Wilo-DrainLift Con

GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας
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1 Γενικά
Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία από ειδικευμένο προσωπικό!
1.1 Σκοπός χρήσης
Μονάδα ανύψωσης συμπυκνωμάτων για άντληση συμπυκνωμάτων, εφαρμόζεται σε λέβητες
συμπηκνωμάτων και εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού στις οποίες δημιουργούν
συμπυκνώματα, π.χ. ψυγεία και καταψύκτες, εξατμιστές, κλπ, όταν δεν είναι εφικτή η απαγωγή
μέσω φυσικής κλίσης ή όταν ο τόπος εγκατάστασης βρίσκεται κάτω από το επίπεδο επιστροφών
του αποχετευτικού αγωγού.
Τα υλικά κατασκευής της μονάδας επιτρέπουν την ασφαλή
απομάκρυνση συμπυκνωμάτων με τιμή pH μέχρι 2,4. Σε περίπτωση λεβήτων πετρελαίου ή
συμπηκνωμάτων με απόδοση μεγαλύτερη από 200 kW η μονάδα ανύψωσης πρέπει να
εγκατασταθεί μετά από μια διάταξη εξουδετέρωσης.
1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία
Τάση/συχνότητα

[v/Hz]

Μήκος καλωδίων

[m]

Ισχύς P1
Βαθμός προστασίας
Ονομαστικό ρεύμα
Τρόπος λειτουργίας
Επιτρεπόμενα υγρά άντλησης
Μέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου υγρού
Μέγιστο μανομετρικό
Ικανότητα μεταφοράς
Στάθμη θορύβου
Όγκος δοχείου
Βάρος
Διαστάσεις (W/H/D)
Σύνδεση στομίου εισόδου ø
Σύνδεση στομίου κατάθλιψης ø

[W]
[A]

[°C]
[m]
[l/h]
[dBA]
[l]
[g]
[mm]
[mm]
[mm]

1~230 V/50 Hz
Καλώδιο σύνδεσης: 2
Καλώδιο συναγερμού: 1
80
IP 20
0,8 (μεγ. 1,2 Α)
S3-15%
Νερό συμπυκνωμάτων
80
5,4
150 l/h στα 4,5 m
<50 στα
1,5
2000
195/170/130
24/19
10

Πρέπει να διασφαλίζεται η λειτουργία της μονάδας εντός των οριακών τιμών, που περιγράφονται
στην παραπάνω πίνακα.
2 Ασφάλεια
Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν θεμελιώδεις υποδείξεις για την εγκατάσταση και
λειτουργία στις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να διαβάζονται από τον
εγκαταστάτη πριν από τη συναρμολόγηση ή τη θέση σε λειτουργία αλλά και από τον υπεύθυνο
για το χειρισμό του μηχανήματος. Δεν πρέπει να προσέξουμε μόνο τις γενικές υποδείξεις
ασφάλειας αυτής της παραγράφου αλλά και τις ειδικές υποδείξεις ασφάλειας με τα σύμβολα του
κινδύνου που αναγράφονται στις παρακάτω παραγράφους.
2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες ασφαλείας
Οι υποδείξεις ασφαλείας που περιλαμβάνονται σ' αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, που αν δεν
τηρηθούν μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους σε ανθρώπους και περιβάλλον, συμβολίζονται με το
γενικό σύμβολο κινδύνου:
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ή με το παρακάτω ειδικό σύμβολο για προειδοποίηση ηλεκτρικής τάσης:

Για υποδείξεις ασφαλείας που, αν δεν τηρηθούν, μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για το
μηχάνημα και τη λειτουργία του χρησιμοποιείται η λέξη:
ΠΡΟΣΟΧΗ!
2.2 Εξειδίκευση προσωπικού
Το προσωπικό που ασχολείται με τη συναρμολόγηση πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη
εξειδίκευση γι' αυτές τις εργασίες.
2.3 Κίνδυνοι εάν αγνοηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας
Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να έχει σαν επακόλουθο τον κίνδυνο προσώπων όσο
και μηχανήματος/εγκατάστασης. Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε
αδυναμία διεκδίκησης της αποζημίωσης/εγγύησης.
Ειδικότερα η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει τους εξής κινδύνους:
 Διακοπή σημαντικών λειτουργιών των αντλιών ή της εγκατάστασης.
 Κινδύνους για τα πρόσωπα από ηλεκτρικές, μηχανικές ή βακτηριολογικές επιδράσεις.
 Αντικειμενικές βλάβες.
2.4 Υποδείξεις ασφαλείας για τον χρήστη
Πρέπει να δίδεται προσοχή στους κανονισμούς που ισχύουν για την πρόληψη ατυχημάτων.
Πρέπει να αποκλεισθούν οι κίνδυνοι που προέρχονται από την ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να
τηρηθούν οι προδιαγραφές του VDE και των τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας (ΔΕΗ).
2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες ελέγχου και συναρμολόγησης
Ο χρήστης πρέπει να φροντίζει ώστε όλες οι εργασίες ελέγχου και συναρμολόγησης να
πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο γνωρίζει
οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας.
Εννοείται ότι όλες οι εργασίες στην αντλία/εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιούνται όταν η
εγκατάσταση είναι εκτός λειτουργίας.
2.6 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή ανταλλακτικών
Μετατροπές στην αντλία/εγκατάσταση επιτρέπονται μόνο μετά από συνεννόηση με τον
κατασκευαστή.
Αυθεντικά εξαρτήματα και ανταλλακτικά του ιδίου του κατασκευαστή
εξασφαλίζουν πλήρη ασφάλεια. Η χρήση εξαρτημάτων άλλης προέλευσης απαλλάσσει τον
κατασκευαστή από ενδεχόμενες δυσμενείς συνέπειες.
2.7 Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας
H ασφάλεια λειτουργίας της εγκατάστασης είναι εγγυημένη μόνον εάν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες
λειτουργίας της αντιστοίχου παραγράφου 1.
Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να
ξεπερασθούν οι οριακές τιμές που δίδονται στο φύλλο χαρακτηριστικών.
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3 Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η μονάδα πρέπει να προστατεύεται από υγρασία και βλάβες που μπορεί να
προκληθούν από προσκρούσεις ή πτώσεις.
Αποθηκεύστε τη μονάδα σε
περιβάλλον στεγνό προστατευμένο από παγετό και σύμφωνα με τις οδηγίες στη
συσκευασία.

4 Περιγραφή της μονάδας και του εξοπλισμού
4.1 Περιγραφή μονάδας (Εικόνα 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Περιοριστής ροής (προαιρετικά)
Βαλβίδα αντεπιστροφής
Στεγανοποίηση βαλβίδας αντεπιστροφής
Διακόπτης συναγερμού
Διακόπτης λειτουργίας/στάσης
Λειτουργία πλωτηροδιακόπτη/στάσης πλωτηροδιακόπτη
Πλωτηροδιακόπτης
Κλιπ για το άνοιγμα του δοχείου συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων

Η αυτόματη μονάδα ανύψωσης συμπυκνωμάτων, είναι κατάλληλη για την απ’ ευθείας άντληση
συμπυκνωμάτων από λέβητες φυσικού αερίου (η τιμή pH πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2,4) και
εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού στις οποίες δημιουργούν συμπυκνώματα, π.χ. ψυγεία και
καταψύκτες, εξατμιστές, κλπ. Η μονάδα είναι έτοιμη για λειτουργία.
Σε περίπτωση λεβήτων πετρελαίου ή συμπηκνωμάτων με απόδοση μεγαλύτερη από 200 kW, η
μονάδα ανύψωσης πρέπει να εγκατασταθεί μετά από μια διάταξη εξουδετέρωσης.
Η μονάδα είναι έτοιμη για σύνδεση σε μονοφασικό ρεύμα (1~230 V), για πρίζα με γείωση. Οι
συνδέσεις στομίων εισόδου και κατάθλιψης βρίσκονται στο κέλυφος της δεξαμενής συγκέντρωσης
συμπυκνωμάτων. Η λειτουργία των στομίων εισόδου και κατάθλιψης μπορούν να αντιστραφούν
χάρη στην αναστρεψιμότητα του κινητήρα. (Εικόνα 2).
Μια βαλβίδα αντεπιστροφής είναι ενσωματωμένη στην στόμιο κατάθλιψης (ονομαστική διάμετρος
10 mm) (Εικόνα 1, θέση 2).
Η μονάδα ανύψωσης συμπυκνωμάτων λειτουργεί μέσω της μεταγωγής σημείων λειτουργίας. Η
αντλία ενεργοποιείται στα 43 mm (Εικόνα 1, θέση a) και σταματά η λειτουργία της στα 27
mm(Εικόνα 1, θέση b). Ο συναγερμός ενεργοποιείται όταν η στάθμη ξεπεράσει τα 67 mm
(Εικόνα 1, θέση c).
Ένας διακόπτης συναγερμού (Εικόνα 1, θέση 4) είναι ενσωματωμένος στην μονάδα ως συσκευή
ασφάλειας για υπερχείλιση. Αυτό ο διακόπτης είναι συνδεδεμένος μέσω καλωδίου (μήκους 1 m)
ή σε μονάδες που παράγουν συμπυκνώματα (π.χ. λέβητες συμπηκνωμάτων) είτε με την συσκευή
Wilo DrainAlarm 2 (για ηχητικό σήμα συναγερμού).
Η αντλία είναι μια μονοβάθμια φυγοκεντρική αντλία. Ο κινητήρα είναι εξοπλισμένος με θερμική
προστασία επαφής στην περιέλιξη (WSK), η οποία προστασία ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία
φτάσει στους 130 °C και αυτόματα θα διακόπτει τη λειτουργία, ενώ ξαναρχίζει αυτόματα τη
λειτουργία όταν ο κινητήρας έχει κρυώσει.
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Τα κλιπ στα πλαϊνά της μονάδας (Εικόνα 1, θέση 8) χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα της
δεξαμενής συλλογής συμπυκνωμάτων.
4.2 Περιεχόμενο παράδοσης
 Μονάδα ανύψωσης συμπυκνωμάτων, έτοιμη για σύνδεση.
 Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής.
 Καλώδιο σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο, μήκους 2 m με φις.
 Καλώδιο συναγερμού, μήκους 1 m με ελεύθερο άκρο.
 Εύκαμπτος σωλήνας μήκους 5 m για την πλευρά της κατάθλιψης.
 Υλικά για την επίτοιχη εγκατάσταση (πλαίσιο, βίδες, βύσματα).
 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας.
4.3 Εξοπλισμός
Ο εξοπλισμός πρέπει να παραγγέλλεται χωριστά.
 Συσκευή Wilo DrainAlarm 2 (για ηχητικό σήμα συναγερμού).
 Τεμάχιο προσαρμογής για DN 25/19, DN 32/19, DN 40/19
5 Συναρμολόγηση/εγκατάσταση
 Οι σχετικές οδηγίες εγκατάστασης πρέπει να τηρούνται ανάλογα την εγκατάσταση.
 Εγκαταστήστε σε ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο.
 Η μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια ή να στερεωθεί σε επίτοιχη εγκατάσταση, σε
οριζόντια όμως θέση.
ΠΡΟΣΟΧΗ!



Η μονάδα πρέπει να είναι τοποθετημένη οριζόντια!
αλφάδι πριν την τελική στερέωση του.

Ευθυγραμμίστε τη με

Ο κινητήρας μπορεί να αντιστραφεί με την χρήση των στερεωτικών κλίπ (Εικόνα 1,
θέση 8) και την αφαίρεση της δεξαμενής, επιτρέποντας την αντιστροφή της εισόδου και
κατάθλιψης (Εικόνα 2).
Πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία από υγρασία και παγετό.

5.1 Υδραυλική σύνδεση
 Η ροή στους ευκάμπτους σωλήνες εισόδου και κατάθλιψης πρέπει να είναι ελεύθερη και
μην είναι περιορισμένη.
Οι εύκαμπτοι αυτοί σωλήνες πρέπει να είναι σε σταδιακά
αυξανόμενη κλίση για την βέλτιστη μεταφορά των συμπυκνωμάτων.
 Η είσοδος των συμπυκνωμάτων Ø 24 mm βρίσκεται στο κάλυμμα της δεξαμενής
συγκέντρωσης.
Εάν είναι απαραίτητο, μια επιπλέον είσοδος Ø 19 mm μπορεί να
χρησιμοποιηθεί πιέζοντας το ανάλογο διάτρητο κάλυμμα.
Κατάλληλες προσαρμογές
εισόδου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτή την είσοδο (Εικόνα 2).
 Ένας εύκαμπτος σωλήνας εσωτερικής διαμέτρου 10 mm παρέχεται για την σύνδεση του
σωλήνα εισόδου. Κατά την τοποθέτηση του σωλήνα, φροντίστε ώστε ο σωλήνας να μην
λυγίσει. Η επιτρεπόμενη ακτίνα κάμψης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 55 mm (Εικόνα
3).
5.2 Ηλεκτρική σύνδεση
Οι
Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.
ισχύοντες εθνικοί κανονισμοί πρέπει να τηρούνται (π.χ. κανονισμοί VDE στη
Γερμανία).


Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο ρεύματος και τάσης συμφωνούν με τα στοιχεία της πινακίδας του
μηχανήματος.
8




Διασφαλίστε ξεχωριστή παροχή για την σύνδεση της συσκευής συναγερμού (π.χ. Wilo
DrainAlarm 2), σύμφωνα με τα στοιχεία της πινακίδας.
Συνδέστε την συσκευή
συναγερμού.
Η αντλία/εγκατάσταση πρέπει να είναι γειωμένη σύμφωνα με τους κανονισμούς.

5.2.1 Τάση ηλεκτρικού ρεύματος
 Τάση τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος, 1~230 V, τύπος με 2 m καλώδιο τροφοδοσίας,
με φις για πρίζα με γείωση.
 Προστασία με ασφάλειες χρονικής υστέρησης 10 A, καθώς επίσης και FI διακόπτη
ασφαλείας με IEC 345.
5.2.2 Ηλεκτρική σύνδεση συναγερμού
 Σύνδεση συναγερμού, τύπος με 1 m καλώδιο συναγερμού, με ελεύθερο άκρο καλωδίου
(για σύνδεση σε λέβητα/σύστημα φυσικού αερίου).
 Μέγιστο φορτίο 250 V/1 A.
Η επαφή συναγερμού (Εικόνα 1, θέση 4) είναι εργοστασιακά ρυθμισμένη σαν ψυχρή επαφή NCNormally Closed (Εικόνα 5a).
Αυτό σημαίνει ότι η επαφή ανοίγει, αν η στάθμη των
συμπυκνωμάτων έχει φτάσει ή υπερβεί το όριο συναγερμού.
Για να χρησιμοποιήσετε την επαφή σαν ψυχρή επαφή NO-Normally Open (εικ. 5b), πρέπει να
γίνει η ακόλουθη αλλαγή:
Πριν ανοίξετε τη μονάδα ανύψωσης συμπυκνωμάτων, βγάλτε την από την
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και επίσης διακόψτε την παροχή τάσης στην
επαφή συναγερμού.




Ξεβιδώστε τις βίδες που συγκρατούν το κέλυφος της συσκευής, πιέστε τα κλιπ και
αφαιρέστε το κέλυφος.
Βγάλτε την επίπεδη επαφή από τον ακροδέκτη από την μεσαία υποδοχή και εφαρμόστε τον
στην επάνω υποδοχή.
Βάλτε το κέλυφος και βιδώστε τις βίδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο ακροδέκτης ΠΡΕΠΕΙ να συνδεθεί, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η
λειτουργία του συναγερμού σε περίπτωση υπερχείλισης. Η WILO δεν δέχεται
ευθύνη για τυχόν βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν εάν δεν είναι
συνδεμένος ο ακροδέκτης συναγερμού κατάλληλα.

6 Λειτουργία
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αφαιρέστε το συσκευασία προστασίας μεταφοράς πριν την έναρξη λειτουργίας
(Εικόνα 4).

Η μονάδα πρέπει να λειτουργήσει μόνο όταν όλοι οι σχετικές διατάξεις και οι κανονισμοί (π.χ.
κανονισμοί VDE) και όλοι οι κανονισμοί σύνδεσης τηρούνται.
6.1 Δοκιμή λειτουργίας
 Συνδέστε την μονάδα στο ηλεκτρικό ρεύμα.
 Γεμίστε τη μονάδα με νερό και ελέγξτε ότι η λειτουργία σταματά όταν η στάθμη φτάσει το
επίπεδο διακοπής (Εικόνα 1, θέση a) και η λειτουργία διακόπτεται ξανά μόλις η στάθμη
νερού έχει επιστρέψει στο χαμηλότερο επίπεδο (Εικόνα 1, θέση b).
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Για να ελέγξετε τη λειτουργία του συναγερμού γεμίστε τη μονάδα με νερό μέχρι αυτό να
φτάσει το επίπεδο στάθμης συναγερμού (Εικόνα 1, θέση c).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για την αποφυγή θόρυβο κατά τη λειτουργία, φροντίστε ώστε να μην εισέρθουν
ρύποι στην μονάδα!

7 Συντήρηση
Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασία συντήρησης, απενεργοποιήστε
την αντλία και διασφαλίστε ότι δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου από μη
ειδικευμένο προσωπικό. Μην προβείτε σε εργασίες όταν λειτουργεί η αντλία.







Για λόγους ασφαλείας, μην αποσυναρμολογείτε τον κινητήρα.
Η δεξαμενή συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.
Για να το κάνετε αυτό, αποσυνδέστε δεξαμενή συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων και
καθαρίστε με διάλυμα νερού-χλωρίνης 5%.
Βεβαιωθείτε ότι ο πλωτηροδιακόπτης είναι καθαρός.
Επανατοποθετήστε τη δεξαμενή συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων.
Επαναλάβατε την διαδικασία λειτουργικής δοκιμής, όπως αυτή περιγράφεται στην
παράγραφο 6.1, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της μονάδας και του
συναγερμού.

8 Προβλήματα, αίτια και τρόποι αποκατάστασης
Πρόβλημα
Η συσκευή δεν λειτουργεί
Η συσκευή δεν αντλεί
Αιτια προβλήματος
1
2
3
4

5
6

Αίτια προβλήματος
1, 2, 3, 4, 5
4, 5, 6

Τρόπος αποκατάστασης
Διακοπή ρεύματος, βραχυκύκλωμα
 Είναι το φις σωστά συνδεδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο;
 Ελέγξτε την παροχή τάσης
Βλάβη στην ηλεκτρική ασφάλεια
 Αντικαταστήστε την ασφάλεια
Κατεστραμμένο καλώδιο
 Ελέγξτε την ηλεκτρική αντίσταση του καλωδίου και αντικαταστήστε
εάν πρέπει
Κολλημένος πλωτηροδιακόπτης/Δεν λειτουργεί σωστά η εναλλαγή
λειτουργίας/στάσης σύμφωνα με τη στάθμη
 Καθαρίστε την τη δεξαμενή συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων
 Καθαρίστε τον πλωτηροδιακόπτη
Μπλοκαρισμένος σωλήνας εισόδου
 Ελέγξτε για τυχόν μπλοκαρίσματα/ρύπους και καθαρίσετε ανάλογα
Μπλοκαρισμένος σωλήνας κατάθλιψης
 Ελέγξτε για τυχόν μπλοκαρίσματα/ρύπους και καθαρίσετε ανάλογα

Εάν η βλάβη παραμένει, επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Wilo Hellas.
Διατηρείται το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών!
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