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Fig. 1: IL (Design A)

Fig. 2: DL (Design A)



Fig. 3: BL (Design A)

Fig. 4: IL (Design B)
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Fig. 5: BL (Design B)
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Fig. 6: BL (Design C)
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Beépítési és üzemeltetési utasítás1 Általános megjegyzések

A dokumentummal kapcsolatos 
megjegyzések

Az eredeti üzemeltetési utasítás nyelve német. A jelen útmutatóban 
található további nyelvek az eredeti üzemeltetési utasítás fordításai.
A beépítési és üzemeltetési utasítás a termék szerves része. Tartsuk 
azt mindig a termék közelében. A jelen utasítás pontos betartása elő-
feltétele a termék rendeltetésszerű használatának és helyes kezelé-
sének.
A beépítési és üzemeltetési utasítás megfelel a termék kivitelének, és 
a nyomtatáskor érvényes biztonságtechnikai előírásoknak és szabvá-
nyoknak.
EK megfelelőségi nyilatkozat:
Az EK megfelelőségi nyilatkozat a jelen beépítési és üzemeltetési 
utasítás része.
A nyilatkozatban felsorolt kivitelek velünk nem egyeztetett műszaki 
módosítása vagy a beépítési és üzemeltetési utasításban szereplő, 
a termék, illetve a személyzet biztonságára vonatkozó nyilatkozatok 
figyelmen kívül hagyása esetén a megfelelőségi nyilatkozat érvényét 
veszti.

2 Biztonság A jelen beépítési és üzemeltetési utasítás olyan alapvető utasításokat 
tartalmaz, amelyeket a beépítés, üzemeltetés és karbantartás során 
be kell tartani. Ezért ezt a beépítési és üzemeltetési utasítást a beépí-
tés és az üzembe helyezés előtt mind a szerelőnek, mind a felelős 
szakembereknek/üzemeltetőnek feltétlenül el kell olvasnia.
Nemcsak a Biztonság című jelen fő fejezetben leírt általános bizton-
sági előírásokat kell betartani, hanem a további fejezetekben 
veszélyszimbólumokkal megjelölt speciális biztonsági előírásokat is.

2.1 Jelzések értelmezése az 
üzemeltetési útmutatóban

Szimbólumok Általános veszélyszimbólum

Villamos feszültség veszélye

ÉRTESÍTÉS

Figyelemfelhívó kifejezések VESZÉLY!
Akut vészhelyzet.
Figyelmen kívül hagyása halálos vagy nagyon súlyos sérülést okoz.

FIGYELMEZTETÉS!
A felhasználó (súlyos) sérülést szenvedhet. A „Figyelmeztetés” 
arra utal, hogy (súlyos) személyi sérülések veszélye áll fenn, 
ha a kezelő nem veszi figyelembe a vonatkozó értesítést.

VIGYÁZAT!
Fennáll a termék/rendszer károsodásának veszélye. A „Vigyázat” 
az értesítés figyelmen kívül hagyásából eredő esetleges termékká-
rosodásokra vonatkozik.

ÉRTESÍTÉS:
Hasznos megjegyzés a termék kezelésével kapcsolatban. 
Felhívja a figyelmet a lehetséges nehézségekre is.
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A közvetlenül a terméken szereplő értesítéseket, mint pl.
• a forgásirányt jelző nyilat,
• a csatlakozások jelöléseit,
• a típustáblát,
• a figyelmeztető felragasztható címkét,

feltétlenül figyelembe kell venni, és teljesen olvasható állapotban kell 
tartani.

2.2 A személyzet szakképesítése A telepítésben, kezelésben és karbantartásban résztvevő személy-
zetnek az adott munkához szükséges szakképzettséggel kell rendel-
keznie. A személyzet felelősségi köreit, illetékességét és felügyeletét 
az üzemeltetőnek kell meghatároznia, illetve biztosítania. Amennyi-
ben a személyzet nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel, akkor 
oktatásban és betanításban kell őket részesíteni. Ezt szükség esetén 
az üzemeltető megbízásából a termék gyártója is elvégezheti.

2.3 Veszélyek a biztonsági előírások 
be nem tartása esetén

A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása esetén személyi sérü-
lések, valamint a környezet és a termék/rendszer károsodásának 
veszélye áll fenn. A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása 
a kártérítésre való bármiféle jogosultság elvesztését jelenti.
Az előírások figyelmen kívül hagyása például a következő veszélyeket 
vonhatja maga után:

• emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és bakteriológiai 
hatások által,

• a környezet veszélyeztetése veszélyes anyagok szivárgása révén,
• dologi károk,
• a termék/rendszer fontos funkcióinak leállása,
• az előírt karbantartási és javítási munkák ellehetetlenülése.

2.4 Biztonságtudatos munkavégzés Tartsa be a beépítési és üzemeltetési utasításban szereplő biztonsági 
előírásokat, az érvényes nemzeti baleset-megelőzési előírásokat, 
valamint az üzemeltető esetleges belső munka-, üzemeltetési és biz-
tonsági előírásait.

2.5 Biztonsági előírások az üzemeltető 
számára

Ezt a készüléket nem arra tervezték, hogy korlátozott fizikai, szenzo-
rikus vagy szellemi képességű vagy hiányos tapasztalatokkal és/vagy 
hiányos tudással rendelkező személyek (a gyermekeket is beleértve) 
használják, kivéve abban az esetben, ha a biztonságukért felelős sze-
mély felügyeli őket vagy tőle a készülék használatára vonatkozó uta-
sításokat kaptak.

• A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani annak biztosítása érdeké-
ben, hogy ne játsszanak a készülékkel.

• Ha terméken/rendszeren levő forró vagy hideg alkatrészek veszélyt 
jelentenek, akkor ezeket az építtető által a helyszínen biztosítani kell 
érintés ellen.

• A mozgó komponensek (pl. kuplung) érintésvédelmét a termék üze-
melése közben tilos eltávolítani. 

• A tömítetlenség következtében (pl. tengelytömítésnél) szivárgó 
veszélyes (pl. robbanékony, mérgező, forró) szállítható közegeket 
úgy kell elvezetni, hogy az ne okozzon személyi sérülést vagy környe-
zeti kárt. Tartsa be a nemzeti törvényi előírásokat.

• Tartsa távol a terméktől a könnyen gyúlékony anyagokat.
• Meg kell akadályozni a villamos energia által okozott veszélyek kiala-

kulását. Be kell tartani a helyi vagy általános előírásokat és a helyi 
energiaellátó vállalat előírásait is.
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2.6 Biztonsági utasítások a szerelési és 
karbantartási munkák esetén

Üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a telepítési és karbantar-
tási munkákat arra felhatalmazott és megfelelő képzettséggel rendel-
kező, a beépítési és üzemeltetési utasítás beható tanulmányozása 
révén megfelelő ismeretekkel rendelkező szakemberek végezzék el.
A terméken/rendszeren végzendő munkákat kizárólag üzemszünet 
alatt szabad elvégezni. Feltétlenül be kell tartani a termék/rendszer 
leállítására vonatkozó, a beépítési és üzemeltetési utasításban ismer-
tetett eljárásmódot.
Közvetlenül a munkák befejezése után szerelje vissza, ill. helyezze 
üzembe ismét az összes biztonsági és védőberendezést.

2.7 Egyedi átépítés és alkatrészgyártás Az egyedi átépítés és alkatrészgyártás veszélyezteti a termék/sze-
mélyzet biztonságát, és érvényteleníti a gyártó biztonságra vonat-
kozó nyilatkozatait.
A terméken végzett változtatások kizárólag a gyártóval folytatott 
egyeztetés után engedélyezettek. Az eredeti alkatrészek és a gyártó 
által jóváhagyott tartozékok a biztonságot szolgálják. Más alkatré-
szek használata érvényteleníti az ebből eredő következményekért 
vállalt felelősséget.

2.8 Meg nem engedett üzemmódok A szállított termék üzembiztonsága kizárólag a beépítési és üzemel-
tetési utasítás 4. fejezete szerinti rendeltetésszerű használat esetén 
biztosított. A katalógusban/az adatlapokon megadott határértékek-
től semmilyen esetben sem szabad eltérni.

3 Szállítás és közbenső raktározás

3.1 Szállítás A szivattyút gyárilag kartondobozban vagy egy raklapra rögzítve, 
valamint portól és nedvességtől védve szállítjuk.

Szállítási károk ellenőrzése A szivattyú kézbesítésekor haladéktalanul ellenőrizze, hogy nem 
tapasztalhatók-e szállítási károk. Szállítási károk megállapítása ese-
tén tegye meg a megfelelő lépéseket a szállítmányozóval szemben 
az adott határidőkön belül.

Tárolás A szivattyút a telepítéséig száraz, fagymentes helyen és mechanikai 
károsodásoktól védve kell tárolni.
Amennyiben van ilyen, a burkolatot hagyja rajta a csővezeték csatla-
kozóin, hogy ne kerüljön szennyeződés és egyéb idegen test a szivat-
tyúházba.
A szivattyútengelyt hetente egyszer forgassa meg, hogy a elkerülje 
a csapágyakon a barázdaképződést és a beszorulást. Érdeklődjön a 
Wilo-nál, milyen konzerváló műveleteket kell elvégezni, ha hosszabb 
tárolási időre van szükség.

VIGYÁZAT! Károsodás veszélye a nem megfelelő csomagolás 
következtében!
Amennyiben a szivattyú egy későbbi időpontban újra szállításra 
kerül, gondoskodni kell annak biztonságos csomagolásáról.

• Ehhez használja az eredeti vagy azzal egyenértékű csomagolást.

3.2 Szállítás telepítési és szétszerelési 
célból

FIGYELMEZTETÉS! Személyi sérülés veszélye!
A szakszerűtlen szállítás személyi sérülésekhez vezethet.

• A szivattyú szállítását engedélyezett emelő szemekkel kell végre-
hajtani. A teherfelvevő eszközöket a szivattyúkarimákra és adott 
esetben a motor külső átmérőjére (elcsúszás elleni biztosíték 
szükséges!) kell rögzíteni.

• A daruval történő megemeléshez a szivattyút egy megfelelő szíjjal 
kell átkötni az ábrának megfelelően. A szíjakat a szivattyú köré kell 
hurkolni, a hurkok a szivattyú saját tömegénél fogva megfeszülnek.
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• A motornál lévő szállítógyűrűk csak a teheremelés alatti irányí-
tásra szolgálnak (Fig. 6).

• A motornál levő szállítógyűrűk csak a motor, nem pedig az egész 
szivattyú szállítására engedélyezettek (Fig. 7).

FIGYELMEZTETÉS! Személyi sérülés veszélye!
A szivattyú biztosítás nélkül történő felállítása személyi sérülése-
ket okozhat.

• Ne állítsa fel a szivattyút biztosítás nélkül a szivattyútalpra. 
A menetes furatokkal ellátott talpak kizárólag rögzítésre szolgál-
nak. A szivattyú stabilitása önmagában állva elégtelen lehet.

VESZÉLY! Halálos sérülés veszélye!
A szivattyúnak és a szivattyú alkatrészeinek rendkívül nagy lehet a 
saját tömege. A leeső részek által fennáll a vágás, összenyomódás, 
zúzódás és ütés veszélye, amelyek halálos sérüléseket okozhatnak.

• Kizárólag megfelelő emelőeszközöket alkalmazzon, és biztonsá-
gosan rögzítse az alkatrészeket, hogy ne essenek le.

• Tilos lengő teher alatt tartózkodni.
• Tárolás és szállítás, továbbá bármiféle telepítési és egyéb szerelési 

munkálat előtt gondoskodni kell a szivattyú biztonságos helyzeté-
ről és stabilitásáról.

4 Felhasználási cél

Rendeltetés Az IL sorozat (inline egyes-szivattyú), a DL (inline ikerszivattyú) és a 
BL sorozat (blokkszivattyú) száraztengelyű szivattyúit az épülettech-
nikában alkalmazott keringető szivattyúként való használatra 
tervezték.

Alkalmazási területek Az alábbi esetekben alkalmazhatók:
• melegvizes fűtőrendszerek,
• hűtő- és hidegvizes körfolyamatok,
• használativíz-rendszerek,
• ipari keringető rendszerek,
• hőhordozó körfolyamatok.

Fontos tudnivalók Jellemző telepítési helynek az épületen belüli gépészeti helyiségek 
számítanak, amelyek további épületgépészeti berendezésekkel ren-
delkeznek. A készülék nem telepíthető közvetlenül más célokra szol-
gáló helyiségekben (lakó- és munkavégzési helyiségekben).
Ennél a sorozatnál a kültéri telepítésre csak külön igénylésre készített 
megfelelő speciális kivitel esetén van lehetőség (ld. 7.3 „Állófűtés 
csatlakoztatása” a következő oldalon: 18).

VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye!
Ha a szállítható közegben nem megengedett anyagok találhatók, 
az tönkreteheti a szivattyút. Az abrazív szilárd anyagok 
(pl. homok) fokozzák a szivattyú kopását.
Az Ex-engedélyezés nélküli szivattyúk nem alkalmasak robbanás-
veszélyes területen való alkalmazásra.

• A rendeltetésszerű használathoz hozzátartozik a jelen útmutató-
ban foglaltak betartása is.

• Minden ettől eltérő használat nem rendeltetésszerű használatnak 
számít.

Fig. 6: A szivattyú szállítása

Fig. 7: A motor szállítása
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5 A termék műszaki adatai

5.1 A típusjel magyarázata A típusjel magyarázata:

5.2 Műszaki adatok

Példa: IL 80/130-5,5/2
DL80/130-5,5/2
BL 65/130-5,5/2

IL
DL
BL

Karimás szivattyú in-line egyes szivattyúként
Karimás szivattyú in-line ikerszivattyúként
Karimás szivattyú blokkszivattyúként

80 A csőcsatlakozás DN névleges átmérője (a BL esetén: 
nyomóoldalon) [mm]

130 Járókerék névleges átmérője [mm]
5,5 P2 névleges motorteljesítmény [kW]
2 Motor pólusszám

Tulajdonság Érték Megjegyzések

Névleges fordulatszám 50 Hz kivitel
• IL/DL/BL (2-/4-pólusú):

2900, ill. 1450 f/perc
• IL (6 pólusú): 950 f/perc

Szivattyútípustól függően

60 Hz kivitel
• IL/DL/BL (2-/4-pólusú):

3500, ill. 1750 f/perc

Szivattyútípustól függően

DN névleges átmérők IL: 32 – 200 mm
DL: 32 – 200 mm
BL: 32 – 150 mm (nyomóoldalon)

Cső- és nyomásmérő-csatlakozások PN 16 karimák a DIN EN 1092-2 szerint 
Rp 1/8 nyomásmérő-csatlakozással 
a DIN 3858 szerint

Megengedett közeghőmérséklet 
min./max.

-20 °C – +140 °C Közegtől függően

Környezeti hőmérséklet min./ max. 0 °C – +40 °C Alacsonyabb vagy magasabb kör-
nyezeti hőmérsékletek kérésre

Tárolási hőmérséklet min./max. -20 °C – +60 °C
Max. megengedett üzemi nyomás 13 bar (+140 °C-ig)

16 bar (+120 °C-ig)
...-P4 verzió (25 bar) különleges 
kivitelként felár ellenében (elérhe-
tőség a szivattyú típusától füg-
gően)

Szigetelési osztály F
Védelmi osztály IP55
Megengedett szállítható közegek VDI 2035 irányelv szerinti fűtési víz

Használati víz
Hűtő- és hidegvíz
Víz-glikol keverék, max. 40 térf. %

Alapkivitel
Alapkivitel
Alapkivitel
Alapkivitel

Hőhordozó olaj Különleges kivitel ill. kiegészítő 
felszereltség (felár ellenében)

Más közegek (ajánlatkérésre) Különleges kivitel ill. kiegészítő 
felszereltség (felár ellenében)

1. táblázat: Műszaki adatok
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Szállítható közegek Amennyiben víz-glikol keverékeket (vagy a tiszta víztől eltérő visz-
kozitású szállított közegeket) alkalmaz, akkor vegye figyelembe a 
szivattyú megnövekedett teljesítményfelvételét. Csak korrózióvé-
delmi inhibitort tartalmazó keverékeket használjon. Tartsa be a meg-
felelő gyártói utasításokat.

• A motorteljesítményt szükség esetén hozzá kell igazítani.
• A szállítható közegnek üledékmentesnek kell lennie.
• Egyéb közegek alkalmazása esetén a Wilo cég általi engedélyezés 

szükséges.
• A technikai állásának megfelelő rendszereknél normál rendszerfelté-

telek esetén a standard tömítés/standard csúszógyűrűs tömítés szál-
lítható közeggel való kompatibilitásából lehet kiindulni. Különleges 
körülmények esetén (pl. a szállítható közegben található szilárd anya-
gok, olajok vagy EPDM-re veszélyes anyagok, a rendszerben lévő szi-
lárd levegőrészecskék) adott esetben különleges tömítésekre van 
szükség.
ÉRTESÍTÉS:
Minden esetben vegye figyelembe a szállítható közeg biztonsági 
adatlapját!

5.3 Szállítási terjedelem • IL/DL/BL szivattyú
• Beépítési és üzemeltetési utasítás

Villamos csatlakoztatás 3~400 V, 50 Hz Alapkivitel
3~230 V, 50 Hz
(max. 3 kW-ig)

Az alapkivitel alternatív felhaszná-
lási módjai (felár nélkül)

3~230 V, 50 Hz
(4 kW-tól)

Különleges kivitel ill. kiegészítő 
felszereltség (felár ellenében)

3~380 V, 60 Hz Részben alapkivitel
Speciális feszültség/frekvencia Más feszültségű ill. más frekvenciájú 

motorral szerelt szivattyúk igény szerint 
kaphatók.

Különleges kivitel ill. kiegészítő 
felszereltség (felár ellenében)

Termisztor IL: 75 kW-tól alapkivitel
BL: 5,5 kW-tól alapkivitel

Fordulatszám-szabályozás, 
pólus-átkapcsolás

Wilo szabályozókészülékek 
(pl. Wilo-CC/SC-HVAC rendszer)

Alapkivitel

Pólus-átkapcsolás Különleges kivitel ill. kiegészítő 
felszereltség (felár ellenében)

Robbanásvédelem (EEx e, EEx de) 37 kW-ig Különleges kivitel ill. kiegészítő 
felszereltség (felár ellenében)

Tulajdonság Érték Megjegyzések

1. táblázat: Műszaki adatok

Kiegészítő adatok CH Megengedett szállítható közegek

Fűtési szivattyúk Fűtővíz
(VDI 2035/VdTÜV Tch 1466 szerint/CH: SWKI BT 102-01 szerint)
...
Nincs oxigén-megkötő szer, nincs vegyi tömítőanyag (korróziótechni-
kailag zárt rendszerhez a VDI 2035 szerint (CH: SWKI BT 102-01) 
ügyelni kell; a tömítetlen helyeket át kell dolgozni).
...
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5.4 Tartozékok A tartozékokat külön kell megrendelni:
• Termisztoros kioldókészülék kapcsolószekrénybe történő beépítésre
• IL/DL: 3 konzol rögzítőanyaggal talapzatra történő építéshez
• DL: Vakkarima javításokhoz
• BL: Talapzati felépítményhez vagy alaplapi felépítményhez való alá-

tétek
A részletes felsorolást lásd a katalógusban és a pótalkatrészek doku-
mentációjában.

6 Leírás és működés

6.1 A termék leirása Az itt bemutatott szivattyúk kompakt felépítésű egyfokozatú ala-
csony nyomású örvényszivattyúk csatlakoztatott motorral. A csúszó-
gyűrűs tömítés nem igényel karbantartást. A szivattyúkat csőbe 
építhető szivattyúként közvetlenül egy megfelelően rögzített csőve-
zetékbe ill. egy talapzatra is lehet telepíteni. A telepítési lehetőségek 
a szivattyú méretétől függnek. Egy szabályozókészülékkel össze-
kötve (pl. Wilo-CC/SC-HVAC-rendszer) a szivattyúk teljesítményét 
fokozatmentesen lehet szabályozni. Ez biztosítja a szivattyú teljesít-
ményének és a rendszer igényének összehangolását, és ezáltal a szi-
vattyú gazdaságos működését.

IL kivitel: 
A szivattyúház inline kivitelű, tehát a betáp- és nyomóoldali karimák 
egy középvonalon találhatók (Fig. 8). Az összes szivattyúház rendel-
kezik szivattyútalpakkal. A szivattyúalapra történő telepítést 5,5 kW 
névleges motorteljesítménytől javasoljuk.

DL kivitel:
Két szivattyú egy közös házban van elhelyezve (ikerszivattyú). A szi-
vattyúház inline kivitelű (Fig. 9). Az összes szivattyúház rendelkezik 
szivattyútalpakkal. A szivattyúalapra történő telepítést 4 kW névle-
ges motorteljesítménytől javasoljuk. 
Szabályozókészülékkel kiegészítve csak az alapterhelés szivattyú 
működik szabályozott üzemben. A teljes terhelésű üzemnél pedig 
rendelkezésre áll a második szivattyú a csúcsterhelés kielégítésére. 
Továbbá a második szivattyú üzemzavar esetén átveheti a tartalék 
szivattyú szerepét.

ÉRTESÍTÉS:
A DL sorozat minden szivattyútípusához/házméretéhez vakkarimák 
kaphatók (ld. 5.4 „Tartozékok” a következő oldalon: 9 fejezet), 
melyek a behelyezhető készlet cseréjét ikerszivattyús ház esetén is 
biztosítják (Fig. 9 jobbra). Ennek köszönhetően a behelyezhető kész-
let cseréje esetén egy meghajtás továbbra is üzemelhet.

ÉRTESÍTÉS:
A tartalékszivattyú üzemkész állapotának biztosításához a tartalék-
szivattyút 24 óránként, de legalább hetente egyszer üzembe kell 
helyezni.

BL kivitel: 
Csigaházas szivattyú DIN EN 733 szerinti karimaméretekkel (Fig. 10). 
A kiviteltől függően:
4 kW motorteljesítményig: Csavarozott talapzattal szerelt szivattyú 
vagy a szivattyúházhoz öntött lábak.
5,5 kW motorteljesítménytől (A kivitel): Motorok öntött ill. csavaro-
zott lábakkal. B/C kivitel: A szivattyúházhoz öntött lábakkal.

Fig. 8: IL nézet

Fig. 9: DL nézet

Fig. 10: BL nézet
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6.2 Várható zajszint

Motorteljesítmény 
PN [kW]

hangnyomásszint Lp, A [dB (A)] 1)

2900 f/perc 1450 f/perc 950 f/perc

IL, BL, DL
(DL egyes 
üzemmódban)

DL
(DL párhuzamos 
üzemmódban)

IL, BL, DL
(DL egyes 
üzemmódban)

DL
(DL párhuzamos 
üzemmódban)

IL, BL

0,55 57 60 45 48 -
0,75 60 63 51 54 -
1,1 60 63 51 54 -
1,5 64 67 55 58 -
2,2 64 67 60 63 -
3 66 69 55 58 -
4 68 71 57 60 -

5,5 71 74 63 66 -
7,5 71 74 63 66 65
11 72 75 65 68 65
15 72 75 65 68 -

18,5 72 75 70 73 -
22 77 80 66 69 -
30 77 80 69 72 -
37 77 80 70 73 -
45 72 - 72 75 -
55 77 - 74 77 -
75 77 - 74 - -
90 77 - 72 - -

110 79 - 72 - -
132 79 - 72 - -
160 79 - 74 - -
200 79 - 75 - -
250 85 - - - -

1) A hangnyomásszintek térbeli középértéke egy téglatest alaprajzú mérési felületen 1 m-es távolságra a motor felületétől.

2. táblázat: Várható zajszint



Magyar

Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-CronoLine-IL, CronoTwin-DL, CronoBloc-BL 11

6.3 Megengedett erők és nyomatékok 
a szivattyúkarimákon 
(csak BL-szivattyúk)

Ld. Fig. 11 és a felsorolást „3. táblázat: Megengedett erők és nyoma-
tékok a szivattyúkarimákon” a következő oldalon: 11.
Értékek a ISO/DIN 5199-II osztály (2002)-B melléklet, 1A sz. család.

Ha nem minden ható teher éri el a maximálisan megengedett értéket, 
a terhek közül az egyik átlépheti a szokásos határértéket azzal, hogy 
az alábbi kiegészítő feltételek teljesülnek:

• Egy erő vagy nyomaték minden komponensét a maximálisan engedé-
lyezett érték 1,4-szeresére kell behatárolni.

• Az egyes karimákra ténylegesen ható erők és nyomatékok esetén az 
alábbi egyenlet érvényes (az alábbi feltételnek kell teljesülnie):

A teljes teher ∑  F  és ∑  M  az egyes karimákra jutó terhek (hozzá-
folyás és kilépés) számtani összege, mind a tényleges, mint a maxi-
málisan megenegedett értékek esetén, az algebrai előjel figyelmen 
kívül hagyásával, a szivattyú szintjén (hozzáfolyási + kilépő karima).

Fig. 11: Megengedett erők és nyomatékok 
a szivattyúkarimákon - szürkeöntvényből 
készült szivattyú

Z Y

X

Y

X

Z

DN  F erők [N]  M nyomatékok [Nm]

 FX  FY  FZ  Σ F erők MX MY  MZ  Σ M 
nyomatékok 

N
yo

m
óc

so
nk

32 315 298 368 578 385 263 298 560
40 385 350 438 683 455 315 368 665
50 525 473 578 910 490 350 403 718
65 648 595 735 1155 525 385 420 770
80 788 718 875 1383 560 403 455 823

100 1050 945 1173 1838 613 438 508 910
125 1243 1120 1383 2170 735 525 665 1068
150 1575 1418 1750 2748 875 613 718 1278

Sz
ív

óc
so

nk

50 578 525 473 910 490 350 403 718
65 735 648 595 1155 525 385 420 770
80 875 788 718 1383 560 403 455 823

100 1173 1050 945 1838 613 438 508 910
125 1383 1243 1120 2170 735 525 665 1068
150 1750 1575 1418 2748 875 613 718 1278
200 2345 2100 1890 3658 1138 805 928 1680

3. táblázat: Megengedett erők és nyomatékok a szivattyúkarimákon

max. megeng max. megeng

tényleges tényleges
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7 Telepítés és villamos csatlakoztatás

Biztonság VESZÉLY! Halálos sérülés veszélye!
A szakszerűtlen telepítés és villamos csatlakoztatás életveszélyes 
lehet.

• A villamos csatlakoztatást kizárólag engedéllyel rendelkező elekt-
romos szakemberekkel és az érvényes előírásoknak megfelelően 
végeztesse el!

• Tartsa be a balesetvédelmi előírásokat!

VESZÉLY! Halálos sérülés veszélye!
A kapocsdoboz ill. a kuplung környékén nem felszerelt biztonsági 
berendezések áramütés vagy a forgó alkatrészek érintése miatt 
életveszélyes sérülésekhez vezethetnek.

• Az üzembe helyezés előtt a leszerelt biztonsági berendezéseket 
(pl. kapocsdoboz fedél vagy tengelykapcsoló burkolat) ismét fel 
kell szerelni.

VESZÉLY! Halálos sérülés veszélye!
A szivattyúnak és a szivattyú alkatrészeinek rendkívül nagy lehet a 
saját tömege. A leeső részek által fennáll a vágás, összenyomódás, 
zúzódás és ütés veszélye, amelyek halálos sérüléseket okozhatnak.

• Kizárólag megfelelő emelőeszközöket alkalmazzon, és biztonsá-
gosan rögzítse az alkatrészeket, hogy ne essenek le.

• Tilos lengő teher alatt tartózkodni.
• Tárolás és szállítás, továbbá bármiféle telepítési és egyéb szerelési 

munkálat előtt gondoskodni kell a szivattyú biztonságos helyzeté-
ről és stabilitásáról.

VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye!
Károsodás veszélye szakszerűtlen bánásmód következtében.

• A szivattyú telepítését kizárólag szakemberek végezhetik.

VIGYÁZAT! A szivattyú károsodása túlmelegedés miatt!
A szivattyú nem működhet 1 percnél tovább átfolyás nélkül. 
Az energia felgyülemlése által hő keletkezik, amely a tengelyt, 
a járókereket és a csúszógyűrűs tömítést is károsíthatja.

• Biztosítsuk, hogy a Qmin legkisebb mennyiségű áram értékét 
érjük el.
A Qmin kiszámítása:

7.1 Telepítés

Előkészítés • A szivattyút meg kell vizsgálni, hogy az adatok megegyeznek-e a szál-
lítólevél tartalmával; az esetleges károkat vagy az alkatrészek hiányát 
azonnal jelezni kell a Wilo felé. A deszkázatokat/dobozokat/borításokat 
vizsgálja át, hogy nem maradtak-e benne pótalkatrészek vagy a 
választható opciók részei, melyeket a szivattyúhoz csomagoltak.

• A beépítést csak az összes hegesztési és forrasztási munkálat befeje-
zése, valamint a csőrendszer adott esetben szükséges öblítése után 
végezze el. A szivattyú szennyeződés következtében üzemképte-
lenné válhat.

A telepítés helye • A szivattyúkat az időjárás viszontagságaitól védve fagy- és pormen-
tes, jól szellőző, rezgésszigetelt és nem robbanásveszélyes környe-
zetben kell telepíteni.

• A szivattyút jól hozzáférhető helyen telepítsük, így egy későbbi 
átvizsgálás, karbantartás (pl. csúszógyűrűs tömítés) vagy csere kön-
nyen elvégezhető lesz.

Qmin = 10 % x Qmax szivattyú 
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• Az axiális minimum távolságot tervezzük be a fal és a motor szellőző-
fedele között: Min. 200 mm szabad kiépítési méret + a szellőzőfedél 
átmérője.

Gépalap • Egyes szivattyútípusoknál a rezgésszigetelt telepítéshez szükséges 
még a talapzat blokkját egy rezgéscsillapító betéttel (pl. parafa vagy 
mafund lap) elválasztani a géptesttől.

VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye!
Károsodás veszélye a nem megfelelő alapozás/szakszerűtlen keze-
lés miatt.

• Egy hibás alap vagy a gépcsoport helytelen telepítése a talapzaton 
a szivattyú meghibásodását okozhatják; ez az eset ki van zárva a 
garanciából.

Pozicionálás/illesztés • A szivattyú fölött helyezzen el függőlegesen egy megfelelő teherbí-
róképességggel rendelkező horgot vagy gyűrűt (a szivattyú össztö-
megéhez lásd a katalógust/adatlapot), amelyre a szivattyú 
karbantartásakor vagy javításakor emelőeszközt vagy hasonló segéd-
eszközt rögzíthet.

VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye!
Károsodás veszélye szakszerűtlen bánásmód következtében.

• A motornál lévő emelőgyűrűket kizárólag a motor és nem a teljes 
szivattyú emelésére szabad használni.

• A szivattyút kizárólag az engedélyezett emelő szemekkel emelje 
meg (lásd a következő fejezetben: 3 „Szállítás és közbenső raktá-
rozás” a következő oldalon: 5).

• A szivattyú előtt és után elzáróberendezéseket kell beépíteni, hogy 
elkerüljük a teljes berendezés leürítését a szivattyú vizsgálata, kar-
bantartása vagy cseréje esetén. Szükség esetén tervezzünk be vis-
szafolyásgátlót.

• A közdarab alsó oldalán van egy nyílás, melyre a várható párakicsapó-
dás/kondenzátum esetén egy lefolyó vezetéket lehet csatlakoztatni 
(pl. klíma- és hűtőberendezések használatakor). A keletkező konden-
zátum ezáltal megfelelően elvezethető.

• Beépítési helyzet: A „motor lefelé” kivételével minden beépítési 
helyzet megengedett.

• A légtelenítő szelep (Fig. 1/2/3/4/5/6, 1.31 poz.) mindig mutasson 
felfelé.

ÉRTESÍTÉS:
A vízszintes motortengelyes beépítési helyzet az IL és DL sorozatok-
nál csak 15 kW motorteljesítményig engedélyezett (Fig. 12). Nincs 
szükség motortámasztékra. 15 kW-nál nagyobb motorteljesítmény 
esetén csak függőleges motortengellyel való beépítési helyzet enge-
délyezett. 90 kW-nál nagyobb teljesítményű, 2-pólusú BL szivat-
tyúknál csak a vízszintes beépítés engedélyezett. A BL sorozatú 
blokkszivattyúkat megfelelő alapzatra, ill. konzolra kell felszerelni 
(Fig. 13).

• A BL típusú szivattyúk esetén a motort 18,5 kW motorteljesítmény 
felett alá kell támasztani, ld. a BL beépítési példákat (Fig. 14). 
Csak B kivitelű szivattyútípus: Négypólusú 37 kW és kétpólusú 
45 kW feletti motorteljesítmény esetén a szivattyúházat és a motort 
alá kell támasztani. Ehhez a művelethez használhatja a Wilo választ-
ható opciók programjának megfelelő dokumentumát.

ÉRTESÍTÉS:
A motorkapocsdoboznak nem szabad lefelé néznie. Szükség esetén a 
motor, ill. a behelyezhető készlet a hatlapfejű csavarok meglazítását 
követően elfordítható. Ennek során vigyázzon arra, hogy az elfordí-
táskor a ház O-gyűrűs tömítése ne károsodjon.

Fig. 12: IL/DL

DLIL

Fig. 13: BL
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Fig. 14: BL beépítési példák
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VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye!
Károsodás veszélye szakszerűtlen bánásmód következtében. 

• Egy tartályból való szállítás esetén gondoskodjon a szivattyú szí-
vócsonkja felett az elegendő folyadékszintről, hogy a szivattyú 
semmiképpen ne működjön szárazon. Be kell tartani a legkisebb 
hozzáfolyási nyomást.

ÉRTESÍTÉS:
Szigetelendő rendszerek esetén csak a szivattyúházat szabad szige-
telni, a közdarabot és a motort nem.

Példa az alapra történő csavarozásra (Fig. 15):

• A teljes gépcsoportot a talapzatra történő felállítás során egy vízmér-
ték segítségével kell igazítani (a tengelynél/nyomócsonknál).

• Az alátéteket (B) mindig balra és jobbra a rögzítőanyag (pl. kőcsavar 
(A)) közvetlen közelébe az alaplap (E) és a talapzat (D) közé kell elhe-
lyezni.

• A rögzítőanyagot egyenletesen és szorosan húzza meg.
• 0,75 m-nél nagyobb távolságok esetén az alaplapot meg kell támasz-

tani középen a rögzítőelemek között.

A csővezetékek bekötése VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye!
Károsodás veszélye szakszerűtlen bánásmód következtében. 

• A szivattyút semmi esetre sem szabad a csővezetékhez biztos 
pontként használni.

• A berendezés megadott NPSH-értékének mindig nagyobbnak kell 
lenni a szivattyú NPSH-értékénél.

• A csővezetékrendszer által a szivattyú karimájára kifejtett erők és 
nyomatékok (pl. elcsavarodás, meleg miatti nyúlás) nem haladhatják 
meg az engedélyezett erőket és nyomatékokat.

• A csöveket közvetlenül a szivattyú előtt fogassuk be és csatlakoztas-
suk feszültségmentesen. Az Ön súlya nem terhelheti a szivattyút.

• A betáp vezetéket a lehető legrövidebbre vegyük. A betáp vezetéket 
a szivattyú felé mindig emelkedően, hozzáfolyáskor mindig süllyedő 
módon helyezzük el. Kerüljük el az esetleges légbetöréseket.

• Ha a betáp vezetékben szükség van egy szennyfogóra, a szennyfogó 
szabad keresztmetszetének a csővezeték keresztmetszete 
3 – 4-szeresének kell lennie.

• Rövid csővezetékek esetén a névleges átmérőknek legalább a szivat-
tyú csatlakozások névleges átmérőjének kell megfelelnie. Hosszú 
csővezetékek esetén mindig ki kell számítani a gazdaságos névleges 
átmérőt.

• Nagyobb névleges átmérőhöz való átmeneti idomokat legalább 8° 
kiegészítő szöggel kell szerelni, hogy elkerüljük a komolyabb nyo-
másveszteséget.

ÉRTESÍTÉS:
A szivattyú előtt és után egyenes csővezeték formájában csillapítási 
szakasznak kell következnie. A csillapítási szakasz hossza a szivattyú-
karima névleges átmérőjének legalább 5-szöröse (5 x DN) kell, 
hogy legyen (Fig. 16). Ez az intézkedés áramlási kavitáció elkerülésére 
szolgál.

• A szivattyú betáp és nyomócsonkjain található karimafedeleket távo-
lítsa el a csővezeték felhelyezése előtt.

Fig. 15: Példa az alapra történő csavarozásra

D C E A B

Fig. 16: Csillapítási szakasz a szivattyú előtt és 
mögött.

r
5 x DN

d s

r ! 2,5 * (d-2s)



Magyar

16 WILO SE 07/2018

Végső ellenőrzés Vizsgálja meg a gépcsoport illesztését a 7.1 „Telepítés” a következő 
oldalon: 12.

• A talapzat csavarjait szükség esetén húzza meg.
• Minden csatlakozás helyességét és működését vizsgálja meg.
• A kuplungot/tengelyt kézzel el kell tudni fordítani.

Ha a kuplungot/tengelyt nem lehet forgatni:
• Lazítsa ki a tengelykapcsolót és az előírt forgatónyomatékkal egyen-

letesen húzza meg ismét.
Ha ez az intézkedés nem jár sikerrel:

• Szerelje szét a motort (ld. 9.2.3 „A motor cseréje” a következő 
oldalon: 24).

• A motor centírozása és a motor karimájának tisztítása.
• A motor ismétetelt beszerelése.

7.2 Villamos csatlakoztatás

Biztonság VESZÉLY! Halálos sérülés veszélye!
Szakszerűtlen villamos csatlakoztatáskor áramütés lehetősége 
miatt fennáll a halálos sérülés veszélye.

• A villamos csatlakoztatást kizárólag a helyi energiaellátó vállalat 
engedélyével rendelkező villanyszerelővel és az érvényes helyi 
előírásoknak megfelelően végeztesse el.

• Vegye figyelembe a választható opciók beépítési és üzemeltetési 
utasítását!

VESZÉLY! Halálos sérülés veszélye!
Emberre veszélyes érintési feszültség.
A kapocsdobozon csak 5 perc elteltével szabad megkezdeni a mun-
kálatokat a még meglévő, személyekre veszélyes érintési feszült-
ség miatt (kondenzátorok). 

• A szivattyún végzendő munkálatok megkezdése előtt szakítsa 
meg a betáp feszültséget, és várjon 5 percet.

• Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás feszültségmentes-e 
(a potenciálmentes érintkezők is).

• Soha ne nyúljon be tárgyakkal a kapocsdoboz nyílásaiba és ne 
dugjon be semmit!

FIGYELMEZTETÉS! Hálózat túlterhelésének veszélye!
A hálózat nem megfelelő méretezése a rendszer leállásához és 
a hálózat túlterhelése által a kábel égéséhez vezethet. 

• A hálózat méretezésekor szem előtt tartandó – főként az alkalma-
zott kábelkeresztmetszetek és biztosítékok tekintetében –, hogy 
többszivattyús üzemmódban rövid ideig az összes szivattyú egyi-
dejű működése is előfordulhat.

Előkészítés/megjegyzések • Az elektromos csatlakozást a VDE 0730 1. rész szerint egy rögzített 
hálózati csatlakozó vezeték segítségével kell elvégezni, mely lega-
lább 3 mm nagyságú érintkezőnyílás szélességű dugaljjal vagy össz-
pólusú kapcsolóval van ellátva.

• A kábelcsavarzat csepegő víz elleni védelmének és húzással szembeni 
tehermentesítésének biztosítása érdekében megfelelő külső átmé-
rőjű kábeleket kell alkalmazni, és azokat megfelelő mértékben kell 
rögzíteni.

• A kábelt a kábelcsavarzat közelében egy kifolyási kanyarulattá kell 
hajlítani, hogy el tudja vezetni az esetleges csepegő vizet.

• A kábelcsavarzat megfelelő elhelyezésével vagy megfelelő kábelfek-
tetéssel biztosítsa, hogy ne folyhasson be csepegő víz a kapocsdo-
bozba. A funkció nélküli menetes kábelcsavarzatokat a gyártó által 
erre a célra tervezett dugókkal kell lezárva tartani.
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• A csatlakozóvezetéket úgy kell fektetni, hogy semmi esetre se érjen 
hozzá a csővezetékhez, és/vagy a szivattyú- és motorházhoz.

• Ha a szivattyút 90 °C-ot meghaladó vízhőmérsékletű rendszerbe épí-
tik be, megfelelő hőálló hálózati csatlakozóvezetéket kell használni.

• Ellenőrizze a hálózati csatlakozás áramnemét és feszültségét.
• Vegye figyelembe a szivattyú típustábláján feltüntetett adatokat. 

A hálózati csatlakozás áramnemének és feszültségének meg kell 
egyeznie a típustáblán szereplő adatokkal.

• Hálózatoldali biztosíték: a motor névleges áramától függ.
• Vegye figyelembe a kiegészítő földelést!
• A motort a túlterhelés ellen motorvédő kapcsolóval vagy a termisz-

tor-kioldó készülékkel (ld. 5.4 „Tartozékok” a következő oldalon: 9) 
kell biztosítani.

ÉRTESÍTÉS:
A villamos csatlakozás csatlakoztatási vázlata a kapocsdoboz fedelén 
található (lásd Fig. 17 is).

A motorvédő kapcsoló beállítása

• A motor névleges áramának beállítása a motor típustábláján szereplő 
adatok szerint, Y- ∆ -indítás: Ha a motorvédő kapcsoló az Y- ∆ -védő-
kapcsolóhoz vezető tápvezetékbe van kapcsolva, akkor a beállítás a 
közvetlen indításnak megfelelően történik. Ha a motorvédő kapcsoló 
a motor tápvezeték (U1/V1/W1 vagy U2/V2/W2) egyik ágába van 
kapcsolva, akkor a motorvédő kapcsolót 0,58 x névleges motoráramra 
kell beállítani.

• Különleges kivitelnél a motor termisztorokkal van felszerelve. Csatla-
koztassa a termisztorokat a termisztoros kioldókészülékhez. 

VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye!
Károsodás veszélye szakszerűtlen bánásmód következtében. 

• A termisztor kapcsaira legfeljebb csak 7,5 V DC feszültséget lehet 
vezetni. Ennél nagyobb feszültség tönkreteszi a termisztort.

• A hálózati csatlakozás a P2 motorteljesítménytől, a hálózati feszült-
ségtől és a bekapcsolási módtól függ. A kapocsdobozban található 
összekötő hidak szükséges kapcsolását az alábbi listán  „4. táblázat: 
A csatlakozó sorkapcsok kiosztása” a következő oldalon: 17 vala-
mint a Fig. 17 találja.

• Automatikusan működő kapcsolókészülékek csatlakoztatása esetén 
vegye figyelembe a vonatkozó beépítési és üzemeltetési utasításokat.

ÉRTESÍTÉS:
Az indítási áram korlátozásához és a túláramvédelem kioldásának 
elkerüléséhez ajánljuk a lágyindító eszközök használatát.

Fig. 17: Hálózati csatlakozás

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

W2 U2 V2

U1 V1 W1

Bekapcsolási mód Motorteljesítmény P2 
≤ 3 kW

Motorteljesítmény P2 
≥ 4 kW

Hálózati feszültség 3~230 V Hálózati feszültség 3~400 V Hálózati feszültség 3~400 V

Közvetlen ∆ -kapcsolás 
(Fig. 17, fent)

Y-kapcsolás 
(Fig. 17, középen)

∆ -kapcsolás 
(Fig. 17, fent)

Y- ∆ -indítás Az összekötőhidak eltávolí-
tása (Fig. 17, lent)

Nem lehetséges Az összekötőhidak eltávolí-
tása (Fig. 17, lent)

4. táblázat: A csatlakozó sorkapcsok kiosztása
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7.3 Állófűtés csatlakoztatása Az állófűtést olyan motorok esetén ajánljuk, melyek az időjárási 
viszonyok miatt ki vannak téve a páralecsapódás veszélyének (pl. 
álló motorok nedves környezetben ill. olyan motorok, melyek nagy 
hőmérséklet-ingadozásnak vannak kitéve). A gyárilag állófűtéssel 
felszerelt megfelelő motorváltozatok megrendelhetők különleges 
kivitelként. Az állófűtés a motor tekercseinek védelmét szolgálja a 
motor belsejében.

• Az állófűtés csatlakoztatása a kapocsdobozban a HE/HE kapcsoknál 
történik (csatlakozási feszültség: 1~230 V/50 Hz).

VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye!
Károsodás veszélye szakszerűtlen bánásmód következtében.

• Az állófűtést tilos a motor üzemelése közben bekapcsolva tartani.

8 Üzembe helyezés

Biztonság VESZÉLY! Halálos sérülés veszélye!
A kapocsdoboz ill. a kuplung környékén nem felszerelt biztonsági 
berendezések áramütés vagy a forgó alkatrészek érintése miatt 
életveszélyes sérülésekhez vezethetnek.

• Az üzembe helyezés előtt a leszerelt biztonsági berendezéseket 
(pl. kapocsdoboz fedél vagy tengelykapcsoló burkolat) ismét fel 
kell szerelni.

• Üzembe helyezéskor hagyjon elegendő távolságot a szivattyútól.

FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély!
A szivattyú/rendszer nem megfelelő telepítése esetén üzembe 
helyezéskor szállítható közeg lövellhet ki a rendszerből. Egyes 
alkatrészek is leválhatnak.

• Üzembe helyezéskor hagyjon elegendő távolságot a szivattyútól.
• Viseljen védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget.

Előkészítés Üzembe helyezés előtt a szivattyúnak fel kell vennie a környezeti 
hőmérsékletet.

8.1 Első üzembe helyezés • Vizsgálja meg, hogy a tengelyt súrlódás nélköl tudja forgatni. Ha a 
járókerék blokkol ill. súrlódik, lazítsa meg a tengelykapcsoló csavarját 
és húzza meg ismét az előírt forgatónyomatékkal (ld. a  „5. táblázat: 
Csavarmeghúzási nyomatékok” a következő oldalon: 26).

• Szakszerűen töltse fel és légtelenítse a rendszert.

FIGYELMEZTETÉS! Veszély a rendkívül forró vagy rendkívül hideg, 
nyomás alatt álló folyadékok!
A szállítható közeg hőmérsékletétől és a rendszernyomástól füg-
gően a légtelenítő csavar teljes kinyitásakor rendkívül forró vagy 
rendkívül hideg folyékony vagy gőz halmazállapotú közeg léphet, 
illetve lövellhet ki nagy nyomáson.

• A légtelenítő csavart óvatosan nyissa ki.

VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye!
A szárazonfutás tönkreteszi a csúszógyűrűs tömítést.

• Gondoskodjon arról, hogy a szivattyú ne működjön szárazon.
A kavitációs zajok és károk elkerülése érdekében biztosítani kell 
a minimális hozzáfolyási nyomást a szivattyú szívócsonkjánál. Ez a 
minimális hozzáfolyási nyomás a szivattyú üzemi helyzetétől és mun-
kapontjától függ, ezért azt ennek megfelelően kell meghatározni.
A minimális hozzáfolyási nyomás meghatározásához szükséges 
lényeges paraméter a szivattyú NPSH-értéke a munkapontban és 
a szállított közeg gőznyomása.
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• Rövid bekapcsolás segítségével ellenőrizze, hogy a forgásirány meg-
egyezik a szellőzőfedélen található nyíl irányával. Helytelen forgási-
rány esetén a következőképp járjon el:
• Közvetlen indítás esetén: cseréljen fel 2 fázist a motor kapocstáblá-

ján (pl. L1 és L2 felcserélése),
• Y-Δ-indítás esetén: A motor kapocstábláján cserélje fel 2 tekercs-

nél a tekercs elejét és végét (pl. V1 és V2 valamint W1 és W2 felcse-
rélése).

8.1.1 Bekapcsolás • A gépcsoportot csak zárt nyomóoldali elzáróberendezésnél kapcsolja 
be! Csak a teljes fordulatszám elérése után nyissa ki lassan az elzáró-
berendezést és szabályozza be a munkapontra.
A gépcsoportnak egyenletesen és kilengések nélkül kell működnie.
A szivattyún a felfutási idő és a normál üzem során észlelhető kismér-
tékű, enyhe csepegéssel járó tömítetlenség normális jelenség. Időn-
ként szemrevételezéses ellenőrzésre van szükség. Egyértelműen 
észlelhető tömítetlenség esetén ki kell cserélni a tömítést.

• Közvetlenül a munkák befejezése után szakszerűen szerelje fel, ill. 
helyezze üzembe az összes előírt biztonsági és védőberendezést.

VESZÉLY! Halálos sérülés veszélye!
A kapocsdoboz ill. a kuplung környékén nem felszerelt biztonsági 
berendezések áramütés vagy a forgó alkatrészek érintése miatt 
életveszélyes sérülésekhez vezethetnek.

• Közvetlenül minden munkálat befejezése után a leszerelt bizton-
sági berendezéseket (pl. kapocsdoboz fedél vagy tengelykapcsoló 
burkolat) ismét fel kell szerelni!

8.1.2 Kikapcsolás • Zárja le a nyomócsőnél található elzáróberendezést.

ÉRTESÍTÉS:
Ha egy visszafolyásgátló van beépítve a nyomócsőbe, az elzáróbe-
rendezés nyitva maradhat, ha ellennyomás van a rendszerben.

VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye!
Károsodás veszélye szakszerűtlen bánásmód következtében.

• A szivattyú kikapcsolásakor a betáp vezetékben található elzáró-
berendezés nem lehet zárva.

• Kapcsolja ki a motort és hagyja teljesen kifutni. Ügyeljen a nyugodt 
kifutásra.

• Hosszabb működési szünet esetén a betáp vezetékben található 
elzáróberendezést zárja be.

• Hosszabb működési szünetek és/vagy fagyveszély esetén a szivat-
tyút űrítse le és biztosítsa befagyás ellen.

• A szivattyút szétszereléskor szárazon és pormentesen tárolja.

8.1.3 Működés ÉRTESÍTÉS:
A szivattyúnak mindig nyugodtan és rázkódásmentesen kell működ-
nie és csak a katalógusban/adatlapon megadott feltételek mellett 
szabad üzemeltetni.

VESZÉLY! Halálos sérülés veszélye!
A kapocsdoboz ill. a kuplung környékén nem felszerelt biztonsági 
berendezések áramütés vagy a forgó alkatrészek érintése miatt 
életveszélyes sérülésekhez vezethetnek.

• Közvetlenül minden munkálat befejezése után a leszerelt bizton-
sági berendezéseket (pl. kapocsdoboz fedél vagy tengelykapcsoló 
burkolat) ismét fel kell szerelni!

VESZÉLY! Égési sérülések vagy odafagyás veszélye a szivattyú 
érintésekor!
A szivattyú és a rendszer (közeghőmérséklet) üzemállapotától 
függően a teljes szivattyú rendkívül forróvá vagy hideggé válhat. 
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• Működés közben ne menjen közel a szivattyúhoz!
• Magas vízhőmérséklet és nagy rendszernyomás esetén hagyja 

lehűlni a szivattyút minden munka megkezdése előtt.
• Valamennyi munka során viseljen védőruházatot, védőkesztyűt és 

védőszemüveget.
A különböző üzemeltetési feltételek és a telepítés automatizálásának 
foka szerint a szivattyú be- és kikapcsolása különböző módokon tör-
ténhet. Felhívjuk a figyelmet a következőkre:
Leállítási folyamat:

• Kerülje el a szivattyú visszaforgását.
• Ne dolgozzon túl sokáig túl kevés térfogatárammal.

Indítási folyamat:
• Gondoskodjon arról, hogy a szivattyú teljesen fel legyen töltve.
• Ne dolgozzon túl sokáig túl kevés térfogatárammal.
• A nagyobb szivattyúk esetén a zavarmentes működéshez szükség 

van egy minimális térfogatáramra.
• A zárt elzáróberendezés ellenében történő működés a keringető 

kamra túlmelegedését és a tengelytömítés károsodását okozhatja.
• Biztosítsa a szivattyú folyamatos hozzáfolyását elegendően magas 

NPSH-értékkel.
• Kerülje el, hogy a túl alacsony ellennyomás a motor túlterhelését 

okozza.

ÉRTESÍTÉS:
Legfeljebb 10 bekapcsolást végezzen óránként, hogy elkerülje a 
motor hőmérsékletének megemelkedését és a szivattyú, a kuplung, 
a motor, a tömítések és a csapágyak túlzott terhelését.
Ikerszivattyús üzem:

ÉRTESÍTÉS:
A tartalékszivattyú üzemkész állapotának biztosításához a tartalék-
szivattyút 24 óránként, de legalább hetente egyszer üzembe kell 
helyezni.
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9 Karbantartás

Biztonság A karbantartási és javítási munkákat kizárólag szakemberekkel 
végeztesse el!
Ajánlatos a szivattyú karbantartását és ellenőrzését a Wilo-
ügyfélszolgálatával elvégeztetni.

VESZÉLY! Halálos sérülés veszélye!
Elektromos készülékeken végzett munkák esetén az áramütés 
lehetősége miatt fennáll a halálos sérülés veszélye.

• Az elektromos készülékeken szükséges munkákat kizárólag a helyi 
energiaszolgáltató engedélyével rendelkező villanyszerelővel 
végeztesse el.

• Az elektromos készülékeken végzett minden munka előtt feszült-
ségmentesítse a készüléket, és biztosítsa a visszakapcsolás ellen.

• A szivattyú csatlakozókábelén keletkezett sérüléseket kizárólag 
engedéllyel rendelkező, szakképzett villanyszerelővel javíttassa 
meg.

• Soha ne nyúljon be tárgyakkal a kapocsdoboz nyílásaiba vagy 
a motorba és ne dugjon be semmit!

• Vegye figyelembe a szivattyúra, a szintszabályozásra és az egyéb 
választható opciókra vonatkozó beépítési és üzemeltetési utasítá-
sokat!

VESZÉLY! Halálos sérülés veszélye!
A kapocsdoboz ill. a kuplung környékén nem felszerelt biztonsági 
berendezések áramütés vagy a forgó alkatrészek érintése miatt 
életveszélyes sérülésekhez vezethetnek.

• Közvetlenül minden munkálat befejezése után a leszerelt bizton-
sági berendezéseket (pl. kapocsdoboz fedél vagy tengelykapcsoló 
burkolat) ismét fel kell szerelni!

VESZÉLY! Halálos sérülés veszélye!
A szivattyúnak és a szivattyú alkatrészeinek rendkívül nagy lehet 
a saját tömege. A leeső részek miatt fennáll a vágási sérülések, 
a becsípődés, a zúzódás és az ütődés veszélye, amely halálos sérü-
lést okozhat.

• Kizárólag megfelelő emelőeszközöket alkalmazzon, és biztonsá-
gosan rögzítse az alkatrészeket, hogy ne essenek le.

• Tilos lengő teher alatt tartózkodni.
• Tárolás és szállítás, továbbá bármiféle telepítési és egyéb szerelési 

munkálat előtt gondoskodni kell a szivattyú biztonságos helyzeté-
ről és stabilitásáról.

VESZÉLY! Halálos sérülés veszélye!
A karbantartási munkák során a motortengelynél használt szerszá-
mokat a forgó alkatrészek a velük való érintkezés következtében 
elsodorhatják, ami személyi sérülésekhez vagy akár halálos kime-
netelű balesetekhez vezethet.

• A karbantartási munkák során használt szerszámokat a szivattyú 
üzembe helyezése előtt teljesen el kell távolítani.

VESZÉLY! Égési sérülések vagy odafagyás veszélye a szivattyú 
érintésekor!
A szivattyú és a rendszer (közeghőmérséklet) üzemállapotától 
függően a teljes szivattyú rendkívül forróvá vagy hideggé válhat. 

• Működés közben ne menjen közel a szivattyúhoz!
• Magas vízhőmérséklet és nagy rendszernyomás esetén hagyja 

lehűlni a szivattyút minden munka megkezdése előtt.
• Valamennyi munka során viseljen védőruházatot, védőkesztyűt 

és védőszemüveget.
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ÉRTESÍTÉS:
Valamennyi szerelési munkánál (A/B kivitelű szivattyútípus) szükség 
van a szerelő villára, amellyel beállítható a járókerék helyes pozíciója 
(Fig. 18, 10. poz.) a szivattyúházban!

9.1 Levegőbevezetés • Szabályozott időközönként ellenőrizni kell a motorháznál a levegő-
bevezetést. Elszennyeződés esetén a levegőbevezetést újra biztosí-
tani kell a motor megfelelő hűtésének érdekében.

9.2 Karbantartási munkák VESZÉLY! Halálos sérülés veszélye!
A szivattyú vagy az egyes alkatrészek leesése életveszélyes sérü-
léseket okozhat.

• Karbantartási munkáknál rögzítse a szivattyú alkatrészeit, nehogy 
leessenek.

VESZÉLY! Halálos sérülés veszélye!
Elektromos készülékeken végzett munkák esetén az áramütés 
lehetősége miatt fennáll a halálos sérülés veszélye.

• Ellenőrizze a feszültségmentes állapotot, és a szomszédos, 
feszültség alatt álló alkatrészeket takarja le vagy kerítse el.

9.2.1 Folyamatos karbantartás A karbantartási munkálatok során újítson fel minden leszerelt 
tömítést.

9.2.2 A csúszógyűrűs tömítés cseréje A felfutási idő alatt előfordulhat, hogy csekély mértékű csepegés 
tapasztalható. A szivattyú normál üzeme alatt is gyakori az egy-egy 
csepp formájában megnyilvánuló enyhe tömítetlenség. Időnként 
azonban szemrevételezéssel történő vizsgálatot kell végezni. Egyér-
telműen felismerhető tömítetlenség esetén ki kell cserélni a tömítést. 
A Wilo cégnél megrendelhető egy olyan javítókészlet, amely a cseré-
hez szükséges alkatrészeket tartalmazza.

Csere Szétszerelés:
• Feszültségmentesítse a rendszert, majd biztosítsa az illetéktelen vis-

szakapcsolás ellen,
• Ellenőrizze a feszültségmentességet,
• A munkaterületet földelje le és zárja rövidre,
• Zárja el az elzáróberendezéseket a szivattyú előtt és mögött,
• Szüntesse meg a nyomást a szivattyúban a légtelenítő szelep 

(Fig. 1/2/3/4/5/6, 1.31. poz) megnyitásával.

VESZÉLY! Leforrázás veszélye!
A szállított közeg magas hőmérséklete miatt fennáll a leforrázás 
veszélye.

• A szállítható közeg magas hőmérséklete esetén hagyja lehűlni 
minden munka megkezdése előtt.

ÉRTESÍTÉS:
A csavarkötések meghúzására vonatkozólag az alábbiakban felsorolt 
munkálatok esetén: Ügyeljen a menet típusához előírt csavarmeghú-
zási nyomatékra (ld.  „5. táblázat: Csavarmeghúzási nyomatékok” a 
következő oldalon: 26).

• Válassza le a motor, ill. hálózati csatlakozóvezetékeket, ha túl rövid a 
kábel a meghajtás szétszereléséhez.

Fig. 18: A beállítási munkálatokhoz való szerelő villa
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A/B kivitelű szivattyútípus:
• Szerelje le a csatlakozóvédőt (Fig. 1/2/3/4/5, 1.32. poz.).
• Lazítsa meg a kuplungegység csavarjait (Fig. 1/2/3/4/5, 1.5 poz.).
• Lazítsa meg a motorrögzítő csavarokat (Fig. 1/2/3/4/5, 5. poz.) a 

motorkarimánál és a meghajtást megfelelő emelőeszköz segítségével 
emelje ki a szivattyúból. Néhány BL-szivattyú esetén az adaptergyűrű 
is kilazul (Fig. 3, 8. poz.).

• A közdarab rögzítő csavarjainak meglazításával (Fig. 1/2/3/4/5, 4. 
poz.) szerelje le a közdarab egységet a szivattyúházról a kuplunggal, 
szivattyúval, tengellyel, csúszógyűrűs tömítéssel és járókerékkel 
együtt.

• Lazítsa meg a járókerék rögzítőanyáját (Fig. 1/2/3/4/5, 1.11 poz.), 
vegye le az alatta található feszítőalátétet (Fig. 1/2/3/4/5, 1.12 poz.), 
és húzza le a járókereket (Fig. 1/2/3, 1.13. poz.) a szivattyú tenge-
lyéről.

• Szerelje ki a távtartó tárcsát (Fig. 4/5, 1.16 poz.) és ha szükséges, 
a reteszt is (Fig. 4/5, 1.43 poz.).

• Húzza le a csúszógyűrűs tömítést (Fig. 1/2/3/4/5, 1.21 poz.) a ten-
gelyről.

• Húzza ki a kuplungot (Fig. 1/2/3/4/5, 1.5 poz.) a szivattyútengellyel 
a közdarabból.

• Tisztítsa meg alaposan a tengely érintkezési és illesztési felületeit. 
Ha a tengely sérült, akkor azt is ki kell cserélni.

• Távolítsa el a csúszógyűrűs tömítés ellengyűrűjét a mandzsettával 
együtt a közdarab karimájából, valamint az O-gyűrűt (Fig. 1/2/3/4/5, 
1.14 poz.), és tisztítsa meg a tömítés rögzítési helyeit.

C kivitelű szivattyútípus:
• Oldja ki a közdarab rögzítőcsavarjait (Fig. 6, 4. poz.), és emelje le a 

meghajtást a közdarabbal (kuplung, tengely, csúszógyűrűs tömítés, 
járókerék) együtt a szivattyúról megfelelő emelőeszközzel.

• Oldja ki a járókerék-rögzítő anyát (Fig. 6, 1.11 poz.), vegye le az alatta 
lévő feszítőalátétet (Fig. 6, 1.12 poz.), és húzza le a járókereket 
(Fig. 6, 1.13 poz.) a szivattyútengelyről.

• Szerelje ki a távtartó tárcsát (Fig. 6, 1.16 poz.) és ha szükséges, a 
reteszt is (Fig. 6, 1.43 poz.).

• Húzza le a tengelyről a csúszógyűrűs tömítést (Fig. 6, 1.21 poz.).
• Tisztítsa meg alaposan a tengely érintkezési és illesztési felületeit. 

Ha a tengely sérült, akkor azt is ki kell cserélni.
• Távolítsa el a csúszógyűrűs tömítés ellengyűrűjét a mandzsettával 

együtt a közdarab karimájából, valamint az O-gyűrűt (Fig. 6, 
1.14 poz.), és tisztítsa meg a tömítés rögzítési helyeit.
Telepítés:

• Nyomja be a csúszógyűrűs tömítés új ellengyűrűjét a mandzsettával 
együtt a közdarabkarima tömítésének helyére. Kenőanyagként 
kereskedelmi forgalomban kapható mosogatószert lehet használni.

• Szerelje be az új O-gyűrűt a közdarab O-gyűrűtartójának hornyába.

A/B kivitelű szivattyútípus:
• Ellenőrizze és adott esetben tisztítsa meg a kuplung illeszkedő felü-

leteit.
• Szerelje a csatlakozóhéjakat a közéhelyezett kiegyenlítőtárcsákkal 

együtt a szivattyútengelyre, majd vezesse be óvatosan az előszerelt 
csatlakozótengely-egységet a közdarabba.

• Húzzon új csúszógyűrűs tömítést a tengelyre. Kenőanyagként keres-
kedelmi forgalomban kapható mosogatószert lehet használni (adott 
esetben a reteszt és a távtartó tárcsát ismét helyezze be).

• Szerelje fel a járókereket az alátét(ekkel) és az anyával, közben tart-
son ellen a járókerék külső átmérőjén. Vigyázzon, nehogy a csúszó-
gyűrűs tömítés elbillenés miatt megsérüljön.
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• Az előszerelt közdarabegységet vezesse be óvatosan a szivattyú-
házba, majd csavarozza fel. Eközben tartsa meg a csatlakozó forgó 
részeit, hogy így elkerülje a csúszógyűrűs tömítés károsodását. 

• Oldja ki enyhén a csatlakozócsavarokat, nyissa ki kissé az előszerelt 
csatlakozót.

• Szerelje be a motort megfelelő emelőeszközzel és csavarozza össze a 
közdarab-motor összekötést (és adaptergyűrűt néhány BL sorozatú 
szivattyú esetén).

• Tolja be a szerelő villát (Fig. 19, 10. poz.) a közdarab és a kuplung 
közé. A szerelő villának hézagmentesen kell illeszkednie.

• Először csak enyhén húzza meg a kuplungcsavarokat (Fig. 1/2/3/4/5, 
1.41 poz.), amíg a kuplung két fele fel nem fekszik a távtartó tár-
csákra.

• Végül csavarozza fel egyenletesen a csatlakozót. Eközben a szerelő 
villa automatikusan beállítja a közdarab és a csatlakozó közötti 
5 mm-es előírt távolságot.

• Szerelje le a szerelő villát.
• Szerelje fel a csatlakozóvédőt.
• Csatlakoztassa a motor-, ill. hálózati csatlakozóvezetékeket.

C kivitelű szivattyútípus:
• Húzzon új csúszógyűrűs tömítést a tengelyre. Kenőanyagként keres-

kedelmi forgalomban kapható mosogatószert lehet használni (adott 
esetben a reteszt és a távtartó tárcsát ismét helyezze be).

• Szerelje fel a járókereket az alátét(ekkel) és az anyával, közben tart-
son ellen a járókerék külső átmérőjén. Vigyázzon, nehogy a csúszó-
gyűrűs tömítés elbillenés miatt megsérüljön.

• Megfelelő emelőeszköz segítségével óvatosan helyezze be az elősze-
relt meghajtást a közdarabbal (kuplung, tengely, csúszógyűrűs tömí-
tés, járókerék) együtt a szivattyúházba, majd csavarozza be.

• Csatlakoztassa a motor-, ill. hálózati csatlakozóvezetékeket.

9.2.3 A motor cseréje A motorcsapágy nem igényel karbantartást. A felerősödött csapágy-
zajok és a szokatlan rezgések a csapágy kopására utalnak. Ebben az 
esetben ki kell cserélni a csapágyat, ill. a motort. A meghajtás cseréjét 
kizárólag a Wilo ügyfélszolgálatnak szabad elvégeznie.

• Feszültségmentesítse a rendszert, majd biztosítsa az illetéktelen vis-
szakapcsolás ellen.

• Ellenőrizze a feszültségmentes állapotot.
• A munkaterületet földelje le és zárja rövidre.
• Zárja el az elzáróberendezéseket a szivattyú előtt és mögött.
• Szüntesse meg a nyomást a szivattyúban a légtelenítő szelep 

(Fig. 1/2/3/4/5/6, 1.31. poz) megnyitásával.
Szétszerelés:

VESZÉLY! Leforrázás veszélye!
A szállított közeg magas hőmérséklete miatt fennáll a leforrázás 
veszélye.

• A szállítható közeg magas hőmérséklete esetén hagyja lehűlni 
minden munka megkezdése előtt.

ÉRTESÍTÉS:
• A csavarkötések meghúzására vonatkozólag az alábbiakban felsorolt 

munkálatok esetén: Ügyeljen a menet típusához előírt csavarmeghú-
zási nyomatékra (ld.  „5. táblázat: Csavarmeghúzási nyomatékok” a 
következő oldalon: 26).

• Távolítsa el a motor csatlakozóvezetékeit.
• Szerelje le a csatlakozóvédőt (Fig. 1/2/3/4/5/6, 1.32. poz).

Fig. 19: A szerelő villa behelyezése
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A/B kivitelű szivattyútípus:
• Szerelje le a kuplungot (Fig. 1/2/3/4/5, 1.5. poz.).
• Lazítsa meg a motorrögzítő csavarokat (Fig. 1/2/3/4/5, 5. poz.) a 

motorkarimánál és a motort megfelelő emelőeszköz segítségével 
emelje le a szivattyúról. A BL-szivattyúk esetén az adaptergyűrű is 
kilazul (Fig. 3, 8. poz.).

• Szerelje be az új motort megfelelő emelőeszközzel és csavarozza 
össze a közdarab-motor összekötést (és adaptergyűrűt BL sorozatú 
szivattyúk esetén).

• Ellenőrizze és adott esetben tisztítsa meg és olajozza be enyhén 
a kuplung és a tengely illeszkedő felületeit.

• Szerelje fel előre a csatlakozóhéjakat a közéhelyezett távtartó tár-
csákkal együtt a tengelyre.

• Tolja be a szerelő villát (Fig. 19, 10. poz.) a közdarab és a kuplung 
közé. A szerelő villának hézagmentesen kell illeszkednie.

• Először csak enyhén húzza meg a csatlakozócsavarokat, amíg a két fél 
csatlakozóhéj fel nem fekszik a távtartó tárcsákra.

• Végül csavarozza fel egyenletesen a csatlakozót. Eközben a szerelő 
villa automatikusan beállítja a közdarab és a csatlakozó közötti 
5 mm-es előírt távolságot.

• Szerelje le a szerelő villát.
• Szerelje fel a csatlakozóvédőt.
• Csatlakoztassa a motor vagy a hálózati csatlakozás kábelét.

C kivitelű szivattyútípus:
• Oldja ki a közdarab rögzítőcsavarjait (Fig. 6, 4. poz.), és emelje le a 

meghajtást a közdarabbal (kuplung, tengely, csúszógyűrűs tömítés, 
járókerék) együtt a szivattyúról megfelelő emelőeszközzel.

• Oldja ki a járókerék-rögzítő anyát (Fig. 6, 1.11 poz.), vegye le az alatta 
lévő feszítőalátétet (Fig. 6, 1.12 poz.), és húzza le a járókereket 
(Fig. 6, 1.13 poz.) a szivattyútengelyről.

• Szerelje ki a távtartó tárcsát (Fig. 6, 1.16 poz.) és ha szükséges, 
a reteszt is (Fig. 6, 1.43 poz.).

• Húzza le a tengelyről a csúszógyűrűs tömítést (Fig. 6, 1.21 poz.).
• Oldja ki a motorkarimán levő motorrögzítő csavarokat (Fig. 6, 5. poz.), 

és vegye le a közdarabot megfelelő emelőeszközzel.
• Lazítsa meg a csatlakozóegység (kuplung) csatlakozócsavarjait 

(Fig. 6, 1.44 poz).
• Oldja le a tengelyt (Fig. 6, 1.41 poz.) a motortengelyről.
• Tisztítsa meg alaposan a tengely érintkezési és illesztési felületeit. 

Ha a tengely sérült, akkor azt is ki kell cserélni.
• Tolja rá a tengelyt (Fig. 6, 1.41. poz.) ütközésig az új motorra.
• Húzza meg a csatlakozóegység (kuplung) csatlakozócsavarjait 

(Fig. 6, 1.44 poz).
• Megfelelő emelőeszközzel helyezze vissza a közdarabot, és húzza 

meg a rögzítését a motorrögzítő csavarokkal (Fig. 6, 5. poz.).
• Húzzon új csúszógyűrűs tömítést a tengelyre. Kenőanyagként keres-

kedelmi forgalomban kapható mosogatószert lehet használni (adott 
esetben a reteszt és a távtartó tárcsát ismét helyezze be).

• Szerelje fel a járókereket az alátét(ekkel) és az anyával, közben tart-
son ellen a járókerék külső átmérőjén. Vigyázzon, nehogy a csúszó-
gyűrűs tömítés elbillenés miatt megsérüljön.

• Megfelelő emelőeszköz segítségével óvatosan helyezze be a meghaj-
tást a közdarabbal (kuplung, tengely, csúszógyűrűs tömítés, járóke-
rék) együtt a szivattyúházba, majd csavarozza be.

• Szerelje fel a csatlakozóvédőt.
• Csatlakoztassa a motor vagy a hálózati csatlakozás kábelét.
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Csavarmeghúzási nyomatékok

Csavarkötés Meghúzási nyomaték
Nm ± 10 % 

Szerelési utasítások

Hely Méret/anyagminőség

Járókerék — tengely M10

A2-70

30

M12 60

M16 100

M20 100
Menet kenése 
Molykote® P37-el 
vagy hasonlóval

M14 70

M18 145

M24 350

Szivattyúház — 
közdarab

M16

8.8

100 Húzza meg egyenle-
tesen átlósanM20 170

Közdarab — motor M8 25

M10 35

M12 70

M16 100

M20 170

Csatlakozó M6

10.9

12

A csavarokat egyenle-
tesen húzza meg, 
a rés mindkét oldalon 
legyen azonos

M8 30

M10 60

M12 100

M14 170

M16 230

5. táblázat: Csavarmeghúzási nyomatékok
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10 Üzemzavarok, azok okai és elhárításuk
Az üzemzavarok elhárítását kizárólag szakemberekkel végeztesse 
el! Vegye figyelembe a következő fejezetben található biztonsági 
utasításokat: 9 „Karbantartás” a következő oldalon: 21.

• Ha az üzemzavar nem hárítható el, forduljon szakszervizhez vagy 
a legközelebbi ügyfélszolgálathoz, illetve képviselethez.

11 Pótalkatrészek
A pótalkatrészek a helyi szakszerviznél és/vagy a Wilo-ügyfélszolgá-
latánál rendelhetők meg.
Minden rendeléskor adja meg a szivattyú és a motor típustábla összes 
adatát, hogy elkerüljük a visszakérdezéseket és a hibás rendeléseket.

VIGYÁZAT! Dologi károk veszélye!
A szivattyú kifogástalan működése csak akkor biztosítható, 
ha eredeti pótalkatrészek kerülnek alkalmazásra.

• Kizárólag eredeti Wilo pótalkatrészeket használjon.
• Az alábbi táblázat az egyes alkatrészek azonosítására szolgál. 

A pótalkatrészek rendelésénél az alábbi adatokat kérjük megadni:
• A pótalkatrész száma
• A pótalkatrész megnevezése
• A szivattyú és motor típustábla összes adata

Üzemzavar Ok Elhárítás

A szivattyú nem indul 
be vagy leáll

A szivattyú leblokkolt Kapcsolja feszültségmentesre a motort, távolítsa el blokkolás 
okát; amennyiben a motor blokkol: Motor/behelyezhető 
készlet javítása/cseréje

Laza a kábelkapocs Ellenőrizze a kábel-összeköttetéseket
A biztosítékok meghibásodtak Ellenőrizze a biztosítékokat, a hibásakat cserélje ki
A motor károsodott Ellenőriztesse a motort a Wilo ügyfélszolgálatával vagy egy 

szakcéggel, adott esetben végeztesse el a javítást
A motorvédő kapcsoló kioldott Fojtsa le a szivattyút nyomóoldalon a névleges térfogatá-

ramra
A motorvédő kapcsoló beállí-
tása nem megfelelő

Állítsa be a motorvédő kapcsolót a helyes névleges áramra 
(ld. típustábla)

A motorvédő kapcsolót a túl 
magas környezeti hőmérséklet 
befolyásolja

Helyezze át a motorvédő kapcsolót vagy hőszigeteléssel 
védje

A termisztoros kioldókészülék 
kioldott

Ellenőrizze a motor és a szellőzőfedél szennyezettségét, 
szükség esetén tisztítsa meg, ellenőrizze a környezeti 
hőmérsékletet és szükség esetén kényszerszellőztetéssel 
állítson be ≤ 40 °C-os környezeti hőmérsékletet

A szivattyú csökken-
tett teljesítménnyel 
üzemel

Hibás forgásirány Ellenőrizze, szükség esetén módosítsa a forgásirányt
A nyomóoldali elzáró szelep le 
van fojtva

Lassan nyissa ki az elzáró szelepet

A fordulatszám túl alacsony A rossz kapocsáthidalás (Y Δ helyett) megszüntetése
Levegő van a betáp vezetékben Szüntesse meg a tömítetlenséget a karimáknál, légtelenítse 

a szivattyút, látható szivárgás esetén cserélje ki a csúszógyű-
rűs tömítést

A szivattyú zajt 
bocsát ki

Kavitáció a nem elegendő 
előnyomás miatt

Növelje meg az előnyomást, vegye figyelembe a szívócsonk-
nál a minimális nyomást, a szívóoldalon ellenőrizze a toló-
zárat és a szűrőt, adott esetben tisztítsa meg azokat

Csapágykárosodás a motornál Ellenőriztesse a szivattyút a Wilo ügyfélszolgálatával vagy 
egy szakcéggel, adott esetben végeztesse el a javítást

A járókerék súrlódik Ellenőrizze a sík felületeket és a központosításokat a közda-
rab és a motor, valamint a közdarab és a szivattyúház között, 
és szükség esetén tisztítsa meg a szennyezett területeket.
Ellenőrizze és adott esetben tisztítsa meg és olajozza be 
enyhén a kuplung és a tengely illeszkedő felületeit

6. táblázat: Üzemzavarok, azok okai és elhárításuk
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ÉRTESÍTÉS:
Valamennyi szerelési munkánál szükség van a szerelő villára, amellyel 
beállítható a járókerék helyes pozíciója a szivattyúházban!

Pótalkatrész táblázat A részegység-készletek hozzárendelését ld. Fig. 1/2/3/4/5/6 (szá-
mok/alkatrészek az A/B/C kivitelű szivattyútípustól függően).

Sz. Alkatrész Részletek Sz. Alkatrész Részletek

1 Cserekészlet (teljes) 1.4 Kuplung/tengely (kész-
let) az alábbiakkal:1.1 Járókerék (készlet) az 

alábbiakkal:
1.11 Anya

1.11 Anya 1.12 Alátétgyűrű
1.12 Alátétgyűrű 1.14 O-gyűrű
1.13 Járókerék 1.41 Csatlakozó/tengely, 

teljes
1.14 O-gyűrű 1.42 Rugós rögzítőgyűrű
1.15 Távtartó tárcsa 1.43 Retesz

1.44 Kuplungcsavarok
1.16 Távtartó tárcsa 1.5 Csatlakozó (teljes)

1.2 Csúszógyűrűs tömítés 
(készlet) az alábbiakkal:

2 Motor
1.11 Anya 3 Szivattyúház (készlet) 

az alábbiakkal:1.12 Alátétgyűrű 1.14 O-gyűrű
1.14 O-gyűrű 3.1 Szivattyúház

(IL, DL, BL)
1.15 Távtartó tárcsa 3.2 Dugó a nyomásmérő-

csatlakozásokhoz
1.21 Csúszótömítés 3.3 Átváltó csappantyú 

≤ DN 80 (csak DL-
szivattyúk)

1.3 Közdarab (készlet) az 
alábbiakkal:

3.4 Átváltó csappantyú 
≥ DN 100 (csak DL-

szivattyúk)
1.11 Anya 4 Rögzítőcsavarok a köz-

darabhoz/szivattyúház-
hoz

1.12 Alátétgyűrű 5 Rögzítőcsavarok a 
motorhoz/közdarabhoz

1.14 O-gyűrű 6 Anya a motorhoz/köz-
darabrögzítéshez

1.15 Távtartó tárcsa 7 Alátét a motorhoz/ köz-
darabrögzítéshez

1.31 Légtelenítő szelep 8 Adaptergyűrű 
(csak BL-szivattyúk)

1.32 Csatlakozóvédő 9 Szivattyú támasztólá-
bak 4 kW-t nem meg-
haladó motormérethez 
(csak BL-szivattyúk)

1.33 Közdarab 10 Szerelő villa (Fig. 19)

7. táblázat: Pótalkatrész táblázat
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12 Ártalmatlanítás
A termék előírás szerinti ártalmatlanításával és az anyagok újrahasz-
nosításával Ön is hozzájárul a környezeti károk és az egészség veszé-
lyeztetésének elkerüléséhez.
Az előírásszerű ártalmatlanításhoz leürítés és tisztítás szükséges.
Gyűjtse össze a kenőanyagot. Válogassa szét a szivattyú alkatrészeit 
alapanyagok szerint (fém, műanyag, elektronika).
1. A termék, ill. alkatrészeinek ártalmatlanítását illetően forduljon 
a hulladékkezelést végző önkormányzati vagy magántársaságokhoz.

2. A szakszerű ártalmatlanítással kapcsolatos további információk a 
helyi önkormányzattól, a hulladékkezelőtől vagy a termék beszerzési 
helyén szerezhetők be.

ÉRTESÍTÉS:
A termék és annak alkatrészei nem helyezhetők a háztartási hulladék 
közé!
Az újrahasznosítás témájával kapcsolatban itt további információkat 
találhat www.wilo-recycling.com.

A műszaki változtatás joga fenntartva!



Dortmund, 

suivant les exigences d'éco-conception du règlement 640/2009 aux versions comportant un moteur électrique à induction à cage d'écureuil, 
triphasé, mono-vitesse, fonctionnant à 50Hz, amendé par le règlement 4/2014 / suivant les exigences d'éco-conception du règlement 547/2012 

_ Energieverbrauchsrelevanter Produkte - Richtlinie 2009/125/EG
_ Energy-related products 2009/125/EC
_ Produits liés à l'énergie 2009/125/CE
Nach den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung 640/2009 für Ausführungen mit einem einstufigen Dreiphasen - 50Hz - Käfigläufer - 
Induktionselektromotor, der Verordnung 4/2014 Geänderte / Nach den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung 547/2012 für Wasserpumpen,
This applies according to eco-design requirements of the regulation 640/2009 to the versions with an induction electric motor, squirrel cage, three-
phase, single speed, running at 50Hz, amended by Regulation 4/2014 / This applies according to eco-design requirements of the regulation 

_ Machinery 2006/42/EC
_ Machines 2006/42/CE
und gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten
and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU
et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE

N°2117831.03 (CE-A-S n°2099460)

H. HERCHENHEIN

Person authorized to compile the technical file is:
Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Senior Vice President - Group ITQ

EN 809+A1

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:
comply also with the following relevant harmonised European standards:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 60034-1
EN 60204-1

et aux législations nationales les transposant,

EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, da! die Pumpenbauarten der Baureihen,
We, the manufacturer, declare under our sole responsability that the pump types of the series,
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de pompes des séries,

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:
In their delivered state comply with the following relevant directives: 
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
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(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 
und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked 
on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of 
the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit 
en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l’annexe I de la Directive 
Machines.)

IL ...
DL ...
BL …

Division HVAC
Quality Manager - PBU Circulating Pumps
WILO SE
Nortkirchenstra!e 100
D-44263 Dortmund

and with the relevant national legislation,

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

EN 60034-30-1

Digital 
unterschrieben von 
Holger Herchenhein 
Datum: 2017.05.24 
07:44:35 +02'00'



(BG) - !"#$%&'() *+)( (CS) - ,e-tina
"#$%&'&()* +& ,-./#/,/0)# EC/EO EU/ES PROHLÁ1ENÍ O SHOD2

"#"$% & '# (#)*%'&+&)#'&$, ,-)%.,/0"& 0$#'1#)$&, 2.%*,'#$& '# 
.),1&3'#$# 0$)#'&4#.

a rovn56 spl7ují po6adavky harmonizovan8ch evropsk8ch norem uveden8ch 
na p9edcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - .//01234
EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 345674 7899:;<6747 EE/EK

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

:;< =>?@AB C= D; =EFB =G;HCIG<@CJG; =KHL>;M:N >HODK>; >IK ;G;PJHIGD;< 
@DAG >HIAQIRC=GA @=S?T;.

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE/CE EL/EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli (GA) - Gaeilge
EU/EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS AE/EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen 
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na hEorpa 
dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski (HU) - Magyar
EU/EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EU/EK-MEGFELEL=SÉGI NYILATKOZAT

i usklaUenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az elVzV oldalon szereplV, harmonizált európai szabványoknak.

(IT) - Italiano (LT) - Lietuvi5 kalba
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE/CE ES/EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate 
citate a pagina precedente.

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos 
ankstesniame puslapyje.

(LV) - Latvie-u valoda (MT) - Malti
ES/EK ATBILST>BAS DEKLAR?CIJU DIKJARAZZJONI TA’ KONFORMITÀ UE/KE

un saskaWotajiem Eiropas standartiem, kas minXti iepriekYXjZ lappusX.
kif ukoll man-normi Ewropej armoni[[ati li jsegwu imsemmija fil-pa\na 
pre]edenti.

F_GQ_013-22

WILO SEdeklarX, ka izstrZdZjumi, kas ir nosaukti YajZ deklarZcijZ, atbilst 
Yeit uzskait^to Eiropas direkt^vu nosac^jumiem, kZ ar^ atseviY_u valstu 
likumiem, kuros tie ir ietverti:

WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe]ifikati f’din id-dikjarazzjoni huma 
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le\islazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom:

MaY^nas 2006/42/EK ; Ener`iju saist^tiem ra6ojumiem 2009/125/EK Makkinarju 2006/42/KE ; Prodotti relatati mal-ener\ija 2009/125/KE

WILO SE 1,"a#)&)#$, b, .)%12"$&$, .%0%b,'& - '#0$%cd#$# 1,"a#)#4&c 
0e%$-,$0$-#$ '# )#+.%),1f&$, '# 0a,1'&$, ,-)%.,/0"& 1&),"$&-& & 
.)&,a&$, g& '#4&%'#a'& +#"%'%1#$,a0$-#:

Koneet 2006/42/EY ; Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY Innealra 2006/42/EC ; Fuinneamh a bhaineann le táirgí 2009/125/EC

Maskiner 2006/42/EF ; Energirelaterede produkter 2009/125/EF hAi;GFC;D; 2006/42/jk ; lKGT=OC=G; C= DAG =GJHQ=<; >HIMOGD; 
2009/125/EK

m#3&'& 2006/42/no ; p)%12"$&, 0-e)+#'& 0 ,',)g%.%$),fa,'&,$% 
2009/125/EO

WILO SE prohlaYuje, 6e v8robky uvedené v tomto prohláYení odpovídají 
ustanovením ní6e uveden8ch evropsk8ch sm5rnic a národním právním 
p9edpisqm, které je p9ejímají:

Stroje 2006/42/ES ; V8robkq spojen8ch se spot9ebou energie 2009/125/ES

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Máquinas 2006/42/CE ; Productos relacionados con la energía 2009/125/CE Masinad 2006/42/EÜ ; Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE TASrG=< OD< D; >HIMOGD; >IK IH?sIGD;< @DAG >;HIR@; =KHL>;M:N 
TFSL@A =?G;< @RCPLG; C= D<B T<;DNE=<B DLG >;H;:NDL ITAQ<rG :;< D<B 
=tG<:JB GICIt=@?=B @D<B I>I?=B Ji=< C=D;P=Ht=?:

Macchine 2006/42/CE ; Prodotti connessi all’energia 2009/125/CE MaYinos 2006/42/EB ; Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne 
u pogledu potroYnje energije 2009/125/EZ Gépek 2006/42/EK ; Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljedeuim prihvauenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelVségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következV európai irányelvek elVírásainak, valamint 
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin 
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i 
gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus 
leis na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :

WILO SE pareiYkia, kad Yioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka Yiv 
Europos direktyvv ir jas perkelianwiv nacionaliniv xstatymv nuostatus:



(NL) - Nederlands (PL) - Polski
EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING DEKLARACJA ZGODNO@CI UE/WE

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.

oraz z nastepujycymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi 
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Român6
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE/CE DECLARAAIE DE CONFORMITATE UE/CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

zi, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedent{.

(SK) - Sloven7ina (SL) - Sloven-7ina
EÚ/ES VYHLÁSENIE O ZHODE EU/ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

ako aj s harmonizovan8mi európskych normami uveden8mi na 
predchádzajúcej strane.

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejYnji strani.

(SV) - Svenska (TR) - Türkçe
EU/EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE AB/CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

ve önceki sayfada belirtilen uyumlaztırılmız Avrupa standartlarına.

(IS) - Íslenska (NO) - Norsk
ESB/EB LEYFISYFIRLBSING EU/EG-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

og samhæf|a evrópska sta|la sem nefnd eru í fyrri sí|u. og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

(RU) - &8''()9 :+;(
"CDEFGFHIJ K LKKMNCMLMNII #NGKOCPLDIQ RKGQFQ

& g#)*%'&+&)%-#''}* ,-)%.,/0"&* 0$#'1#)$#*, 2.%*c'2$}* '# 
.),1}12d,/ 0$)#'&4,.

F_GQ_013-22

Machines 2006/42/EG ; Energiegerelateerde producten 2009/125/EG

Máquinas 2006/42/CE ; Produtos relacionados com o consumo de energia 
2009/125/CE

WILO SE  l8sir ~ví yfir a| vörurnar sem um getur í ~essari yfirl8singu eru í 
samræmi vi| eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa sam~ykkt:

WILO SE +#c-ac,$, b$% .)%12"$}, .,),b&0a,''}, - 1#''%/ 1,"a#)#4&&  
% 0%%$-,$0$-&&,  %$-,b#�$ 0a,12�d&* ,-)%.,/0"&* 1&),"$&-#* & 
'#4&%'#a�'}* .),1.&0#'&c*:

Maskiner 2006/42/EG ; Energirelaterade produkter 2009/125/EG

Maszyn 2006/42/WE ; Produktów zwiyzanych z energiy 2009/125/WE

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen 
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de 
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

WILO SE o�wiadcza, [e produkty wymienione w niniejszej deklaracji sy 
zgodne z postanowieniami nast�pujycych dyrektyw europejskich i 
transponujycymi je przepisami prawa krajowego:

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :

WILO SE declar{ c{ produsele citate în prezenta declara�ie sunt conforme cu 
dispozi�iile directivelor europene urm{toare zi cu legisla�iile na�ionale care le 
transpun :

Makine Yönetmeli�i  2006/42/AT ; Eko Tasarım Yönetmeli�i 2009/125/AT

Mazini 2006/42/CE ; Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg 
överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och 
nationella lagstiftningar som inför dem:

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin aza�ıdaki Avrupa yönetmeliklerine ve 
ulusal kanunlara uygun oldu�unu beyan etmektedir:

WILO SE westne prehlasuje, 6e v8robky ktoré sú predmetom tejto 
deklarácie, sú v súlade s po6iadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národn8ch legislatívnych predpisov:

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z dolowili 
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih 
vsebujejo:

Strojov8ch zariadeniach 2006/42/ES ; Energeticky v8znamn8ch v8robkov 
2009/125/ES Stroji 2006/42/ES ; Izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES

�&),"$&-# n� .% *#3&''%*2 %f%)21%-#'&� 2006/42/n� ; �&),"$&-# % 
.)%12"4&&, 0-c+#''%/ 0 �',)g%.%$),fa,'&,* 2009/125/n�

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar 
med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

Vélartilskipun 2006/42/EB ; Tilskipun var|andi vörur tengdar orkunotkun 
2009/125/EB

EG–Maskindirektiv 2006/42/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 
2009/125/EF
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