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1 Wprowadzenie

1.1 O tym dokumencie

J zykiem oryginalnej instrukcji obs ugi jest j zyk 
niemiecki. Wszystkie inne wersje j zykowe instrukcji 
stanowi  t umaczenia oryginalnej instrukcji obs ugi.

Deklaracja traci wa no  w razie wprowadzenia 
nieuzgodnionych z nami zmian wymienionych w niej 
typów konstrukcji.

1.2 Struktura instrukcji

Instrukcja dzieli si  na poszczególne rozdzia y. Ka dy 
rozdzia  opatrzony jest tytu em, który informuje o 
zawarto ci rozdzia u.

Spis tre ci s u y jednocze nie jako pomoc w orientacji, 
gdy  wszystkie wa ne akapity instrukcji opatrzone s  
nag ówkami.

Wszystkie wa ne zalecenia i wskazówki 
bezpiecze stwa s  specjalnie zaznaczone. 
Szczegó owe informacje dotycz ce struktury tekstu 
niniejszej instrukcji zamieszczone s  w rozdziale 2 
„Bezpiecze stwo”.

1.3 Kwalifikacje personelu

Ca y personel obs uguj cy produkt musi posiada  
odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac, np. 
prace elektryczne mog  by  wykonywane wy cznie 
przez wykwalifikowanego i autoryzowanego elektryka. 
Personel obs uguj cy urz dzenie musi by  pe noletni.

Personel obs ugi i konserwacji musi przestrzega  
dodatkowo krajowych przepisów bhp.

Nale y zapewni , aby personel przeczyta  i zrozumia  
informacje podane w niniejszej instrukcji obs ugi i 
konserwacji; w razie potrzeby nale y zamówi  u 
producenta instrukcj  w innym j zyku.

Ten produkt nie jest przeznaczony do u ytkowania 
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczon  sprawno ci  
fizyczn , zmys ow  lub umys ow  b d  nie 
dysponuj cych odpowiedni  wiedz  i/lub 
do wiadczeniem, chyba e osoby te b d  stale 
nadzorowane przez w a ciwych opiekunów i otrzymaj  
od nich wskazówki co do sposobu u ytkowania 
produktu. 

Dzieci musz  by  pilnowane, w celu zapewnienia, e 
nie b d  si  bawi  produktem.

1.4 Stosowane skróty i terminologia

W niniejszej instrukcji obs ugi i konserwacji stosowane 
s  ró ne skróty i terminy fachowe.

1.4.1 Skróty
• dot. = dotycz cy
• ok. = oko o
• tzn. = to znaczy
• ew. = ewentualnie
• w cz. = w cznie
• min. = co najmniej, przynajmniej
• maks. = maksymalnie, maksimum
• ew. = ewentualnie

• itd. = i tak dalej
• i in. = i inne
• np. = na przyk ad

1.4.2 Terminologia

Suchobieg

Urz dzenie pracuje na pe nych obrotach, brakuje 
jednak przenoszonej cieczy. Nale y bezwzgl dnie 
unika  suchobiegu, ewentualnie nale y zainstalowa  
odpowiednie urz dzenie zabezpieczaj ce!

Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Zabezpieczenie przed suchobiegiem ma zapewni  
automatyczne wy czenie urz dzenia, gdy zostanie 
przekroczony minimalny poziom pokrycia wod . 
Mo na to osi gn  np. przez zabudowanie wy cznika 
p ywakowego lub czujnika poziomu.

Sterowanie w funkcji poziomu

Sterowanie w funkcji poziomu powinno w cza  i 
wy cza  produkt automatycznie przy ró nych 
nape nieniach. Zabezpieczenie takie zapewnia monta  
jednego lub dwóch wy czników p ywakowych.

1.5 Prawa autorskie

Prawa autorskie do niniejszego podr cznika obs ugi i 
konserwacji pozostaj  w asno ci  producenta. 
Niniejszy podr cznik obs ugi i konserwacji 
przeznaczony jest dla personelu monta u, obs ugi i 
konserwacji. Zawiera on przepisy i rysunki techniczne, 
które nie mog  by , ani w ca o ci ani cz ciowo, 
powielane, rozpowszechniane lub wykorzystywane 
bez zezwolenia w celach konkurencji lub udost pniane 
osobom trzecim.

1.6 Zastrze enie zmian

Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do 
przeprowadzania zmian technicznych na urz dzeniach 
i / lub montowanych cz ciach. Niniejszy podr cznik 
obs ugi i konserwacji dotyczy wymienionego na 
stronie tytu owej produktu.

1.7 Gwarancja

Rozdzia  ten zawiera ogólne informacje dotycz ce 
gwarancji. Uzgodnienia zawarte w ramach umowy 
maj  zawsze pierwsze stwo, i niniejszy rozdzia  ich nie 
narusza!

Producent zobowi zuje si  do usuni cia wszystkich 
wad stwierdzonych na sprzedanych przez niego 
urz dzeniach, je eli spe nione zostan  nast puj ce 
warunki:

1.7.1 Ogólne informacje
• Reklamacja dotyczy wady jako ci materia u, produkcji 

i/lub konstrukcji.
• Wady zostan  zg oszone pisemnie producentowi w 

okresie obowi zywania gwarancji.
• Produkt by  stosowany tylko w warunkach zgodnych z 

przeznaczeniem.
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• Wszystkie urz dzenia zabezpieczaj ce i kontrolne 
zosta y zainstalowane i sprawdzone przez 
wykwalifikowany i autoryzowany personel.

1.7.2 Okres gwarancji

Okres gwarancji wynosi, o ile nie uzgodniono inaczej, 
12 miesi cy od uruchomienia, wzgl dnie maksymalnie 
18 miesi cy od daty dostawy. Inne uzgodnienia musz  
zosta  sformu owane pisemnie w potwierdzeniu 
zamówienia. Potwierdzenie zamówienia obowi zuje do 
ko ca okresu gwarancji na urz dzenie.

1.7.3 Cz ci zamienne, dozbrojenia i przezbrojenia

W przypadku napraw, wymiany oraz dozbroje  i 
przezbroje  dozwolone jest u ywanie wy cznie 
oryginalnych cz ci zamiennych producenta. Jedynie 
one gwarantuj  najwy sz  trwa o  i bezpiecze stwo. 
Cz ci te zosta y skonstruowane specjalnie dla 
naszych urz dze . Samowolne dokonywanie 
dozbroje  i przezbroje  lub stosowanie 
nieoryginalnych cz ci zamiennych mo e prowadzi  
do powa nego uszkodzenia urz dzenia i/lub ci kich 
obra e  cia a personelu.

1.7.4 Konserwacja

Nale y regularnie przeprowadza  wymagane czynno ci 
konserwacyjne i przegl dowe. Prace te mo e 
wykonywa  wy cznie przeszkolony, wykwalifikowany 
i autoryzowany personel. Prace konserwacyjne nie 
wymienione w niniejszej instrukcji obs ugi i 
konserwacji oraz wszelkie czynno ci naprawcze mog  
by  przeprowadzane wy cznie przez producenta i 
autoryzowane przez niego warsztaty serwisowe.

1.7.5 Szkody stwierdzone na urz dzeniu

Szkody i awarie zagra aj ce bezpiecze stwu musz  
by  niezw ocznie i prawid owo usuni te przez 
wykwalifikowany personel. Urz dzenie wolno 
eksploatowa  tylko w nienagannym stanie 
technicznym. W okresie obowi zywania gwarancji 
napraw  urz dzenia mo e przeprowadza  wy cznie 
producent i/lub autoryzowany warsztat serwisowy! 
Producent mo e te  zleci  u ytkownikowi przes anie 
uszkodzonego urz dzenia do swej fabryki w celu 
przeprowadzenia kontroli!

1.7.6 Wy czenie odpowiedzialno ci

Nie udzielamy gwarancji ani nie ponosimy 
odpowiedzialno ci za szkody na urz dzeniu, które s  
spowodowane jednym lub wieloma czynnikami 
wymienionymi ni ej:

• nieprawid owe zaprojektowanie przez producenta 
produktu w wyniku niew a ciwych i/lub b dnych 
informacji podanych przez u ytkownika lub 
zleceniodawc ,

• nieprzestrzeganie wskazówek bezpiecze stwa, 
przepisów i wymaga , które obowi zuj  zgodnie z 
prawem niemieckim i/lub prawem miejscowym, 
niniejsz  instrukcj  obs ugi i konserwacji,

• u ycie niezgodne z przeznaczeniem,
• nieprawid owe przechowywanie i transport,
• nieprawid owy monta /demonta ,
• niew a ciwa konserwacja,

• niew a ciwa naprawa,
• niew a ciwe pod o e lub nieprawid owo wykonane 

prace budowlane,
• czynniki chemiczne, elektrochemiczne i elektryczne,
• zu ycie.

Niniejszym wyklucza si  równie  wszelk  
odpowiedzialno  producenta za szkody osobowe, 
rzeczowe i/lub maj tkowe.

2 Bezpiecze stwo

W rozdziale tym wymienione s  wszystkie 
obowi zuj ce wskazówki bezpiecze stwa i zalecenia 
techniczne. W pozosta ych rozdzia ach zawarte s  
oprócz tego szczególne wskazówki beziecze stwa i 
zalecenia techniczne. Podczas ró nych faz eksploatacji 
urz dzenia (monta , obs uga, konserwacja, transport, 
itp.) nale y uwzgl dni  i stosowa  si  do wszystkich 
wskazówek i zalece ! U ytkownik jest odpowiedzialny 
za przestrzeganie przez ca y personel wymienionych 
wskazówek i przepisów.

2.1 Zalecenia i wskazówki bezpiecze stwa

W niniejszej instrukcji stosowane s  zalecenia i 
wskazówki bezpiecze stwa dotycz ce zapobiegania 
szkodom rzeczowym i obra eniom cia a personelu. W 
celu jednoznacznego rozró nienia przez personel, 
zalecenia i wskazówki bezpiecze stwa przedstawiane 
s  w tek cie nast puj co.

2.1.1 Zalecenia

Zalecenie jest drukowane z „wyt uszczeniem”. 
Zalecenia zawieraj  tekst, który odnosi si  do 
wcze niejszego tekstu lub okre lonych akapitów 
rozdzia u lub rozwija krótkie zalecenia.

Przyk ad:
Pami taj, e produkty z wod  pitn  musz  by
przechowywane w miejscu zabezpieczonym
przed mrozem!

2.1.2 Wskazówki bezpiecze stwa

Wskazówki bezpiecze stwa s  lekko wci te i 
„wyt uszczone”. Zaczynaj  si  zawsze od s owa 
sygna owego.

Wskazówki odnosz ce si  tylko do szkód rzeczowych 
s  wydrukowane szar  czcionk  bez symbolu 
bezpiecze stwa.

Wskazówki odnosz ce si  do obra e  cia a personelu 
s  wydrukowane czarn  czcionk  i wyst puj  zawsze 
wraz z symbolem bezpiecze stwa. Jako znaki 
bezpiecze stwa stosowane s  znaki zagro enia, 
zakazu lub nakazu.
Przyk ad:

Symbol zagro enia: ogólne niebezpiecze stwo
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Znaki stosowane jako symbole bezpiecze stwa 
odpowiadaj  ogólnie obowi zuj cym dyrektywom i 
przepisom, np. DIN, ANSI.

Ka da wskazówka bezpiecze stwa rozpoczyna si  od 
nast puj cych s ów sygna owych:

• Niebezpiecze stwo
Mo liwo  wyst pienia ci kich obra e  cia a lub 
mierci osób!

• Ostrze enie
Mo liwo  wyst pienia ci kich obra e  cia a!

• Uwaga
Mo liwo  wyst pienia obra e  cia a!

• Ostro nie (wskazówka bez symbolu)
Mo liwo  wyst pienia powa nych szkód rzeczowych 
lub ca kowitego uszkodzenia urz dzenia!

Wskazówki bezpiecze stwa poprzedza s owo 
sygna owe i nazwa zagro enia, nast pnie podane jest 

ród o zagro enia i mo liwe skutki, a na ko cu 
zamieszczone s  informacje dotycz ce zapobiegania 
niebezpiecze stwu.

Przyk ad:
Ostrze enie przed wiruj cymi cz ciami!
Obracaj cy si  wirnik mo e spowodowa
zgniecenie lub odci cie ko czyn. Wy czy
produkt i poczeka  do zatrzymania si  mig a.

2.2 Ogólne zasady bezpiecze stwa
• Monta  lub demonta  produktu w zbiornikach i 

studzienkach nie mo e by  wykonywany przez jedn  
osob . Zawsze musi by  przy tym obecna druga osoba.

• Wszelkie prace (monta , demonta , konserwacja, 
instalacja) wolno przeprowadza  tylko przy 
wy czonym urz dzeniu. Nale y od czy  urz dzenie 
od sieci zasilania elektrycznego i zabezpieczy  przed 
niezamierzonym za czeniem. Wszystkie wiruj ce 
cz ci musz  by  zatrzymane.

• Obs uguj cy urz dzenie jest zobowi zany natychmiast 
zg asza  swojemu prze o onemu ka de wyst puj ce 
uszkodzenie lub nieprawid owo ci.

• Bezwzgl dnie wymagane jest natychmiastowe 
unieruchomienie urz dzenia przez obs uguj cego w 
przypadku wyst pienia nieprawid owo ci 
zagra aj cych bezpiecze stwu pracy. Nale  do nich:
• awaria urz dze  zabezpieczaj cych i/lub 

kontrolnych,
• uszkodzenie zasadniczych cz ci urz dzenia,
• uszkodzenie urz dze , przewodów oraz izolacji 

elektrycznych.

• Narz dzia oraz inne przedmioty nale y przechowywa  
wy cznie w przeznaczonych do tego miejscach w celu 
zapewnienia bezpiecznej obs ugi.

• Przy pracach w zamkni tych pomieszczeniach nale y 
zapewni  dostateczn  wentylacj .

• Podczas prac spawalniczych i/lub prac przy 
urz dzeniach elektrycznych nale y si  upewni , czy 
nie istnieje niebezpiecze stwo wybuchu.

• Zasadniczo wolno stosowa  tylko takie elementy 
mocuj ce, które zosta y ustawowo jako takie 
okre lone i otrzyma y certyfikat dopuszczaj cy do 
u ytku.

• Zawiesia nale y dostosowa  do odno nych warunków 
(warunki atmosferyczne, rodzaj zaczepu, obci enie 
itp.) i starannie przechowywa .

• Mobilne urz dzenia robocze s u ce do podnoszenia 
adunków nale y tak stosowa , aby zapewniona by a 

ich stateczno  podczas pracy.
• Podczas wykonywania prac przy u yciu ruchomych 

rodków roboczych s u cych do podnoszenia 
swobodnie wisz cych ci arów, nale y podj  
dzia ania zapobiegaj ce ich przewróceniu, 
przesuni ciu, osuni ciu itp.

• Nale y podj  dzia ania zapobiegaj ce przebywaniu 
personelu pod wisz cymi ci arami. Zabrania si  
równie  przemieszczania wisz cych ci arów nad 
stanowiskami pracy, na których przebywa personel.

• Podczas stosowania ruchomych urz dze  roboczych 
do podnoszenia ci arów nale y, w razie konieczno ci 
(np. ograniczone pole widzenia), przydzieli  drug  
osob  do koordynacji.

• Podnoszony adunek musi by  w taki sposób 
transportowany, aby w razie zaniku zasilania 
elektrycznego nikt nie zosta  poszkodowany. Ponadto 
prace prowadzone na wolnym powietrzu nale y 
przerwa  w razie pogorszenia si  warunków 
pogodowych.
Nale y ci le przestrzega  tych zalece .
Nieprzestrzeganie mo e prowadzi  do obra e
cia a i/lub powa nych szkód rzeczowych.

2.3 Zastosowane dyrektywy

Niniejszy produkt podlega
• ró nym dyrektywom WE,
• ró nym normom zharmonizowanym
• oraz ró nym normom krajowym.

Dok adne informacje dotycz ce zastosowanych 
dyrektyw i norm zawarte s  w deklaracji zgodno ci z 
normami WE.

Podczas eksploatacji, monta u i demonta u urz dzenia 
zak ada si  dodatkowo przestrzeganie ró nych 
przepisów krajowych. Nale  do nich np. przepisy 
bezpiecze stwa i higieny pracy, przepisy 
elektrotechniczne, ustawa o bezpiecze stwie 
urz dze  i in.

2.4 Oznakowanie znakiem CE

Znak CE jest umieszczony w pobli u lub na tabliczce 
znamionowej. Tabliczka znamionowa umieszczona jest 
na korpusie silnika lub ramie.

Symbol zagro enia, np. pr d elektryczny

Symbol zakazu: np. zakaz wst pu!

Symbol nakazu: np. nakaz noszenia rodków ochrony 
osobistej
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2.5 Prace elektryczne

Nasze produkty elektryczne zasilane s  pr dem 
zmiennym lub pr dem trójfazowym. Nale y 
przestrzega  miejscowych przepisów (np. VDE 0100). 
Pod czenie nale y wykona  wed ug rozdzia u: 
„Pod czenie elektryczne”. Nale y ci le stosowa  si  
do danych technicznych!
Je eli produkt zosta  wy czony przez
urz dzenie zabezpieczaj ce, wolno go ponownie
w czy  dopiero po usuni ciu usterki.

2.6 Pod czenie elektryczne

Obs uguj cy musi zosta  poinstruowany na temat 
instalacji elektrycznej urz dzenia oraz mo liwo ci 
od czania. Wskazane jest zainstalowanie wy cznika 
ochronnego pr dowego (RCD).

Nale y przestrzega  obowi zuj cych dyrektyw, norm i 
przepisów krajowych oraz zalece  lokalnego zak adu 
energetycznego.

Przy pod czaniu produktu do rozdzielnicy 
elektrycznej, szczególnie w razie zastosowania 
urz dze  elektronicznych, jak urz dzenie do do 
agodnego rozruchu czy przetwornice cz stotliwo ci, 

nale y przestrzega  przepisów producentów 
sterowników w celu zachowania kompatybilno ci 
elektromagnetycznej (EMC). Ewentualnie mo e by  
konieczne specjalne ekranowanie dla przewodów 
energetycznych i steruj cych (np.: specjalne 
ekranowane kable, filtry itd.).
Pod czenia dokona  mo na tylko wtedy, gdy
przyrz dy steruj ce odpowiadaj
zharmonizowanym normom UE. Telefony
komórkowe mog  wywo a  zak ócenia w pracy
urz dzenia.

2.7 Uziemienie

Nasze produkty (agregat wraz z urz dzeniami 
zabezpieczaj cymi, stanowiskiem obs ugi, 
podno nikiem pomocniczym) musz  by  zawsze 

uziemione. w przypadku mo liwo ci bezpo redniego 
kontaktu osób z produktem i czynnikiem roboczym 
(np. na budowach) przy cze elektryczne nale y 
dodatkowo zabezpieczy  wy cznikiem ochronnym 
pr dowym.
Zgodnie z obowi zuj cymi normami agregaty
pompowe s  zanurzalne i odpowiadaj  stopniowi
ochrony IP 68.

Stopie  ochrony zabudowanych przyrz dów
rozdzielczych mo na znale  na obudowie
i w odno nej instrukcji obs ugi.

2.8 Urz dzenia zabezpieczaj ce i kontrolne

Nasze produkty mog  by  wyposa one w mechaniczne 
(np. sito ss ce) i/lub elektryczne (np. czujnik 
termiczny, kontrola komory szczelnej itd.) urz dzenia 
zabezpieczaj ce i kontrolne. Urz dzenia te musz  by  
zamontowane lub pod czone.

Urz dzenia elektryczne, jak np. czujniki temperatury, 
wy czniki p ywakowe itd., musz  zosta  przed 
uruchomieniem zainstalowane i sprawdzone przez 
wykwalifikowanego i autoryzowanego elektryka.

Nale y pami ta , e prawid owe dzia anie niektórych 
urz dze  wymaga u ycia przyrz du rozdzielczego, np. 
termistora PTC B i czujnika PT100. Odpowiedni 
przyrz d steruj cy mo na zamówi  u producenta lub 
autoryzowanego elektryka.
Personel musi zosta  pouczony co do dzia ania
i obs ugi stosowanych urz dze .

2.9 Post powanie podczas pracy

Podczas pracy nale y przestrzega  obowi zuj cych 
w miejscu eksploatacji przepisów bhp i obs ugi 
urz dze  elektrycznych. w celu zapewnienia 
bezpiecznego przebiegu procesów pracy u ytkownik 
jest zobowi zany do przeprowadzenia odpowiedniego 
podzia u czynno ci wykonywanych przez personel. 
Wszystkie osoby wchodz ce w sk ad personelu 
odpowiadaj  za przestrzeganie przepisów.

Produkt jest wyposa ony w cz ci ruchome. Podczas 
pracy cz ci te obracaj  si , umo liwiaj c t oczenie 
czynnika roboczego. Niektóre substancje zawarte 
w t oczonych czynnikach mog  powodowa  
powstawanie na tych cz ciach bardzo ostrych 
kraw dzi.

Niebezpiecze stwo pora enia pr dem
elektrycznym!
Nieprawid owe post powanie z pr dem podczas
prac elektrycznych grozi mierci ! Prace
elektryczne mog  by  wykonywane wy cznie
przez wykwalifikowanego i autoryzowanego
elektryka.

Chroni  przed wilgoci !
Przenikaj ca wilgo  mo e zniszczy  kabel i
uszkodzi  produkt. Ko cówek kabli nie zanurza
w pompowanej cieczy ani innych p ynach.
Niewykorzystane y y musz  by  zaizolowane!

Ostrze enie przed promieniowaniem
elektromagnetycznym!
Promieniowanie elektromagnetyczne stanowi
niebezpiecze stwo dla ycia osób nosz cych
rozruszniki serca. Nale y odpowiednio
oznakowa  urz dzenie i poinstruowa  osoby
nosz ce rozruszniki serca!

Uwaga!
Produkt nie mo e pracowa , je eli urz dzenia
zabezpieczaj ce i kontrolne zosta y
w niedozwolony sposób zdemontowane, s
uszkodzone lub nie dzia aj !

Ostrze enie przed wiruj cymi cz ciami!
Obracaj ce si  cz ci mog  spowodowa
zgniecenie lub odci cie ko czyn. Podczas pracy
nie wk ada  r k w instalacj  hydrauliczn  ani
w cz ci obrotowe. Przed pracami
konserwacyjno-remontowymi wy czy  produkt
i poczeka  do zatrzymania si  wiruj cych cz ci!
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2.10 Pompowane ciecze

Ró ne ciecze charakteryzuj  si  odmiennymi 
w a ciwo ciami pod wzgl dem sk adu chemicznego, 
agresywno ci, w a ciwo ci ciernych, zawarto ci cia  
sta ych i wielu innych czynników. Nasze urz dzenia 
nadaj  si  generalnie do wielu zastosowa . Nale y 
pami ta , i  zmiana wymaga  (g sto ci, lepko ci i 
sk adu chemicznego pompowanej cieczy) mo e 
spowodowa  zmian  wiele parametrów technicznych 
produktu.

W razie zastosowania i/lub przeniesienia produktu do 
t oczenia innego czynnika nale y uwzgl dni  
wymienione ni ej aspekty.

• Do zastosowa  zwi zanych z wod  pitn  wszystkie 
cz ci stykaj ce si  z t oczonym czynnikiem musz  
mie  odpowiednie w a ciwo ci. Nale y je sprawdza  
zgodnie z lokalnymi przepisami i ustawami.

• Produkty pracuj ce w wodzie brudnej nale y dok adnie 
wyczy ci  przed u yciem w innych czynnikach.

• Produkty pracuj ce w ciekach zawieraj cych fekalia i/
lub czynniki szkodliwe dla zdrowia nale y generalnie 
odkazi  przed u yciem w innych czynnikach.
Nale y wyja ni , czy produkt mo e by  jeszcze
eksploatowany do t oczenia innych czynników.

• W produktach, w których stosowany jest smar lub p yn 
ch odz cy (np. olej) nale y wzi  pod uwag , e w razie 
uszkodzenia uszczelnienia lizgowego mo e on 
przedosta  si  do pompowanych cieczy.

• Zabrania si  t oczenia czynników atwozapalnych i 
wybuchowych w czystej postaci!

2.11 Ci nienie akustyczne

Produkt, w zale no ci od wielko ci i mocy (kW), 
wytwarza podczas eksploatacji ci nienie akustyczne o 
warto ci od ok. 70°dB°(A) do 110°dB°(A).

Rzeczywista warto  ci nienia akustycznego jest 
jednak zale na od wielu czynników. S  to m.in.: 
g boko  zabudowy, ustawienie, zamocowanie 
osprz tu i ruroci gu, punkt pracy, g boko  
zanurzenia i wiele innych.

Zalecamy u ytkownikowi dokonanie dodatkowego 
pomiaru w miejscu pracy, gdy urz dzenie pracuje 
w swym punkcie znamionowym oraz przy zachowaniu 
wszystkich warunków eksploatacji.

3 Transport i przechowywanie

3.1 Dostawa

Natychmiast po otrzymaniu przesy ki nale y 
skontrolowa , czy jest ona kompletna i nieuszkodzona. 
w przypadku stwierdzenia ewentualnych usterek 
nale y jeszcze w dniu dostawy powiadomi  firm  
transportow  lub producenta, gdy  w przeciwnym 
razie pó niejsze roszczenia nie b d  mog y by  
uwzgl dnione. Ewentualne szkody musz  by  
odnotowane w dokumentacji dostawczej lub 
przewozowej.

3.2 Transport

Do transportu nale y stosowa  wy cznie 
przewidziane do tego i atestowane rodki 
transportowe i mocuj ce oraz urawiki. Musz  one 
posiada  dostateczn  no no , aby zapewni  
bezpieczny transport urz dzenia. W razie u ycia 
a cuchów nale y je zabezpieczy  przed zsuni ciem.

Personel wykonuj cy te prace musi posiada  
odpowiednie kwalifikacje i przestrzega  
obowi zuj cych krajowych przepisów bezpiecze stwa.

Urz dzenia dostarczane s  przez producenta lub 
poddostawc  w odpowiednim opakowaniu. Wyklucza 
ono w normalnych warunkach mo liwo  uszkodzenia 
podczas transportu i przechowywania. W przypadku 
cz stych zmian miejsca eksploatacji urz dzenia 
zalecamy staranne przechowywanie opakowania do 
ponownego u ycia.

3.3 Przechowywanie

Nowo dostarczone urz dzenia s  przygotowane w taki 
sposób, e mo liwe jest ich przechowywanie przez 
okres minimalnie 1 roku. W przypadku dodatkowego, 
tymczasowego sk adowania urz dzenie nale y 
dok adnie wyczy ci !

Przy przechowywaniu nale y zwróci  uwag  na 
nast puj ce aspekty:

• Produkt nale y ustawi  na stabilnym pod o u i 
zabezpieczy  przed wywróceniem i ze lizgni ciem. 
Pompy g binowe mo na sk adowa  pozycji pionowej 
lub poziomej. W razie sk adowania w pozycji poziomej 
nale y zwróci  uwag , aby nie uleg y one wygi ciu.
W przeciwnym razie mo e doj  do
niedopuszczalnych napr e  zginaj cych i
uszkodzenia produktu.

Zagro enie materia ami wybuchowymi!
Pompowanie czynników wybuchowych (np.
benzyna, nafta itd.) jest surowo wzbronione.
Nasze urz dzenia nie s  przystosowane do
pompowania takich cieczy!

Uwaga: nosi  ochronniki s uchu!
Zgodnie z obowi zuj cymi ustawami
i przepisami stosowanie ochrony s uchu jest
obowi zkowe od warto ci ci nienia
akustycznego wynosz cego 85 dB (A)!
U ytkownik musi zadba  o to, aby przestrzegano
tego przepisu!

Chroni  przed mrozem!
W razie stosowania wody pitnej jako rodka
ch odz cego / smaruj cego, przed transportem
nale y zabezpieczy  urz dzenie przed
dzia aniem mrozu. Je eli nie jest to mo liwe,
urz dzenie nale y opró ni  i wysuszy !

Niebezpiecze stwo wywrócenia!
Nie odstawia  niezabezpieczonego urz dzenia.
Przewrócenie si  urz dzenia grozi zranieniem!
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• Nasze produkty mog  by  przechowywane w 
temperaturze do maks. -15 °C. Pomieszczenie 
magazynowe musi by  suche. Zalecamy 
przechowywanie w mrozoodpornym pomieszczeniu, w 
temperaturze od 5 °C do 25 °C.
Urz dzenia nape nione wod  pitn  mog  by
przechowywane w mrozoodpornych
pomieszczeniach w temperaturze do maks. 3 °C
przez maks. 4 tygodnie. W przypadku d u szego
sk adowania nale y je opró ni  i wysuszy .

• Produktu nie wolno przechowywa  w 
pomieszczeniach, w których prowadzone s  prace 
spawalnicze, gdy  powstaj ce gazy lub 
promieniowanie atakuje pow oki i cz ci wykonane z 
elastomerów.

• Przy cza ss ce i t oczne nale y szczelnie zamkn , 
aby zapobiec zanieczyszczeniu.

• Wszystkie elektryczne przewody zasilaj ce nale y 
zabezpieczy  przed zginaniem, uszkodzeniem i 
wnikaniem wilgoci.

• Urz dzenie nale y zabezpieczy  przed bezpo rednim 
promieniowaniem s onecznym, wysokimi 
temperaturami, kurzem i mrozem. Wysokie i niskie 
temperatury mog  spowodowa  powa ne uszkodzenia 
wirników i pow ok ochronnych!

• Po d u szym okresie sk adowania, przed ponownym 
uruchomieniem urz dzenie nale y oczy ci  z 
zanieczyszcze , np. osadów kurzu i oleju. Wirniki 
nale y sprawdzi , czy lekko si  obracaj , oraz 
skontrolowa  wyst powanie ewentualnych uszkodze  
pow oki ochronnej obudowy.
Przed uruchomieniem nale y sprawdzi  poziom
nape nienia (oleju, p ynu silnikowego itd.) i
ewentualnie uzupe ni . Produkty nape niane
wod  pitn  nale y nape ni  przed
uruchomieniem do maksymalnego poziomu!

Tylko nieuszkodzona pow oka spe nia sw
funkcj  ochronn !

Przestrzeganie tych zasad umo liwia przechowywanie 
urz dzenia przez d u szy okres. Nale y jednak 

uwzgl dni , e cz ci z elastomerów i pow oki 
ochronne ulegaj  naturalnemu procesowi kruszenia. W 
przypadku przechowywania przez okres ponad 6 
miesi cy zalecamy ich kontrol  i ewentualn  wymian . 
W takim wypadku prosimy skontaktowa  si  z 
producentem.

3.4 Przesy ka zwrotna

Produkty odsy ane do fabryki producenta musz  by  
fachowo zapakowane. Oznacza to, e produkt musi 
by  oczyszczony z zanieczyszcze  i w razie stosowania 
w cieczach szkodliwych dla zdrowia odpowiednio 
odka ony. Opakowanie musi chroni  produkt przed 
uszkodzeniem. w razie pyta  prosimy zwróci  si  do 
producenta!

4 Opis produktu

Produkt jest wytwarzany z najwi ksz  staranno ci  i 
podlega sta ej kontroli jako ci. Pod warunkiem 
prawid owego zainstalowania i konserwowania 
zagwarantowana jest bezawaryjna eksploatacja.

4.1 U ytkowanie zgodne z przeznaczeniem i 
zastosowania

Pompy g binowe nadaj  si  do nast puj cych 
zastosowa .

• Do zaopatrzenia w wod  z odwiertów, studni i cystern.
• Do prywatnego zaopatrzenia w wod , zraszania i 

nawadniania.
• Do podwy szania ci nienia.
• Do obni ania poziomu wody.
• Do t oczenia wody nie zawieraj cej sk adników o 

d ugich w óknach i sk adników ciernych

Pompy g binowe nie nadaj  si  do t oczenia
• wody brudnej
• cieków/fekaliów,
• cieków surowych!

U ycie zgodne z przeznaczeniem obejmuje m.in. 
przestrzeganie niniejszej instrukcji. Wszelkie inne 
u ycie jest traktowane jako niezgodne z 
przeznaczeniem.

4.1.1 T oczenie wody pitnej

Przy zastosowaniu do t oczenia wody pitnej nale y 
zapozna  si  z lokalnymi dyrektywami/ustawami/

Niebezpiecze stwo pora enia pr dem
elektrycznym!
Zagro enie ycia w wyniku uszkodzenia
przewodów elektrycznych! Nale y niezw ocznie
zleci  wymian  uszkodzonych przewodów
elektrycznych wykwalifikowanemu i
autoryzowanemu elektrykowi.

Chroni  przed wilgoci !
Przenikaj ca wilgo  mo e zniszczy  kabel i
uszkodzi  produkt. Ko cówek kabli nie zanurza
w pompowanej cieczy ani innych p ynach.

Uwaga na uszkodzone pow oki!
Uszkodzone pow oki mog  doprowadzi  do
ca kowitego zniszczenia agregatu (np. wskutek
rdzewienia)! Dlatego uszkodzone pow oki musz
by  niezw ocznie naprawiane. Zestawy
naprawcze mo na zamówi  u producenta.

Niebezpiecze stwo pora enia pr dem
elektrycznym
W razie stosowania produktu w basenach
p ywackich lub innych zbiornikach, w których
mog  przebywa  ludzie, wyst puje
niebezpiecze stwo miertelnego pora enia
elektrycznego. Nale y przestrzega
nast puj cych wskazówek.

Zastosowanie produktu jest surowo wzbronione,
je eli w zbiorniku znajduj  si  ludzie!

Je eli w zbiorniku nie ma ludzi, musz  by
zastosowane zabezpieczenia wg DIN VDE 0100-
702.46 (lub odpowiednich przepisów krajowych). 
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przepisami i na tej podstawie stwierdzi , czy produkt 
nadaje si  do tego przeznaczenia.

4.2 Budowa

Wilo-Sub TWU… to zanurzalna pompa g binowa, 
która mo e pracowa  w pionowym lub poziomym 
ustawieniu stacjonarnym.

Rys. 1: Opis

4.2.1 Instalacja hydrauliczna

Wielostopniowy uk ad hydrauliczny z cz onowymi 
wirnikami promieniowymi lub pó osiowymi. Obudowa 
hydrauliczna i wa  pompy s  wykonane ze stali 
szlachetnej a wirniki z norylu. Przy cze t oczne jest 
wykonane jako pionowy ko nierz gwintowany z 
gwintem wewn trznym i zaworem przeciwcofkowym.
Produkt nie jest samozasysaj cy, tzn. t oczony
czynnik musi dop ywa  samoczynnie z
ci nieniem wst pnym oraz musi by  stale
zapewnione minimalne zalanie.

4.2.2 Silnik

Stosowane s  silniki jedno- i trójfazowe nape nione 
mieszanin  wody z glikolem do rozruchu 
bezpo redniego. Obudowa silnika jest wykonana ze 
stali szlachetnej. Silniki s  wyposa one w przy cze 4" 
Nema.

Silnik jest ch odzony przez czynnik roboczy. Dlatego 
silnik musi stale pracowa  w zanurzeniu. Musz  by  
zachowane graniczne warto ci maksymalnej 
temperatury czynnika i minimalnej pr dko ci 
przep ywu.

Kabel przy czeniowy jest wzd u nie wodoszczelny i 
pod czony trwale do silnika. Wykonanie zale y od 
typu.

• TWU 4-…: z wolnymi ko cówkami 
• TWU 4-…-P&P (Plug&Pump): z przyrz dem 

rozdzielczym i wtyczk  z zestykiem ochronnym typu 
Schuko

• TWU 4-…-QC: kabel przy czeniowy ze z czem 
Quick-Connect do szybkiego i prostego monta u 
zestawów kabli Quick-Connect; kabel z wolnymi 
ko cówkami
Nale y uwzgl dni  stopie  ochrony IP przyrz du
rozdzielczego.

4.2.3 Uszczelnienie

Uszczelnienie mi dzy silnikiem i uk adem 
hydraulicznym zapewnia uszczelka pier cieniowa wa u 
lub uszczelnienie pier cieniem lizgowym (dla silników 
o mocy od 2,5 kW).

4.3 Opis dzia ania systemów Plug&Pump

4.3.1 Wilo-Sub TWU 4-…-P&P/FC (Economy 1)

Po otwarciu punktu poboru spada ci nienie w 
przewodzie i agregat uruchamia si , gdy tylko ci nienie 
spadnie poni ej warto ci granicznej 1,5 bar.

Agregat t oczy dopóki w przewodzie wyst puje 
minimalny przep yw. Po zamkni ciu punktu poboru 
agregat wy cza si  automatycznie po kilku 
sekundach.

Automatyka kontrolna chroni pomp  przed 
suchobiegiem (np. z powodu braku wody w cysternie), 
wy czaj c silnik. 

Elementy wska nikowe na module HiControl 1
• Lampka kontrolna zasilania

• Lampka kontrolna aktywacji systemu 
bezpieczeñstwa

• Lampka kontrolna pracy pompy

4.3.2 Sub-Sub TWU 4-…-P&P/DS (Economy 2)

W czasie pracy zbiornik membranowy jest nape niony 
wod  i spr a azot znajduj cy si  w zbiorniku. Po 
osi gni ciu ustawionego ci nienia wy czaj cego 
wy cznika ci nieniowego na zbiorniku membranowym 
agregat zatrzymuje si .

Po otwarciu punktu poboru zbiornik membranowy 
wt acza wod  do przewodu. Po osi gni ciu wskutek 
poboru wody ustawionego ci nienia w czaj cego 
czujnika kontrolnego ci nienia agregat uruchamia si  i 
nape nia ruroci g oraz zbiornik membranowy.

Wy cznik ci nieniowy reguluje ci nienie wody, 
uruchamiaj c agregat, aktualne ci nienie mo na 
odczyta  na manometrze.

Rezerwa wody znajduj ca si  w zbiorniku 
ci nieniowym zapobiega uruchamianiu si  agregatu 
przy ma ym poborze wody do osi gni cia ci nienia 
w czaj cego.

4.4 Sposób eksploatacji

4.4.1 Tryb pracy S1 (praca ci g a)

Pompa mo e pracowa  ci gle pod obci eniem 
znamionowym bez przekroczenia dozwolonej 
temperatury.

4.5 Dane techniczne

Ogólne dane
• Zasilanie sieciowe: patrz tabliczka znamionowa
• Moc znamionowa silnika P2: patrz tabliczka 

znamionowa
• Maksymalna wysoko  t oczenia: patrz tabliczka 

znamionowa
• Maks. wydatek: patrz tabliczka znamionowa
• W czanie: bezpo rednie
• Temperatura czynnika: 3…30 °C
• Stopie  ochrony: IP 68
• Klasa izolacji: F
• Obroty: patrz tabliczka znamionowa
• Maks. g boko  zanurzenia: 200 m

1 Przewody 4 Obudowa hydrauliczna

2 Korpus ss cy 5 Przy cze t oczne

3 Obudowa silnika
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• Cz stotliwo  czenia: maks. 20/h
• Maks. zawarto  piasku: 50 g/m³
• Przy cze t oczne:

• TWU 4-02… : Rp 1¼
• TWU 4-04… : Rp 1¼
• TWU 4-08… : Rp 2
• TWU 4-16… : Rp 2

• Min. przep yw na silniku: 0,08 m/s
• Tryby pracy

• W zanurzeniu: S1
• W wynurzeniu: -

4.6 Kod typu

Przyk ad: Wilo-Sub TWU 4-0207-x1-x2

• TWU = pompa g binowa
• 4 = rednica uk adu hydraulicznego w calach
• 02 = znamionowy przep yw obj to ciowy w m³/h
• 10 = liczba stopni uk adu hydraulicznego
• x1 = wykonanie:

• bez = pompa standardowa
• P&P/FC = jako system  Plug&Pump z modu em 

HiControl 1
• P&P/DS = jako system Plug&Pump z uk adem 

sterowania ci nieniem
• QC = z przy czem kablowym Quick-Connect
• GT = wykonanie do zastosowa  geotermicznych

• x2 = generacja typoszeregów

4.7 Zakres dostawy

Pompa standardowa:
• agregat z kablem 1,5 /2,5/4 m (od górnej kraw dzi 

silnika)
• Instrukcja monta u i eksploatacji
• Wykonanie jednofazowe z przyrz dem rozruchowym i 

wolnymi ko cówkami kabla
• Wykonanie trójfazowe z wolnymi ko cówkami kabla

Wykonanie QC:
• agregat z kablem Quick-Connect 1,5m z wolnymi 

ko cówkami
• Instrukcja monta u i eksploatacji

Systemy Plug&Pump

Wilo-Sub TWU…P&P/FC do nawadniania ogrodów na 
prywatnych przydomowych terenach zielonych

• Agregat z kablem przy czeniowym 30 m z atestem do 
wody pitnej

• Skrzynka rozdzielcza z kondensatorem, termicznym 
zabezpieczeniem silnika oraz wy cznikiem g ównym

• Modu  Wilo-HiControl 1 (FC); automatyczny czujnik 
kontrolny przep ywu i ci nienia ze zintegrowanym 
zabezpieczeniem przed suchobiegiem

• 30 m linki przytrzymuj cej/do opuszczania
• Instrukcja monta u i eksploatacji

Wilo-Sub TWU…P&P/DS do w asnego zaopatrzenia w 
wod  domów jedno- i wielorodzinnych

• 30 m kabla przy czeniowego z atestem do wody 
pitnej

• Skrzynka rozdzielcza z kondensatorem, termicznym 
zabezpieczeniem silnika oraz wy cznikiem g ównym

• Uk ad sterowania ci nieniem Wilo 0-10 bar z 
membranowym naczyniem rozszerzalno ciowym 18 l, 
manometrem, elementem odcinaj cym i wy cznikiem 
ci nieniowym

• 30 m linki przytrzymuj cej/do opuszczania
• Instrukcja monta u i eksploatacji

4.8 Akcesoria (dost pne jako opcja)
• p aszcz ch odz cy
• przyrz dy rozdzielcze
• czujniki poziomu
• zestawy kabli Quick-Connect
• zestawy monta owe kabla do silnika
• zestaw do zalewania do przed u enia kabla silnika

5 Ustawianie

Aby unikn  uszkodze  produktu lub niebezpiecznych 
obra e  podczas ustawiania, nale  przestrzega  
nast puj cych zasad.

• Prace przy ustawianiu – monta  i instalacja produktu - 
mog  by  przeprowadzone wy cznie przez 
wykwalifikowany i przeszkolony personel przy 
zachowaniu wskazówek dotycz cych bezpiecze stwa.

• Przed przyst pieniem do ustawiania nale y sprawdzi , 
czy produkt nie zosta  uszkodzony w czasie 
transportu.

5.1 Ogólne informacje

W razie toczenia w d ugich ruroci gach t ocznych 
(zw aszcza przy d u szych pionach) nale y liczy  si  z 
wyst powaniem udarów ci nieniowych.

Udary ci nieniowe mog  spowodowa  zniszczenie 
agregatu/instalacji oraz powodowa  uci liwe ha asy 
wskutek gwa townych ruchów klap. Mo na tego 
unikn , stosuj c odpowiednie rodki (np. klapy 
przeciwzwrotne z nastawnym czasem zamykania, 
specjalne u o enie ruroci gu t ocznego).

Po przet aczaniu wody z zawarto ci  wapna maszyn  
nale y przep uka  czyst  wod , aby zapobiec 
powstawaniu osadów w produkcie, które mog  sta  si  
pó niej przyczyn  awarii.

Je eli stosowane s  uk ady sterowania w funkcji 
poziomu, nale y zapewni  minimalne zalanie. Nale y 
bezwzgl dnie unika  dostawania si  powietrza do 
obudowy hydraulicznej lub do ruroci gów; wnikaj ce 
powietrze nale y usun  przez zamontowanie 
odpowiednich urz dze  odpowietrzaj cych Chroni  
produkt przed mrozem.

5.2 Rodzaje ustawienia
• Ustawienie pionowe, stacjonarne, w zanurzeniu
• Ustawienie poziome, stacjonarne - tylko z p aszczem 

ch odz cym!

5.3 Pomieszczenie eksploatacyjne

Pomieszczenie eksploatacyjne musi by  czyste, 
oczyszczone z du ych zanieczyszcze  sta ych, suche, 
pozbawione rdzy i w razie potrzeby odka one oraz 
zwymiarowane odpowiednio do stosowanego 
produktu. Dop yw wody musi by  dostosowowany do 
maksymalnego wydatku produktu, aby unikn  
suchobiegu i/lub zasysania powietrza.
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W instalacjach w studniach lub odwiertach nale y 
zwróci  uwag , aby agregat nie uderza  o ciany studni 
lub odwiertu. Dlatego konieczne jest zapewnienie, aby 
rednica zewn trzna pompy g binowej by a zawsze 

mniejsza ni  rednica wewn trzna studni lub odwiertu.

Podczas prac wykonywanych w zbiornikach, studniach 
lub odwiertach dla bezpiecze stwa zawsze musi by  
obecna druga osoba. Je eli wyst puje 
niebezpiecze stwo gromadzenia si  toksycznych lub 
dusz cych gazów, nale y podj  odpowiednie 
dzia ania zapobiegawcze!

Musi by  zagwarantowana mo liwo  
bezproblemowego zamontowania podno nika, 
poniewa  jest on niezb dny do monta u/demonta u 
produktu. Podno nik musi by  w stanie bezpiecznie 
si gn  do miejsca eksploatacji i miejsca 
przewidzianego na odstawienie produktu. Miejsce 
przewidziane na odstawienie produktu musi mie  
twarde pod o e. Do transportu produktu urz dzenie 
adunkowe musi by  zamocowane w wymaganych 

punktach zawieszenia.

Elektryczne przewody zasilaj ce nale y u o y  tak, aby 
zapewniona by a bezpieczna eksploatacja i w ka dej 
chwili bezproblemowy monta /demonta . Produktu 
nie wolno przenosi  ani ci gn  za elektryczny 
przewód zasilaj cy. U ywaj c sterowników, nale y 
uwzgl dni  odpowiedni  klas  ochrony. Zasadniczo 
przyrz dy rozdzielcze nale y ustawia  w miejscu 
zabezpieczonym przed zalaniem.

Cz ci budowli i fundamentów musz  mie  
wystarczaj c  wytrzyma o , aby zapewni  pewne i 
funkcjonalne umocowanie. Za przygotowanie 
fundamentów i ich prawid owo  pod wzgl dem 
wymiarów, wytrzyma o ci i obci alno ci odpowiada 
u ytkownik lub w a ciwy poddostawca!

Na dop ywie t oczonego czynnika nale y zastosowa  
kierownice blaszane i p yty odbojowe. W miejscu 
kontaktu strumienia wody z powierzchni  wody do 
t oczonego czynnika wprowadzane jest powietrze. 
Powoduje to niekorzystne warunki dop ywu i t oczenia 
dla agregatu. Wskutek kawitacji produkt pracuje 
bardzo nierówno i jest nara ony na zwi kszone 
zu ycie.

5.4 Monta

Przy monta u produktu nale y przestrzega  
nast puj cych zasad.

• Prace te musz  by  wykonywane przez odpowiednich 
specjalistów a prace elektryczne przez 
wykwalifikowanego elektryka.

• Do transportu agregatu nale y u ywa  zawsze 
odpowiedniego zawiesia, nie wolno do tego celu 

wykorzystywa  kabla energetycznego. Zawiesie musi 
by  zawsze mocowane za pomoc  szekli w punktach 
zawieszenia. Wolno u ywa  tylko atestowanych 
zawiesi.

• Sprawdzi  kompletno  i prawid owo  dokumentacji 
projektowej (plany monta owe, wykonanie 
pomieszczenia eksploatacyjnego, warunki dop ywu).
Aby zapewni  wymagane ch odzenie, produkt
musi by  podczas pracy stale zanurzony. Naley
zagwarantowa  sta e minimalne pokrycie
produktu wod !

Praca na sucho jest surowo zabroniona! Dlatego
w ka dym przypadku zalecamy zamontowanie
zabezpieczenia przed prac  na sucho. Je eli
wyst puj  du e wahania poziomu, konieczne jest
zamontowanie zabezpieczenia przed prac  na
sucho!

Sprawdzi  przekrój zastosowanego kabla, czy
jest wystarczaj cy przy wymaganej d ugo ci
kabla. (Informacje na ten temat mo na znale  w
katalogu, podr cznikach projektowania lub w
Serwisie Wilo).

• Nale y te  przestrzega  wszystkich przepisów, zasad i 
ustaw dotycz cych czynno ci zwi zanych z ci kimi i 
pod wisz cymi adunkami.

• Nale y nosi  odpowiednie rodki ochrony osobistej.
• Ponadto nale y przestrzega  obowi zuj cych 

krajowych przepisów bhp wydawanych przez 
odpowiednie organizacje zawodowe.

• Pow ok  nale y sprawdzi  przed zamontowaniem. W 
razie stwierdzenia wad lub braków, nale y je 
wyeliminowa  przed zamontowaniem.

5.4.1 Nape nienie silnika

Silnik jest fabrycznie nape niany mieszank  wody z 
glikolem. Nape nienie to gwarantuje zabezpieczenie 
produktu przed mrozem do -15 °C.

Silnik jest skonstruowany w sposób nie umo liwiaj cy 
nape niania go od zewn trz. Silnik musi by  nape niany 
przez producenta. Odpowiednia kontrola nape nienia 
silnika musi by  przeprowadzona po d u szym czasie 
sk adowania (> 1 rok)!

5.4.2 Instalacja kabla przy czeniowego Quick-Connect

W wykonaniu QC przed zainstalowaniem agregatu w 
pomieszczeniu eksploatacyjnym nale y pod czy  
kabel QC.
Uwaga: te prace musz  by  wykonywane w
suchym pomieszczeniu. Dopilnowa , aby ani
wtyczka ani gniazdo nie by y zawilgocone.
Zawilgocenie spowoduje zniszczenie kabla i
mo e doprowadzi  do uszkodzenia agregatu!

• W ó  wtyczk  Quick-Connect w gniazdo Quick-
Connect na kablu przy czeniowym agregatu.

• Wsu  tulej  metalow  na po czenie i skr  rubami 
obie ko cówki kabli.

Niebezpiecze stwo upadku!
Podczas monta u produktu i jego akcesoriów
mo e by  konieczne wykonywanie prac
bezpo rednio na kraw dzi studzienki lub
zbiornika. Nieuwaga i/lub nieodpowiednio
dobrana odzie  mo e by  przyczyn  upadku.
Grozi to miertelnym wypadkiem! Nale y podj
wszelkie rodki bezpiecze stwa, aby temu
zapobiec.
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5.4.3 Zabudowa pionowa
Rys. 2: Ustawianie

Przy tym rodzaju zabudowy produkt jest instalowany 
bezpo rednio do pionu ruroci gu. G boko  
zabudowy jest okre lona przez d ugo  pionu.

Produkt nie mo e by  osadzony na dnie studni, 
poniewa  mo e to doprowadzi  do napr e  i 
zamulenia silnika. W razie zamulenia silnika nie by oby 
zapewnione optymalne oddawanie ciep a. W 
konsekwencji silnik móg by si  przegrzewa .

Produkt nie powinien by  montowany na wysoko ci 
rury filtrowej. Przep ywy wynikaj ce z zasysania 
mog yby unosi  piasek i inne substancje sta e, 
powoduj c niedostateczne ch odzenie silnika. 
Powodowa oby to zwi kszone zu ycie instalacji 
hydraulicznej. Aby temu zapobiec, nale y w razie 
potrzeby zastosowa  p aszcz wodny albo zainstalowa  
produkt w rejonie lepych rur.

Monta  do ruroci gów na ko nierze

Nale y zastosowa  d wignic  o dostatecznym 
ud wigu. Po o y  w poprzek na studni dwie kantówki. 
Na nich b dzie pó niej u o ona opaska no na, dlatego 
powinny one mie  wystarczaj c  no no . W 
przypadku w skich otworów studziennych nale y 
stosowa  przyrz d do centrowania, poniewa  produkt 
nie mo e dotyka  ciany studni.

1 Ustawi  pionowo pomp  g binow  i zabezpieczy  
przed przewróceniem i ze lizgni ciem si .

2 Na ko nierzu przewodu pionowego zamontowa  pa k 
monta owy, zaczepi  d wignic  o pa k monta owy i 
podnie  pierwsz  rur .

3 Woln  ko cówk  przewodu pionowego zamocowa  do 
przy cza t ocznego pompy g binowej. Mi dzy 
z czami nale y za o y  uszczelk . ruby wk ada  
zawsze od do u do góry, aby mo na by o przykr ci  
nakr tki od góry. ruby nale y zawsze dokr ca  
równomiernie na krzy , aby unikn  jednostronnego 
dociskania uszczelki.

4 Tu  nad ko nierzem zamocowa  kabel za pomoc  
opaski kablowej. W przypadku w skich odwiertów 
ko nierze przewodów pionowych musz  mie  wr by 
do prowadzenia kabli.

5 Unie  agregat z ruroci giem, ustawi  nad otworem 
studni i opu ci  tak, aby mo na by o lu no zamocowa  
opask  no n  na przewodzie pionowym. Nale y przy 
tym dopilnowa , aby kabel pozosta  poza opask  
no n , w przeciwnym razie zosta by zgnieciony.

6 Opask  no n  nale y nast pnie za o y  na 
przygotowane wcze niej kantówki. Teraz ca e 

urz dzenie mo na opuszcza  dalej, a  górny ko nierz 
rury oprze si  na za o onej opasce no nej.

7 Od czy  pa k monta owy od ko nierza i z o y  na 
najbli szy przewód rurowy. Unie  przewód pionowy, 
przenie  nad studni  i woln  ko cówk  po czy  na 
ko nierz z przewodem pionowym. Mi dzy z czami 
nale y za o y  uszczelk .

8 Zdemontowa  opask  no n , kabel zamocowa  za 
pomoc  opaski kablowej tu  powy ej i poni ej 
ko nierza. W przypadku zastosowania ci kich kabli o 
du ych przekrojach wskazane jest zak adanie opasek 
kablowych co 2-3 m. Je eli kabli jest wi cej, ka dy 
kabel musi by  mocowany osobno.

9 Opu ci  przewód pionowy tak, aby ko nierz znalaz  si  
w studni, zamontowa  z powrotem opask  no n  i 
opu ci  przewód pionowy tak, aby nast pny ko nierz 
opar  si  o opask  no n .

Czynno ci 7-9 powtarza  a  przewód pionowy 
zostanie zabudowany na po danej g boko ci.

10 Z ostatniego ko nierza zdj  pa k monta owy i 
zamontowa  pokryw  g owicy studni.

11 Zawiesi  d wignic  w pokrywie studni i nieco unie . 
Zdj  opask  no n , wyprowadzi  kabel przez pokryw  
w g owicy studni i opu ci  pokryw  na studni .

12 Mocno przykr ci  pokryw  g owicy studni.

Monta  z ruroci giem gwintowanym

Procedura jest prawie identyczna jak w przypadku 
monta u z ruroci gami czonymi na ko nierze. Nale  
jednak przestrzega  nast puj cych zasad.

1 Rury s  czone na gwinty. Rury gwintowane musz  
by  skr cone mocno i szczelnie. W tym celu czop 
gwintowany nale y owin  ta m  ze szczeliwa 
konopnego lub ta m  teflonow .

2 Podczas wkr cania nale y zapewni , aby rury by y 
wyosiowane (nie skrzywia y si ), aby zapobiec 
uszkodzeniu gwintu.

3 Zwróci  uwag  na kierunek obrotu agregatu, aby 
dobra  odpowiednie rury gwintowane (z gwintem 
prawo- lub lewoskr tnym), tak aby nie mog y same si  
odkr ca .

4 Rury gwintowane musz  by  zabezpieczone przed 
przypadkowym poluzowaniem.

5 Opask  no n , która jest potrzebna do podparcia 
podczas monta u, nale y zawsze montowa  na sta e 
bezpo rednio poni ej z czki kielichowej. ruby nale y 
dokr ca  równomiernie tak, aby opaska dobrze 
przylega a do ruroci gu (ramiona opaski no nej nie 
mog  si  styka  ze sob ).

1 Agregat 8 Obejma no na

2
Przewód wodoci gowy 
pionowy

9 Pa k monta owy

3 Sterownik 10 Opaska kablowa

4 Armatura odcinaj ca 11 Przewód zasilaj cy

5 G owica studni 12 Ko nierz

6 Minimalny poziom wody 13
Zabezpieczenie przed 
suchobiegiem

7 Czujniki poziomu

Niebezpiecze stwo zmia d enia!
Po zdemontowaniu opaski no nej ca y ci ar
przejmuje d wignica i ruroci g opuszcza si  do
do u. Mo e to doprowadzi  do ci kich
zmia d e ! Przed zdemontowaniem opaski
no nej nale y upewni  si , czy lina
podtrzymuj ca na d wignicy jest naci gni ta! 
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5.4.4 Zabudowa pozioma
Rys. 3: Ustawianie

Ten rodzaj monta u jest dopuszczalny tylko pod 
warunkiem zastosowania p aszcza ch odz cego. 
Agregat jest w tym przypadku montowany 
bezpo rednio do zbiornika wody/zasobnika/zbiornika i 

czony na ko nierz z ruroci giem t ocznym. Podpory 
p aszcza ch odz cego musz  by  zamontowane z 
zachowaniem podanego odst pu, aby zapobiec 
ugi ciu maszyny.
Pod czony ruroci g musi by  samono ny, tzn.
nie mo e by  podpierany przez maszyn .

W razie monta u poziomego agregat i ruroci g nale y 
montowa  osobno. Zwróci  uwag , aby przy cze 
t oczne agregatu i ruroci gu znajdowa y si  na tej 
samej wysoko ci.
Przy tym rodzaju rodzaju monta u produkt musi
by  koniecznie wyposa ony w p aszcz ch odz cy.

1 Wywierci  otwory do zamocowania kró ców w 
pod odze pomieszczenia eksploatacyjnego (zbiornik/
zasobnik). Dane dotycz ce kotew zespolonych, 
odst pów mi dzy otworami i ich wielko ci mo na 
znale  w odno nych instrukcjach monta u. 
Przestrzega  wymaganej wytrzyma o ci rub i ko ków 
rozporowych.

2 Zamocowa  kró ce w pod odze i za pomoc  
odpowiedniej d wignicy ustawi  produkt w 
odpowiedniej pozycji.

3 Zamocowa  produkt do kró ców za pomoc  
dostarczonych w komplecie materia ów. Zwróci  
uwag , aby tabliczka znamionowa by a skierowana do 
góry!

4 Po zamontowaniu agregatu mo na do niego 
dobudowa  ruroci g albo pod czy  za pomoc  
ko nierzy ruroci g wykonany wcze niej. Dopilnowa , 
aby przy cza t oczne by y po o one na tej samej 
wysoko ci.

5 Pod czy rur  t oczn  do przy cza t ocznego. Mi dzy 
ko nierz ruroci gu i ko nierz agregatu nale y za o y  
uszczelk . ruby mocuj ce nale y dokr ca  
równomiernie na krzy , aby unikn  uszkodzenia 
uszczelki. Dopilnowa , aby ruroci g zosta  
zamontowany w sposób eliminuj cy wstrz sy i 
wibracje (w razie potrzeby zastosowa  czniki 
elastyczne).

6 Kable u o y  tak, aby nie stanowi y zagro enia (w 
czasie eksploatacji, podczas konserwacji itd.) dla 
nikogo (konserwatorów itd.). Nie wolno uszkodzi  
elektrycznych przewodów zasilaj cych. Pod czenie 
elektryczne musi zosta  wykonane przez 
autoryzowanego elektryka.

5.4.5 Monta  systemów Plug&Pump
Rys. 4: Ustawianie

* Zestaw wst pnie fabrycznie zmontowany, 
obejmuj cy:
• membranowy zbiornik ci nieniowy 18 l,
• manometr ci nieniowy,
• zawór odcinaj cy.

TWU…-P&P/FC (Economy 1)

Do sta ego ruroci gu lub elastycznego po czenia 
w em o rednicy znamionowej 1¼" ( rednica 40 mm).

W przypadku po czenia w em wykorzystywane s  
dostarczone w komplecie nakr tki ko pakowe, 
montowane w nast puj cy sposób.

• Poluzowa  dwuz czk  gwintowan  i pozostawi  na 
gwincie w trakcie wsuwania w a.

• Wsun  do oporu w  przez dwuz czk .
• Dwuz czk  gwintowan  dokr ci  kluczem hakowym 

do rur.

W razie sta ego po czenia zastosowa  dostarczon  w 
komplecie nakr tk  ko pakow  1¼" do po czenia 
pompy z rur  oraz redukcj  1¼" x 1" do po czenia z 
modu em HiControl 1.

TWU…P&P/DS (Economy 2)

Do sta ego ruroci gu o rednicy znamionowej 1¼" 
( rednica 40 mm).

System jest wst pnie zmontowany. Trzeba tylko 
skr ci  trójnik z zespo em.
Upewni  si , czy króciec na manometrze
ci nieniowym jest ustawiony na najwy sz
pozycj .

5.5 Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Nale y koniecznie dopilnowa , aby do obudowy 
hydraulicznej nie dostawa o si  powietrze. Dlatego 
produkt musi by  stale zanurzony w t oczonym 
medium do górnej kraw dzi obudowy hydraulicznej. 
Dlatego, aby zapewni  optymalne bezpiecze stwo 
eksploatacji, zalecamy zamontowanie zabezpieczenia 
przed suchobiegiem.

Realizowane jest ono za pomoc  wy czników 
p ywakowych lub elektrod. Wy cznik p ywakowy lub 
elektroda jest mocowany w studzience i wy cza 
produkt w razie spadku poziomu zalania poni ej 
minimum. Je eli zabezpieczenie przed suchobiegiem w 
przypadku silnych waha  poziomów nape nienia 

1 Agregat 7 Zbiornik

2 Ruroci g t oczny 8 Zbiornik wody

3 Zbiornik ci nieniowy 9 Dop yw wody

4 P aszcz ch odz cy 10 Filtr na dop ywie

5 Minimalny poziom wody 11
Zabezpieczenie przed 
suchobiegiem

6 Czujniki poziomu

1 Agregat 7 Zasilanie sieciowe

2
Kabel przy czeniowy 
silnika

8
Zestaw* do sterowania 
ci nieniowego

3 Lina podtrzymuj ca 9 Trójnik

4
Przy cze do dwuz czki 
gwintowanej 1¼"

10
Zawór do nape niania 
membranowego 
zbiornika ci nieniowego

5
Przy cze do dwuz czki 
gwintowanej 1"

11
Króciec na manometrze 
ci nieniowym

6 HiControl 1
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realizowane jest za pomoc  tylko jednego wy cznika 
p ywakowego lub elektrody, istnieje 
niebezpiecze stwo ci g ego w czania i wy czania 
agregatu!
Skutkiem tego mo e by  przekroczenie
maksymalnej liczby w cze  (cykli czeniowych)
i przegrzanie silnika.

5.5.1 Sposób unikania du ej liczby cykli czeniowych

R czne resetowanie - w razie wykorzystania tej 
mo liwo ci po spadku poni ej minimalnego poziomu 
zalania silnik jest wy czany i ponownie w czany 
r cznie, gdy poziom wody b dzie dostateczny.

Oddzielny punkt ponownego w czenia - drugi punkt 
w czaj cy (dodatkowy p ywak lub elektroda) 
zapewnia dostateczn  ró nic  mi dzy punktem 
wy czaj cym a w czaj cym. Pozwala to unikn  
ci g ego prze czania. Funkcj  t  mo na zrealizowa  
za pomoc  przeka nika steruj cego poziomem zalania.

5.6 Pod czenie elektryczne

• Pr d i napi cie przy cza sieciowego musz  by  
zgodne z danymi na tabliczce znamionowej.

• Przewód doprowadzaj cy pr d nale y u o y  zgodnie z 
obowi zuj cymi normami i przepisami oraz pod czy  
zgodnie z przeznaczeniem poszczególnych y .

• Nale y sprawdzi  pod czenie i sprawno  urz dze  
kontrolnych; np. kontroli termicznej silnika.

• Silniki trójfazowe wymagaj  , prawoskr tnego pola 
wiruj cego.

• Uziemi  produkt zgodnie z przepisami.
Produkty instalowane na sta e musz  by  uziemione 
zgodnie z obowi zuj cymi normami krajowymi. Je eli 
jest dost pne osobne przy cze przewodu 
ochronnego, nale y je pod czy  do oznakowanego 
otworu lub zacisku uziemiaj cego ( ) za pomoc  
odpowiedniej ruby, nakr tki, podk adki z batej i 
podk adki okr g ej. Zaprojektowa  przekrój kabla do 
przy cza przewodu ochronnego zgodnie z 
odpowiednimi przepisami lokalnymi.

• Konieczne jest zastosowanie wy cznika 
ochronnego silnikowego. Wskazane jest 
zastosowanie wy cznika ochronnego pr dowego 
(RCD).

• Sterowniki nale y zakupi  jako akcesoria.

5.6.1 Dane techniczne
• Metoda w czania: bezpo rednia
• Zabezpieczenie sieci: 10 A
• Przekrój kabla: 4x1,5

Jako zabezpieczenie wst pne u ywa  tylko 
bezpieczników zw ocznych lub bezpieczników 
automatycznych o charakterystyce K.

5.6.2 Silnik pr du przemiennego

Wykonanie jednofazowe jest wyposa one fabrycznie 
w zabudowy przyrz d rozruchowy. Pod czenie do 
zasilania elektrycznego polega na pod czeniu 
przewodu zasilaj cego do zacisków na przyrz dzie 
rozruchowym (zaciski L i N).
Pod czenie elektryczne musi by  wykonane
przez wykwalifikowanego elektryka!

5.6.3 Silnik trójfazowy

Pompa w wykonaniu trójfazowym jest dostarczana z 
wolnymi ko cówkami kabla. Pod czenie do zasilania 
elektrycznego polega na pod czeniu do zacisków w 
skrzynce rozdzielczej.
Pod czenie elektryczne musi by  wykonane
przez wykwalifikowanego elektryka!

y y kabla przy czeniowego maj  nast puj ce 
przeznaczenie.

5.6.4 Systemy Plug&Pump
W razie zastosowania do nawadniania lub
zraszania pól i ogrodów konieczne jest
zainstalowanie wy cznika ochronnego
pr dowego 30 mA (RCD)!

Niezb dne przy cza elektryczne (po stronie sieci i 
silnika) s  wykonane fabrycznie na module HiControl 1 
lub wy czniku ci nieniowym. Urz dzenie jest 
wyposa one we wtyczk  z zestykiem ochronnym typu 
Schuko i jest gotowe do pod czenia.

5.6.5 Pod czanie urz dze  kontrolnych

Pompy typoszeregu Wilo-Sub TWU- z silnikiem 
jednofazowym maj  zintegrowany termiczny stycznik 
silnikowy. Gdy silnik zanadto si  rozgrzeje, agregat jest 
automatycznie wy czany. Gdy silnik ostygnie, agregat 
w cza si  automatycznie.
Konieczne jest zastosowanie wy cznika
ochronnego silnikowego w instalacji
u ytkownika!

Pompy typoszeregu Wilo-Sub TWU- z silnikiem 
trójfazowym nie maj  zintegrowanego termicznego 
stycznika silnikowego.
Konieczne jest zastosowanie wy cznika
ochronnego silnikowego w instalacji
u ytkownika!

Systemy Plug&Pump maj  zintegrowany terminy 
stycznik silnikowy oraz wy cznik ochronny silnikowy 
w przyrz dzie rozdzielczym. 

Niebezpiecze stwo miertelnego pora enia
pr dem elektrycznym!
Nieprawid owe pod czenie elektryczne grozi
miertelnym pora eniem elektrycznym.

Pod czenie elektryczne powinno by
wykonywane tylko przez elektryka
upowa nionego przez lokalny zak ad
energetyczny, zgodnie z lokalnymi
obowi zuj cymi przepisami.

4- y owy kabel przy czeniowy

Kolor y y Zacisk

czarna U

niebieska lub szara V

br zowy W

zielono- ó ta PE
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5.7 Ochrona silnika i metody w czania

5.7.1 Ochrona silnika

Jako minimum wymagany jest przeka nik termiczny/ 
stycznik silnikowy z kompensacj  temperaturow , 
wyzwalaniem ró nicowym i blokad  
przeciww czeniow  wg VDE 0660 lub odpowiednich 
przepisów narodowych.

Je eli produkt jest pod czany do sieci elektrycznych, 
w których cz sto wyst puj  zak ócenia, radzimy 
zainstalowanie przez u ytkownika dodatkowych 
zabezpiecze  (np. przeka nika przepi ciowego, 
podnapi ciowego lub fazowego, odgromnika itd.). 
Ponadto zalecamy zamontowanie wy cznika 
ochronnego pr dowego.

Pod czaj c produkt, nale y przestrzega  przepisów 
miejscowych i ustawowych.

5.7.2 Sposoby w czania

W czanie bezpo rednie

Przy pe nym obci eniu stycznik silnikowy powinien 
by  ustawiony na pr d obliczeniowy w punkcie pracy 
(wg tabliczki znamionowej). Przy eksploatacji na 
cz ciowym obci eniu zaleca si  ustawienie stycznika 
silnikowego 5 % powy ej mierzonego pr du przy 
punkcie znamionowym pracy.

W czanie transformatorem rozruchowym/rozruch 
agodny

• Przy pe nym obci eniu stycznik silnikowy powinien 
by  ustawiony na pr d obliczeniowy w punkcie pracy. 
Przy eksploatacji na cz ciowym obci eniu zaleca si  
ustawienie stycznika silnikowego 5 % powy ej 
mierzonego pr du przy punkcie znamionowym pracy.

• Minimalna wymagana do ch odzenia pr dko  
przep ywu musi by  zapewniona w ka dym punkcie 
pracy.

• Pobór pr du musi by  ni szy od znamionowego w 
ca ym czasie eksploatacji.

• Czas rampy dla procesów rozruchu i zatrzymywania w 
zakresie od 0 do 30 Hz ustawi  maksymalnie na 1 sek.

• Czas rampy w zakresie od 30  Hz do cz stotliwo ci 
znamionowej nale y ustawi  maksymalnie na 3 sek.

• Napi cie podczas rozruchu musi wynosi  co najmniej 
55 % (zalecane: 70 %) napi cia znamionowego silnika.

• W celu unikni cia strat mocy w trakcie pracy, po 
osi gni ciu stanu pracy normalnej den zmostkowa  
rozrusznik elektroniczny ( agodny rozruch).

Zasilanie z przetwornic cz stotliwo ci
• Praca ci g a mo e by  zapewniona tylko w zakresie od 

30 Hz do 50 Hz.
• W celu zapewnienia smarowania o ysk musi by  

zapewniony minimalny przep yw stanowi cy 10 % 
przep ywu znamionowego!

• Czas rampy dla procesów rozruchu i zatrzymywania w 
zakresie od 0 do 30 Hz ustawi  maksymalnie na 2 sek.

• W celu och odzenia uzwojenia silnika wskazane jest 
zachowanie co najmniej 60-sekundowej przerwy 
mi dzy zatrzymaniem pompy i jej ponownym 
uruchomieniem.

• Nie wolno przekracza  pr du znamionowego silnika.

• Maksymalne napi cie szczytowe: 1000 V
• Maksymalna pr dko  wzrostu napi cia: 500 V/ s
• Je eli wymagane napi cie steruj ce przekracza 400 V, 

konieczne s  dodatkowe filtry.

Produkty wyposa one we wtyczk /przyrz d 
rozdzielczy

W o y  wtyczk  w odpowiednie gniazdo wtykowe i 
u y  wy cznika g ównego albo poczeka  a  produkt 
zostanie automatycznie w czony/wy czony przez 
wbudowany sterownik dzia aj cy w funkcji poziomu.

Do produktów z wolnymi ko cówkami kabli przyrz dy 
rozdzielcze mo na zamawia  jako osprz t. W takim 
przypadku nale y przestrzega  tak e instrukcji 
do czonej do przyrz du rozdzielczego.
Wtyczki i sterowniki nie s  zabezpieczone przed
zalaniem. Przestrzega  stopnia ochrony IP.
Przyrz dy rozdzielcze nale y instalowa  tak, aby
by y zabezpieczone przed zalaniem.

6 Uruchomienie

Rozdzia  „Uruchomienie” zawiera wszystkie wa ne 
zalecenia dla personelu obs uguj cego niezb dne do 
bezpiecznego rozruchu i obs ugi urz dzenia.

Nale y koniecznie przestrzega  i kontrolowa  
nast puj ce warunki brzegowe:

• rodzaj ustawienia,
• tryb pracy,
• minimalne zalanie/maks. zanurzenie.

Po d u szej przerwie w eksploatacji nale y
równie  sprawdzi  te warunki brzegowe i usun
ewentualne nieprawid owo ci!

Niniejsza instrukcja musi znajdowa  si  zawsze 
w pobli u produktu lub w innym, przeznaczonym do 
tego celu miejscu, zawsze dost pnym dla ca ego 
personelu obs uguj cego.

Aby unikn  szkód materialnych i osobowych przy 
uruchamianiu produktu, nale y koniecznie 
przestrzega  nast puj cych zasad.

• Agregat mo e by  uruchamiany tylko przez 
odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony 
personel, z uwzgl dnieniem wskazówek dotycz cych 
bezpiecze stwa.

• Ca y personel obs uguj cy produkt musi przed 
przyst pieniem do pracy otrzyma , przeczyta  
i zrozumie  niniejsz  instrukcj .

• Wszystkie urz dzenia zabezpieczaj ce i wy czniki 
awaryjne zosta y pod czone a ich niezawodne 
dzia anie sprawdzone.

• Parametry elektrotechniczne i mechaniczne mog  by  
ustawiane tylko przez odpowiedniego specjalist .

• Produkt mo e pracowa  tylko w podanych warunkach 
eksploatacji.

• Strefa pracy produktu nie jest przewidziana do 
przebywania w niej ludzi! Podczas w czania i/lub 
pracy w strefie pracy produktu nie mog  przebywa  
ludzie.

• Podczas prac wykonywanych w studzienkach musi by  
obecna druga osoba. Je eli istnieje niebezpiecze stwo 
wytwarzania si  toksycznych gazów, nale y zapewni  
odpowiedni  wentylacj .
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6.1 Instalacja elektryczna

Pod czenie produktu i u o enie przewodów zasilania 
elektrycznego zosta y wykonane wed ug rozdzia u 
„Ustawienie” oraz wytycznych VDE i obowi zuj cych 
przepisów krajowych.

Produkt Jest zabezpieczony i uziemiony zgodnie 
z przepisami.

Uwaga na kierunek obrotu! Przy nieprawid owym 
kierunku obrotu agregat nie osi ga podanej mocy 
i mo e ulec uszkodzeniu.

Wszystkie urz dzenia kontrolne s  pod czone a ich 
dzia anie zosta o sprawdzone.

6.2 Kontrola kierunku obrotu

Produkt jest sprawdzony fabrycznie i ma ustawiony 
prawid owy kierunek obrotu. Produkt nale y pod czy  
zgodnie z oznaczeniami y .

Prawid owo  kierunku obrotu nale y sprawdzi  przed 
zanurzeniem produktu.
Próba ruchowa mo e by  wykonywana tylko
w ogólnych warunkach eksploatacji. W czanie
niezanurzonego agregatu jest surowo
zabronione!

6.2.1 Kontrola kierunku obrotu

Kierunek obrotu musi by  sprawdzony przez lokalnego 
wykwalifikowanego elektryka przyrz dem do kontroli 
pola wiruj cego. Dla zapewnienia prawid owego 
kierunku obrotu silniki trójfazowe wymagaj , 
prawoskr tnego pola wiruj cego.
Produkt nie jest dopuszczony do zasilania
lewoskr tnym polem wiruj cym!

6.2.2 W razie nieprawid owego kierunku obrotu

W razie stosowania sterowników Wilo

Sterowniki Wilo s  zaprojektowane tak, e zapewniaj  
prawid owy kierunek obrotu pod czonych do nich 
produktów. w razie nieprawid owego kierunku obrotu 
nale y zamieni  2 fazy/przewody zasilania sieciowego 
sterownika.

W razie stosowania skrzynek rozdzielczych 
inwestora

W razie stwierdzenia nieprawid owego kierunku obrotu 
w silnikach z rozruchem bezpo rednim nale y zamieni  
2 fazy a w silnika z rozruchem gwiazda-trójk t nale y 
zamieni  przy cza dwóch uzwoje , np. U1 na V1 i U2 
na V2.

6.3 Ustawianie sterowania w funkcji poziomu

Prawid owe ustawienie sterowania w funkcji poziomu 
jest opisane w instrukcji monta u i eksploatacji uk adu 
do sterowania w funkcji poziomu.
Nale y przestrzega  minimalnego poziomu
pokrycia wod  produktu!

6.4 Ustawianie systemów Plug&Pump

6.4.1 TWU…P&P/FC (Economy 1)

Modu  HiControl 1 jest ustawiony fabrycznie.

6.4.2 TWU…P&P/DS (Economy 2)

Ustalanie ci nienia w czaj cego i wy czaj cego

Przed ustawieniem systemu musz  by  ustalone 
ci nienia w czaj ce i wy czaj ce.

Dok adne warto ci min./maks. zawiera poni szy 
przegl d.

Fabrycznie ustawione s  nast puj ce warto ci.
• Ci nienie w czania: 2 bar
• Ci nienie wy czania: 3 bar

Je eli potrzebne s  inne ci nienia w czania i 
wy czania, musz  one mie ci  si w dopuszczalnym 
zakresie dzia ania wy cznika ci nieniowego.

Po ustaleniu wymaganych ci nie  w czania i 
wy czania nale y wytworzy  ci nienie w 
membranowym zbiorniku ci nieniowym.

Wytwarzanie ci nienia w membranowym zbiorniku 
ci nieniowym

Sprawdzi  ci nienie w zbiorniku i w razie potrzeby 
nape ni  zbiornik przez zawór. Wymagane ci nienie w 
zbiorniku wynosi: ci nienie w czania -0,3 bar.

Manometr ci nieniowy

Przyci  króciec na manometrze, aby doprowadzi  do 
wymaganej atmosferycznej kompensacji ci nienia.

Ustawianie wy cznika ci nieniowego
Rys. 5: ruby ustawcze

Ustawienie jest mo liwe tylko po wytworzeniu 
odpowiedniego ci nienia w systemie.

Zasada ustawiania ci nienia w czania i wy czania
• Ustawianie ci nienia w czania i wy czania polega na 

obracaniu odpowiedniej ruby ustawczej.
• Obracanie nakr tki gwintowanej w kierunku ruchu 

wskazówek zegara zmniejsza ci nienie.

Niebezpiecze stwo pora enia pr dem
elektrycznym!
Nieprawid owe obchodzenie si  z pr dem mo e
spowodowa  zagro enie ycia! Wszystkie
produkty, dostarczane z wolnymi ko cówkami
kabli (bez wtyczek), musz  by  pod czane przez
wykwalifikowanego elektryka.

Agregat
Ci nienie w czania Ci nienie 

wy czania

TWU 4-0407 min. 1,5 bar maks. 2,8 bar

TWU 4-0409 min. 3 bar maks. 6 bar

TWU 4-0414 min. 4 bar maks. 9 bar

1 ruba ustawcza 
ci nienia wy czania

2 ruba ustawcza 
ci nienia w czania
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• Obracanie nakr tki gwintowanej w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zwi ksza 
ci nienie.

Po zdefiniowaniu ci nie  w czania i wy czania i 
odpowiednim nape nieniu membranowego zbiornika 
ci nieniowego mo na ustawi  ci nienia w czania i 
wy czania w nast puj cy sposób.

• Otworzy  elementy odcinaj ce po stronie tocznej i 
jeden punkt poboru, aby doprowadzi  instalacj  do 
stanu bezci nieniowego.

• Zamkn  punkt poboru.
• Otworzy  ko pak wy cznika ci nieniowego.
• Obie ruby „1” i „2” obraca  w kierunku ruchu 

wskazówek zegara, nie dokr caj c ich do ko ca.
• Uruchomi  pomp  w celu wytworzenia ci nienia.
• Po osi gni ciu po danego ci nienia wy czania 

(odczyt na manometrze) wy czy  pomp .
• Obraca  rub  ustawcz  „1” w kierunku przeciwnym 

do ruchu wskazówek zegara a  do us yszenia, 
„klikni cia”.

• Otworzy  punkt poboru, aby obni y  ci nienie w 
instalacji do po danego ci nienia w czania pompy 
(odczyt na manometrze).

• Po osi gni ciu ci nienia wy czania powoli zamkn  
punkt poboru.

• Obraca  rub  ustawcz  „2” w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara.

Po us yszeniu „klikni cia”
• W czy  pomp  i otwieraj c oraz zamykaj c punkt 

poboru, sprawdzi  ustawienia.
• W razie potrzeby precyzyjnego ustawienia, ustawia  

zgodnie z opisan  zasad .

Po zako czeniu ustawiania zamkn  ko pak 
wy cznika ci nieniowego i uruchomi  instalacj .

Po us yszeniu „klikni cia”
• Sprawdzi  punkt pracy pompy i wytwarzanie ci nienia 

w membranowym zbiorniku ci nieniowym (wymagane 
ci nienie zbiornika wynosi: ci nienie w czania -
0,3 bar).

• W razie potrzeby wybra  nowe ci nienia w czania i 
wy czania i odpowiednio ustawi  wytwarzanie 
ci nienia w membranowym zbiorniku ci nieniowym.

• Wszystkie ustawienia powtarza  a  do osi gni cia 
po danego dzia ania instalacji.

6.5 Uruchomienie
Strefa pracy agregatu nie jest przewidziana do
przebywania w niej ludzi! Podczas w czania i/lub
pracy w strefie pracy produktu nie mog
przebywa  ludzie.

Przed pierwszym w czeniem nale y sprawdzi  monta  
wed ug rozdzia u „Ustawienie” oraz kontrol  izolacji 
wed ug rozdzia u „Utrzymanie”.

W wykonaniu z przyrz dami rozdzielczymi i/lub 
wtyczk  nale y uwzgl dni  ich klas  ochrony IP.

6.5.1 Przed w czeniem

Przed w czeniem pompy g binowej nale y upewni  
si , czy s  spe nione nast puj ce warunki.

• U o enie kabla – bez zap tle , lekko napr ony.

• Sprawdzi  temperatur  t oczonego czynnika i 
g boko  zanurzenia - patrz Dane techniczne.

• Stabilne osadzenie produktu - musi by  zapewniona 
praca bez wibracji.

• Stabilne osadzenie osprz tu - stojaka, p aszcza 
ch odz cego itd.

• Komora ss ca, studzienka odwadniaj ca pompy i 
ruroci gi nie mog  by  zanieczyszczone.

• Przed pod czeniem do sieci zasilaj cej nale y 
wyp uka  ruroci g i produkt.

• Wykonanie próby izolacji. Informacje na ten temat 
zawiera rozdzia  „Konserwacja”.

• Obudowa hydrauliczna musi by  zalana, tzn. musi by  
ca kowicie zanurzona nape niona czynnikiem i 
odpowietrzona. Do odpowietrzenia mo na 
wykorzysta  odpowiednie urz dzenia 
odpowietrzaj ce, zamontowane w instalacji, lub 
odpowietrzniki na kró cu ss cym (je eli s ).

• Przy pierwszym uruchomieniu zasuwy po stronie 
t ocznej nale y otworzy  do po owy, aby umo liwi  
odpowietrzenie ruroci gu.

• Stosuj c armatur  odcinaj c  z nap dem elektrycznym 
mo na zmniejszy  lub wyeliminowa  udary 
hydrauliczne. Agregat mo na w cza  przy zd awionej 
lub zamkni tej zasuwie.
Niedopuszczalna jest d u sza praca przy
zamkni tej lub silnie zd awionej zasuwie oraz
praca na sucho, trwaj ce ponad (> 5 min.)!

• Sprawdzi  dzia anie zainstalowanych urz dze  do 
sterowania w funkcji poziomu, wzgl. zabezpieczenia 
przed suchobiegiem.

6.5.2 Po w czeniu

Podczas rozruchu nast puje krótkotrwa e 
przekroczenie pr du znamionowego. Po zako czeniu 
rozruchu pr d pracy nie powinien przekracza  pr du 
znamionowego.

Je eli silnik nie ruszy natychmiast po w czeniu, nale y 
go niezw ocznie wy czy . Przed ponownym 
w czeniem nale y zachowa  przerw  okre lon  w 
rozdziale „Danych technicznych”. W razie powtórzenia 
si  zak ócenia, agregat nale y natychmiast wy czy . 
Ponowne w czenie mo e nast pi  dopiero po 
wyeliminowaniu usterki.

6.6 Post powanie podczas pracy

Podczas pracy nale y przestrzega  obowi zuj cych 
w miejscu eksploatacji przepisów bhp i obs ugi 
urz dze  elektrycznych. w celu zapewnienia 
bezpiecznego przebiegu procesów pracy u ytkownik 
jest zobowi zany do przeprowadzenia odpowiedniego 
podzia u czynno ci wykonywanych przez personel. 
Wszystkie osoby wchodz ce w sk ad personelu 
odpowiadaj  za przestrzeganie przepisów.

Produkt jest wyposa ony w cz ci ruchome. Podczas 
pracy cz ci te obracaj  si , umo liwiaj c t oczenie 
czynnika roboczego. Niektóre substancje zawarte 
w t oczonych czynnikach mog  powodowa  
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powstawanie na tych cz ciach bardzo ostrych 
kraw dzi.

Wymienione ni ej parametry musz  by  regularnie 
kontrolowane:
• napi cie robocze (dopuszczalna odchy ka +/- 5 % 

napi cia obliczeniowego),
• cz stotliwo  (dopuszczalna odchy ka +/- 2 % 

cz stotliwo ci obliczeniowej),
• pobór pr du (dopuszczalna odchy ka mi dzy fazami 

maks. 5 %),
• ró nic  napi cia mi dzy poszczególnymi fazami 

(maks. 1 %),
• cz stotliwo  w czania i przerwy mi dzy kolejnymi 

w czeniami (patrz Dane techniczne),
• dostawanie si  powietrza na dop ywie, w razie 

potrzeby zamontowa  kierownic /p yt  odbojow ,
• minimalne zalanie, sterowanie w funkcji poziomu, 

zabezpieczenie przed suchobiegiem,
• spokojna praca bez wibracji,
• zasuwy odcinaj ce na przewodzie dop ywowym i 

t ocznym musz  by  otwarte.

7 Wy czanie z eksploatacji/utylizacja

Wszelkie prace musz  by  wykonywane z najwy sz  
staranno ci .

Konieczne jest noszenie niezb dnych rodków 
ochrony osobistej.

Podczas wykonywania robót w basenach i/lub 
zbiornikach nale y bezwzgl dnie stosowa  si  do 
odpowiednich wymaganych lokalnie zabezpiecze . Dla 
bezpiecze stwa zawsze musi by  obecna druga osoba.

Do podnoszenia i opuszczania produktu musz  by  
stosowane podno niki pomocnicze znajduj ce si  w 
nienagannym stanie technicznym oraz dopuszczone 
urz dowo urz dzenia adunkowe.

7.1 Tymczasowe wy czenie z eksploatacji

W przypadku takiego wy czenia produkt pozostaje 
zamontowany i nie jest od czany od elektrycznej sieci 
zasilaj cej. Produkt wy czony z eksploatacji 
tymczasowo musi by  w ca o ci zanurzony, aby by a 
zabezpieczony przed mrozem i lodem. Nale y 
uniemo liwi  spadek temperatury w pomieszczeniu 

eksploatacyjnym oraz temperatury czynnika 
t oczonego poni ej +3 °C.

Dzi ki temu produkt jest przez ca y czas gotowy do 
pracy. W czasie d u szej przerwy w eksploatacji nale y 
przeprowadza  regularnie (raz na miesi c lub kwarta ) 
5-minutow  prób  ruchow .

7.2 Ostateczne wy czenie z eksploatacji w celu 
wykonania konserwacji lub z o enia do 
magazynu

Instalacj  nale y wy czy  a produkt musi zosta  
od czony od sieci elektrycznej przez 
wykwalifikowanego elektryka i zabezpieczony przed 
ponownym w czeniem. Agregaty wyposa one we 
wtyczk  nale y roz czy  (nie ci gn  za kabel!). 
Nast pnie mo na przyst pi  do prac zwi zanych z 
demonta em, konserwacj  i z o eniem do magazynu.

7.2.1 Demonta

W przypadku monta u pionowego demonta  nale y 
wykonywa  analogicznie.

• Zdemontowa  g owic  studni.
• Zdemontowa  przewód pionowy z agregatem w 

odwrotnej kolejno ci ni  przy monta u.
Przy wymiarowaniu i dobieraniu rodków
pomocniczych do podnoszenia nale y
uwzgl dni , e przy demonta u musi by
podniesiony ca y ci ar ruroci gu, agregatu,
przewodu energetycznego i s upa wody!

W przypadku monta u poziomego nale y ca kowicie 
opró ni  cystern /zbiornik wody. Nast pnie mo na 
od czy  produkt od ruroci gu t ocznego i 
zdemontowa .

Ostrze enie przed wiruj cymi cz ciami!
Obracaj ce si  cz ci mog  spowodowa
zgniecenie lub odci cie ko czyn. Podczas pracy
nie wk ada  r k w instalacj  hydrauliczn  ani
w cz ci obrotowe. Przed pracami
konserwacyjno-remontowymi wy czy  produkt
i poczeka  do zatrzymania si  wiruj cych cz ci!

Zagro enie ycia w razie nieprawid owego
dzia ania!
Urz dzenia adunkowe i podno niki musz
znajdowa  si  w nienagannym stanie
technicznym. Dopiero po kontroli urawika
mo na rozpocz  prace. Zaniechanie tego
sprawdzenia mo e doprowadzi  do zagro enia

ycia!

Uwaga!
Próba ruchowa mo e si  odbywa  tylko przy
zachowaniu obowi zuj cych warunków
roboczych. Praca na sucho jest niedozwolona!
Nieprzestrzeganie tych wymaga  mo e
doprowadzi  do ca kowitego zniszczenia
produktu!

Uwaga na substancje toksyczne!
Produkty, które by y u ywane do t oczenia
czynników szkodliwych dla zdrowia nale y
zawsze odkazi  przed przyst pieniem do
wszelkich innych prac! W przeciwnym razie grozi
miertelny wypadek! Nale y przy tym nosi

wymagane rodki ochrony osobistej!

Uwaga – niebezpiecze stwo poparzenia!
Temperatura cz ci obudowy mo e znacznie
przekracza  40 °C. Grozi to poparzeniem! Po
wy czeniu nale y poczeka , a  produkt
ostygnie do temperatury otoczenia.
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7.2.2 Zwrot/z o enie do magazynu

Do wysy ki cz ci musz  by  pakowane w odpornych 
na rozerwanie oraz odpowiednio szczelnych 
i zabezpieczaj cych przed wyciekiem workach 
z tworzywa sztucznego. Wysy ka musi by  realizowana 
przez odpowiednio poinstruowanych spedytorów.
Uwzgl dni  te  rozdzia  „Transport
i przechowywanie”!

7.3 Ponowne uruchomienie

Przed ponownym uruchomieniem produkt nale y 
oczy ci  z py u i osadów oleju. Nast pnie nale y 
przeprowadzi  wszystkie czynno ci konserwacyjne wg 
rozdzia u „Utrzymanie”.

Po zako czeniu tych prac mo na zamontowa  produkt 
i zleci  elektrykowi pod czenie do sieci elektrycznej. 
Prace te musz  zosta  wykonane zgodnie z rozdzia em 
„Ustawienie”.

Produkt musi by  w czany zgodnie z opisem 
w rozdziale „Uruchomienie”.
Produkt wolno ponownie uruchamia  tylko
wtedy, gdy jest ono w nienagannym stanie
technicznym i gotowy do pracy.

7.4 Utylizacja

7.4.1 Materia y eksploatacyjne

Oleje i smary nale y zbiera  do odpowiednich 
pojemników i utylizowa  zgodnie z przepisami wg 
Dyrektywy 75/439/EWG oraz rozporz dze  wg 
§§5a, 5b Ustawy o gospodarce odpadami (AbfG) b d  
zgodnie z lokalnymi dyrektywami.

Mieszaniny wodno-glikolowe s  zgodne z klas  
zagro enia wód 1 wg VwVwS 1999. Przy utylizacji 
nale y przestrzega  normy DIN 52 900 (dotycz cej 
propanodiolu i glikolu propylenowego).

7.4.2 Odzie  ochronna

Odzie  ochronn  u ywan  do czyszczenia 
i konserwacji nale y utylizowa  zgodnie z tabel  
sortowania odpadów TA 524 02 oraz Dyrektyw  WE 
91/689/EWG.

7.4.3 Informacje dotycz ce gromadzenia zu ytego sprz tu 
elektrycznego i elektronicznego

Przepisowa utylizacja i prawid owy recycling tego 
produktu umo liwiaj  unikni cie szkody dla 
rodowiska i zagro enia dla zdrowia ludzi.

W celu przepisowego przetworzenia, recyclingu i 
utylizacji danego zu ytego sprz tu post powa  
zgodnie z poni szymi zaleceniami:

• Takie sprz ty oddawa  wy cznie w wyznaczonym i 
certyfikowanym punkcie zbiórki.

• Przestrzega  miejscowych przepisów!

W gminie, w punkcie utylizacji odpadów lub u 
sprzedawcy, u którego zakupiono sprz t, uzyska  
informacje odno nie do przepisowej utylizacji. 
Szczegó owe informacje o recyklingu na www.wilo-
recycling.com.

8 Konserwacja

Przed przyst pieniem do konserwacji lub napraw 
produkt nale y wy czy  i wymontowa  zgodnie z 
opisem w rozdziale „Wy czanie z eksploatacji/
utylizacja”.

Po wykonaniu konserwacji lub naprawy produkt nale y 
zamontowa  i pod czy  zgodnie z rozdzia em 
„Ustawianie”. Produkt musi by  w czany zgodnie z 
opisem w rozdziale „Uruchomienie”.

Konserwacja i naprawy musz  by  wykonywane przez 
autoryzowane warsztaty serwisowe, serwis firmy Wilo  
lub odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów!
Konserwacja, naprawy i/lub zmiany
konstrukcyjne, nie opisane w niniejszej instrukcji
eksploatacji i konserwacji, mog  by
wykonywane tylko przez producenta lub
autoryzowane przez producenta warsztaty
serwisowe.

Nale y przestrzega  nast puj cych wskazówek.
• Niniejsza instrukcja musi by  dost pna dla 

konserwatorów i przestrzegana. U ytkownikowi wolno 
wykonywa  tylko te czynno ci i zabiegi 
konserwacyjne, które s  opisane w instrukcji.

• Wszystkie czynno ci zwi zane z konserwacj , 
przegl dami oraz czyszczeniem produktu mog  by  
wykonywane tylko przez przeszkolonych specjalistów, 
na bezpiecznym stanowisku pracy, z zachowaniem 
maksymalnej staranno ci. Konieczne jest noszenie 
niezb dnych rodków ochrony osobistej. Przed 
przyst pieniem do jakichkolwiek prac nale y od czy  
maszyn  od sieci elektrycznej i zabezpieczy  przed 
ponownym za czeniem. Nale y wyeliminowa  
mo liwo  przypadkowego w czenia.

• Podczas wykonywania robót w basenach i/lub 
zbiornikach nale y bezwzgl dnie stosowa  si  do 

NOTYFIKACJA
Zakaz utylizacji z odpadami komunalnymi!

W obr bie Unii Europejskiej na produktach,
opakowaniach lub do czonych dokumentach
mo e by  umieszczony niniejszy symbol.
Oznacza, e danego sprz tu elektrycznego i
elektronicznego nie wolno utylizowa  z
odpadami komunalnymi.

Niebezpiecze stwo miertelnego pora enia
pr dem elektrycznym!
Podczas prac na urz dzeniach elektrycznych
wyst puje zagro enie miertelnym pora eniem
elektrycznym. Przed przyst pieniem do
konserwacji lub naprawy agregat nale y
od czy  od sieci i zabezpieczy  przed
w czeniem przez osoby nieupowa nione.
Uszkodzenia elektrycznego przewodu
zasilaj cego powinny by  zasadniczo naprawiane
wy cznie przez wykwalifikowanych
elektryków.
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odpowiednich wymaganych lokalnie zabezpiecze . Dla 
bezpiecze stwa zawsze musi by  obecna druga osoba.

• Do podnoszenia i opuszczania produktu musz  by  
stosowane podno niki znajduj ce si  w nienagannym 
stanie technicznym oraz dopuszczone urz dowo 
urz dzenia adunkowe.
Nale y upewni  si , czy zawiesia, liny i
urz dzenia zabezpieczaj ce podno nika znajduj
si  w nienagannym stanie technicznym. Dopiero
po kontroli stanui technicznego podno nika
mo na rozpocz  prace. Zaniechanie tego
sprawdzenia mo e doprowadzi  do zagro enia

ycia!

• Prace elektryczne na produkcie i instalacji musz  by  
wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka. 
Uszkodzone bezpieczniki nale y wymienia . W adnym 
razie nie wolno ich naprawia ! Wolno u ywa  
wy cznie bezpieczników o podanym ampera u i 
zalecanego rodzaju.

• Przy u ywaniu atwopalnych rozpuszczalników i 
rodków czyszcz cych nie wolno pali , u ywa  

otwartego ognia ani otwartych róde  wiat a.
• Produkty przet aczaj ce czynniki szkodliwe dla 

zdrowia lub stykaj ce si  z nimi, musz  by  odka ane. 
Nale y te  dopilnowa , aby nie wytwarza y si  i nie 
wyst powa y gazy szkodliwe dla zdrowia.
W przypadku obra e  spowodowanych
dzia aniem szkodliwych dla zdrowia czynników
lub gazów, nale y udzieli  pierwszej pomocy
zgodnie z og oszonym regulaminem zak adowym
i natychmiast skontaktowa  si  z lekarzem!

• Nale y dopilnowa  przygotowania niezb dnych 
narz dzi i materia ów. Porz dek i czysto  zapewniaj  
bezpieczn  i niezawodn  prac  produktu. Po 
zako czeniu pracy nale y usun  z agregatu zu yte 
materia y do czyszczenia i narz dzia. Wszystkie 
materia y i narz dzia nale y przechowywa  w 
przewidzianym do tego miejscu.

• Czynniki eksploatacyjne (np. oleje, smary itd.) nale y 
zbiera  do odpowiednich pojemników i utylizowa  
zgodnie z przepisami (wg Dyrektywy 75/439/EWG i 
rozporz dze  wg §§ 5a, 5b AbfG). Do czyszczenia i 
konserwacji nale y zak ada  odpowiedni  odzie  
ochronn . Nale y j  utylizowa  zgodnie z tabel  
sortowania odpadów TA 524 02 i Dyrektyw  UE 91/
689/EWG.
W tym zakresie nale y przestrzega  lokalnych
dyrektyw i ustaw!

• Wolno u ywa  tylko smarów zalecanych przez 
producenta. Nie wolno miesza  olejów i smarów.

• U ywa  wy cznie oryginalnych cz ci producenta.

8.1 Materia y eksploatacyjne

Silnik jest nape niony mieszanin  wody z glikolem, 
która potencjalnie ulega rozk adowi biologicznemu. 
Kontrola mieszaniny oraz poziomu nape nienia musi 
by  przeprowadzona przez producenta.

8.2 Terminy konserwacji

Przegl d wymaganych terminów konserwacji

8.2.1 Przed pierwszym uruchomieniem lub po d u szym 
sk adowaniu

• Kontrola rezystancji izolacji
• Sprawdzi  dzia anie urz dze  zabezpieczaj cych i 

kontrolnych

8.3 Zabiegi konserwacyjne

8.3.1 Kontrola rezystancji izolacji

W celu kontroli rezystancji izolacji nale y od czy  
przewód zasilaj cy. Nast pnie przy u yciu próbnika 
izolacji (napi cie pomiarowe sta e wynosi 1.000 V) 
mierzy si  opór elektryczny. Nie wolno przekroczy  
wymienionych ni ej warto ci.
• W przypadku pierwszego monta u: oporno  izolacji 

nie mo e by  mniejsza ni  20 MΩ.
• Przy kolejnych pomiarach: warto  musi by  wi ksza 

ni  2 MΩ.
Zbyt niska oporno  izolacji mo e wskazywa  na
to, e do kabla i/lub silnika mog a dosta  si
wilgo . Nie pod cza  produktu, skontaktowa
si  z producentem!

8.3.2 Sprawdzi  dzia anie urz dze  zabezpieczaj cych i 
kontrolnych

Urz dzeniami kontrolnymi s  np. czujniki temperatury 
w silniku, kontrolka komory uszczelniaj cej, styczniki 
silnikowe, przeka niki przepi ciowe itd.

W celu przetestowania styczniki silnikowe, przeka niki 
przepi ciowe i inne urz dzenia wyzwalaj ce mo na 
zasadniczo uruchamia  r cznie.

9 Wyszukiwanie i usuwanie zak óce

Aby unikn  szkód materialnych i obra e  cia a 
podczas usuwania zak óce  produktu, nale y 
bezwzgl dnie przestrzega  nast puj cych 
wytycznych.

• Zleca  usuni cie zak ócenia tylko wykwalifikowanemu 
personelowi, tzn. poszczególne prace musz  by  
wykonywane przez przeszkolony personel, np. prace 
elektryczne wolno przeprowadza  jedynie 
wykwalifikowanemu elektrykowi.

• Zawsze nale y zabezpieczy  produkt przed 
przypadkowym uruchomieniem przez od czenie od 
sieci zasilania. Nale y podj  odpowiednie rodki 
ostro no ci.

• Nale y zapewni  mo liwo  wy czenia awaryjnego 
produktu w ka dej chwili przez drug  osob .

• Zabezpieczy  ruchome cz ci, aby unikn  obra e  
cia a.

• Przeprowadzanie samowolnych zmian 
konstrukcyjnych w produkcie odbywa si  na w asne 
ryzyko i zwalnia producenta z wszelkich zobowi za  i 
roszcze  gwarancyjnych!
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9.0.1 Zak ócenie: agregat nie uruchamia si
1 przerwa w dop ywie pr du, zwarcie lub zwarcie 

doziemne na przewodzie i/lub uzwojeniu silnika
• zleci  wykwalifikowanemu personelowi kontrol  i 

ewentualnie wymian  przewodu i silnika
2 zadzia anie bezpieczników, stycznika silnikowego i/lub 

urz dze  zabezpieczaj cych
• zleci  wykwalifikowanemu personelowi kontrol  

pod czenia
• zleci  zainstalowanie lub ustawienie stycznika 

silnikowego lub bezpieczników zgodnie z przepisami 
technicznymi, zresetowa  urz dzenia 
zabezpieczaj ce

• Sprawdzi , czy wirnik obraca si  lekko i ewentualnie 
wyczy ci  lub przywróci  dro no  wirnika.

9.0.2 Zak ócenie: agregat uruchamia si , ale natychmiast 
po uruchomieniu w cza si  wy cznik ochronny 
silnikowy

1 Wyzwalacz termiczny stycznika silnikowego jest 
nieprawid owo dobrany i ustawiony.
• Zleci  wykwalifikowanemu personelowi sprawdzenie 

i ew. ustawienie wyzwalacza wg wymaga  
technicznych.

2 zwi kszony pobór pr du w wyniku wi kszego spadku 
napi cia
• zleci  wykwalifikowanemu personelowi kontrol  

napi cia na poszczególnych fazach i ewentualnie 
zmieni  po czenia

3 Praca 2-fazowa
• zleci  wykwalifikowanemu personelowi kontrol  

pod czenia
4 zbyt du e ró nice napi  na 3 fazach

• zleci  wykwalifikowanemu personelowi kontrol  
pod czenia i rozdzielni

5 nieprawid owy kierunek obrotu
• zamieni  miejscami 2 fazy przewodu zasilaj cego

6 wirnik jest hamowany w wyniku zaklejenia lub zatkania 
przez cia a obce, zwi kszony pobór pr du
• wy czy  agregat, zabezpieczy  przed ponownym 

w czeniem, przywróci  dro no  wirnika, wzgl. 
wyczy ci  króciec ss cy

7 za wysoka g sto  medium
• skontaktowa  si  z producentem

9.0.3 Zak ócenie: Agregat pracuje, lecz nie t oczy
1 brak t oczonego medium

• otworzy  zasuw , wzgl. dop yw cieczy do zbiornika
2 zatkany dop yw

• wyczy ci  przewód doprowadzaj cy, zasuw , korpus 
ss cy, króciec ss cy, wzgl. sito ss ce

3 wirnik jest zablokowany lub hamowany
• wy czy  agregat, zabezpieczy  przed ponownym 

w czeniem, odblokowa  wirnik
4 uszkodzony w /ruroci g

• wymieni  uszkodzone cz ci
5 Praca przerywana (impulsowa)

• sprawdzi  rozdzielni

9.0.4 Zak ócenie: agregat pracuje, lecz nie osi ga 
podanych parametrów roboczych

1 zatkany dop yw
• wyczy ci  przewód doprowadzaj cy, zasuw , korpus 

ss cy, króciec ss cy, wzgl. sito ss ce
2 zawór w przewodzie t ocznym jest zamkni ty

• otwiera  zasuw , obserwuj c stale pobór pr du
3 wirnik jest zablokowany lub hamowany

• wy czy  agregat, zabezpieczy  przed ponownym 
w czeniem, odblokowa  wirnik

4 nieprawid owy kierunek obrotu
• zamieni  miejscami 2 fazy przewodu zasilaj cego

5 powietrze w instalacji
• sprawdzi  i ewentualnie odpowietrzy  ruroci gi, 

p aszcz ci nieniowy i/lub instalacj  hydrauliczn
6 przy pompowaniu agregat natrafia na zbyt du e 

przeciwci nienie
• sprawdzi  zasuw  w przewodzie t ocznym, 

ewentualnie ca kowicie otworzy , u y  innego 
mig a, skontaktowa  si  z producentem

7 objawy zu ycia
• wymieni  zu yte cz ci
• sprawdzi , czy w t oczonyej cieczy nie ma 

zanieczyszcze  sta ych
8 uszkodzony w /ruroci g

• wymieni  uszkodzone cz ci
9 za wysoka zawarto  gazów w t oczonym medium

• skontaktowa  si  z producentem
10 Praca 2-fazowa

• zleci  wykwalifikowanemu personelowi kontrol  
pod czenia

11 zbyt du e obni enie poziomu wody podczas pracy
• sprawdzi  zasilanie i wydajno  urz dzenia, 

skontrolowa  regulacj  poziomu nape nienia

9.0.5 Zak ócenie: agregat pracuje niespokojnie i g o no
1 agregat pracuje w niedozwolonym zakresie pracy

• sprawdzi  i ewentualnie skorygowa  parametry 
robocze agregatu i/lub dostosowa  do warunków 
eksploatacyjnych

2 króciec ss cy, sito ss ce i/lub wirnik zatkany
• wyczy ci  króciec ss cy, sito ss ce i/lub wirnik

3 utrudniony obrót wirnika
• wy czy  agregat, zabezpieczy  przed ponownym 

w czeniem, odblokowa  wirnik
4 za wysoka zawarto  gazów w t oczonym czynniku

• skontaktowa  si  z producentem
5 Praca 2-fazowa

• zleci  wykwalifikowanemu personelowi kontrol  
pod czenia

6 nieprawid owy kierunek obrotu
• zamieni  miejscami 2 fazy przewodu zasilaj cego

7 objawy zu ycia
• wymieni  zu yte cz ci

8 uszkodzone o ysko silnika
• skontaktowa  si  z producentem

9 agregat zosta  niew a ciwie zamontowany 
(wyst powanie napr e )
• sprawdzi  zamontowanie, ewentualnie u y  

podk adek gumowych
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9.0.6 Dalsze czynno ci podczas usuwania zak óce

Je eli wymienione powy ej punkty nie pomog y 
usun  zak ócenia, nale y skontaktowa  si  z naszym 
dzia em serwisowym. Udziela on pomocy w 
nast puj cej formie:

• pomoc telefoniczna lub listowna
• pomoc serwisowa na miejscu eksploatacji urz dzenia
• kontrola i naprawa agregatu w fabryce producenta

Nale y uwzgl dni , e niektóre us ugi wiadczone 
przez nasz personel serwisowy mog  si  wi za  z 
dodatkowymi kosztami! Dok adne informacje na ten 
temat uzyska  mo na w naszym dziale serwisowym.

10 Cz ci zamienne

Cz ci zamienne nale y zamawia  za po rednictwem 
dzia u obs ugi klienta producenta. W celu unikni cia 
dodatkowych ustale  i b dnych zamówie  nale y 
zawsze podawa  numer seryjny i/lub numer 
katalogowy.

Zmiany techniczne zastrze one!






