Wilo-Jet WJ

GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας
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1 Γενικά
Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μόνο από ειδικευμένο προσωπικό!
1.1 Χρήση
Με τις αντλίες Jet προσφέρει η WILO ένα φθηνό πιεστικό συγκρότημα για χρήση σε σε κατοικίες
και κήπους. Οι αντλίες είναι κατάλληλες:
• Για πότισμα και ψεκασμό από δεξαμενές, ή πηγάδια.
• Για άδειασμα δεξαμενών.
• Για άδειασμα πλημμυρισμένων υπογείων.
Η αντλία λειτουργεί αναρροφώντας (π.χ. από πηγάδι) ή καταθλίβοντας (π.χ. από ανοιχτά δοχεία).
Συστήνεται να αποφεύγεται η απευθείας σύνδεση της αντλίας στο δίκτυο του νερού.
1.2 Χαρακτηριστικά του προϊόντος
1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης
ΣΕΙΡΑ
WJ

Μέγιστο
μανομετρικό
(mWC)

Μέγιστη
παροχή
(m3/h)

Βάρος
(Kg)

201 EM
301 EM
401 EM
301 DM
401 DM

42
45
47
45
47

2,7
3,6
4,8
3,6
4,8

9,8
12,8
13,0
11,0
11,2

Τάση
Συχνότητα

Ισχύς P1
(W)
800
1100
1300
1050
1250

1~230/240
1~230/240
1~230/240
3~400/415
3~400/415

ΣΕΙΡΑ
HWJ

Μέγιστο
μανομετρικό
(mWC)

Μέγ.
παροχή
(m3/h)

Περιοχή
ρύθμισης
πιέσης
(bar)

Βάρος
(Kg)

Όγκος
Δοχείου
Διαστολής
(l)

Ισχύς
P1
(W)

201 EM

42

2,7

1,4-2,8

16,9

25

800

301 EM

45

3,6

1,6-3,2

20,4

25

1100

401 EM

47

4,8

1,8-3,5

29,8

60

1300

301 DM

45

3,6

1,6-3,2

20,2

25

1050

401 DM

47

4,8

1,8-3,5

29,6

60

1250

V,
V,
V,
V,
V,

50
50
50
50
50

Ονομασ.
ρεύμα
(A)

Πυκνωτής
(ΜF)

3,8
5,0
5,8
1,8
2,0

12,5
20,0
20,0
-

Hz
Hz
Hz
Hz
Hz

Τάση
Συχνότητα
1~230/240
50 Hz
1~230/240
50 Hz
1~230/240
50 Hz
3~400/415
50 Hz
3~400/415
50 Hz

V,
V,
V,
V,
V,

Ονομαστ.
Ρεύμα
(A)

Πυκνωτής
(ΜF)

3,8

12,5

5,0

20,0

5,8

20,0

1,8

-

2,0

-

Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας: Νερό, νερό χρήσης και βρόχινο νερό χωρίς στερεά υλικά. Για
τη μεταφορά άλλων υγρών χρειάζεται η έγκριση της WILO.
Mέγιστη θερμοκρασία υγρού:
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης:
Στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης:
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:
Αριθμός στροφών:
Κλάσημόνωσης:
Βαθμός προστασίας:

35 °C
7 μ.
Rp 1
6 bar
μονοφασικός-ΕΜ: 2850 1/min
τριφασικός-DM: 2900 1/min
Β
IP 44
3

Σε περίπτωση παραγγελίας ανταλλακτικών πρέπει να δίνονται όλα τα στοιχεία της πινακίδας του
συγκροτήματος.
2 Aσφάλεια
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
εκείνον που θα κάνει τη συναρμολόγηση ή τον υπεύθυνο πριν από τη συναρμολόγηση ή τη θέση
σε λειτουργία όπως και από το χρήστη. Δεν πρέπει να προσέξουμε μόνο τις γενικές υποδείξεις
ασφάλειας αυτής της παραγράφου αλλά και τις ειδικές υποδείξεις ασφάλειας που αναγράφονται
στις παρακάτω παραγράφους.
2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας
Οι υποδείξεις ασφαλείας που περιλαμβάνονται σ' αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, που αν δεν
προσεχθούν μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους σε ανθρώπους, συμβολίζονται με το γενικό
σύμβολο κινδύνου:

ή με το παρακάτω ειδικό σύμβολο για προειδοποίηση ηλεκτρικής τάσης:

Για υποδείξεις ασφαλείας που, αν δεν προσεχθούν, μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για το
μηχάνημα την εγκατάσταση και τη λειτουργία του μηχανήματος χρησιμοποιείται η λέξη:
ΠΡΟΣΟΧΗ!
2.2 Εξειδικευμένο προσωπικό
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 ή
μηχανημάτων/εγκαταστάσεων.
Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία διεκδίκησης της
αποζημίωσης.
Ειδικότερα η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει τους εξής κινδύνους:
• Διακοπή σοβαρών λειτουργιών του κυκλοφορητή ή της εγκατάστασης.
• Κινδύνους για τα πρόσωπα από ηλεκτρικές και μηχανικές επιδράσεις.
2.4 Yποδείξεις ασφαλείας για τον χρήστη
Πρέπει να προσέχονται οι κανονισμοί που ισχύουν για την πρόληψη ατυχημάτων.
Πρέπει να αποκλεισθούν οι κίνδυνοι που προέρχονται από την ηλεκτρική ενέργεια.
Πρέπει να προσεχθούν 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
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πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο γνωρίζει
οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας.
Εννοείται ότι όλες οι εργασίες στην εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιούνται όταν η
εγκατάσταση είναι εκτός λειτουργίας.
2.6 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή ανταλλακτικών
Μετατροπές στο μηχάνημα/εγκατάσταση επιτρέπονται μόνο μετά από συνεννόηση με τον
κατασκευαστή. Αυθεντικά εξαρτήματα και εξοπλισμός 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 καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να
ξεπερασθούν οι οριακές τιμές που δίδονται στο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών.
3 Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η αντλία δεν πρέπει να εκτίθεται σε θερμοκρασίες εκτός της περιοχής -10°C
μέχρι + 50° C.

4 Περιγραφή του προϊόντος και των προαιρετικών εξαρτημάτων
Όλοι οι τύποι αφορούν αντλίες αυτόματης αναρρόφησης. Κάθε μέρος της αντλίας που έρχεται σε
επαφή με το μεταφερόμενο υγρό αποτελείται από χάλυβα ανθεκτικό σε διάβρωση.
Σε περίπτωση υπερφόρτισης του τριφασικού κινητήρα η θερμική προστασία του κινητήρα
διακόπτει τη λειτουργία του.
Αφού κρυώσει ο κινητήρας επαναλειτουργεί αυτόματα η αντλία. Το κέλυφος της αντλίας
στεγανοποιείται ως προς τον κινητήρα με δακτύλιο στεγανότητας.
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δεν επιτρέπεται η ξηρή λειτουργία της αντλίας. Η βλάβη της αντλίας από ξηρή
λειτουργία της στερεί το δικαίωμα της εγγύησης

4.1 Περιγραφή της αντλίας WJ
Oι αντλίες WJ είναι μεταφερόμενες. Οι μονοφασικοί τύποι έχουν χειρολαβή μεταφοράς και είναι
έτοιμες για σύνδεση με καλώδιο σύνδεσης,, φις ασφαλείας και διακόπτη εκκίνησης-διακοπής
λειτουργίας.
4.2 Περιγραφή της αντλίας HWJ
Τα πιεστικά συγκροτήματα HWJ είναι μηχανήματα μόνιμης εγκατάστασης. Είναι εξοπλισμένα με
πιεστικό δοχείο μεμβράνης, διαφορικό πιεζοστάτη, μανόμετρο και φις. Κανονικά πρέπει να
συνδεθεί η γραμμή αναρρόφησης και κατάθλιψης. Η σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα δικτύου σε
περίπτωση τριφασικού κινητήρα πρέπει να γίνεται από τον εγκαταστάτη.
4.3 Παράδοση
• Αντλία WJ ή πιεστικό συγκρότημα HWJ.
• Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας.
4.4 Προαιρετικά εξαρτήματα
• Σετ ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης.
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5 Τοποθέτηση/εγκατάσταση
5.1 Συναρμολόγηση
• Οι αντλίες πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές της εταιρείας
ύδρευσης.
• Πρέπει να τοποθετούνται σε καλά αεριζόμενο χώρο, ξηρό και προστατευμένο από παγωνιά.
• Ο χρήστης της αντλίας πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. εγκατάσταση συσκευής
συναγερμού, ανταλλακτική αντλία κ.λ.π.) ώστε να αποκλεισθούν βλάβες που μπορεί να
προέλθουν από θέση της αντλίας εκτός λειτουργίας όπως πλημμύρισμα των χώρων.
• Οι σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης τοποθετούνται από τον εγκαταστάτη.
• Σε σύνδεση της αντλίας με σταθερές σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης πρέπει να
στερεωθεί η αντλία στο δάπεδο από τον εγκαταστάτη.
• Σε μη σταθερή τοποθέτηση της αντλίας πρέπει να συνδεθεί τουλάχιστον η αντλία με εύκαμπτα
τμήματα σωλήνων στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη.
• Ο σωλήνας της αναρρόφησης πρέπει να τοποθετείται με ανοδική κλίση, να είναι στεγανός και
χωρίς παραμένουσες τάσεις.
• Όταν το ύψος της αναρρόφησης υπερβαίνει τα 5 μέτρα πρέπει η διάμετρος του σωλήνα
αναρρόφησης να είναι το λιγότερο 1¼.
• Συνδέστε το σωλήνα κατάθλιψης χωρίς παραμένουσες τάσεις τάση στο στόμιο κατάθλιψης.
• Για εγγύηση άψογης λειτουργίας απαιτούν οι αντλίες την ύπαρξη μιας στήλης νερού 30
εκατοστών, δηλ. η αρχή του σωλήνα κατάθλιψης πρέπει να έχει ανοδική κλίση τουλάχιστον
για ένα μήκος 30 εκατοστών.
• Στο σωλήνα αναρρόφησης πρέπει να τοποθετείται ποδοβαλβίδα (ποτήρι).
Πρέπει να
τοποθετηθεί το λιγότερο 30 εκατοστά κάτω από τη χαμηλότερη στάθμη του νερού.
Συνιστάται η χρήση ενός σετ αναρρόφησης (προαιρετικό εξάρτημα) που αποτελείται από
σωλήνα αναρρόφησης, προστατευτικό πλέγμα αναρρόφησης και ποδοβαλβίδα (ποτήρι).
Επιπλέον για την αντλία HWJ:
• Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι οριζόντια και επίπεδη.
• Προβλέψτε χώρο για τις εργασίες συντήρησης.
5.2 Ηλεκτρική σύνδεση
• Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται από ένα αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη
και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν.
• Οι αντλίες πρέπει να συνδεθούν μόνο μέσω διακόπτη προστασίας ρεύματος διαφυγής 30 mA.
• Για τοποθέτηση σε πισίνες ή δεξαμενές κήπου πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές σύμφωνα
με VDE 0100 μέρος 702.
• Εγκαταστήστε τα ηλεκτρικά φις των συνδέσεων προστατευμένα από υγρασία και ασφαλή από
πλημμύρισμα.
• Ελέγξτε το είδος και την τάση του ρεύματος.
• Προσέξτε την πινακίδα του κινητήρα της αντλίας.
• Ασφάλεια απ’ την πλευρά του δικτύου: 10 Α
• Προσέξτε τη γείωση.
• Οι αντλίες επιτρέπεται να λειτουργούν μόνο με ένα ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης (και
επιμήκυνση) το οποίο το πρέπει να αντιστοιχεί στις προδιαγραφές H07 RNF σύμφωνα με DIN
57282 ή DIN 57245 ενός ελαστικού καλωδίου.
• Oι τριφασικοί κινητήρες DM πρέπει να καλωδιώνονται σύμφωνα με την εικόνα 1 στο κιβώτιο
των ηλεκτρικών συνδέσεων
• Για τη σύνδεση αντλίας με τριφασικό κινητήρα πρέπει να προβλεφθεί από τον εγκαταστάτη
διακόπτης προστασίας κινητήρα. Πρέπει να τοποθετηθεί σύμφωνα με το ονομαστικό ρεύμα
που αναγράφεται στην πινακίδα.
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6 Θέση σε λειτουργία
• Ελέγξτε για επαρκή στάθμη νερού στη δεξαμενή ή στο πηγάδι Πρέπει οπωσδήποτε να
αποφύγετε την ξηρή λειτουργία της αντλίας γιατί καταστρέφονται τα στεγανωτικά.
• Πληρώστε από τη βίδα πλήρωσης την αντλία και τη σωλήνα αναρρόφησης.
• Μόνο μία αντλία γεμάτη με νερό είναι αυτομάτου αναρρόφησης.
• Ανοίξτε στην κατάθλιψη τα αποφρακτικά όργανα αν υπάρχουν έτσι ώστε να απομακρυνθεί
ενδεχόμενος αέρας στον σωλήνα της αναρρόφησης. Σε τριφασικούς κινητήρες DM ελέγξτε τη
φορά περιστροφής: Μετά από βραχύχρονη εκκίνηση ελέγξτε εάν η φορά περιστροφής της
αντλίας συμφωνεί με το βέλος πάνω στο κάλυμμα της πτερωτής. Σε λανθασμένη φορά
περιστροφής εναλλάξτε δύο φάσεις.
Για την αντλία WJ ισχύει:
• Μην υψώνετε, μεταφέρετε ή στερεώνετε την αντλία με το ηλεκτρικό της καλώδιο.
• Δεν επιτρέπεται να εκτοξευθεί νερό κατευθείαν πάνω στην αντλία.
Για την αντλία HWJ ισχύει:
• Ο πιεζοστάτης είναι ρυθμισμένος από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τις τιμές του πίνακα
1.2.1: «Περιοχή πιεζοστάτη»
• Εάν απαιτηθεί μια άλλη ρύθμιση πρέπει ο πιεζοστάτης να ρυθμιστεί ως ακολούθως (εικόνα 1):
− Ανοίξτε το κάλυμμα του πιεζοστάτη.
− Ανοίξτε το αποφρακτικό όργανο στην πλευρά της κατάθλιψης και μια βρύση.
− Ρυθμίστε την πίεση διακοπής λειτουργίας στην κεντρική βίδα (θέση 1).
Η πίεση διακοπής λειτουργίας υπολογίζεται ως εξής:
• Η γεωδαιτική υψομετρική διαφορά μεταξύ του σημείου εγκατάστασης του πιεστικού
συγκροτήματος και της υψηλότερης παροχής (βρύσης).
• Ελάχιστη πίεση εκροής στην ψηλότερη παροχή (βρύση) (1,5-2,0 bar).
• Άθροισμα των αντιστάσεων ροής στον σωλήνα (περίπου 0,15-0,2 x γεωδαιτικό ύψος).
• Διαφορά πίεσης Δp (1,0-1,5 bar) μεταξύ της πίεσης έναρξης και διακοπής λειτουργίας.
• Θέστε το πιεστικό συγκρότημα σε λειτουργία.
• Κλείστε σταδιακά την παροχή.
• Ελέγξτε στο μανόμετρο την πίεση διακοπής λειτουργίας και αν χρειασθεί διορθώστε.
• Η πίεση έναρξης λειτουργίας πρέπει να ρυθμιστεί στη βίδα (θέση 2).
• Η χειροκίνητη διακοπή λειτουργίας γίνεται από τον κεντρικό διακόπτη.
• Τοποθετείστε πάλι το κάλυμμα του πιεζοστάτη.
• Η πίεση του αζώτου στο δοχείο διαστολής μεμβράνης πρέπει να τοποθετηθεί στην τιμή «πίεση
διακοπής λειτουργίας-10 % της πίεσης διακοπής λειτουργίας» (έλεγχος με αερόμετρο σε
εγκατάσταση χωρίς πίεση).
7 Συντήρηση
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν από τον έλεγχο της αντλίας/εγκατάστασης κλείστε το διακόπτη του
ηλεκτρικού ρεύματος!

Οι αντλίες της WILO τύπου Jet και πιεστικά με αντλίες Jet δεν χρειάζονται συντήρηση. Για
μεγαλύτερη ασφάλεια λειτουργίας με όσο το δυνατόν μειωμένα έξοδα λειτουργίας συνιστώνται οι
ακόλουθοι τακτικοί έλεγχοι:
•
•

Έλεγχος της πίεσης του δοχείου διαστολής (το ελάχιστο 1,4 bar στην κανονική ρύθμιση του
πιεζοστάτη).
Ελέγξτε τη στεγανότητα της αντλίας
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•
•
•

Όταν υπάρχει κίνδυνος παγώματος πρέπει να αδειάσουμε την αντλία καθώς και το δοχείο. Το
πώμα εκκένωσης βρίσκεται στο κάτω μέρος της αντλίας.
Πριν από μεγάλες περιόδους παύσης λειτουργίας (π.χ. κατά την περίοδο του χειμώνα) πρέπει
να ξεπλυθεί καλά η αντλία, να αδειάσει τελείως από αέρα και μετά να φυλαχτεί ξηρή.
Πριν την επαναλειτουργία της ελέγξτε με βραχύχρονη έναρξη-διακοπή λειτουργίας ότι η
αντλία περιστρέφεται ελεύθερα. Μετά πληρώστε την πάλι με νερό.

8 Βλάβες, αίτια, αποκατάσταση
ΒΛΑΒΗ
O κινητήρας δεν λειτουργεί
Ο κινητήρας λειτουργεί αλλά η αντλία δεν μεταφέρει υγρό
Ανεπαρκής παροχή νερού
Επαναλαμβανόμενες διακοπές από υπερφόρτιση
Συνεχείς εκκινήσεις-διακοπές της αντλίας κατά την υδροληψία
ΑΙΤΙΟ
Δεν υπάρχει τάση στο δίκτυο
Ελαττωματική ασφάλεια
Το θερμικό προστασίας κινητήρα έχει διακόψει τη λειτουργία,
•
μπλοκάρισμα αντλίας
Διακοπή από προστασία έλλειψης νερού, στάθμη νερού μειωμένη
Βλάβη στην αντλία
•
Λάθος φορά περιστροφής του κινητήρα
•
Αέρας στην αντλία ή στο σωλήνα αναρρόφησης
•
Υπερβολικό ύψος αναρρόφησης (ή μεγάλο μήκος σωλήνα
•
αναρρόφησης)
Φραγμένο στόμιο αναρρόφησης
•
•
Φραγμένη ή μπλοκαρισμένη βαλβίδα αντεπιστροφής
•
Φραγμένος σωλήνας κατάθλιψης
•
•
Ύπαρξη στερεών υλικών στην αντλία
•
•
Ξηρή λειτουργία της αντλίας
•
Ανεπαρκής πίεση δοχείου διαστολής
•

•
•
•
•
•

Το φράξιμο της αντλίας μπορεί στις περισσότερες περιπτώσεις να αποκατασταθεί εάν αφαιρεθεί ο
σωλήνας αναρρόφησης και η αντλία ξεπλυθεί υπό πίεση σε φορά αντίθετη της ροής.
Κατά το ξέπλυμα βάλτε πολλές φορές την αντλία για 2 δευτερόλεπτα σε λειτουργία.
Εάν δεν αποκατασταθεί η βλάβη λειτουργίας, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης
πελατών της WILO
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