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1. Általános megjegyzések

   1.1  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 berende-
zés tartozéka. Tartsuk azt mindig a berendezés 
közelében. A jelen utasítás pontos betartása a 
SFOEFMUFU�TT[FSĿ� IBT[O�MBUOBL� �T� B� CFSFOEF[�T�
IFMZFT�LF[FM�T�OFL�B[�FMĩGFMU�UFMF�
A beépítési és üzemeltetési utasítás megfelel a 
berendezés kivitelének és a nyomás alá helyezés-
re vonatkozó biztonságtechnikai szabványoknak.
&,�NFHGFMFMĩT�HJ�OZJMBULP[BU�
"[� &,� NFHGFMFMĩT�HJ� OZJMBULP[BU� B� #F�Q U�TJ� �T�
üzemeltetési utasítás része.
Az abban felsorolt szerkezetek velünk nem 
FHZF[UFUFUU�NĿT[BLJ�W�MUP[UBU�TBJ�FTFU�O�B� KFMFO�
nyilatkozat érvényét veszíti.

2. Biztonság
"�KFMFO�®[FNFMUFU�TJ�VUBT U�T�PMZBO�BMBQWFUĩ�VUB-
sításokat tartalmaz, amelyeket a szerelés, üze-
meltetés és karbantartás során be kell tartani. 
Ezért ezt az üzemeltetésiutasítást a beszerelés és 
B[�®[FNCF�IFMZF[�T�FMĩUU�NJOE�B�T[FSFMĩOFLNJOE�
B� GFMFMĩT� T[BLT[FN�MZ[FUOFL�®[FNFMUFUĩOFL� GFM-
U�UMFO®M�FM�LFMM�PMWBTOJB�/FNDTBL�B�#J[UPOT�H�D NĿ�
Gĩ�GFKF[FUCFO�MF SU��MUBM�OPT�CJ[UPOT�HJ�FMĩ S�TPLBU�
kell betartani, hanem a további fejezetekben 
veszélyszimbólumokkal megjelölt speciális biz-
UPOT�HJ�FMĩ S�TPLBU�JT.

    2.1 Jelzések értelmezése az üzemeltetési útmuta-
tóban

          Szimbólumok

Általános veszélyszimbólum

Villamos áramütés veszélye

HASZNOS JAVASLAT: ...

          Figyelemfelhívó kifejezések:

VESZÉLY!
Akut vészhelyzet.
Figyelmen kívül hagyása halált vagy nagyon 
súlyos sérülést okoz.

FIGYELMEZTETÉS!
A felhasználó (súlyos) sérülést szenvedhet. A 
‘Figyelmeztetés’ arra utal, hogy (súlyos) szemé-
MZJ�T�S®M�TFL�WFT[�MZF��MM�GFOO�IB�B�LF[FMĩ�OFN�
veszi figyelembe a megjegyzést.

VIGYÁZAT!
Fennáll a termék/rendszer károsodásának 
veszélye. A ‘Vigyázat’ az utasítás figyelmen 
L W®M�IBHZ�T�C¥M�FSFEĩ�FTFUMFHFT�UFSN�LL�-
rokra vonatkozik.

JAVASLAT:
Hasznos tanács a termék kezelésével kapcsolat-
ban. Felhívja a figyelmet a lehetséges nehézsé-

gekre is.
"�L¨[WFUMFO®M�B�UFSN�LFO�T[FSFQMĩ�NFHKFHZ[�TF-
ket, mint pl.

È� GPSH�TJS�OZU�KFM[ĩ�OZ M
•  a fluidtechnikai csatlakozások jelölései,
•  típustábla,
È�� GJHZFMNF[UFUĩ�GFMSBHBT[UIBU¥�D NLF
 feltétlenül figyelembe kell venni, és olvasható 
�MMBQPUCBO�LFMM�UBSUBOJ�ĩLFU.

   2.2  A személyzet szakképesítése
A szerelésben, kezelésben és karbantartásban 
S�T[UWFWĩ� T[FN�MZ[FUOFL� B[� BEPUU� NVOL�IP[�
szükséges szakképzettséggel kell rendelkeznie. A 
GFMFMĩTT�HJ�L¨S¨L� JMMFU�LFTT�HFL�NFHIBU�SP[�T�U�
�T� B� T[FN�MZ[FU� GFM®HZFMFU�U� B[� ®[FNFMUFUĩOFL�
kell biztosítania. Amennyiben a személyzet nem 
rendelk ezik a szükséges ismeretekkel, akkor 
PLUBU�TCBO��T�CFUBO U�TCBO�LFMM�ĩLFU�S�T[FT UFOJ��
&[U�T[®LT�H�FTFU�O�B[�®[FNFMUFUĩ�NFHC [�T�C¥M�B�
termék gyártója is elvégezheti.

   2.3  7FT[�MZFL�B�CJ[UPOT�HJ�FMĩ S�TPL�CF�OFN�UBSU�-
sa esetén
A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása 
esetén személyi sérülések, valamint a környezet 
és a termék/rendszer károsodásának veszélye 
áll fenn. A biztonsági utasítások figyelmen kívül 
hagyása a kártérítésre való bármiféle jogosultság 
elvesztését jelenti.
"[�FMĩ S�TPL�GJHZFMNFO�L W®M�IBHZ�TB�B�L¨WFULF[ĩ�
veszélyeket vonhatja maga után, például:

• Emberek veszélyeztetés e villamos, mechanikai és 
bakteriológiai hatások következtében,

•  A környezet veszélyeztetése veszélyes anyagok 
szivárgása révén,

•  Dologi károk,
•  A termék/berendezés fontos funkcióinak leállása,
È�� "[�FMĩ SU�LBSCBOUBSU�TJ��T�KBW U�TJ�NVOL�L�FMMFIF-

tetlenülése.

   2.4  Biztonságtudatos munkavégzés
Tartsa be az üzemeltetési utasításban szerep-
Mĩ� CJ[UPOT�HJ� VUBT U�TPLBU� B[� �SW�OZFT� OFN[FUJ�
CBMFTFU�NFHFMĩ[�TJ�FMĩ S�TPLBU�WBMBNJOU�B[�®[F-
NFMUFUĩ�FTFUMFHFT�CFMTĩ�NVOLB��®[FNFMUFU�TJ��T�
CJ[UPOT�HJ�FMĩ S�TBJU�

   2.5  #J[UPOT�HJ�FMĩ S�TPL�B[�®[FNFMUFUĩ�T[�N�SB
Ezt a készüléket nem arra tervezték, hogy korláto-
[PUU�GJ[JLBJ�T[FO[PSJLVT�WBHZ�T[FMMFNJ�L�QFTT�HĿ�
vagy hiányos tapasztalatokkal és/vagy hiányos 
UVE�TTBM�SFOEFMLF[ĩ�T[FN�MZFL�	B�HZFSNFLFLFU�JT�
beleértve) használják, kivéve abban az esetben, 
IB�B�CJ[UPOT�HVL�SU�GFMFMĩT�T[FN�MZ�GFM®HZFMJ�ĩLFU�
WBHZ�UĩMF�B�L�T[®M�L�IBT[O�MBU�SB�WPOBULP[¥�VUB-
sításokat kaptak. A gyermekeket felügyelet alatt 
kell tartani annak biztosítása érdekében, hogy ne 
játsszanak a készülékkel.

È� )B� UFSN�LFO�SFOET[FSFO� MFWĩ� GPSS¥� WBHZ� IJEFH�
komponensek veszélyt jelentenek, akkor ezeket a  
helyszínen biztosítani kell érintés ellen.

• A mozgó komponensek (pl. csatlakozó) számára 
T[PMH�M¥��SJOU�TW�EĩU�B�UFSN�L�®[FNFM�TF�L¨[CFO�
tilos eltávolítani.

Magyar
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È� "� WFT[�MZFT� 	QM�� SPCCBO�LPOZ� N�SHF[ĩ� GPSS¥
�
szállított közegek szivárgásait (pl. tengelytömí-
tés) úgy kell elvezetni, hogy ne veszélyeztesse a 
személyeket és a környezetet. Tartsa be a nem-
[FUJ�U¨SW�OZFT�FMĩ S�TPLBU�

• Meg kell akadályozni a villamos energia által oko-
zott veszélyek kialakulását. Be kell tartani a helyi 
WBHZ��MUBM�OPT�FMĩ S�TPLBU��T�B�IFMZJ�WJMMBNPTFOFS-
HJB�FMM�U¥�FMĩ S�TBJU�JT.

   2.6  Biztonsági utasítások a szerelési és karbantar-
tási munkák esetén
"[�®[FNFMUFUĩOFL�LFMM�HPOEPTLPEOJB�BSS¥M�IPHZ�B�
szerelési és karbantartási munkákat erre felhatal-
NB[PUU� �T� NFHGFMFMĩ� L�Q[FUUT�HHFM� SFOEFMLF[ĩ�
B[�®[FNFMUFU�TJ�VUBT U�TC¥M�LFMMĩ�U�K�LP[PUUT�HPU�
szerzett szakemberek végezzék el. A terméken/
SFOET[FSFO�W�H[FOEĩ�NVOL�LBU�LJ[�S¥MBH�®[FN-
szünet alatt szabad elvégezni. Feltétlenül be kell 
tartani a termék/rendszer leállítására vonatkozó, a 
Beépítési és üzemeltetési utasításban ismertetett 
eljárásmódot.
Közvetlenül a munkák befejezése után szerelje 
fel, ill. helyezze üzembe ismét az összes bizton-
T�HJ��T�W�EĩCFSFOEF[�TU.

   2.7  Egyedi átépítés és alkatrészgyártás
Az egyedi átépítés és alkatrészgyártás veszélyez-
teti a termék/személyzet biztonságát és a gyártó 
biztonságra vonatkozó nyilatkozatai ezáltal érvé-
nyüket vesztik.
A terméken végzett változtatások kizárólag a 
gyártóval folytatott egyeztetés után engedélye-
zettek. Az eredeti alkatrészek és a gyártó által 
jóváhagyott tartozékok a biztonságot szolgál-
ják. Más alkatrészek használata érvényteleníti az 
FCCĩM� FSFEĩ� L¨WFULF[N�OZFL�SU� GFOO�MM¥� GFMF-
MĩTT�HFU.

  2.8  Meg nem engedett üzemmódok
A szállított termék üzembiztonsága kizárólag az 
üzemeltetési utasítás 4. fejezete szerinti rendel-
UFU�TT[FSĿ�IBT[O�MBU�FTFU�O�CJ[UPT UPUU��"�LBUBM¥-
gusban/az adatlapokon megadott határértékek-
UĩM�TFNNJMZFO�FTFUCFO�TFN�T[BCBE�FMU�SOJ.

3. 4[�MM U�T��T�L¨[CFOTĩ�SBLU�SP[�T
A szivattyú/berendezés átvételekor azonnal elle-
OĩSJ[[®L� IPHZ� OJODTFOFL�F� SBKUB� T[�MM U�TJ� L�SP-
sodások. Szállítási károsodások megállapítása 
FTFU�O� B� NFHGFMFMĩ� IBU�SJEĩL¨O� CFM®M� NFH� LFMM�
tenni a szükséges lépéseket a szállítmányozónál.

VIGYÁZAT! A szivattyú károsodásának veszélye 
fenyeget!
,�SPTPE�T�WFT[�MZF�T[BLT[FSĿUMFO�LF[FM�T�NJBUU�
a szállítás és a raktározás során.

• A szivattyút a szállításhoz csak az arra szolgáló 
kengyelnél szabad felfüggeszteni / hordozni. 
Sohasem a kábelnél!

È� "�T[�MM U�T��T�B�L¨[CFOTĩ�SBLU�SP[�T�TPS�O�B�
szivattyút védeni kell a nedvesség, a fagy és a 
mechanikai károsodás ellen.

4. Felhasználási cél
"� %SBJO�54� TPSP[BU¬� NFS®MĩNPUPSPT� T[JWBUUZ¬L�
szennyezettvízhez és vízelvezetéshez a követke-
[ĩ�D�MPLSB�BMLBMNB[IBU¥L�

• gödrök és aknák automatikus leürítésére,
•  árvízveszélyes udvari és pincehelyiségek szára-

zon tartására,
•  felszíni vizek leszivattyúzására, azokban az ese-

tekben, amikor a szennyezett víz nem képes ter-
mészetes eséssel a csatorna rendszerbe lefolyni.

� "�T[JWBUUZ¬L�FOZI�O�T[FOOZF[FUU�W [�FTĩW [�
drénvíz és mosóvíz szállítására alkalmasak.

 A szivattyúkat felállítása általában elárasztva 
	CFNFS UWF
�U¨SU�OJL��T�DTBL�G®HHĩMFHFTFO��MMBO-
E¥�WBHZ�IPSEP[IBU¥�N¥EPO�UFMFQ UIFUĩL�

� "�L¨QFOZIĿU�TOFL�L¨T[¨OIFUĩFO�F[FL�B�T[JWBUZ-
UZ¬L�W [T[JOU�GFMFUU�JT�®[FNFMUFUIFUĩL�

 A 10 m-nél rövidebb hálózati csatlakozókábellel 
FMM�UPUU�NFS®MĩNPUPSPT�T[JWBUUZ¬L�	B[�.4;�&/�
60335 szabvány értelmében) csak épületen belül 
alkalmazhatók, tehát kültéri használatuk nem 
engedélyezett.

 A kerti tavakban vagy hasonló helyeken való 
alkalmazásra tervezett szivattyúkat olyan háló-
zati csatlakozókábellel kell ellátni, amelyek nem 
lehetnek könnyebbek az MSZ-EN 60335 szab-
W�OZ�T[FSJOUJ�)���3/�'�	����*&$���
�KFM¨M�TĿ�
HVNJU¨NMĩT�WF[FU�LFLO�M�

VESZÉLY! Életveszély áramütés miatt!
A szivattyút tilos úszómedencék/kerti tavak 
leürítésére vagy hasonló helyeken használni, 
amikor személyek tartózkodnak a vízben.

'*(:&-&.ß�&H�T[T�HFU�GFOZFHFUĩ�WFT[�MZß
Az alkalmazott szerkezeti anyagok miatt nem 
alkalmas ivóvíz szállítására! A tisztítatlan szeny-
nyezettvíz/szennyvíz miatt egészségkárosodás 
veszélye áll fenn.

VIGYÁZAT! Anyagi károk veszélye!
A nem megengedett anyagok szállítása a ter-
N�LCFO�LFMFULF[ĩ�L�SPLIP[�WF[FUIFU�
"�T[JWBUUZ¬L�OFN�BMLBMNBTBL�EVSWB�T[FOOZF[ĩ-
déseket – pl. homokot, szálakat – tartalmazó 
W [�WBHZ��HIFUĩ�NBS¥�IBU�T¬�GPMZBE�LPL�T[�M-
lítására, továbbá nem alkalmazhatók robbanás-
veszélyes területeken.

"�SFOEFMUFU�TT[FSĿ�IBT[O�MBUIP[�IP[[�UBSUP[JL�B[�
üzemeltetési utasítás betartása is.
.JOEFO� FUUĩM� FMU�Sĩ� IBT[O�MBU� OFN� SFOEFMUF-
U�TT[FSĿ�IBT[O�MBUOBL�T[�N U.

Magyar
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5. "�UFSN�L�NĿT[BLJ�BEBUBJ

  5.1  A típusjel magyarázata

  5.3  Szállítási terjedelem
4[JWBUUZ¬�B�L¨WFULF[ĩLLFM

• 10 m hosszúságú csatlakozókábel és hálózati 
dugasz

•  csatlakoztatott úszókapcsoló („A“ kivitel)
È�� ¨SW�OZLFMUĩ�CFSFOEF[�T�	548

È�� U¨NMĩDTBUMBLP[¥�	�����NN�3��

•  visszacsapó szelep
•  beépítési és üzemeltetési utasítás.

  5.4  Választható opciók
A választható opciókat külön kell megrendelni
(lásd a katalógusban):

• kapcsolókészülék 1- vagy 2-szivattyús üzemhez
È�� L®MTĩ�GFM®HZFMĩ�CFSFOEF[�TFL�LJPME¥�L�T[®M�LFL
•  szintvezérlés (pl. úszókapcsoló)
•  választható opciók hordozható nedvesaknás 
UFMFQ U�TIF[�	QM��U¨NMĩDTBUMBLP[¥L�U¨NMĩL�TUC�


•  választható opciók állandó nedvesaknás telepí-
téshez (pl. elzárószerelvények, visszafolyásgátlók 
stb.)

Példa:  TS 32/9 A -10M KA,
            TSW 32/8 A -10M KA

TS 4PSP[BU��5���NFS®MĩNPUPSPT�T[JWBUUZ¬ 
               S = szennyezett víz

W �SW�OZLFMUĩ�CFSFOEF[�TTFM

32 /ZPN¥PMEBMJ�DTBUMBLP[¥�O�WMFHFT��UN�SĩKF�
[mm]: 32 = Rp 1¼

/8 .BY��T[�MM U¥NBHBTT�H�<N>�2��Nğ�I�FTFU�O
A A = úszókapcsolóval
-10M KA Hálózati csatlakozókábel hossza [m]: 10

�����.ĿT[BLJ�BEBUPL
Hálózati feszültség: 1~230 V, ± 10 %
Hálózati frekvencia: 50 Hz
Védettség: IP 68
Szigetelési osztály: B
Névleges fordulatszám (50 Hz): �����ö�NJO�	���)[

Max. áramfelvétel: lásd a típustáblán
Teljesítményfelvétel P1: lásd a típustáblán
Max. térfogatáram: lásd a típustáblán
Max. szállítómagasság: lásd a típustáblán
S1 üzemmód: 4000 üzemóra évente

S3 üzemmód (optimális): szakaszos üzem, 30 % 
(3,0 min üzem, 7,0 min szünet)

Ajánlott kapcsolási gyakoriság: 20/h
Max. kapcsolási gyakoriság: 50/h
A szabadon áthaladó golyó mérete: 10 mm
/ZPN¥DTPOL�O�WMFHFT��UN�SĩKF� Ø 32 mm (Rp 1¼)
Szállított közeg megengedett 
IĩN�ST�LMFUF��S¨WJE�JEFH�	��NJO
�

+3 – 35 °C 
90 °C

Max. merülési mélység: 10 m
Alacsony leszívás eddig: 8 mm (TSW: 18 mm)

Magyar



6. -F S�T��T�NĿL¨E�T

   6.1  A szivattyú leírása (1. ábra)

"�T[JWBUUZ¬�UFMKFT�FH�T[�CFO�CFMFNFS UIFUĩ�B�T[�M-
lított közegbe.
"� NFS®MĩNPUPSPT� T[JWBUUZ¬� I�[B� OFNFTBD�MC¥M�
készült.
"[�FMFLUSPNPUPS�W�EFMN�SĩM�B�T[JWBUUZ¬U�S�GFMĩM�B�
NPUPS� PMBKU�S� GFMĩMJ� U¨N U�T�SF� T[PMH�M¥� UFOHFMZ-
U¨N Uĩ� HZĿSĿ� B� T[�MM UPUU� L¨[FH� GFMĩM� QFEJH� B[�
PMBKU�S� U¨N U�T�SF� T[PMH�M¥� DT¬T[¥HZĿSĿT� U¨N U�T�
HPOEPTLPEJL�� "� DT¬T[¥HZĿSĿT� U¨N U�T� T[�SB[PO�
GVU�T�FTFU�O�CJ[UPT UPUU�LFO�TF��T�IĿU�TF�D�MK�C¥M�
B� B� DT¬T[¥HZĿSĿT� U¨N UĩLBNSB�PSWPTJ� GFI�SPMBKKBM�
WBO�GFMU¨MUWF��"�DT¬T[¥HZĿSĿT�U¨N U�T�L¨[FH�GFMĩMJ�
PMEBM�U�FHZ�UPW�CCJ�UFOHFMZU¨N Uĩ�HZĿSĿ�W�EJ�
"�NPUPS�IĿU�T�U�B[�B[U�L¨S®MWFWĩ�T[�MM UPUU�L¨[FH
végzi.
A szivattyút az akna fenekére kell felállítani.
xMMBOE¥� UFMFQ U�T� FTFU�O�FHZ� GJY� OZPN¥DTĩSF� LFMM�
rácsavarozni, hordozható telepítés esetén pedig 
FHZ�U¨NMĩDTBUMBLP[�TSB�LFMM�S�L¨UOJ�
"�T[JWBUUZ¬�B�W�EĩG¨MEFMU�EVHBT[�DTBUMBLP[UBU�T�-
WBM�IFMZF[IFUĩ�®[FNCF�
A szivattyút az úszókapcsoló automatikusan 
NĿL¨EUFUJ�¬HZ�IPHZ�FHZ�NFHIBU�SP[PUU�ÅIÃ�W [�M-
lásnál (2. ábra) bekapcsolja, a „h1“ minimális vízál-

lásnál pedig kikapcsolja.
A motor termikus motorvédelemmel van ellátva, 
amely túlzott felmelegedés esetén automatikusan 
MFLBQDTPMKB� B� NBKE� B� WJTT[BIĿM�T� VU�O� ¬KSB� WJT[-
szakapcsolja azt. A kondenzátor az 1~ motorba 
be van építve.

548�LJWJUFM�¨SW�OZLFMUĩ�CFSFOEF[�TTFM
-FCFHĩ� S�T[FLFU� UBSUBMNB[¥� T[FOOZF[FUU� W [IF[�
B�NFS®MĩNPUPSPT�T[JWBUUZ¬�B�T[ W¥LPT�SSB�T[FSFMU�
¨SW�OZLFMUĩ�CFSFOEF[�TTFM�WBO�GFMT[FSFMWF�
Ez folyamatosan felkaravja a szivattyú szívási 
UBSUPN�OZ�CBO� UBM�MIBU¥� MFSBL¥E¥� T[FOOZF[ĩ-
déseket és a vízzel együtt kiszivattyúzza azokat.
&[�MUBM� FMLFS®MIFUĩ� B� T[JWBUUZ¬BLOB� FMJT[BQPTP-
E�TB� WBMBNJOU� B[� PMZBO� LFEWF[ĩUMFO� L¨WFULF[-
mények, mint pl. a szivattyú eldugulása és a 
CĿ[L�Q[ĩE�T�
Ha a szennyvízelvezetésben az üzemszünet nem 
megengedett, úgy a szükséges kapcsolókészü-
lékkel (választható opció) együtt egy 2. szivattyú 
	BVUPNBUJLVT� UBSUBM�LT[JWBUUZ¬
� O¨WFMJ� B� NĿL¨-
désének biztonságát az 1. szivattyú üzemzavara 
esetén.

7. Telepítés és villamos csatlakoztatás
VESZÉLY! Életveszély!
"� T[BLT[FSĿUMFO� UFMFQ U�T� �T� WJMMBNPT� CFL¨U�T�
életveszélyes lehet.

• A telepítést és villamos bekötést kizárólag 
T[BLT[FN�MZ[FUUFM��T�B[��SW�OZFT�FMĩ S�TPLOBL�
NFHGFMFMĩFO�W�HF[UFTTF�FMß

È��7FHZF�GJHZFMFNCF�B�CBMFTFU�NFHFMĩ[�TJ�FMĩ S�-
sokat

  7.1  Telepítés
A szivattyút állandó vagy hordozható telepítésre 
tervezték.

VIGYÁZAT! Anyagi károk veszélye!
,�SPTPE�T�WFT[�MZF�T[BLT[FSĿUMFO�C�O�TN¥E�
következtében.
A szivattyút kizárólag a kengyelnél fogva 
akassza be lánc vagy kötél segítségével, soha 
OF�B[�FMFLUSPNPT�¬T[¥�L�CFMO�M�WBHZ�B�DTĩ��
U¨NMĩDTBUMBLP[�TO�M�GPHWB�

• A szivattyút fagymentes helyen/aknában állítsa 
fel.

È� "�GFM�MM U�T��T�®[FNCF�IFMZF[�T�FMĩUU�B[�BLO�CBO�
ne legyenek durva szilárd anyagok (pl. építkezési 
törmelék stb.).

• Az aknában uralkodó viszonyoknak feltétlenül 
biztosítaniuk kell az úszókapcsoló akadálytalan 
mozgását.

Poz. Alkatrész leírása
1 kábel és úszókapcsoló
2 tartó kapocs (Clip) úszókapcsolóhoz
3 kalapos anya
4 ház
5 NPUPSGFE�M�GFMTĩ
6 csavar
7 motorház
8 UFOHFMZU¨N Uĩ�HZĿSĿ
9 CJ[UPT U¥�HZĿSĿ
10 alátét
11 DT¬T[¥HZĿSĿT�U¨N U�T
12 tömítés
13 0�HZĿSĿ
14 tömítésház
15 csavar
16 UFOHFMZU¨N Uĩ�HZĿSĿ
17 0�HZĿSĿ
18 U�NBT[U¥�HZĿSĿ
19 csavar
20 szivattyúház
21 járókerék
22 alátét
23 kalapos anya
24 CFT[ W¥�T[ĿSĩ
25 csavar
26 U¨NMĩ�DTBUMBLP[�T������NN�3���	�CSB�O�ML�

27 visszacsapó szelep (ábra nélk.)
28 UFSFMĩ�MBQ
29 ¨SW�OZLFMUĩ�CFSFOEF[�T

Magyar
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• Beépítési méretek/aknaméretek
 (lásd még a 2. ábrát).

"�OZPN¥DTĩ�	DTĩ��U¨NMĩDTBUMBLP[�T
��UN�SĩKF�
a megnövekedett dugulásveszély és a nagyobb 
nyomásveszteségek miatt nem lehet kisebb a 
szivattyú nyomócsonk csatlakozásánál.
A nyomásveszteségek elkerülése érdekében azt 
BK�OMKVL�IPHZ�FHZ�N�SFUUFM�OBHZPCC��UN�SĩKĿ�
DTĩDTBUMBLP[�TU�W�MBTT[PO�

7.1.1  Nedvesaknás állandó telepítés
Fix nyomóvezetékkel szerelt, nedvesaknás állan-
dó telepítés esetén a szivattyút úgy kell elhelyez-
ni és rögzíteni, hogy:

• a szivattyú tömegét ne a nyomóvezeték csatla-
kozója tartsa.

•  a nyomóvezeték irányából ható terhelés ne has-
son a csatlakozócsonkra.

•  a szivattyú feszültségmentesített állapotban 
kerüljön beszerelésre.

� "� L¨[®[FNJ� DTBUPSOBI�M¥[BUC¥M� KFMFOULF[ĩ� FTFU-
leges visszatorlódás elleni védelem érdekében 
B� OZPN¥WF[FU�LFU� FHZ� DTĩLBOZBSSBM� B[� BEPUU�
helyen meghatározott visszatorlasztási szint 
(többnyire az utcaszint) felett kell kiépíteni. A 
visszacsapó szelep nem garantálja a visszatorló-
dás elleni védekezést.

•  A szivattyú fix telepítése esetén szerelje fel a 
mellékelt visszacsapó szelepet.

È�� "� OZPN¥DTPOL� DTĩDTBUMBLP[�TBJOBL� U¨N U�T�U�
teflonszalaggal végezze el.

+"7"4-"5��"[�JUU�KFMFOULF[ĩ��MMBOE¥�U¨N UFUMFO-
ség a visszacsapó szelep és a csavarzat károsodá-
sához vezethet.

7.1.2  Nedvesaknás hordozható telepítés
5¨NMĩDTBUMBLP[�TTBM� T[FSFMU� IPSEP[IBU¥� OFE-
vesaknás telepítés esetén biztosítsa a szivattyút 
az aknában elborulás és elmozdulás ellen. (pl. a 
M�ODPU�L¨UFMFU�FOZIF�FMĩGFT[ U�TTFM�S¨H[ UTF
�

+"7"4-"5��"[�JUU�KFMFOULF[ĩ��MMBOE¥�U¨N UFUMFO-
ség a visszacsapó szelep és a csavarzat károsodá-
sához vezethet.

  7.2  Villamos bekötés

VESZÉLY! Életveszély!
4[BLT[FSĿUMFO�WJMMBNPT�CFL¨U�T�FTFU�O��SBN®-
tés általi életveszély áll fenn.
A villamos bekötést kizárólag a helyi
FOFSHJBFMM�U¥�FOHFE�MZ�WFM�SFOEFMLF[ĩ
WJMMBOZT[FSFMĩWFM��T�B[��SW�OZFT�IFMZJ
FMĩ S�TPLOBL�NFHGFMFMĩFO�W�HF[UFTTF�FM�

• A hálózati csatlakozás áramnemének és feszült-
T�H�OFL�NFH�LFMM�FHZF[OJF�B�U QVTU�CM�O�T[FSFQMĩ�
adatokkal.

•  Hálózati biztosíték: 10 A, lomha.
È�� '¨MEFMKF�FMĩ S�TT[FSĿFO�B�CFSFOEF[�TU�
È�� "K�OMPUU� B[� �Q UUFUĩ� �MUBM� CJ[UPT UBOE¥� ��� N"�
LJPME¥�SBN¬�IJCB�SBN�W�EĩLBQDTPM¥�BMLBMNB[�TB�
	L®MU�SJ�UFMFQ U�T�FTFU�O�FMĩ S�Tß
�

•  A szivattyú csatlakoztatásra kész.
 Ha a szivattyút kapcsolókészülékhez kívánja 

csatlakoztatni, húzza ki a földelt villásdugót és 
az alábbiak szerint csatlakoztassa a csatlako-
zókábelt (lásd a kapcsolókészülék Beépítési és 
üzemeltetési utasítását:

� ��FSĿ�DTBUMBLP[¥L�CFM���Y���NNä�
barna: L1
kék: N
zöld/sárga: PE

A csatlakozóaljzatot, ill. a kapcsolókészüléket 
elárasztásbiztos, száraz helyiségben szerelje fel.

8. Üzembe helyezés
VESZÉLY! Áramütés miatti veszély!
A szivattyút tilos úszómedencék/kerti tavak 
leürítésére vagy hasonló helyeken használni, 
amikor személyek tartózkodnak a vízben.

VIGYÁZAT! Anyagi károk veszélye!
"�DT¬T[¥HZĿSĿT� U¨N U�T�OFN�NĿL¨EIFU� T[�SB-
zon!
A szárazonfutás csökkenti a motor és a csúszó-
HZĿSĿT�U¨N U�T��MFUUBSUBN�U�
"�DT¬T[¥HZĿSĿT� U¨N U�T�L�SPTPE�TB�FTFU�O�LJT�
N�SU�LĿ�PMBK�LFS®MIFU�B�T[�MM UPUU�L¨[FHCF�

• Az akna feltöltésekor, ill. a szivattyú gödörbe 
való leeresztésekor ügyeljen arra, hogy az úszó-
kapcsoló szabadon mozoghasson. A kapcsolónak 
B[FMĩUU� LFMM� MFLBQDTPMOJB� B� T[JWBUUZ¬U� NJFMĩUU� B�
T[ W¥OZ M�TPLPO� LFSFT[U®M� MFWFHĩ� LFS®MOF� B� T[J-
vattyúba.

•  Az akna feltöltése és (amennyiben létezik) a nyo-
móoldali elzáró szelep kinyitása után a szivattyú 
BVUPNBUJLVTBO�NĿL¨E�TCF�M�Q�BNJLPS�B�W [T[JOU�
eléri a „h“ kapcsolási szintet, és lekapcsol, amint a 
vízszint eléri a „h1“ kikapcsolási szintet.

•  Ne irányítsa a szivattyú szívókosarára az akná-
CB� M�Qĩ� W [TVHBSBU�� "� W [TVH�SCBO� M�Wĩ� MFWFHĩ�
akadályozhatja a közeg elinduló szivattyú általi 
szállítását.

•  Az aknába jutó víz maximális mennyisége nem 
haladhatja meg a szivattyú szállítási teljesítmé-
nyét. Az üzembe helyezés alatt figyelje az aknát.

Szivattyú Hmin Bmin h±8 h1±8 h2±8

Drain (mm)
TS 32/9 400 400x400 330 130 14
TSW 32/8 400 400x400 340 140 24
TS 32/12 400 400x400 350 130 14
TSW 32/11 400 400x400 360 140 24

Szivattyú a b c d

Drain
TS 32/9 246 280 320 161
TSW 32/8 266 300 340 161
TS 32/12 270 300 340 171
TSW 32/11 290 320 360 171

Magyar
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+"7"4-"5��"[�FMTĩ�®[FNCF�IFMZF[�T�TPS�O�B�
közegbe való ferde bemerítéssel, ill. döntéssel 
javítható a szivattyú légtelenítése.

Az úszókapcsoló kapcsolási szintjének átállí-
tása
"�T[JOUT[BC�MZP[�T�LJGPH�TUBMBO�NĿL¨E�TF�B������
pontban található táblázatban és a 2. ábrán sze-
SFQMĩ��SU�LFL�CFUBSU�TB�NFMMFUU�CJ[UPT UPUU�
A kapcsolási szint (be-/kikapcsolási pont) a sza-
bad úszókábel segítségével, a kábel tartó kapcson 
(Clip) belüli eltolásával, a szivattyú fogantyújánál 
állítható.

JAVASLAT: A szint beállítása során az úszókap-
DTPM¥�L�CFM�O�LFMFULF[ĩ�T�S®M�TFL�FMLFS®M�TF�
érdekében a tartó kapcsot ki kell oldani.
Szükség esetén az úszókapcsoló felakasztásával 
LC����NN�FT�	548�����NN
�MF®S U�TJ�T[JOU��SIFUĩ�
el.).

Ehhez a szivattyú fogantyújánál oldja ki az úszó-
kapcsoló tartókapcsát (Clip).
Emelje az úszókapcsolót a fogantyú irányába, 
NBKE�B�LBQDTPM¥IP[�B�MFIFUĩ�MFHL¨[FMFCC�FTĩ�
IFMZFO�S¨H[ UTF�B�L�CFMU�B[�FMMFOLF[ĩ�JS�OZCBO�B�
tartó kapocs (Clip) segítségével. Ezzel kikapcsolja 
a szivattyú automatikáját és az folyamatosan 
NĿL¨EOJ�GPH�
Az automatikus üzem a választható opciós prog-
SBN�S�T[�U�L�QF[ĩ�LBQDTPM¥L�T[®M�LLFM�JT�NFH-
valósítható.

9. Karbantartás
A karbantartási és javítási munkákat szakkép-
zett személyzettel végeztesse!

VESZÉLY! Életveszély!
Az elektromos készülékeken végzett munkák 
esetén áramütés általi életveszély áll fenn.

• A szivattyút valamennyi karbantartási és javí-
tási munka során feszültségmentesíteni kell és 
biztosítani kell az illetéktelenek általi vissza-
kapcsolás ellen.

•  A csatlakozókábelen keletkezett sérüléseket 
minden esetben csak szakképzett villanyszere-
Mĩ�KBW UIBUKB�LJ�

È��"�T[JWBUUZ¬�NĿL¨E�T�OFL�IPTT[BCC��MM�TJEĩ�
NJBUUJ�FMMFOĩS[�TF�TPS�O�LFS®MKF�B�T[�MM UPUU�
közeggel való érintkezést.

"�IPTT[BCC��MM�TJEĩCĩM� BE¥E¥�CFSBHBE�T�FMLFS®-
lése érdekében az úszókapcsoló kézi megeme-
lésével, ill. a szivattyú közvetlen bekapcsolásával 
�T�S¨WJE�JEFJH�U¨SU�Oĩ�NĿL¨EUFU�T�WFM�SFOET[FSFT�
JEĩL¨[¨OL�OU�	��IBWPOUB
�FMMFOĩSJ[[F�B�T[JWBUUZ¬�
NĿL¨E�T�U�
"� UFOHFMZU¨N Uĩ� HZĿSĿ� �T� B� DT¬T[¥HZĿSĿT� U¨N -
U�T� LJT� N�SU�LĿ� LPQ�TB� NJBUU� B[� PMBKLBNS�C¥M�
LJM�Qĩ�PSWPTJ�GFI�SPMBK�FMT[FOOZF[IFUJ�B�T[�MM UPUU�
közeget.
A tokozott motort csak szakcég vagy a Wilo 
Ügyfélszolgálat nyithatja ki.

A szivattyú tisztítása
"� T[JWBUUZ¬� BMLBMNB[�T�U¥M� G®HHĩFO� T[FOOZF[ĩ-
dések rakódhatnak le a szívókosárban és a járó-
keréken. Használat után folyó vízzel öblítse le a 
szivattyút.

1  Szakítsa meg az áramellátást. Húzza ki a hálózati 
hálózati dugaszt!

2  Ürítse le a szivattyút
3  A szívókosár a szivattyúházra val felcsavaroz-
WB�� .FHGFMFMĩ� DTBWBSI¬[¥� TFH UT�H�WFM� PMEKB� LJ�
a szívókosáron található 2 csavart és vegye le a 
szívókosarat.

4  Folyó víz alatt tisztítsa meg a szívókosarat.
5  Oldja ki a szivattyúház alsó részén található 4 csa-

vart és vegye le a házat. Vigyázzon a szivattyúház 
�T�B�NPUPSI�[�L¨[¨UU�UBM�MIBU¥�0�HZĿSĿSF�

6 Folyó víz alatt tisztítsa meg a járókereket és a 
T[JWBUUZ¬I�[BU��"�K�S¥LFS�LOFL�L¨OOZĿ�K�S�T¬OBL�
kell lennie.

7  A sérült vagy kopott alkatrészeket eredeti pótal-
katrészekre kell kicserélni.

8  Fordított sorrendben szerelje össze a szivattyút.
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10. Üzemzavarok, azok okai és  
   elhárításuk
Az üzemzavar elhárítását kizárólag szakképzett
személyzettel végeztesse! Vegye figyelembe a
���,BSCBOUBSU�T�D NĿ�GFKF[FU�CJ[UPOT�HJ�FMĩ S�TBJU�

Ha az üzemzavar nem hárítható el, 
forduljon szakszervizhez vagy a leg-
közelebbi Wilo ügyfélszolgálathoz, ill. 
képviselethez.
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Üzemzavarok Okok Elhárítás
A szivattyú nem indul vagy üzem közben 
leáll

Az áramellátás megszakadt &MMFOĩSJ[[F�B�CJ[UPT U�LPLBU�B�L�CFMU��T
a villamos bekötést

"�NPUPSW�Eĩ�LBQDTPM¥�LJPMEPUU )BHZKB�MFIĿMOJ�B�T[JWBUUZ¬U�BVUPNBUJLV-
san indul

"�T[�MM UPUU�L¨[FH�IĩN�ST�LMFUF�U¬M�
magas

)BHZKB�MFIĿMOJ

A szivattyú elhomokosodott vagy 
beszorult

Válassza le a szivattyút a hálózatról és 
emelje ki az aknából
Szerelje le a szívókosarat, folyó víz alatt 
öblítse le a szívókosarat/járókereket

A szivattyú nem kapcsol be/ki Az úszókapcsoló beszorult, ill. nem tud
szabadon mozogni

&MMFOĩSJ[[F�B[�¬T[¥LBQDTPM¥U��T�CJ[UPT UTB
szabad mozgathatóságát

A szivattyú nem szállít "�CFSFOEF[�TCF�LFS®MU�MFWFHĩ�OFN�UVE
eltávozni

3¨WJE�JEĩSF�E¨OUTF�NFH�B�T[JWBUUZ¬U
B�W [CFO�BN H�B�MFWFHĩ�FM�OFN�U�WP[JL
Légtelenítse/adott esetben ürítse le
a berendezést
&MMFOĩSJ[[F�B�LJLBQDTPM�TJ�T[JOUFU

A vízszint a beszívónyílás alatt van Ha lehet, engedje lejjebb a szivattyút
(ügyljen a kikapcsolási szintre)

"�OZPN¥WF[FU�L�U¨NMĩ��UN�SĩKF�U¬M�
kicsi (nagy a veszteség)

.�SFUF[[F�OBHZPCCSB�B�OZPN¥DTĩ�U¨NMĩ
�UN�SĩK�U

"�OZPN¥DTPOLCBO�M�Wĩ�WJTT[BDTBQ¥�T[F-
lep szorul

&MMFOĩSJ[[F�NĿL¨E�T�U

"�U¨NMĩ�NFH�WBO�U¨SWF�B[�FM[�S¥�T[FMFQ�
el van zárva

&HZFOFT UTF�LJ�B�U¨NMĩ�NFHU¨S�T�U�OZJTTB�
ki az elzáró szelepet

A szállítási teljesítmény üzem
közben leesik

A szívókosár eldugult/a járókerék beszo-
rult

Válassza le a szivattyút a hálózatról és
emelje ki az aknából
Szerelje le a szívókosarat, folyó víz alatt
öblítse le a szívókosarat/járókereket.
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11. Pótalkatrészek
A pótalkatrészek a helyi szakszerviznél és/vagy
B�8JMP�®HZG�MT[PMH�MBUO�M�SFOEFMIFUĩL�NFH�
A visszakérdezések és hibás megrendelések elke-
rülése érdekében megrendeléskor adja meg a 
U QVTU�CM�O�T[FSFQMĩ�¨TT[FT�BEBUPU�

 

"�NĿT[BLJ�W�MUP[UBU�T�KPHB�GFOOUBSUWBß� 
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