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Fig. 5: MTC 32F49...F55

Fig. 4: MTC 32F17...F33
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Fig. 6: MTC 32F17...F33 Fig. 7: MTC 32F17...F33
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Українська	 ВСТУП

1. Вступ

1.1. Про цей документ
Мова	оригінальної	інструкції	з	експлуатації	—	
німецька.	Екземпляри	цієї	інструкції,	укладені	
іншими	мовами,	є	перекладами	оригінальної	
інструкції	з	експлуатації.
Копія	заяви	про	відповідність	стандартам	ЄС	
входить	до	складу	цієї	інструкції	з	експлуата-
ції.
У	разі	технічної	зміни	конструкцій,	вказаних	у	
цій	заяві,	заява	втрачає	свою	чинність.

1.2. Структура даної інструкції
Інструкція	поділена	на	окремі	розділи.	Кожен	
розділ	має	змістовну	назву,	з	якої	Ви	зможете	
зрозуміти	про	що	йдеться	у	даному	розділі.
Зміст	виконує	функцію	швидкої	довідки,	
оскільки	він	містить	усі	важливі	розділи	з	
заголовками.
Всі	найважливіші	інструкції	та	вказівки	з	техні-
ки	безпеки	виділено.	Точні	дані	про	структуру	
цих	текстів	Ви	знайдете	у	розділі	2	«Техніка	
безпеки».

1.3. Кваліфікація персоналу
Весь	персонал,	що	працює	за	або	з	прила-
дом,	повинен	мати	відповідну	кваліфікацію,	
наприклад,	виконання	електротехнічних	робіт	
дозволяється	лише	кваліфікованим	спеціа-
лістам-електрикам.	Весь	персонал	має	бути	
повнолітнім.
До	основних	положень	для	обслуговуючого	
персоналу	слід	залучати	також	національ-
ні	приписи	щодо	охорони	праці	та	техніки	
безпеки.
Слід	переконатися,	що	персонал	прочитав	
та	зрозумів	дану	інструкцію	з	експлуатації	та	
технічного	обслуговування;	у	разі	необхідності	
слід	замовити	таку	інструкцію	на	потрібній	
мові	у	виробника.
Цей	виріб	забороняється	використовувати	
дорослим	та	дітям	з	обмеженими	фізичними,	
сенсорними	чи	розумовими	здібностями,	не-
достатнім	досвідом	та/чи	знаннями.	Винятки:	
ті	випадки,	коли	вони	знаходяться	під	наг-
лядом	особи,	відповідальної	за	їх	безпеку,	та	
отримали	від	неї	інструкції	щодо	використання	
виробу.	

За	дітьми	слід	спостерігати,	щоб	переконати-
ся,	що	вони	не	граються	з	виробом.

1.4. Скорочення та терміни, що використовують-
ся
У	даній	інструкції	з	експлуатації	та	технічного	
обслуговування	були	використані	різні	скоро-
чення	та	терміни.

1.4.1. Скорочення
• або
• відн.	=	відносно
• вкл.	=	включно,	включаючи
• див.	на	звороті	=	дивись	на	звороті
• див.	також	=	дивись	також

• за	необх.	=	за	необхідності
• за	обст.	=	за	певних	обставин
• і	т.	ін.	=	і	таке	інше
• макс.	=	максимум,	максимально
• мін.	=	мінімум,	щонайменше
• можл.	=	можливо
• напр.	=	наприклад
• прибл.	=	близько,	приблизно
• т.	=	тобто
• та	багато	ін.	=	та	багато	інших
• та	ін.	=	та	інше

1.4.2. Терміни

Сухий хід
Виріб	працює	з	повною	частотою	обертання,	
але	середовище	для	нагнітання	відсутнє.	Слід	
запобігати	виникненню	сухого	ходу,	для	цього	
потрібно	встановити	захисний	пристрій!

Пристрій захисту від сухого ходу
Пристрій	захисту	від	сухого	ходу	повинен	
автоматично	вимикати	виріб,	коли	рівень	
покриття	виробу	водою	знижується	нижче	мі-
німально	припустимого.	Цього	можна	досягти,	
наприклад,	шляхом	встановлення	поплавко-
вого	вимикача	чи	датчика	рівня.

Регулювання по рівню
Регулювання	по	рівню	повинно	забезпечувати	
автоматичне	вмикання	або	вимикання	виробу	
при	різних	станах	заповнення.	Це	досягається	
шляхом	монтажу	одного	або	двох	поплавко-
вих	вимикачів.

1.5. Малюнки
На	використаних	малюнках	зображено	макети	
та	оригінальні	креслення	виробів.	Це	і	не	може	
бути	інакше,	зважаючи	на	різноманіття	наших	
виробів	та	велику	кількість	різних	розмірів,	що	
зумовлена	модульною	системою	конструю-
вання.	Точні	ілюстрації	та	розміри	наведені	на	
розмірному	кресленні,	у	плані	розташування	
та/або	монтажній	схемі.

1.6. Авторське право
Виробник	зберігає	за	собою	авторські	права	на	
дану	інструкцію	з	експлуатації	та	технічного	
обслуговування.	Ця	Інструкція	з	експлуатації	
та	технічного	обслуговування	призначена	для	
монтажного	та	обслуговуючого	персоналу.	
Інструкція	містить	велику	кількість	приписів	та	
креслень	технічного	характеру,	які	не	дозво-
ляється	повністю	або	частково	розмножува-
ти,	розповсюджувати	та	використовувати	у	
конкурентних	цілях	або	передавати	їх	третім	
особам.

1.7. Право на внесення змін
Виробник	зберігає	за	собою	право	на	внесення	
технічних	змін	до	установок	та/або	конструк-
тивних	деталей.	Дана	інструкція	з	експлуатації	
та	технічного	обслуговування	складена	для	
виробу,	який	вказаний	на	титульній	сторінці.
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1.8. Гарантія
Даний	розділ	містить	загальну	інформацію	про	
гарантійні	зобов’язання.	Положення	догово-
ру	завжди	є	первинними	та	не	відміняються	
даним	розділом!
Виробник	зобов’язується	усунути	всі	несправ-
ності	та	дефекти	проданих	ним	виробів,	якщо	
було	виконано	наступні	умови:

1.8.1. Загальні відомості
• Мова	йде	про	якісні	недоліки	матеріалу,	виго-
товлення	та/або	конструкції.

• Виробника	було	письмово	повідомлено	про	
наявність	недоліків	упродовж	гарантійного	
терміну.

• Якщо	виріб	застосовувався	лише	за	відповід-
них	умов	експлуатації.

• Всі	запобіжні	та	контрольні	пристрої	облад-
нання	були	підключені	та	перевірені	спеціа-
лістом.

1.8.2. Гарантійний термін
Якщо	інше	не	передбачено	умовами	договору,	
гарантійний	термін	складає	12	місяців	з	мо-
менту	введення	в	експлуатацію	або	не	більше	
18	місяців	з	дати	постачання.	Інші	домовле-
ності	повинні	бути	письмово	зафіксовані	у	
підтвердженні	замовлення.	Домовленості	ді-
ють	щонайменше	до	передбаченого	умовами	
договору	кінця	гарантійного	терміну	виробу.

1.8.3. Запчастини, додаткове оснащення та переоб-
ладнання
Для	ремонту,	заміни,	додаткового	оснащення	
та	переобладнання	дозволяється	застосовува-
ти	лише	оригінальні	запчастини,	що	пропо-
нуються	виробником.	Лиши	вони	гарантують	
максимальний	термін	придатності	та	надій-
ність.	Ці	деталі	було	розроблено	спеціально	
для	наших	виробів.	Несанкціоноване	додат-
кове	оснащення	та	переобладнання,	а	також	
використання	неоригінальних	запчастин	може	
призвести	до	суттєвого	пошкодження	виробу	
та/або	нанесення	серйозних	травм	людям.

1.8.4. Технічне обслуговування
Слід	регулярно	проводити	передбачену	робо-
ту	з	технічного	обслуговування	та	контролю.	
Проведення	такого	виду	роботи	дозволяється	
проводити	лише	досвідченим,	кваліфіко-
ваним	та	авторизованим	фахівцям.	Роботи	з	
технічного	обслуговування,	що	не	передбачені	
даною	інструкцією	з	експлуатації	та	технічного	
обслуговування,	а	також	всі	види	ремонтних	
робіт	мають	проводитися	лише	персоналом	
виробника	та	майстернями,	що	ним	автори-
зовані.

1.8.5. Пошкодження виробу
Пошкодження	та	несправності,	що	погіршують	
безпечність	виробу,	слід	негайно	та	кваліфіко-
вано	усунути	залучивши	спеціально	навчених	
фахівців.	Дозволяється	експлуатувати	виріб	
лише	у	технічно	бездоганному	стані.	Під	час	

дії	гарантійного	терміну,	що	передбачений	
договором,	дозволяється	ремонт	виробу	лише	
виробником	та/або	авторизованою	сервісною	
організацією!	Виробник	залишає	за	собою	
право	відправити	несправне	обладнання	для	
огляду	на	завод-виробник!

1.8.6. Зняття відповідальності
Компанія-продавець	не	несе	відповідальності	
за	пошкодження	виробу	в	жодному	з	наступ-
них	випадків:

• неправильний	розрахунок	з	боку	виробника	
через	надання	неповних	та/або	неправильних	
даних	експлуатуючою	стороною	або	замов-
ником;

• недотримання	вказівок	з	техніки	безпеки,	
приписів	або	необхідних	вимог,	що	діють	
відповідно	до	німецького	законодавства	та/
або	місцевого	законодавства	і	даної	інструкції	
з	експлуатації	та	технічного	обслуговування;

• використання	не	за	призначенням;
• неправильне	зберігання	та	транспортування;
• неправильний	монтаж/демонтаж;
• неналежне	технічне	обслуговування;
• некваліфікований	ремонт;
• невідповідна	будівельна	основа	або	неналеж-
не	виконання	будівельних	робіт;

• хімічний,	електрохімічний	та	електричний	
вплив.

• Зношування
Виключається	будь-яка	відповідальність	
виробника	за	спричинення	фізичної	та/або	
матеріальної	шкоди.

2. Техніка безпеки
У	цьому	розділі	наведено	всі	загально	діючі	
правила	техніки	безпеки	та	технічні	вказівки.	
Крім	того,	кожний	наступний	розділ	містить	
особливі	вказівки	з	техніки	безпеки	та	технічні	
інструкції.	На	різних	стадіях	виробу	(монтаж,	
експлуатація,	технічне	обслуговування,	тран-
спортування	тощо)	слід	суворо	дотримуватися	
всіх	вимог	та	інструкцій!	Користувач	несе	від-
повідальність	за	виконання	всім	персоналом	
даних	вказівок	та	інструкцій.

2.1. Інструкції та вказівки з техніки безпеки
У	даній	інструкції	з	експлуатації	та	технічно-
го	обслуговування	використано	інструкції	та	
вказівки	з	техніки	безпеки	для	запобігання	
травмуванню	людей	та	спричиненню	матері-
альної	шкоди.	Для	їх	розпізнавання	персона-
лом	інструкції	та	вказівки	з	техніки	безпеки	
різняться	наступним	чином:

2.1.1. Інструкція
Інструкція	виділяється	«жирним»	шрифтом.	
Інструкції	містять	текст,	що	посилається	на	по-
передній	текст	або	на	певні	розділи	чи	виділяє	
короткі	інструкції.
Приклад:
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Зверніть увагу: вироби з питною водою при 
зберіганні повинні бути захищені від замер-
зання!

2.1.2. Вказівки з техніки безпеки
Вказівки	з	техніки	безпеки	друкуються	з	
невеликим	відступом	та	виділяються	«жир-
ним»	шрифтом.	Вони	завжди	починаються	з	
сигнального	слова.
Вказівки,	що	мають	за	мету	звернути	увагу	
на	можливість	завдання	матеріальної	шкоди,	
надруковано	сірим	кольором.
Вказівки,	що	мають	за	мету	звернути	увагу	на	
небезпеку	травмування	людини,	надруковано	
чорним	кольором	та	завжди	позначено	сим-
волом,	що	вказує	на	небезпеку.	Для	попере-
дження	використовують	символи	небезпеки,	
заборонні	та	наказові	знаки. 
Приклад:

Символ	небезпеки:	Загальна	небезпека

Символ	небезпеки,	наприклад,	«Електрич-
ний	струм»

Заборонний	символ,	наприклад,	«Вхід	забо-
ронено!»

Наказовий	символ,	наприклад,	«Вдягати	
засоби	індивідуального	захисту!»

Використані	знаки	відповідають	загально-
прийнятим	нормам	та	приписам,	наприклад,	
DIN, ANSI.
Всі	вказівки	з	техніки	безпеки	починаються	з	
одного	із	наступних	сигнальних	слів:

• Небезпека 
Загроза	тяжкого	травмування	або	смерті	
людини!

• Попередження 
Загроза	тяжкого	травмування	людини!

• Увага 
Загроза	травмування	людини!

• Увага	(вказівка	або	символ) 
Загроза	спричинення	значної	матеріальної	
шкоди,	можлива	повна	руйнація!
Вказівки	з	техніки	безпеки	починаються	з	
сигнального	слова	та	назви	небезпеки,	далі	
вказуються	джерело	небезпеки	та	можливі	
наслідки,	у	кінці	наведено	рекомендації	щодо	
запобігання	виникненню	небезпеки.
Приклад:
Обережно! Рухомі елементи! 
Робоче колесо, що обертається, може розда-
вити та відрізати кінцівки. Вимкнути виріб та 
дочекатися повної зупинки робочого колеса.

2.2. Загальні правила техніки безпеки
• При	монтажі	або	демонтажі	виробу	не	дозво-
ляється	працювати	у	приміщеннях	та	шахтах	
самостійно	(без	допомоги).	Завжди	має	бути	
друга	особа	(помічник).

• Всі	роботи	(монтаж,	демонтаж,	технічне	
обслуговування,	інсталяцію)	дозволяється	
виконувати	тільки	при	вимкненому	обладнан-
ні.	Обладнання	слід	знеструмити	та	запобігти	
його	повторному	увімкненню.	Всі	рухомі	еле-
менти	повинні	повністю	зупинитися.

• Оператор	повинен	невідкладно	повідомляти	
про	будь-яку	несправність	або	неправильну	
роботу	обладнання	старшому	відповідально-
му	співробітнику.

• У	разі	появи	несправностей,	що	знижують	
безпечність	роботи,	оператор	зобов’язаний	
терміново	вимкнути	все	обладнання.	До	таких	
несправностей	належать:
• Відмова	запобіжних	та/або	контрольних	
пристроїв

• Пошкодження	важливих	деталей
• Пошкодження	електричних	пристроїв,	про-
водів	та	ізоляції.

• Інструменти	та	інше	оснащення	повинні	збе-
рігатися	у	призначених	для	цього	місцях,	щоб	
забезпечити	їх	надійну	та	безпечну	роботу.

• Під	час	роботи	у	закритому	приміщенні	слід	
забезпечити	достатню	вентиляцію.

• Під	час	зварювальних	робіт	та/або	робіт	з	
електрообладнанням	слід	переконатися,	що	
не	існує	небезпеки	вибуху.

• Дозволяється	використовувати	лише	допуще-
ні	та	перевірені	офіційними	службами	засоби	
підйому	та	закріплення	вантажів.

• Засоби	підйому	та	закріплення	вантажів	слід	
вибирати	у	відповідності	до	конкретних	умов	
(погода,	вантажозахоплювальний	пристрій,	
вантаж	і	т.	ін.)	та	ретельно	зберігати.

• Мобільні	допоміжні	підйомні	пристрої	слід	ви-
користовувати	таким	чином,	щоб	забезпечити	
їх	стійкість	під	час	експлуатації.

• Під	час	використання	мобільних	допоміжних	
підйомних	пристроїв	для	підняття	вантажів,	
що	не	направляються,	слід	вжити	всіх	заходів	
щодо	запобігання	їх	перекиданню,	зміщенню,	
зісковзуванню	тощо.

• Слід	вжити	заходів,	щоб	запобігти	знаходжен-
ню	людини	під	підвішеним	вантажем.	Також	
заборонено	переміщувати	вантажі,	що	висять,	
над	робочими	місцями,	на	яких	знаходяться	
люди.

• При	використанні	мобільних	допоміжних	під-
йомних	пристроїв	для	підйому	вантажів	у	разі	
необхідності	(наприклад,	при	обмеженому	
огляді)	слід	залучити	ще	одну	людину,	яка	б	
координувала	дії.

• Вантаж,	що	підіймається,	слід	транспорту-
вати	таким	чином,	щоб	у	разі	відключення	
електропостачання	ніхто	не	постраждав.	За	
погіршення	погодних	умов	виконання	таких	
робіт	просто	неба	слід	припинити.
Слід суворо дотримуватися даних вказівок. 
Недотримання цього може призвести до 
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травмування людей та/або значних пошко-
джень обладнання.

2.3. Використані норми
Цей	виріб	відповідає	вимогам

• різних	нормативних	актів	ЄС,
• різних	гармонізованих	стандартів,
• та	інших	національних	норм.
Точні	відомості	про	нормативні	акти	та	норми,	
що	застосовуються,	наведено	у	Сертифікаті	
відповідності	нормам	ЄС.
Крім	того,	під	час	експлуатації,	монтажу	та	
демонтажу	виробу	додатково	слід	керуватися,	
як	основним	положенням,	різними	національ-
ними	приписами.	До	них	належать,	наприклад,	
правила	техніки	безпеки,	приписи	Союзу	
німецьких	електротехніків	VDE,	Закон	про	
безпеку	обладнання	і	т.	ін.

2.4. Маркування CE
Символ	CE	знаходиться	на	заводській	табличці	
або	неподалік	від	неї.	Фірмова	табличка	крі-
питься	на	корпусі	двигуна	або	на	рамі.

2.5. Електротехнічні роботи
Наші	електроприлади	працюють	з	перемінним	
або	трифазним	струмом.	Слід	дотримуватися	
місцевих	приписів	(наприклад,	VDE	0100).	Під	
час	підключення	потрібно	керуватися	даними	
розділу	«Електричні	з’єднання».	Слід	суворо	
дотримуватися	технічних	вимог!
Якщо виріб був вимкнутий запобіжним при-
строєм, його повторне включення дозволя-
ється лише після усунення несправності.

НЕБЕЗПЕКА враження електричним стру-
мом! 
Неправильне поводження з електричним 
струмом під час електротехнічних робіт 
створює небезпеку для життя! Виконання 
цих робіт слід доручати лише кваліфікова-
ним спеціалістам-електрикам.

УВАГА! Не допускати потрапляння вологи! 
Потрапляння вологи у кабель призводить 
до пошкодження кабелю та виробу. Ніколи 
не занурюйте кінець кабелю у середовище, 
що нагнітається, чи в іншу рідину. Жили, 
що не використовуються, повинні бути 
ізольовані!

2.6. Підключення до електромережі
Оператор	обладнання	повинен	пройти	ін-
структаж	щодо	електроживлення	виробу	та	
способів	його	вимкнення.	Рекомендується	
встановити	автомат	захисту	від	струму	витоку	
(RCD).
Слід	дотримуватися	національних	норм,	стан-
дартів	та	приписів,	а	також	вказівок	місцевих	
підприємств	енергопостачання.
При	підключенні	виробу	до	електричного	пу-
скового	пристрою,	особливо	при	використанні	
таких	електронних	пристроїв,	як	пристрій	

плавного	пуску	або	перетворювач	частоти	з	
метою	дотримання	керівних	положень	щодо	
електромагнітної	сумісності	(ЕМС)	слід	врахо-
вувати	вимоги	виробника	пускових	приладів.	У	
разі	потреби	слід	вжити	заходів	щодо	екрану-
вання	струмоведучих	кабелів	та	керувальних	
ліній	(наприклад,	застосування	екранованих	
кабелів,	фільтрів	тощо).

Виконувати підключення дозволяється лише 
через комутаційні прилади, що відповідають 
гармонізованим стандартам ЄС. Пристрої 
стільникового та радіозв’язку можуть стати 
причиною збоїв у роботі установки.

ОБЕРЕЖНО! Електромагнітне випроміню-
вання! 
Електромагнітне випромінювання створює 
небезпеку для життя людей, які вико-
ристовують електростимулятори серця. 
На установці слід встановити відповідні 
таблички та звернути на це увагу осіб, яких 
це стосується!

2.7. Заземлення
Наші	вироби	(агрегат,	включаючи	запобіжні	
пристрої	та	пульт	управління,	а	також	підйом-
ник)	повинні	бути	заземлені.	У	разі	небезпеки	
контакту	персоналу	з	виробом	чи	середови-
щем,	що	нагнітається	(наприклад,	на	буді-
вельних	майданчиках),	з’єднання	додатково	
повинно	бути	захищене	автоматом	захисту	від	
струму	витоку.

Насосні агрегати захищені від затоплення та 
відповідно до чинних стандартів відповіда-
ють класу захисту IP 68.

Клас захисту встановлених комутаційних 
пристроїв зазначений на їх корпусах та у 
відповідній інструкції з експлуатації.

2.8. Запобіжні та контрольні пристрої
Наші	вироби	можуть	обладнуватися	меха-
нічними	(наприклад,	приймальний	сітчастий	
фільтр)	та/або	електричними	(наприклад,	
датчики	температури,	пристрої	контролю	
порожнини	ущільнення	тощо)	запобіжними	та	
контрольними	пристроями.	Такі	пристрої	слід	
змонтувати	або	приєднати.
Перед	введенням	в	експлуатацію	ці	пристрої,	
наприклад,	датчики	температури,	поплавкові	
вимикачі	і	т.	ін.	повинні	бути	підключені	спеці-
алістом-електриком	та	перевірені	на	предмет	
правильного	функціонування.
Слід	врахувати,	що	для	бездоганного	функціо-
нування	певних	приладів	потрібен	комутацій-
ний	пристрій,	наприклад,	позистор	або	датчик	
PT100.	Цей	комутаційний	пристрій	можна	
придбати	у	виробника	або	у	спеціалізованих	
пунктах	продажу.
Персонал повинен пройти інструктаж щодо 
приладів та принципу їх роботи.
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УВАГА! 
Експлуатація виробу забороняється, якщо 
запобіжні та контрольні пристрої видалені, 
пошкоджені чи не функціонують!

2.9. Дії під час експлуатації обладнання
Під	час	експлуатації	виробу	слід	дотриму-
ватися	діючих	місцевих	законів	та	приписів	
щодо	безпеки	робочого	місця,	попередження	
нещасних	випадків	та	поводження	з	електро-
обладнанням.	З	метою	забезпечення	безпеч-
ного	робочого	процесу	користувач	повинен	
чітко	розподілити	та	визначити	обов’язки	
поміж	персоналом.	Всі	члени	персоналу	несуть	
відповідальність	за	дотримання	приписів.

Виріб	обладнаний	рухомими	частинами.	Під	
час	експлуатації	ці	частини	обертаються	для	
подачі	середовища.	Деякі	складові	робочого	
середовища	можуть	спричиняти	утворення	
гострої	кромки	на	цих	частинах.

ОБЕРЕЖНО! Рухомі елементи! 
Елементи, що обертаються, можуть розда-
вити та відрізати кінцівки. Під час екс-
плуатації забороняється просувати руки у 
гідравлічну систему або торкатися рухомих 
елементів.

• Перед виконанням робіт з технічного об-
слуговування та ремонтних робіт вимкнути 
виріб, від’єднати його від мережі та вжити 
заходів для попередження повторного 
вмикання.

• Дочекайтеся зупинки обертових деталей!

2.10. Експлуатація у вибухонебезпечній атмосфері
Вироби,на	яких	є	позначення	вибухозахисту,	
придатні	для	роботи	у	вибухонебезпечній	
атмосфері.	Для	експлуатації	за	таких	умов,	
обладнання	повинно	відповідати	певним	нор-
мам.	Крім	того,	користувачі	повинні	дотриму-
ватися	певних	правил	поведінки	та	норм.
Вироби,	які	дозволено	використовувати	у	
вибухонебезпечній	атмосфері,	позначаються	
наступним	чином:

• На	заводській	табличці	повинен	бути	символ	
«Ex»!

• На	заводській	табличці	наводяться	відомості	
щодо	можливостей	використання	у	вибухо-
небезпечній	атмосфері	та	сертифікаційний	
номер	вибухозахищеного	виробу
При використанні у вибухонебезпечній 
атмосфері дотримуйтеся також відомостей 
щодо вибухозахисту в подальших розділах!

НЕБЕЗПЕКА через використання приладдя, 
яке не є вибухозахищеним! 
При використанні виробів, сертифікованих 
як вибухозахищені, у вибухонебезпечній 
атмосфері приладдя також повинне бути 
придатним для такого використання! Перед 
використанням перевірте усе приладдя на 
предмет відповідності нормам.

2.11. Середовища, що нагнітаються
Кожне	середовище,	що	нагнітається	відрізня-
ється	за	своїм	складом,	агресивністю,	абра-
зивністю,	вмістом	сухої	речовини	та	багатьма	
іншими	аспектами.	Наші	вироби	можна	засто-
совувати	у	багатьох	сферах.	При	цьому	слід	
звернути	увагу,	що	через	зміну	вимог	(щіль-
ність,	в’язкість	та	склад)	можуть	змінюватися	
певні	робочі	параметри	виробу.

При	використанні	та/або	зміні	середовища	
враховуйте	наступне:

• Вироби,	які	експлуатувалися	у	забрудненій	
воді,	перед	використанням	у	інших	середови-
щах	слід	ретельно	очистити.

• Вироби,	які	експлуатувалися	у	середовищах	
з	вмістом	фекалій	та/або	в	небезпечних	для	
здоров’я	середовищах,	перед	використанням	
у	інших	середовищах	слід	ретельно	очистити.
Слід з’ясувати, чи взагалі допускається 
використання даного обладнання у іншому 
середовищі.

Експлуатація в питній воді неприпустима!

• При	експлуатації	виробів,	які	використовують	
змащувальну	або	охолоджувальну	рідину	
(наприклад,	масло),	слід	звернути	увагу,	що	
у	разі	несправності	контактного	ущільнення	
можливе	потрапляння	даної	рідини	у	робоче	
середовище.

• Нагнітання	легкозаймистих	та	вибухонебез-
печних	середовищ	у	чистій	формі	заборонено!

НЕБЕЗПЕКА! Вибухонебезпечні середови-
ща! 
Нагнітання вибухонебезпечних середовищ 
(наприклад, бензин, гас і т. д.) суворо за-
боронено. Обладнання не призначене для 
нагнітання подібних середовищ!

2.12. Звукове навантаження
Залежно	від	розмірів	та	потужності	виробу	
кВт)	під	час	експлуатації	він	спричиняє	звукове	
навантаження	від	70	до	110	дБ	(A).
Однак	фактичне	звукове	навантаження	зале-
жить	від	декількох	факторів.	Це,	наприклад,	
глибина	та	спосіб	монтажу,	кріплення	при-
ладдя	та	трубопроводу,	робоча	точка,	глибина	
занурення,	тощо.
Ми	рекомендуємо	користувачу	додатково	
провести	заміри	на	робочому	місці,	коли	виріб	
працює	у	на	своєму	робочому	місці	в	експлуа-
таційних	умовах.

УВАГА: Слід носити засоби захисту органів 
слуху! 
Згідно чинного законодавства та приписів 
засоби захисту органів слуху є обов’язко-
вими при звуковому навантаженні понад 85 
дБ (A)! Користувач несе відповідальність за 
дотримання та виконання цих вимог!
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3. Транспортування та зберігання

3.1. Поставка
Після	надходження	вантажу	його	слід	відразу	
перевірити	на	комплектність	та	предмет	від-
сутності	пошкоджень.	У	разі	виявлення	недо-
ліків	слід	повідомити	про	це	компанію-пере-
візника	або	виробника	ще	у	день	надходження	
продукту,	а	інакше	будь-які	претензії	можуть	
бути	відхилені.	Виявлені	пошкодження	слід	
зафіксувати	у	вантажних	або	транспортних	
паперах.

3.2. Транспортування
Під	час	транспортування	дозволяється	вико-
ристовувати	лише	спеціально	передбачені	та	
допущені	для	цього	стропи,	транспортні	засо-
би	та	підйомні	механізми.	Вони	повинні	бути	
розраховані	на	необхідну	вантажопідйомність	
та	гарантувати	безпечне	транспортування	ви-
робу.	При	використанні	ланцюгів,	їх	слід	надій-
но	закріпити,	щоб	уникнути	сповзання.

Персонал	повинен	мати	відповідну	для	прове-
дення	таких	робіт	кваліфікацію	та	перед	їх	по-
чатком	отримати	у	повному	обсязі	інформацію	
про	чинні	місцеві	вимоги	з	техніки	безпеки.
Поставка	виробів	здійснюється	виробником	
або	ж	постачальником	у	відповідній	упаковці.	
Як	правило,	це	виключає	можливість	пошко-
дження	виробу	під	час	транспортування	чи	
зберігання.	При	частому	змінюванні	місця	роз-
ташування	обладнання	слід	дбайливо	зберіга-
ти	упаковку	для	повторного	її	використання.

3.3. Зберігання
Перед	постачанням	вироби	обробляються	
таким	чином,	що	їх	можна	зберігати	щонай-
менше	1	рік.	Перед	тим	як	направити	виріб	
на	проміжне	зберігання	його	слід	ретельно	
очистити!
При	поставленні	на	зберігання	слід	звернути	
увагу	на	наступне:

• Встановити	обладнання	на	міцну	основу	та	
запобігти	перекиданню.	Занурювані	насоси	
для	брудної	води	та	каналізаційні	насоси	слід	
зберігати	у	вертикальному	положенні.

НЕБЕЗПЕКА перекидання! 
Ні в якому разі не ставити виріб, попе-
редньо не закріпивши його. Небезпека 
травмування при перекиданні виробу!

• Наші	вироби	можуть	зберігатися	при	темпе-
ратурі	не	вище	-15 °C.	Складське	приміщення	
повинно	бути	сухим.	Ми	рекомендуємо	збе-
рігати	виріб	у	приміщенні	з	температурою	від	
5 °C	до	25 °C.

• Забороняється	зберігати	обладнання	у	примі-
щеннях,	де	проводяться	зварювальні	роботи,	
оскільки	випромінювання	та	виділення	газу	
можуть	руйнувати	еластомерні	елементи	та	
покриття.

• При	наявності,	напірний	та	всмоктувальний	
патрубки	на	обладнанні	слід	заглушити,	щоб	
запобігти	їх	забрудненню.

• Всі	лінії	електроживлення	слід	закріпити	та	
захистити	їх	від	зламу,	пошкодження	та	по-
трапляння	вологи.

НЕБЕЗПЕКА враження електричним стру-
мом! 
Пошкоджені лінії електроживлення не-
безпечні для життя! Пошкоджені проводи 
повинні бути негайно замінені кваліфікова-
ним спеціалістом-електриком.

УВАГА! Не допускати потрапляння вологи! 
Потрапляння вологи у кабель призводить 
до пошкодження кабелю та виробу. Тому 
ніколи не занурюйте кінець кабелю у сере-
довище, що нагнітається, чи в іншу рідину.

• Виріб	слід	берегти	від	прямого	попадання	
сонячних	променів,	високих	температур,	
морозу	та	пилу.	Високі	або	низькі	температури	
можуть	призвести	до	значного	пошкодження	
робочих	коліс	та	покриття!

• Слід	періодично	прокручувати	робочі	коле-
са.	Це	допоможе	запобігти	заклинюванню	
підшипників	та	поновити	змащувальну	плівку	
контактного	ущільнювального	кільця.

ОБЕРЕЖНО! Гострі кромки! 
На робочих колесах та отворах гідравлічної 
системи можуть утворюватися гострі кром-
ки. Небезпека травмування! Користуйтесь 
захисними рукавицями.

• Перед	введенням	виробу	в	експлуатацію	після	
довготривалого	зберігання	його	слід	очистити	
від	бруду,	наприклад,	пилу	та	залишків	оливи.	
Слід	перевірити	легкість	ходу	та	переконатися	
у	відсутності	пошкоджень	покриття	робочих	
коліс.
Перед введенням в експлуатацію слід пере-
вірити рівень заповнення окремих виробів 
(олива, заливка двигуна і т. д.) та за потреби 
долити необхідні речовини.

Пошкоджене покриття слід негайно віднови-
ти. Лише непошкоджене покриття гарантує 
роботу за призначенням!

Якщо	Ви	будете	дотримуватися	цих	правил,	
Ваш	виріб	зможе	зберігатися	впродовж	трива-
лого	часу.	Пам’ятайте,	що	елементи	з	ела-
стомерів	та	покриття	підвладні	природному	
процесу	окрихчування.	При	зберіганні	більше	
6	місяців	ми	рекомендуємо	перевіряти	їх	та	
в	разі	необхідності	виконувати	заміну.	Для	
з’ясування	відповідних	можливостей	необхід-
но	отримати	консультацію	заводу-виробника.

3.4. Повернення
Продукти,	що	підлягають	поверненню	на	
завод,	повинні	бути	належним	чином	очищені	
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за	запаковані.	Це	означає,	що	виріб	повинен	
бути	очищений	від	бруду,	а,	у	разі	використан-
ня	у	небезпечному	для	здоров’я	середовищі	
—	знезаражений.	Упаковка	повинна	надій-
но	захищати	виріб	від	пошкоджень	під	час	
транспортування.	У	разі	виникнення	питань	
зверніться	до	виробника!

4. Опис виробу
Виріб	виготовляється	з	максимальною	ретель-
ністю	та	постійно	проходить	контроль	якості.	
При	правильному	встановленні	та	регулярному	
технічному	обслуговуванні	гарантується	без-
перебійна	робота	обладнання.

4.1. Використання за призначенням та сфери 
застосування
Моторні	занурювальні	насоси	Wilo-Drain	
MTC 32…	доступні	у	двох	конструктивних	
розмірах:

• малий	конструктивний	розмір	для	висоти	
подачі	до	33	м;

• великий	конструктивний	розмір	для	висоти	
подачі	від	39	до	55	м.
Моторні	занурювальні	насоси	придатні	для	
подачі	наступних	середовищ	у	повторно-ко-
роткочасному	та	постійному	режимі	роботи:

• Без	допуску	використання	у	вибухонебезпеч-
них	зонах:
• брудних	та	стічних	вод	зі	звичайними	до-
мішками;

• стічних	вод	з	туалетів	(якщо	захист	від	ви-
буху	не потрібен)

із	шахт,	ям	та	насосних	станцій,	які	не	з’єднані	
з	загальною	каналізацією.

• З	допуском	використання	у	вибухонебезпеч-
них	зонах:
• забрудненої	та	стічної	води;
• стічної	води	з	вмістом	фекалій;
• комунальної	та	промислової	стічної	води
з	шахт,	ям,	насосних	станцій	та	систем	вида-
лення	води	шляхом	нагнітання,	які	з’єднані	з	
загальною	каналізацією.
Насоси	забороняється	використовувати	для	
перекачування	наступних	середовищ:

• питної	води;
• робочих	середовищ	із	вмістом	твердих	домі-
шок	таких	як	камені,	деревина,	метали,	пісок	
і	т.	ін.

 
НЕБЕЗПЕКА ураження електричним стру-
мом! 
При використанні виробу у плавальних чи 
інших басейнах існує небезпека для життя 
через ураження електричним струмом. 
Необхідно звернути увагу на наступні 
моменти:

• Якщо у басейні знаходяться люди, викори-
стання виробу суворо заборонене!

• Якщо у басейні немає людей, то слід 
вжити заходів відповідно до стандарту 
DIN VDE 0100-702.46 (або відповідних наці-
ональних приписів). 

Виріб застосовується для перекачування 
стічних вод. Тому перекачування питної води 
суворо забороняється!

До	використання	за	призначенням	також	від-
носиться	дотримання	цієї	інструкції.	Будь-яке	
інше	використання	вважається	використанням	
не	за	призначенням.

4.1.1. Вказівка щодо дотримання EN 12050-1 або 
DIN EN 12050-1

Без допуску використання у вибухонебез-
печних зонах
Агрегати	без	допуску	використання	у	вибу-
хонебезпечних	зонах	відповідають	вимогам	
стандарту	EN 12050-1.

З допуском використання у вибухонебезпеч-
них зонах
Агрегати	з	допуском	використання	у	вибу-
хонебезпечних	зонах	відповідають	вимогам	
стандарту	DIN EN 12050-1.

4.2. Конструкція
Агрегати	Wilo-Drain MTC	—	це	захищені	від	
затоплення	моторні	занурювальні	каналіза-
ційні	насоси	з	розташованим	зовні	різальним	
механізмом	з	можливістю	вертикального	ста-
ціонарного	та	переносного	мокрого	монтажу.

Fig. 1.: Опис 

1 Кабель 4
Корпус	гідравлічної	
системи

2 Ручка 5 Напірний	патрубок

3 Корпус	двигуна

4.2.1. Гідравлічна система з встановленим перед 
нею різальним механізмом
Корпус	гідравлічної	системи	та	робоче	колесо	
виготовляються	методом	лиття.	Використову-
ються	відкриті	багатоканальні	робочі	колеса.
Різальний	механізм,	встановлений	перед	
гідравлічною	системою,	виготовляється	з	
твердого	сплаву.
Підключення	зі	сторони	нагнітання	залежно	
від	типу	може	бути	виконане	як	горизонтальне	
фланцеве/різьбове	з’єднання.
Виріб не є самовсмоктувальним, тобто 
робоче середовище повинно подаватися 
незалежно або за допомогою попереднього 
тиску.

4.2.2. Двигун
Корпус	двигуна	виготовляється	методом	
лиття.
Використовуються	двигуни	із	сухим	ходом	у	
виконанні	з	живленням	трифазним	струмом.	
Охолодження	здійснюється	за	допомогою	
середовища,	яке	оточує	двигун.	Корпус	дви-
гуна	відводить	зайве	тепло	безпосередньо	
на	робоче	середовище.	Тому	для	довготри-
валої	експлуатації	(S1)	ці	агрегати	повинні	
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бути	занурені.	Короткочасний	(S2)	та	повтор-
но-короткочасний	режим	(S3)	можливий	при	
зануреному	та	не	зануреному	двигуні.
Двигуни	оснащені	наступними	контрольними	
пристроями:

• Контроль герметичності моторного відділен-
ня (тільки	MTC 32F17...F33): 
контроль	герметичності	повідомляє	про	про-
никнення	води	до	моторного	відділення.

• Контроль температури двигуна: 
контроль	температури	двигуна	захищає	
обмотку	двигуна	від	перегрівання.	За	замовчу-
ванням	для	цього	застосовуються	біметалеві	
датчики.

• Контроль масляної запірної камери: 
Додатково	двигун	може	бути	оснащений	
зовнішнім	електродом	камери	стиску	для	
контролю	масляної	запірної	камери.	Він	по-
відомляє	про	проникнення	води	до	масляної	
запірної	камери	через	контактне	ущільнення	зі	
сторони	середовища.
Довжина	з’єднувального	кабелю	складає	10 м.	
Кабель	ізольований	так,	що	проникнення	води	
неможливе	по	всій	довжині,	і	має	вільний	
кінець.

4.2.3. Ущільнення
Герметизація	робочого	середовища	завжди	
відбувається	з	допомогою	контактного	ущіль-
нення.	Герметизація	моторного	відділення	
залежно	від	типу	відбувається	з	допомогою	
ущільнення	валу	або	контактного	ущільнення.
Масляна	запірна	камера	між	двома	ущіль-
неннями	заповнена	медичною	вазеліновою	
оливою.
Виріб	повністю	заповнюється	вазеліновою	
оливою	при	монтажі.

4.3. Вибухозахист за стандартом ATEX
Двигуни	допущені	для	експлуатації	у	вибухо-
небезпечній	атмосфері	згідно	з	директивою	
ЄС	94/09/EC,	в	якій	потрібні	електричні	прила-
ди	групи	II	категорії	2.
Двигуни	можна	використовувати	в	зоні	1	та	
зоні	2.
Ці двигуни заборонено використовувати в 
зоні 0!

Неелектричні	пристрої,	наприклад,	гідравлічні	
системи,	також	відповідають	положенням	
директиви	ЄС	94/09/EC.

НЕБЕЗПЕКА вибуху! 
Корпус гідравлічної системі під час екс-
плуатації слід повністю заповнити робочим 
середовищем. Якщо корпус гідравлічної 
системи виступає з-під води та/або якщо 
повітря потрапило до гідравлічної системи, 
то виникнення іскри, наприклад, внаслідок 
статичного заряду, може призвести до ви-
буху! Забезпечте вимикання за допомогою 
пристрою захисту від сухого ходу.

4.3.1. Позначення вибухобезпечності 
Позначення	вибухонебезпечності	II 2G Ex d 
IIB T4	на	заводській	табличці	має	наступне	
значення:

• II	=	група	приладів
• 2G	=	категорія	приладів	(2	=	підходить	для	
зони	1,	G	=	гази,	випаровування	й	туман)

• Ex	=	вибухозахищений	прилад	відповідно	до	
європейських	норм

• d	=	тип	вибухозахисту	корпуса	двигуна:	герме-
тична	конструкція

• ІІ	=	позначає	вибухонебезпечні	місця,	за	ви-
нятком	мін

• B	=	призначається	для	використання	з	газами	
виду	B	(усі	гази	окрім	водню,	ацетилену	та	
сірковуглецю)

• T4	=	макс.	температура	поверхні	пристрою	
складає	135 °C

4.3.2. Тип захисту «вибухонепроникна оболонка»
Двигуни	з	цим	типом	захисту	оснащені	систе-
мою	контролю	температури.
Систему контролю температури слід під-
ключати так, щоб при спрацюванні теплового 
реле повторне ввімкнення було можливе 
лише у тому разі, якщо була натиснута рукою 
«кнопка розблокування».

4.3.3. Номер допуску для використання у вибухо-
небезпечних зонах

• MTC 32F17...F33:	PTB	99	ATEX	1156
• MTC 32F39...F55:	PTB	08	ATEX	1005	X

4.4. Режими експлуатації

4.4.1. Режим експлуатації S1 (довготривала робота)
Насос	може	працювати	безперервно	за	умови	
номінального	навантаження,	не	перевищуючи	
при	цьому	максимальну	припустиму	темпера-
туру.

4.4.2. Режим експлуатації S2 (короткочасна робота)
Максимальна	тривалість	експлуатації	зазнача-
ється	у	хвилинах,	наприклад,	S2-15.	Перерва	
повинна	тривати	доти,	доки	різниця	між	
температурою	обладнання	та	температурою	
охолоджувальної	речовини	не	перевищувати-
ме	2 K.

4.4.3. Режим S3 (повторно-короткочасний)
Цей	режим	побудований	на	співвідношенні	
часу	роботи	та	часу	простою.	У	режимі	S3	роз-
рахунок	значень	завжди	відбувається	в	межах	
10-хвилинного	діапазону.

Приклади
• S3	20 % 
Час	роботи	20 %	від	10 хв.	=	2 хв./час	простою	
80 %	від	10 хв.	=	8 хв.

• S3	3 хв. 
Час	роботи	3 хв./час	простою	7 хв.
Якщо	вказується	два	значення,	вони	співвідно-
сяться	одне	з	одним,	наприклад:
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• S3	5 хв./20 хв. 
Час	роботи	5	хв./час	простою	15	хв.

• S3	25 %/20 хв. 
Час	роботи	5 хв./час	простою	15	хв.

4.5. Технічні характеристики

Wilo-Drain MTC 32F 17...33 39...55

Загальні відомості

Мережне	живлення	[U/f]: 3~400 В/50 Гц

Споживання	потужності	
[P1]:

Див.	заводську	табличку

Номінальна	потужність	
двигуна	[P2]:

Див.	заводську	табличку

Макс.	висота	напору	[H]: Див.	заводську	табличку

Макс.	продуктивність	[Q]: Див.	заводську	табличку

Тип	вмикання	[AT]: Див.	заводську	табличку

Температура	середовища	
[t]:

3-40	°C 3-35	°C

Тип	захисту: IP	68 IP	68

Клас	ізоляції	[Cl.]: F F

Частота	обертання	[n]: Див.	заводську	табличку

Макс.	глибина	занурення: 20	м 20	м

Захист	від	вибухів: ATEX ATEX

Вільний	прохід: 6	мм 7 мм

Напірний	патрубок	(PN6):
DN	36/G	1¼/
G2

DN	32

Режими експлуатації

Занурення	[OTS]: S1 S1

Без	занурення	[OTE]: S2 15	хв.* S3 30 %*

Частота включення

Рекомендована: - 20/год.

Максимальна: 15/год. 50/год.

*	Щоб	забезпечити	необхідне	охолодження	
двигуна,	перед	повторним	вмиканням	треба	
повністю	занурити	двигун	що	найменше	на	
1 хвилину!

4.6. Схема позначень

При-
клад: Wilo-Drain MTC 32F17.16/20/3-400-50-2-Ex

MTC Насос	для	стічних	вод	з	чавуну	з	різальним	
механізмом

32 Умовний	прохід	нагнітаючого	патрубка

F Відкрите	багатоканальне	робоче	колесо

17 Макс.	висота	напору,	м

16 Макс.	продуктивність,	м³/год.

20 /10	=	номінальна	потужність	P2,	кВт

3
Виконання	двигуна
1	=	1~
3	=	3~

400 Номінальна	напруга

50 Частота

2 Число	пар	полюсів

Ex з	допуском	використання	у	вибухонебезпеч-
ній	атмосфері	згідно	з	ATEX

4.7. Комплект поставки
• Агрегат	з	кабелем	(довжина	10	м,	вільний	
кінець)

• Інструкція	з	монтажу	та	експлуатації

4.8. Приладдя (постачається опціонально)
• Кабель	довжиною	до	50 м	з	градацією	10 м	
або	індивідуальна	довжина	кабелю	на	замов-
лення

• Пристосування	для	підвішування
• Опора	насоса
• Зовнішній	електрод	камери	стиску
• Регулятори	по	рівню
• Допоміжне	кріпильне	обладнання	й	ланцюги
• Комутаційні	пристрої,	реле	та	штекери

5. Монтаж
Щоб	уникнути	пошкоджень	виробу	та	небез-
печних	травм	при	монтажі	необхідно	дотри-
муватись	наступних	вимог:

• Монтажні	роботи,	в	тому	числі	монтаж	та	
встановлення	виробу,	дозволяється	проводи-
ти	виключно	кваліфікованим	працівникам	з	
дотриманням	вказівок	з	техніки	безпеки.

• Перед	початком	монтажних	робіт	виріб	необ-
хідно	перевірити	на	відсутність	пошкоджень,	
які	могли	виникнути	під	час	транспортування.

5.1. Загальні відомості
При	плануванні	та	експлуатації	установок	для	
очищення	стічних	вод	слід	дотримуватися	
відповідних	міжнародних	та	місцевих	припи-
сів	та	норм	(наприклад,	норм	Об’єднання	по	
технології	очищення	стічних	вод	(ATV)).
Зокрема	при	стаціонарному	типі	монтажу	при	
використанні	довгих	напірних	трубопроводів	
(особливо	при	постійному	підйомі	чи	осо-
бливому	профілі	місцевості)	слід	врахувати	
можливість	гідравлічних	ударів.
Гідравлічні	удари	можуть	призвести	до	
руйнування	агрегату/установки	та	підвищити	
шумове	навантаження	через	удари	заслінки.	
Їх	можна	уникнути	шляхом	вживання	від-
повідних	заходів	(наприклад,	встановлення	
зворотніх	заслінок	з	регульованим	часом	
закриття,	особливого	прокладання	напірного	
трубопроводу).

Після	перекачування	води	з	вмістом	вапна,	
глини	або	цементу	рекомендовано	промити	
виріб	чистою	водою,	щоб	запобігти	утворенню	
відкладень	та	спричиненню	цим	подальшого	
виходу	з	ладу.
У	разі	застосування	регулювання	по	рівню	
слід	враховувати	мінімальний	рівень	зану-
рення.	Не	допускати	утворення	повітряних	
бульбашок	у	корпусі	гідравлічної	системи	та	
системі	трубопроводів;	у	разі	утворення	їх	слід	
усунути	за	допомогою	відповідних	витяжних	
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пристроїв	та/або	незначного	нахилу	виробу	
(при	переносному	монтажі).	Захищайте	виріб	
від	замерзання.

5.2. Типи монтажу
• Вертикальний	стаціонарний	мокрий	монтаж	з	
пристроєм	підвіски

• Вертикальний	переносний	мокрий	монтаж	з	
опорою	насосу

5.3. Робоча зона
Робоча	зона	повинна	бути	чистою,	без	залиш-
ків	твердих	речовин	та	сухою.	За	потреби	слід	
забезпечити	захист	від	низьких	температур	
та	дезінфекцію.	Усі	роботи	у	шахтах	слід	вико-
нувати	з	помічником.	У	випадку	небезпеки	
накопичення	отруйних	або	їдких	газів	слід	
обов’язково	вжити	необхідних	контрзаходів!
При	встановленні	у	шахтах	проектуваль-
ник	повинен	визначити	розмір	шахти	та	час	
охолодження	двигуна	відповідно	до	умов	
навколишнього	середовища.
Для того щоб на сухих двигунах досягалося 
необхідне охолодження, їх необхідно (якщо 
була виконана заміна двигуна), повністю 
заповнити перед повторним вмиканням!

Необхідно	передбачити	можливість	вільного	
монтажу	підйомного	механізму,	оскільки	він	
потрібен	для	монтажу/демонтажу	виробу.	
Місце,	передбачене	для	опускання	та	подаль-
шої	експлуатації	виробу,	повинно	бути	доступ-
ним	для	підйомного	механізму	без	виникнення	
небезпечних	ситуацій.	Саме	обладнання	має	
бути	поставленим	на	міцну	опору.	Для	тран-
спортування	виробу	слід	закріпити	строповий	
засіб	за	передбачені	для	цього	петлі	або	ручку.

Лінії	електроживлення	повинні	бути	прокла-
дені	так,	щоб	в	будь-який	час	забезпечити	
безпечну	експлуатацію	та	безперешкодний	
монтаж/демонтаж	обладнання.	Виріб	забо-
роняється	переносити	або	перетягувати	за	
кабель	електроживлення.	При	використанні	
комутаційних	пристроїв	необхідно	врахову-
вати	відповідний	клас	захисту.	Комутаційні	
пристрої	слід	встановлювати	так,	щоб	вони	
були	захищені	від	затоплення.

Перед	використанням	у	вибухонебезпечній	
атмосфері	слід	переконатися	в	тому,	що	виріб	
та	усе	приладдя	допущені	для	використання	в	
таких	умовах.
Елементи	конструкції	та	фундаменти	повинні	
мати	достатню	міцність,	щоб	забезпечити	на-
дійне	кріплення.	Відповідальність	за	підготов-
ку	фундаментів	та	придатність	їхніх	розмірів,	
міцності	та	несучої	здатності	несе	власник	
обладнання	або	відповідний	постачальник!
Сухий	хід	категорично	заборонений.	Не	можна	
допускати	зниження	рівня	води	нижче	міні-
мального.	Тому	при	значних	коливаннях	рівня	
ми	рекомендуємо	встановлювати	прилад	
регулювання	по	рівню	або	пристрій	захисту	від	
сухого	ходу.

Для	підведення	середовища,	що	нагнітається,	
використовуйте	напрямні	та	відбійні	щитки.	
При	виникненні	струмини	на	поверхні	води	
повітря	вноситься	до	середовища,	що	нагніта-
ється.	Це	призводить	до	несприятливих	умов	
роботи	агрегату.	В	зв’язку	з	кавітацією	виріб	
працює	нерівномірно	та	зазнає	підвищеного	
зносу.

5.4. Монтаж

НЕБЕЗПЕКА перекидання! 
При монтажі виробу та комплектуючих 
роботи за певних обставин виконуються 
безпосередньо на краю басейну чи шах-
ти. Неуважність та/або невірний вибір 
одягу можуть призвести до перекидання. 
Небезпека для життя! Вжити всіх заходів 
безпеки, щоб запобігти цьому.

Під	час	монтажу	виробу	слід	враховувати	
наступне:

• Ці	роботи	повинен	виконувати	кваліфікований	
персонал.	Електротехнічні	роботи	слід	дору-
чити	спеціалісту-електрику.

• Агрегат	піднімати	за	ручку	або	петлю,	в	жод-
ному	випадку	не	піднімати	за	лінію	елек-
троживлення.	При	використанні	ланцюгів	вони	
повинні	бути	з’єднані	за	допомогою	петлі	з	
вушком	або	ручкою.	Дозволяється	використо-
вувати	лише	допущені	будівельно-технічними	
нормами	такелажні	засоби.

• Перевірте	наявну	проектну	документацію	
(монтажні	схеми,	виконання	робочої	зони,	
умови	підведення)	на	точність	і	достовірність.

ВКАЗІВКА

• Якщо	під	час	експлуатації	корпус	двигуна	
виглядає	з	середовища,	дотримуйтесь	вимог	
щодо	відкритого	режиму	експлуатації!	

• Сухий	хід	суворо	заборонений!	Тому	ми	ре-
комендуємо	встановлювати	пристрої	захисту	
від	сухого	ходу.	При	сильних	коливаннях	
рівня	слід	встановити	пристрій	захисту	від	
сухого	ходу!

• Перевірте	поперечний	розріз	кабелю,	що	
використовується,	та	визначте,	чи	його	
достатньо	для	необхідної	довжини	кабелю.	
(Відповідну	інформацію	можна	знайти	в	ка-
талозі,	довідниках	планової	документації	або	
дізнатися	у	сервісної	служби	Wilo.)

• Слід	дотримуватись	правил,	приписів	та	
законів	для	роботи	з	важкими	та	підвішеними	
вантажами.

• Користуйтесь	необхідними	засобами	індиві-
дуального	захисту.

• Роботи	в	шахтах	завжди	слід	виконувати	із	
помічником.	У	випадку	небезпеки	накопичен-
ня	отруйних	або	їдких	газів	слід	обов’язково	
вжити	необхідних	контрзаходів!

• Також	дотримуйтесь	національних	приписів	
щодо	попередження	нещасних	випадків	та	
інструкцій	з	техніки	безпеки	від	професійних	
об’єднань.
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• Перед	монтажем	необхідно	перевірити	по-
криття.	При	виявленні	дефектів	їх	необхідно	
усунути	до	монтажу.

5.4.1. Стаціонарний мокрий монтаж

Fig. 2.: Мокрий монтаж 

1
Пристосування	для	
підвішування

6 Строповий	засіб

2 Клапан	зворотної	течії 7a
Мінімальний	рівень	
води	для	режиму	S1

3 Заслінка 7b
Мінімальний	рівень	
води	для	режимів	S2	
й	S3

4 Коліно 8
Захисний	відбійний	
щиток

5
Напрямна	труба 
(встановлюється	за-
мовником!)

9 Впуск

A Мінімальні	відстані	при	паралельній	роботі

B Мінімальні	відстані	при	змінній	роботі

При	мокрому	монтажу	повинен	бути	вста-
новлений	пристрій	підвіски.	Його	необхідно	
замовити	у	виробника	окремо.	До	нього	під-
ключається	система	трубопроводів	на	стороні	
нагнітання.
Приєднана система трубопроводів повинна 
бути самонесною, тобто не повинна спира-
тись на пристрій підвіски.

Робоча	зона	повинна	бути	розрахована	таким	
чином,	щоб	пристрій	підвіски	міг	встановлю-
ватись	та	експлуатуватись	без	проблем.

1. Встановити	пристрій	підвіски	у	робочій	зоні	та	
підготувати	виріб	до	експлуатації	на	пристрої	
підвіски.

2. Перевірити	міцність	кріплення	та	працездат-
ність	пристрою	підвіски.

3.	 Закріпити	виріб	до	стропового	засобу,	підій-
няти	та	повільно	опустити	на	напрямні	труби	
у	робочій	зоні.	При	спусканні	трохи	натягу-
вати	лінії	електроживлення.	Коли	виріб	буде	
під’єднаний	до	пристрою	підвіски,	захистити	
лінії	електроживлення	належним	чином	від	
падіння	та	пошкодження.

4. Правильне	робоче	положення	досягається	
автоматично	і	нагнітаючий	патрубок	гермети-
зується	за	рахунок	своєї	власної	ваги.

5. При	новому	монтажу:	Заповнити	водою	
робочу	зону	та	видалити	повітря	з	напірного	
трубопроводу.

6. Ввести	виріб	в	експлуатацію,	як	описано	в	
розділі	«Введення	в	експлуатацію».

5.4.2. Переносний мокрий монтаж

Fig. 3.: Переносний монтаж 

1 Строповий	засіб 5 Шлангова	муфта	Storz

2 Опора	насоса 6 Напірний	шланг

3 Коліно 7a
Мін.	рівень	води	у	
режимі	S1

4 Фіксована	муфта	Storz 7b
Мін.	рівень	води	у	
режимі	S2	й	S3

При	даному	типі	монтажу	виріб	слід	устат-
кувати	опорою	(постачається	як	опція).	Вона	
встановлюється	на	всмоктувальному	патруб-
ку	та	забезпечує	утворення	мінімального	
просвіту	і	надійне	встановлення	на	міцній	
основі.	В	цьому	виконанні	можливе	будь-яке	
розміщення	в	робочій	зоні.	При	використанні	
в	робочих	зонах	з	м’яким	ґрунтом	необхідно	
застосувати	тверду	опору,	щоб	запобігти	опу-
сканню.	Зі	сторони	нагнітання	приєднується	
напірний	шланг.

При	тривалій	експлуатації	в	цьому	типі	монта-
жу	агрегат	повинен	бути	закріплений	на	ґрунті.	
Це	запобігає	виникненню	вібрації	та	забезпе-
чує	спокійну	роботу	з	невеликим	зносом.

1. Встановити	опору	насоса	на	всмоктувальний	
патрубок.

2. Встановити	коліно	на	нагнітаючий	патрубок.
3.	 Прикрутити	фіксовану	муфту	Storz	до	коліна	і	

закріпити	напірний	шланг	з	муфтою	Storz.
4. Прокласти	струмоведучий	кабель	таким	чи-

ном,	щоб	його	не	можна	було	пошкодити.
5. Розташувати	виріб	у	робочій	зоні.	За	потреби	

закріпити	строповий	засіб	за	ручку,	підійняти	
виріб	та	опустити	його	у	передбачене	місце	
(шахту,	яму).

6. Переконатися,	що	виріб	розташований	вер-
тикально	та	встановлений	на	міцній	основі.	Не	
допускати	просідання!

7. Доручити	підключення	виробу	до	електро-
мережі	спеціалісту-електрику	та	перевірити	
напрямок	обертання	відповідно	до	розділу	
«Введення	в	експлуатацію».

8.	 Напірний	шланг	прокласти	таким	чином,	щоб	
він	не	пошкодився.	За	необхідності	закріпити	у	
потрібному	місці	(наприклад,	на	зливі).

НЕБЕЗПЕКА через обривання напірного 
шланга! 
Через неконтрольоване обривання чи 
вибивання напірного шланга можливе 
отримання ушкоджень. Напірний шланг 
слід закріпити відповідним чином. Уникати 
перегинання напірного шланга.

УВАГА! Небезпека отримання опіків! 
Частини корпусу можуть нагріватися до 
температури набагато вищої від 40 °C. Не-
безпека отримання опіків! Після вимкнення 
дайте виробу охолонути до температури 
навколишнього середовища.

5.4.3. Регулювання по рівню
Система	регулювання	по	рівню	може	визнача-
ти	рівень	заповнення	і	автоматично	вмикати	та	
вимикати	агрегат.	Визначення	рівня	запо-
внення	може	здійснюватися	за	допомогою	
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поплавкового	вимикача,	шляхом	вимірювання	
тиску	та	ультразвукового	вимірювання.
При	цьому	необхідно	звернути	увагу	на	на-
ступні	моменти:

• При	використанні	поплавкових	вимикачів	слід	
передбачити	можливість	їх	вільного	пересу-
вання	у	камері!

• Не	можна	допускати	зниження	рівня	води	
нижче	мінімального!

• Не	можна	перевищувати	максимальну	частоту	
комутації!

• При	сильних	коливаннях	рівня	заповнення	
регулювання	по	рівню	слід	здійснювати	з	
використанням	двох	точок	вимірювання.	Так	
можна	досягнути	більшої	різниці	значень	вми-
кання	та	вимикання.

Встановлення
Правильне	встановлення	системи	регулювання	
по	рівню	описується	в	інструкції	з	монтажу	та	
експлуатації	системи	регулювання	по	рівню.
Дотримуйтеся приписів щодо максимальної 
частоти спрацювання та мінімального рівня 
заповнення!

5.5. Пристрій захисту від сухого ходу
Для	забезпечення	необхідного	охолодження	
залежно	від	режиму	роботи	агрегат	повинен	
бути	занурений	у	робоче	середовище.	Також	
обов’язково	слідкуйте,	щоб	повітря	не	потра-
пляло	до	корпусу	гідравлічної	системи.
Виріб	завжди	повинен	бути	занурений	у	ро-
боче	середовище	до	верхньої	кромки	корпусу	
гідравлічної	системи	або	в	разі	потреби	до	
верхньої	кромки	корпусу	двигуна.	Для	опти-
мального	забезпечення	надійності,	ми	реко-
мендуємо	встановлювати	пристрій	захисту	від	
сухого	ходу.
Надійність	досягається	завдяки	поплавковим	
вимикачам	або	електродам.	Поплавковий	ви-
микач	чи	електрод	встановлюється	у	шахті	та	
вимикає	виріб,	якщо	рівень	опускається	нижче	
мінімального	рівня	занурення	у	воду.	Якщо	
захист	від	сухого	ходу	при	сильному	коливанні	
рівня	буде	здійснюватися	лише	за	допомогою	
одного	поплавкового	вимикача	або	електро-
да,	існує	небезпека,	що	агрегат	буде	постійно	
вмикатися	та	вимикатися!	Це	може	призвести	
до	перевищення	максимального	допустимого	
числа	вмикань	(цикли	вмикань)	двигуна.

5.5.1. Засоби запобігання великих циклів вмикань
• Ручне	скидання 
При	цьому	варіанті	після	того,	як	рівень	опус-
кається	нижче	мінімального	покриття	водою,	
двигун	вимикається,	а	при	достатньому	рівні	
води	його	слід	знову	увімкнути	вручну.

• Окрема	точка	повторного	ввімкнення 
За	допомогою	другої	точки	перемикання	
(додатковий	поплавок	або	електрод)	забез-
печується	достатня	різниця	між	точками	вми-
кання	та	вимикання.	Це	запобігає	постійному	
перемиканню.	Цю	функцію	можна	реалізувати	
за	допомогою	реле	регулювання	рівня.

5.6. Підключення до електромережі

НЕБЕЗПЕКА для життя через ураження 
електричним струмом! 
При неправильному підключенні до елек-
тромережі існує небезпека для життя 
через ураження електричним струмом. 
Доручайте підключення до електромережі 
лише спеціалісту-електрику, сертифіко-
ваному місцевим підприємством енерго-
постачання. Підключення слід здійснювати 
відповідно до місцевих приписів.

• Струм	та	напруга	мережі	повинні	відповідати	
даним	на	заводській	табличці.

• Прокладіть	кабелі	живлення	відповідно	до	
діючих	норм/приписів	та	під’єднайте	з	ураху-
ванням	призначення	жил.

• Слід	підключити	та	перевірити	на	справність	
наявні	контрольні	прилади,	наприклад,	при-
стрій	контролю	температури	двигуна.

• Для	функціонування	двигунів	трифазного	
струму	необхідне	поле,	що	обертається	за	
годинниковою	стрілкою.

• Виконайте	заземлення	виробу	відповідно	до	
приписів. 
Стаціонарні	вироби	слід	заземлити	відповідно	
до	діючих	національних	стандартів.	За	наяв-
ності	окремого	захисного	проводу	його	слід	
під’єднати	до	позначеного	отвору	або	клеми	
заземлення	(;)	за	допомогою	спеціального	
гвинта,	гайки,	зубчатої	та	підкладної	шайби.	
Поперечний	переріз	захисного	проводу	має	
відповідати	місцевим	приписам.

• Для двигунів з вільним кінцем кабелю слід 
використовувати захисний автомат.	Рекомен-
дується	використовувати	автомат	захисту	від	
струму	витоку	(RCD).

• Комутаційні	пристрої	продаються	окремо	як	
приладдя.

5.6.1. Захист запобіжником зі сторони мережі
Необхідні	вхідні	запобіжники	мають	відпо-
відати	пусковому	струму.	Пусковий	струм	
зазначений	на	заводській	табличці.
На	вході	слід	використовувати	лише	інерційні	
запобіжники	чи	запобіжні	автомати	з	характе-
ристикою	К.

5.6.2. Двигун трифазного струму

Fig. 4.: Схема підключення для прямого вмикання 

6-жильний з’єднувальний кабель (MTC 32F39...)

№	жили Клема

1 U

2 V

3 W

4
Контроль	температури	обмотки

5

PE	(зел.-
жовт.)

Заземлення	(PE)
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7-жильний з’єднувальний кабель (MTC 32F17...F33)

№	жили Клема

3 U

4 V

5 W

1
Контроль	температури	обмотки

2

6
Контроль	герметичності	моторного	
відділення

PE	(зел.-
жовт.)

Заземлення	(PE)

Fig. 5.: Схема підключення «зірка — трикутник» 

10-жильний з’єднувальний кабель (MTC 32F49...F55)

№	жили Клема

1 U1

2 U2

3 V1

4 V2

5 W1

6 W2

7 Контроль	температури	обмотки

8 без

9 Контроль	температури	обмотки

PE	(зел.-
жовт.)

Заземлення	(PE)

Виконання	для	живлення	трифазним	стру-
мом	постачається	з	вільними	кінцями	кабелів.	
Підключення	до	електромережі	здійснюється	
шляхом	приєднання	до	клем	у	розподільній	
коробці.
Підключення до електромережі повинен 
виконувати спеціаліст-електротехнік!

5.6.3. Підключення контрольних пристроїв
Контрольні	пристрої	мають	бути	завжди	під-
ключеними!

Контроль температури двигуна
• Біметалеві	датчики	слід	підключати	через	
реле	зміни	значення.	Для	цього	ми	реко-
мендуємо	використовувати	реле	«CS-MSS».	
Порогове	значення	тут	вже	установлене	попе-
редньо.	При	використанні	за межами вибухо-
небезпечних зон	датчики	можна	підключати	
безпосередньо	у	розподільній	шафі.	Параме-
три	підключення:

• MTC 32F17...F33: 
макс.	250 В	(змінний	струм),	2,5 A,	cos	φ	= 1

• MTC 32F39...F55: 
макс.	250 В	(змінний	струм),	1,2 A,	cos	φ	
= 0,6

• При	досягненні	порогового	значення	повинне	
відбутися	вимикання.

При використанні у вибухонебезпечній 
атмосфері: Вимикання з допомогою модуля 
контролю температури повинно відбуватися 
з блокуванням повторного вмикання! Тобто 
повторне вмикання повинно бути можливим 
тільки після того, яке буде натиснута кнопка 
розблокування!

Гарантія	не	поширюється	на	пошкодження	
обмотки	у	зв’язку	з	недостатнім	контролем	
двигуна!

Контроль герметичності моторного відділен-
ня (тільки MTC 32F17...F33)

• Електрод,	призначений	для	перевірки	гер-
метичності	в	моторному	відділенні,	має	бути	
приєднаний	через	реле	зміни	значення.	Для	
цього	ми	рекомендуємо	використовувати	
реле	«NIV 101».	Порогове	значення	становить	
30 кОм.	При	досягненні	порогового	значення	
повинне	відбутися	вимикання.

Підключення додаткового електрода камери 
стиску для масляної запірної камери

• Електрод	камери	стиску	має	бути	приєднаний	
через	реле	зміни	значення.	Для	цього	ми	ре-
комендуємо	використовувати	реле	«ER 143».	
При	використанні	не у вибухонебезпечних 
зонах	може	застосовуватись	реле	„NIV 101“.	
Порогове	значення	становить	30 кОм.	При	
досягненні	порогового	значення	повинне	від-
бутися	попередження	або	вимикання.

УВАГА! 
Якщо відбувається лише попередження, 
то через проникнення води агрегат може 
зазнати тотальної руйнації. Тому ми завжди 
рекомендуємо виконувати вимикання!

5.7. Захист двигуна та види вмикання

5.7.1. Захист двигуна
Мінімальні	вимоги	до	двигунів	з	вільним	кін-
цем	кабелю:	наявність	термореле/захисного	
автомата	двигуна	з	температурною	компен-
сацією,	диференціальним	спрацюванням	та	
блокуванням	повторного	запуску	відповідно	
до	стандарту	VDE	0660	або	аналогічних	націо-
нальних	приписів.
Якщо	виріб	під’єднаний	до	електромережі	з	
частими	збоями,	ми	рекомендуємо	замовнику	
скористатися	додатковими	засобами	захисту	
(наприклад,	реле,	що	спрацьовують	при	підви-
щенні/пониженні	напруги,	випаданні	фази,	
попаданні	блискавки	і	т.	ін.).	Ми	також	реко-
мендуємо	встановлювати	автомат	захисту	від	
струму	витоку.

При	підключенні	виробу	дотримуйтесь	діючих	
місцевих	приписів	та	законів.
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5.7.2. Види вмикання

Пряме включення
При	повному	навантаженні	захисний	авто-
мат	двигуна	повинен	бути	налаштований	на	
номінальний	струм	відповідно	до	заводської	
таблички.	У	режимі	часткового	навантаження	
рекомендовано	налаштувати	автомат	захисту	
двигуна	на	струм,	що	на	5 %	вище	від	вимірю-
ваного	у	робочій	точці.

Пуск, перемикання з зірки на трикутник
Якщо	захист	двигуна	інстальований	у	фазу	об-
мотки	двигуна:	Автомат	захисту	двигуна	слід	
налаштувати	на	0,58	номінального	струму.
Якщо	захист	двигуна	інстальований	на	ме-
режний	провід:	Автомат	захисту	двигуна	слід	
налаштувати	на	номінальний	струм.
Пусковий	період	при	з’єднанні	зіркою	не	по-
винен	перевищувати	3	с.

Вмикання за допомогою плавного пуску
• При	повному	навантаженні	захисний	авто-
мат	двигуна	повинен	бути	налаштований	на	
номінальний	струм	в	робочій	точці.	У	режимі	
часткового	навантаження	рекомендовано	на-
лаштувати	автомат	захисту	двигуна	на	струм,	
що	на	5 %	вище	від	вимірюваного	у	робочій	
точці.

• Споживання	струму	під	час	загальної	екс-
плуатації	повинне	бути	нижче	номінального	
струму.

• Через	додатковий	захист	двигуна	запуск	і	рух	
по	інерції	мають	бути	завершені	протягом	30 с.

• Щоб	уникнути	потужності	втрат	від	час	
експлуатації,	слід	перемкнути	електронний	
стартер	(плавний	пуск)	після	досягнення	нор-
мального	режиму.

Робота з перетворювачем частоти
Виріб	не	може	працювати	через	перетворювач	
частоти.

6. Введення в експлуатацію
Розділ	«Введення	в	експлуатацію»	містить	всі	
важливі	вказівки	для	обслуговуючого	персо-
налу	щодо	забезпечення	надійного	введення	в	
експлуатацію	та	користування	виробом.
Наступні	граничні	умови	слід	обов’язково	
перевіряти	та	дотримуватися	їх:

• тип	монтажу;
• Режим	експлуатації
• Мін.	занурення/макс.	глибина	занурення

Після довготривалої перерви у роботі слід 
перевіряти граничні умови, у разі виявлення 
несправностей — усунути їх!

Цю	інструкцію	слід	завжди	зберігати	поблизу	
виробу	або	у	спеціально	призначеному	місці,	
де	вона	буде	постійно	доступною	обслуговую-
чому	персоналу.
Щоб	запобігти	травмуванню	персоналу	та	ма-
теріальним	збиткам	під	час	введення	виробу	

в	експлуатацію	слід	дотримуватись	наступних	
вимог:

• вводити	агрегат	в	експлуатацію	дозволяється	
лише	кваліфікованому,	спеціально	вивчено-
му	персоналу	за	умови	дотримання	правил	
техніки	безпеки;

• Весь	персонал,	що	працює	біля	виробу	чи	з	
виробом,	повинен	отримати,	прочитати	та	
зрозуміти	цю	інструкцію.

• Усі	запобіжні	пристрої	та	схеми	аварійного	ви-
микання	підключені	та	перевірені	на	предмет	
бездоганного	функціонування.

• Налаштовувати	електротехнічну	та	механічну	
частину	обладнання	дозволяється	лише	квалі-
фікованому	персоналу.

• Виріб	призначений	для	використання	з	дотри-
манням	вказаних	умов	експлуатації.

• Робоча	зона	виробу	не	може	бути	місцем	
знаходження	людей!	Під	час	вмикання	та/або	
експлуатації	у	робочій	зоні	не	повинно	бути	
людей.

• Роботи	в	шахтах	слід	виконувати	із	помічни-
ком.	Якщо	існує	небезпека	утворення	отруй-
них	газів,	забезпечте	достатню	вентиляцію.

6.1. Електрична система
Підключення	виробу	та	прокладання	ліній	
електроживлення	здійснене	відповідно	до	
розділу	«Монтаж»,	а	також	норм	Союзу	ні-
мецьких	електротехніків	VDE	та	національних	
норм.
Виріб	захищений	запобіжниками	та	заземле-
ний	відповідно	до	приписів.
Слідкуйте	за	правильністю	напрямку	обертан-
ня!	При	неправильному	напрямку	обертання	
агрегат	не	забезпечує	необхідної	продуктив-
ності	та,	внаслідок	цього,	за	несприятливих	
обставин	може	вийти	з	ладу.
Усі	контрольні	прилади	підключені	та	переві-
рені	на	предмет	функціонування.

НЕБЕЗПЕКА враження електричним стру-
мом! 
Через неправильне поводження з елек-
тричним струмом існує небезпека для 
життя! Підключення усіх виробів, які по-
стачаються з вільними кінцями кабелів (без 
штекерів), повинно здійснюватись кваліфі-
кованим спеціалістом-електриком.

6.2. Контроль напрямку обертання
Напрямок	обертання	компонентів	виро-
бу	перевірений	та	налаштований	на	заводі.	
Підключення	слід	здійснювати	з	урахуванням	
позначок	жил.
Перед	занурюванням	слід	перевірити	пра-
вильність	напрямку	обертання	виробу.
Випробувальний пуск слід здійснювати 
відповідно до загальних умов експлуатації. 
Ввімкнення не зануреного агрегату суворо 
заборонено!
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6.2.1. Перевірка напрямку обертання
Напрямок	обертання	повинен	перевірити	
місцевий	спеціаліст-електрик	зі	спеціальним	
приладом	для	контролю	обертових	полів.	
Для	правильного	напрямку	обертання	необ-
хідне	поле,	що	обертається	за	годинниковою	
стрілкою.
Виріб не призначений для роботи з полем, що 
обертається проти годинникової стрілки!

6.2.2. При неправильному напрямку обертання

При використанні комутаційних пристроїв 
Wilo
Комутаційні	пристрої	Wilo	розроблені	таким	
чином,	щоб	підключені	вироби	оберталися	у	
правильному	напрямку.	При	неправильному	
напрямку	обертання	слід	поміняти	місцями	
2	фази/проводи	лінії	живлення,	яка	веде	до	
комутаційного	пристрою.

При встановленні розподільної коробки
При	неправильному	напрямку	обертання	у	
двигунах	з	прямим	запуском	слід	поміняти	
місцями	2	фази,	у	двигунах	з	запуском	за	
схемою	«зірка	—	трикутник»	поміняти	міс-
цями	з’єднання	двох	обмоток,	наприклад,	U1	
замість	V1	та	U2	замість	V2.

6.3. Регулювання по рівню
Правильне	налаштування	регулювання	по	
рівню	описується	в	інструкції	з	монтажу	та	
експлуатації	системи	регулювання	по	рівню.
Необхідно	перевірити	наступні	моменти:

• При	використанні	поплавкових	вимикачів	слід	
передбачити	можливість	їх	вільного	пересу-
вання	у	камері!

• Правильна	фіксація	струмоведучих	кабелів.
• Не	можна	допускати	зниження	рівня	води	
нижче	мінімального!

• Не	можна	перевищувати	максимальну	частоту	
комутації!

6.4. Експлуатація у вибухонебезпечних зонах
За	визначення	вибухонебезпечної	зони	
відповідальність	несе	користувач.	У	ме-
жах	вибухонебезпечної	зони	дозволяється	
використовувати	лише	вироби,	допущені	для	
використання	у	таких	умовах.
Перед використанням у вибухонебезпечній 
зоні слід перевірити встановлені комутаційні 
пристрої та штекери.

На	заводських	табличках	виробів,	допущених	
до	використання	у	вибухонебезпечних	зонах,	
знаходяться	наступні	позначки:

• Знак	ATEX
• Класифікація	вибухозахищених	виробів,	на-
приклад,	Ex	d	IIB	T4

• Номер	допуску	для	використання	у	вибухоне-
безпечних	зонах,	наприклад,	ATEX1038X

НЕБЕЗПЕКА для життя через можливість 
вибуху! 
Продукти без позначки «Ex» не допущені 
до використання у вибухонебезпечних зо-
нах! Усе приладдя (включаючи комутацій-
ний пристрій/штекер) має бути допущене 
до використання у вибухонебезпечній зоні!

Для того щоб на сухих двигунах досягалося 
необхідне охолодження, їх необхідно (якщо 
була виконана заміна двигуна), повністю 
заповнити перед повторним вмиканням!

6.5. Введення в експлуатацію
Під	час	поставки	допускаються	невеликі	
витоки	оливи	через	контактне	ущільнювальне	
кільце,	але	перед	опусканням	та/або	занурен-
ням	обладнання	у	середовище,	що	нагнітаєть-
ся,	їх	слід	видалити.
Робоча зона агрегату не може бути робочим 
місцем! Під час вмикання та/або експлуатації 
у робочій зоні не повинно бути людей.

Перед	першим	вмиканням	слід	перевірити	
монтаж	відповідно	до	розділу	«Монтаж»,	а	
також	перевірити	ізоляцію	відповідно	до	роз-
ділу	«Технічне	обслуговування».

ОБЕРЕЖНО! Небезпека роздавлювання! 
При переносному монтажі можливе пере-
кидання агрегату при вмиканні та/або під 
час експлуатації. Переконайтеся в тому, 
що агрегат встановлений на міцній основі і 
опора насоса змонтована правильно.

Агрегат,	який	перекинувся,	слід	вимкнути	пе-
ред	поверненням	у	початкове	положення.

6.5.1. Перед вмиканням
Необхідно	перевірити	наступні	моменти:

• Кабелепровід	–	відсутність	петель,	легке	
натягування

• Перевірити	температуру	робочого	середовища	
та	глибину	занурення,	див.	«технічні	характе-
ристики»

• Якщо	на	боці	нагнітання	використовується	
шланг,	то	його	перед	використанням	слід	про-
мити	чистою	водою,	щоб	запобігти	засмічен-
ню	відкладеннями

• Очистити	зумпф	насоса	від	грубих	забруднень
• Очистити	систему	трубопроводів	з	боку	нагні-
тання	та	всмоктування

• Відкрити	усі	заслінки	з	боку	нагнітання	та	
всмоктування
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НЕБЕЗПЕКА для життя через можливість 
вибуху 
Якщо під час експлуатації заслінки закриті 
на стороні всмоктування та нагнітання, то 
середовище в корпусі гідравлічної системи 
буде нагріватися через вплив руху подачі. 
Через нагрівання в корпусі гідравлічної сис-
теми утворюється сильний тиск. Цей тиск 
може спричинити вибух агрегату! Перед 
вмиканням, перевірте, чи всі заслінки від-
криті та відкрийте заслінки, що закриті.

• Корпус	гідравлічної	системи	повинен	бути	
заповнений	середовищем,	тобто	у	ньому	не	
повинно	бути	повітря.	Випускання	повітря	
може	здійснюватися	через	відповідні	витяж-
ні	пристрої	на	установці	або,	через	різьбову	
пробку	витяжного	отвору	на	напірному	па-
трубку	при	її	наявності.

• Перевірити	міцність	та	правильність	кріплення	
комплектуючих,	системи	трубопроводів	та	
пристрою	підвіски

• Перевірити	наявні	регулятори	по	рівню	або	
пристрої	захисту	сухого	ходу

6.5.2. Після включення
Під	час	пуску	спостерігається	короткочасне	
перевищення	номінального	струму.	Після	
завершення	даного	процесу	робочий	струм	не	
повинен	перевищувати	номінальний.
Якщо	двигун	не	набирає	обертів	відразу	після	
запуску,	його	слід	негайно	вимкнути.	Перед	
повторним	вмиканням	слід	витримати	не-
обхідні	перерви	між	вмиканнями,	що	вказані	
у	розділі	«Технічні	характеристики».	У	разі	
повторної	несправності	агрегат	слід	негайно	
вимкнути.	Повторний	запуск	дозволяється	
тільки	після	усунення	несправності.

6.6. Дії під час експлуатації обладнання
Під	час	експлуатації	виробу	слід	дотриму-
ватися	діючих	місцевих	законів	та	приписів	
щодо	безпеки	робочого	місця,	попередження	
нещасних	випадків	та	поводження	з	електро-
обладнанням.	З	метою	забезпечення	безпеч-
ного	робочого	процесу	користувач	повинен	
чітко	розподілити	та	визначити	обов’язки	
поміж	персоналом.	Всі	члени	персоналу	несуть	
відповідальність	за	дотримання	приписів.

Виріб	обладнаний	рухомими	частинами.	Під	
час	експлуатації	ці	частини	обертаються	для	
подачі	середовища.	Деякі	складові	робочого	
середовища	можуть	спричиняти	утворення	
гострої	кромки	на	цих	частинах.

ОБЕРЕЖНО! Рухомі елементи! 
Елементи, що обертаються, можуть розда-
вити та відрізати кінцівки. Під час екс-
плуатації забороняється просувати руки у 
гідравлічну систему або торкатися рухомих 
елементів.

• Перед виконанням робіт з технічного об-
слуговування та ремонтних робіт вимкнути 
виріб, від’єднати його від мережі та вжити 
заходів для попередження повторного 
вмикання.

• Дочекайтеся зупинки обертових деталей!

Слід	регулярно	перевіряти	наступні	параме-
три:
• Робоча	напруга	(допустиме	відхилення	 
+/-5 %	від	номінальної)

• Частота	(допустиме	відхилення	+/-	2 %	від	
номінальної)

• Споживання	струму	(допустиме	відхилення	
між	фазами	макс.	5 %)

• Різниця	між	напругою	окремих	фаз	(макс.	
1 %)

• Частота	включення	та	пауз	(див.	Технічні	
характеристики)

• При	потраплянні	повітря	до	подачі	у	разі	не-
обхідності	слід	встановити	відбійний	щиток.

• Мінімальне	занурення,	регулювання	по	рів-
ню,	захист	від	сухого	ходу

• Спокійна	робота
• Заслінки	у	лінії	подачі	та	напірному	
трубопроводі	повинні	бути	відкриті

НЕБЕЗПЕКА для життя через можливість 
вибуху 
Якщо під час експлуатації заслінки закриті 
на стороні всмоктування та нагнітання, то 
середовище в корпусі гідравлічної системи 
буде нагріватися через вплив руху подачі. 
Через нагрівання в корпусі гідравлічної сис-
теми утворюється сильний тиск. Цей тиск 
може спричинити вибух агрегату! Перед 
вмиканням, перевірте, чи всі заслінки від-
криті та відкрийте заслінки, що закриті.

7. Виведення з експлуатації/утилізація
• Усі	роботи	слід	проводити	з	максимальною	
ретельністю.

• Потрібно	користуватись	необхідними	засоба-
ми	індивідуального	захисту.

• Під	час	роботи	у	басейнах	та/або	резервуарах	
слід	обов’язково	вживати	заходів	для	захисту,	
передбачених	місцевим	законодавством.	Для	
страхування	повинен	бути	помічник.

• Для	підняття	та	опускання	виробу	слід	вико-
ристовувати	бездоганні	в	технічному	плані	
підйомні	механізми	та	допущені	до	експлуата-
ції	стропові	засоби.
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НЕБЕЗПЕКА для життя через неправильну 
роботу! 
Стропові засоби та підйомні механізми 
повинні бути технічно бездоганними. Лише 
якщо підйомний механізм знаходиться в 
бездоганному технічному стані, дозволя-
ється починати роботи. Без такої перевірки 
виникає небезпека для життя!

7.1. Тимчасове виведення з експлуатації
При	такому	вимкненні	виріб	залишається	
вбудованим	та	не	відключається	від	електро-
мережі.	При	тимчасовому	припиненні	екс-
плуатації	виріб	повинен	залишатися	повні-
стю	зануреним,	щоб	забезпечити	захист	від	
замерзання	та	криги.	Слід	вжити	заходів,	щоб	
не	допустити	зниження	температури	у	робочій	
зоні	та	температури	рідини,	що	нагнітається,	
нижче	+3 °C.

Таким	чином,	виріб	в	будь-який	момент	
готовий	до	експлуатації.	Після	довготривалої	
перерви	у	роботі	періодично	(кожні	один-три	
місяці)	слід	вмикати	обладнання	на	5	хвилин	
для	проведення	функціональної	перевірки.

УВАГА! 
Пробне включення дозволяється здійсню-
вати тільки в допустимих умовах експлуа-
тації. Не дозволяється сухий хід! Недотри-
мання інструкцій може призвести до повної 
руйнації!

7.2. Остаточне виведення з експлуатації для тех-
нічного обслуговування чи зберігання
Слід	вимкнути	установку	та	доручити	кваліфі-
кованому	спеціалісту-електрику	відключення	
виробу	від	електромережі,	а	також	вжити	за-
ходів	для	попередження	повторного	несанк-
ціонованого	ввімкнення.	Після	цього	можна	
розпочинати	демонтаж,	технічне	обслугову-
вання	та	здавати	обладнання	на	зберігання.

НЕБЕЗПЕКА! Отруйні речовини! 
Вироби, що використовуються для наг-
нітання небезпечного для здоров’я сере-
довища, перед проведенням будь-яких 
робіт мають бути знезаражені! Інакше існує 
небезпека для життя! При цьому вико-
ристовуйте необхідні засоби індивідуаль-
ного захисту!

УВАГА! Небезпека отримання опіків! 
Частини корпусу можуть нагріватися до 
температури набагато вищої від 40 °C. Не-
безпека отримання опіків! Після вимкнення 
дайте виробу охолонути до температури 
навколишнього середовища.

7.2.1. Демонтаж
При	переносному	мокрому	монтажі	після	від-
ключення	від	електромережі	та	спорожнення	
напірного	трубопроводу	виріб	можна	підняти	

з	ями.	За	необхідності	слід	спочатку	демон-
тувати	шланг.	За	необхідності	тут	також	слід	
використовувати	підйомний	пристрій.
При	стаціонарному	мокрому	монтажі	з	при-
строєм	підвіски	виріб	підіймається	з	шахти	
ланцюгом	або	підйомним	тросом	за	допомо-
гою	підйомного	пристрою.	Для	цього	його	не	
слід	спеціально	спорожнювати.	Слідкуйте	за	
тим,	щоб	не	пошкоджувались	кабелі	живлен-
ня!

7.2.2. Повернення/зберігання
Для	транспортування	деталі	слід	герметично	
запакувати	у	міцні	пластикові	пакети	достатніх	
розмірів	та	вжити	заходів	для	попередження	
розпакування.	Транспортування	слід	доручити	
проінструктованим	експедиторам.
Дотримуйтесь вказівок, що наведені у розді-
лі «Транспортування та зберігання»!

7.3. Повторне введення в експлуатацію
Перед	повторним	вводом	в	експлуатацію	виріб	
слід	очистити	від	пилу	та	слідів	оливи.	Потім	
слід	провести	технічне	обслуговування	відпо-
відно	до	розділу	«Технічне	обслуговування».
Після	завершення	цих	робіт	виріб	можна	
змонтувати,	а	спеціаліст-електрик	може	
підключити	його	до	електромережі.	Ці	роботи	
слід	виконувати	відповідно	до	розділу	«Мон-
таж».
Вмикати	виріб	слід	відповідно	до	розділу	
«Введення	в	експлуатацію».
Повторно вмикати виріб дозволяється лише 
в тому разі, якщо він знаходиться у бездоган-
ному та технічно безпечному стані.

7.4. Утилізація

7.4.1. Експлуатаційні засоби
Оливи	та	мастильні	матеріали	слід	збирати	у	
придатний	резервуар	та	утилізувати	відпо-
відно	до	приписів	та	директиви	75/439/ЄЕС	та	
указів	згідно	§§ 5a, 5b AbfG	або	місцевих	норм.

7.4.2. Захисний одяг
Захисний	одяг,	який	використовувався	при	
очищенні	та	технічному	обслуговуванні,	слід	
утилізувати	згідно	з	інструкцією	щодо	усу-
нення	відходів	TA	524	02	та	директивою	ЄС	
91/689/ЄЕС	або	місцевими	нормами.

7.4.3. Виріб
Належна	утилізація	цього	виробу	допоможе	
уникнути	забруднення	навколишнього	сере-
довища	та	завдання	шкоди	здоров’ю	людей.

• Для	утилізації	виробу	та	його	частин	звертай-
теся	до	публічних	чи	приватних	організацій,	
які	займаються	переробкою	відходів.

• Додаткову	інформацію	щодо	належної	утилі-
зації	можна	отримати	у	міському	управлінні,	
відомстві	з	питань	утилізації	або	там,	де	було	
придбано	виріб.
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8. Технічне обслуговування
Перед	проведенням	технічного	обслуговуван-
ня	та	ремонтних	робіт	виріб	слід	вимкнути	та	
демонтувати	відповідно	до	розділу	«Виведен-
ня	з	експлуатації/утилізація».
Після	технічного	обслуговування	та	ремонтних	
робіт	виріб	слід	змонтувати	та	підключити	
відповідно	до	розділу	«Монтаж».	Вмикати	
виріб	слід	відповідно	до	розділу	«Введення	в	
експлуатацію».
Технічне	обслуговування	та	ремонтні	роботи	
повинна	проводити	авторизована	сервісна	
майстерня,	сервісна	служба	Wilo	чи	кваліфіко-
ваний	персонал!
Роботи з технічного обслуговування, ремонт-
ні роботи та/або конструктивні зміни, які 
не описані в даній інструкції з експлуатації 
та технічного обслуговування або можуть 
вплинути на захист від вибухів, дозволяється 
виконувати лише виробникові чи авторизо-
ваним сервісним майстерням.

Ремонт	щілин,	захищених	від	пробою	полум’я,	
дозволяється	виконувати	лише	відповідно	
до	норм	виробника	щодо	конструкції.	Ремонт	
відповідно	до	значень	таблиць	1	та	2	стандар-
ту	DIN EN 60079-1	заборонений.	Дозволяється	
використовувати	лише	допущені	виробником	
гвинти,	які	відповідають	щонайменше	класу	
міцності	A4-70.

НЕБЕЗПЕКА для життя через ураження 
електричним струмом! 
Під час робіт на електроприладах існує 
небезпека для життя через ураження 
електричним струмом. Під час проведення 
будь-яких робіт з технічного обслуго-
вування та ремонтних робіт агрегат слід 
відключити від мережі та вжити заходів 
для попередження повторного вмикання. 
Усування пошкоджень ліній електрожив-
лення слід доручати лише кваліфікованому 
професійному електрику.

Необхідно	звернути	увагу	на	наступні	момен-
ти:

• Ця	інструкція	повинна	знаходитись	в	роз-
порядженні	обслуговуючого	персоналу	та	
виконуватись	ним.	Допускається	проведення	
лише	таких	операцій	та	заходів	з	технічного	
обслуговування,	що	наведені	тут.

• Всі	роботи	з	технічного	обслуговування,	огля-
ду	та	очищення	на	виробі	повинні	проводитись	
дуже	ретельно,	силами	кваліфікованого	та	
спеціально	навченого	персоналу,	в	надійному	
робочому	місці.	Потрібно	користуватись	не-
обхідними	засобами	індивідуального	захисту.	
Перед	проведенням	будь-яких	робіт	облад-
нання	необхідно	від’єднати	від	електромережі	
та	вжити	заходів	для	попередження	повтор-
ного	вмикання.	Необхідно	запобігти	можливо-
сті	випадкового	вмикання.

• Під	час	роботи	у	басейнах	та/або	резервуарах	
слід	обов’язково	вживати	заходів	для	захисту,	

передбачених	місцевим	законодавством.	Для	
страхування	повинен	бути	помічник.

• Для	підняття	та	опускання	виробу	слід	вико-
ристовувати	бездоганні	в	технічному	плані	
підйомні	механізми	та	допущені	до	експлуата-
ції	стропові	засоби.
Переконайтеся в тому, що стропові засоби, 
канати та запобіжні прилади підйомного ме-
ханізму знаходяться в бездоганному техніч-
ному стані. Лише якщо підйомний механізм 
знаходиться в бездоганному технічному 
стані, дозволяється починати виконання 
робіт. Без такої перевірки виникає небезпека 
для життя!

• Всі	роботи	на	виробі	та	установці	повин-
ні	виконуватись	професійним	електриком.	
Несправні	запобіжники	повинні	бути	замінені.	
Ремонтувати	їх	категорично	забороняється!	
Необхідно	використовувати	лише	запобіжни-
ки	для	визначеної	сили	струму	та	зазначених	
моделей.

• При	роботі	з	легкозаймистими	розчинами	
та	засобами	для	очищення	забороняється	
розводити	відкритий	вогонь,	користуватись	
незахищеними	освітлювальними	приладами,	а	
також	палити.

• Вироби,	які	працюють	з	небезпечними	для	
здоров’я	середовищами	або	такі,	що	контак-
тують	з	ними,	мають	бути	знезаражені.	Крім	
того,	необхідно	слідкувати	за	тим,	щоб	не	
утворювались	та	не	були	наявними	небезпечні	
для	здоров’я	гази.
При травмуванні небезпечними для здоров’я 
середовищами або газами необхідно надати 
першу допомогу згідно внутрішнім завод-
ським положенням та негайно викликати 
лікаря!

• Прослідкуйте	за	тим,	щоб	необхідні	інстру-
менти	та	матеріали	були	наявні	на	місці	
монтажу.	Акуратна	та	впорядкована	робота	
забезпечує	надійну	та	безперебійну	експлуа-
тацію	виробу.	Після	закінчення	робіт	приберіть	
з	агрегату	використані	обтиральний	матеріал	
та	інструмент.	Всі	матеріали	та	інструменти	
зберігайте	в	спеціально	передбачених	для	
цього	місцях.

• Робочі	речовини	(зокрема,	масла,	мастильні	
матеріали	тощо)	збирати	в	придатні	ємності	та	
утилізувати	згідно	приписів	(згідно	директиви	
75/439/ЄЕС	та	Указів	відповідно	до	§§ 5a,	5b	
Kreislaufwirtschafts-	und	Abfallgesetz	[Закон	
про	замкнуті	цикли	виробництва	і	утилізацію	
відходів]	та	Altölverordnung	[Правила	утилізації	
відпрацьованого	масла]).	При	проведенні	робіт	
з	догляду	та	очищення	користуватись	відпо-
відним	захисним	робочим	одягом.	Утилізацію	
проводити	згідно	технічного	керівництва	з	
усунення	відходів	ТА	524	02	та	директиви	
ЄС 91/689/ЄЕС.	Дозволяється	використовувати	
лише	рекомендовані	виробником	мастильні	
матеріали.	Забороняється	змішувати	оливу	та	
мастильні	матеріали.
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• Використовуйте	лише	оригінальні	деталі	
виробника.

8.1. Експлуатаційні засоби

8.1.1. Огляд вазелінових олив
У	масляну	запірну	камеру	залита	вазелінова	
олива,	яка	потенційно	піддається	біологічному	
розкладанню.
Для	заміни	ми	пропонуємо	наступні	марки	
олив:

• Aral	Autin	PL
• Shell	ONDINA	G13,	G15	або	G17
• Esso	MARCOL	52	чи	82
• BP	Energol	WM2
• Texaco	Pharmaceutical	30	чи	40
Усі	марки	оливи	сумісні	з	харчовими	продук-
тами	згідно	з	USDA-H1.

Заправні об’єми
Заправний	об’єм	залежить	від	типу:

• MTC 32F17...:	550 мл
• MTC 32F22...:	550 мл
• MTC 32F26...:	550 мл
• MTC 32F33...:	500 мл
• MTC 32F39...:	520 мл
• MTC 32F49...:	2600 мл
• MTC 32F55...:	2600 мл

8.1.2. Огляд консистентних мастил
В	якості	консистентного	мастила	згідно	DIN	
51818	/	NLGl,	клас	3	можна	використовувати:

• Esso	Unirex	N3
• SKF	GJN
• NSK EA5, EA6
• Tripol	Molub-Alloy-Food	Proof	823	FM	(суміс-
ність	з	харчовими	продуктами	доведена	згідно	
з	USDA-H1)

8.2. Інтервали технічного обслуговування
Перелік	необхідних	інтервалів	технічного	
обслуговування.
При	використанні	в	станціях	перекачування	
стічних	вод	усередині	будинків	або	на	земель-
них	ділянках	інтервали	та	роботи	з	технічного	
обслуговування	повинні	відповідати	вимогам	
DIN EN 12056-4!
В	іншому	діють	наступні	інтервали	технічного	
обслуговування:

8.2.1. Перед першим введенням в експлуатацію та 
після тривалого зберігання

• Контроль	опору	ізоляції
• Обертати	робоче	колесо
• Рівень	масла	в	масляній	запірній	камері

8.2.2. Через 1000 годин роботи або 1 рік
• Контроль	роботи	всіх	запобіжних	та	контроль-
них	пристроїв

• Контроль	щілини	різального	механізму
• Зміна	масла 
При	застосуванні	контролю	порожнини	стиску	
зміна	масла	виконується	відповідно	до	інди-
кації	контролю	порожнини	стиску.

8.2.3. Через 10000 годин експлуатації або не пізні-
ше, ніж через 10 років

• Капітальний	ремонт

8.3. Роботи з технічного обслуговування

8.3.1. Контроль опору ізоляції
Для	перевірки	опору	ізоляції	струмоведучий	
кабель	необхідно	від’єднати	від	затискачів.	
Після	цього	з	допомогою	приладу	для	пере-
вірки	ізоляції	(вимірювальна	постійна	напру-
га	1000	В)	можна	перевірити	опір.	Виміряні	
величини	не	повинні	бути	нижче	наступних	
мінімально	припустимих	величин:
• При	першому	введенні	в	експлуатацію:	Не	
допускайте	зниження	опору	ізоляції	нижче	
20 МОм.

• При	подальших	вимірюваннях:	Значення	має	
бути	більше	за	2 МОм.

Якщо опір ізоляції надто низький, в кабель 
та/або двигун могла потрапити волога. Виріб 
більше не під’єднувати, проконсультуватись 
з виробником!

8.3.2. Контроль роботи запобіжних та контрольних 
пристроїв
Контрольні	пристрої	—	це,	наприклад,	термо-
чутливий	елемент	в	двигуні,	пристрій	контр-
олю	порожнини	стиску,	реле	захисту	двигуна,	
максимальне	реле	напруги	тощо.

• Реле	захисту	двигуна,	максимальне	реле	
напруги,	а	також	всі	інші	роз’єднувачі	для	
перевірки	мають	бути	роз’єднані	вручну.

• Для	перевірки	пристрою	контролю	камери	
стиску	або	термочутливого	елементу	виріб	
слід	охолодити	до	температури	навколиш-
нього	середовища,	а	електричний	кабель	
живлення	контрольного	пристрою	від’єднати	
від	затискачів	в	розподільній	шафі.	Потім	кон-
трольний	пристрій	перевіряється	за	допомо-
гою	омметру.	Вимірюються	наступні	величини:

• Біметалічний	датчик:	значення	дорівнює	
«0»	-	прохід

• Контроль	порожнини	стиску:	Величина	
повинна	спрямовуватись	в	бік	нескінченості.	
Низькі	величини	означають	наявність	води	
в	оливі.	Дотримуйтесь	також	вказівок	щодо	
реле	зміни	величин,	яке	можна	придбати	
додатково.

При значних відхиленнях необхідно прокон-
сультуватись з виробником!

8.3.3. Обертати робоче колесо
1. Поставити	агрегат	у	горизонтальному	поло-

женні	на	міцну	основу.
Слідкуйте за тим, щоб агрегат не впав та/або 
не зісковзнув!

2. Візьміться	за	лезо	різального	механізму	і	по-
верніть	робоче	колесо.
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ОБЕРЕЖНО! Гострі кромки! 
Лезо різального механізму має гострі краї. 
Небезпека травмування! Користуйтесь 
захисними рукавицями.

8.3.4. Контроль рівня або заміна оливи
Для	зливу	та	заливання	оливи	масляна	запірна	
камера	оснащена	різьбовою	заглушкою.
Для	моделі	MTC 32F17...F33	вона	позначена	на	
малюнку.
Для	моделі	MTC 32F39...F55	різьбова	заглушка	
позначена	написом	«Олива»	на	корпусі.

Fig. 6.: Положення різьбової заглушки 

1 Різьбова	заглушка

Контроль рівня оливи
1. Поставити	агрегат	у	горизонтальному	по-

ложенні	на	міцну	основу	так,	щоб	різьбова	
заглушка	була	спрямована	угору.
Слідкуйте за тим, щоб агрегат не впав та/або 
не зісковзнув!

2. Обережно	та	повільно	викрутити	різьбову	
заглушку.
Увага! Експлуатаційний засіб може знаходи-
тись під тиском! Через це різьбова заглушка 
може відлетіти.

3.	 Рівень	експлуатаційного	засобу	має	бути	
приблизно	на	1 см	нижче	отвору	різьбової	
заглушки.

4. Якщо	в	масляній	запірній	камері	мало	масла,	
долийте	його.	При	цьому	дотримуйтеся	вказі-
вок	у	розділі	«Зміна	масла».

5. Очистити	різьбову	заглушку	та	знову	вкрутити	
її	з	новим	ущільнювальним	кільцем.

Зміна масла
1. Поставити	агрегат	у	горизонтальному	по-

ложенні	на	міцну	основу	так,	щоб	різьбова	
заглушка	була	спрямована	угору.
Слідкуйте за тим, щоб агрегат не впав та/або 
не зісковзнув!

2. Обережно	та	повільно	викрутити	різьбову	
заглушку.
Увага! Експлуатаційний засіб може знаходи-
тись під тиском! Через це різьбова заглушка 
може відлетіти.

3.	 Злити	експлуатаційний	засіб,	обертаючи	агре-
гат	до	тих	пір,	поки	отвір	не	буде	спрямований	
униз.	Експлуатаційний	засіб	потрібно	зібрати	в	
придатну	ємність	та	утилізувати	відповідно	до	
вимог,	зазначених	у	главі	«Утилізація».

4. Обертайте	агрегат	у	зворотньому	напрямку,	
поки	отвір	знову	не	буде	спрямований	угору.

5. Залийте	новий	експлуатаційний	засіб	через	
отвір	різьбової	заглушки.	Рівень	масла	має	
бути	приблизно	на	1 см	нижче	отвору.	Вико-

ристовуйте	відповідні	експлуатаційні	засоби	
та	дотримуйтесь	вказівок	щодо	заправного	
об’єму!

6. Очистити	різьбову	заглушку	та	знову	вкрутити	
її	з	новим	ущільнюючим	кільцем.

8.3.5. Контроль щілини різального механізму
З	допомогою	щупа	заміряйте	щілину	між	ле-
зом	та	пластиною.	Якщо	щілина	більше	0,2	мм,	
різальний	механізм	потрібно	підлаштувати.

8.3.6. Капітальний ремонт
Під	час	капітального	ремонту	разом	зі	звичай-
ними	роботами	з	технічного	обслуговування	
додатково	перевіряються	та	за	необхідності	
замінюються,	підшипники	двигуна,	ущіль-
нення	валу,	кільця	круглого	перетину	та	лінії	
електроживлення.	Ці	роботи	повинні	викону-
ватись	лише	виробником	або	авторизованою	
майстернею.

8.4. Ремонтні роботи
На	цих	агрегатах	можуть	виконуватися	наступ-
ні	ремонтні	роботи:

• налаштування	щілини	різального	механізму;
• додатковий	монтаж	зовнішнього	електрода	
камери	стиску	для	контролю	масляної	запірної	
камери.
При	проведенні	цих	робіт	необхідно	врахову-
вати	наступне:

• Кільцеві	ущільнення	та	наявні	ущільнення	
необхідно	завжди	замінювати.

• Засоби	для	фіксування	гвинтів	(пружинні	кіль-
ця,	стопори	Nord-Lock,	клей	Loctite)	необхідно	
завжди	замінювати.

• Необхідно	дотримуватись	моментів	затяжки.
• Забороняється	застосовувати	силу	при	вико-
нанні	цих	робіт!

8.4.1. Додаткове налаштування різального меха-
нізму
В	результаті	зношування	леза	відстань	між	
ним	та	пластиною	може	збільшитися.	Через	це	
зменшується	ефективність	роботи	механізму.	
Для	протидії	цьому	можна	скоригувати	щілину	
різального	механізму.

Налаштування різального механізму 
MTC 32F17...F33

Fig. 7.: Додаткове налаштування різального механізму 

1 Лезо 3 Кріплення	пластини

2 Пластина 4
Регулювання	висоти	
пластини

1. Послабити	та	викрутити	три	гвинти	з	внутріш-
німи	шестигранниками	(3),	які	використову-
ються	для	кріплення	пластини.

2. Повертати	пластину	(2)	за	годинниковою	
стрілкою,	доки	через	отвори	у	пластині	(2)	не	
буде	видно	три	гвинти	(4),	які	використову-
ються	для	регулювання	висоти	пластини.
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3.	 Повертати	гвинти	(4)	налаштування	різального	
механізму	проти	часової	стрілки:	при	цьому	
поступово	зменшуватиметься	відстань	від	
пластини	(2)	до	леза	(1).
Увага! Лезо (1) не повинно чіпляти пластину 
(2).

4. Після	цього	повернути	пластину	(2)	назад	і	
знову	закріпити	з	допомогою	трьох	гвинтів	з	
внутрішніми	шестигранниками	(3).

Налаштування різального механізму 
MTC 32F39...F55

Fig. 8.: Додаткове налаштування різального механізму 

1 Лезо
3 Кріплення	леза*

2 Шайба

*Кріплення	леза	складається	з	наступних	
компонентів:
• MTC 32F39:	Гвинт	з	внутрішнім	шестигран-
ником,	пружинне	кільце	та	кришка

• MTC 32F49...F55:	Ковпачкова	гайка	та	шайба
1. Заблокувати	лезо	(1)	з	допомогою	придатного	

інструменту,	послабити	та	зняти	кріплення	
леза	(3).

2. Зняти	лезо	(1).
3.	 Розмір	щілини	налаштовується	шляхом	зняття	

шайби	(2).
4. Встановити	лезо	(1)	і	кріплення	леза	(3).
5. Перевірити	щілину	різального	механізму	та	

вільний	хід	леза.
6. Якщо	щілина	різального	механізму	в	нор-

мі,	послабити	кріплення	(3),	змастити	кле-
єм	Loctite	і	міцно	затягнути	кріплення	(3)	
(MTC 32F39:	8 Нм;	MTC 32F49...F55:	60 Нм).

8.4.2. Додатковий монтаж електрода камери 
стиску для масляної запірної камери
Для	контролю	надходження	води	в	масляну	
запірну	камеру	додатково	можна	встановити	
змінний	стрижневий	електрод.
При	цьому	стрижневий	електрод	просто	вкру-
чується	в	отвір,	який	є	в	корпусі	ущільнення.

Контроль порожнини стиску для MTC 32F17...
F33
Стрижневий	електрод	вкручується	в	отвір	для	
зливання	та	заливання	оливи.	Замініть	різьбо-
ву	заглушку	стрижневим	електродом.

Контроль порожнини стиску для MTC 32F39...
F55
Стрижневий	електрод	вкручується	в	окремий	
отвір.	Цей	отвір	позначений	написом	«DKG».	
Замініть	різьбову	заглушку	стрижневим	елек-
тродом.

Монтаж модуля контролю порожнини стиску
1. Поставити	агрегат	на	міцну	основу	так,	щоб	

різьбова	заглушка	була	спрямована	угору.

Слідкуйте за тим, щоб агрегат не впав та/або 
не зісковзнув!

2. Обережно	та	повільно	викрутити	різьбову	
заглушку.
Увага! Експлуатаційний засіб може знаходи-
тись під тиском! Через це різьбова заглушка 
може відлетіти.

3.	 Вкрутити	та	міцно	затягнути	стрижневий	
електрод.

4. Відомості	про	підключення	модуля	контро-
лю	порожнини	стиску	можна	знайти	у	главі	
«Монтаж	і	підключення	до	електромережі».

9. Виявлення та усунення несправностей
Щоб	запобігти	травмуванню	людей	та	мате-
ріальним	збиткам,	під	час	усунення	несправ-
ностей	виробу	слід	дотримуватись	наступних	
вимог:

• Усунення	несправностей	дозволяється	тільки	
за	наявності	кваліфікованого	персоналу,	тобто	
окремі	роботи	повинні	виконуватись	навче-
ним	персоналом,	наприклад,	електротехнічні	
роботи	може	виконувати	лише	спеціаліст-е-
лектрик.

• Завжди	вживати	запобіжних	заходів	щодо	ви-
падкового	пуску	виробу,	для	цього	відключати	
його	від	електромережі.	Слід	вжити	відповід-
них	запобіжних	заходів.

• Забезпечте	можливість	вимкнення	виробу	у	
будь-який	момент	шляхом	залучання	поміч-
ника.

• Зафіксуйте	рухомі	деталі,	щоб	ніхто	не	міг	
травмуватися.

• Відповідальність	за	самовільну	зміну	виробу	
лягає	виключно	на	користувача,	а	виробник	
за	таких	обставин	звільняється	від	будь-яких	
гарантійних	зобов’язань!

9.1. Несправність: агрегат не запускається
1. Обрив	лінії	електроживлення,	коротке	зами-

кання	або	замикання	на	землю	у	кабелі	та/або	
в	обмотці	двигуна
• Залучивши	спеціаліста	перевірити	кабель	та	
двигун,	а	також	у	разі	необхідності	виконати	
їх	заміну

2. Спрацювання	запобіжників,	захисних	автома-
тів	двигуна	та/або	контрольних	пристроїв
• Довірити	перевірку	та	у	разі	необхідності	
зміну	підключень	спеціалісту.

• Захисні	автомати	двигунів	та	запобіжни-
ки	слід	встановити	на	налаштувати	згідно	
технічних	вимог,	а	також	виконати	скидання	
контрольних	пристроїв.

• Перевірити	легкість	ходу	крильчатки	та	у	
разі	необхідності	очистити	та	відновити	
легкість	ходу

3.	 Пристрій	контролю	порожнини	ущільнення	
(опція)	перервало	струмовий	контур	(залежно	
від	користувача)
• Див.	несправність:	витік	через	контактне	
ущільнення,	пристрій	контролю	камери	тис-



Iнструкція	з	монтажу	та	експлуатації	Wilo-Drain	MTC	32	 345

ВИЯВЛЕННЯ	ТА	УСУНЕННЯ	НЕСПРАВНОСТЕЙ	 Українська

ку	сповіщає	про	несправність	або	вимикає	
агрегат

9.2. Несправність: агрегат запускається, але ві-
дразу після введення в експлуатацію спра-
цьовує захисний автомат двигуна

1. Тепловий	розчіплювач	у	захисному	автоматі	
двигуна	відрегульовано	неправильно
• Довірити	спеціалісту	звірити	налаштувань	
розчіплювача	з	заданими	технічними	пара-
метрами	та	у	разі	необхідності	відкоригу-
вати	їх

2. Підвищене	споживання	струму	через	великий	
спад	напруги
• Спеціаліст	повинен	перевірити	значення	
напруги	на	окремих	фазах	та	у	разі	необхід-
ності	змінити	підключення

3.	 Робота	від	2	фаз
• Доручити	спеціалісту	перевірити	та	у	разі	
необхідності	відкоригувати	підключення

4. Надто	велика	відмінність	напруги	на	3	фазах
• Довірити	перевірку	та	у	разі	необхідності	
коригування	підключення	та	комутаційного	
пристрою	спеціалісту

5. Неправильний	напрямок	обертання
• Поміняти	2	фази	мережного	проводу

6. Крильчатка	заблоковані	налипанням	бруду,	
закупорюваннями	та/або	твердими	тілами,	що	
спричиняє	підвищене	споживання	струму
• Вимкнути	агрегат	та	вжити	заходів	для	
попередження	повторного	ввімкнення,	
відновити	легкість	ходу	робочого	колеса,	у	
разі	необхідності	очистити	всмоктувальний	
патрубок

7. Надто	висока	щільність	середовища,	що	наг-
нітається
• Слід	проконсультуватися	з	виробником

9.3. Несправність: агрегат працює, але не нагнітає
1. Немає	середовища,	що	нагнітається

• Відкрити	лінію	підведення	середовища	до	
резервуара	або	заслінку

2. Забиття	лінії	підведення
• Очистити	лінію	подачі,	заслінку,	всмокту-
вальний	патрубок	або	приймальний	фільтр

3.	 Робоче	колесо	заблоковане	або	загальмоване
• Вимкнути	агрегат	та	вжити	заходів	для	
попередження	повторного	ввімкнення,	від-
новити	легкість	ходу	робочого	колеса

4. Пошкодження	шлангу/трубопроводу
• Замінити	пошкоджені	деталі

5. Повторно-короткочасний	режим	роботи
• Перевірити	комутаційний	пристрій

9.4. Несправність: Агрегат працює, зазначені ро-
бочі параметри не дотримуються

1. Забиття	лінії	підведення
• Очистити	лінію	подачі,	заслінку,	всмокту-
вальний	патрубок	або	приймальний	фільтр

2. Заслінка	у	напірному	трубопроводі	закрита
• Повністю	відкрити	заслінку

3.	 Робоче	колесо	заблоковане	або	загальмоване
• Вимкнути	агрегат	та	вжити	заходів	для	
попередження	повторного	ввімкнення,	від-
новити	легкість	ходу	робочого	колеса

4. Неправильний	напрямок	обертання
• Поміняти	2	фази	мережного	проводу

5. Наявність	повітря	у	системі
• Перевірити	та	у	разі	необхідності	видалити	
повітря	з	трубопроводу,	напірного	кожуха	
та/або	гідравліки

6. Агрегат	нагнітає	проти	занадто	високого	тиску
• Перевірити	заслінку	у	напірному	трубопро-
воді,	у	разі	необхідності	повністю	відкрити,	
використати	інше	робоче	колесо	або	отри-
мати	консультацію	виробника

7. Явища	зносу
• Замінити	зношені	деталі

8.	 Пошкодження	шлангу/трубопроводу
• Замінити	пошкоджені	деталі

9. Недопустимий	вміст	газів	у	середовищі,	що	
нагнітається
• Слід	проконсультуватися	з	заводом-вироб-
ником

10. Робота	від	2	фаз
• Доручити	спеціалісту	перевірити	та	у	разі	
необхідності	відкоригувати	підключення

11. Низьке	опускання	дзеркала	води	під	час	екс-
плуатації
• Перевірити	живлення	та	електричну	міст-
кість	установки,	проконтролювати	функціо-
нальність	та	налаштування	приладу	регулю-
вання	по	рівню

9.5. Несправність: агрегат працює нерівномірно та 
гучно

1. Агрегат	працює	у	недопустимому	діапазоні
• Слід	перевірити	робочі	характеристики	
агрегату,	у	разі	необхідності	відкоригувати	
та/або	змінити	умови	експлуатації

2. Засмітився	всмоктувальний	патрубок,	при-
ймальний	фільтр	та/або	робоче	колесо
• Очистити	всмоктувальний	патрубок,	при-
ймальний	фільтр	та/або	робоче	колесо

3.	 Важкий	хід	робочого	колеса
• Вимкнути	агрегат	та	вжити	заходів	для	
попередження	повторного	ввімкнення,	від-
новити	легкість	ходу	робочого	колеса

4. Недопустимий	вміст	газів	у	середовищі,	що	
нагнітається
• Слід	проконсультуватися	з	заводом-вироб-
ником

5. Робота	від	2	фаз
• Доручити	спеціалісту	перевірити	та	у	разі	
необхідності	відкоригувати	підключення

6. Неправильний	напрямок	обертання
• Поміняти	2	фази	мережного	проводу

7. Явища	зносу
• Замінити	зношені	деталі

8.	 Пошкодження	підшипників	двигуна
• Слід	проконсультуватися	з	заводом-вироб-
ником

9. Агрегат	встановлено	з	перекосом
• Перевірити	монтаж,	у	разі	необхідності	
встановити	гумові	компенсатори
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9.6. Несправність: витік через контактне ущіль-
нення, пристрій контролю камери тиску спо-
віщає про несправність або вимикає агрегат
Пристрої	контролю	порожнини	ущільнення	
належать	до	додаткового	оснащення	та	не	
передбачені	для	усіх	типів.	Відомості	з	цього	
приводу	можна	знайти	у	каталозі	або	отрима-
ти	за	запитом	у	сервісній	службі	Wilo.

1. Утворення	конденсату	через	тривале	збері-
гання	та/або	сильні	коливання	температури
• На	короткий	час	(не	більше	5	хв.)	увімкнути	
агрегат	без	активації	пристрою	контролю	
камери	тиску

2. Підвищений	витік	під	час	припрацювання	но-
вих	контактних	ущільнювальних	кілець
• Змінити	оливу

3.	 Пошкоджено	кабель	пристрою	контролю	
порожнини	ущільнення
• Замінити	пристрій	контролю	порожнини	
ущільнення

4. Несправне	контактне	ущільнювальне	кільце
• Замінити	контактне	ущільнювальне	кільце.	
Проконсультуватися	з	заводом-виробни-
ком!

9.7. Наступні дії з усунення несправностей
Якщо	наведені	підказки	не	допоможуть	
усунути	несправність,	зверніться	до	сервісної	
служби	Wilo.	Для	клієнтів	доступні	наступні	
види	допомоги:

• допомога	по	телефону	та/або	в	письмовому	
вигляді	від	сервісної	служби	Wilo;

• підтримка	сервісної	служби	Wilo	на	місці;
• перевірка	або	ремонт	агрегату	на	заводі.
Зверніть	увагу,	що	надання	деяких	послуг	
нашої	сервісної	служби	пов’язане	з	додатко-
вими	витратами!	Точну	інформацію	щодо	цих	
послуг	запитуйте	у	сервісній	службі	Wilo.

10. Запчастини
Замовлення	запчастин	здійснюється	через	
сервісну	службу	Wilo.	Щоб	уникнути	повтор-
них	запитів	та	помилок	при	замовленні,	слід	
завжди	вказувати	серійний	та/або	артикуль-
ний	номер.

Можливі технічні зміни!
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