Návodnaobsluhu


COR – 1 WJ – 401 EM

04/2009



TechnickézmĢnyvyhrazeny



1. Všeobecnéinformace
TentonávodjedodávánkēerpacímuzaƎízenífirmyWILOPrahas.r.o.Jehonedílnousouēástí
jsousamostatnénávodynaēerpadlatypu„WJ“aƎídícískƎínĢ„SIRIO“.PƎedjakoukoliv
manipulacísezaƎízenímjenutnénejprveseseznámitsobsahemvšechtƎínávodƽadálese
jimibezpodmíneēnĢƎídit.

1.1Úēelpoužití
AutomatickádomácívodárnaCORͲ1WJ401EMjeurēenakzásobovánívodoudomácností,
technologickýchcelkƽ,kzávlahámavšudetam,kdejepotƎebaconejmenšíhovýkyvutlaku
vody.JakoēerpadlojevyužitsamonasávacítypWJ401,kterýsehodíproēerpánízastudní,
retenēníchnádržínebopƎírodníchzdrojƽvody.NejēastĢjivmístech,kdecelkováztráta
vsacímpotrubí(souēetgeodetickéhorozdíluhladinyvodykumístĢníēerpadlaaztrát
vpotrubí)jemenšínež7m.



1.2 Charakteristikavýrobku
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Technickádata:
Max.ēerpacívýkon
Max.výtlaēnávýška
Max.teplotavody
Max.sacívýška
Max.pƎíkon
Max.jmenovitýproud
Druhkrytí
TƎídaizolace
NapájecínapĢtí
PƎipojovacíprƽmĢr
RozmĢryzaƎízeníSIRIO
Celkováhmotnost
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PƎípustnáēerpanámédia:dlenávodunaēerpadlaƎadyWJjdeoēistouvodubezobsahu
pevných/sedimentaēníchlátek,voduužitkovou,studenou,chladícíadešƛovou.


Použitémateriály:
obĢžnékolo
tĢlesoēerpadla
hƎídelmotoru


nerezocel1.4301
nerezocel1.4301
nerezocel1.4005



2.2Bezpeēnostnípokyny
SamostatnénávodynaēerpadloaregulaēnízaƎízení„SIRIO“obsahujízákladnípokyny,které
jenutnododržovatbĢheminstalaceaprovozuzaƎízení.Protojenutné,abyosobaprovádĢjící
tytoēinnosti,prostudovalavšechnytytonávodyještĢpƎedjejichzahájením

3. Dopravaaskladování
Vnávaznostinajednotlivénávody,musíbýtsesestavouzacházenojakoskƎehkýmzbožím.
Nesmíbýtvystavovánateplotámpod0anad40°CaninadmĢrnémumechanickému
namáhání.SpínacískƎíŸSIRIOjakoelektrickézaƎízenínesmíbýtvystavovánovlhkosti.
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4. PopiszaƎízení
AutomatickádomácívodárnaCORͲ1WJ401EMvyužívávýhodsamonasávacíchēerpadel
WILOƎadyWJ(provĢƎenákonstrukceadlouháživotnostēerpadla,vysokývýkon,
samonasávacíschopnostaždo7m,nízkáhluēnostatd.)vkombinacismodernímƎídícím
zaƎízením„SIRIO“,kteráumožŸujeplynulemĢnitotáēkyēerpadlavzávislostinapƎedem
nastavenémvýstupnímtlaku.BĢhemprovozujsousledoványpotƎebnétechnicképarametry
atypakvyhodnocenyvƎídícískƎíni.DojdelinapƎíkladkrealizacíēásteēnéhoodbĢru(otevƎení
kohoutku),vodárnasezaēneplynulerozjíždĢtaudržujepotƎebnývýstupnítlaknahodnotĢ,
kterousiuživatelpƎedemnastavil(viz.charakteristikaēerpadla).DojdelikzvĢtšeníodbĢru,
výkonēerpadlasetaképlynulezvýší,vpƎípadĢzastaveníodbĢruseēerpadloodstaví.Tento
modernísystémumožŸujesnížitspotƎebuenergiejennamomentálnĢnutnoumez,snižuje
hluēnost,odstraŸujevodnírázyiproudovénárazydoelektrickésítĢēímžnejenšetƎíuvedené
technologie,alezároveŸprodlužuježivotnostsamotnévodárny.Zabudovanéochranypak
automatickyzastavíēerpadlovpƎípadĢjehodlouhodobéhopƎetížení,nebovsituaci,kdy
dojdekvyēerpáníveškerévodyahrozilbyprovoznasucho.
Samonasávacíēerpadlojevýhodnépoužíttam,kdemƽžetezajistitsuchéanezamrzající
prostƎedíprojehoumístĢní.KdebĢžnýprovozníhlukokolo50dB(A)nebudeobtĢžovatokolía
kdebudetenatotozaƎízenímítmísto.Limitujícípodmínkouvšakje,abysouēet
hydrostatickýchvýšekhladinyēerpáníaumístĢníēerpadlavsouētuscelkovýmiztrátami
nepƎevýšil7mvodníhosloupce.

Stanicejenapájenasítí1x230V(vsouladusmístnímipƎedpisydoporuēujemepoužít
oddĢlenouzásuvkusjištĢním).UpozorŸujeme,žemotorjepropojenna3x230Vanení
možnohopoužítsamostatnĢbezƎídícískƎínĢ„SIRIO“.





4.1Rozsahdodávky
Zkompletovanávodárnajezabalenádokartonovékrabice.SouēástíbaleníjeēerpadloWJ
401navýtlakuosazenéƎídícískƎíŸkou„SIRIO“.ZaƎízeníjeelektrickypropojenovēetnĢ1,5m
kabelusvidlicídozásuvky1x230V.PƎiloženyjsouprovozníamontážnínávodyproēerpadlo
iƎídícískƎíŸ.
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5. Instalace a montáǎ
5.1 Dontáǎ
MoŶƚĄǎ samonasávacího ēerpadla se musí Ǝídit návodem na toto ēerpadlo a návodem na
Ǝídící skƎíŸ „SIRIO“. Sestava je dodávána elektricky i hydraulicky propojená. Mezi ēerpadlem
a skƎíní nesmí být ǎĄdná odboēka ani pojistný tlakový ǀĞŶƟů͘ Do výtlaēného potrubí za celé
zaƎízení se doporuēuje osadit minimálnĢ1 m pruǎné hadice, který ƵŵŽǎŶş zastavení
ēerpadla pƎi uzavƎení odbĢrƽ vody͕ĂŬƚĞƌĄŵŝŶŝŵĂůŝǌƵũĞƐƚĂƌƚŽǀĂĐşƉŽǀĞůǇƉƎŝŶĞƉĂƚƌŶǉĐŚ
únicích vody z výtlaēného potrubí. V pƎípadĢúnikƽ ve výtlaēném potrubí, nebo malého
odbĢru v nĢkterých technologických zaƎízeních doporuēujeme osadit výtlaēné potrubí malou
tlakovou nádobou 2 – 19 litrƽ z dƽvodu zamezení vysoké ēetnosƟ startƽ ēerpadla. Max.
ēetnost sepnƵơ ēerpadla je 50 x za hodinu .

5.2 Elektrické zapojení
Základní zapojení je provedeno z výroby. Ostatní propojování a pƎípadné opravy smí
provádĢt jen osoba k tomu oprávnĢná. sǎĚǇ je tƎeba dbát na to, ǎe jde o zaƎízení
s nebezpeēím úrazu elektrickým proudem.
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6. Uvedenídoprovozu:
PƎedprvnímuvedenímdoprovozu,musíbýtēerpadlozalitovodouamusíbýtprovedeny
všechnyúkonyjmenovanévmontážnímaprovoznímnávodu.
PƎedprvnímuvedenímdoprovozu,musíbýtēerpadlopropojenopohydraulickéielektrické
stráncesƎídícískƎíŸkou„SIRIO“amusíbýtprovedenyvšechnyúkonyjmenované
vmontážnímaprovoznímnávodu.
PopƎekontrolovánístavuvodyzapojímenapájecíkabelspínacískƎínĢSIRIOdozásuvky
(kontrolanapĢtí).SoustavaLEDdiodvásbudeinformovatoprovoznímstavu.Zmáēknutím
prostƎedníhotlaēítkaseuvedezaƎízenídoprovozu.
Zvýrobyjenastavenvýstupnítlaknahodnotu3bar.VpƎípadĢjehopožadovanézmĢny
postupujemedlenávodunaSIRIO.(Tlaēítky„+“a„Ͳ“sinastavítepožadovanýtlak).
Veškeréostatníochranyjsounastavenyzvýrobníhozávodu.PƎekontrolovatzadané
hodnotymƽžetepohybemvmenupomocítlaēíteksdvojitýmišipkami.
ZaƎízenínesmínikdypracovatnasucho.
7. Údržba
PƎedzapoēetímpƎípadnýchúdržbáƎskýchneboopravárenskýchpracíjenutnozaƎízeníodpojit
odzdrojeelektrickéhonapĢtí.NeprovádĢjteúdržbuaopravyzaprovozustroje.
8. ZávĢreēnáustanovení
8.1 Záruēnílistazáruēnípodmínky
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Návodnaobsluhu


Frekvenční měnič SIRIO
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SIRIO návod k montáži a obsluze

POZOR:
PěED INSTALACÍ, NEBO SPUŠTċNÍM PěEýTċTE POZORNċ TENTO NÁVOD K OBSLUZE.

Výrobní podnik poskytuje záruku na výrobek po období 24 mČsícĤ od data prodeje.; pĜístroj musí být vrácen spoleþnČ s tímto
návodem k obsluze s uvedením datumu instalace na poslední stranČ spoleþnČ s hodnotami naprogramovaných parametrĤ,
nebo platným daĖovým dokladem s datem nákupu.
Záruka zaniká v pĜípadČ, kdy pĜístroj je poškozen, demontován, nebo poškozen nesprávným použitím a nebo nevhodnou
instalací, použitím k úþelĤm ke kterým nebyl urþen, nebo byl instalován v nevhodném prostĜedí a k el. zaĜízení, které se
nesluþuje s platnými normami.
Výrobní podnik odmítá jakoukoliv odpovČdnost za škody na vČcech, nebo osobách zpĤsobené neuskuteþnČnou instalací
nezbytných el. ochranných mechanizmĤ pĜístroje, nebo z dĤvodu neodborné instalace.
Instalace a údržba tohoto pĜístroje musí být provedena odborným personálem, schopným plnČ pochopit všechny ilustrace v
tomto návodu k obsluze.
Všechny operace, které se provádČjí po odstranČní krytu zaĜízení, musí být uskuteþnČny pĜi vypnutém el. napájení ze sítČ.
Jelikož neexistují konkrétní dĤvody, kvĤli kterým by mČlo být vyžadováno odstranČní elektronické desky, zĤstávají nČkteré
þásti pod napČtím ještČ po nČkolik minut po vypojení jednotky z el. sítČ.
Výrobní podnik nepĜijímá odpovČdnost za škody na vČcech a nebo osobách pocházející z neodborného zákroku
vnitĜních þástí zaĜízení, s výjimkou výmČny tohoto pĜístroje v dobČ záruky.
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SIRIO návod k montáži a obsluze

VELIKOST A ZÁKLADNÍ ROZMċRY

POPIS
Sirio je elektronické zaĜízení, které Ĝídí a reguluje provoz þerpadla a udržuje konstantní nastavený výstupní tlak.
Díky této technologii je schopno Ĝídit otáþky motoru þerpadla v závislosti na požadavku potĜebného množství vody.
Tímto zpĤsobem vychází z þerpadla tlak vždy ve stálé hodnotČ a spotĜeba motoru je stále proporcionální
vzhledem ke skuteþnému požadavku zaĜízení s velkou energetickou úsporou.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájení sítČ:……………………..
230V ±10% - 50/60Hz
Napájení motoru:…………………….
3 x 220V~
Max. Výkon motoru:…………………. 2200W – 3Hp
Maximální proud fáze motoru:………9.7A
JištČní pĜívodu:………………………………16A, 230V~
Maximální pĜípustný tlak:…………....800 KPa (8 bar)
Maximální teplota kapaliny:……………..
50°C
Maximální teoretický prĤtok:……………………150 l/min – 9m3/h – 9000 l/h
Rozsah seĜízení provozního tlaku:……………1,5÷7 bar
Rozsah seĜízení tlaku pĜi startu…………1÷6,7 bar
Hydraulické pĜipojení………………………1”¼
Rozsah kmitoþtu:………………………….…25÷50 Hz (30-60Hz na požádání)
StupeĖ ochrany:…………..………………..IP X5
Váha………………………………..………………1,6 Kg
RozmČry……………………..………………….254x147x143 mm



& FUNKýNOST
Konstantní výstupní tlak díky Ĝízení otáþek þerpadla frekvenþním mČniþem
Energetická úspora díky menší spotĜebČ þerpadla
Plynulé spuštČní a zastavení þerpadla, které snižují vodní nárazy
Ochrana proti chodu na sucho v pĜípadČ nedostatku vody v sání
Automatický reset v pĜípadČ zastavení þerpadla pĜi chodu na sucho.
Kontrola opakovaných startĤ v pĜípadČ únikĤ z netČsností.
Digitální zobrazení tlaku na displeji
Ohlášení provozních stavĤ prostĜednictvím svČtelných ukazatelĤ a hlášek na displeji
Pomocný kontakt pro dálkovou kontrolu, seriové pĜipojení, nebo dvojí set-point
ZmČna smČru otáþek prostĜednictvím softwaru (nevyžaduje zákroky do kabeláže)
Vyjímatelné elektrické svorky pro usnadnČní kabeláže












WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, 251 01 Čestlice, tel.: 231 098 711, e-mail: info@wilo.cz

9

SIRIO návod k montáži a obsluze
Možnost propojení dvou zaĜízení uvnitĜ sestav vyrovnání tlaku

±









OCHRANY

Chod na sucho
PodpČtí – napájení (intervence cca do 200 Volt)
PĜepČtí (intervence cca 260 Volt)
Krátké spojení na výstupních terminálech
Kontrola odbČrného proudu motoru
PĜehĜátí vnitĜní þásti mČniþe
Úniky spoþívající nepĜetržitými starty þerpadla
VnitĜní pojistka pro ochranu Ĝídící logiky
POZOR: tato pojistka chrání pouze þást obvodu s velmi nízkým napČtím !

6 HYDRAULICKÉ ZAPOJENÍ:
Frekvenþní mČniþ SIRIO musí být instalován na výtlaku z þerpadla v horizontální, nebo vertikální pozici a souþasnČ musí
dodržovat smČr uvedeného toku šipkou na krytu. Voda pĜi výstupu þerpadla pĜechází pĜes zaĜízení k dalšímu využití. Voda na
vstupu musí být zbavena neþistot a nebo jiných substancí, které by mohly zamezit pohybu pojistného ventilu, nacházející se
uvnitĜ. Ke snížení tohoto problému na minimum je nutné namontovat pĜíslušné filtry do sání þerpadla.
Doporuþuje se instalace malé expanzní nádoby (1-2 litry) potom SIRIO zamezí nepĜetržitým startĤm zpĤsobeých malými
úniky, jejíchž pĜítomnost je obvyklá u velké þásti zaĜízení.
Hodnota tlaku v expansní nádobČ musí být adekvátní k nastaveným hodnotám tlaku. Tato obezĜetnost mimo jiné pomáhá
vylepšit stabilitu funkþnosti v pĜípadČ potĜeby vody ze zaĜízení (pĜ. praþky, splachovaþe WC, atd.).
Je absolutnČ nezbytné ne instalovat pojistný ventil mezi SIRIO a þerpadlo, nýbrž mezi samotné zaĜízení a spotĜebiþe, jinak by
byl ohrožen provoz pĜístroje.
Avšak lze zasunout zpČtnou klapku do sací hadice þerpadla a zamezit vyprázdnČní v okamžiku zastavení.
Doporuþuje se instalovat pĜístroj dovnitĜ objektu, nebo do prostoru, kde lze vylouþit silnou kondenzaci.

POZOR: pĜi zastavení þerpadla je potrubí zĜejmČ pod tlakem, pĜesto pĜed jakýmkoliv zákrokem bude nutné vyprázdnit zaĜízení
otevĜením ventilu.

a ELEKTRICKÉ PěIPOJENÍ:
ZasuĖte elektrické kabely do pĜíslušných kabelových vývodek a ĜádnČ dodržujte postup montáže všech komponentĤ.
DostateþnČ upevnČte závitové matice a nepĜetáhnČte je a nepĜetoþte kabely z venkovní strany.
Rezervní kabelová vývodka je zaslepená: pokud potĜebujete zasunout kabel k dálkovému ovládání je vhodné promáþknout
plastikovou matici prostĜednictvím šroubováku až po odstranČní matice z vývodky.

DPěIPOJENÍ K ýERPADLU
ZaĜízení SIRIO mĤže být instalováno na tĜífázovém þerpadle s napájením 220Vac, tudíž konfigurace je trojúhelníková. Proto je
nezbytné v okamžiku elektrického pĜipojení zkontrolovat svorky uvnitĜ elektrické krabice motoru, zda jsou pĜipojeny dle
následující obrázku:

UZEMN
MOTOR
3X220Vac
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SIRIO návod k montáži a obsluze
PĜi provádČní elektrického spojení vyjmČte tĜípolovou zelenou svorku oznaþenou nápisem “MOTOR” a spojte tĜi vodiþe
napájející motor þerpadla; znovu zasuĖte svorku do lĤžka a uzemnČte kabel do jednoho z dvojitých koncĤ kontaktĤ faston .
Zapojení terminálĤ faston musí být provedeno odborným personálem pĜi použití vhodných kleští.
Toto zaĜízení je schopno pracovat s þerpadly s nominální maximální frekvencí 50Hz (60Hz na požádání) a výkonem až do 2200
Watt.
PĜístroj je opatĜen ochranou pĜed zkratem.
PrĤĜez žil kabelĤ je doporuþen 1,5mm2
o prĤĜezu 2,5mm2.

délka kabelĤ do 30 metrĤ; pro délky od 30 do 70 metrĤ se doporuþuje použití kabelu

Druh elektrického kabelu musí odpovídat podmínkám použití dle pĜíslušných ýSN (použití v domácích podmínkách, suché, nebo
mokré, umístČní uvnitĜ nebo venku).

DPěIPOJENÍ VEDENÍ
UZEMN

Napájení zaĜízení je jednofázové 230 Volt 50/60Hz.
Elektrické zaĜízení ke kterému bude pĜístroj pĜipojen , musí být v souladu s platnými bezpeþnostními
normami a tudíž musí být opatĜen:
- magnetotepelným automatickým jistiþem s vysokým výkonem vypínání a proporcionálním zásahovým
proudem k výkonu
instalovaného þerpadla (viz následující tabulka)
PROUD
-ochranou pĜed nebezpeþným dotykem podle ýSN 33 2000-4-41
230V~ - 50/60 Hz
Pokud bude pĜístroj použit v bazénech, nebo fontánách, nebo zahradních jezírkách je nutné
nainstalovat proudový chrániþ s reakþním proudem I¨n=30mA
Systém sestrojený z þerpadla a zaĜízení SIRIO je tĜeba považovat za kompaktní; tudíž je nutné zamezit odpojení z obvodu
napájení, ke kterému bylo pĤvodnČ pĜipojen a nepĜipojovat jej ke zdroji bez nutných elektrických ochran.
ýerpadlo nesmí být pĜipojeno pĜímo na elektrorozvodnou síĢ, provoz þerpadla je možný pouze pĜi napájení ze zaĜízení SIRIO.
Pokud není pĜístroj vybaven napájecím kabelem a zástrþkou, nainstalujte jiný pĜívod , který zajistí pĜipojení do sítČ vícepolovČ
s rozvorem kontaktĤ alespoĖ 3mm.
VÝKON
INSTALOVA
NÉHO
ýERPADLA
(KW)
0.37 (0.5Hp)
0.75 (1Hp)
1.5 (2Hp)
2.2 (3Hp)
2,5mm2

MAGNETICKO
TEPELNÁ
OCHRANA
(A)

Pro elektrické pĜipojení vyjmČte dvoupólovou zelenou svorku oznaþenou nápisem “SÍġ” a
spojte dva napájecí vodiþe zaĜízení;
znovu zasuĖte svorku do lĤžka a spojte kabel s uzemnČním k jednomu ze dvou koncĤ
zemnících fastonĤ. Zapojení terminálĤ faston musí být provedena odborným personálem
použitím pĜíslušných kleští.

4
6
12
16

PrĤĜez žil kabelĤ se doporuþuje 1,5mm2, sluþitelný s þerpadly až do 1,1kW. Pro výkony nad
1.1 kW až do 2.2 kW je vhodnČjší použít kabel o prĤĜezu žil 2.5mm2.
V pĜípadČ dlouhé napájecí sítČ pĜesahující 5-10 metrĤ, je lepší použít kabel s prĤĜezem
ke snížení úbytkĤ napČtí a snížení možnosti zákroku ochrany pĜi podpČtí.

Druh elektrického kabelu musí souhlasit s podmínkami použití dle pĜíslušných ýSN (použití v domácnosti, suchých, nebo
mokrých , pro umístČní vnitĜní, nebo venkovní).
Dodržujte omezení pĜi instalaci uvedené výrobcem þerpadla ke kterému bude zaĜízení SIRIO pĜipojeno.

POZOR:
- všechna elektrická spojení musí být provedena odborným personálem
- nesprávné pĜipojení elektrického motoru mĤže zpĤsobit poškození zaĜízení a motoru þerpadla.
- nedodržení uvedeného v tomto odstavci mĤže zpĤsobit vážná poškození na vČcech a nebo osobách za které není
výrobní podnik odpovČdný.
- v pĜípadČ kdy napájecí kabel, nebo kabel mezi Sirio a þerpadlem je poškozen, musí být jeho výmČna provedena
odborným servisem výrobce pĜístroje, nebo povČĜenou osobou stejnČ kvalifikovanou , zpĤsobem pĜedcházejícím
rizikĤm vČcem, nebo osobám.
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DPěIPOJENÍ POMOCNÉHO KONTAKTU
POZOR: rezervní kontrolní konektor není odstranitelný!

ZaĜízení SIRIO je opatĜeno specielním konektorem prostĜednictvím kterého je pĜipojení pomocného
kontaktu k využití pĜídavného provozu, mezitím co je zaĜízení propojeno s ostatními venkovními
pĜístroji.

KONEKTOR POMOCNÉHO
KONTAKTU

Provedená funkce pomocí pomocného kontaktu závisí na nastavení parametru “Pomocný kontakt” popsaném v odstavci týkající
se programování. Dále budou popsány tĜi zpĤsoby konfigurace týkající se provozu a metod pĜipojení elektrického pĜipojení.

NASTAVENÍ PARAMETRU “POMOCNÝ KONTAKT” = “1” - Funkce vnitĜní výmČny soustav vyrovnávající tlak.
S parametrem “POMOCNÝ KONTAKT” nastavený v “1”, SIRIO je pĜedurþen pro autonomní
provoz (samostatné zaĜízení) nebo pro komunikaci s jiným partnerským zaĜízením uvnitĜ
zdvojené skupiny vyrovnávající tlak, podle toho zda spojovací kabel je
pĜítomen nebo ne. V pĜípadČ kdy zaĜízení pracuje samostatnČ, není nutné provést jakékoliv
spojení. Pokud je naopak SIRIO pĜipojeno k jiné jednotce aby se vyrovnal tlak, postupujte
dle elektrického schematu uvedeného na boku; další informace týkající se zpĤsobu provozu
uvnitĜ vyrovnávacích dvojích soustav si pĜeþtČte dodatek tohoto návodu “MECHANIZMY
VYROVNÁNÍ TLAKU”.

NASTAVENÍ PARAMETRU “POMOCNÝ KONTAKT” = “2” - Dálkový spoutČcí a stop provoz
S parametrem “POMOCNÝ KONTAKT”uloženým v “2”, SIRIO je pĜedurþen dálkovČ Ĝízený
provoz (zapnuto/vypnuto) na základČ požadavkĤ zaĜízení. Tato funkce je užiteþná pĜi
nastavení spuštČní þerpadla soucasnČ se spuštČním jiných pĜístrojĤ pĜipojených ke
kontrolním jednotkám jako napĜíklad v zavlažovacích zaĜízeních, ve kterých je spuštČno
þerpadlo, když centrála
zavlažování aktivuje jeden z více elektroventilĤ v zaĜízení. Provećte pĜipojení dle uvedeného
elektrického schematu na boku a pokud je venkovní kontakt otevĜený , SIRIO nespustí
þerpadlo ani když zaĜízení dosáhne hodnotu Pmin, zatímco když venkovní kontakt je zavĜený
, pracuje mechanizmus pravidelnČ dle nastavených hodnot.

VENKOVNÍ
KONTAKT

NASTAVENÍ PARAMETRU “POMOCNÝ KONTAKT” = “3” - Funkce dle set-point (Pmax2)
S parametrem “POMOCNÝ KONTAKT” ,který je nastaven v “3”, je Sirio pĜedem urþen pro
seĜízení otáþek þerpadla na základČ nastavené hodnoty tlaku v parametru Pmax2. Tato funkce
je užiteþná když zaĜízení pracuje doþasnČ s odlišným tlakem od nastaveného v Pmax, napĜíklad
v pĜípadČ použití
spotĜebiþĤ, které vyžadují odlišný tlak. Provećte spojení dle uvedeného v elektrickém
schematu na okraji, pokud je venkovní kontakt otevĜený, Sirio seĜídí otáþky þerpadla na
základČ nastavené hodnoty tlaku v Pmax , zatímco je venkovní kontakt zavĜený, mechanizmus
seĜídí rychlost þerpadla na základČ nastavené hodnoty v parametru Pmax2.

VENKOVNÍ
KONTAKT

POZOR: nesprávné pĜipojení pomocného kontaktu mĤže zpĤsobit zkrat v obvodu pĜi nízkém napČtí s následným
poškozením pojistky! VČnujte maximální pozornost bČhem pĜipojování.
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T SPUŠTċNÍ:
POZOR: pĜi prvním spuštČní zamezte provozu mechanizmu po dlouhou dobu bez vody, které zpĤsobuje pĜehĜátí
mČniþe a poškozuje mechanickou ucpávku þerpadla! NaplĖte sací potrubí þerpadla pĜed spuštČním systému.
Po provedení elektrických pĜipojení a jejich kontrole správnosti, uzavĜete kryt jednotky a zapnČte napČtí do zaĜízení.
SIRIO se nachází ve stavu stand-by; z této kondice (þerpadlo stojí) lze nastavit všechny rĤzné parametry (viz odstavec
“programování”) pĜed uvedením systému do provozu.
Ke spuštČní þerpadla je dostaþující stisknout stĜední tlaþítko “on-off”: Sirio vystoupí z modality stand-by a motor se zaþíná
otáþet.
PĜedem zkontrolujte správný smČr otáþek þerpadla;v pĜípadČ, že není správný, lze jej zmČnit softwerem (viz odstavec
“programování”), bez potĜeby znovu otevĜení krytu.
Pro usnadnČní naplnČní þerpadla, lze pĜidržet stisknuté tlaþítko “+” v hlavním schematu, pro zvýšení otáþek þerpadla na
maximum, bez ochranného zákroku chodu na sucho.
Údaje o nastavení zaznamenejte do pĜíslušného formuláĜe za úþelem dohledání kvĤli záruce.

 PROGRAMOVÁNÍ:
DPOPIS PROPOJENÍ
1

1. Display s digitálním ukazatelem tlaku, zobrazuje chyby, konfiguraþní menu.
2. Tlaþítka pro programování, spuštČní a zastavení þerpadla.
5

3. Zelená kontrolka signalizuje
pĜítomnost sítČ (LINE)

4

4. ýervená kontrolka signalizuje chybu (FAILURE)
5. Žlutá kontrolka signalizuje þerpadlo v provozu (PUMP ON)

3

2

DPOPIS TLAýÍTEK
Levá šipka: listuje ve stránkách menu zpČt
Pravá šipka: listuje ve stránkách menù vpĜed
On-Off/Reset: pĜepíná mechanizmus ze stand-by do funkce provozní a provádí reset v pĜípadČ alarmĤ nebo chyb.
Tlaþítko “+”: stoupající hodnota parametru bČžnČ zobrazováno na displeji;umožní nucený chod s maximální rychlostí
Tlaþítko “-“: sestupující hodnota parametru bČžnČ zobrazovaná na displeji; na displeji zobrazuje okamžitou spotĜebu
motoru .
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DSTRUKTURA MENU’

POPIS PARAMETRģ A CLON

DģLEŽITÉ PARAMETRY:
Tyto parametry jsou bČžnČ pĜístupné pokud je zaĜízení zapnuto.
Základní clona: když SIRIO funguje pravidelnČ, zobrazí se v první linii okamžitČ zjištČný tlak v systému, v
druhé linii je zobrazen þárkový graf, který indikuje otáþky motoru þerpadla v procentech. Z této pozice lze zaþít
se þtením rĤzných menu prostĜednictvím šipek, nebo pĜepínáním systému do stavu “Stand-by” stisknutím
prostĜedního tlaþítka “on-off”. Když se SIRIO nachází v stand-by, þerpadlo se nespustí ani když sestoupí tlak
pod nastavenou hodnotu “Pmin”. Pro výstup ze stand-by znovu stisknČte prostĜední tlaþítko. PĜidržením
tlaþítka “+” se þerpadlo pĜesune do režimu maximálních otáþek a je ignorována ochrana chodu na sucho
(použijte tuto funkci pĜi prvním spuštČní þerpadla). StisknČte tlaþítko “-“ pro zobrazení provozu motoru.

Pmax: prostĜednictvím tohoto parametru lze nastavit hodnotu set-point v zaĜízení. Toto je stálá požadovaná
hodnota tlaku v zaĜízení (maximální tlak). BČhem svého provozu SIRIO seĜizuje efektivnČ otáþky þerpadla
vĤþi požadavkĤm potĜeby. V pĜípadČ nastavení hodnot Pmax vyšších než bývá pĜevážnČ maximální možnost
þerpadla, je v každém pĜípadČ zaruþeno zastavení motoru a ventilĤ potom co SIRIO vypne motor, když
prĤtok vody sestoupí pod minimální hodnoty ( cca 2 l/min.), nezávisle na docíleném tlaku v zaĜízení. Použijte
tlaþítka + a – pro upravení hodnot parametrĤ.

Pmax2: tato strana zobrazuje pouze parametr “POMOCNÝ KONTAKT” nastavený na hodnotČ “3” ( dvojí funkce
set-point); prostĜednictvím tohoto parametru lze nastavit podružnou hodnotu set-point v zaĜízení. Když
pomocný kontakt je zevnČ uzavĜen , nastavená hodnota tlaku v Pmax2 se stane novým set-point, na základČ
kterého SIRIO seĜídí otáþky þerpadla.

Pmin: tato hodnota pĜedstavuje tlak pĜi znovu spuštČní þerpadla. Na zaþátku jakéhokoliv použití se þerpadlo
nespustí,
dokud tlak v zaĜízení nesestoupí pod hodnotu Pmin. Potom co motor byl spuštČn, jeho otáþecí režim je
seĜizován udržením hodnot tlaku co nejbližších nastaveným v parametru Pmax. Minimální nastavitelný rozdíl
mezi Pmax a Pmin je 0.3 Bar, doporuþený je 0.5 Bar. Použijte tlaþítka + a – pro zmČnu hodnoty parametru.
Prodlení pĜi stop: prostĜednictvím tohoto parametru lze urþit po kolika vteĜinách bude þerpadlo zastaveno
následnČ po uzavĜení všech spotĜebiþĤ. Pokud se zjistí nepĜetržitý nízký prĤtok pĜi spuštČní a vypnutí þerpadla,
zvyšte prodlení pĜi vypnutí pro stejnorodost provozu. Toto zvýšení mĤže být užiteþné i k eliminaci þastých
zásahĤ proti chodu za sucha, obzvláštČ v ponoĜených þerpadlech, nebo které se tČžce samospouští.
Nastavená hodnota z továrny je 10 vteĜin. Požijte tlaþítka “+”a “-“ pro zmČnu hodnoty prodlení pĜi vypínání.
Interval auto-reset: pokud bČhem provozu þerpadla se zjistí doþasný nedostatek vody v sání, SIRIO vypne
napájení do motoru, aby zamezil poškození þerpadla. Tuto ochranu lze nastavit tak, že po nČkolika minutách
se aktivuje automatické znovuspuštČní, aby ovČĜila nová pĜípadná pĜítomnost vody v sání. Pokud bude pokus
úspČšný, SIRIO automaticky vystoupí z chyby a systém je znovu v provozu ; v opaþném pĜípadČ další pokus
bývá proveden po stejném þasovém intervalu. Maximální nastavitelný interval je 300 minut (doporuþená
hodnota je 60 min.). Použijte tlaþítka + a – pro zmČnu hodnot parametru.
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Poþet zkoušek auto-reset: tento parametr urþuje poþet pokusĤ, které
SIRIO provádí pĜi hledání Ĝešení pĜi zastavení pro chod na sucho. PĜekroþením tohoto limitu se systém zastaví
a je nutný zákrok uživatele. Nastavením této hodnoty na nule je vylouþen auto-reset. Maximální poþet pokusĤ
se rovná 10. Použijte tlaþítka + a – pro zmČnu hodnoty parametru.
Maximální poþet spuštČní bČhem hodiny: Touto clonou lze nastavit maximální poþet spuštČní bČhem
hodiny pĜedtím, než se spustí alarm “Vážná ztráta”. Budou spoþteny jednotlivé krátkodobé spuštČní kterým
následuje odþerpání minima vody cca 2,5 l/min. Pokud bude zjištČn pĜíliš þastý zákrok, nebo neoprávnČná
chyba “Vážné chyby” , doporuþuje se zvýšit parametr této strany stisknutím tlaþítka “+”. Pokud je
požadována deaktivace kontroly ztrát , stisknČte tlaþítko “-“ dokud se nezobrazí nápis “OFF” na spodním Ĝádku.
Jazyk: je možné personifikovat jazyk menu a hlášky alarmĤ. Použijte tlaþítka + a – ke zmČnČ hodnoty
parametru.

INSTALAýNÍ PARAMETRY:
Tyto parametry jsou obsaženy ve skrytých stránkách a obvykle by mČli být upraveny pouze ve fázi instalace. Pro vstup na tyto
stránky musí být zaĜízení v režimu Stand-by, na 5 vteĜin stisknČte souþasnČ tlaþítka “+” a “-“. Po vstupu do skrytého menu
použijte tlaþítka s šipkou “<<” a “>>” pro výbČr clon a tlaþítek “+”a “-“ ke zmČnČ parametrĤ. Pro návrat do hlavní obrazovky
stisknČte prostĜední tlaþítko.
SmČr otáþení: Touto stranou lze zmČnit smČr otáþek þerpadla bez zmČny kabelĤ elektrického motoru. Pro
zmČnu smČru otáþení motoru, použijte tlaþítka “+” a “-“; uvedený smČr šipky má hodnotu pouze indikativní a
neodráží skuteþný smČr otáþek, který musí být v každém pĜípadČ zkontrolován instalaþním technikem.

Kontrola PID: Tento parametr urþuje rychlost reakce systému na zmČny tlaku (zrychlení a zpomalení). Nízké
hodnoty PID urþují pomalou reakci, ale pĜesnČjší, (postupné spouštČní a zastavení) zatímco vyšší hodnoty
parametru pĜinášejí odpovídající rychlost vyšší. Když systém není stabilní (nepĜetržité kolísání tlaku s
následnými zmČnami rychlosti motoru) doporuþuje se nastavit hodnoty PID nižší. Pokud ovšem zaĜízení
reaguje pĜíliš pomalu na zmČny tlaku, doporuþuje se zvýšit hodnota PID (max. 50). Nastavení z továrny je do
25. Použijte tlaþítka “+”a “-“ pro zmČnu parametru PID.
Minimální frekvence: Tento parametr umožĖuje nastavení minimální napájecí frekvenci þerpadla (tudíž jeho
minimální poþet otáþek) a je vyjádĜen v procentemch vĤþi hodnotČ maximální frekvence. Nastavitelné
hodnoty jsou 50, 60 nebo 70%. Pro povrchová þerpadla se doporuþuje minimální frekvence 50% jako
nastavení z továrny, pro ponorná þerpadla do hloubky 8-10 metrĤ se doporuþuje hodnota 60%, pro þerpadla s
ponorem do a více než 10 metrĤ je vhodné nastavit parametr do 70%. V každém pĜípadČ je užiteþné tento
parametr zvýšit když spuštČní þerpadla je pĜíliš pomalé a zjistí se v této fázi citelné snížení tlaku v zaĜízení.
Použijte tlaþítka “+”a “-“ pro zmČnu hodnoty minimální frekvence.
Imax: prostĜednictvím tohoto parametru lze nastavit maximální odbČrný proud v obvyklých podmínkách ,tak
aby byl vypnut motor v pĜípadČ zvýšeného proudu. K zastavení dochází i pokud zobrazený proud bČhem
provozu je nižší než 0,5 A s následným pĜerušením napájení þerpadla. ýas zásahu ochrany vzhledem ke
zvýšené spotĜebČ je obrácenČ proporcionální k množstvím pĜetížení v provozu, tudíž lehké pĜetížení
prodlužuje intervenþní þasy, zatímco intenzivní pĜetížení zpĤsobuje pĜerušení o mnoho rychlejší. Parametr je
nastavitelný od 0,5 do 9,7 A. PĜi zapojení zaĜízení, kdy je parametr Imax nastaven do 0,0 A (nastavení z
továrny), se na displeji zobrazí automaticky strana nastavení maximálního proudu a žádná akce není povolená,
pokud není pĜedem nastavená limitní hodnota jmenovitého proudu þerpadla.
Pomocný kontakt: tento parametr umožĖuje vybrat funkci spojující s pomocným kontaktem; nastavitelné
hodnoty jsou následující:
“1 <->” pomocný kontakt je používaný ke spojení dvou SIRIO uvnitĜ paralelní skupiny vyrovnávající tlak
(nastavení ztovárny)“2 <-“ pomocný kontakt je používán pro dálkové ovládání uvedení do chodu a
zastavení þerpadla “3 X2” pomocný kontakt je požívaný k ovládání jednu vteĜinu set-point tlaku (Pmax2).
V sekci “PěIPOJENÍ POMOCNÉHO KONTAKTU” jsou pĜístupné další informace pro pĜibližné elektrické propojení
a tĜi rĤzné zpĤsoby provozu.
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DALARMy
Chod na sucho: tato hláška se zobrazí když systém je zastaven s následným nedostatkem vody v sání
þerpadla. Pokud byla aktivovánatato funkce v automatickém režimu nutno ovČĜit opČtovnou pĜítomnost vody
sacím potrubí . Pro vymazání chyby stisknČte stĜední tlaþítko “reset”.
Vážná ztráta: tato hláška se zobrazí když þerpadlo bylo zastaveno pro opakované krátké znovuspouštČní
zpĤsobené možným únikem v zaĜízení. Pro obnovení systému po ovČĜení pĜíþin alarmu stisknČte prostĜední
tlaþítko “reset”. Pokud se hláška neustále opakuje a zamezuje normálnímu chodu þerpadla, lze deaktivovat tuto
kontrolu, po ubezpeþení se , zda nezpĤsobuje poškození þerpadla, nebo zaĜízení (viz sekce “POPIS PARAMETRģ
A CLON”).
Chyba mČniþe: tento alarm se zobrazí když je mČniþ zablokován po pĜetížení, podpČtí, nebo pĜehĜátí s
následným zastavením þerpadla. PĜestože systém bývá automaticky obnoven cca po
3 minutách od zmizení hlášky chyby, zĤstane hláška na obrazovce a signalizuje uživateli možné anomálie v
hydraulickém nebo elektrickém zaĜízení. Po každém tomto alarmu na jednotce je lépe zkontrolovat
systém odborným personálem k zamezení poškození elektrického charakteru. Pro vymazání hlášky
stisknČte prostĜední tlaþítko na displeji “reset”.
Krátké spojení: Tato hláška se zobrazí na displeji v pĜípadČ zjištČní krátkého spojení pĜi výstupu mČniþe; toto se
mĤže stát po nesprávném spojení elektrického motoru, nebo poškozenou elektrickou izolaci kabelĤ spojujících
þerpadlo se zaĜízením, nebo poruchou na el. motoru þerpadla. Když se zobrazí tato chyba je nutné co nejrychleji
zkontrolovat elektrické zaĜízení odborným personálem. Chyba mĤže zmizet pouze odpojením pĜístroje od zdroje
el. napájení a vyĜešením pĜíþiny poruchy. Pokus o znovu spuštČní mČniþe pĜi krátkém spojení mĤže zpĤsobit
vážná poškození na pĜístroji a mĤže být zdrojem nebezpeþí pro uživatele.
PĜepČtí: tento alarm se zobrazí když spotĜeba þerpadla pĜekroþila maximální nastavenou hodnotu v Imax; toto se
mĤže pĜihodit po extrémnČ vážném provozu þerpadla s nepĜetržitým znovuspouštČním po krátkých intervalech a
pĜi problémech pĜevinutí motoru po nesprávném elektrickém pĜipojení tohoto motoru se zaĜízením SIRIO. Pokud
se tento alarm objevuje þastČji, je nutné nechat zkontrolovat zaĜízení osobou , která provedla instalaci.

MOŽNÉ ANOMÁLIE:
DOtevĜením jednoho z výtokĤ se þerpadlo nespustí, nebo spustí až po nČkolika vteĜinách
Nastavená hodnota Pmin je pĜíliš nízká. Vyzkoušet zvýšit hodnotu startovacího Pmin.
DPĜi uzavírání výtokĤ se þerpadlo sice zastaví, ale spustí se znovu po nČkolika okamžicích bez únikĤ v zaĜízení
Rozdíl mezi hodnotami Pmin a Pmax je pĜíliš nízký a pokles tlaku, který ovČĜuje zastavení þerpadla je dostaþující pro
znovuspuštČní. Zvýšit hodnotu Pmax, nebo snížit Pmin
Dýerpadlo se nepĜetržitČ aktivuje e deaktivuje
ZaĜízení hlásí úniky. Zkontrolujte rĤzná hydraulická pĜipojení. ProstĜednictvím displeje zkontrolujte pĜípadné poklesy tlaku pĜi
zavĜených ventilech. Zkontrolujte možné neþistoty ve zpČtných ventilech SIRIO, které zamezují Ĝádné uzavĜení a pĜípadnČ jej
oþistČte vzduchovým proudem.

DZaĜízení hlásí þastý chod na sucho
Sací potrubí þerpadla, se bČhem období neþinnosti systému vyprázdní a zabraĖuje sáníí þerpadla pĜi následujícím startu.
Zkontrolujte nepropustnost pĜípadného zpČtného ventilu v sacím koši.
DZaĜízení hlásí þastou chybu mČniþe
NapČtí napájení by mohlo být v nesouladu s požadavky ve specifikacích pĜístroje; nechejte provést kontrolu odborným
personálem. MČniþ již není schopen se ochladit vodou, která prochází zaĜízením, nebo teplota þerpané kapaliny je pĜíliš vysoká.
Zkontrolujte pĜítomnost cizích tČles, které mohou blokovat prĤchod vody a pĜípadnČ nechejte zkontrolovat zaĜízení odborným
servisem.
DProvoz þerpadla je nepravidelný s velmi sníženým prĤtokem vody
PrĤtok má pĜíliš nízké hodnoty a vzhledem k tomu, že nemĤže být zjištČn pĜístrojem, þerpadlo se zastavuje. Nainstalujte malou
expanzní nádobu (1-2 litry), aby byl systém pružnČjší a snížil poþet znovuspuštČní.
Dýerpadlo se nezastavuje
ZaĜízení má velké úniky, nebo zpČtný ventil se zablokoval z dĤvodu neþistot; vyzkoušejte pohybovat zpČtným ventilem prsty a
ovČĜte, zda je pružina schopna zajistit uzavĜení.
Snímaþ, který zjišĢuje pozici elektroventilu je poškozen, nechejte zkontrolovat pĜístroj odborným servisem.
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DVnitĜní ochranná pojistka se þasto spálí
V zaĜízení se vytvoĜila kondenzace ze vzdušné vlhkosti. ZaĜízení nechte zkontrolovat odborným servisem.
Dýerpadlo se toþí na maximum, ale s malým výkonem
ýerpadlo by se mohlo toþit opaþnČ; vyzkoušejte zmČnit smČr otáþení.
ýerpalo je poškozené, nebo cizí tČlesa blokují prĤchod vody.
DV pĜípadČ požadavku více vody ze zaĜízení se tlak snížuje
Tento režim je normální a je zpĤsoben zaĜízením, které není schopen þerpadlo násilím pĜinutit k výkonu nad maximální kĜivku.
Následovalo by pĜi pĜekroþení jmenovitého výkonu, tlak se pĜesto nezvýší i když se þerpadlo ještČ toþí na maximum povolených
otáþek. V tČchto pĜípadech by bylo nutné instalovat þerpadlo o vyšším výkonu.
DPĜi zobrazení tohoto nápisu “Chyba inverteru” na displeji po nČkolika vteĜinách po spuštČní þerpadla
Chyba mĤže být zpĤsobena neshodným napájecím napČtím. ZmČĜením napČtí pĜíslušným pĜístrojem na napájecích svorkách
bČhem provozu þerpadla urþíme, zda se jedná o problém podnapČtí, nebo pĜepČtí. V pĜípadČ je to dĤsledek použití napájecího
kabelu s nižším prĤĜezem a vzniklého úbytku napČtí. Kontaktujte montážní firmu.

# ÚDRŽBA:
Spolehlivý provoz zaĜízení SIRIO je podmínČn dodržením níže uvedených ustanovení, tím zajistíte dlouhý a bezporuchový
provoz zaĜízení.
- VymČĖte vnitĜní pojistku pouze za stejný typ, který souhlasí s vnitĜními charakteristikami pĜístroje (rezervní pojistka je již
uložena uvnitĜ jednotky).
-Zamezte aby zaĜízení nebylo vystaveno teplotČ nižší než 3° C; pokud toto není možné, ujistČte se zda voda uvnitĜ byla
vypuštČna, aby nezledovatČla, jinak by mohla poškodit plastický korpus pĜístroje.
- Pokud þerpadlo je vybaveno sacími filtry, zajistČte peroidické þištČní.
- UjistČte se , zda kryt je dostateþnČ uzavĜen pro zamezení vstupu vody do zaĜízení z venku.
- Odpojit napČtí a vypustit vodu ze zaĜízení, když systém je neaktivní po dlouhou dobu.
- Zamezte provozu þerpadla, pokud není voda v sání: jinak se poškodí jak þerpadlo tak SIRIO.
- PĜed použitím zaĜízení odlišnými kapalinami než je voda, dotazujte se u výrobního podniku.
- NeprovádČjte operace s otevĜeným zaĜízením.
- PĜed odstranČním krytu zaĜízení vyþkejte 3 minuty pro vybití kondenzátorĤ.

POZOR: ZaĜízení neobsahuje žádný komponent, který by mohl být opraven, nebo vymČnČn zákazníkem.
Proto se doporuþuje neodstraĖovat ochranný kryt elektronické desky což zamezuje zániku záruky!

Datum instalace
…./…./……. Instalatér
Zákazník
Znaþka-model
þerpadla
ý. Série
NASTAVENÉ HODNOTY PěI INSTALACI
Pmax
Bar
Pmax2
Bar
Pmin
Bar
Prodlení stop
VteĜiny
ýas auto-reset
Minuty
Test auto-reset
Poþet testĤ
͖ NE
͖ ANO ( max poþet
SpuštČní/hodina
max
͖Å
͖Æ
SmČr otáþek
PID
͖ 50%
͖ 60%
͖ 70%
Minimální
frekvence
Imax
A
͖1
͖2
͖3
Pomocný
kontakt
Poznámky
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Instalace a pĜipojení do paralelní soustavy vyrovnání tlaku

INSTALACE: každý mČniþ SIRIO nainstalujte k pĜívodu pĜíslušného
þerpadla.
PĜipojte výstupní konektor každého mČniþe, bez zpČtného ventilu. Zapojte
sání þerpadel ke spoleþným sacím kolektorĤm zasunutím zpČtného ventilu
na každé þerpadlo, k zamezení vyprázdnČní pĜi zastavení. Sirio mĤže být
montován jak v pozici vertikální, tak i v horizontální.

ZAPOJENÍ: pĜipojení mezi dvČma mČniþi se provede prostĜednictvím
nestínČného kabelu 4x0,5 mm2 viz schema na boku. Maximální délka je di
100 cm vþetnČ sejmutí.
Je pĜítomen spojovací pĜedmontovaný kabel s terminály a oþíslovanými
kabely (kód. SR-CBL4X05-100). Pokud žádný kabel nebude spojen,
mechanizmus bude pracovat autonomnČ.

STAV MASTER: pĜi zaĜízení MASTER , je citlivý na zmČny tlaku zaĜízení, tudíž je schopen spustit a zastavit
þerpadlo a upravovat otáþky na základČ požadavku vody do zaĜízení.
STAV SLAVE: pĜi zaĜízení SLAVE se zobrazí se dvČ písmena S ve spodním Ĝádku displeje; v tomto režimu
pokud je þerpadlo v provozu je poþet otáþek stálý, zatímco se þerpadlo zastaví a spuštČní je zakázáno i v
pĜípadČ otevĜených ventilĤ.
FUNKýNOST: v okamžiku spuštČní prvního zaĜízení, které je schopno se prosadit pĜed jiným, pĜijímá stav “MASTER” zatímco
jiný se stane “SLAVE”. OtevĜení spotĜebiþĤ mechanizmu “MASTER” spustí þerpadlo až do docílení
maximálního režimu otáþek s tlakem v zaĜízení nižším, než nastavená hodnota v Pmin, pĜenechává kontrolu druhému mČniþi,
který se stane novým “MASTER”, zatímco první se stává “SLAVE” a jeho režim otáþení zĤstane pevný. S postupným zavĜením
spotĜebiþĤ druhé zaĜízení zastaví þerpadlo a znovu pĜenechá kontrolu zaĜízení prvnímu mČníþi; tento zastaví vlastní þerpadlo v
okamžiku, kdy odþerpání vody se vynuluje po kompletním uzavĜení každého spotĜebiþe. Po zastavení stavu “MASTER” je
pĜenechán další zaĜízení tak, aby pokraþovala stále alternace þerpadla, které bývá spuštČno první. V pĜípadČ poškození, nebo
chyby jednoho ze dvou mČniþĤ, další automaticky pĜevezme stav master a zaþíná pracovat nezávisle. Pro aktivaci funkce výmČny
není nutné nastavit jakýkoliv parametr v menu, protože autonomnČ zjišĢuje pĜítomnost druhého zaĜízení prostĜednictvím
elektrického spojení.
Naprogramované hodnoty Pmin a Pmax musí být stejné pro obČ zaĜízení.
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Samonasávací čerpadlo WILO-JET WJ
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Fig. 3
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erpacívýkonmax.(m3/h)
Dopravnívýškamax.(m)
Provoznítlakmax.(bar)
TlakovýspínaēͲnastavení(bar)
Elektronapájení(V)
PƎíkonP(kW)
Jmenovitýproud(A)
Kondenzátor(mikroF)
Hmotnost(kg)
RozmĢryd(mm)
š(mm)
v(mm)
1x230
870
4,1
20
9,6
354
184
226

1x230
800
3,8
12,5
9,5
360
216
203

WJ201XEM

4,5
35

WJ202XEM

2,7
42

WJ203XEM
1x230
1000
4,58
20
10,6
354
184
226

4,8
40

WJ301XEM
1x230
1100
5
20
11.Ǝ
390
205
209

3,6
45
6
1x230
1300
5,8
30
13
420
216
229

4,8
47

WJ401XEM

TypováƎadaWJ
WJ203XDM

3x400
1050
1,8
10,1
420
205
209

9,3
354
184
203

3,6
45

WJ301DM

3x400
1000
1,7

4,8
40

11,2
420
205
209

3x400
1250
2

4,8
47

WJ401DM

ČESKY

1 Všeobecné informace
Návod k montáži, obsluze a provozu
1.1 Účel použití
V čerpadle Jet nabízí firma WILO cenově dostupnou vodárnu
pro dům, hobby i zahradu. čerpadlo je vhodné pro:
– zavlažování i postřikování z rybníků, potoků i studní,
– k vyprazdňování nádrží,
– k vyčerpávání zaplavených sklepů.
čerpadlo funguje v režimu sacím (např.ze studní) i nátokovém
(např.z otevřené nádrže).
čerpadlo se nesmí připojovat k veřejné vodovodní síti na pitnou
vodu. (nebezpeþí pĜekroþení pevnostních parametrĤ pĜi nevhodnČ zvoleném pĜipojení)

1.2

Charakteristika výrobku

1.2.1 Připojovací a výkonová data
Přípustná čerpaná média:voda bez pevných/sedimentujících
látek, voda užitková, studená, chladící i deštová. K čerpání
jiných médií je nutný souhlas firmy WILO.
Přípustná teplota media
Tepolta okolí min./max.
Maximální sací výška
Otáčky:
EM
DM
Sání a výtlak:
Max. přípustný provozní tlak
Třída izolace
Krytí
Elektromahgnetická kompatibilita
(EMV)

5 °C bis + 35 °C
0...40 °C
8m
2850 1/min
2900 1/min
RP 1
6 bar
B
IP 44

EN 60335-2-41
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
Elektrické
1
ElektricképĜipojení
připojení
1~
~ 230
230VV±±10
10V,ě,50
50Hz
Hz /3
3
400VV±±10
10ě,V,50
50Hz
Hz/3
/3~~ 380
380 V
V --66Vě +10V,
~~400
+10 ě,60
60Hz,
Hz
Při objednávkách náhradních dílů je třeba uvádět veškeré
údaje z typového štítku zařízení.

2 Bezpečnost
Tento návod k obsluze obsahuje základní pokyny, které je
třeba respektovat při instalaci i při provozu. Proto je třeba. aby
tento návod před montáží a uvedením do provozu
bezpodmínečně přečetl montér i příslušný obsluhovatel. Je
třeba respektovat nejenom všeobecné bezpečnostní pokyny,
uvedené v této kapitole o bezpečnosti, ale i ty, které jsou jako
speciální uvedeny v dalších kapitolách.
2.1

Označování upozornění v návodu
Všeobecný
varovný
symbolBezpečnostní
upozornění, jehož nedodržení může způsobit újmu
na zdraví osob
Výstraha před elektrickým napětím

POZOR! Bezpečnostní upozornění jehož nedbání může
ohrozit čerpadlo/zařízení a jejich funkci
2.2 Kvalifikace personálu
Montážní personál musí mít pro tyto práce příslušnou kvalifikaci.

2.3 Nebezpečí při nedbání bezpečnostních pokynů
Nedbání bezpečnostních pokynů může mít za následek ohrožení osob i zařízení. Nedbání bezpečnostních pokynů může
vést ke ztrátě jakýchkoli nároků na náhradu škody.
Konkrétně může jejich nerespektování mít za následek tato
ohrožení:
– selhání důležitých funkcí zařízení,
– ohrožení osob elektrickými nebo mechanickými vlivy.
2.4 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele
Je třeba respektovat existující předpisy pro ochranu a bezpečnost při práci.
Je třeba vyloučit ohrožení elektrickou energií.
Dodržujte
předpisymístních
VDE i místních
energetických
rozvodných
Dodržujte pĜedpisy
energetických
rozvodných
podnikĤ.
podniků.
2.5 Bezpečnostní pokyny pro inspekční a montážní práce
Provozovatel musí zajistit, aby veškeré inspekční i montážní
práce prováděl autorizovaný a kvalifikovaný odborný personál,
který získal dostatečné informace detailním studiem návodu k
obsluze. Práce na zařízení se zásadně smějí provádět pouze v
odstaveném stavu.
2.6 Svévolná přestavba a výroba náhradních dílů
Úpravy na zařízení jsou přípustné pouze po dohodě s výrobcem. Originální náhradní díly a výrobcem autorizované
příslušenství slouží bezpečnosti. Používání jiných součástí
může zrušit ručení za následky z toho vzešlé.
2.7 Nepřípustné způsoby provozování
Bezpečnost provozu dodaného zařízení je zaručena pouze při
přiměřeném používání v souladu s kapitolou 1 tohoto návodu.
Mezní hodnoty, uvedené v katalogovém listě, se v žádném
případě nesmějí překračovat.

3 Přeprava a skladování
POZOR! Čerpadlo se nesmí vystavovat teplotám pod 0 °C ani
nad +40 °C.

4 Popis zařízení a příslušenství
Všechny typy
samonasávací
odstĜedivá.
U jednodázových
Všechny
typyjsou
jsou
samonasávací
odstředivá
čerpadla. U
motorĤ proud
vypínáproud
tepelná
ochrana
motor
pĜi pĜetížení.
motorů
na světelný
vypíná
tepelná
ochrana
motor Po
při
ochlazení Po
motoru
se þerpadlo
automaticky
TČleso
přetížení.
ochlazení
motoruopČt
se čerpadlo
opětzapne.
automaticky
þerpadlaTěleso
je vĤþičerpadla
motoru utČsnČno
mechanickou
ucpávkou.
zapne.
je vůči motoru
utěsněno
mechanickou
ucpávkou.
POZOR! Čerpadlo nesmí běžet nasucho. Na škody na
čerpadle,
způsobené
chodem
nasucho,
se záruka
POZOR! Čerpadlo nesmí běžet nasucho. Na škody na
výrobce
čerpadle,nevztahuje.
způsobené chodem nasucho, se záruka
nevztahuje.
4.1 Popisvýrobce
čerpadla
WJ
Typy
jsou
přenosná
4.1 WJ
Popis
čerpadla
WJčerpadla. Jednofázová čerpadla mají
držadlo
přenášení
a dodávají
kompletní sčerpadla
připojovacím
Typy WJna
jsou
přenosná
čerpadla.seJednofázová
mají
kabelem,
s
vidlicí
s
ochranným
kontaktem
a s vypínačem.
držadlo na přenášení a dodávají
se kompletní
s připojovacím
Verze „x“ bez
vypínaþe
a držadla.kontaktem a s vypínačem.
kabelem,
s vidlicí
s ochranným
Běžná stavební umístění čerpadla:
– Obr. 1: Samonasávací provoz
– Obr. 2: Tlakový provoz s předřazenou nádrží nebo s připojením na tlakový řád s
ochranou prti chodu nasucho
Legenda pro jednotlivé příklady umístění (viz obr. 1 a 2):
Pos. 1 Nasávací patní ventil (maximání průchod 1 mm)
Pos. 2 Naávací kulový kohout
Pos. 3 Vypouštěcí ventil
Pos. 4 Zpětná klapka
Pos. 5 Plnící šroub
Pos. 6 Odvzdušňovací šroub
Pos. 7 Upevnění potrubí
Pos. 8 Sací koš
Pos. 9 Zásobní nádrž
Pos. 10 Vodní přípojka
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Pos. 11 3~ sítové připojení (DM)
Pos. 12 Vypínač pro 1~ motor (červená signálka)
Pos. 13 Sítová zástrčka (1~ motor)
4.2 Rozsah dodávky
– čerpadlo Jet (WJ)
– návod k montáži a obsluze.
4.3 Příslušenství
– sací hadicová souprava

5 Instalace/montáž
5.1 Montáž
Čerpadla je třeba provozovat podle předpisů místního
vodárenského podniku.
Požadavky na umístění :
– Lehce přístupné
– Dobře odvětrané suché, nekorozivní prostředí
– Montáž na betonový základ nebo přímo na hladký rovný
podklad.
Následné škody, ke kterým může v důsledku výpadku čerpadla, jako zatopení místností, musí provozovatel vyloučit vhodným
opatřením (např.instalací výstražné signalizace, rezervním
čerpadlem ap.).
– Sací výtlačné potrubí je třeba přivést jako součást
stavebních prací.
– Při zapojení na pevná potrubí (sací i výtlačné) je třeba zajistit
upevnění čerpadla k podlaze v rámci stavební části.
– Při instalaci bez upevnění je třeba čerpadlo alespoň napojit
na sací i výtlačné potrubí ohebnými hadicovými mezikusy.
– Sací potrubí je třeba klást jako stoupající, vakuově těsné a
prosté pnutí.
– Při sací výšce přes 5 m by měl průměr sacího potrubí nejméně 1[HH.
– Výtlačné potrubí připojte na výtlačné hrdlo bez pnutí.
POZOR! Pro zajištění bezvadného provozu pořebují čerpadla
vodní předlohu 30 cm, tj.začátek výtlačného potrubí
musí minimálně v délce 30 cm stoupat.
– Na sací potrubí je třeba namontovat patní ventil. Měl by být
minimálně 30 cm pod nejnižší hladinou vody. Zásadně se
doporučuje použít sací hadicové soupravy (příslušenství),
která se skládá ze sací hadice, sacího koše a patního ventilu.
5.2

6 Uvedení do provozu
– Kontrola dostatečného stavu vody v otevřené vstupní nádrži
nebo ve studni. Je třeba bezpodmínečně zabránit běhu
čerpadla nasucho. Ničí mechanickou ucpácku.
– Plnicím šroubem zalijeme čerpadlo i sací potrubí. Pouze zalité čerpadlo je samonasávací.
– Otevřeme případné uzavírací armatůry ve výtlačném potrubí,
aby se mohl vyčerpat případný vzduch ze sacího potrubí.
– U třífázových motorů provedeme kontrolu: Krátkodobým
zapnutím zkusíme, jestli souhlasí směr otáčení čerpadla se
šipkou na krytu ventilátoru. Při nesprávném směru otáčení
přehodíme dvě fáze.
– Čerpadlo nikdy nezvedáme, nepřenášíme ani neupevňujeme
za přívodní kabel.
– Čerpadlo nesmí být vystaveno proudu vody.

7 Údržba
Před kontrolou musíme čerpadlo nebo zařízení
vypnout!
Závady na připojovacím kabelu smí odstraňovat
pouze kvalifikovaný elektromontér.
Pro zajištění co možná nejbezpečnějšího provozu při co nejnižších provozních nákladech doporučujeme tyto příležitostné
kontroly:
– kontrola
čerpadla.
Kontrola těsnosti
tlaku v membránové
tlakové nádrži (minimálně 1,4
Přibar
nebezpečí
mrazunastavení
musímetlakového
čerpadlospínače)
úplně vyprázdnit
při standartním
(včetně
nádrže).
Vypouštěcí
zátka
je na spodní straně čerpad– kontrola těsnosti čerpadla.
la. nebezpečí mrazu musíme čerpadlo úplně vyprázdnit
Při
Před delším
odstavením
bychom
měli
(včetně
nádrže).
Vypouštěcí (např.přezimování)
zátka je na spodní straně
čerpadčerpadlo důkladně propláchnout, úplně vypustit a pak uložit v
la.
suchu.delším odstavením (např.přezimování) bychom měli
Před
Před opětovným
do úplně
provozu
překontrolujeme
čerpadlo
důkladně uvedením
propláchnout,
vypustit
a pak uložit v
krátkým zapnutím a vypnutím, jestli se čerpadlo točí volně. Pak
suchu.
ke opětopětovným
zalijeme vodou.
Před
uvedením do provozu překontrolujeme
krátkým zapnutím a vypnutím, jestli se čerpadlo točí volně. Pak
ke opět zalijeme vodou.

Elektrické zapojení
Napojení na přívod elektřiny musí provést elektroinstalatér, schválený místním rozvodným podnikem, a
v souladu s platnými předpisy VDE.

Čerpadla by měla být napojena pouze přes vypínač
nedostatečného proudu 30 mA.
– Pro použití v bazénech a zahradních rybníčcích je třeba
dodržovat
místní
pĜedpisy
a normy
dodržovat
předpisy
podle
VDE 0100 část 702.
– Zástrčkové elektrické spoje je třeba instalovat tak, aby byly
chráněny proti zaplavení i proti vlhkosti.
– Překontrolujte druh proudu i napětí sítové přípojky.
– Respektujte údaje typového štítku motoru čerpadla.
– Jištění vůči síti: 10 A, s prodlevou.
– Dbát na uzemnění.
Čerpadla se smějí provozovat s elektrickou přípojkou (i prodlužovací), která odpovídá minimálně vedení v gumové hadici typu
H07 RNF
RNF podle
podle platných
norem.
H07
DIN 57282
nebo DIN 57245.
– Třífázové motory je třeba propojit podle obr.3/zapojení ve
svorkovnici.
– Při připojování třífázového čerpadla je třeba zajistit motorový
jistič jako součást stavební dodávky. Je třeba jej seřídit na
jmenovitý proud podle typového štítku.
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8 Poruchy, jejich příčiny a odstraňování
Poruchy

Jejich příčiny

Čerpadlo nenabíhá Přerušení dodávky elektrického proudu, zkrat nebo
porucha na izolaci vinutí motoru
Čerpadlo je blkováno vnějšími vlivy 1)

Odstraňování
Zkontrolujte napětí sítě,Nechte zkontrolovat vedení a
motor odborníkem
– Odpojte a zajistěte proti náhodnému připojení
– Uzařete armaturu za čerpadllem
– Odstraňte cizí tělesa z čerpadla

Motor je přehřátý

Ochranný tepelný
kontakt rozpojil

Čerpadlo běží,
ale dává málo
nebo vůbec

Čerpadlo vibruje

Zareagoval ochranný spínač motoru (1 ~motor)

Nechte vychladnout motor/čerpadlo

Nízké provozní napětí

Přeměřte napětí na svorkách čerpadla.Jeho hodnota
se má pohybovat mezi ± 10 ě (50 Hz), příp. ± 6 ě (60
Hz) jmenovitého napětí

Čerpadlo je blokováno vějšími vlivy

viz1)

Teplota oklí je vyšší než +40 °C

Motor je konstruován pro max. teplotu okolí +40 °C.

Umístění > 1000 m

Motor je konstruován pro vdálenost ≤ 1000 m

Ochranný tepelný kontakt je špatě nastaven
(3 ~ motor)

Nastavit na jmenovitý proud

Napětí je příliš nízké

Prověřte , zda je použit kabel s odpovídajícím
průřezem

Došlo k přerušení jedné fáze

Proměřte fáze, případně vyměňte kabel

Ochranný tepelný kontakt je porouchaný

Vyměnit

Motor je porouchaný

Vyměnit

Čerpadlo je blokováno vějšími vlivy

Viz 1)

Čerpadlo běží naprázdno

Zalít čerpadlo

Zavzdušněné sání

Přezkoušet přívodní potrubí na těsnost a přetěsnit

Ucpané sání

Vyčistěte sání

Špatný směr otáčení motoru (3 ~ motor)

Prohodte 2 fáze

Uvolněné spojení s podkladem

Zkontrolujte a utáhněte upevňovací prvky

Čerpadlo je blokováno vějšími vlivy

Viz 1)

Chybné elektrické zapojení

Překontrolujte elektrické zapojení

Ucpání čerpadla lze ve většině případů odtranit tak, že nejdříve sejmeme sací hadici a čerpadlo pak protiproudem propláchneme
tlakovou vodou. Během proplachování zapneme čerpadlo několikrát na 2 sekundy.
Nenechá-li se provozní porucha ostranit, obratte se prosím na nejbližší WILO-servis, příp. zastoupení.
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D EG - Konformitätserklärung
GB EC - Declaration of conformity
F Déclaration de conformité CEE

Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe:
Herewith, we declare that this product:
Par le présent, nous déclarons que cet agrégat :

WILO Jet

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivants dont il relève :
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie
Elektromagnetic compatability - directive
Compatibilité électromagnétique- directive

89/336/EWG
i.d.F/ as amended/ avec les amendements suivants :

91/263/EWG
92/31/EWG
93/68/EWG

Niederspannungsrichtlinie
Low voltage directive
Direction basse-tension

73/23/EWG

Geräuschemissionen im Freien betriebener Geräte
und Maschinen
Noise emission by equipment used outdoors
Émissions sonores des matériels utilisés à
l’extérieur des bâtiments

2000/14/EG

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:
Applied harmonized standards, in particular:
Normes harmonisées, notamment :

EN 60335-2-41
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3

i.d.F/ as amended/ avec les amendements suivants :

93/68/EWG

Dortmund, 04.03.2004

WILO AG
Erwin Prieß
Quality Manager

Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund

Document: 2051689.1
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EG-verklaring van overeenstemming

I

Dichiarazione di conformità CE

E

Declaración de conformidad CE

Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de
geleverde uitvoering voldoet aan de volgende
bepalingen:

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti
sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

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

Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG
als vervolg op 91/263/EEG, 92/31/EEG,
93/68/EEG

Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e
seguenti modifiche 91/263/CEE, 92/31/CEE,
93/68/CEE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética
89/336/CEE modificada por 91/263/CEE,
92/31/CEE, 93/68/CEE

EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG als vervolg
op 93/68/EEG

Direttiva bassa tensione 73/23/CEE e seguenti
modifiche 93/68/CEE

Directiva sobre equipos de baja tensión
73/23/CEE modificada por 93/68/CEE

Geluidsemissies van buitenshuis gebruikt
materieel 2000/14/EG

Emissione acustica delle macchine ed attrezzature utilizzate all'aperto 2000/14/EG

Ruido emitido por las máquinas utilizadas al aire
libre 2000/14/EG

Gebruikte geharmoniseerde normen, in het
bijzonder: 1)

Norme armonizzate applicate, in particolare: 1)

Normas armonizadas adoptadas,
especialmente: 1)

Declaração de Conformidade CE

S

CE- försäkran

N

EU-Overensstemmelseserklæring

Pela presente, declaramos que esta unidade no
seu estado original, está conforme os seguintes
requisitos:

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat
utförande motsvarar följande tillämpliga
bestämmelser:

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

Compatibilidade electromagnética 89/336/CEE
com os aditamentos seguintes 91/263/CEE,
92/31/CEE, 93/68/CEE

EG-Elektromagnetisk kompatibilitet - riktlinje
89/336/EWG med följande ändringar
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet
89/336/EWG med senere tilføyelser:
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

Directiva de baixa voltagem 73/23/CEE com os
aditamentos seguintes 93/68/CEE

EG-Lågspänningsdirektiv 73/23/EWG med följande ändringar 93/68/EWG

EG-Lavspenningsdirektiv 73/23/EWG med senere
tilføyelser: 93/68/EWG

Emissões sonoras do equipamento utilizado no
exterior dos edifícios 2000/14/EG

Ljudemmission vid användning av utrustning och
maskin utomhus2000/14/EG

Støy fra utstyr benyttet utendørs 2000/14/EG

Normas harmonizadas aplicadas,
especialmente: 1)

Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1)

CE-standardinmukaisuusseloste

DK

EF-overensstemmelseserklæring

Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia
asiaankuuluvia määräyksiä:

Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering
overholder følgende relevante bestemmelser:

Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/EWG
seuraavin täsmennyksin 91/263/EWG
92/31/EWG, 93/68/EWG

Elektromagnetisk kompatibilitet: 89/336/EWG, følgende 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1)

H

Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az alábbiaknak megfelel:
Elektromágneses zavarás/türés: 89/336/EWG és
az azt kiváltó 91/263/EWG, 92/31/EWG,
93/68/EWG

Lavvolts-direktiv 73/23/EWG følgende
93/68/EWG

Matalajännite direktiivit: 73/23/EWG seuraavin
täsmennyksin 93/68/EWG
Ulkona käytettävien laitteiden meluemissio
2000/14/EG

EK. Azonossági nyilatkozat

Støjgener fra maskiner til udendørs brug
2000/14/EG

Kisfeszültségü berendezések irány-Elve:
73/23/EWG és az azt kiváltó 93/68/EWG

Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1)

Szabadban használt készülékek és gépek zajkibocsátása 2000/14/EG

Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1)

Felhasznált harmonizált szabványok,
különösen: 1)

CZ

Prohlášení o shodě EU

PL Deklaracja Zgodności CE

Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném
provedení odpovídá následujícím příslušným
ustanovením:
Směrnicím EU–EMV 89/336/EWG ve sledu
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

Odpowiedniość elektromagnetyczna 89/336/EWG
ze zmianą 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

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
Шумовое излучение от оборудования,
установленного вне помещения 2000/14/EG

Wyroby są zgodne ze szczegółowymi normami
zharmonizowanymi: 1)

Použité harmonizační normy, zejména: 1)

Δηλώνουμε τι το προϊ ν αυτ σ’ αυτή την
κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις
ακ λουθες διατάξεις :
Ηλεκτρομαγνητική συμβατ τητα EG89/336/EWG
πως τροποποιήθηκε 91/263/EWG 92/31/EWG,
93/68/EWG Οδηγία χαμηλής τάσης EG73/23/EWG πως τροποποιήθηκε 93/68/EWG
Εκπομπή θορύβου απ τεχνικ εξοπλισμ
χρησιμοποιούμενο σε εξωτερικούς χώρους
2000/14/EG
Εναρμονισμένα χρησιμοποιούμενα πρ τυπα,
ιδιαίτερα: 1)

Настоящим документом заявляем, что данный
агрегат в его объеме поставки соответствует
следующим нормативным документам:

Poziom halasu mierzony w otwartej przestrzeni
2000/14/EG

Hlukové emise pístrojů a strojů provozovaných
venku 2000/14/EG

Δήλωση προσαρμογής στις προδιαγραφές της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Европейским нормам

Normie niskich napięć 73/23/EWG ze zmianą
93/68/EWG

Směrnicím EU–nízké napětí 73/23/EWG ve sledu
93/68/EWG

GR

RUS Деклация о соответствии

Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnoscią
że dostarczony wyrób jest zgdony z następującymi
dokumentami:

TR

EC Uygunluk Teyid Belgesi
Bu cihazın teslim edildi¤i gekliyle așa¤ıdaki standartlara uygun oldu¤unu teyid ederiz:

Используемые согласованные стандарты и
нормы, в частности : 1)

1)

EN 60335-2-41
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3

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
Açik mekanlarda çalistirilan cihazlara ait gürültü
emisyon degerleri 2000/14/EG
Kısmen kullanılan standartlar: 1)

WILO AG
Erwin Prieß
Quality Manager

Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
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272 00

357 09

362 22

354 72

318 03

330 27

431 11

400 07

460 00

460 02

460 06

544 75

468 51

543 01

470 01

500 09

530 02

530 02

503 12

288 01

260 01

Antonín Melþ

ENESTRA s.r.o

PEROMA s.r.o.

Stanislav Korþák - JANKO

Karel ŠĢastný

JiĜí Fuþík - DROOJF

POTEX

REKKOM s.r.o.

WARMNIS s.r.o.

ENERGOSERVIS s.r.o

Stanislav Velechovský

Radomír Hendrych

VIADUKT v.o.s.

ýerpadla Vrchlabí s.r.o.

SIGSERVIS s.r.o.

KAKRDA Jaroslav

EVý s.r.o.

Miroslav Doboš

KREJýÍě Stanislav

Vladimír Trejbal

Josef SĤsa - TECHNIK

370 05

370 02

397 01

386 01

390 01

701 00

735 14

772 00

686 02

760 01

682 01

618 00

613 00

669 02

696 81

EKOTHERM s.r.o.

Karel Melka-NEPTUN servis

M. Kápl a spol.

Karel Buchtele

B.K.T. spol. s r.o.

MAR-CONTROLS s.r.o.

DORNET s.r.o.

SIGSERVIS s.r.o.

JiĜí Bauer - opravna þerp.

Ladislav Rubal - GOA

AVOS s.r.o.

PUMPA a.s. - servis

SERVIS PUMP s.r.o

František Doležal - ANTLIA

SIGSERVIS s.r.o.

Adresa

Telefon

518 384 603

515 230 058

545 213 763

548 422 657

Brno, U Svitavy 1

Brno, ýernopolní 3
Znojmo, Chvalovice 171
Bzenec, Nádražní 532

517 346 915

577 104 991

572 543 087

Staré M. u U. H., Nová þtvrĢ 1250

Zlín, Dolní 2265
Vyškov, Žižkova 13

585 229 516

596 111 146

Ostrava, Hollarova 15
596 511 481

381 253 797

Tábor, Roháþova 639

Orlová - Poruba, Nádražní 483
Olomouc, Hálkova 20

383 387 009

387 962 465

ýeské BudČjovice, Klavíkova 6

Strakonice, KuĜimany 7

565 325 866

PelhĜimov, Plevnická 1719

382 214 488

566 631 183

Žćár nad Sázavou, BrnČnská 41

387 432 110

318 627 647

PĜíbram 1, Líha 6

ýeské BudČjovice, Rudolfovská 113
Písek, HradišĢská 2460

325 515 694

466 614 329

Pardubice, Arnošta z Pardubic 676

Nymburk, Kovanice 161

495 264 944

Hradec Králové, Mrštíkova 939

495 458 204

487 871 027

ýeská Lípa, Dolní Libchava 10

466 303 440

499 421 158

Vrchlabí, Vápenická 1382

Pardubice, Na ZáboĜí 2511
Všestary, SvČtí 11

483 382 113

777 983 972

777 062 664

Mostek, Borovniþka 15
Smržovka, Údolní 951,

Liberec 6, Halasova 899

485 104 354

485 133 889

Liberec, Ovocná 157/2

Liberec, Dr. M. Horákové 641/34a

475 200 901

377 386 716

PlzeĖ, Domažlická 194

Ústí nad Labem, Drážćanská 37

354 671 100

Drmoul, PlzeĖská 254

474 685 140

353 925 173

Nejdek, Pozorka 96

377 826 458

352 682 680

Habartov, VítČzná 557

Vejprnice u PlznČ, Tluþenská ul.
Chomutov, Pesvice

312 686 506

283 841 392

257 911 636

Praha 8, Na Stráži 5
Kladno, V. Paiskra 2690

Praha 5 - Radotín, MatČjovského 193

Fax

518 384 888

515 230 058

545 213 763

548 422 656

517 346 803

577 104 991

572 543 087

585 220 454

596 511 481

596 122 664

381 254 483

383 387 009

382 224 488

387 315 732

387 962 465

nemá

566 623 438

318 633 661

325 514 505

495 458 204

466 303 440

466 613 544

495 264 944

487 824 850

499 421 158

483 382 811

nemá

485 132 326

485 100 305

485 133 887

475 200 901

474 685 402

377 826 254

377 237 835

354 671 100

353 925 173

352 682 680

312 686 506

283 841 391

257 911 636

Aktualizováno 18.12.2006

Specializace: D-Domestic (þerp. pro tech.zaĜ. budov) , C-Comercial (þerpadla pro prĤmysl) , R-Regulaþní systémy

393 01

Karel Foitl

591 01

180 00

AD AQUA sdružení

UCHYTIL s.r.o.

153 00

PSý

SMLUVNÍ AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ FIRMY ýERPADEL WILO

POLANECKÝ

Firma
Mobil

603 582 076

601 528 727

605 247 992

724 049 622

777 724 605

603 249 233

602 749 377

603 582 075

603 582 105

606 700 709

602 769 896

603 561 170

603 475 039

723 695 446

775 972 012

723 973 202

603 525 355

602 262 812

603 892 753

728 676 090

606 278 073

602 261 470

602 716 400

603 582 074

737 489 710

736 487 863

602 159 593

606 624 239

602 168 932

724 096 736

775 700 777

603 895 255

602 424 345

nemá

602 205 793

602 764 829

603 507 230

720 356 289

603 262 477

602 356 137

spec.

DCR
DCR
DC
DCR
DC
DCR
nemá
DC
jfucik@droojf.cz
DCR
potex@iol.cz
DCR
peterka@rekkom.cz
DC
pavlicek@warmnis.cz
DCR
esl.lbc@ipl.cz
DC
info@aztv.cz
DC
hendrychrad@seznam.cz
DC
viadukt@volny.cz
DC
info@cerpadlavrchlabí.cz
DC
sigservis.cl@tiscali.cz
DC
daka@seznam.cz
DCR
jiri.kuratko@seznam.cz
DC
mdobos@volny.cz
DC
stanislavkrejcir@tiscali.cz
DC
pump.service@iol.cz
DC
susatechnik@volny.cz
DCR
frantisek.lavicky@uchytil.net
DC
k.foitl@atlas.cz
DC
ekotherm.2003@volny.cz
DCR
neptun@neptun.cz
DC
oprav.kapl@sendme.cz
DC
k.b-cerpadla@raz-dva.cz
DC
bkt@bkt.cz
DC
r-doubravsky@marcontrols.cz R
dornet@dornet.cz
DC
michalmusilek@seznam.cz
DC
jiri.bauer@quick.cz
DC
goa@volny.cz
DC
avos@iol.cz
DCR
sevela@pumpabrno.cz
DCR
servispump@volny.cz
DCR
antlia.dolezal@quick.cz
DC
bz@sigservis.cz
DC

E-mail
ales.polanecky@volny.cz
adaqua@centrum.cz
melc@cmail.cz
brozmar@atlas.cz
peroma@iol.cz
s.korcak@seznam.cz

Poznámka

p. Sojka

p. Doležal

p. Plšek

p. Ševela

p. Vrána

p. Rubal

p. Bauer

p. Musílek

ing. Richter

ing. Milata

p. ýerný

p. Buchtele

p. Kápl

p. Melka

p. Volek

p. Foitl

p. Lavický

p. SĤsa

p. Trejbal

p. KrejþíĜ

p. Doboš

p. KuĜátko

p. Kakrda

p. Barnet

p. Auersvald

p. Bartel

p. Hendrych

p. Velechovský

p. Samler

p. Pavlíþek

p. Peterka

p. PotmČšil

p. Fuþík

p. ŠĢastný

p. Korþák

p. KovaĜík

p. Vazaþ

p. Melþ

p. Šebek

p .Polanecký

Reklamaci uplatní spotřebitel u nebližší servisní organizace, která je určena k provádění záručních
oprav, nebo u obchodní organizace, kde byl výrobek zakoupen. Záruční oprava se provádí v dílnách
servisní organizace. Ve výjimečných případech podle povahy závady, lze se servisním střediskem
dohodnout opravu přímo na místě instalace. Provedení záruční opravy bude vyznačeno v záručním
listě. Zde servisní organizace uvede dobu od uplatnění nároku na opravu do převzetí opraveného
výrobku spotřebitelem, maximálně dobu, do kdy po ukončení opravy je spotřebitel povinen výrobek
převzít. O tuto dobu se prodlužuje záruční lhůta.

Upozornění pro spotřebitele:
Překontrolujte, zda prodejna řádně a čitelně doplnila záruční list typem a výrobním číslem výrobku,
datem prodeje a razítkem prodejny. Dbejte, aby připojení na el. si prováděla odborné firma, která do
záručního listu doplní údaje o jištění a zapojení potvrdila razítkem a datem připojení. Neúplný nebo
neoprávněně měněný (přepisovaný) záruční list je neplatný. Zvláštní pozornost je třeba věnovat
instalačním a provozním podmínkám, protože při jejich nedodržení může dojít k poškození výrobku,
na což se záruka nevztahuje. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé jako důsledek přirozeného
opotřebení při provozu, vnějšími příčinami nebo při dopravě. Výrobce neodpovídá za škody
a vícenáklady související s uplatněním záruky. V případě, že reklamace bude neoprávněná, může
servisní organizace uplatnit na spotřebiteli úhradu nezbytných nákladů spojených s posouzením
reklamace. Servisní střediska a obchodní organizace Vám ochotně poradí ve všech případech
záručních a mimozáručních oprav.

Seznam servisních středisek — viz příloha.

Záznam o servisu a provedených záručních opravách:
Datum opravy Popis reklamované závady, záznam o opravě, potvrzení servisní organizace

Wilo Praha s.r.o.: Obchodní 125, 251 01 Čestlice, fax kanceláře: 234 098 709, e-mail: info@wilo.cz,
Internet:
www.wilo.cz
Sklad: 125,
fax 234
710 (Dálnice D1 - Exit 6), tel.: 234 098 711, fax: 234 098 710, e-mail:
Wilo Praha
s.r.o.: Obchodní
251 098
01 Čestlice
info@wilo.cz, internet: www.wilo.cz • Kancelář Jižní Čechy: Okružní 393, 373 12 Borovany, tel./fax: 387 981 970,

Kancelář Brno: Cihlařská 19, 602 00 Brno, tel./fax: 541 242 707, mobil: 603 551 007
mobil: 602 610 052 • Kancelář Karlovy Vary: Chelčického 5, 360 01 Karlovy Vary, tel./fax: 353 235 286, mobil: 603 551 006
Kancelář Ostrava: Prostřední 637, 725 25 Ostrava-Polanka, tel./fax: 596 943 007, mobil: 603 574 011
• Kancelář Liberec: Ovocná 157/2, 460 06 Liberec • Kancelář Pardubice: Srch 238, 533 52 Pardubice, tel./fax:
Kancelář Karlovy Vary: Chelčického 5, 360 01 Karlovy Vary, tel./fax: 353 235 286, mobil: 603 551 006
466 401 090, mobil: 602 519 844 • Kancelář Brno: Cihlářská 19, 602 00 Brno, tel./fax: 541 242 707, mobil: 603 551 007
Kancelář
Jižní
Čechy:Nešverova
Okružní 393,
373
Borovany,
tel./fax:
387 436,
981 mobil:
970, mobil:
602
052
• Kancelář
Olomouc:
2, 772
0012
Olomouc,
tel./fax:
585 235
603 114
253610
• Kancelář
Ostrava:
Kancelář
2, 772 tel./fax:
00 Olomouc,
585 235
436,011
mobil: 603 114 253
ProstředníOlomouc:
637, 725 25Nešverova
Ostrava Polanka,
596 943tel./fax:
007, mobil:
603 574
Kancelář Liberec: Ovocná 157/2, 460 06 Liberec, tel./fax: 482 736 270, mobil: 605 205 498
Kancelář Pardubice: Srch 238, 533 52 Pardubice, tel./fax: 466 401 090, mobil: 602 519 844

ZÁRUČNÍ LIST
LIST
ZÁRUČNÍ
Potvrzení oo prodeji:
prodeji:
Potvrzení
Typčerpadla
čerpadla(výrobku):......................................
(výrobku):...................................... Výrobní
Výrobníčíslo:...................................
číslo:...................................
Typ
Datumprodeje
prodejeaapotvrzení
potvrzeníprodejny:
prodejny:
Datum
razítko,
razítko,
podpis
podpis

Potvrzení oo montáži:
montáži:
Potvrzení
Montážprovedla
provedlaodborná
odbornáfirma:
firma:
Montáž
Dne:..........................................
..........................................
Dne:

razítko,podpis
podpisaaadresa
adresafirmy
firmy
razítko,

Potvrzení oo elektr.
elektr. připojení:
připojení:
Potvrzení
Způsobjištění
jištění(typ
(typjističe
jističe++nastavená
nastavenáhodnota):
hodnota):
Způsob
Elektr.připojení
připojeníprovedla
provedlaoprávněná
oprávněnákoncesovaná
koncesovanáfirma:
firma:
Elektr.
Dne:...........................................
...........................................
Dne:

razítko,podpis
podpisaaadresa
adresafirmy
firmy
razítko,

Potvrzení o zapojení není třeba u výrobků dodávaných s přívodním kabelem ukončeným vidlicí.
Potvrzení o zapojení není třeba u výrobků dodávaných s přívodním kabelem ukončeným vidlicí.

Záruční podmínky:
podmínky:
Záruční
Obecněse
sezáruční
záručnípodmínky
podmínkyřídí
řídíObčanským
Občanskýmzákoníkem.
zákoníkem.Prodejce
Prodejceodpovídá
odpovídáza
zajakost,
jakost,funkci
funkci
Obecně
provedeníprodaného
prodanéhovýrobku.
výrobku.
aaprovedení
WILOPRAHA
PRAHAs.r.o
s.r.oposkytuje
poskytujeuuvšech
všechčerpadel
čerpadelaařídících
řídícíchaaregulačních
regulačníchprvků
prvků(systémů)
(systémů)WILO
WILO
WILO
zárukupo
podobu
dobu24
24měsíců
měsícůod
oddata
dataprodeje,
prodeje,nejdéle
nejdélevšak
všakdo
do36
36měsíců
měsícůod
oddata
datavýroby
výrobyčerpadla,
čerpadla,
záruku
prodejce.
Nároky
vadnad
nad
rámectéto
této
záruky
nutno
uplatňovat
požadovat
od
příp.čerpacího
čerpacího
systému.
Datum
výroby
seurčuje
určuje
dlevýrobního
výrobního
čísla,od
které
uvedenona
navýrobním
výrobním
prodejce.
Nároky
zzvad
rámec
záruky
jejenutno
uplatňovat
aapožadovat
příp.
systému.
Datum
výroby
se
dle
čísla,
které
jejeuvedeno
štítku
čerpadla
(systému).
Nároky
zstanovené
vadnad
nadrámec
rámec
této
záruky
jetato
nutno
uplatňovat
apožadovat
požadovat
od
V
případě
uplatnění
reklamace
ve
záruční
lhůtě
bude
uznána
a
provedena
bezplatná
štítku
čerpadla
(systému).
Nároky
z
vad
této
záruky
je
nutno
uplatňovat
a
od
Vprodejce.
případě uplatnění reklamace ve stanovené záruční lhůtě bude tato uznána a provedena bezplatná
oprava
jen
za
předpokladu,
že
prodejce.
oprava jen za předpokladu, že
Vpřípadě
případě
uplatněníreklamace
reklamaceřádně
vestanovené
stanovené
záruční
lhůtě
bude
tatodata
uznána
provedena
bezplatná
budekkreklamaci
reklamaci
předložen
vyplněný
záruční
listssbude
udáním
prodeje,
potvrzením
uplatnění
ve
záruční
lhůtě
tato
uznána
aaprovedena
bezplatná
•V•oprava
bude
předložen
vyplněný
záruční
list
udáním
data
prodeje,
sspotvrzením
jenza
za
předpokladu,
žeřádněmontážní
prodejce
o
prodeji
a
potvrzením
firmy,
která
prováděla
montáž
a
připojení
na
oprava
jen
předpokladu,
že
prodejce o prodeji a potvrzením montážní firmy, která prováděla montáž a připojení na
elektrorozvodnou
si, ,včetně
včetněřádně
potvrzení
jištění
odborném
zapojení
nebo
řádný
daňovýdoklad
doklad
budekkreklamaci
reklamacipředložen
předložen
vyplněný
záruční
listssudáním
udáním
datanebo
prodeje,
potvrzením
si
potvrzení
oojištění
aaodborném
zapojení
řádný
daňový
•• elektrorozvodnou
bude
řádně
vyplněný
záruční
list
data
prodeje,
sspotvrzením
o
zakoupení
výrobku
prodejce
o
prodeji
a
potvrzením
montážní
firmy,
která
prováděla
montáž
a
připojení
na
o
zakoupení
výrobku
prodejce
o prodeji
a potvrzením montážní firmy, která prováděla montáž a připojení na
výrobekbyl
bylpoužit
použitsi
pro
účeldaný
daný
provozně
montážním
návodem
výrobce
elektrorozvodnou
včetně
potvrzení
jištění
odborném
zapojení
nebořádný
řádnýdaňový
daňovýdoklad
doklad
•• elektrorozvodnou
výrobek
pro
účel
provozně
montážním
návodem
výrobce
si
, ,včetně
potvrzení
oojištění
aaodborném
zapojení
nebo
•
při
montáži
a
provozu
bylydodržovány
dodržoványpodmínky
podmínkydané
danénávodem
návodemkkmontáži
montážiaaplatnými
platnými
o
zakoupení
výrobku
• o
přizakoupení
montáži avýrobku
provozu byly
bezpečnostními
předpisy
výrobekbyl
bylpoužit
použit
proúčel
účeldaný
danýprovozně
provozněmontážním
montážnímnávodem
návodemvýrobce
výrobce
předpisy
•• bezpečnostními
výrobek
pro
výrobek
bylsprávně
správně
jištěn
proti
přetížení,
případnědané
protinávodem
choduna
naksucho
sucho
při
montáži
provozu
bylyproti
dodržovány
podmínky
montážiaaplatnými
platnými
•• výrobek
byl
jištěn
přetížení,
případně
proti
chodu
při
montáži
aaprovozu
byly
dodržovány
podmínky
dané
návodem
k montáži
navýrobku
výrobkunebyly
nebyly
provedenyžádné
žádnéúpravy,
úpravy,opravy
opravyani
anijiné
jinéneoprávněné
neoprávněnémanipulace
manipulace
bezpečnostními
předpisy
•• bezpečnostními
na
provedeny
předpisy
výrobeknebyl
nebyl
mechanicky
poškozen.
byl
správně
jištěnproti
proti
přetížení,případně
případněproti
protichodu
choduna
nasucho
sucho
•• výrobek
mechanicky
poškozen.
byl
správně
jištěn
přetížení,
navýrobku
výrobkunebyly
nebylyprovedeny
provedenyžádné
žádnéúpravy,
úpravy,opravy
opravyani
anijiné
jinéneoprávněné
neoprávněnémanipulace
manipulace
•• na
•
výrobek
nebyl
mechanicky
poškozen.
• výrobek nebyl mechanicky poškozen.

