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GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας
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1 Γενικά
1.1 Συνοπτικά γι’ αυτό το εγχειρίδιο
Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αποτελούν στοιχείο αυτού του προϊόντος. Πρέπει να
είναι πάντα διαθέσιμες κοντά στο μηχάνημα. Η ακριβής προσοχή και τήρηση αυτών των οδηγιών
είναι προϋπόθεση για τη σωστή χρήση και χειρισμό του μηχανήματος σύμφωνα με τις
προδιαγραφές. Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αντιστοιχούν στον τρόπο κατασκευής
του μηχανήματος και στα πρότυπα των θεμελιωδών κανόνων τεχνικής ασφάλειας κατά το χρόνο
έκδοσής των.
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
Σύμβολα:

Γενικό σύμβολο κινδύνου

Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: ...

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κρίσιμα επικίνδυνη κατάσταση.
Η μη τήρηση των οδηγιών οδηγεί σε θάνατο ή σε βαρύτατους
τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ο χρήστης μπορεί να υποστεί βαρύτατους τραυματισμούς. Η
«προειδοποίηση»
υπονοεί
ότι
είναι
πιθανοί
βαρύτατοι
τραυματισμοί προσώπων εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Υπάρχει κίνδυνος να πάθει βλάβη η αντλία/εγκατάσταση.
«Προσοχή» σημαίνει ότι είναι δυνατόν να προκληθούν ζημιές
στο προϊόν αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Μια χρήσιμη υπόδειξη για τον χειρισμό του προϊόντος.
επίσης την προσοχή μας σε πιθανές δυσκολίες.

Εφιστά
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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 της αντλίας ή της εγκατάστασης.
• Διακοπή των προδιαγεγραμμένων διαδικασιών συντήρησης και επισκευής.
• Κινδύνους για τα πρόσωπα από ηλεκτρικές, μηχανικές ή βακτηριολογικές επιδράσεις.
• Αντικειμενικές βλάβες.
2.4 Yποδείξεις 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
Η ασφάλεια λειτουργίας της αντλίας/εγκατάστασης είναι εγγυημένη μόνον εάν έχουν τηρηθεί οι
οδηγίες λειτουργίας της αντιστοίχου παραγράφου 1. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να
ξεπερασθούν οι οριακές τιμές που δίδονται στο φύλλο χαρακτηριστικών.
3 Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση
Κατά την παράδοση πρέπει να ελέγξετε ότι το μηχάνημα δεν υπέστη καμία ζημιά κατά τη
μεταφορά.
Σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά πρέπει να προβείτε στις απαραίτητες
ενέργειες εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας
Κίνδυνος βλάβης για την αντλία. Οι υποβρύχιες αντλίες της σειράς TWI 5
έχουν επιλεγεί για την άντληση νερού
Οι
•
•
•

υποβρύχιες αντλίες της σειράς TWI 5 μπορούν να εφαρμοσθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Σε φρεάτια με μικρό βάθος, δοχεία συλλογής, δεξαμενές.
Για την οικιακή τροφοδοσία νερού, άντληση κυκλοφορία νερού χρήσης.
Για πότισμα και ψεκασμό αγροτικών καλλιεργειών και κηπευτικών εγκαταστάσεων.
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Είναι κατάλληλες για καθαρό νερό, νερό χρήσης, κρύο νερό, βρόχινο νερό. Η αντλία δεν
ενδείκνυται για συνεχή λειτουργία, π.χ. δεν είναι κατάλληλη για σιντριβάνια (διάρκεια συνεχούς
λειτουργίας ≥ μεγαλύτερης των δύο ωρών μειώνει τη διάρκεια ζωής της αντλίας).
Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή της αντλίας για το άδειασμα πισίνας.
4 Σκοπός χρήσης
Προσοχή! Κίνδυνος βλάβης για την αντλία. Οι υποβρύχιες αντλίες της σειράς
TWI 5 έχουν επιλεγεί για την άντληση νερού.
Οι
•
•
•

υποβρύχιες αντλίες της σειράς TWI 5 μπορούν να εφαρμοσθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Σε φρεάτια με μικρό βάθος, δοχεία συλλογής, δεξαμενές.
Για την οικιακή τροφοδοσία νερού, άντληση κυκλοφορία νερού χρήσης.
Για πότισμα και ψεκασμό αγροτικών καλλιεργειών και κηπευτικών εγκαταστάσεων. Είναι
κατάλληλες για καθαρό νερό, νερό χρήσης, κρύο νερό, βρόχινο νερό.
Η αντλία δεν
ενδείκνυται για συνεχή λειτουργία, π.χ. δεν είναι κατάλληλη για σιντριβάνια (διάρκεια
συνεχούς λειτουργίας ≥ μεγαλύτερης των δύο ωρών μειώνει τη διάρκεια ζωής της αντλίας).
• Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή της αντλίας για το άδειασμα πισίνας.
5 Οδηγίες για το προϊόν
5.1 Κωδικοποίηση τύπου
TWI 5 - SE 3 04 DM / B
Κατασκευαστική σειρά
SE με πλευρικό στόμιο αναρρόφησης
Ονομαστική παροχή Q σε m³/h
Αριθμός βαθμίδων
EM μονοφασικός κινητήρας 1~230 V, 50 Hz
DM τριφασικός κινητήρας 3~400 V, 50 Hz
Β τύπος τεχνικής έκδοσης
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5.2 Τεχνικά στοιχεία
Μέγιστη πίεση λειτουργίας
Μέγιστη θερμοκρασία του υγρού κυκλοφορίας
Απορρόφηση ισχύος Ρ1
Ονομαστικό ρεύμα (Α)
Αριθμός στροφών
Βαθμός προστασίας κινητήρα
Βαθμός προστασίας με ηλεκτρικό πίνακα (ΕΜ)
Κλάση μόνωσης
Συχνότητα
Τάση μονοφασικό ρεύμα (ΕΜ)
Τριφασικό ρεύμα (DM)
Μήκος καλωδίου
Mέγιστη συχνότητα εκκινήσεων/ώρα
Μέγιστο βάθος βύθισης
Μέγιστο μέγεθος διέλευσης στερεών
Μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο
Διαστάσεις και συνδέσεις

Βλέπε πινακίδα
40°C
Βλέπε πινακίδα
Βλέπε πινακίδα
Βλέπε πινακίδα
ΙΡ68
ΙΡ54
F
50 Hz
230 V (± 10 %)
400 V (± 10 %)
20 μέτρα
40
20 μέτρα
2mm
50 g/m3
Βλέπε Εικόνα 1

5.3 Παράδοση
• Αντλία μονοφασική ΕΜ με καλώδιο σύνδεσης (H07RN-F 4x1 mm²) και ηλεκτρικό κιβώτιο με 1
μέτρο καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο και φις σούκο ή
• Αντλία τριφασική DM με καλώδιο σύνδεσης (H07RN-F 4x1 mm²) και καλώδιο (3
φάσεις+γείωση).
• Σχοινί μεταφοράς 20 μέτρα.
• Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας.
• Υποδείξεις ασφαλείας.
5.4 Προαιρετικός εξοπλισμός
Ο προαιρετικός εξοπλισμός πρέπει να παραγγέλλεται χωριστά.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αποφρακτικά όργανα (βάνες).
Βαλβίδα αντεπιστροφής.
Ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου λειτουργίας και προστασία κινητήρα.
Διακόπτη προστασίας.
Πλωτηροδιακόπτη.
Ακουστικό συναγερμός υπερχείλισης.
Fluidcontrol.
Επιτηρητή πίεσης.
Φίλτρο αναρρόφησης με πλωτήρα.
− Φίλτρο χονδρόκοκκο.
− Φίλτρο ψιλό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και για Νο παραγγελίας βλέπε κατάλογο
και φύλλο χαρακτηριστικών/τεχνικών στοιχείων
5.5 Περιγραφή της αντλίας (Εικόνες 2, 3, 4, 5, 6 και 7)
1
Βαλβίδα αντεπιστροφής
2
Αποφρακτικά όργανα (βάνες)
3
Πλωτηροδιακόπτης
4
Μονοφασικό ρεύμα–ηλεκτρικό κουτί συνδέσεων
6

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Σχοινί μεταφοράς
Fluidcontrol
Γραμμή εισαγωγής ρεύματος
Πλωτήρας στην κατώτερη θέση
Πλωτήρας στην ανώτερη θέση
Επιτηρητής πίεσης
Τριφασικό ρεύμα-ηλεκτρικό κουτί συνδέσεων
Φίλτρο αναρρόφησης με πλωτήρα
Διάτρηση οπής εξαέρωσης
Προστατευτικό πλέγμα αναρρόφησης

5.6 Κατασκευή αντλίας και κινητήρα
Η υποβρύχια αντλία είναι κατασκευασμένη σαν πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία.
Όλα τα μέρη της αντλίας που έρχονται σε επαφή με το νερό άντλησης είναι κατασκευασμένα από
ανοξείδωτο χάλυβα.
Ο ηλεκτροκινητήρας είναι διαχωρισμένος από το υδραυλικό τμήμα της αντλίας μέσω δύο
μηχανικών στυπιοθλιπτών και ένα ενδιάμεσο θάλαμο λαδιού πληρωμένο με λάδι.
Αυτές οι διατάξεις στεγανοποίησης εγγυώνται τη στεγανότητα του κινητήρα.
Στο περιεχόμενο παράδοσης της αντλίας περιέχεται ένα σχοινί μεταφοράς. Στην κάτω πλευρά
της αντλίας υπάρχει ένα πλέγμα αναρρόφησης. Οι εκδόσεις SE διαθέτουν ένα πλευρικό στόμιο
αναρρόφησης για τη σύνδεση σταθερού φίλτρου αναρρόφησης ή φίλτρου πλωτήρα και καμπύλη
βάσης για συναρμολόγηση στο έδαφος με 4 αντικραδασμικά.
Οι αντλίες με μονοφασικό κινητήρα (ΕΜ) παραδίδονται έτοιμες για σύνδεση με ένα ηλεκτρικό
πίνακα, ο οποίος περιέχει:
• Ρελέ υπερέντασης ρεύματος με χειροκίνητη επανάταξη.
• Έναν πυκνωτή.
• Σύνδεση για πλωτηροδιακόπτη (προστασία έλλειψης νερού/ξηρής λειτουργίας).
• Συνδεδεμένο καλώδιο στο κουτί των κλεμμών και στην αντλία.
• Συνδεδεμένο ένα μέτρο καλώδιο για το δίκτυο με φις σούκο.
Ο κινητήρας είναι εξοπλισμένος με σύστημα προστασίας το οποίο διακόπτει τη λειτουργία της
αντλίας σε περίπτωση υπερθέρμανσης του κινητήρα και την επαναφέρει αυτόματα σε λειτουργία
μόλις ψυχθεί ο κινητήρας.
Η αντλίες με τριφασικό κινητήρα (DM) παραδίδονται με ελεύθερο άκρο καλωδίου
(3 φάσεις+γείωση).
Ο ηλεκτρικός πίνακας μπορεί να τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή ή από το πρόγραμμα της
WILO.
Πρέπει να είναι εξοπλισμένος με θερμική προστασία κινητήρα.
Μετά τη διακοπή
λειτουργίας από το θερμικό προστασίας πρέπει να απαλειφθεί η βλάβη χειροκίνητα με πίεση του
διακόπτη έναρξης/διακοπής λειτουργίας (ON/OFF).
6 Εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση
Η εγκατάσταση, οι ηλεκτρικές συνδέσεις και ο έλεγχος πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που ισχύουν.
Κίνδυνος τραυματισμού προσώπων! Πρέπει να δοθεί προσοχή στις υπάρχουσες
προδιαγραφές πρόληψης ατυχημάτων.
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Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Πρέπει να αποκλεισθούν οι κίνδυνοι που
προέρχονται από την ηλεκτρική ενέργεια και να δοθεί προσοχή στις ισχύουσες
προδιαγραφές και κανονισμούς.
6.1 Εγκατάσταση
Κίνδυνος βλάβης για την αντλία! Η αντλία δεν επιτρέπεται να μεταφέρεται από
το ηλεκτρικό της καλώδιο, ούτε να αναρτάται ή να σηκώνεται από αυτό.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ο τόπος εγκατάστασης της αντλίας πρέπει να είναι προστατευμένος από παγετό.
Φέρετε το σχοινί μεταφοράς στο άνοιγμα στερέωσης στο πάνω μέρος της αντλίας.
Συνδέστε το σωλήνα κατάθλιψης.
Στερεώστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος με κατάλληλο υλικό στερέωσης χωρίς τάσεις
στο σωλήνα κατάθλιψης.
Βυθίστε την αντλία στο νερό από το σχοινί με τρόπο ώστε να είναι συνεχώς κάτω από το νερό.
Μέγιστο βάθος βύθισης 20 μέτρα και με ελεύθερη ανάρτηση.
Η αντλία μπορεί να λειτουργήσει σε οριζόντια θέση.
Βεβαιωθείτε ότι το φρεάτιο έχει ομοιόμορφη διάμετρο και η αντλία μπορεί να βυθιστεί χωρίς
προβλήματα.
Πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε η αντλία, το καλώδιο της και το σχοινί μεταφοράς της να μην
τρίβονται κατά τη λειτουργία της στο τοίχωμα του φρεατίου ή σε κάποιο άλλο εμπόδιο.
Στην τελική θέση λειτουργίας της πρέπει να έχει η αντλία μια ελάχιστη απόσταση 0,50 μέτρα
από το πέλμα του φρεατίου.
Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι κατά τη λειτουργία της αντλία υπάρχει πάντα ένα ελάχιστο
ύψος νερού (0,15 μέτρα) πάνω από το πλέγμα αναρρόφησης
Σε υπαίθρια εγκατάσταση: Ασφαλίστε το σωλήνα κατάθλιψης, τον ηλεκτρικό πίνακα, τα
αποφρακτικά όργανα και τις ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου λειτουργίας έναντι παγετού.
Σε περίπτωση χρήσης φίλτρου τύπου πλωτήρα (φίλτρο αναρρόφησης με σύνδεση ελαστικού
σωλήνα) πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε το μήκος του τεμαχίου του ελαστικού σωλήνα να
συμφωνεί με το σχήμα της δεξαμενής. Για να αποφευχθεί η είσοδος αέρα στην αντλία, δεν
επιτρέπεται το χονδρό φίλτρο να φθάνει στην επιφάνεια του νερού (βλέπε σχήμα 8).
Σε εκδοχές –SE μπορεί να γίνει ξηρή εγκατάσταση διότι ψύχεται ο κινητήρας μέσω του υγρού
κυκλοφορίας (βλέπε εικόνα 7).
Ο ηλεκτρικός πίνακας που παραδίδεται με τη μονοφασική αντλία εξασφαλίζει την προστασία
λόγω έλλειψης νερού μέσω σύνδεσης ενός πλωτηροδιακόπτη (βλέπε παράγραφο 6.3) και την
εκκίνηση/διακοπή λειτουργίας μέσω σύνδεσης ενός επιτηρητή πίεσης (βλέπε εικόνα 4).
Ο ηλεκτρικός πίνακας που προσφέρεται σαν προαιρετικός εξοπλισμός με την τριφασική αντλία
εξασφαλίζει την προστασία λόγω έλλειψης νερού μέσω σύνδεσης ενός πλωτηροδιακόπτη όπως
και την εκκίνηση/διακοπή λειτουργίας μέσω σύνδεσης ενός επιτηρητή πίεσης (βλέπε εικόνα
5).

6.2 Yδραυλική σύνδεση
Κίνδυνος βλάβης για την αντλία! Στα μοντέλα –SE πρέπει να πληρωθεί ο
ελαστικός σωλήνας πριν την εκκίνηση της αντλίας (βλέπε εικόνα 8).
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χαλύβδινων σωλήνων με σύνδεση σπειρώματος ή άκαμπτων
σωλήνων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας δεν επιτρέπεται η διάμετρος των σωλήνων να
είναι μικρότερη από τη διάμετρο του στομίου σύνδεσης της αντλία.
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Στην έξοδο της αντλίας και πριν από τον αποφρακτικό διακόπτη (βάνα) πρέπει να εγκαταστήσετε
βαλβίδα αντεπιστροφής
6.3 Ηλεκτρική σύνδεση
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται
από ένα αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές
που ισχύουν.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ελέγξτε το είδος και την τάση του ρεύματος σύνδεσης με το δίκτυο.
Προσέξτε τα στοιχεία της πινακίδας της αντλίας.
Ασφάλεια δικτύου: 16 Α.
Γειώστε σωστά σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Οι τριφασικοί κινητήρες (DM) παραδίδονται με 20 μέτρα καλώδιο, το οποίο πρέπει να συνδεθεί
σε ηλεκτρικό πίνακα ή σε διάταξη προστασίας (ηλεκτρική σύνδεση σύμφωνα με το ηλεκτρικό
σχέδιο ή σύμφωνα με τις οδηγίες του ηλεκτρικού πίνακα).
Η ηλεκτρική προστασία της αντλίας με τριφασικό κινητήρα είναι υποχρεωτικά
προδιαγεγραμμένη.
Η αντλία με μονοφασικό κινητήρα παραδίδεται με καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο και έχει
ηλεκτρικό κουτί με πυκνωτή και θερμική προστασία. Αυτό το ηλεκτρικό κουτί πρέπει να
συνδεθεί στο δίκτυο με το καλώδιο που έχει προβλεφθεί.
Πρέπει να συνδεθεί πρωτηροδιακόπτης ή επιτηρητής πίεσης. Πριν από το άνοιγμα του
κελύφους, διακόψτε την ηλεκτρική παροχή. Απομακρύνετε τις γεφυρώσεις και στη θέση τους
συνδέστε το διακόπτη ΟΝ/ΟFF (τροφοδοσία με το δίκτυο) και τη γείωση. Για τις οδηγίες της
ηλεκτρικής σύνδεσης βλέπε το σχέδιο σύνδεσης των κλεμμών μέσα στο ηλεκτρικό κουτί.
Ρύθμιση ύψους: Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ελάχιστη στάθμη νερού πάνω από το πλέγμα
αναρρόφησης της αντλίας, όταν η αντλία δεν λειτουργεί είναι 150 mm (εικόνα 3).
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7 Θέση σε λειτουργία
7.1 Φορά περιστροφής
ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Με κλειστό τον αποφρακτικό διακόπτη αντιστοιχεί η μετρούμενη
πίεση στην έξοδο της οπής στο μανομετρικό της αντλίας σε μηδενική παροχή,
εάν αφαιρεθεί το ύψος μεταξύ του σημείου μέτρησης και της στάθμης του
νερού.
Σε αντλίες με μονοφασικό κινητήρα 230 V δεν αποτελεί κίνδυνο η λανθασμένη φορά
περιστροφής
Σε αντλίες με τριφασικό κινητήρα 400 V πρέπει να κάνουμε έλεγχο έναντι σωστής φοράς
περιστροφής. Για το σκοπό αυτό αρκεί να ελεγχθεί μόνο η πίεση παροχής. Με τη σωστή φορά
περιστροφής παράγεται η υψηλότερη πίεση παροχής. Είναι επίσης δυνατό να μετρηθεί η πίεση
παροχής με κλειστό τον αποφρακτικό διακόπτη και να συγκριθεί η μετρηθείσα με την επιθυμητή
πίεση.
Σε λανθασμένη φορά περιστροφής εναλλάξτε δύο φάσεις στον ηλεκτρικό πίνακα ή στο διακόπτη
προστασίας
7.2 Λειτουργία
Κίνδυνος βλάβης για την αντλία! Απαγορεύεται η ξηρή λειτουργία της αντλίας
ή η λειτουργία με κλειστό τον αποφρακτικό διακόπτη (βάνα) ακόμη και για
μικρό χρονικό διάστημα. Για βλάβες στην αντλία λόγω ξηρής λειτουργίας
εκπίπτει το δικαίωμα διεκδίκησης της εγγύησης.
•
•

Πρέπει να ελεγχθούν εκ νέου όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις, οι ηλεκτρικές διατάξεις ασφαλείας
και οι τιμές ασφαλείας.
Μετρήστε τις τιμές του ρεύματος σε κάθε σύνδεση φάσης και συγκρίνετε τις τιμές που
μετρήσατε με τις ονομαστικές τιμές στην πινακίδα της αντλίας.
Κίνδυνος βλάβης για την αντλία! Απαγορεύεται να ξεπερασθούν οι δεδομένες
ονομαστικές τιμές ρεύματος του κινητήρα.

•
•

Μετά τη βύθιση της αντλίας στο νερό να γίνει αρκετές φορές εκκίνηση και διακοπή
λειτουργίας για απαέρωση της.
Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται μια διάτρηση Ø 3mm στο σωλήνα κατάθλιψης (βλέπε
εικόνα 3) για την επίτευξη καλύτερης εξαέρωσης. Μετρήστε την τάση τροφοδοσίας ενώ
λειτουργεί ο κινητήρας.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Για την επιτρεπόμενη ανοχή τάσης βλέπε παρ. 5.2.
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8 Συντήρηση
Πριν από τις εργασίες συντήρησης αποσυνδέστε την αντλία από το ηλεκτρικό
ρεύμα.
•
•
•
•

Μην αναλαμβάνετε εργασίες στην αντλία ενώ λειτουργεί.
Εάν έχει βουλώσει το φίλτρο/πλέγμα αναρρόφησης, θα το καταλάβετε από τη δραστική
μείωση της παροχής. Πρέπει να αποσυναρμολογείστε το φίλτρο/πλέγμα και να το καθαρίστε
με βούρτσα κάτω από τρεχούμενο νερό.
Επισκευές στην αντλία ή τροποποιήσεις στις ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται μόνο από
ειδικό ή την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της WILO.
Σε περίπτωση παραγγελίας ανταλλακτικών πρέπει να δίνονται όλα τα στοιχεία της πινακίδας
της αντλίας
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9 Βλάβες, αίτια, αποκατάσταση
Βλάβη
Η αντλία εκκινεί και
διακόπτει πάλι τη
λειτουργία της

Αίτιο
Λανθασμένη τάση ή έλλειψη
τάσης.
Θραύση καλωδίου κινητήρα.

Το θερμικό προστασίας
κινητήρα έχει επέμβει και
διακόψει τη λειτουργία.

Χαμηλή ή καθόλου
παροχή

Μεγάλη συχνότητα
εκκινήσεων της
αντλίας

Πολύ χαμηλή τάση.
Είναι βουλωμένο το
φίλτρο/πλέγμα στην
αναρρόφηση.
Κλειστός ο αποφρακτικός
διακόπτης.
Λανθασμένη φορά
περιστροφής (τριφασικός
κινητήρας).
Η βαλβίδα αντεπιστροφής
είναι
κλεισμένη/μπλοκαρισμένη.
Έλλειψη νερού ή η στάθμη
στο φρεάτιο είναιπολύ
χαμηλή.
Πολύ μικρή διαφορά μεταξύ
πίεσης έναρξηςκαι διακοπής
λειτουργίας στον
πιεζοστάτη.
Λανθασμένη τοποθέτηση του
Πλωτηροδιακόπτη.
Το δοχείο διαστολής έχει
επιλεγεί μικρό ως προς το
μέγεθος ή η ρυθμισμένη
θετική πίεση είναι πολύ
μικρή.
Η βαλβίδα αντεπιστροφής
δεν είναι στεγανή.

Αποκατάσταση
Ελέγξτε την τάση κατά την εκκίνηση.
Ένα καλώδιο με μικρή διατομή μπορεί να
οδηγήσει σε πτώση τάσης και να εμποδίσει
την κανονική λειτουργία της αντλίας.
Μετρήστε την αντίσταση των φάσεων.
Ενδεχομένως ανεβάστε την αντλία και
ελέγξτε το καλώδιο.
Ελέγξτε στο θερμικό προστασίας το
ρυθμισμένο ρεύμα διακοπής και
συγκρίνετε με τα στοιχεία της πινακίδας.
Σημαντικό: Μην επαναλαμβάνετε πολύ
συχνά τη διαδικασία εκκίνησης αν πέφτει
το θερμικό, γιατί μπορεί να υπερθερμανθεί
και να πάθει βλάβη ο κινητήρας σε πολύ
μικρό χρονικό διάστημα.
Ελέγξτε την τάση στον ηλεκτρικό πίνακα.
Ανεβάστε την αντλία και καθαρίστε το
φίλτρο.
Ανοίξτε τον αποφρακτικό διακόπτη.
Εναλλάξτε δύο φάσεις στον ηλεκτρικό
πίνακα.
Αποσυναρμολογείστε και καθαρίστε τη
βαλβίδα αντεπιστροφής.
Ελέγξτε τη στάθμη του νερού στο φρεάτιο.
Πρέπει να βρίσκεται το λιγότερο 0,15 m
πάνω από το φίλτρο αναρρόφησης.
Μεγαλώστε το εύρος μεταξύ πίεσης
έναρξης και διακοπής λειτουργίας.
Ρυθμίστε έτσι τον πλωτηροδιακόπτη ώστε
να υπάρχει το αντίστοιχο χρονικό διάστημα
μεταξύ παύσης και εκκίνησης λειτουργίας
της αντλίας.
Ελέγξτε τη θετική πίεση του δοχείου. Η
θετική πίεση πρέπει να κυμαίνεται 0,3 bar
κάτω από την πίεση εκκίνησης της αντλίας.
Επιλέξτε μεγαλύτερο δοχείο ή αυξήστε τον
όγκο του με ένα επιπρόσθετο δοχείο.
Καθαρίστε και ενδεχομένως
αντικαταστήστε τη βαλβίδα
αντεπιστροφής
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Μια συχνή αιτία βλάβης είναι μια βουλωμένη αντλία ή μια αντλία που έχει
αναρροφήσει άμμο. Οι αντλίες που δεν διαθέτουν διάταξη στήριξης πρέπει
απαραίτητα να αναρτώνται τόσο ψηλά από τον πυθμένα του φρεατίου ώστε να
αποκλείεται η αναρρόφηση άμμου. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης πτώσης
του θερμικού προστασίας πρέπει να ελεγχθεί η αντλία από ειδικό ή από την
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της WILO
Εάν δεν αποκατασταθεί η βλάβη απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτηση Πελατών
της WILO ή στα Εξουσιοδοτημένα Service της Wilo.
10 Εγκατάσταση–Απεγκατάσταση
Πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να μη γίνει λάθος συναρμολόγηση των
τμημάτων της αντλίας. Συναρμολογείστε την αντλία αποσυνδεδεμένη από το
ηλεκτρικό ρεύμα.
11 Ανταλλακτικά
Η παραγγελία ανταλλακτικών γίνεται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της WILO. Για την
αποφυγή ερωτήσεων και λανθασμένων παραγγελιών παρακαλούμε σε κάθε αραγγελία
ανταλλακτικών να δίνονται όλα τα στοιχεία της πινακίδας.
Διατηρείται το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών!

13

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4
14

Εικόνα 4

Εικόνα 5

Εικόνα 6

Εικόνα 7

15

Εικόνα 8

16

Εικόνα 9α

17

Εικόνα 9β

18

19

20

