Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που
αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει να λαµβάνονται υπ'όψιν τα ακόλουθα:
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
α) Το προσωπικό που ασχολείται µε την τοποθέτηση και την συντήρηση πρέπει
να διαθέτει την απαραίτητη άδεια και εξειδίκευση για αυτές τις εργασίες.
β) Η µη τήρηση των οδηγιών µπορεί να έχει σαν επακόλουθο τον κίνδυνο προσώπων και εγκαταστάσεων και να οδηγήσει σε στέρηση διεκδίκησης αποζηµίωσης.

2. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ THΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ THΝ ΥΓΙΕΙΝΗ
α) Προσοχή στους κανονισµούς που ισχύουν για την πρόληψη ατυχηµάτων.
β) Προσοχή στη xρήσn του ηλεκτρικού ρεύµατος προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
γ) Προσοχή στις προδιαγραφές του VDE (σχετικά µε τους ηλεκτροκινητήρες) και
των τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (∆ΕΗ).
δ) Προσοχή στους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής του χώρου, των εργαλείων
και των υλικών.

3. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
α) Η βάση του πιεστικού συγκροτήµατος, όπου υπάρχει, πρέπει να είναι σε
οριζόντια θέση, να πατούν καλά τα 4 αντικραδασµικά πέλµατα και να είναι
στερεωµένη µε βίδες στο δάπεδο. (Ισχύει µόνο σε εκείνα που παράγονται µε
αντικραδασµικά ποδαράκια.)
β) Για µεγαλύτερη προστασία και λειτουργικότητα στα υψηλής πίεσης πιεστικά
συγκροτήµατα προτείνεται στη σύνδεση των συλλεκτών µε τις αντίστοιχες
γραµµές να παρεµβάλλονται βάνες και αντικραδασµικά.
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γ) Στην περίπτωση αρνητικής αναρρόφησης (όπου η αντλία αναρροφά από
χαµηλότερο σηµείο) θα πρέπει η γραµµή προς το συλλέκτη (κολλεκτέρ) να
είναι από υλικά που δεν παραµορφώνονται µε την υποπίεση και δεν µειώνεται η διατοµή τους. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί η διατοµή της γραµµής να
είναι µικρότερη από την διατοµή του συλλέκτη αναρρόφησης. Το σύνολο των
αντιστάσεων από τις τριβές στα εξαρτήµατα και το σχήµα στις σωληνώσεις
µαζί µε το ύψος αναρρόφησης να µην υπερβαίνουν τα επτά (7) µέτρα. Τέλος
τοποθετούµε ποδοβαλβίδα (ποτήρι) στον πυθµένα της δεξαµενής.
δ) Τοποθετούµε φίλτρο στην γραµµή αναρρόφησης για να εµποδίζουµε την
είσοδο στερεών υλικών στο υδραυλικό µέρος των αντλιών.
ε) Το πιεστικό συγκρότηµα πρέπει να είναι τοποθετηµένο σε στεγασµένο επαρκώς αεριζόµενο χώρο και η θερµοκρασία χώρου να µην υπερβαίνει τους 40°C.
στ) Η ηλεκτρολογικη συνδεση σε συγκροτήµατα µε ηλεκτρικό πίνακα πρέπει να
γίνεται βάση των οδηγιών του σχεδίου που συνοδεύει τον ηλεκτρικό πίνακα και
στην περίπτωση τριφασικών κινητήρων να ελέγχεται η φορά περιστροφής
(αφού βεβαιωθούµε ότι η αντλία δεν είναι χωρίς νερό).
ζ) Κάνουµε υδραυλική δοκιµή και ελέγχουµε την στεγανότητα του συγκροτήµατος.
η) Στην περίπτωση κατά την οποία το σύστηµα διαθέτει προστασία από ξηρά
λειτουργία (ακίδα) πρέπει να είναι τοποθετηµένη στο υψηλότερο σηµείο του
δικτύου αναρρόφησης.
Σηµ.: Αðό τη WILO ðαραδίδεται τοðοθετηµένη στην αναρρόφηση του συγκροτήµατος.

4. Ο∆ΗΓΙΕΣ EKKINΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
α) Ελέγχουµε εάν η πίεση αέρα στο δοχείο είναι σωστή
β) Ελέγχουµε εάν η σωλήνωση της αναρρόφησης και η αντλία είναι γεµάτη µε
νερό. Εάν όχι, την γεµίζουµε.
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γ) Ελέγχουµε εάν όλες οι βάνες του συγκροτήµατος και του δικτύου είναι ανοικτές.
δ) Ανοίγουµε τον γενικό διακόπτη ρεύµατος (ON) και κατόπιν τους διακόπτες
λειτουργίας των αντλιών (θέση AUTO) στα δίδυµα - τρίδυµα συγκροτήµατα.
ε) Κλείνουµε µία µία τις παροχές του δικτύου αφού πρώτα φέρουν νερό, ξεκινώντας από την κατώτερη και τελειώνοντας στην ανώτερη καθ' ύψος οπότε έχουµε πλέον το δίκτυο εξαερωµένο και υπό πίεση.

5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
α) Έλεγχος του συγκροτήµατος αλλά και του δικτύου από διαρροές κάθε εβδοµάδα.
β) Έλεγχος της πίεσης του αέρα στο δοχείο διαστολής κάθε µήνα.
γ) Καθαρισµός του φίλτρου και της ακίδας ξηράς λειτουργίας (εάν υπάρχει)
κάθε µήνα.
δ) Έλεγχος των ενδείξεων και των ρυθµίσεων για την σωστή και ασφαλή
λει-τουργία των συστηµάτων προστασίας και λειτουργίας του συγκροτήµατος
κάθε µήνα.
ε) Σε περίπτωση παγετού ή µακρόχρονης ακινησίας πρέπει να κλείνει ο γενικός
διακόπτης και να αδειάζουν οι αντλίες όπως επίσης το δίκτυο και το δοχείο
από το νερό.
στ) Να γίνονται εργασίες καθαρισµού µία φορά τον χρόνο κατά την διάρκεια των
οποίων το συγκρότηµα να έχει τεθεί εκτός λειτουργίας (γενικός διακόπτης στο
OFF). Να µην χρησιµοποιείται νερό για καθαρισµό σηµείων µε ηλεκτρικές επαφές
και να µην αφαιρούνται ή βάφονται στο όνοµα του καθαρισµού ετικέτες ή σηµάνσεις που δηλώνουν τα χαρακτηριστικά του συγκροτήµατος.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή τεχνική βοήθεια να απευθύνεστε στο δίκτυο
κέντρων και εξουσιοδοτηµένων τεχνικών SERVICE της WILO HELLAS.
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6. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. ∆οχείο ∆ιαστολής
Η πίεση του αέρα στο δοχείο διαστολής µεµβράνης πρέπει να είναι περίπου
10-20 % µικρότερη από την πίεση εκκίνησης που έχουµε ρυθµίσει για την αντλία,
π.χ. πίεση εκκίνησης 2 bar, πίεση αέρα στο δοχείο διαστολής 1,8 έως 1,6 bar. Η πίεση αυτή του αέρα ρυθµίζεται όταν το δοχείο είναι άδειο από νερό. Αν έχει νερό
υπό πίεση τότε διακόπτουµε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στο πιεστικό
συγκρότηµα, ανοίγουµε µία βρύση στο δίκτυο για να εκτονωθεί και ρυθµίζουµε
την πίεση αέρα στο δοχείο.

2. Πιεζοστάτες
Το συγκρότηµα είναι δοκιµασµένο και ρυθµισµένο από την WILO HELLAS αλλά
στην περίπτωση αντικατάστασης επισκευής ή αλλαγής δεδοµένων στο δίκτυο θα
χρειαστεί να γίνουν ρυθµίσεις εκ των οποίων οι πιο απλές είναι:

• ΜΟΝΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
α) Ρύθµιση πίεσης διακοπής λειτουργίας. Ανοίγουµε το καπάκι του πιεζοστάτη
και ρυθµίζουµε στην κεντρική βίδα (-P+) την πίεση διακοπής λειτουργίας. Ανοίγοντας και κλείνοντας καταναλώσεις βλέπουµε από το µανόµετρο εάν η ρύθµιση
είναι η επιθυµητή εάν όχι επαναλαµβάνουµε.
β) Ρύθµιση πίεσης εκκίνησης. Ανοίγουµε το καπάκι του πιεζοστάτη και ρυθµίζουµε στην µικρή βίδα την διαφορική πίεση (∆ρ) µεταξύ πίεσης έναρξης και πίεσης παύσης λειτουργίας (∆ρ 1,5-2 bar). Ανοίγοντας και κλείνοντας καταναλώσεις
βλέπουµε από το µανόµετρο εάν η ρύθµιση είναι η επιθυµητή, εάν όχι επαναλαµβάνουµε. Κλείνουµε το καπάκι του πιεζοστάτη.

• ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ
Στα διπλά- τριπλά κ.τ.λ πιεστικά συγκροτήµατα η ρύθµιση πίεσης διακοπής λειτουργίας πρέπει να έχει 0,5 bar διαφορά σε κάθε πιεζοστάτη. Η διαφορά πίεσης
έναρξης εκκίνησης παραµένει ίδια για όλους τους πιεζοστάτες (∆ρ 1,5-2 bar).
Τα συγκροτήµατα αυτά περιλαµβάνουν πιεζοστάτες Danfoss. Τη ρύθµιση την
πετυχαίνουµε ρυθµίζοντας τις βίδες που βρίσκονται στο πάνω µέρος του πιεζοστάτη αφαιρώντας το πλαστικό κάλυµµα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΒΛΑΒΗΣ

ΠΙΘΑΝΗ
ΑΙΤΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Ο κινητήρας
δεν ξεκινά

α) ∆εν έχουµε παροχή ρεύµατος.
β) Ενεργοποιείται προστασία
του κινητήρα.
γ) Ελαττωµατικός κινητήρας.
δ) Φρακάρισµα από µηχανική
αιτία.

Έλεγχος για ρεύµα στο δίκτυο
και στις συνδέσεις µε τον ηλεκτρικό πίνακα. ∆ιορθώστε την
βλάβη και ξαναπροσπαθήστε
(ασφάλειες, ρελέ διαρροής,
προστασία από ξηρά λειτουργία κ.λπ.)
Επιδιορθώστε ή αντικαταστήστε τον κινητήρα.
Ξεφρακάρετε την αντλία ή
αντικαταστήστε τα έδρανα.

Ασταθής παροχή
νερού, θόρυβος
σττηλαίωσης

α) 0 σωλήνας και τα εξαρτήµατα
στην αναρρόφηση µερικώς
φραγµένα από βρωµιέςεπικαθίσεις.
β) Οι αντλίες αναρροφούν
αέρα.
γ) Χαµηλή στάθµη νερού στη
δεξαµενή, πηγάδι κ.λπ.

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε
τα φραγµένα µέρη.
Ελέγξτε την στεγανότητα του
δικτύου αναρρόφησης.
Ρυθµίστε τα ηλεκτρόδια στάθµης, τον πλωτηροδιακόπτη
κ.λπ. (να κόβουν σε υψηλότερη
στάθµη).

Οι αντλίες
λειτουργούν
αλλά δεν
αντλούν νερό

α) Φραγµένες σωληνώσεις.
β) Βαλβίδα αντεπιστροφής
φρακαρισµένη.
γ) Η αντλία δουλεύει σε κενά
αέρος.
δ) Κλειστές βάνες.

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε.
Καθαρίστε ή αντικαταστήστε.
Κάντε εξαέρωση. Ανοίξτε τις
βάνες.

Πολύ συχνές
εκκινήσεις παύσεις

α) Λάθος πίεση αέρα στο
δοχείο διαστολής.
β) Η βαλβίδα αντεπιστροφής
παραµένει ανοιχτή.

Κάντε τις σωστές ρυθµίσεις
στο δοχείο.
Ξεκολλήστε ή αντικαταστήστε
τη βαλβίδα.
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