przewód tłoczny wraz z potrzebną 
armaturą (wyposażenie dodatkowe) do kolana 
kołnierzowego ze stopką.

4. Zamocować uchwyt mocujący pompy, usz-
czelkę profilową do króćca tłocznego pompy.

5. Rury prowadzące R¾" (dostarcza inwestor) 
założyć na kolano kołnierzowe ze stopką.

6. Zawiesić pompę w rurze prowadzącej 
i ostrożnie opuścić na łańcuchu. Pompa auto-
matycznie przyjmuje prawidłową pozycję 
eksploatacyjną i uszczelnia swoją masą własną 
przyłącze tłoczne przy kolanie kołnierzowym.

7. Zamocować łańcuch na uchwycie mocującym 
rury prowadzącej za pomocą szakli (dostarcza 
inwestor).

Poz. Opis podzespołu

1 Uchwyt
2 Górne łożysko toczne
3 Wirnik
4 Stojan
5 Obudowa silnika
6 Dolne łożysko toczne
7 Osłona łożyska
8 Uszczelnienie mechaniczne po stronie silnika
9 Uszczelnienie mechaniczne po stronie pompy
10 Osłona zbiornika oleju
11 Wirnik
12 Stopa pompy
13 Urządzenie tnące
14 Uszczelki
15 Wyłącznik pływakowy

Poz. Opis podzespołu

1 Uchwyt
2 Górne łożysko toczne
3 Wirnik
4 Stojan
5 Obudowa silnika
6 Dolne łożysko toczne
7 Osłona łożyska
8 Uszczelnienie mechaniczne po stronie silnika
9 Uszczelnienie mechaniczne po stronie pompy
10 Osłona zbiornika oleju
11 Wirnik
12 Stopa pompy
13 Urządzenie tnące
14 Uszczelki
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7.2 Podłączenie elektryczne
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Śmiertelne niebezpie-
czeństwo!
Niewłaściwe podłączenie elektryczne może 
spowodować śmiertelne niebezpieczeństwo na 
skutek porażenia prądem.

• Przyłącze elektryczne może zostać wykonane 
wyłącznie przez instalatora elektryka posia-
dającego zezwolenie lokalnego zakładu energe-
tycznego.

• Przestrzegać instrukcji montażu i obsługi 
pompy, urządzeń regulacji poziomu i innego 
wyposażenia dodatkowego!

Przygotowanie podłączenia elektrycznego
• Zapewnić, aby rodzaj prądu i napięcie przyłącza 

sieciowego zgadzały się z danymi na tabliczce 
znamionowej.

• Zabezpieczyć przyłącze od strony sieci: Jako 
zabezpieczenie wstępne pompy należy zasto-
sować tylko bezpieczniki bezwładnościowe lub 
automatyczne o charakterystyce C lub D.

• Uziemić instalację zgodnie z przepisami.
• Zastosować rozdzielacz do oddzielenia od sieci 

zasilającej z min. rozwarciem styków wynoszą-
cym 3 mm.

• Podłączyć pompę.

7.2.1 Pompa z silnikiem prądu przemiennego 
(1~230V)
• Silnik ma wbudowany kondensator roboczy 

i jest gotowy do podłączenia.
• Silniki są wyposażone w zabezpieczenie termiczne, 

które automatycznie wyłącza silnik w przypadku 
przegrzania i ponownie włącza po schłodzeniu.

ZALECENIE: Jeśli impedancja sieciowa i liczba prze-
łączeń na godzinę są wyższe od zadanych wartości, 
na skutek niekorzystnych warunków sieciowych 
pompa może doprowadzić do przejściowych spad-
ków jak również zakłócających wahań napięcia.
Dlatego może być konieczne podjęcie odpowied-
nich działań przed rozpoczęciem zgodnej z przez-
naczeniem eksploatacji pompy po podłączeniu do 
tego przyłącza.
Odpowiednie informacje można otrzymać w lokal-
nym zakładzie energetycznym oraz u producenta.

7.2.2 Pompa z silnikiem indukcyjnym trójfazowym 
(3~400 V):

• Zaleca się stosowanie wyłącznika ochronnego 
prądowego.

• Szafka rozdzielcza pompy dostępna jest jako 
wyposażenie dodatkowe.

• Silniki są wyposażone w zabezpieczenie ter-
miczne, które automatycznie wyłącza silnik 
w przypadku przegrzania i ponownie włącza po 
schłodzeniu.
OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo szkód mate-
rialnych!
Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek 
niewłaściwego podłączenia elektrycznego.
Jeśli skrzynka sterownicza jest dostarcza przez 
inwestora, należy spełnić następujące wymaga-
nia zakładu energetycznego.

• P2  4 kW: rozruch bezpośredni,
• Ustawić wyłącznik zabezpieczenia silnika stosow-

nie do prądu znamionowego silnika zgodnie z tab-
liczką znamionową

7.2.3 Praca z jedną przetwornicą częstotliwości
OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo szkód mate-
rialnych!
Niebezpieczeństwo przeciążenia silnika na sku-
tek wzrastającego poboru mocy!
Przetwornice częstotliwości mogą być stoso-
wane tylko do redukcji prędkości obrotowej 
pomp trójfazowych!
Z przyczyn fizycznych pompy nie mogą pracować 
z większą częstotliwością niż podano na tabliczce 
znamionowej. W przypadku większej częstot-
liwości niż podana na tabliczce znamionowej 
wzrasta pobór mocy i silnik ulega przeciążeniu.

8 Uruchomienie
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo 
porażenia prądem!
Pompy nie można wykorzystywać do opróżnia-
nia basenów/stawów ogrodowych lub podob-
nych miejsc, jeśli w wodzie znajdują się osoby.
OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo szkód mate-
rialnych!
Przed uruchomieniem należy oczyścić szyb 
i przewody doprowadzające przede wszystkim 
z materiałów i przedmiotów stałych jak np. gruz 
budowlany.

8.1 Kontrola kierunku obrotu (tylko dla silników 
indukcyjnych trójfazowych)
UWAGA! Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

• Podczas włączania swobodnie wiszącej pompy 
ma miejsce szarpnięcie. Ewentualny upadek 
pompy może spowodować zranienie osób. 
Zabezpieczyć wiszącą pompę przed upadkiem.

• Obracający się wirnik zwiększa ryzyko odniesie-
nia obrażeń. Podczas tego procesu nie sięgać do 
obudowy pompy.
Prawidłowy kierunek obrotu pompy jest ustawi-
ony i sprawdzony fabrycznie. Należy sprawdzić 
prawidłowy kierunek obrotu pompy przed jej zan-
urzeniem. 

• W tym celu zawiesić pompę na dźwigu i zabez-
pieczyć ją.

• Ręcznie włączyć pompę na krótką chwilę. Zazwy-
czaj widoczne jest wtedy lekkie szarpniecie w kie-
runku przeciwnym do kierunku pracy pompy.

• W przypadku nieprawidłowego kierunku obrotu 
należy pamiętać o następujących zasadach:
W przypadku stosowania urządzenia sterują-
cego firmy Wilo:
• Urządzenia sterujące firmy Wilo są skonstruo-

wane w taki sposób, że podłączona pompa jest 
eksploatowana z zachowaniem prawidłowego 
kierunku obrotu. W przypadku nieprawidłowego 
kierunku obrotu należy zamienić 2 fazy/prze-
wody zasilania sieciowego urządzenia ste-
rującego.
WILO SE 01/2009
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W przypadku szafek rozdzielczych dostarcza-
nych przez inwestora:
• W przypadku silników z rozruchem bezpośred-

nim zamienić 2 fazy.
• W przypadku silników z uzwojeniem połączo-

nym w trójkąt lub gwiazdę zamienić przyłącza 
dwóch uzwojeń,
np.zamienić  U1 z V1 i U2 z V2.

9 Konserwacja
Czynności konserwacyjne i naprawcze może 
wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel 
specjalistyczny!
UWAGA! Zagrożenie infekcją!
Aby zapobiec ewent. zagrożeniu infekcją pod-
czas konserwacji, w trakcie pracy zakładać 
odpowiednią odzież ochronną (rękawice 
ochronne).
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Śmiertelne niebezpiec-
zeństwo!
Wykluczyć zagrożenia powodowane przez ener-
gię elektryczną!

• Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych 
i naprawczych pompę należy odłączyć od zasila-
nia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem 
przez osoby niepowołane.

• Naprawę uszkodzeń przewodu zasilającego 
może przeprowadzać wyłącznie wykwalifiko-
wany instalator elektryk. Ze względów bezpie-
czeństwa podczas konserwacji wymagana jest 
obecność drugiej 2. osoby.

• Przed rozpoczęciem pracy: 1. Odłączyć pompę 
od sieci!
2. Sprawdzić, czy elastyczny przewód gumowy 
nie uległ mechanicznemu lub chemicznemu usz-
kodzeniu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo 
odniesienia obrażeń!
W przypadku stosowania łańcucha do podnos-
zenia pompy należy przestrzegać przepisów 
BHP (np. 18.4 stowarzyszenia zawodowego 
metalurgów i inżynierów mechaników). Łańcu-
chy musza być regularnie kontrolowane przez 
rzeczoznawcę.
Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie 
pompy, pierwszą wymianę oleju należy wykonać 
po 300, a kolejne po każdych 5000 roboczogod-
zin. W przypadku zbyt małej ilości roboczogodzin 
pierwsza wymiana oleju powinna mieć miejsce 
najpóźniej po pół roku eksploatacji, a kolejne 
przynajmniej raz w roku. W przypadku spadku 
wydajności pompy, coraz głośniejszej pracy lub 
coraz gorszego rozdrabniania (blokowanie się 
pompy) należy sprawdzić, czy rozdrabniacz lub 
wirnik nie uległy zużyciu i w razie potrzeby wyre-
gulować lub zlecić wymianę przez serwis tech-
niczny firmy WILO.

9.1 Kontrola zbiornika oleju
Otwór spustowy i do napełniania zbiornika oleju 
uszczelniony jest za pomocą śruby zamykającej 
(SW 13) (napis na obudowie "olej"). Do kontroli 

uszczelnienia mechanicznego należy całkowicie 
spuścić olej ze zbiornika (pompa ustawiona skoś-
nie) do czystego pojemnika pomiarowego. Jeśli 
oględziny wykażą domieszkę wody w oleju (olej 
“mleczny”), należy wymienić olej (patrz Wymiana 
oleju) i skontrolować ponownie po kolejnych 
5000 roboczogodzinach, najpóźniej jednak po 
upływie 1 roku. Jeśli olej ma domieszkę wody lub 
jest zanieczyszczony, należy wymienić uszczelni-
enie mechaniczne. Do ciągłej kontroli zbiornika 
oleju można (także w późniejszym terminie) 
zastąpić śrubę zamykającą elektrodą urządzenia 
do kontroli szczelności firmy Wilo - napis na obu-
dowie.

9.2 Wymiana oleju
UWAGA! Niebezpieczeństwo odniesienia 
obrażeń!
Pompy są ciężkie i mogą się przewrócić.
Przewracająca się pompa może spowodować 
obrażenia osób. Stale sprawdzać, czy pompa jest 
stabilna.

UWAGA! Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
W komorze sprężania/komorze rozdzielającej 
może panować nadciśnienie. Podczas wykręca-
nia śruby spustowej oleju może dojść do 
wycieku gorącego oleju pod ciśnieniem oraz do 
zranienia i poparzeń pracujących osób. Przed 
wykręceniem śruby spustowej należy założyć 
okulary ochronne, a podczas wykręcania zacho-
wać ostrożność..

UWAGA! Zagrożenie dla środowiska natural-
nego!
W przypadku uszkodzenia lub demontażu 
pompy może dojść do wycieku oleju. Może to 
prowadzić do zanieczyszczenia środowiska. 
Należy unikać zanieczyszczania środowiska 
i podejmować odpowiednie środki, mające na 
celu wychwycenie wyciekającego oleju.

ZALECENIE: W razie wymiany oleju stary olej 
należy zutylizować jako odpad specjalny! Olej nie 
jest substancją biodegradowalną!
Na wymianę należy stosować olej mineralny o kla-
sie lepkości 22 do 46, np. Spinesso lub Nuto firmy 
ESSO. Potrzebna ilość podana jest na liście części 
zamiennych.

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo szkód materi-
alnych!
Do napełniania zbiornika oleju nie przekraczać 
podanej ilości oleju. Przepełnienie prowadzi do 
zniszczenia pompy.

9.3 Kontrola systemu rozdrabniania
Za pomocą odpowiedniego narzędzia, np. szczeli-
nomierza, można zmierzyć szczelinę pomiędzy 
rotorem rozdrabniacza a płytą tnącą. Jeśli 
z powodu zużycia szczelina ta zwiększyła się do 
ponad 0,2 mm, można to skorygować wyjmując 
metalowe przekładki. 
Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Drain MTC 40 57
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10 Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie

Jeśli usterki nie da się usunąć, należy zwrócić się 
do specjalistycznego warsztatu lub do najbliżej 
położonego działu obsługi klienta lub przedstawi-
cielstwa firmy .

11 Części zamienne
Zamawianie części zamiennych następuje za 
pośrednictwem lokalnych warsztatów specjalisty-
cznych i/lub działu obsługi klienta.
Aby uniknąć dodatkowych pytań i niepra-
widłowych zamówień, należy przy każdym 
zamówieniu podać wszystkie dane, znajdujące się 
na tabliczce znamionowej.

Usterka Przyczyna Usuwanie

Pompa nie uruchamia się Brak napięcia Sprawdzić przewody i zabezpieczenia lub ponownie 
włączyć bezpieczniki w stacji rozdzielczej

Zablokowany wirnik Oczyścić obudowę i wirnik; jeśli jest nadal zablokowany, 
wymienić pompę

Bezpieczniki, kondensator
uszkodzony (1~)

Wymienić zabezpieczenia, kondensator na nowe

Przerwanie kabla Sprawdzić opór kabla. Jeśli to konieczne, wymienić kabel. 
Stosować wyłącznie oryginalny  Kabel specjalny!

Zadziałały wyłączniki 
bezpieczeństwa

Woda w przestrzeni silnikowej Włączyć serwis techniczny
Ciało obce w pompie, zadziałał styk 
ochronny uzwojenia

Odłączyć instalacje od napięcia i zabezpieczyć przed 
nieuprawnionym ponownym włączeniem, wyjąć pompę 
ze studzienki, usunąć ciało obce.

Pompa nie ma mocy Pompa zasysa powietrze wskutek 
zbyt silnego obniżenia się lustra płynu

Sprawdzić działanie/ustawienie urządzenia sterującego 
poziomem

Zatkany przewód tłoczny Wymontować i oczyścić przewód
WILO SE 01/2009



D EG - Konformitätserklärung

GB EC – Declaration of conformity 

F Déclaration de conformité CE 

Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : MTC 40 F 16.15/7/1-230-50-2 
Herewith, we declare that this product: MTC 40 F 16.15/7/3-400-50-2
Par le présent, nous déclarons que cet agrégat : 

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: 
in its delivered state comply with the following relevant provisions: 

est conforme aux dispositions suivants dont il relève: 

EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG

EC-Machinery directive 
Directives CEE relatives aux machines 

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

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Low voltage directive 
Directive basse-tension 

Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG
Construction product directive i.d.F/ as amended/ avec les amendements suivants : 

Directive de produit de construction 93/68/EWG

und entsprechender nationaler Gesetzgebung. 
and with the relevant national legislation. 

et aux législations nationales les transposant. 

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 414 EN 60043-2 
Applied harmonized standards, in particular: EN 614 EN 60204-1 
Normes harmonisées, notamment: EN 809 EN 60335-1 

EN 9906 EN 60335-2-41 
EN 12050-1 EN 60439-1 
EN ISO 12100-2 EN 60529 

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 gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. 

Dortmund, 02.02.2009 

Erwin Prieß 
Quality Manager 

WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany

Document: 2101242.1 



NL EG-verklaring van overeenstemming 
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de 
geleverde uitvoering voldoet aan de volgende 
bepalingen: 

EG-richtlijnen betreffende machines 98/37/EG 

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG 

EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG 

Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG als vervolg 
op 93/86/EEG 

Gebruikte geharmoniseerde normen, in het 

bijzonder: 1)

I Dichiarazione di conformità CE 
Con la presente si dichiara che i presenti prodotti 
sono conformi alle seguenti disposizioni e 
direttive rilevanti: 

Direttiva macchine 98/37/CE 

Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG 

Direttiva bassa tensione 2006/95/EG 

Direttiva linee guida costruzione dei prodotti 
89/106/CEE e seguenti modifiche 93/68/CEE 

Norme armonizzate applicate, in particolare: 1)

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

Directiva sobre máquinas 98/37/CE 

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 
2004/108/EG

Directiva sobre equipos de baja tensión 
2006/95/EG

Directiva sobre productos de construcción 
89/106/CEE modificada por 93/68/CEE 

Normas armonizadas adoptadas, especialmente: 1)

P Declaração de Conformidade CE 
Pela presente, declaramos que esta unidade no 
seu estado original, está conforme os seguintes 
requisitos: 

Directivas CEE relativas a máquinas 98/37/CE

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG 

Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG 

Directiva sobre produtos de construção 
89/106/CEE com os aditamentos seguintes

S CE- försäkran 
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat 
utförande motsvarar följande tillämpliga 
bestämmelser: 

EG–Maskindirektiv 98/37/EG 

EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 
2004/108/EG

EG–Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG 

EG-Byggmaterialdirektiv 89/106/EWG med 

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

EG–Maskindirektiv 98/37/EG 

EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 
2004/108/EG

EG–Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG 

Byggevaredirektiv 89/106/EWG med senere 

FIN

G 

 azt 

: 1)
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93/68/EWG

Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1)
följande ändringar 93/68/EWG 

Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1)

tilføyelser 93/68/EWG 

Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1)

CE-standardinmukaisuusseloste 
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa 
seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: 

EU–konedirektiivit: 98/37/EG 

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG 

Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG 

EU materiaalidirektiivi 89/106/EWG seuraavin 
täsmennyksin 93/68/EWG 

Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1)

DK EF-overensstemmelseserklæring 
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering 
overholder følgende relevante bestemmelser: 

EU–maskindirektiver 98/37/EG 

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG 

Lavvolts-direktiv 2006/95/EG 

Produktkonstruktionsdirektiv 98/106/EWG 
følgende 93/68/EWG 

Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1)

H EK. Azonossági nyilatkozat 
Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az 
alábbiaknak megfelel: 

EK Irányelvek gépekhez: 98/37/EG 

Elektromágneses zavarás/türés: 2004/108/E

Kisfeszültségü berendezések irány-Elve: 
2006/95/EG

Építési termékek irányelv 98/106/EWG és az
kiváltó 93/68/EWG 

Felhasznált harmonizált szabványok, különösen

Prohlášení o shod  EU 
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném 
provedení odpovídá následujícím p íslušným 
ustanovením: 

Sm rnicím EU–strojní za ízení 98/37/EG 

Sm rnicím EU–EMV 2004/108/EG 

Sm rnicím EU–nízké nap tí 2006/95/EG 

Sm rnicím stavebních produkt  89/106/EWG ve 
sledu 93/68/EWG 

Použité harmoniza ní normy, zejména: 1)

PL Deklaracja Zgodno ci CE 
Niniejszym deklarujemy z pe n
odpowiedzialnosci e dostarczony wyrób jest 
zgdony z nast puj cymi dokumentami: 

EC–dyrektywa dla przemys u maszynowego 
98/37/EG

Odpowiednio  elektromagnetyczna 
2004/108/EG

Normie niskich napi  2006/95/EG 

Wyroby budowlane 89/106/EWG ze zmian
93/68/EWG

Wyroby s  zgodne ze szczegó owymi normami 

zharmonizowanymi: 1)

RUS

,

:

 EC  98/37

 2004/10

2006/95/EG

89/106/EWG  93/68/EWG 

,  : 1)

. .
’

 : 

 EG  98/37/EG 

 EG-
2004/108/EG

 EG–2006/95/EG 

 89/106/EWG 
 93/68/EWG 

,

: 1)

TR CE Uygunluk Teyid Belgesi 

Bu cihazın teslim edildi i ekliyle a a ıdaki 
standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: 

AB-Makina Standartları 98/37/EG 

Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG 

Alçak gerilim direktifi 2006/95/EG 

Ürün imalat direktifi 89/106/EWG ve takip eden, 
93/68/EWG

Kısmen kullanılan standartlar: 1)

1) EN 414 

EN 614 

EN 809 

EN 9906 

EN 12050-1 

EN ISO 12100-2 

EN 60043-2

EN 60204-1

EN 60335-1

EN 60335-2

EN 60439-1

EN 60529 

Erwin Prieß

Quality Manager
WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany
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T +38 044 2011870
wilo@wilo.ua

Vietnam
Pompes Salmson Vietnam
Ho Chi Minh-Ville Vietnam
T +84 8 8109975
nkm@salmson.com.vn

United Arab Emirates
WILO ME - Dubai
Dubai
T +971 4 3453633
info@wilo.com.sa

USA
WILO-EMU USA LLC
Thomasville, 
Georgia 31792
T +1 229 5840097
info@wilo-emu.com

USA
WILO USA LLC 
Melrose Park, Illinois 60160
T +1 708 3389456
mike.easterley@
wilo-na.com



WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de
G1 Nord
WILO SE
Vertriebsbüro Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
T 040 5559490
F 040 55594949
hamburg.anfragen@wilo.com

G2 Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Berlin
Juliusstraße 52–53
12051 Berlin-Neukölln
T 030 6289370
F 030 62893770
berlin.anfragen@wilo.com

G3 Sachsen/Thüringen
WILO SE
Vertriebsbüro Dresden
Frankenring 8
01723 Kesselsdorf
T 035204 7050 
F 035204 70570 
dresden.anfragen@wilo.com

G4 Südost
WILO SE
Vertriebsbüro München
Adams-Lehmann-Straße 44
80797 München
T 089 4200090
F 089 42000944
muenchen.anfragen@wilo.com

G5 Südwest
WILO SE
Vertriebsbüro Stuttgart
Hertichstraße 10
71229 Leonberg
T 07152 94710 
F 07152 947141 
stuttgart.anfragen@wilo.com

G6 Rhein-Main
WILO SE
Vertriebsbüro Frankfurt
An den drei Hasen 31
61440 Oberursel/Ts.
T 06171 70460
F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.com

G7 West
WILO SE
Vertriebsbüro Düsseldorf
Westring 19
40721 Hilden
T 02103 90920 
F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team
Gebäudetechnik

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
T 01805 R•U•F•W•I•L•O*

7•8•3•9•4•5•6
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO EMU GmbH
Heimgartenstraße 1
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
T 01805 W•I•L•O•K•D*

9•4•5•6•5•3
F 0231 4102-7126
kundendienst@wilo.com

Erreichbar Mo–Fr von 
7–17 Uhr. 
Wochenende und feiertags
9–14 Uhr elektronische
Bereitschaft mit 
Rückruf-Garantie!

–Kundendienst-Anforderung
–Werksreparaturen
–Ersatzteilfragen
–Inbetriebnahme
–Inspektion
–Technische Service-Beratung
–Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich
Zentrale Wien:
WILO Pumpen Österreich GmbH
Eitnergasse 13
1230 Wien
T +43 507 507-0
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56
5020 Salzburg
T +43 507 507-13
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Oberösterreich:
Trattnachtalstraße 7
4710 Grieskirchen
T +43 507 507-26
F +43 507 507-15

Schweiz
EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7
4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
F +41 61 83680-21

Standorte weiterer 
Tochtergesellschaften

Argentinien, Aserbaidschan,
Belarus, Belgien, Bulgarien,
China, Dänemark, Estland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien,
Irland, Italien, Kanada,
Kasachstan, Korea, Kroatien,
Lettland, Libanon, Litauen,
Niederlande, Norwegen,
Polen, Portugal, Rumänien,
Russland, Saudi-Arabien,
Schweden, Serbien und
Montenegro, Slowakei,
Slowenien, Spanien,
Südafrika, Taiwan,
Tschechien, Türkei, Ukraine,
Ungarn, Vereinigte Arabische
Emirate, Vietnam, USA

Die Adressen finden Sie unter
www.wilo.de oder
www.wilo.com.

Stand Januar 2009

Erreichbar Mo–Fr von 7–18 Uhr.

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

–Informationen über Ansprechpartner vor Ort

–Versand von Informationsunterlagen

* 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz
der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen
sind Preisabweichungen möglich.

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland
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