
Wilo-TOP-S / TOP-SD / TOP-Z / TOP-D

S Installations- och skötselanvisning

H Telepítési és üzemeltetési utasítás

PL Instrukcja montażu i obsługi

CZ Návod k montáži a obsluze

TR Montaj ve Kullanma Kılavuzu

GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации
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1 Allmän information

Montering och installation får endast utföras av

fackman

1.1 Användningsområde

Cirkulationspumpar används för transport av väts-

kor i

– varmvattenbaserade uppvärmningssystem

– kyl- och kallvattenkretsar,

– slutna industriella cirkulationssystem,

– cirkulationssystem för dricksvatten (gäller end-

ast för TOP-Z).

Pumparna i serie TOP-S/-SD/-D får ej

användas vid hantering av dricksvatten

eller livsmedel.

1.2 Produktspecifikationer

1.2.1 Märkskylten

TOP-S  25 / 5  EM

Cirkulationspump, utf. våt

S f Standardtyp,

enkelpump

SD f Standardtyp som

dubbelpump

Z f Cirkulationspump för

tappvarmvatten

D f Varvtal 

(max. 1400 varv/minut)

Nominell anslutningsdiameter

DN [mm]

Anslutning, union:

20 (Rp }), 25 (Rp 1), 30 (Rp 1[)

Flänsanslutning PN 6/10 

för DN 32, 40, 50, 65

Flänsanslutning PN 6 

eller PN 16 för DN 80, 100

Tryckhöjd mot stängd ventil,

i mvp (meter vattenpelare)

EM = Enfasmotor 1~230 V

DM = Trefasmotor 3~400 V

(tillval: trefas 3~230 V genom byte

hastighetsomkopplare)

1.2.2 Anslutningar och tekniska data

– Observera data på pumpens märkskylt.

Exempel: Förklaring:

Isoleringsklass

Skyddsklass IP

PN = Pumpens max. driftstryck

Max. mediatemperatur

Programvaruversion SW

(viktig vid anslutning /utbyte av

funktionsmoduler)

Max.effektförbrukning P1max,

Max strömförbrukning I max

Min.strömförbrukning P1 min,

Min strömförbrukning I min. 

Spänning:

Trefas

3~ 400 - 415 V eller

3~ 230 - 240 V 

(med hastighetsomkopplare

230 V)

Enfas

1~ 230 V -240 V

Frekvens: 50 Hz

Serienummer: löpande

numrering

Maskintyp/Pumptyp

Artikelnummer/

Tillverkningsdatum

T ex 04 05

År (2004) Månad (Maj)
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– Tillåtet temperaturområde för det pumpade mediat:

Pumpat medium TOP-S/-SD TOP-Z TOP-D

Cirkulerande

värmevatten x x x

Vatten och vatten/ –20°C till +130°C –20°C till +110°C –20°C till +130°C

glykolblandning (kortvarigt (2 timmar): (kortvarigt (2 timmar):

i proportioner +140°C) +140°C)

upp till 1:1

Tappvarmvatten X x X
upp till 20 dagar:

max. +80 °C

(kortvarigt (2 timmar):

+110 °C),

TOP-Z20/4, TOP-Z25/6:

upp till 18 dagar:

+65 °C

(kortvarigt (2 timmar):

+80 °C)

x: Godkänt medium

X: Ej godkänt medium

– Max. omgivningstemperatur: 0°C till +40°C,

– Max yttemperatur på pumpen får ej överstiga +

160°C.

– Max. driftstryck för pumpen: se pumpens

märkskylt

– Skyddsklass IP 44

– Minimitryck på pumpens inloppssida för att

undvika kavitationsbuller vid omgivningstempe-

ratur +40 °C och vattentemperatur Tmax.:

– Pumpade medier:

– Tappvarmvatten och vatten för livsmedelsän-

damål (endast TOP-Z) enligt EG-

Dricksvattenförordning 

– Cirkulerande värmevatten 

– Vatten och vatten/glykolblandningar i propor-

tioner upp till 1:1. För blandningar med glykol

skall pumpdata korrigeras med hänsyn till den

högre viskositeten, som beror på blandnings-

förhållandet. Använd endast kända produkter

med korrosionsinhibitor. Följ alltid tillverkarens

anvisningar.

– För användning av andra vätskor erfordras

godkännande från Wilo.
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Värdena gäller upp till 300 meter över havsytan. Tillägg för högre höjder: 0,01 bar/100 m över 300 meter.

TOP-S/-SD

Tmax Rp } Rp 1 Rp1[ DN 32/40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

+50°C 0,05 bar 0,3 bar

+95°C 0,5 bar 1,0 bar

+110°C 1,1 bar 1,6 bar

+130°C 2,4 bar 2,9 bar

TOP-Z

Tmax Rp } Rp 1 Rp1[ DN 40 DN 50 DN 65 DN 80

+50°C 0,5 bar 0,8 bar

+80°C 0,8 bar 1,0 bar

+110°C 2,0 bar 3,0 bar

TOP-D

Tmax Rp 1 Rp1[ DN 32/40 DN 50 DN 65 DN 80

+50°C 0,05 bar

+95°C 0,2 bar 0,3 bar

+110°C 0,8 bar 0,9 bar

+130°C 2,1 bar 2,2 bar

2. Säkerhetsföreskrifter
Denna bruksanvisning innehåller grundläggande

information om pumpens installation och använd-

ning. Dessutom måste samtliga säkerhetsanvisnin-

gar som finns under följande avsnitt följas.

2.1 Varningssymboler i denna bruksanvisning

Säkerhetsföreskrifter, som måste iakttas för att

undvika risk för personskador, markeras med föl-

jande symbol.

Varning för elektrisk spänning visas med symbolen

Säkerhetsföreskrifter som måste iakttas för att und-

vika skador på pumpen/anläggningen och dess

funktioner visas med texten:

VARNING!

2.2 Kompetenskrav för personal

Den personal som använder, utför underhåll på, in-

spekterar och installerar pumpen måste ha veder-

börlig kompetens för detta arbete.

Den som arbetar med montering, idrifttagande, an-

vändning, underhåll och inspektion måste först

läsa bruksanvisningen och speciellt ha både läst

och förstått avsnittet „Säkerhet“.

Ansvarsfördelning, behörighetskontroll och över-

vakning av personal åligger användaren.

2.3 Risker vid underlåtenhet att iaktta 

säkerhetsföreskrifterna

Underlåtenhet att iaktta säkerhetsföreskrifterna

kan resultera i personskador eller skador på pum-

pen/anläggningen och medföra att rätten till alla

anspråk på skadestånd upphävs. Underlåtenhet att

iaktta säkerhetsföreskrifterna innebär att rätten att

åberopa garantier eller kräva skadestånd 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 mekaniska fel.
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2.4 Säkerhetsföreskrifter för driftspersonal

Gällande föreskrifter för undvikande av olycksfall

måste iakttagas.

Risker för elektrisk skada måste undvikas. Iakttag

starkströmsföreskrifterna samt lokala elföreskrifter.

2.5 Säkerhetsföreskrifter för inspektion och 

installation

Gällande föreskrifter för undvikande av olycksfall

måste iakttagas, liksom eventuella interna föres-

krifter för arbete, drift och säkerhet.

Innehavaren av anläggningen ansvarar för att in-

spektion och installation utförs av auktoriserad och

kvalificerad personal som är grundligt förtrogen

med dessa instruktioner.

Underhålls- och reparationsarbeten på pump/an-

läggning får endast utföras när pumpen står stilla.

Omedelbart efter avslutade arbeten måste alla sä-

kerhets- och skyddsåtgärder återställas och kop-

plas in.

2.6 Egenmäktig ändring och tillverkning av 

reservdelar

Pump/anläggning får endast ändras efter tillstånd

från tillverkaren. Av säkerhetsskäl skall endast såd-

ana originaldelar och tillbehör användas som är

godkända av tillverkaren. Användning av andra de-

lar kan upphäva tillverkarens skadeståndsansvar

för följder som uppkommer härav.

2.7 Felaktig användning

Den levererade pumpens/anläggningens driftsä-

kerhet kan endast garanteras om den används en-

ligt föreskrifterna i avsnitt 1 i dessa anvisningar. De

gränsvärden som anges i katalogen/databladet får

aldrig över- eller underskridas.

3 Transport och mellanlagring
Fara vid felaktig transport och för-

varing!

Pumpen måste skyddas mot fukt

och mekanisk  åverkan under

transport och mellanlagring.

4 Produkt- och

tillbehörsbeskrivning

4.1 Beskrivning av pumpen

Pumpen har en motor i våtutförande (enfas eller tre-

fas) för drivning av pump, nätspänning och nät-

frekvens anges på märkskylten, (punkt 1.2.2), i

vilken alla roterande delar omges av det pumpade

mediet. Mediat får därmed även funktionen att

smörja glidlagren.

VARNING!

Motorn kan kopplas om för olika varvtal (gäller ej

TOP-D). Omkopplingen av varvtal sker manuellt be-

roende på kopplingsplint genom att man vrider på

omkopplingsvredet eller växlar position för om-

kopplingskontakten (Kap 6.2). Som tillbehör finns

för trefasmotorn för spänning 230 - 240 V en läm-

plig hastighetsomkopplare. 

Anslutning av kopplingsplint till respektive

pumptyp framgår av avsnittet „Kopplings-

plintar“.

TOP-SD:

I en dubbelpump är de båda drivsidorna identiska

och är monterade i ett gemensamt pumphus.

TOP-Z:

Pumparna i denna serie är speciellt konstruerade

för att användas i cirkulationssystem för tappvarm-

vatten.

TOP-D:

Maximalt varvtal är 1400 varv/minut, konstant varv-

tal.
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Elektrisk anslutning Max. effektförbrukning P1max. Typ av kopplingsbox

(se uppgifterna på typskylten) TOP-S/-SD TOP-Z TOP-D

P1max ≤ 85W - - 6

1~ 98W ≤ P1max ≤ 245W 1 1 7

330W ≤ P1max ≤ 400W 2 2 –

650W ≤ P1max ≤ 1030W 3 – –

P1max ≤ 90W – – 6

3~ 100W ≤ P1max ≤ 245W 4 4 7

320W ≤ P1max ≤ 1685W 5 5 –

Tabell 1: Kopplingsbox till olika pumptyper (se även Fig. 4)

Funktioner i kopplingsbox framgår av tabell 2:

Typ av Lampa för kontroll av Felindikatorlampa Varvtalsomkoppling

kopplingsplint rotationsriktning (Fig. 4, Pos. 2) (Fig. 4, Pos. 3)

(Fig. 4, Pos. 1)

1 – –
Varvtalsomkopplare,

med tre steg

2 – –
Varvtalsomkopplare,

med tre steg

3 – 
2)

X 
1) Omkopplingskontakt,

med två steg

4
X

–
Omkopplingskontakt,

(inbyggd) med tre steg

5 X 
1)

X 
1) Omkopplingskontakt,

med tre steg

6
X

– –
(inbyggd)

7
X

– –
(inbyggd)

Tabell 2: Funktion i kopplingsplintarna

1)
Ljussignalen leds via en gemensam ljusledning i

locket så att skenet syns från utsidan .
2)

Lampan lyser grön när nätspänning föreligger.

– Lampan för kontroll av rotationsriktning lyser

grön när spänning och korrekt rotationsriktning

föreligger. Vid felaktig rotationsriktning är kon-

trolllampan släckt (se Idrifttagande/inställnin-

gar).

– Felindikatorlampan lyser röd när det inbyggda

motorskyddet har löst ut. 

– Varvtalsomkoppling sker på olika sätt i olika

kopplingsplintar. Antingen med hjälp av varv-

talsomkopplaren eller hastighetsomkopplare

(se Idrifttagande / inställningar).

4.1.1 Kopplingsboxar

Totalt finns sju alternativa kopplingsboxar (fig. 4), som används för olika pumptyper enligt tabell 1:
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4.2 Levererade produkter

– Komplett pump

– Installations- och skötselanvisning

– Tvådelad värmeisolering (endast för enkelpump)

– Underläggsbrickor (endast med kombinations-

fläns DN32-DN65)

– 2 st planpackningar (endast vid unionsanslut-

ning)

4.3 Tillbehör

Tillbehör måste beställas separat.

– Vald funktionsmodul

– Hastighetsomkopplare för 3-fas 230 - 240 V

– Automatikskåp (endast för pumpar med termiskt

motorskydd, WSK)

För TOP-D pumpar med enfasanslutning:

– Extern kondensator med monteringstillbehör. 

5 Montering / Installation

5.1 Montering

– Pumpen måste installeras på en torr, väl ventile-

rad och frostfri plats.

– Före inbyggnad av pumpen tas de båda värmei-

soleringshalvorna bort.

– Pumpen får ej installeras innan alla svets- och

lödningsarbeten är klara och rörsystemet  har

renspolats. Smuts kan orsaka funktionsstörnin-

gar i pumpen.

– Installera pumpen på en lättåtkomlig plats för att

underlätta inspektion eller service.

– Avstängningsventiler skall monteras före och ef-

ter pumpen. Då behöver man vid eventuellt byte

av pumpen inte tömma och sedan åter fylla an-

läggningen med det pumpade mediat.

Monteringen sker så att kondensvatten inte kan

droppa på pumpmotorn eller kopplingsplinten.

– Vid montering av pumpar med kombinations-

fläns PN6/10 gäller följande (fig. 3):

1. Montera ej kombinationsfläns mot annan kom-

binationsfläns.

Fara för läckage!

Det är ej tillåtet att montera en

kombinationsfläns mot en annan

kombinationsfläns.

VARNING!

2. Mellan skruvhuvud / mutter och kombina-

tionsflänsen måste man ovillkorligen använda

de medlevererade brickorna (fig. 3, pos. 1).

Fara för läckage!

– Låselement (t.ex. fjäderbrickor)

är inte tillåtna.

– Vid felaktig montering kan

skruvförbandet fastna i det av-

långa hålet. Då kan funktionen

för flänsförbandet påverkas vid

felaktig åtdragning av skru-

varna.

3. Skruvarna för flänsförbandet bör vara av håll-

fasthetsklass 4.6. Vid användning av skruvar

med annan hållfasthetsklass än 4.6 (t.ex skru-

var med hållfasthetsklass 5.6 eller ännu hö-

gre), ska vid montering endast rekommende-

rat åtdragningsmoment för hållfasthetsklass

4.6 användas.

Tillåtna åtdragningsmoment:

för M 12 f 40 Nm,

för M 16 f 95 Nm,

Fara för läckage!

Om höghållfasta skruvar (≥ 4.6)

används med annat åtdragnings-

moment än det rekommende-

rade, kan den högre förspännin-

gen i skruvförbandet orsaka

flisbildning längs kanten på hå-

let. Då minskar skruvförbandets

förspänning och flänsförbandet

kan börja läcka.

4. Man måste använda tillräckligt långa skruvar:

VARNING!

VARNING!

Gänga minsta skruvlängd

DN32/DN40 DN50/DN65

Flänsförband PN 6 M12 55 mm 60 mm

Flänsförband PN 10 M16 60 mm 65 mm
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– Om pumpen ska placeras i flödet till en öppen

anläggning måste säkerhetsshuntledningen av-

grena sig före pumpen (DIN EN 12828).

– Utför spänningsfri montering med vågrätt lig-

gande pumpaxel (installationslägen enligt fig. 2).

– Kontrollera att flödesriktningen motsvarar rikt-

ningspilen på pumphuset.

– Kopplingsplinten för motorn får inte vara riktad

nedåt (se tillåtna monteringsalternativ i fig. 2).

Eventuellt måste motorhuset vridas efter att in-

sexskruvarna lossats.

Risk för skador på O-ringarna!

Vid vridning av motorhuset får man

inte skada O-ringen som tätar mot

pumphuset. O-ringen måste ligga

kvar utan att vridas i det mot rotorn

vända spåret.

– För enkelpump: Lägg samman de båda värmei-

soleringsdelarna och tryck ihop dem, så att styr-

stiften passas in mot varandra.

– Modellerna TOP-S/-SD/-D är lämpliga för an-

vändning i kyl- och klimatanläggningar med tem-

peratur på mediet ner till -20 °C. 

De medlevererade värmeisoleringsdelarna skall

dock endast användas i uppvärmningsanläg-

gningar med temperaturer i mediet på över +20

°C, eftersom dessa värmeisoleringsdelar inte ger

en diffusionstät inneslutning av pumphuset.

Vid användning i kyl- och klimatanläggningar

måste diffusionstät isolering användas.

Fara för kondensvatten!

Vid anläggningar som skall isoleras

får endast pumphuset isoleras (om

inte den fabriksmonterade isolerin-

gen kommer till användning).

Kondensvattenöppningarna på

motorflänsen måste hållas öppna

(fig. 7).

5.2 Anslutning till elnätet

Elektriska anslutningar måste utföras

av en behörig elinstallatör med iaktta-

gande av gällande lokala och nationella

bestämmelser.

Fara för elektriska stötar!

Före arbeten med pumpen måste alla

faser frånskiljas. Arbete på modulen får

inte börja förrän efter minst 5 minuters

väntetid med hänsyn till ev. farlig berö-

ringsspänning (kondensatorer). Detta

gäller endast enfasmotorer.Kontrollera

att alla anslutningar (även potentialfria

kontakter) är spänningsfria.

VARNING!

VARNING!

– Den elektriska anslutningen måste enligt VDE

0730/del 1 ske via en fast anslutningskabel med

allpolig brytare med minst 3 mm kontaktavstånd.

– Avsäkring vid nät: 10 A trög.

– Pump/anläggning måste jordas enligt gällande

föreskrifter.

– För dubbelpumpar ska av driftsäkerhetsskäl var-

dera pumpen anslutas med separata frikop-

plingsbara anslutningsledningar med en avsä-

kring 10 A trög.

– Strömart och anslutningsspänning måste mots-

vara uppgifterna på typskylten.

Fara vid överspänning!

Vid anslutning till felaktig spänning

kan motorn skadas.

– TOP-D pumpar är utrustade med trefasmotorer

för alla anslutningsspänningar:

– För enfasdrift 1~230V i stjärntriangelkoppling

(Fig. 8 a),

– För trefasdrift 3~400V i Y-koppling (Fig. 8 b),

– För trefasdrift 3~230V i ∆-koppling (Fig. 8c).

För spänningsomkoppling från 400V till 230V

måste motsvarande Y-∆-byglingar läggas om

(Fig 8 a till 8 c).

Fara vid överspänning!

Vid anslutning till felaktig spänning

kan motorn skadas.

– Vid användning av TOP-D pumpen som enfasva-

riant.

– Den kondensator som finns som tillbehör ska

monteras med sitt fäste vid en av motorns

fästskruvar (Fig. 5). Värmeisoleringen får i

detta fall skäras upp vid kanten.

Anslutningsledningen till kondensatorn förs

genom den andra kabelförskruvningen (PG 9).

– Vid användning av kopplingsbox SK-C2 (kon-

densatorn i boxen) krävs en kabel med fyra le-

dare från kopplingsboxen till pumpen, som

ska dras genom kabelförskruvningen (PG

13,5).

– Till- och frånkoppling av nätspänning (se märks-

kylt) för utlösningsenheterna SK 602 / SK 622

samt SK-C2 ska ske i enlighet med kopplings-

schemat (Fig. 8 d till 8 h):

VARNING!

VARNING!
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TOP-D

Fig. 8 d: 1-fas 230V: P1max ≤ 85 W.

Plintklämmorna i ∆-koppling, påbyggd

kondensator, eller med kondensatorbry-

tare SK-C2

Fig. 8 e: 3-fas 400 V: 100 W ≤ P1max ≤ 245 W.

Plintklämmorna i Y-koppling, med WSK,

Fig. 8 f: 3-fas 230 V: 100 W ≤ P1max ≤ 245 W.

Plintklämmorna i ∆-koppling, med WSK,

Fig. 8 g: 1-fas 230 V: 98 W ≤ P1max ≤ 245 W.

Plintklämmorna i ∆-koppling, med WSK,

påbyggd kondensator,

TOP-S/-SD/-Z

Fig 8 h: 1~230V: 330 W ≤ P1 max ≥ 400 W med

WSK

– När pumparna används i anläggningar där vatt-

nets temperatur överstiger 90 °C, måste man an-

vända en anslutningskabel med motsvarande

värmebeständighet.

– Anslutningskabeln måste installeras på säkert

avstånd från rörledningen och pump.

– För att säkerställa droppvattenskydd och dra-

gavlastning på kabelns skruvkoppling (PG 13,5)

skall man använda en anslutningsledning med

ytterdiameter på 10-12 mm som monteras enligt

Fig. 6. För att avleda kondensvatten skall dessu-

tom kabeln böjas till en avrinningsslinga närmast

skruvkopplingen.

– För pumpar med kopplingsbox av typ 3 och 5

(Fig. 4) kan för ett externt larm till en  överordnad

ledningsvakt  erbjudas ett seriestörlarm „SSM“

som potentialfri öppnare, tillåten kontaktbelast-

ning 250VAC / 1 A. Kontakten öppnar när det in-

byggda motorskyddet har kopplat motorn spän-

ningsfri. Efter manuell återställning (Fig. 4, Pos.

4) av pumpen sluter kontakten åter och fellarmet

är kvitterat.

Om seriestörlarmet „SSM“ läggs upp mot ett ext-

ernt regler/motorskåp till anslutningsmöjligheten

„WSK“, (uttag 15,10) skall man återställa ett fel

först vid pumpen och sedan vid regler/motors-

kåpet.

– Frekvensomformare: Trefasmotorerna i serie

TOP-S/-SD/-Z kan anslutas till en frekvensom-

formare. Vid drift med ansluten frekvensomfor-

mare ska man använda utgångsfilter för buller-

dämpning och för att undvika skadliga

spänningstoppar.

För ljuddämpning används ett sinusfilter (LC-fil-

ter) istället för du/dt-filter (RC-filter).

Följande gränsvärden gäller:

– Spännings stigningshastighet du/dt<500V/ms

– Spänningsspikar/-toppar û<650V

Följande gränsvärden får ej underskridas för

pumpanslutningarna:

– Spänning Umin = 150 V

– Frekvens  fmin = 30 Hz, 

Vid låga utgångsfrekvenser från frekvensomfor-

maren kan lampan för kontroll av rotationsrikt-

ningen slockna.



Pump med
Utlösning SSM Felkvittens

Kopplingsbox typ

1
(P1max ≤ 245 W)

2TOP-
(330 W ≤ P1max ≤ 400 W)S/SD/Z

1~230 V

3
(650 W ≤ P1max ≤ 1030 W)

4
(P1max ≤ 245 W)

TOP-

S/SD/Z

3~400 V

5
(320 W ≤ P1max ≤ 1685 W)

6
(P1max ≤ 90 W)

TOP-D

7
(100 W ≤ P1max ≤ 245 W)
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5.2.1 Motorskydd

Intern brytning av

mo-torspänning
–

WSK och extern ut-

lösningsanordning

(SK602 / SK622 eller

annat mo-tor/regler-

skåp

–

Automatiskt efter

att motorn kylts

ned

Manuell utlösnings-

anordning efter ned-

kylning av motorn

Allpolig  brytning ge-

nom inbyggd utlös-

ningselektronik

Utlösning av SSM

sker parallellt med

brytning i inbyggd 

utlösningse-

lektronik

Manuellt vid pumpen

efter nedkylning av

motorn

Intern brytning av en

Motorfas
–

– Bryt spänning till 

nätet

– Låt motorn svalna

– Koppla 

in nätspänningen

Allpolig brytning via

integrerad utlösning-

selektronik

Utlösning av SSM

sker parallellt 

med  brytning i 

inbyggd utlösnings-

elektronik

Manuellt vid pumpen

efter nedkylning av

motorn

– – –

WSK och extern 

ut-lösningsanordning

(SK602 / SK622 eller

annat motor/

reglerskåp

–

Manuellt vid pumpen

efter nedkylning av

motorn

– Inställningen av eventuell termisk utlösning sker

med hjälp av den maximala strömstyrkan (se

märkskylt) för pumpens aktuella driftsvarvtal.
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6 Drift

6.1 Påfyllning och avluftning

Anläggningen måste fyllas på och avluftas korrekt.

Avluftning av pumpens rotorutrymme sker automa-

tiskt efter en kort tids drift. Pumpen klarar kortvarigt

att gå torrt. Pumparna TOP-S/-SD/-Z och TOP-D

med avluftningsskruvar kan under drift avluftas på

följande sätt:

– Stäng av pumpen.

– Stäng avstängningsventil

Fara för brännskador!

Mediats temperatur och systemets tryck

kan orsaka att het vätska eller gas

strömmar ut med högt tryck om luft-

ningsskruven lossas helt.

– Skydda elektriska komponenter från utläckand

eller utkommande vatten.

– Öppna försiktigt avluftningsskruven (fig. 1, pos.

1) med lämpligt verktyg.

– Skjut flera gånger försiktigt tillbaka motoraxeln

med en skruvmejsel.

– Stäng åter avluftningsskruven efter 15-30 se-

kunder.

– Koppla på pumpen.

– Öppna avstängningen.

– Risk för skada på pumpen!

Pumpen kan spärras vid öppnad

avluftningsskruv och beroende

på driftstryck.

– Risk för skada på pumpen!

Tilloppstrycket på pumpens sug-

sida måste vara tillräckligt högt! 

Risk för brännskador vid beröring av

pumpen!

Beroende på pumpens/anläggningens

driftsläge (vätsketemperaturen) kan

hela pumpen bli mycket het.

6.2 Inställningar

– Kontroll av rotationsriktning vid 3-fas:

Rotationsriktningen visas, beroende på kop-

plingsbox, med en lampa på resp. inuti kop-

plingsboxen (fig. 4, pos 1). Vid korrekt rotations-

riktning lyser lampan grön. Vid felaktig

rotationsriktning tänds inte lampan. Prova rota-

tionsriktningen genom att starta pumpen under

några sekunder. Gör så här vid fel rotationsrikt-

ning:

– Koppla bort pumpens strömförsörjning.

– Byt två faser på kopplingsplinten.

– Asynkronmotorer som är anslutna till en fas i

nätet och har en kondensator, kan vid felaktig

anslutning av kondensatorn rotera i fel rikt-

VARNING!

VARNING!

ning. I sådant fall måste kondensatoranslut-

ningarna W2 och V2 växlas (streckad ledning

i fig.8 a och 8 g).

Vid användning av SK-C2 ska anslutningarna

U1 och V1 växlas (fig. 8 d).

– Starta pumpen på nytt.

– Omställning av varvtal:

Vid 1-fas, pumpar med kopplingsbox typ 1, 2

(Fig. 4):

Ta bort locket på kopplingsboxen efter att ha los-

sat fästskruvarna, ställ in 3-lägesvredet (fig. 4,

pos.3) på symbolen för önskat varvtal.

Vid 1- och 3-fas, pumpar med kopplingsbox typ

3, 4, 5 (Fig. 4):

Ta bort locket på kopplingsboxen efter att ha los-

sat fästskruvarna, ta bort omkopplingskontakten

(fig. 4, pos.3) med avstängd pumpmotor och sätt

in den igen så att symbolen för önskat varvtal i

kopplingsboxen står framför pilen på kopplings-

kontakten.

Inställt varvtal kan även avläsas vid stängd kop-

plingsbox genom ett fönster.

– Risk för skada på pumparna!

Om man samtidigt använder

bägge pumparna i en dubbel-

pump, måste de inställda varv-

talen vara identiska för båda

pumparna.

7 Underhåll/Service
Fara för elektriska stötar!

Före underhåll eller reparation, stäng av

pumpen och säkerställ att den inte kan

kopplas på av obehörig personal.

Fara för brännskador!

Vid höga temperaturer och systemtryck,

se till att pumparna först kyls ned. 

Fara för läckage!

När man vid underhåll eller repara-

tion måste ta bort överdelen av mo-

torn från pumphuset, måste O-rin-

gen som tätar mot pumphuset

ersättas med en ny. Vid återmonte-

ring av motorns överdel måste pla-

ceringen av O-ringen kontrolleras

noga.

VARNING!

VARNING!
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8 Fel, orsaker och åtgärder

Fel Orsak Åtgärd

Luft i anläggningen Lufta anläggningen.

Hög ljudnivå Flödet i pumpen är för stort Sänk pumpeffekten genom att slå om

till lägre varvtal.i anläggningen

Uppfordringshöjden i pumpen är Sänk pumpeffekten genom att slå om

för stor. till lägre varvtal.

Kavitation i pumpen genom otill- Kontrollera trycket / förtrycket i 

räckligt tilloppstryck. systemet och öka inom tillåtet område

som så krävs. 

Hög ljudnivå Föroreningar förekommer i pumphus Avlägsna föroreningarna efter att ha

i pumpen eller pumphjul. demonterat pumpen.

Luft i pumpen Lufta pump/anläggning.

Anläggningens avstängningsventil är Öppna avstängningsventilen helt.

inte helt öppen

Föroreningar förekommer i pumphus Avlägsna föroreningarna efter att ha

eller pumphjul. demonterat pumpen.

Fel flödesriktning Pumpens sug- och trycksida förväx-

lade. Kontrollera pilen för flödesrikt-

ning på pumpen. 

Pumpeffekten Anläggningens avstängnings- Öppna avstängningsventilerna helt.

är för låg ventiler är inte helt öppna.

Fel rotationsriktning Korrigera anslutningarna i kopplings-

plinten

(endast vid  3~) Kopplingsplint typ 4/5:

Lampan släckt Skifta 2 faser vid nätuttaget.

(endast vid 1~) Kopplingsplint typ 6/7

Lampan släckt Korrigera kondensatoranslutningen;

(endast vid 3~) Kopplingsplint typ 6/7:

Lampan släckt Skifta 2 faser vid nätuttaget.
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Fel Orsak Åtgärd

Elsäkring defekt /har löst ut. Byt/koppla in den elektriska .

säkringen

Vid återkommande utlösning av

säkringen:

– Kontrollera om pumpen har något

elektriskt fel.

– Kontrollera pumpens 

anslutningskabel till nätet.

FI-skyddströmställare har löst ut. Koppla in FI-skyddströmställare.

Om FI-skyddsströmställare löser ut

upprepade gånger:

– Kontrollera att pumpen inte har nå-

got elektriskt fel.

– Kontrollera nätkabeln till pumpen

samt elektrisk anslutning.

Underspänning Kontrollera spänningen till pumpen

(Se uppgifterna på typskylten).

Lindningsskador Kontakta kundtjänst.

Uttagsboxen defekt Kontakta kundtjänst.

Defekt kondensator(endast vid 1~). Byt ut kondensatorn.

Kopplingsbox typ 1/2/3/6/7

Instickskontakt för val av varvtal är Montera instickskontakt för val 

inte monterad.Kopplingsbox typ 3/4/5: av varvtal.

Kopplingsbleck ej monterade eller Montera kopplingsbleck korrekt, 

felmonterade.Kopplingsbox se anslutningsbilder Fig. 8 a-g.

typ 6/7 vid 1~/3~-drift: grön lampa 

lyser

Pumpen går inte

när strömmen ä

inkopplad
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Fel Pumpen går inte när strömmen är inkopplad

Motorskyddet har slagit ifrån pumpen, och dett beror på:

Orsak

Åtgärd

Indikering

Lampornas indikering i kopplingsbox typ

1 2 3 4 5 6 7

– – röd grön röd grön grön

Kopplingsbox typ 1:

Auto-Reset, efter avkylning av motorn startar pumpen åter automatiskt.

Kopplingsbox typ 3/5:

Felkvittens

Efter avkylning av motorn trycker man på Reset-knappen för manuell åter-ställ-

ning av felet.. Pumpen startar på nytt.

Kopplingsbox typ 2:

Om man anslutit WSK till ett externt motorskåp, skall detta återställas.

Kopplingsbox typ 4: 

Efter att motorskyddet löst ut skall nätspänningen brytas. Låt pumpen kylas av

under 8 till 10 minuter och koppla in distributionsspänningen igen.

a) Vid brytning på

grund av hydrau-

lisk överbelastning

i pumpen

b) Vid brytning på

grund av blocke-

ring i pumpen.

c) Vid brytning på

grund av för hög

temperatur på upp-

fordringsmediat.

d) Vid brytning på

grund av för hög

omgivningstempe-

ratur. 

a) Stryp pumpen

på trycksidan till

en driftpunkt som

ligger på pump-

kurvan.

b) Eventuellt får

man avlägsna luft-

ningsskruven på

pumpen och testa

att pumprotorn inte

fastnat: Med hjälp

av en skruvmejsel

vrider man den slit-

sade axeländen och

i förekommande fall

lossar

rotornAlternativt:De

montering av drivsi-

dan för kontroll;

Eventuellt  kan  man

deblockera genom

att vrida på pumph-

julet. Om blockerin-

gen inte kan avhjäl-

pas,

kontaktaKundtjänst. 

c) Sänk tempera-

turen på uppfor-

drings-mediat, se

uppgifterna på

typskylten.

d) Sänk omgiv-

ningstemperatu-

ren, t ex genom att

isolera rörlednin-

gar och armaturer.

Om problemet inte kan avhjälpas, kontakta er

VVS-entreprenör eller WILO service.

9 Reservdelar
Beställning av reservdelar kan ske hos lokala fak-

khandlare och/eller WILO service.

För att undvika returfrågor och felbeställningar ska

all information på märkskylten anges på varje be-

ställning.

Med förbehåll för tekniska ändringar!



NL EG-verklaring van overeenstemming

Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de
geleverde uitvoering voldoet aan de volgende
bepalingen:

EG-richtlijnen betreffende machines 98/37/EG

Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG
als vervolg op 91/263/EEG, 92/31/EEG,
93/68/EEG

EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG als vervolg
op 93/68/EEG

Gebruikte geharmoniseerde normen, in het
bijzonder: 1)

P Declaração de Conformidade CE

Pela presente, declaramos que esta unidade no
seu estado original, está conforme os seguintes
requisitos:

Directivas CEE relativas a máquinas 98/37/CE

Compatibilidade electromagnética 89/336/CEE
com os aditamentos seguintes 91/263/CEE,
92/31/CEE, 93/68/CEE

Directiva de baixa voltagem 73/23/CEE com os
aditamentos seguintes 93/68/CEE

Normas harmonizadas aplicadas,
especialmente: 1)

FIN CE-standardinmukaisuusseloste

Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraa-
via asiaankuuluvia määräyksiä:

EU-konedirektiivit: 98/37/EG

Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/EWG
seuraavin täsmennyksin 91/263/EWG
92/31/EWG, 93/68/EWG

Matalajännite direktiivit: 73/23/EWG seuraavin
täsmennyksin 93/68/EWG

Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1)

CZ Prohlášení o shodě EU

Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném
provedení odpovídá následujícím příslušným
ustanovením:

Směrnicím EU–strojní zařízení 98/37/EG

Směrnicím EU–EMV 89/336/EWG ve sledu
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

Směrnicím EU–nízké napětí 73/23/EWG ve sledu
93/68/EWG

Použité harmonizační normy, zejména: 1)

I Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti
sono conformi alle seguenti disposizioni e diret-
tive rilevanti:

Direttiva macchine 98/37/CE

Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e se-
guenti modifiche 91/263/CEE, 92/31/CEE,
93/68/CEE

Direttiva bassa tensione 73/23/CEE e seguenti
modifiche 93/68/CEE

Norme armonizzate applicate, in particolare: 1)

S CE- försäkran

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat
utförande motsvarar följande tillämpliga 
bestämmelser:

EG-Maskindirektiv 98/37/EG

EG-Elektromagnetisk kompatibilitet - riktlinje
89/336/EWG med följande ändringar
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

EG-Lågspänningsdirektiv 73/23/EWG med föl-
jande ändringar 93/68/EWG

Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1)

DK EF-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering
overholder følgende relevante bestemmelser:

EU-maskindirektiver 98/37/EG

Elektromagnetisk kompatibilitet: 89/336/EWG,
følgende 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

Lavvolts-direktiv 73/23/EWG følgende
93/68/EWG

Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1)

E Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos la conformidad del
producto en su estado de suministro con las
disposiciones pertinentes siguientes:

Directiva sobre máquinas 98/37/CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética
89/336/CEE modificada por 91/263/CEE,
92/31/CEE, 93/68/CEE

Directiva sobre equipos de baja tensión
73/23/CEE modificada por 93/68/CEE

Normas armonizadas adoptadas,
especialmente: 1)

N EU-Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse
som levert er i overensstemmelse med følgende
relevante bestemmelser:

EG-Maskindirektiv 98/37/EG

EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet
89/336/EWG med senere tilføyelser:
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

EG-Lavspenningsdirektiv 73/23/EWG med se-
nere tilføyelser: 93/68/EWG

Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1)

H EK. Azonossági nyilatkozat

Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az aláb-
biaknak megfelel:

EK Irányelvek gépekhez: 98/37/EG

Elektromágneses zavarás/türés: 89/336/EWG és
az azt kiváltó 91/263/EWG, 92/31/EWG,
93/68/EWG

Kisfeszültségü berendezések irány-Elve:
73/23/EWG és az azt kiváltó 93/68/EWG

Felhasznált harmonizált szabványok,
különösen: 1)
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