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1. Informacje ogólne
Instrukcja monta�u i uruchomienia jest istotnym składni-
kiem urz�dzenia. Powinna ona by� zawsze do dyspozycji
w pobli�u urz�dzenia. Dokładne przestrzeganie instrukcji
jest warunkiem wła�ciwego ustawienia i zgodnego z prze-
znaczeniem u�ytkowania urz�dzenia. Tre�� instrukcji
monta�u i obsługi odpowiada wykonaniu urz�dzenia i jest
zgodna ze stanem norm dotycz�cych bezpiecze�stwa
w ich stanie w czasie przygotowania do druku.

1.1 Zastosowanie
Pompa jest przeznaczona do przetłaczania czystych
cieczy w gospodarstwach domowych, w rolnictwie,
w przemy�le itp.
rozdział wody, zaopatrzenie w wod� – zaopatrzenie wie�
ci�nieniowych – deszczownice, urz�dzenia nawadniaj�ce
– mycie wysokoci�nieniowe – systemy ga�nicze – zasila-
nie kotłów grzewczych – przetłaczanie kondensatu –
klimatyzacja – przemysłowe systemy obiegowe
w poł�czeniu z systemami modułowymi ró�nych rodza-
jów.
Pompa jest zaprojektowana do przetłaczania wody i in-
nych cieczy o małej lepko�ci, nie zawieraj�cych składni-
ków �cieraj�cych, długowłóknistych oraz olejów mineral-
nych. Silnik ze zmienn� pr�dko�ci� obrotow� jest chło-
dzony ciecz� przetłaczan� przez pomp� i wa�ne jest
zapewnienie wzajemnego dostosowania mi�dzy pomp� i
j� ciecz�.

1.2 Oznaczenie
MVISE 4 06 - 1/16 /E /3 -2 - 2G/ A

Rodzina pomp

Przepływ znamionowy (m3/h)

Liczba wirników

Korpus pompy z AISI 304
Hydraulika z AISI 304

Kołnierze dla PN16

Pier�cienie uszczelniaj�ce EPDM

Pr�d trójfazowy

2-biegunowy

Przetwornica cz�stotliwo�ci 2-giej generacji

Stan techniczny

1.3 Dane techniczne
• Maksymalne dopuszczalne ci�nienie robocze:

korpus PN 16: 16 bar
Maksymalne dopuszczalne ci�nienie na dopływie: 10
bar

• Zakres temperatury: (uszczelki i uszczelnienie mecha-
niczne z EPDM)- 15º C + 50°C
(dopuszczenie KTW)

• Temperatura otoczenia: +40°C maks.
• Wilgotno�� pomieszczenia: < 90%
• Poziom hałasu pompy uzale�niony od wydajno�ci

pompy <55 dB (A): (tolerancja +3 dB).
Pompa wył�cznie dla pracy z napływem.

2. Bezpiecze�stwo
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe zalece-
nia, które nale�y przestrzega� przy ustawieniu i pracy
urz�dzenia. Dlatego monterzy i u�ytkownik powinni bez-
warunkowo przeczyta� t� instrukcj� przed wykonaniem
monta�u i uruchomienia. Nale�y przestrzega� nie tylko
ogólnych zalece� dotycz�cych bezpiecze�stwa zawartych
w niniejszym rozdziale, lecz tak�e specjalnie oznaczo-
nych zalece� zawartych w nast�pnych rozdziałach.

2.1 Zalecenia zawarte w niniejszej in-
strukcji

Symbole
Ogólny symbol niebezpiecze�stwa.

Zalecenia przy zagro�eniach zwi�zanych z
napi�ciem elektrycznym.

WSKAZÓWKA: ...

Komunikaty

NIEBEZPIECZE�STWO! Bardzo niebezpieczna sytu-
acja.
Nieprzestrzeganie powoduje �mier� lub bardzo po-
wa�ne skaleczenia.

OSTRZE�ENIE! U�ytkownik mo�e ulec (powa�nym)
skaleczeniom. „Ostrze�enie” obejmuje sytuacje, w
których mo�liwe s� (powa�ne) uszkodzenia ciała,
je�eli odpowiednie zalecenia nie b�d� przestrzegane.

OSTRO�NIE! Istnieje niebezpiecze�stwo uszkodzenia
pompy/urz�dzenia. „Ostro�nie” podaje zalecenia,
nieprzestrzeganie, których mo�e spowodowa� uszko-
dzenia wyrobu.

WSKAZÓWKA! U�yteczna wskazówka odno�nie obcho-
dzenia si� z wyrobem. Zwraca uwag� na mo�liwo�� wy-
st�pienia trudno�ci.

2.2 Kwalifikacje personelu
Nale�y zwróci� uwag� na to, aby personel wykonuj�cy
monta� posiadał kwalifikacje odpowiednie do tego rodzaju
prac.

2.3 Niebezpiecze�stwa wynikaj�ce z nie-
przestrzegania zalece�

Nieprzestrzeganie zalece� dotycz�cych bezpiecze�stwa
mo�e stwarza� zagro�enia dla osób oraz spowodowa�
uszkodzenie pompy/urz�dzenia. Nieprzestrzeganie zale-
ce� mo�e doprowadzi� do utraty mo�liwo�ci otrzymania
odszkodowania za szkody wynikłe z pracy urz�dzenia. W
szczególno�ci nieprzestrzeganie zalece� mo�e przykła-
dowo spowodowa�:
• niewła�ciwe działanie pompy/urz�dzenia,
• nieskuteczno�� wymaganych prac konserwacyjnych i

napraw,
• zagro�enia dla osób wywołane oddziaływaniami elek-

trycznymi, mechanicznymi i bakteriologicznymi,
• szkody materialne.
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2.4 Zalecenia dla u�ytkowników
Nale�y przestrzega� obowi�zuj�cych przepisów odno�nie
bezpiecze�stwa pracy. Nale�y wykluczy� zagro�enia
wynikaj�ce z zastosowania energii elektrycznej. Nale�y
przestrzega� miejscowych lub ogólnych przepisów [np.
IEC,VDE itp.] oraz miejscowego zakładu energetycznego.

2.5 Zalecenia dla prac monta�owych
i sprawdzaj�cych

U�ytkownik powinien zapewni�, aby wszystkie prace
sprawdzaj�ce i monta�owe były wykonywane przez wy-
kwalifikowany personel posiadaj�cy odpowiednie upraw-
nienia. Personel ten powinien dokładnie zapozna� si�
z instrukcj� monta�u i obsługi. Prace na pom-
pie/urz�dzeniu powinny by� wykonywane tylko podczas
postoju.

2.6 Samowolna przebudowa i stosowa-
nie niewła�ciwych cz��ci zamien-
nych

Zmiany w pompie/urz�dzeniu s� dopuszczalne tylko po
uprzednim uzgodnieniu z producentem. Stosowanie ory-
ginalnych cz��ci zamiennych i wyposa�enia dodatkowego
autoryzowanego przez producenta zapewnia konieczne
bezpiecze�stwo pracy. Przy stosowaniu innych cz��ci
zamiennych firma Wilo nie odpowiada za wynikaj�ce
z tego skutki.

2.7 Niedopuszczalne zastosowanie
Bezpieczna praca dostarczonej pompy/urz�dzenia jest
gwarantowana tylko przy zastosowaniach zgodnych z 4-
szym rozdziałem instrukcji. Podane w katalogu/ karcie
danych warto�ci graniczne nie mog� by� w �adnym przy-
padku przekraczane.

3. Transport i magazynowanie
Po dostawie nale�y natychmiast sprawdzi� pom-
p�/urz�dzenie odno�nie ewentualnych uszkodze� trans-
portowych. Po stwierdzeniu uszkodze� transportowych
nale�y we wła�ciwym terminie wdro�y� odpowiednie
działania wzgl�dem spedytora.
Je�eli dostarczona pompa/urz�dzenie b�dzie instalowana
dopiero pó�niej, to nale�y j� przechowywa� w suchym
pomieszczeniu w sposób zabezpieczony przed wpływem
oddziaływa� zewn�trznych (wilgoci, mrozu itp.).

NIEBEZPIECZE�STWO! Pompa posiada
wysoko poło�ony punkt ci��ko�ci i mał� po-
wierzchni� ustawienia. Dlatego przy pracach
przeładunkowych nale�y zrealizowa� odpo-
wiednie przedsi�wzi�cia zabezpieczaj�ce
pomp� przed przewróceniem i wykluczaj�ce
przez to zagro�enia dla osób.

OSTRO�NIE! Przy podnoszeniu, transporcie i
obchodzeniu si� z pomp� nale�y post�powa�
ostro�nie, aby nie uszkodzi� pompy przed
monta�em.

4. Wyrób i wyposa�enie dodatko-
we

4.1 Opis (patrz rysunki 1, 2, 5):

1 – zawór ss�cy po stronie pompy
2 – zasuwa tłoczna po stronie pompy
3 – zawór zwrotny
4 – korek do napełniania i miejsce odpowietrzenia
5 – podpora rury lub opaska zaciskowa rury
6 – kosz pompy
7 – zbiornik zapasu
8 – podł�czenie do komunalnej sieci wodoci�gowej
9 – wył�cznik, wył�cznik oddzielaj�cy z bezpiecznikami

topikowymi
10 – hak
11 – fundament
12 – czujnik ci�nienia
13 – zbiornik
14 – zasuwa odcinaj�ca zbiornika
15 – wskazanie
16 – pokr�tło do nastawiania
HC – minimalna wysoko�� na dopływie

4.2 Pompa i silnik
• Pionowa, wielostopniowa pompa bez samozasysania

z silnikiem bezdławnicowym oraz kró�cami ssawnym i
tłocznym umieszczonymi w tej samej osi w dolnej cz�-
�ci.

• Silnik bezdławnicowy z regulacj� u góry.
• Stopie� ochrony silnika ze zmienn� pr�dko�ci� obro-

tow�: IP44
• Klasa izolacji: F
• Cz�stotliwo�� pracy: 50 / 60Hz
• Napi�cie pracy: 400 V +/- 10%
• Podł�czenie hydrauliczne

Spawane kołnierze owalne przy PN 16 zawarte w za-
kresie dostawy:

OSTRO�NIE! Pompa wył�cznie do pracy z
dopływem.

4.4 Wyposa�enie dodatkowe (opcjonal-
ne)

Jako wyposa�enie dodatkowe mo�na zamówi� oddzielnie
• zawory odcinaj�ce
• zbiornik mieszkowy lub zbiornik ocynkowany
• zbiornik chroni�cy przed uderzeniami wody
• kołnierz współpracuj�cy do przyspawania (ze stali) lub

do poł�czenia �rubowego
• zawór zwrotny (ze sto�kiem lub klap� spr��ynow�,

przy rodzaju pracy 2)
• pier�cienie bez drga�
• zabezpieczenie przed brakiem wody
• czujnik ci�nienia do regulacji (dokładno�� 1%, zasto-

sowanie pomi�dzy 30 i 100 % zakresu pomiarowego)
• interfejs dla podł�czenia do sieci (PLR)
• interfejs dla podł�czenia do sieci LONWORK

5. Ustawienie / Monta�

Ustawienie / monta� oraz uruchomienie mo�e
by� wykonane tylko przez wyszkolony perso-
nel.

5.1 Monta�
• Rys. 1: Pompy przy pracy z dopływem z podł�czeniem

do zbiornika zapasu (7) lub podł�czeniem do komunal-
nej sieci wodoci�gowej (8).
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Ciecz przetłaczana przez pomp� zapewnia
smarowanie ło�ysk wału silnika bezdławnico-
wego i chłodzenie samego silnika. Ci�nienie
na zasilaniu musi by� bezwarunkowo wi�ksze
lub równe 1,2 bar. Odpowiednio do tego pra-
ca ze zbiornikiem zapasu wymaga:
HC >=2 m (rys. 1)

OSTRO�NIE! Monta� dopiero po zako�cze-
niu wszystkich prac spawalniczych i lutowni-
czych oraz po wyczyszczeniu ruroci�gów,
poniewa� ka�de zanieczyszczenia mog� mie�
wpływ na prawidłowo�� pracy pompy.

• Ustawi� pomp� w łatwo dost�pnym, zabezpieczonym
przed mrozem miejscu, mo�liwie blisko punktu poboru.

• Przy pompach o znacznym ci��arze nale�y w osi
pompy przewidzie� punkt mocowania (hak – poz. 10).

• Przy ustawieniu na betonowym fundamencie (minimal-
na wysoko�� 10 cm) (poz. 11) z zastosowaniem zamu-
rowanych trzpieni (plan ustawienia patrz rys. 3).

• Pod betonowym fundamentem nale�y uło�y� warstw�
materiału izolacyjnego (korek lub uzbrojona wykładzina
gumowa) dla tłumienia drga� i hałasu.

• Przed ostatecznym umocowaniem wmurowanych
trzpieni sprawdzi� ustawienie pompy i w razie potrzeby
zastosowa� elementy dopasowuj�ce.

5.2 Poł�czenia hydrauliczne

OSTRO�NIE!

Mo�liwo�� uszkodzenie urz�dzenia!

Instalacja musi wytrzyma� najwy�sze ci�nie-
nie wytwarzane przez pomp� przy suchobie-
gu.

• Podł�czenie do pompy rurami z gwintem zewn�trznym,
które nale�y przykr�ci� bezpo�rednio do owalnych koł-
nierzy współpracuj�cych maj�cych gwint wewn�trzny,
dostarczanych wraz z pomp�.

• �rednica rury nigdy nie mo�e by� mniejsza od �rednicy
kołnierza współpracuj�cego.

• Kierunek przepływu jest pokazany na naklejce identyfi-
kacyjnej pompy.

• Nale�y zastosowa� podparcia lub opaski zaciskowe rur
(rys. 1, 2 – poz. 7) dla wyeliminowania obci��ania
pompy przez ruroci�gi.

OSTRO�NIE!

Mo�liwo�� uszkodzenie urz�dzenia!

W instalacjach z mo�liwo�ci� wyst�pienia
uderze� wody nale�y dla ochrony pompy
zamontowa� zawór zwrotny, najlepiej po
stronie tłocznej,

5.3 Podł�czenia elektryczne
Podł�czenia elektryczne i ich sprawdzenie
musz� by� wykonane zgodnie z miejscowymi
przepisami przez elektromontera posiadaj�-
cego odpowiednie uprawnienia.

• Dane elektryczne (cz�stotliwo��, napi�cie, pr�d zna-
mionowy) silnika o zmiennej pr�dko�ci obrotowej s�
podane na tabliczce znamionowej. Sprawdzi� odpo-
wiednio�� silnika o zmiennej pr�dko�ci obrotowej z
sieci�, do której silnik ten nale�y podł�czy�.

• Zabezpieczenie elektryczne jest zintegrowane w prze-
twornicy cz�stotliwo�ci. Warto�� znamionowa zabez-
pieczenia uwzgl�dnia dane pompy i zapewnia ochron�
pompy i silnika.

• Przy zbyt du�ej rezystancji przewodu zerowego zasto-
sowa� odpowiednie urz�dzenie ochronne przed silni-
kiem o zmiennej pr�dko�ci obrotowej.

• Zasadniczo nale�y zastosowa� wył�cznik oddzielaj�cy
z bezpiecznikami topikowymi (typu GF) lub odł�cznik
obci��enia dla ochrony urz�dzenia (rys. 1 – poz. 9).

OSTRZE�ENIE! Je�eli dla ochrony osób
nale�y zastosowa� wył�cznik ochronny ró�ni-
cowy, to powinien on posiada� człon opó�nia-
j�cy.

OSTRO�NIE! Dobór wył�cznika oddzielaj�-
cego nale�y wykona� odpowiednio do pr�du
podanego na tabliczce znamionowej prze-
twornicy.

Sie� zasilaj�ca

Zastosowa� kabel elektryczny zgodny z nor-
mami.

NIE ZAPOMNIE	 O WYKONANIU UZIE-
MIENIA.

Podł�czenie elektryczne przetwornicy (rys. 4)
nale�y wykona� odpowiednio do wybranego
rodzaju pracy (patrz rozdz. 6. Uruchomienie)
zgodnie ze schematami poł�cze� podanymi w
poni�szych tabelach).

OSTRO�NIE! Nieprawidłowe podł�czenie
elektryczne powoduje uszkodzenie silnika.

Kabel elektryczny nie mo�e w �adnym
przypadku dotyka� ani ruroci�gu ani pom-
py i musi by� wodoszczelny.
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5.4 Szczegóły podł�czenia elektryczne-
go

Odkr�ci� �ruby i usun�� górn� pokryw� przetwornicy
cz�stotliwo�ci.

PODŁ
CZENIE DO SIECI LISTWA PODŁ
CZENIA DO SIECI
– Zrealizowa� podł�czenie 4-

�yłowym kablem (rys. 4) (3 fazy +
uziemienie)

(Rys. 4)

PODŁ
CZENIA SYGNAŁÓW WEJ�CIO-
WYCH/WYJ�CIOWYCH

LISTWA PODŁ
CZENIOWA SYGNAŁÓW WEJ�CIOWYCH/ WYJ-
�CIOWYCH

S� 3 rodzaje pracy:
(patrz rozdział 6: Uruchomienie)
– Praca r�czna: Mod 1
– Pompa pracuje sama z regulacj�

Mod 2
– Zdalnie nastawiana cz�stotliwo��:

Mod 3

(Rys. 4)

PRACA R�CZNA MOD 1
1) Praca r�czna: Mod 1
– Zdalna obsługa umo�liwia zał�cze-

nie lub wył�czenie pomp (zamkni�-
cie styku), funkcja ta ma priorytet
przed innymi funkcjami.

– Funkcj� zdalnej obsługi mo�na
dezaktywowa� przez zmostkowanie
zacisków podł�czeniowych 3 i 4. Przykład:

Wył�cznik pływakowy, regulacja ci�nienia przy braku wody ...

PRACA Z REGULACJ
 CI�NIENIA MOD 2

2) W pracy z regulacj� ci�nienia: Mod 2
– Z 2-przewodowym czujnikiem ci-

�nienia
– i nastawianiem warto�ci pokr�tłem

nastawczym (enkoderem).

– Z 3-przewodowym czujnikiem ci�-
nienia

– i nastawianiem warto�ci pokr�tłem
nastawczym (enkoderem).

– Z 2-przewodowym czujnikiem ci�-
nienia

– i zewn�trznym nastawianiem
warto�ci.

– Z 3-przewodowym czujnikiem ci�-
nienia

– i zewn�trznym nastawianiem
warto�ci.

– Zdalna obsługa umo�liwia zał�-
czenie lub wył�czenie pomp (za-
mkni�cie styku), funkcja ta ma
priorytet przed innymi funkcjami.

– T� zdaln� obsług� mo�na dezak-
tywowa� przez zmostkowanie za-
cisków 3 i 4

Przykład: Wył�cznik pływakowy, regulacja ci�nienia przy braku wody ...

Nie u�ywane Nie u�ywane

Zewn.
nastawianie

Zdalna
obsługa

ZAŁ/WYŁ
Czujnik ci�n.
20mA / 10 V

Zdalna
obsługa

Zdalna
obsługa

Zdalna
obsługa

Zdalna
obsługa

Zdalna
obsługa

Czujnik
ci�nienia

Czujnik
ci�nienia

Czujnik
ci�nienia

Czujnik
ci�nienia

Zewn.
nastawianie

Zewn.
nastawianie
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INNA REGULACJA MOD 2

W rodzaju pracy „inna regulacja- mod 2” podł�czenia s� odpowiednie do wy�ej opisanych (przy czym czujnik ci�nienia jest oczywi-
�cie zast�piony przez inny dopasowany do po��danej regulacji).

MOD ZDALNEGO STEROWANIA MOD 3

3) W modzie zdalnego sterowania:
Mod 3

– Za pomoc� sygnału elektrycznego

– Zdalna obsługa umo�liwia zał�-
czenie lub wył�czenie pomp (za-
mkni�cie styku), funkcja ta ma prio-
rytet przed innymi funkcjami.

– Funkcj� zdalnej obsługi mo�na
dezaktywowa� przez zmostkowa-
nie zacisków 3 i 4.

Przykład: Wył�cznik pływakowy, zabezpieczenie przed suchobiegiem itd.

PODŁ
CZENIE STYKÓW SYGNALIZACYJNYCH LISTWA DLA PODŁ
CZENIA STYKÓW POMOCNICZYCH

Regulowany nap�d posiada dwa bezpotencjałowe, sty-
kowe wyj�cia przeka�nikowe przeznaczone dla interfejsu
z nadrz�dnym sterowaniem.
Przykład: urz�dzenie steruj�ce, kontrola pompy...

1) Przeka�nik „Sygnalizacja braku
gotowo�ci do pracy”: SBM

– Charakterystyka styku

Przy pierwszym wyst�pieniu awarii
lub wypadni�ciu sieci zasilaj�cej
nast�puje dezaktywacja przeka�-
nika w jednym obszarze (pompa
zatrzymuje si�). Urz�dzenie steru-
j�ce jest informowane o braku go-
towo�ci pompy do pracy (tak�e
czasowym). Przeka�nik jest ak-
tywny, gdy pompa pracuje lub jest
gotowa do pracy.

2) Przeka�nik „Sygnalizacja awarii”:
SSM

– Charakterystyka styków

Po zarejestrowaniu serii awarii te-
go samego typu (od 1 do 6 w za-
le�no�ci od stopnia wa�no�ci) na-
st�puje zatrzymanie pompy i akty-
wacja przeka�nika (a� do inter-
wencji r�cznej).

Zwarcie styku
250 V/ 1A

Zwarcie styku
250 V/ 1A

Zdalna
obsługa

Zewn.
nastawianie

Przeka�nik
aktywny

Przeka�nik
aktywny

Przeka�nik
nieaktywny

Przykład: 6 awarii o ró�nym czasie trwania w przedziale czasu 24
godziny, zgodnie z poni�szym wykresem czasowym:

Awarie

24 godziny (bie��ce)

Przeka�nik
nieaktywny
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Regulacja w MODZIE 2

Zdalne nastawianie warto�ci w MODZIE 2

Zdalne nastawianie cz�stotliwo�ci w MODZIE 3

Czujnik ci�nienia 4 -20mA Czujnik ci�nienia 0 -10V

Przy sygnale 0 do 2 mA nale�y przy-
j��, �e kabel jest przerwany
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Zakres bezpie-
cze�stwa

Pr�d wej�ciowy (mA) Napi�cie wej�ciowe (V)
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Nastawianie warto�ci 4 -20mA Nastawianie warto�ci 0 -10V

Zakres, w którym przetwornica wył�cza si�

Zakres, w którym przetwornica wył�cza
si�

Pr�d wej�ciowy (mA) Napi�cie wej�ciowe (V)

Zakres bezpie-
cze�stwa

Zakres bezpie-
cze�stwa

Sygnał zewn�trzny 4 -20mA Sygnał zewn�trzny 0 -10V

Zakres, w którym przetwornica wył�cza si� Zakres, w którym przetwornica wył�cza si�

C
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ot

l.
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tw

.
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�s
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C
z�
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-
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n.
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�s
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Zakres bezpie-
cze�stwa

Zakres bezpie-
cze�stwa

Pr�d wej�ciowy (mA) Napi�cie wej�ciowe (V)
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6. Uruchomienie

6.1 Przygotowawcze przepłukanie
Nasze pompy s� fabrycznie sprawdzane
hydraulicznie. Je�eli woda znajduje si� jesz-
cze we wn�trzu pompy, to ze wzgl�dów hi-
gienicznych pomp� nale�y przepłuka� przed
jej zastosowaniem w instalacji wodoci�gowej.

6. 2 Napełnianie i odpowietrzanie

OSTRO�NIE! Pompa nigdy nie powinna
pracowa� „na sucho”, nawet krótkotrwale.

– Zamkn�� zawór odcinaj�cy po stronie tłocznej (poz.
2).

– Otworzy� kurek odpowietrzaj�cy (4) oraz zawór odci-
naj�cy po stronie ssawnej (1) i całkowicie napełni�
pomp�. Kurek odpowietrzaj�cy zamkn�� dopiero po
wypływie wody przez jego otwór i po całkowitym od-
powietrzeniu pompy.

NIEBEZPIECZE�STWO! Ostro�nie przy
gor�cej wodzie - strumie� gor�cej wody
mo�e wypłyn�� przez otwór odpowietrza-
j�cy! Nale�y zastosowa� odpowiednie
�rodki bezpiecze�stwa dla ochrony osób i
silnika.

W pracy z regulacj� ci�nienia MOD 2: aby
zapewni� wykrywanie suchobiegu nale�y
zastosowa� zawór zwrotny przed czujni-
kiem ci�nienia (rys. 2).

6.3 Start

OSTRZE�ENIE! W zale�no�ci od tempera-
tury przetłaczanej cieczy oraz od cyklów
pracy pompy temperatura zewn�trznych
powierzchni (pompa, silnik) mo�e przekro-
czy� 68°C: w razie potrzeby zastosowa�
odpowiednie �rodki ochrony osób.

OSTRO�NIE! Pompa nie mo�e pracowa�
przy suchobiegu (przy zamkni�tej zasuwie po
stronie tłocznej).

Dla zapewnienia prawidłowego chłodzenia silnika ze
zmienn� pr�dko�ci� obrotow� pompa nie mo�e pracowa�
ani przy przepływie mniejszym od 0,3 m3/h, ani przy naj-
wi�kszej pr�dko�ci przy przepływie:
– 5,5 m3/h dla MVISE/Multi-VSE2xx
– 8 m3/h dla MVISE/Multi-VSE4xx
– 14 m3/h dla MVISE/Multi-VSE8xx.
Po�rednie pr�dko�ci mo�na odczyta� z charakterystyki.

– Przy pracy z du�ym przeciwci�nieniem nale�y odkr�-
ci� kurek odpowietrzaj�cy a� do wypłyni�cia wody.

– Dla uruchomienia pompy otworzy� zasuw� tłoczn�.
– Sprawdzi� stabilno�� ci�nienia za pomoc� manome-

tru, przy niestabilno�ci poprawi� odpowietrzenie.
– Ustawi� zasuw� tłoczn� tak, aby uzyska� po��dany

punkt pracy.
– Sprawdzi�, czy zasysany przepływ jest mniejszy lub

równy warto�ci podanej na tabliczce znamionowej
pompy.

– Poprawi� odpowietrzenie: Otworzy� kurek odpowie-
trzaj�cy i zamkn�� go po wypłyni�ciu wody i całkowi-
tym odpowietrzeniu.
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7. Praca i nastawianie

7.1 Konfiguracja
Przetwornica cz�stotliwo�ci posiada blok z dwoma prze-
ł�cznikami (rys. 4 - poz. S), z dwoma pozycjami:
Przeł�cznik 1
• Pozycja SERVICE umo�liwia ustalenie parametrów

ró�nych rodzajów pracy.
• Pozycja OPERATION umo�liwia prac� w wybranym

modzie. Nie ma mo�liwo�ci okre�lenia parametrów
(praca normalna).

Przeł�cznik 2
• Ustawienie (zamek) umo�liwia zablokowanie okre�le-

nia parametrów.
• Usuni�cie zamka pozwala na prac� z enkoderem.

Przykład: Zablokowanie nastawionych warto�ci w mo-
dzie 1 lub 2.
Praca z enkoderem: Nowy parametr nastawia si�
przez proste pokr�cenie. „ + “ w prawo i „ - “ w lewo.
Impuls na enkoderze potwierdza to nowe nastawienie.

7.1.1 Praca r�czna: MOD 1
Punkt pracy osi�ga si� przez zmian� pr�dko�ci obrotowej
silnika za pomoc� enkodera.

Okre�lenie parametrów w MODZIE 1
Je�eli pompa jest nowa i nie jest zintegrowana w syste-
mie, to jest ona wst�pnie skonfigurowana dla modu 1
(patrz bezpo�rednio w § „Praca w modzie 1”).
• Ustawienie przeł�cznika (rys. 4 – pozycja S) na pozy-

cj� SERVICE.
• Wybór M1.
• Potwierdzenie.
• Wskazanie licznika godzin pracy (liczba godzin pracy

pompy)
• Potwierdzenie.
• Ustawienie przeł�cznika z powrotem na pozycj�

OPERATION.

Praca w MODZIE 1
Przy uruchomieniu zalecamy nastawienie pr�dko�ci silni-
ka na 2000 obr./min. Podan� warto�� mo�na nastawi�
przez pokr�cenie enkodera.
• Potwierdzenie nowo nastawionej warto�ci. Pokazanie

aktualnej pr�dko�ci mo�na uzyska� za pomoc� krót-
kiego impulsu enkodera: nastawiona pr�dko�� ukazuje
si� ponownie po 30 sekundach albo po nowym impul-
sie. Impuls około 1 s powoduje wył�czenie lub zał�-
czenie (ON / OFF).

• Wybór OFF.
• Potwierdzenie.

WSKAZÓWKA! Zdalna obsługa (np. : (zał�-
czanie/wył�czanie) umo�liwia zdalne wył�-
czanie pompy (przetwornica pod napi�-
ciem). Po zatrzymaniu pompy ukazuje si�
symbol „OFF”.

0,1s lub 1 s

MOD 1 – mod r�czny

Typy
modów

Licznik
godzin

Podana warto��

Nowa
warto��

Pr�dko�� -
wart. akt.

Start
stop
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7.1.2 Praca z regulacj�: MOD 2

Pompa mo�e słu�y� do regulacji ró�nych wielko�ci (ci-
�nienia, temperatury, przepływu...).
Parametry P, I, D s� ju� okre�lone dla regulacji ci�nienia.
Dla innych rodzajów regulacji parametry P, I, D nale�y
wyznaczy� przy okre�laniu parametrów.

MOD 2: Regulacja ci�nienia (rys. 2)
Doł�czenie czujnika ci�nienia i zbiornika umo�liwia regu-
lacj� ci�nienia pompy. Czujnik ci�nienia powinien mie�
dokładno�� 1% i nale�y go stosowa� pomi�dzy 30 i
100% zakresu pomiarowego, zbiornik powinien mie�
pojemno�� u�ytkow� przynajmniej 8 litrów (zbiornik i
czujnik ci�nienia jako opcja).

Okre�lenie parametrów w MODZIE 2
• Ustawi� przeł�cznik (rys. 4 – poz. S) na pozycj�

SERVICE.
• Wybór M2.
• Potwierdzenie.
• Wybór �ródła dla nastawiania warto�ci: wewn�trz-

ne/zewn�trzne.
• Nastawienie podstawowe: wewn�trzne nastawianie „I”

(nastawianie warto�ci enkoderem).
• Potwierdzenie.
• Po potwierdzeniu zewn�trznego nastawiania „E” (na-

stawianie warto�ci zewn�trznym sygnałem), wybra�
odpowiedni rodzaj sygnału: (0-10 V) lub (4-20 mA).

• Wybór odpowiedniego rodzaju sygnału: (0-10 V) lub
(4-20 mA).

• Potwierdzenie.
• Wybór rodzaju regulacji „P” dla regulacji ci�nienia.
• Potwierdzenie.
• Wybór zakresu pomiarowego czujnika ci�nienia (6, 10,

16 bar).
• Potwierdzenie.
• Wybór typu czujnika ci�nienia. (0-10 V) lub (4-20 mA).

(migocz�ce wskazanie odpowiada wprowadzonej war-
to�ci).

• Potwierdzenie.
• Wybór opó�nienia wył�czenia (czas pomi�dzy wykry-

ciem suchobieg i całkowitym wył�czeniem pompy); za-
kres od 0 do 180 s (ustawienie podstawowe: 180ms).

• Potwierdzenie.
• Wskazanie licznika godzin pracy. (liczba godzin pracy

pompy)
• Potwierdzenie.
• Ustawienie przeł�cznika z powrotem na pozycj� OPE-

RATION.

Praca w MODZIE 2 i nastawianie warto�ci enkoderem

Przy uruchomieniu zalecamy nastawienie
ci�nienia na 60% maksymalnej warto�ci
ci�nienia.

Podan� warto�� mo�na nastawi� przez pokr�cenie enko-
dera.
• Potwierdzenie nowo nastawionej warto�ci. Pokazanie

aktualnego ci�nienia mo�na uzyska� za pomoc� krót-
kiego impulsu enkodera: nastawiona warto�� ci�nienia
ukazuje si� ponownie po 30 sekundach albo po no-
wym impulsie. Impuls około 1 s powoduje wył�czenie
lub zał�czenie (ON / OFF).

• Wybór OFF.
• Potwierdzenie.

Typy
modów

MOD 2: Regulacja ci�nienia

Wewn.
nasta-
wianie

Typ
regulacji

Zakres pomiar.
czujnika
ci�nienia

Opó�nienie
przy przepły-
wie zerowym

Licznik
godzin

Zewn.
nasta-
wianie

10 V lub
20 mA

Warto�� podana

Nowa
warto��

Pr�dko�� –
warto��
aktualna

Start
Stop

10 V
20 mA
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Praca w MODZIE 2 i zdalne nastawianie warto�ci

Nastawianie warto�ci jest sterowane sygnałem wej�ciowym
(0-10 V) lub (4-20 mA).
Przy uruchomieniu zalecamy nastawienie ci�nienia na 60%
maksymalnej warto�ci ci�nienia.
Pokazanie aktualnego ci�nienia mo�na uzyska� za pomoc�
krótkiego impulsu enkodera: nastawiona warto�� ci�nienia
ukazuje si� ponownie po 30 sekundach albo po nowym
impulsie.
Impuls około 1 s powoduje wył�czenie lub zał�czenie (ON /
OFF).
• Wybór OFF.
• Potwierdzenie.

WSKAZÓWKA! Zdalna obsługa (np.: (zał�cza-
nie/ wył�czanie) umo�liwia zdalne wył�czanie
pompy (przetwornica pod napi�ciem).
Po zatrzymaniu pompy ukazuje si� wskazanie
„OFF”.

MOD 2: Inna regulacja
Okre�lenie parametrów w MODZIE 2
• Ustawi� przeł�cznik (rys. 4 – poz. S) na pozycj� SERVI-

CE.
• Wybór „M2”.
• Potwierdzenie.
• Wybór �ródła dla nastawiania warto�ci: „wewn�trzne” lub

„zewn�trzne”. (Nastawienie podstawowe: wewn�trzne
nastawianie warto�ci „I”) (nastawianie warto�ci enkode-
rem).

• Potwierdzenie.
• Po potwierdzeniu zewn�trznego nastawiania „E” (nasta-

wianie warto�ci zewn�trznym sygnałem), wybra� odpo-
wiedni rodzaj sygnału: (0-10 V) lub (4-20 mA).

• Potwierdzenie.
• Wybór rodzaju regulacji „0” dla innego rodzaju regulacji.
• Potwierdzenie.
• Wybór typu czujnika ci�nienia. (0-10 V) lub (4-20 mA).

(migocz�ce wskazanie odpowiada wprowadzonej warto-
�ci).

• Potwierdzenie.
• Wskazanie parametru „P” regulatora PID.
• Potwierdzenie.
• Wybór warto�ci „P”. (Nastawienie podstawowe: P=1).
• Potwierdzenie.
• Wskazanie parametru „I” regulatora PID.
• Potwierdzenie.
• Wybór warto�ci „I”. (Nastawienie podstawowe: I=1s).
• Potwierdzenie.
• Wskazanie parametru „D” regulatora PID.
• Potwierdzenie.
• Wybór warto�ci „D”. (Nastawienie podstawowe: D=0 ms)
• Potwierdzenie.
• Wskazanie licznika godzin pracy. (liczba godzin pracy

pompy)
• Potwierdzenie.
• Ustawienie przeł�cznika z powrotem na pozycj� OPE-

RATION.

Warto�� podana

Pr�dko�� –
wart. aktualna

Start
Stop

MOD 2 – inna regulacja

Typy
modów

Wewn.
nasta-
wianie

Typ
regula-

cji

PID
warto�� P

PID
warto�� P

PID
warto�� I

PID
warto�� I

PID
warto�� D

Licznik
godzin

Zewn.
nastaw

10 V lub
20 mA

PID
warto�� D

10 V
20 mA
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MOD 2: Inna regulacja
Praca w MODZIE 2 i nastawianie warto�ci enkoderem

W tym przypadku podawana warto�� odpowiada procento-
wej warto�ci zakresu pomiarowego czujnika ci�nienia.
Podan� warto�� mo�na nastawi� przez pokr�cenie enkode-
ra.
• Potwierdzenie nowo nastawionej warto�ci. Pokazanie

aktualnej warto�ci mo�na uzyska� za pomoc� krótkiego
impulsu enkodera: nastawiona warto�� ukazuje si� po-
nownie po 30 sekundach albo po nowym impulsie. Im-
puls około 1 s powoduje wył�czenie lub zał�czenie (ON /
OFF).

• Wybór OFF.
• Potwierdzenie.

Praca w MODZIE 2 i zdalne nastawianie warto�ci

Nastawianie warto�ci jest sterowane sygnałem wej�ciowym:
0-10 V lub 4-20 mA.
W MODZIE 2 - Inna regulacja - podawana warto�� odpo-
wiada procentowej warto�ci zakresu pomiarowego czujnika
ci�nienia.
Pokazanie aktualnej warto�ci mo�na uzyska� za pomoc�
krótkiego impulsu enkodera; nastawiona warto�� ci�nienia
ukazuje si� ponownie po 30 sekundach albo po nowym
impulsie.
Impuls około 1 s powoduje wył�czenie lub zał�czenie (ON /
OFF).
• Wybór OFF.
• Potwierdzenie.

WSKAZÓWKA! Zdalna obsługa (np.: (zał�cza-
nie/ wył�czanie) umo�liwia zdalne wył�czanie
pompy (przetwornica pod napi�ciem).
Po zatrzymaniu pompy ukazuje si� wskazanie
„OFF”.

7.1.3 Praca ze zdalnie nastawian� cz�stotliwo�ci�:
MOD 3 (rys. 10)

Pompa jest sterowana z zewn�trznego systemu.

Okre�lenie parametrów w MODZIE 3

• Ustawi� przeł�cznik (rys. 4 – poz. S) na pozycj� SER-
WIS.

• Wybór M3.
• Potwierdzenie.
• Wybra� zewn�trzny sygnał (0-10V) lub (4-20mA) (nasta-

wienie podstawowe: 0-10V).
• Wskazanie licznika godzin pracy (liczba godzin pracy

pompy)
• Potwierdzenie.
• Ustawienie przeł�cznika z powrotem na pozycj� „OPE-

RATION”.

Praca w MODZIE 3

W MODZIE 3 podawana warto�� odpowiada procentowej
warto�ci maksymalnej pr�dko�ci pompy. Pokazanie aktual-
nej warto�ci mo�na uzyska� za pomoc� krótkiego impulsu
enkodera: nastawiona warto�� ukazuje si� ponownie po 30
sekundach albo po nowym impulsie. Impuls około 1 s po-
woduje wył�czenie lub zał�czenie (ON / OFF).
• Wybór OFF.
• Potwierdzenie.

Warto�� podana

Nowa
war-
to��

Aktualna
pr�dko��

Start
Stop

Warto�� podana

Aktualna
pr�dko��

Start
Stop

Typ
modu

10 V
20 mA

Licznik
godz.
pracy

Warto�� podana

Aktualna
pr�dko��

Start
Stop
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WSKAZÓWKA! Uwaga: Zdalna obsługa (np.:
(zał�czanie/ wył�czanie) umo�liwia zdalne
wył�czanie pompy (przetwornica pod napi�-
ciem).

Po zatrzymaniu pompy ukazuje si� wskazanie
„OFF”.

W przypadku sygnału napi�ciowego (0-10 V) ukazuje si�
automatycznie „OFF”, je�eli sygnał ten jest mniejszy od 1
V. W przypadku sygnału pr�dowego (4-20 mA) ukazuje si�
automatycznie „OFF”, je�eli sygnał ten jest mniejszy od 2
mA.

7.1.4 Opcja programowania
Obni�enie najwi�kszej cz�stotliwo�ci

Istnieje mo�liwo�� obni�enia najwy�szej cz�stotliwo�ci
pompy za pomoc� enkodera. Opcj� t� nale�y u�ywa� przy
szczególnych cieczach, które mog� spowodowa� przeci�-
�enie pompy.

Opcja OP

• Ustawi� przeł�cznik (rys. 4 – poz. S) na pozycj� SER-
WIS.

• W zale�no�ci od wybranego rodzaju pracy ukazuje si�:
“M1” lub “M2“ lub “M3”.

• Wybór „OP” za pomoc� enkodera.
• Ukazuje si� „OP”.
• Potwierdzenie.
• Wybór „ON” lub „OFF”. (migocz�ce wskazanie odpowia-

da wprowadzonej warto�ci).
• Potwierdzenie.
• Ustawienie przeł�cznika z powrotem na pozycj� „OPE-

RATION”.

Moduł zł�cza IF (interfejs)

Komunikacja pomi�dzy pomp� i nadrz�dnym sterowaniem
(GLT) jest mo�liwa za pomoc�:
• modułu IF - PLR w sieci PLR
• modułu IF - LON w sieci LONWORKS
Moduł interfejsu IF podł�cza si� bezpo�rednio w obszarze
podł�cze� przetwornicy (rys. 7).

Praca pompy z modułem interfejsu IF-PLR

Je�eli pompa otrzyma odpowiedni rozkaz z centralnego
sterowania, to przechodzi automatycznie do rodzaju pracy
PLR. Wszystkie polecenia s� przekazywane przez interfejs

PLR, pokazywany jest znak . Przetwornica pracuje
wtedy z regulacj� ci�nienia. W takim przypadku zdalna
obsługa i wskazania awarii s� zawsze aktywne; enkoder
jest zablokowany.

Praca pompy z modułem interfejsu IF-LON

Je�eli pompa otrzyma odpowiedni rozkaz z centralnego
sterowania, to przechodzi automatycznie do rodzaju pracy
LON. Wszystkie polecenia s� przekazywane przez interfejs

LON, pokazywany jest znak .
W takim przypadku zdalna obsługa i wskazania awarii s�
zawsze aktywne; enkoder jest zablokowany.

Mod

Opcja

Licznik
godzin
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Opcja modułu interfejsu IF

Przy komunikacji mi�dzy modułem interfejsu IF i nadrz�d-
nym sterowaniem (GLT) na wska�niku ukazuje si� symbol
podwójnej strzałki. Przy przesyłaniu z modułu interfejsu IF-
LON do nadrz�dnego sterowania (GLT) na wska�niku poka-
zywany jest symbol ID.

Praca
1 Moduł interfejsu IF- PLR lub moduł interfejsu IF - LON nie

jest podł�czony
2 Moduł interfejsu IF- PLR lub moduł interfejsu IF - LON jest

podł�czony
PLR: Mod 2
LON: Mod 1 lub mod 2
(instrukcja rozkazem LON).
Menu ID pokazuje si� tylko wtedy, gdy moduł interfejsu
LON jest wł�czony.

3 LON - ID jest przyjmowany przez interfejs

8. Utrzymanie w ruchu - Konserwa-
cja

OSTRO�NIE! Przed wszystkimi pracami na
pompie (pompach) nale�y j� (je) odł�czy� od
napi�cia i zabezpieczy� przed ponownym, nie-
po��danym wł�czeniem.

• Nigdy nie wykonywa� prac konserwacyjnych na pracuj�-
cej pompie.

• Utrzymywa� pomp� i silnik w czystym stanie.
• Przy ustawieniu w miejscu zabezpieczonym przed mro-

zem nie trzeba opró�nia� pompy nawet przed dłu�szymi
postojami.

• Dla wyeliminowania mo�liwo�ci zablokowania ło�ysk
sprz�gła i hydrauliki podczas mrozów zaleca si� opró�-
nianie pompy.

0,1s lub timeout >30s

0,1s lub
timeout
>30s
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9. Anomalie – Wykrywanie - Usuwa-
nie

Wszystkie poni�ej przedstawione zdarzenia powoduj�:
• stan spoczynku przeka�nika SBM (sygnalizacja gotowo�ci

do pracy)
• aktywacj� przeka�nika SSM (sygnalizacja awarii) je�eli

najwy�sza dopuszczalna liczba awarii w okresie czasu 24
zostanie przekroczona.

• za�wiecenie si� czerwonego LED-a i wskazanie kodu awa-
rii.

Powa�na awaria wymaga interwencji słu�by serwisowej

OZNA-
CZENIE

DZIAŁANIE PRZETWORNICY CZ�STOTLIWO�CI

Stan przeka�ni-
ków

KOD

AWARII

Czas reakcji
przed stopem
przetwornicy
cz�stotliwo�ci

Czas
opó�nienia
nowego
startu

Maks. liczba
awarii
w 24 h SBM SSM

AWARIE/ MO�LIWE
PRZYCZYNY

�RODKI ZARADCZE

E00 1 min 1 min 6 nieakt. aktywny
1

Pompa w biegu jałowym lub
pracuje na sucho

Po napełnieniu ponownie uruchomi� pomp�
(patrz rozdział 6-3).

E01 1 min 1 min 6 nieakt. aktywny

1

Pompa jest przeci��ona,
uszkodzona lub zatkana
obcym ciałem

Za du�a g�sto�� i/lub lepko�� przetłaczanej
cieczy. Zdemontowa� pomp�, wymieni� uszko-
dzone cz��ci lub oczy�ci�.

E04

(E32)

5s 5s

2

6 nieakt. aktywny

1

Za małe napi�cie zasilania
przetwornicy cz�stotliwo�ci

Sprawdzi� napi�cie na zaciskach podł�czenio-
wych przetwornicy cz�stotliwo�ci. – min. 400 V
– 10%

E05

(E33)

5s 5s

2

6 nieakt. aktywny

1

Za du�e napi�cie zasilania
przetwornicy cz�stotliwo�ci

Sprawdzi� napi�cie na zaciskach podł�czenio-
wych przetwornicy cz�stotliwo�ci. – maks. 400
V +10%

E06 5s 5s

2

6 nieakt. aktywny

1

Brak fazy zasilania Sprawdzi� zasilanie.

E10 3s brak
nowego
startu

1 nieakt. aktywny

1

Pompa jest zablokowana Zdemontowa� pomp�, oczy�ci� i wymieni�
uszkodzone cz��ci.

E20 3s 5 min

2

6 nieakt. aktywny

1

Wysoka temperatura silnika
Temperatura otoczenia
wy�sza od +50°C
Temperatura wody wy�sza
od +50°C

Silnik jest skonstruowany dla temperatury
otoczenia maksymalnie +50 °C.
Silnik jest skonstruowany dla pracy przy mak-
symalnej temperaturze wody +50°C.

E23 natychmiast 5 min

2

6 nieakt. aktywny

1

Zwarcie w przetwornicy
cz�stotliwo�ci lub w silniku

Zdemontowa� silnik-przetwornic� cz�stotliwo-
�ci pompy, sprawdzi� lub wymieni�

E25 5s brak
nowego
startu

1 nieakt. aktywny
1

Brakuj�ca(-e) faza(-y)
mi�dzy silnikiem i przetwor-
nic�

Sprawdzi� poł�czenie pomi�dzy przetwornic� i
silnikiem

E26 natychmiast 5 min
2

6 nieakt. aktywny
1

Czujnik temperatury silnika
jest uszkodzony lub wadli-
wie podł�czony

Zdemontowa� silnik-przetwornic� cz�stotliwo-
�ci pompy, sprawdzi� lub wymieni�

E30 E31 3s 5 min

2

6 nieakt. aktywny

1

Wysoka temperatura prze-
twornicy cz�stotliwo�ci
Temperatura otoczenia
wy�sza od +50°C
Temperatura wody wy�sza
od +50°C

Sprawdzi� warunki otoczenia
Przetwornica jest skonstruowana dla pracy przy
maksymalnej temperaturze otoczenia +40°C.
Przetwornica jest skonstruowana dla pracy przy
maksymalnej temperaturze wody +50°C

E36 1,5s brak
nowego
startu

1 nieakt. aktywny

1

Wewn�trzna awaria prze-
twornicy cz�stotliwo�ci

Wezwa� serwis

E42 5s brak
nowego
startu

1 nieakt. aktywny

1

Kabel czujnika (4-20 mA)
jest przerwany (Mod 2)

Sprawdzi� prawidłowo�� zasilania i podł�cze-
nia czujnika

E50 natychmiast 5 min niieogranicz. nietakt. aktywny
1

Przerwa w komunikacji PLR Wadliwy interfejs lub kabel. Sprawdzi� i w
razie potrzeby wymieni�

1 Stan przeka�nika, gdy liczba awarii > dopuszczalnej liczby awarii. 2 Je�eli awaria jest usuni�ta.

Ponowne uruchomienie pompy po rozpoznaniu awarii:
Przypadek 1 -Liczba awarii pompy osi�gn�ła maksymaln� dopuszczaln� warto�� (od 1 do 6, w zale�no�ci od
stopnia wa�no�ci) awarii tego samego typu w ci�gu 24 godzin. W tym przypadku przekanik SSM jest akty-
wowany i przekanik SBM przechodzi w stan spoczynku. Przez naci�ni�cie na enkoder mo�na ponownie uru-
chomi� pomp� (naci�ni�cie > 2 s), pomp� mo�na tak�e uruchomi� przez wył�czenie i ponowne zał�czenie na-
pi�cia zasilania.
Przypadek 2 -Liczba awarii pompy nie osi�gn�ła maksymalnej dopuszczalnej warto�ci. W tym przypadku
przekaniki SSM i SBM s� w stanie nieaktywnym. Tylko wył�czenie i ponowne zał�czenie napi�cia zasilania
umo�liwia ponowne zał�czenie pompy.
W obydwu przypadkach nale�y najpierw usun�� awari�. Przed pracami na pompie nale�y wył�czy� napi�cie
zasilania.
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Pozostałe anomalie pompy nie rozpoznawane
przez układ regulacji

Awaria Przyczyna Usuwanie
Pompa nie obraca si� dostatecznie szybko Sprawdzi� poprawno�� nastawie�

(zgodno�� nastawionych warto�ci)
Wewn�trzne cz��ci pompy zatkane przez
obce ciała

Zdemontowa� i oczy�ci� pomp�

Zatkany ruroci�g ssawny Oczy�ci� cały ruroci�g
Dopływ powietrza do ruroci�gu ssawnego Sprawdzi� i uszczelni� cały ruroci�g przed

pomp�

Pompa pracuje, ale nie przetłacza.

Za małe ci�nienie zasysania, najcz��ciej
poł�czone z szumami kawitacyjnymi

Za du�e straty przy zasysaniu lub za du�a
wysoko�� zasysania

Niewystarczaj�ce zamocowanie pompy na
podstawie

Sprawdzi� i całkowicie doci�gn�� nakr�tki
kotwowe na zamurowanych trzpieniach

Pompa wibruje

Obce ciała zatkały pomp� Zdemontowa� i oczy�ci� pomp�
Za mała pr�dko�� obrotowa silnika Sprawdzi� poprawno�� nastawienia war-

to�ci

Uszkodzony silnik Wymieni� silnik

Pompa nie zapewnia wystarczaj�cego
ci�nienia

Niedostateczne napełnienie pompy Otworzy� odpowietrzanie i odpowietrza�
(a� do zako�czenia wypływu p�cherzyków
powietrza)

Ruroci�g ssawny posiada mniejsz� �red-
nic� ni� pompa.

Ruroci�g ssawny powinien mie� �rednic�
co najmniej równ� �rednicy otworu ssaw-
nego pompy

Kosz pompy i ruroci�g ssawny s� cz�-
�ciowo zatkane.

Zdemontowa� i oczy�ci�

Nieregularny przepływ

Czujnik ci�nienia w modzie 2 nie jest wła-
�ciwie dobrany

Zamontowa� czujnik o wła�ciwym nasta-
wieniu (patrz rozdział 5.3)

Nieszczelno�� zaworu zwrotnego Zawór oczy�ci� lub wymieni�
Zawór zwrotny nie jest wła�ciwie dobrany Wymieni� na zawór zwrotny o wła�ciwych

wymiarach

W modzie 2 pompa nie zatrzymuje si�
przy zerowym przepływie

Zastosowany zbiornik ci�nieniowy ma
pojemno�� nie wystarczaj�c� do istniej�cej
instalacji

Wymieni� lub doł�czy� drugi zbiornik

OSTRZE�ENIE! Je�eli przetłaczana ciecz jest
truj�c�, �r�ca lub w inny sposób niebezpieczna dla
ludzi, to nale�y o tym bezwzgl�dnie powiadomi�
firm� WILO lub jej przedstawiciela handlowego. W
takim przypadku pompa musi by� oczyszczona
tak, aby nie stwarzała ona zagro�e� dla mechani-
ka.

10. Cz��ci zamienne
Cz��ci zamienne nale�y zamawia� w miejscowej słu�bie ser-
wisowej i/lub słu�bie obsługi klientów firmy Wilo.
Aby wyeliminowa� dodatkowe zapytania i bł�dne zamówienia
nale�y przy ka�dym zamówieniu poda� wszystkie dane ta-
bliczki znamionowej.
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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 89/336/EEG 
als vervolg op 91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG 
EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG als vervolg 
op 93/68/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 89/336/CEE e 
seguenti modifiche 91/263/CEE, 92/31/CEE, 
93/68/CEE 
Direttiva bassa tensione 73/23/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 
89/336/CEE modificada por 91/263/CEE, 
92/31/CEE, 93/68/CEE 
Directiva sobre equipos de baja tensión 
73/23/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 89/336/CEE 
com os aditamentos seguintes 91/263/CEE, 
92/31/CEE, 93/68/CEE 
Directiva de baixa voltagem 73/23/CEE com os 
aditamentos seguintes 93/68/CEE 
 
Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1) 

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 
89/336/EWG med följande ändringar 
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
EG–Lågspänningsdirektiv 73/23/EWG med 
följande ändringar 93/68/EWG 
 
Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1) 

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 
89/336/EWG med senere tilføyelser: 
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
EG–Lavspenningsdirektiv 73/23/EWG med senere 
tilføyelser: 93/68/EWG 
 
Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1) 

FIN CE-standardinmukaisuusseloste 
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa 
seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: 
EU–konedirektiivit: 98/37/EG 
Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/EWG 
seuraavin täsmennyksin 91/263/EWG 92/31/EWG, 
93/68/EWG 
Matalajännite direktiivit: 73/23/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: 89/336/EWG, 
følgende 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Lavvolts-direktiv 73/23/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: 89/336/EWG és 
az azt kiváltó 91/263/EWG, 92/31/EWG, 
93/68/EWG 
Kisfeszültségü berendezések irány-Elve: 
73/23/EWG és az azt kiváltó 93/68/EWG  
 
Felhasznált harmonizált szabványok, különösen: 1)

CZ Prohlášení o shodě EU 
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném 
provedení odpovídá následujícím příslušným 
ustanovením: 
Směrnicím EU–strojní zařízení 98/37/EG 
Směrnicím EU–EMV 89/336/EWG ve sledu 
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Směrnicím EU–nízké napětí 73/23/EWG ve sledu 
93/68/EWG 
 
Použité harmonizační normy, zejména: 1)

PL Deklaracja Zgodności CE 
Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnoscią 
że dostarczony wyrób jest zgdony z następującymi 
dokumentami: 
EC–dyrektywa dla przemysłu maszynowego 
98/37/EG 
Odpowiedniość elektromagnetyczna 89/336/EWG 
ze zmianą 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Normie niskich napięć 73/23/EWG ze zmianą 
93/68/EWG 
 
Wyroby są zgodne ze szczegółowymi normami 
zharmonizowanymi: 1)

RUS Деклация о соответствии Европейским 
нормам 
Настоящим документом заявляем, что данный 
агрегат в его объеме поставки соответствует 
следующим нормативным документам: 

Директивы EC в отношении машин 98/37/EG 
Электромагнитная устойчивость 89/336/EWG с 
поправками 91/263/EWG, 92/31/EWG, 
93/68/EWG 
Директивы по низковольтному напряжению 
73/23/EWG с поправками 93/68/EWG 
 
Используемые согласованные стандарты и 
нормы, в частности : 1)

GR ∆ήλωση προσαρ ογής της Ε.Ε.  
∆ηλώνου ε ότι το προϊόν αυτό σ’ αυτή την 
κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις ακόλουθες 
διατάξεις : 

Οδηγίες EG για ηχανή ατα 98/37/EG 

Ηλεκτρο αγνητική συ βατότητα EG-89/336/EWG 
όπως τροποποιήθηκε 91/263/EWG 92/31/EWG, 
93/68/EWG 

Οδηγία χα ηλής τάσης EG–73/23/EWG όπως 
τροποποιήθηκε 93/68/EWG 

 

Εναρ ονισ ένα χρησι οποιού ενα πρότυπα, 
ιδιαίτερα: 1)

TR CE Uygunluk Teyid Belgesi 
Bu cihazın teslim edildiği ºekliyle aºağıdaki 
standartlara uygun olduğunu teyid ederiz: 
AB-Makina Standartları 98/37/EG 
Elektromanyetik Uyumluluk 89/336/EWG ve takip 
eden, 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Alçak gerilim direktifi 73/23/EWG ve takip eden, 
93/68/EWG 
 

Kısmen kullanılan standartlar: 1)

1) 
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