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Om denna anvisning
Den här anvisningen är en fast del av produkten. Att
dessa anvisningar följs noggrant är en förutsättning
för att produkten ska kunna användas och hanteras
korrekt och på avsett sätt:
ƒ Läs den här anvisningen före alla åtgärder och se
till att den alltid finns till hands.
ƒ Läs pumpens utförliga monterings- och
skötselanvisning före alla åtgärder.
ƒ Observera uppgifter och märkningar på pumpen.
➜ Se QR-kod eller www.wilo.com/stratos-maxo/om
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Säkerhet
VARNING
Observera säkerhetsföreskrifterna för pumpdrift
vid alla arbeten på pumpen/anläggningen!

FARA
Livsfara p.g.a. elektriska stötar!
Arbeten på pumpen/anläggningen får endast
utföras i spänningslöst tillstånd!

VARNING
Risk för personskador!
Arbeten på pumpen/anläggningen får endast
utföras vid mekaniskt driftstopp och med
lämpliga verktyg.
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VARNING
Varm yta!
Hela pumpen kan bli mycket varm. Risk för
brännskador!
• Låt pumpen svalna före alla arbeten!
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Leveransomfattning
ƒ Temperatursensor
ƒ 2x skruvar M6 x 10
ƒ Hållare sensor
ƒ Sensorkabel 630 mm
ƒ Monteringsanvisning
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Installation
ƒ

Monterings-/demonteringsarbeten: Den
kvalificerade elektrikern måste vara utbildad i att
hantera de verktyg och fästmaterial som behövs.

4.1

Installation temperatursensor

4.1.1

Installation före pumpinstallation
1. Ta upp pumpen ur förpackningen.
2. På enkelpumpar ska den tvådelade
värmeisoleringen demonteras från pumphuset.
3. I sugkanalens område på pumphuset: Ta bort
kåpan från temperatursensorns säte genom att
lossa de båda insexskruvarna M6 x 10.
4. Ta ut temperatursensorn (Fig. 1) ur påsen och
placera den i det avsedda hålet på pumphuset.
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OBS
Kontrollera att sensorns placering är korrekt! På
temperatursensorn är en klack formad på det
övre bandet. Klacken ska placeras i skåran i hålet.
5. Sätt på temperatursensorns hållare (Fig. 2,
pos. 2), sätt i och skruva fast de båda
insexskruvarna (Fig. 2, pos. 3). Skruvarnas
åtdragningsmoment: 6 Nm +/- 1.
6. Sätt ena änden av den medföljande
sensorkabeln (Fig. 2, pos. 4) på
temperatursensorns stickkontaktdel (Fig. 3,
pos. 1) och den andra i reglermodulens
gränssnitt (Fig. 3, pos. 2). Ta för detta ändamål
bort den vänstra blindpluggen (gränssnitt
temperatursensoranslutning) på reglermodulen.
7. På enkelpumpar ska den tvådelade
värmeisoleringen på pumphuset monteras
tillbaka.
4.1.2
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Installation efter pumpinstallation och lyckad driftsättning
ƒ Arbeten på elsystemet: De elektriska arbetena
måste utföras av en kvalificerad elektriker.
1. Frånkoppla nätspänningen.
2. Stäng spärrarmaturerna eller töm anläggningen!
3. Gör systemet trycklöst om så krävs. Lossa
skruvarna till motorhusets fäste för detta
ändamål. Lossa motorhuset en aning från dess
centrering tills det tränger ut vatten.
4. Dra sedan åt motorns fästskruvar korsvis.
Skruvarnas åtdragningsmoment: 8–10 Nm.
5. På enkelpumpar ska den tvådelade
värmeisoleringen demonteras från pumphuset.
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6. I sugkanalens område på pumphuset: Ta bort
kåpan från temperatursensorns säte genom att
lossa de båda insexskruvarna M6 x 10.
7. Ta ut temperatursensorn (Fig. 1) ur påsen och
placera den i det avsedda hålet på pumphuset.

OBS
Kontrollera att sensorns placering är korrekt! På
temperatursensorn är en klack formad på det
övre bandet. Klacken ska placeras i skåran i hålet.
8. Sätt på temperatursensorns hållare (Fig. 2,
pos. 2), sätt i och skruva fast de båda
insexskruvarna (Fig. 2, pos. 3). Skruvarnas
åtdragningsmoment: 6 Nm +/- 1.
9. Sätt ena änden av den medföljande
sensorkabeln (Fig. 2, pos. 4) på
temperatursensorns stickkontaktdel (Fig. 3,
pos. 1) och den andra i reglermodulens
gränssnitt (Fig. 3, pos. 2). Ta för detta ändamål
bort den vänstra blindpluggen (gränssnitt
temperatursensoranslutning) på reglermodulen.
10. På enkelpumpar ska den tvådelade
värmeisoleringen på pumphuset monteras
tillbaka.
11. Öppna spärrarmaturerna framför och bakom
pumpen eller fyll på anläggningen igen.
12. Kontrollera täthet.
13. Koppla in nätspänningen.
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Local contact at
www.wilo.com/contact
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