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1 Allmän information
Montering och installation får endast utföras av kvalificerad

personal

1.1 Användning

Pumpar med torr motor i utf. IL-E (enkelpump) och DL-E (dub-

belpump) serien används som cirkulationspumpar inom byg-

gnadsindustrin för:

– Varmvatten-uppvärmningssystem(enl.VVS AMA R3.1251)

– Cirkulationssystem för köldbärarmedia, enl. gällande regler

för korrigering av uppfordringsmedia 

– Industriella cirkulationssystem

1.2 Produktspecifikationer

1.2.1 Märkplåt DL - E 50 / 10-36  xx
IL - E 50 / 10-36  xx

Flänspump som

IL= In-line pump

DL = Dubbelpump

elektronisk

varvtalsreglering

Röranslutningens nominella ansl. DN

Steglöst variabelt differenstryck, börvärde

10 - 36 m: H
min

: 10m, H
max

: 36m

R1 = utan differenstryckstransmitter

PLR eller LON = med 2 IF-moduler vid DL-E

SVENSKA

80

Varvtal 2900 r/min

Nominella anslutningar DN: 40; 50; 65; 80

Röranslutningar Fläns PN 16 borrad till EN 1092-2

Tillåten temperatur, min./max. - 20 °C till + 140 °C

Omgivningstemperatur min./max. 0...40 °C

Driftstryck Max -16 bar

Isoleringsklass F

Skyddsklass IP 54

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV) �
Störningsnivå enligt EN 50081-1 EN 61800-3

Störningsskydd enligt EN 50082-2 EN 61800-3

Ljudtrycksnivå < 71 dB(A)

Tillåtna media Uppvärmningsvatten enl. VDI 2035 x
Köldbärarmedia x
Vatten/glykol blandning, upp till 40% vol. glykol x
Värmeledande olja X
Andra vätskor vid förfrågan X

Elektrisk anslutning 3 ~ 400 V ± 10%, 50 Hz / 3 ~ 380 V -5% +10%, 60 Hz x

Termistorskydd Inbyggt resettbart motorskydd (KLF) x

Varvtalsreglering Inbyggd frekvensomformare x

1.2.2 Anslutningar och tekniska data

� Pumparna är avsedda  för användning  inom  byggnadsindustrin. Typiska installationsplatser är bl.a. utrymmen där annan fas-

tighetsteknisk utrustning installeras i byggnader.

x Standardutförande

X Specialutförande, dvs  med extra utrustning (mot pristillägg)

Vid beställning av reservdelar, var god ange alla data på pum-

pens/motorns märkplåt.

Mediavätskor:

Vid användning av media vatten/glykol blandningar med en gly-

kolhalt av 10% eller över (eller media som har en annan visko-

sitet och densitet än rent vatten), måste man beakta att pum-

pens effektbehov ökar. Använd endast märkesprodukter med

antikorrosionsinhibitorer. Följ alltid  tillverkarens och köldbä-

rarlagets anvisningar.

– Mediat måste vara fritt från föroreningar.

– För användning av andra vätskor erfordras godkännande

från Wilo.

2 Säkerhetsföreskrifter
Dessa instruktioner innehåller grundläggande information som

måste beaktas vid pumpens installation och användning. De

måste därför ovillkorligen läsas av installatören och ansvarig

driftspersonal före montering och idrifttagning.

Förutom säkerhetsföreskrifterna i denna del av anvisningen

måste även särskilda säkerhetsföreskrifter i de följande avsnit-

ten noggrant efterföljas

2.1 Varningssymboler i denna bruksanvisning

Säkerhetsföreskrifter, som måste iakttas för att undvika risk för

personskador, indikeras med följande symbol.

,

Fara för elektrisk spänning indikeras med symbolen



Säkerhetsföreskrifter som måste iakttas för att undvika skador

på pumpen/anläggningen och systemets funktioner  indikeras

med texten:

2.2 Kvalifikationskrav för personal

Personal som installerar pumpen måste ha motsvarande kva-

lifikationer för detta arbete.

2.3 Risker vid underlåtenhet att iaktta

säkerhetsföreskrifterna 

Underlåtenhet att iaktta säkerhetsföreskrifterna kan resultera i

personskador eller skador på pumpen/anläggningen och med-

föra att rätten till ev. skadeståndsanspråk upphävs.

Denna underlåtenhet kan i specifika fall leda till bl.a. följande

problem:

– Fel på viktiga funktioner i pumpen/anläggningen,

– Risk för personskador som orsakas av elektriska eller me-

kaniska fel.

2.4 Säkerhetsföreskrifter för driftspersonal

Gällande föreskrifter för undvikande av olyckor måste iakttas.

Risker av elektrisk natur måste elimineras. Var noga med att

iaktta de bestämmelser som gäller enligt S-föreskrifter och ev.

lokala elbestämmelser.

2.5 Säkerhetsföreskrifter för inspektion och montering

Driftsansvarig person ansvarar för att inspektion och montering

utförs av auktoriserad och kvalificerad personal som tagit del

av föreskrifter I denna anvisning.

Monterings-underhålls- och reparationsarbeten på

pumpen/anläggningen får endast utföras när pumpen är kopp-

lad ur drift.

2.6 Otillbörlig ändring och tillverkning av reservdelar

Ändringar av pumpen eller installationen får endast utföras med

tillverkarens tillstånd. Med hänsyn till säkerhet, använd endast

originaldelar och tillbehör som är godkända av tillverkaren. An-

vändning av andra delar kan upphäva tillverkarens skades-

tåndsansvar för härav uppstående följder.

2.7 Otillbörlig användning

Pumpens/anläggningens driftsäkerhet kan endast garanteras

om aggregatet används enligt föreskrifterna i avsnitt 1 i opera-

törsinstruktionerna. De gränsvärden som anges i katalogen el-

ler databladet får aldrig över- eller underskridas.

3 Transport och tillfällig förvaring
Pumpen måste skyddas mot fukt och mekaniska

skador under transport och tillfällig förvaring.

Pumpen skall transporteras med tillåten trans-

portutrustning som måste fästas vid pumpflänsen

och ev. motorkåpan . Motorns ringbultar får end-

ast användas vid lastning.

Lyftöglorna på motorn får endast användas för trans-

port av motorn, ej hela  pumpen.

4 Produkt- och tillbehörsbeskrivning

4.1 Beskrivning av pumparna

Alla nedan beskrivna pumpar är enstegs, normalsugande cen-

trifugalpumpar i kompakt utförande. Fläktkyld motor enl. IEC-

norrm direktansluten till pumpen. Pumparna kan monteras di-

rekt som in-line pumpar i en väl fastmonterad rörledning eller

monteras på pelare.

VARNING!

VARNING!

– IL-E: Pumphuset har en IN-LINE konstruktion, dvs sug- och

trycksidans flänsar är monterade i linje. Alla pumphus är utrus-

tade med fötter. Vi rekommenderar att pumpen  monteras på

pelare.

– DL-E: Två drivsidor i samma pumphus (dubbelpump). Pum-

phuset har en IN-LINE konstruktion. Alla pumphus är utrustade

med fötter. Vi rekommenderar att pumpen monteras på pelare.

På motorhuset finns en elektronikmodul som reglerar pumpens

varvtal enligt ett inställbart börvärde inom reglerområdet. Diffe-

renstryksskillnaden regleras enligt olika kriterier beroende på

det reglersystem som används/ställts in. Pumpen anpassar sig

kontinuerligt enligt systemets varierande kapacitetsbehov enl.

respektive reglersystem, vilket är särskilt viktigt vid system med

varierande kapacitersbehov.

Huvudfördelarrna med elektronisk reglering är följande:

– sparar  energi

– strömningsljudet i anläggningen reduceras.

– Följande reglersystem kan väljas:

– ∆p-c: Elektroniken håller inställt differenstryck Hs (Fig.4) kon-

stant vid alla flödesbehov.

– ∆p-v: Elektroniken minskar pumpens differenstryck enligt en

rät linje mellan på elektroniken inställt värde Hs och |Hs (Fig.

5). Inställt differenstryck minskar i takt med minskad flödes-

mängd.

– Konstant varvtal: Pumpens varvtal hålls på en konstant nivå

mellan nmin och nmax (Fig. 6). Vid konstant varvtal är övriga

reglerfunktioner bortkopplade..

– Pumparna har inbyggt elektroniskt överbelastningsskydd

som kopplar bort pumpen om den blir överbelastad.

– Modulerna har tillgång till ett permanentminne för lagring av

data. Detta betyder att lagrade data hålls kvar i minnet även

efter ett längre strömavbrott. När spänningen återställs, fort-

sätter pumpen att fungera med samma inställningsvärden

som före strömavbrottet.

– Modulens märkplåt finns inne i modulens kopplingsbox. Den

innehåller alla data för identifikation av enheten.

– + 24 V (3) (utgång): 

Likströmsutgång för extern givare. Spänningen + 24 V kan

belastas med max. 60 mA. Spänningen är kortslutningssä-

ker.

– 0 ... 10 V (1) (ingång): 

Vid extern styrning ställs in enligt en extern spänningssignal

(0...10 V). Frekvensen och härmed även varvtalet följer spän-

ningen, se  Fig. 7a, ingångsresistans: R
i
≥ 10 kΩ.

– 4...20 mA (ingång): 

Vid extern styrning ställs in enligt en extern strömsignal

(4...20 mA). Frekvensen och härmed även varvtalet följer

strömsignalen  enligt Fig. 7b, ingångsresistans: R
i
= 500 Ω.

– GND (2):

Multi-uttag för signalingångar (0...10V / 4...20mA) 

– aux.: 

ledig

– Ext. off:

Pumpen kan kopplas på/av via den externa potentialfria

strömbrytaren. Att användas för anläggningar med hög om-

kopplingsfrekvens (> 20 till/från kopplingar per dag).

– SBM (Multi-driftsrapportering): 

Driftsrapportering från multipla källor kan anslutas via den

potentialfria kontakten till en central övervakningsenhet.

– SSM (Multi-felrapportering): 

Felrapportering från multipla källor kan anslutas via den po-

tentialfria kontakten till en central övervakningsenhet.

4.2 Dubbelpump-drift

Båda pumparna styrs av masterenheten.(programmerad driv-

sida)
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Symbol Beskrivning av pumpens driftslägen

Dubbelpumpen körs i toppbelastningsläge

(parallelldrift) (masterenhet + slavenhet)

Dubbelpumpen körs i toppbelastningsläge

(parallelldrift) (masterenhet + slavenhet)

Alla inställningslägen på modulen förutom

„Felkvittering“ är spärrade. Inställningarna

spärras av IR-monitorn. Inställningarna  kan

bara ändras via IR-monitorn.

Pumpen styrs via den seriella dataporten (gäl-

ler  för PLR + LON) (se avsnitt 4.4). „På/AV“

funktionen aktiveras ej via modulen. Endast

, , „Felkvittering“ kan väljas på mo-

dulen. PLR-driften kan avbrytas via IR-moni-

torn (för tester,  avläsning av data).

Differenstryckets  börvärde är inställt

H = 13.0 m.

Pumpen är inställd för konstant varvtal (1,800

r/min i idetta fall).

Reglersystem ∆p-c, reglering enligt konstant

börvärde för differenstrycksskillnaden (Fig. 4).

Reglersystem ∆p-v, reglering enligt variabelt

börvärde för differenstrycksskillnaden (Fig. 5).

Konstant varvtal  kopplar bort modulens re-

gleringsfunktioner. Pumpens varvtal hålls på

en konstant nivå mellan 1160 och 2890 r/min.

Varvtalet väljs internt med väljarknappen.

10 V

Extern styrd drift aktiverad, pumpens varvtal

ställs in via ingången 0...10 V. I detta fall har in-

ställningsknappen ingen funktion för val av in-

ställningsvärde.

20 mA

Reglertyp aktiveras via input 4...20 mA. I detta

fall har inställningsknappen inte någon funk-

tion.

on Pumpen är PÅ.

off Pumpen är AV.

Fel i den ena pumpen: Den andra pumpen arbetar enligt in-

ställningarna för masterenheten.

(Masterdrivsida är den vänstra drivsidan i flödesriktningen. Se

Fig. 1a)

– IF(InterFace) gränssnittsmodul: För kommunikation mellan

huvud- och slavpump samt pumparna och pump-styrdatorn,

LON BUS eller gränssnittsomvandlare, erfordras en IF-mo-

dul för varje pump som ansluts till ett multi-uttag i kop-

plingsboxen för de båda drivsidorna (Fig. 1). Denna modul

erbjuds som tillbehör.

– Vid användning av en pump-styrdator (PLR) / gränssnitt-

somvandlare, t.ex. LON, måste huvudpumpen  anslutas till

PLR eller LON:

avkänt ett fel. Se IR-monitorns installations- och operatörsin-

struktioner för en beskrivning över systemets funktionssätt.

LCD-display: (Fig. 1, pos. 4) Inne i enheten finns en väljare 

(Fig. 3) för val av displaybild.  LCD-displayen visar pumpens in-

ställningsparametrar med symboler och numeriska värden.

Displayen har kontinuerlig belysning. Symbolernas betydelse

förklaras i den nedanstående tabellen: 
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Kommunikation Huvudenhet Slavenhet

PLR/gränssnittsomvandlare IF - Modul PLR IF - Modul PLR

LONWORKS nätverk IF - Modul LON IF - Modul PLR

– Toppbelastningsdrift (parallelldrift): Under delbelastning le-

vereras pumpkapaciteten i främsta hand av den ena drivsi-

dan. Den andra drivsidan ansluts enligt den beräknade op-

timala verkningsgraden, dvs när de båda drivsidornas

gemensamma effektförbrukning P
1

inom delbelastningsom-

rådet är lägre än den ena drivsidans effektförbrukning P
1
.

Båda drivsidorrnas varvtal justeras sedan synkront uppåt  till

maximivärdet.

– Huvud-/reservdrift: Vardera drivsidan levererar en pumpka-

pacitet som motsvarar den avsedda pumpkapaciteten. Den

andra drivsidan är startklar om den första drivsidan råkar ut

för ett funktionsfel eller vid drivsideutbyte. Endast en drivsida

är i drift samtidigt.

– Vid kommunikationsavbrott: Slavenheten arbetar enligt det

senaste inställningsvärdet för masterenheten.

Om den ena drivsidan får ett driftsavbrott, fortsätter den an-

dra drivsidan att arbeta ensam i reglerad drift.

Huvudenhet AV : även slavenheten slås AV.

– Pumpbyte: Efter varje 24 timmars effektiv drift av den ena

drivsidan (huvud/reserv, topp- eller lågbelastning), kopplas

driften om till den andra drivsidan.

– Ext. off, 0 ... 10 V, 4...20 mA, 24 V utgång: ansluts endast till

masterenheten och påverkar hela aggregatet.

– SSM: Felrapportering från multipla källor (SSM) kan anslu-

tas till en övervakningscentral vid masterenheten. Kontakten

får härvid endast anslutas till masterenheten. Rapporteringen

avser hela anläggningen. Rapporteringen kan programmeras

via IR-monitorn för individuell (ESM) eller multipel (SSM) fel-

rapportering. För individuell felrapportering erfordras att varje

pump är ansluten till kontakten.

– SBM: Driftsrapportering från multipla källor (SBM) kan an-

slutas till en övervakningscentral vid huvudenheten. Kontak-

ten får härvid endast anslutas till masterenheten. Rapporte-

ringen avser hela anläggningen. 

4.3 Användning av pumpen

Elektronikenheten har ett IR-fönster (infrarött fönster) (Fig. 1,

pos. 1) för kommunikation med en IR-monitor samt en LCD-

display med inställningsknapp för manövrering av pumpen.  IR-

mottagnings- och sändningsytorna måste vara korrekt inriktade

för att säkra kommunikationsförbindelsen med  IR-monitorn.

När förbindelsen till IR-monitorn är klar, tänds den gröna LED-

indikatorn (Fig. 1, pos. 2) i IR-fönstret för att ange etablerad IR-

kommunikation med alla pumpar som är samtidigt anslutna till

IR-monitorn. LED-indikatorn för den pump, med vilken IR-mo-

nitorn kommunicerar, blinkar. Den slutar att blinka 5 minuter ef-

ter att anslutningen till IR-monitorn har avbrutits. En röd LED-

felindikator (Fig. 1, pos. 3) i IR-fönstret tänds när systemet har

Användning av inställningsknappen: Inställningsmenyerna

väljs en åt gången i en fastställd ordningsföljd med början i

grundmenyn genom tryckning av knappen (i 1:a menyn - håll

nedtryckt längre än 1 sek). Motsvarande symbol blinkar. Ge-

nom att vrida knappen åt vänster eller höger kan parametrarna

i displayen ändras framåt eller bakåt. Den senast valda sym-

bolen blinkar. Den nya inställningen lagras genom att trycka på

knappen. Displayen visar sedan nästa meny.

Inställningsvärdet (differenstrycksskillnad eller varvtal) i grund-

inställningen kan justeras genom att vrida på inställningsknap-

pen. Det nya värdet blinkar. Den nya inställningen lagras ge-

nom att trycka på knappen.

Om den nya inställningen inte lagras, återgår displayen till vis-

ning av grundinställningen efter 30 sekunder.
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Inställningslägen väljare:

Inne i enheten finns väljare (Fig. 3) för val av läge displaybild (väljare 1) samt för anslutning till en externt monterad

trycksensor (inte på pumpflänsarna) för 0...10 V-ingången (väljare 2):

1

LCD-display Inställning

2

När väljaren1 ställs i läget „Service“, visas den aktuella displayen

„ACE“ (fabriksinställning = horisontal axel):

Displayen kan vridas 180° med inställningsknappen. Den

nya inställningen blinkar.

Den nya inställningen lagras med ett kort tryck på knappen.

Om knappen inte trycks inom 30 sek, ersätts den nyss in-

ställda blinkande displaybilden av den tidigare.

Ställ väljaren 1 tillbaka till  „Operation“.

Väljare 1: Service: Vid val av Service, visas „ACE“ i normaldis-

playen.(horisontell  axel = fabriksinställning)Dis-

playen kan nu vridas 180° (vertikal axel) med väljar-

knappen (röda knappen).

Efter ändring av displaybild, ställ väljaren 1 tillbaka i „Operation“ läget för att återställa visning av pumpens

driftslägen.

Operation: (fabriksinställning) Displayen visar pum-

pens aktuella driftslägen.

Väljare 2: Vid val av ON kan 0...10 V ingången ställas in för en

externt monterad trycksensor.Detta betyder att syste-

met inte använder den differenstryckstransmittern

som är monterad på pumpflänsarna.

Väljarläget  OFF (fabriksinställning) avser använd-

ning av den på pumpflänsen monterade differen-

stryckstransmittern.

ON
OFF
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Under fortsatt användning av pumpen, visas följande menyer i följd:

Pumpdrift: Inställning vid första drifttagning / 

Menysekvens vid kontinuerlig drift

1

LCD-display Inställning

När enheten kopplas på,  visas alla symboler i displayen under  2 se-

kunder. Den aktuella  inställningen w aktiveras efter detta.

2 Aktuell (grund-) inställning (fabriksinställning):

t.ex. H 13,0 m f Inställt differenstryck Hs = 13,0 m  vid

| Hmax (Fabriksinställning 

beroende på pumptyp)

f Reglersystem ∆p-v

on f Pumpen påkopplad

Differenstryckskillnadens inställningsvärde kan justeras

med inställningsknappen. Det nya inställningsvärdet för dif-

ferenstryck  blinkar.

Den nya inställningen lagras med ett kort tryck på knappen.

Om knappen inte trycks, återgår det nyss inställda inställ-

ningsvärdet för differenstryck till det tidigare värdet efter 30

sek.

Tryck på inställningsknappen > 1 sek.

Nästa meny e visas.

3 Symbolen för det aktuellt inställda reglersystemet blinkar.

Välj ett annat reglersystem genom att vrida på inställnings-

knappen. Det senast valda reglersystemet blinkar.

Tryck på knappen för att lagra det nya reglersystemet,

varpå nästa meny visas.

Om ingen inställning görs i de efterföljande menyerna inom 30 sek, återgår displayen till visning av grundinställnin-

gen w.
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4

LCD-display Inställning

5 Meny t visas endast under valt reglersätt för extern  styrning från

centralt styrsystem .

I reglersättet kan man välja mellan två analoga insignaler.

Spänningssignal blinkar.

Den andra signalen blinkar.

10V: aktiverar externt reglersätt via signal 0...10V (Fig. 7a).

20mA: aktiverar externt reglersätt via signal 4...20mA (Fig. 7b).

Inställningen lagras.

Meny r visas endast vid val av extern regulatorstyrd drift .

Vid val av ∆p-c och ∆p-v hoppar menyn från e till z

För extern regulatorstyrd drift gäller följande:

Aktivera eller deaktivera extern regulatorstyrd drift.

Den aktuella inställningen blinkar.

Den andra inställningen blinkar.

on: kopplar på extern regulatorstyrd drift (Fig. 7a/b)

off: kopplar bort extern regulatorstyrd drift, pumpens varvtal

kan ställas in med inställningsknappen.

Inställningen lagras.

6 För alla övriga reglersystem gäller följande:

Displayen visar „on off“

Koppla pumpen på eller av genom att vrida på inställningsknappen.

Inställningen lagras.

Displayen återgår till grundinställningen w.

Vid förekommande driftsstörning visas felmenyn o före grundinställningen w.
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1

1a Symbolen MA (= master) blinkar i displayen för båda drivsidorna

Om inställningarna inte ändras, körs båda drivsidorna på ett konstant

varvtal (H
S

= | H
max

. Vid Q = 0).

inställningsknappen för masterpumpen för visning av det in-

ställda driftsläget i i displayen. Symbolen SL = slavenhet visas auto-

matiskt i slavpumpens displayruta.

Detta bekräftar huvud/slav inställningen. inställningsknappen på slav-

pumpen har då ingen funktion och inga inställningar kan göras.

LCD-display Inställning

Dubbelpump-drift:  Inställning vid första drifttagning

När modulen kopplas på, visas alla symboler i displayen under 2 se-

kunder. Sedan visas Meny 1a .
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Dubbelpump-drift:  Menysekvens vid kontinuerlig drift:

När modulen kopplas på, visas alla symboler q i displayen under 2 sek. Efter detta visas den aktuella inställningen w. Under

„bläddring“ i MA displayen visas menyerna i samma följd w...z som vid enpumpsdrift. MA menyn visas sedan och stannar kvar

i bildrutan.

7

LCD-display Inställning

8

Genom att i  MA visas SL  i denna display. Om master - slav till-

delningen har valts fel när systemet togs i drift för första gången, (Re-

kommendation: masterenhet - flödesriktning  vänster, slavenhet - flö-

desriktning höger, se Fig. 1a), kan detta rättas till genom att .

Programmeringen får  endast utföras på den högra (MA) pumpen.

Inga inställningar kan göras på SL. Växling från masterenhet till sla-

venhet kan endast göras via masterenheten.

Inställning. Toppbelastnings- eller huvud/reservdrift

Den aktuella inställningen blinkar.

Den andra inställningen blinkar.

Inställningen lagras.

Displayen återgår till visning av grundinställningen w.

Felmeddelanden: singel- och dubbelpump

9

LCD-display Inställning

En driftsstörning signaleras med symbolen E (= Error) och kod nr.

För kodsiffrorna och deras betydelse, se tabell I

4.4 Prioriteringar  vid användning av pumpen, PLR, LON,

IR-monitor

Felmeddelanden (meny 9) och „felkvitteringar“ har högsta prio-

ritet, vilket betyder att de har företräde i pumpens display och

måste åtgärdas, resp. kvitteras.

Om inställningar gjorda på E-modulen eller från IR-monitorn

inte godkänns med knapptryckning, återgår systemet till den ti-

digare inställningen 30 sek efter den sista inmatningen.

– Pump m–n PLR: Efter mottagning av ett kommando från an-

läggningsautomatiken (GA), kopplas pumpen automatiskt

om till PLR-drift. Symbolen visas i displayen och re-

glersystemet Dp-c ( ) aktiveras automatiskt. Pumpen är nu

spärrad för drift och kan ej användas. Undantag: ,

, felkvittering. 

– Pump m–n IR utan Nyckelfunktion: Det senaste kommandot,

vare sig från IR-monitorn eller E-modulen, lagras av pumpen.

– Pump m–n IR med Nyckelfunktion: E-modulens aktuella in-

ställningar kvarstår efter mottagning av kommandot „Key-

Function on“. Symbolen . visas i displayen. Pumpen är

spärrad för användning och endast  felkvitteringar tillåts.

– Pump m–n PLR/LON m–n IR: Denna konfiguration ger prio-

ritet åt pumpens PLR inställningar. PLR inställningarna kan

kopplas bort av IR-monitorn. Inställningarna kan sedan gö-

ras via IR-monitorn eller E-modulen. Anslutningen till PLR

återställs 5 min efter den sista inställningen via IR-monitorn.

Under avbrottet försvinner ur displayen.

– Pump m–n LON: Reglersystemet väljs via LON - Bus. Efter

mottagning av ett kommando från anläggningsautomatiken

(GA), kopplas pumpen automatiskt om till reglering enligt

detta kommando. Symbolen visas i displayen. Pum-

pens interna inställning är nu spärrad  och kan ej användas.

Undantag: , , felkvittering. 



4.5 Levererade produkter

– Pumpar IL-E / DL-E

– Monterings- och skötselanvisning

4.6 Tillbehör

Tillbehör måste beställas separat.

– IL-E och DL-E: Fotplattor, vibrationsdämpare och pelare.

– DL-E: Blindlock för reparationer.

– IF-modul PLR för anslutning till PLR/omvandlargränssnitt. Vid

användning av DL-E erfordras två IF-moduler PLR för auto-

matisk styrning av dubbelpumpens funktioner.

– IR-monitor

– IF-modul LON för anslutning till LONWORKS nätverket. Vid

användning av DL-E erfordras två IF-moduler (en IF-modul

LON och en IF-modul PLR) för automatisk styrning av dub-

belpumpens funktioner.

5 Montering / Installation

5.1 Montering

– Pumpen får ej installeras innan alla svets- och lödningsar-

beten är klara och systemet  har renspolats. Smuts kan or-

saka funktionsstörningar i pumpen.

– Pumpen måste installeras i ett torrt, väl ventilerat

frostfritt/dammfritt utrymme och ej explosionsfarlig omgiv-

ning.

– Installera pumpen på en lättåtkomlig plats för att underlätta

inspektion eller byte av delar. Lufttillförseln till kylaren i

elektronikmodulen får ej blockeras.

– Installera en krok eller ögla med lämplig bärkraft (pumpens

totalvikt: se katalog/datablad) direkt ovanför pumpen, för an-

slutning till lyft- eller liknande anordningar vid underhåll och

reparation av pumpen.

Lyftöglorna på motorn får endast användas för att

lyfta motorn, inte hela pumpaggregatet.

– Pumpen skall lyftas med godkänd lyftutrustning (se avsnitt 3).

– Minsta avstånd mellan väggen och motorns ventilationshuv:

fritt utbyggnadsutrymme på minst 200 mm + ventilationshu-

vens diameter.

– Avstängningsventiler skall monteras på pumpens in- och ut-

loppssida för att undvika tömning av hela anläggningen vid

byte/ev. reparation av pumpen.

– Se till att anslutningen mellan rörledningen och pumpen är

spänningsfri. Rörledningen måste vara installerad så att rö-

rens vikt inte bärs av pumpen.

– Luftningsventilen (Fig. 10, 11, pos. 1.31) måste alltid vara rik-

tad uppåt. 

– Alla installationslägen tillåts med undantag för „motorn ne-

dåt“. Då pumpen monteras med horisontell motoraxel måste

stöd för motorn anbringas från och med motor 15 kW.

Elektronikmodulen får inte peka nedåt. Vid behov kan motorn

vridas efter att sexkantsbultarna har lossats.

När sexkantsbultarna har lossats är differen-

stryckstransmittern endast fäst vid tryckmät-

ningsledningarna. När motorhuset vrids, se till att

tryckmätningsledningarna inte är dolda eller de-

formerade. 

– Kontrollera att flödesriktningen motsvarar riktningspilen på

pumphusflänsen.

När vätskan tillförs från en behållare, kontrollera

att vätskenivån är kontinuerligt ovanför pumpens

insugsöppningar för att undvika att pumpen körs

torr. Minimi-inloppstrycket får ej underskridas.

– Om pumpen används i luftkonditionerings- eller kylenheter,

kan den kondens som bildas i pumphuslocket tömmas se-

lektivt via de befintliga borrhålen.

VARNING!

VARNING!

VARNING!

I anläggningar som skall isoleras, får endast pum-

phuset (Fig. 10, 11, pos. 3) isoleras, ej pumphus-

locket och motorn. 

5.2 Elektriska anslutningar

Elektriska anslutningar måste utföras av en auktori-

serad elinstallatör med iakttagande av gällande S-fö-

reskrifter och ev. lokala bestämmelser.

– Systemets elektriska anslutning måste göras enligt VDE

0730/Del 1 med en fast nätströmsledning (enligt specificerat

tvärsnitt: min 2,5 x 4 mm2, max 4 x 6 mm2) som har ett uttag

med ett kontaktgap på minst 3 mm. Nätströmskabeln skall fö-

ras in genom kabelanslutningen/tätningshylsan M 25 eller

M20 (Fig. 2).

– För att skydda kabelanslutningen/tätningshylsan mot dropp-

vatten och få tillräcklig dragavlastning måste man använda

kablar som har en tillräcklig ytterdiameter och skruva fast ka-

belanslutningen med tillräcklig åtdragning. Dessutom måste

kablarna nära tätningshylsan böjas till en slinga som leder

av droppvattnet. Icke använda kabelanslutningar måste tätas

med de pluggar som levereras av tillverkaren.

– När pumparna används i anläggningar där vattnets tempe-

ratur överstiger 90°C, måste man använda ett anslutnings-

kabel med motsvarande värmebeständighet.

– Anslutningskabeln måste installeras på säkert avstånd från

rörledningen och/eller pumpen och motorhuset.

– Denna pump är utrustad med en frekvensomformare och får

ej förses med ett jordfelsskydd. Jordfelsskyddets funktion

kan påverkas av frekvensomformaren.

Undantag: Restströmsskydd tillåts i selektiva A.C./D.C.-käns-

liga versioner.

Identifikation:      FI 

Utlösningsström: > 30 mA

– Kontrollera driftström och spänning.

– Observera data på pumpens märkplåt

– Kontrollera att driftsströmmen och -spänningen överens-

stämmer med data på märkplåten.

– Huvudsäkring: max. tillåten 25 A, iakttag data i märkplåten.

– Pumpen/installationen måste vara jordad enligt bestäm-

melserna.

– Nätanslutning: se Fig. 3

– L1, L2, L3:

Nätspänning: trefas 3 ~ 400 V, 50 Hz, enl. IEC 38.

– PE identifieras med ):

Skyddsledaranslutning

På grund av den högre urladd-

ningsströmmen måste man

dessutom ansluta en förstärkt

jordledning till EN 50 178. 

– 0...10 V (1) (ingång): 

Extern spänningssignal. Frekvensen och härmed varvtalet

(40%...100% nominellt varvtal) följer spänningssignalen en-

ligt Fig. 7a, ingångsresistans: R
i
≥ 10 kΩ.

– 4...20 mA (ingång): 

Extern strömsignal. Frekvensen och härmed varvtalet

(40%...100% av nominellt varvtal ) följer strömsignalen i en-

lighet med Fig. 7b, ingångsresistans: R
i
= 500 Ω.

– GND l– (2):

Multi-uttag för ingångar 0...10 V och 4...20 mA

– + 24 V (3) (utgång):

Likströmsspänning för extern givare. Max. belastning 60

mA. Spänningen är kortslutsningskyddad.

Anslut ej någon störningsspänning, modulen

kan förstöras.

– aux.:

Ingen funktion. Ledig.

VARNING!

VARNING!

VARNING!

SVENSKA

88



– Anslutning för differenstryckstransmitter: 

Färdigt fabriksansluten via kabelanslutning/tätningshylsa

M16 (Fig. 2), via (1), (2), (3) enligt beteckningarna för ka-

beln (1,2,3).

– Ext. off:

Styringång „Prioritet AV“ för extern, potentialfri brytare.

Kontakten sluten (fabrikskopplad) - modulen är driftsklar.

Kontakten öppen - pumpen är frånkopplad. 

Tillåten kontaktbelastning: 24 V DC / 10 mA

Anslut ej någon störningsspänning, modulen

kan förstöras. Do not connect an interfe-

rence spänning, as this could destroy modu-

len.

– SBM (Multi-driftsrapportering): 

Potentialfri multi-driftsrapportering (vippkontakt) är till-

gänglig på SBM-uttagen. Tillåten kontaktbelastning: 

– minimum: 12 V DC, 10 mA,

– maximum: 250 V AC, 1 A.

– SSM (Multi-felrapportering): 

Potentialfri multi-felrapportering (vippkontakt) är tillgänglig

på SSM-uttagen. Tillåten kontaktbelastning:

– minimum: 12 V DC, 10 mA,

– maximum: 250 V AC, 1 A.

Kontakterna 1,2,3 GND, 4...20 mA, aux, ext.

Off uppfyller kraven på  „säker isolering“ (en-

ligt EN 50178) för anslutning till nätspänning

samt till  SBM och SSM uttag (och vice

versa).

- Den valfria IF-modulen PLR / IF-modulen LON ansluts till

multi-uttaget i kopplingsboxen.

PLR/LON: Kontakter för den seriella digitala GA-porten

(PLR); anslutningen är spärrad.

DP: Dubbelpump-drift via IF-modul PLR / IF-modul LON

Kablarna förs in via kabelanslutning/tätningshylsa M12 

(Fig. 2).

- Pumpen/anläggningen måste vara jordad enligt bestäm-

melserna.

Innan man börjar arbetet på pumpen måste spän-

ningstillförseln kopplas bort. Arbete på modulen kan

sedan endast börja efter 5 minuters väntetid med

VARNING!

VARNING!

hänsyn till ev. farlig kontaktspänning (kondensato-

rer). Kontrollera att alla anslutningar (även potential-

fria kontakter) är spänningsfria.

6 Drift
Pumpen och modulen måste ha samma temperatur som om-

givningen innan de kopplas på.

6.1 Påfyllning och avluftning

– Anläggningen måste fyllas på och avluftas korrekt.

– För att undvika kavitationsoljud är det viktigt att pumpen har

ett minimitryck på inloppssidan. Detta minimitryck beror på

och måste bestämmas enligt driftsförhållandena på installa-

tionsplatsen. Viktiga parametrar vid bestämmandet av mini-

mitrycket på pumpens inlopp är pumpens NPSH-värde i

driftspunkten samt  mediats ångbildningstryck.

– Lufta pumparna genom att öppna ventilskruven (Fig. 10, 11,

pos. 1.31).

Om pumpen torrkörs, kommer den mekaniska tät-

ningen att skadas/förstöras.Differenstryckstrans-

mittern får ej luftas (risk för att den förstörs).

Mediats temperatur och systemets tryck kan orsaka

att het vätska eller gas  sprutar ut med högt tryck om

luftningsskruven lossas helt. Se upp - risk för skåll-

ning!

Beroende på pumpens/anläggningens driftsläge

(vätsketemperaturen) kan hela pumpen bli mycket

het.Vidrör ej pumpen - risk för brännskador!

6.2 Inställning av pumpkapaciteten.

Pumpanläggningen är inställd för en specifik driftspunkt (ma-

ximal belastningspunkt, beräknad  för maximalt uppvärm-

ningsbehov). Vid idrifttagningen måste pumpens kapacitet, dif-

ferenstryck, ställas in enligt anläggningens beräknade

driftspunkt. Fabriksinställningen motsvarar inte det kapacitets-

krav som ställs på anläggningen. Den kalkyleras på basen av

pumpkurvan för den valda pumptypen (från katalogen/datab-

ladet). Se även Fig 4+5

VARNING!
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Reglersystem ∆p-c och ∆p-v

∆p-c (Fig. 4)

Hmin, Hmax se typkod

Dra en linje från driftspunkten mot vänster. Läs inställningsvärdet H
S

och ställ in pumpen en-

ligt detta värde.

Driftspunkt enligt max. pumpkurva

Driftspunkt inom reglerområdet

Inställningsområde

∆p-v (Fig. 5)

Dra en linje från driftspunkten mot vänster. Läs

inställningsvärdet H
S

och ställ in pumpen en-

ligt detta värde.

Fortsätt på normallinjen tills den möter max.

pumpkurvalinjen, fortsätt sedan horisontalt

mot vänster, läs inställningsvärdet Hs och ställ

in pumpen enligt detta värde.

7 Underhåll
Före underhåll eller reparation, stäng av pumpen och

säkerställ att den inte kan kopplas på av obehörig

personal.

Vid höga temperaturer och systemtryck, se till att

pumparna först kyls ned. Fara för brännskador!

7.1 Mekanisk tätning

Emellertid kan lätt droppbildning förekomma under inkör-

ningstiden. Vi rekommenderar regelbunden kontroll. Om tydliga

läckage förekommer, måste mekaniska tätningen bytas ut.

Byte av mekanisk tätning (Fig. 10, 11):

– Stäng av pumpen och se till att den inte kan kopplas på av

obehörig personal,

– Stäng avstängningsventilerna på in- och utloppssidan av

pumpen.

– Släpp ut trycket på pumpen genom att öppna ventilskruven

(pos. 1.31).

Risk för brännskador från heta, utströmmande me-

diavätskor!

– Lossa kabeln från motorn om den är för kort för demontering

av motorn.



– Lossa tryckmätarledningarna till differenstryckstransmittern.

– Ta bort kopplingsskyddet (pos. 1.32.).

– Lossa kopplingsskruvarna från kopplingsenheten (pos. 1.5).

– Lossa motorns fästskruvar (pos. 5) på motorflänsen och lyft

ut motorn från pumpen med en lämplig lyftanordning. På

vissa IL-E pumpar kan adapterringen tas loss (Fig. 10, 11

pos. 8).

– Lossa fästskruvarna till pumphuslocket (pos. 4), ta bort pum-

phuslocket med koppling, axel, mekanisk tätning och pumph-

jul från pumphuset.

– Lossa fästmuttern till pumphjulet (pos. 1.11), ta bort under-

läggsbrickan (pos. 1.12) och demontera pumphjulet (pos.

1.13) från pumpaxeln.

– Ta bort den mekaniska tätningen (pos. 1.21) från axeln.

– Dra ut kopplingen (pos. 1.5) med pumpaxeln ur pumphuslo-

cket.

– Rengör omsorgsfullt ytorna på axels tätningsläge och sätes-

läge. Om axeln är skadad, måste även denna bytas.

– Ta bort den mekaniska tätningens motring med packing samt

O-ringen från flänsen till pumphuslocket (pos. 1.14) och ren-

gör sätena till packningarna.

– Tryck in en ny motring med packning i urtaget i pumphus-

lock. Tvållösning kan användas som smörjmedel.

– Lägg in den nya O-ringen i urtaget i pumphuslockets O-

ringssäte.

– Kontrollera kopplingshalvorna, rengör vid behov och olja

dem lätt.

– Förmontera kopplingshalvorna med mellanlägg på pumpa-

xeln och placera försiktigt den förmonterade koppling-axel-

enheten in i pumphuslocket.

– Montera/Skjut på ny mekanisk tätning på axeln. Tvållösning

kan användas som smörjmedel.

– Montera ihop pumphjulet med bricka och mutter, och ge akt

på pumphjulets ytterdiameter. Var noga med att rikta in en-

heten rakt för att undvika skada på den mekaniska tätningen.

Iakttag föreskriven åtdragning av skruvarna (se

7.3)

– Lägg försiktigt in den förmonterade pumphuslocksenheten i

pumphuset och skruva fast den. Håll samtidigt i de roterande

delarna på kopplingen för att undvika skador på den meka-

niska tätningen.

Iakttag föreskriven åtdragning av skruvarna (se

7.3)

– Lossa kopplingsskruvarna lätt, öppna lätt den förmonterade

kopplingen.

– Anslut en lämplig lyftanordning till motorn och skruva fast

pumphuslocksenhet-motor förbindelsen (och adapterringen

på IL-E).

Iakttag föreskriven skruvåtdragning (se 7.3)

– Skjut monteringsgaffeln (Fig. 12 pos. 11) mellan pumphus-

locksenheten och kopplingen. Monteringsgaffeln måste sitta

på plats utan glapp.

– Dra först varsamt åt kopplingsskruvarna tills kopplingshal-

vorna sitter mot mellanläggen. Skruva sedan fast kopplingen

jämnt. Monteringsgaffeln ställer då automatiskt in det speci-

ficerade 5 mm avståndet mellan pumphuslocksenheten och

kopplingen.

Iakttag föreskriven skruvåtdragning (se 7.3)

– Ta bort monteringsgaffeln.

– Montera differenstryckstransmitterns mätledningar.

– Montera kopplingsskyddet.

– Anslut motorkabeln.

7.2 Motor + modul

Hög ljudnivå och onormal vibration indikerar slitage på lagren.

I detta fall måste lagren alt. motorn bytas ut.

Motorn/modulenheten får endast bytas ut av WILO kundservice.

VARNING!
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7.3 Åtdragningsmoment för skruvar

Skruvanslutning Åtdragningsmoment Monteringsinstruktioner

Nm ± 10%

M10 30

Pumphjul - axel M12 60

M16 100

Pumphus - pumphuslock M16 100 Dra åt jämnt, korsvis

M10 35

Pumphuslock - motor M12 60

M16 100

M6-10.9 12 Olja lätt monteringsytorna,

M8-10.9 30 dra åt skruvarna jämnt,

Koppling M10-10.9 60 se till att avståndet(gapet)

M12-10.9 100 är lika på båda sidorna.

M14-10.9 170

8 Fel, orsaker och åtgärder
Beträffande fel, orsaker och åtgärder, se flödesschemat „Fel-

/varningsmeddelanden“ och tabellerna nedan.

I tabellernas första kolumn listas de kodnummer som visas i

displayen vid ett felmeddelande. 

De flesta felmeddelanden raderas automatiskt när felet har åt-

gärdats. 

8.1 Felmeddelanden

Om pumpen råkar ut för ett fel, stängs den av automatiskt och

displayen visar ett felmeddelande. Efter 5 minuter kopplas

pumpen automatiskt på igen. Först när samma fel har inträffat

6 gånger inom 24 timmar kommer pumpen att stängas av per-

manent och SSM aktiveras. Efter detta måste felmeddelandet

nollställas manuellt.

Undantag: När blockeringskod „E10“ visas,

stängs anläggningen  av omedelbart första gån-

gen felet uppträder.

8.2 Varningsmeddelanden

Driftsstörningen (endast varningen) indikeras, men SSM-reläet

aktiveras inte. Pumpen fortsätter att arbeta. Felet kan uppträda

ett obegränsat antal gånger. Den indikerade störningen får ej

ignoreras under en längre tid. Orsaken till felet måste åtgärdas.

Undantag: Om fel „E04“, „E05“ och „E06“ indi-

keras längre än 5 minuter i displayen, rapporte-

ras de som felmeddelanden (se flödesschemat).

VARNING!

VARNING!
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Fel Möjlig orsak Åtgärd

Pumpen fungerar ej eller stannar Lösa kabelanslutningar Dra åt alla anslutningar

Defekt säkring Kontrollera säkringar, 

byt felaktiga säkringar

Pumpen arbetar med för Avstängningsventilen på Öppna långsamt avstängningsventilen

liten kapacitet trycksidan är blockerad

Luft i insugningsledningen Åtgärda läckage i flänsarna, 

avlufta

Pumpen har hög ljudnivå Otillräckligt  tilloppstryck Öka tilloppstrycket, ta hänsyn till

minimitrycket vid inloppet, kontrollera 

och rengör inloppssidans ventil 

och filter vid behov.

Motorns lager har skadats Låt pumpen inspekteras och vid behov 

repareras av  WILO kundservice

eller specialistföretag.

8.1 Felmeddelanden

Kod nr. Fel Orsak Åtgärd

E01 Hydraulisk överbelastning För stor genomströmningsmängd Minska genomströmningen

E04 Underspänning i nätet Nätet är överbelastat Kontrollera elinstallationen

E05 Överspänning i nätet För hög nätspänning Kontrollera elinstallationen

E06 Underspänning i nätet Fas saknas Kontrollera elinstallationen

E10 Pumpen blockerad t.ex. avlagringar på/runt, Avblockeringsrutinen startar auto-

rotor/spaltrör matiskt. Om blockeringen inte kan

avlägsnas efter 10 sek, stängs

pumpen av.Tillkalla kundservice.

E20 Lindningen för varm Motorn är överbelastad Låt motorn kylas ned, kontrollera

inställningarna

Omgivningstemperaturen är för hög Sänk mediatemperaturen

E21 Motorn överbelastad Föroreningar i pumpen Tillkalla kundservice

Driftspunkten utanför pumpkurvan Kontrollera / rätta till driftspunkt

E23 Kortslutning/jordfel Fel på motorn Tillkalla kundservice

E25
Kontaktfel Modulen är felaktigt ansluten Tillkalla kundservice

Lindningsbrott Fel på motorn Tillkalla kundservice

E26 Lindningstemp. - sensoravbrott Fel på motorn Tillkalla kundservice

E30 För hög temperatur - modul Lufttillförseln till  modulens Rengjör luftintaget

kylenhet är blockerad

E31 För hög temp. i drivenheten För hög omgivningstemperatur Förbättra ventilationen i rummet

E36 Fel på modul Fel på elektroniska komponenter Tillkalla kundservice

8.2 Varningsmeddelanden

Kod nr. Fel Orsak Åtgärd

E04 Underspänning i nätet Nätet är överbelastat Kontrollera elinstallationen

E05 Överspänning i nätet Mains voltage too high Kontrollera elinstallationen

E11 Pumpen går utan belastning Luft i pumpen Lufta pumpen och rörsystemet

E50 Störning i PLR-kommunikation Gränssnitt, ledningsfel, IF-modu- Enheten kopplar om efter 5 min 

lerna är ej korrekt anslutna, kabelfel från PLR-läge till  internt

reglersystem.

E51 Otillåten kombination Olika pumpar

E52 Komunikationsfel mellan huvud-och IF modulerna är felaktigt anslutna, Modulerna kopplar om till 

slavenhet Pumpen kopplar om från kabelfel enpumpsdrift efter 5 min. Anslut 

reglerläge till fast pumpkurva modulerna på nytt, kontrollera 

(beroende på inställningsvärdet, kabeln. 

se Fig. 6)

Om problemet inte kan avhjälpas, kontakta WILO kundservice.



9 Reservdelar

Tillgängliga reservdelar (se Fig. 10, 11):

1 Komplett utbytesats

1.1 Pumphjulssats med

1.11 Mutter

1.12 Underläggsbricka

1.13 Pumphjul

1.14 O-ring 

1.2 Mekanisk tätning - monteringssats med

1.11 Mutter

1.12 Underläggsbricka

1.14 O-ring

1.21 Mekanisk tätning kompl.

1.3 Pumphuslockssats med

1.11 Mutter

1.12 Underläggsbricka

1.14 O-ring

1.31 Avluftningsventil

1.32 Kopplingsskydd

1.33 Pumphuslock

1.4 Axelsats med 

1.11 Mutter

1.12 Bricka

1.14 O-Ring

1.41 Axel 

1.42 Fjäderring

1.5 Komplett axelkoppling

2 Motor/modul enhet

3 Komplett pumphus med 

1.14 O-ring

3.1 Pumphus (IL, DL)

3.2 Förslutningspluggar  för anslutningar till differenstryk-

kstransmitter 

3.3 Klaffventil ≤ DN 80 (endast DL pumpar)

3.4 Klaffventil ≥ DN 100 (endast DL pumpar)

4 Fästskruvar för pumphuslock / pumphus

5 Fästskruvar för motor / pumphuslock

6 Fästmuttrar för motor / pumphuslock

7 Underläggsbrickor för motor / pumphuslock

8 Adapterring 

9 Differenstryckstransmitter 

10 Modul

11 Fig. 12 (pos.11): monteringsgaffel (tillgänglig separat)

Monteringsgaffeln är absolut nödvändig i allt

monteringsarbete för att ställa in pumphjulet i

korrekt läge i pumphuset (Fig. 12 pos.11)! Felfri

drift av pumpen kan endast garanteras om Wilo

originalreservdelar används.

Vid beställning av reservdelar, var god angiv ovannämnda re-

servdelsnummer och benämningar tillsammans med alla data

på pumpens och motorns märkplåt.

VARNING!

Med förbehåll för tekniska ändringar!

SVENSKA
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