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TS 40/10A

407 273 245 1½" 13 kg
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1 Allmän information

1. 1 Om denna skötselanvisning
Monterings- och skötselanvisningen är en del av 
produkten. Den ska alltid finnas tillgänglig i närhe-
ten av produkten. Att dessa anvisningar följs nog-
grant är en förutsättning för riktig användning och 
drift av produkten.
Monterings- och skötselanvisningen motsvarar 
produktens utförande och de säkerhetsstandarder 
som gäller vid tidpunkten för tryckning.

2 Säkerhet
I anvisningarna finns viktig information för instal-
lation och drift av produkten. Installatören och 
driftansvarig person måste därför läsa igenom 
anvisningarna före installation och idrifttagning.
Förutom de allmänna säkerhetsföreskrifterna i 
säkerhetsavsnittet, måste de särskilda säkerhets-
instruktionerna i de följande avsnitten märkta 
med varningssymboler, följas.

2. 1 Märkning av anvisningar i skötselanvisningen

Symboler:

Allmän varningssymbol

Fara för elektrisk spänning

NOTERA: ...

Varningstext

FARA!
Situation med överhängande fara.
Kan leda till svåra skador eller livsfara om situa-
tionen inte undviks.

VARNING!
Risk för (svåra) skador. ”Varning” innebär att 
svåra personskador kan inträffa om säkerhets-
anvisningarna inte följs.

OBSERVERA!
Risk för skador på pump/installation. ”Obser-
vera” innebär att produktskador kan inträffa om 
säkerhetsanvisningarna inte följs.

NOTERA:
Praktiska anvisningar om hantering av produkten. 
Gör användaren uppmärksam på eventuella svå-
righeter. 

2. 2 Personalkompetens
Personalen som installerar pumpen måste ha 
lämpliga kvalifikationer för detta arbete.

2. 3 Risker med att inte följa 
säkerhetsföreskrifterna
Om säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det leda 
till personskador eller skador på pumpen eller 
andra delar av installationen. Att inte följa säker-
hetsföreskrifterna kan leda till att tillverkarens 
skadeståndsskyldighet upphävs.
Framför allt gäller att försummad skötsel kan leda 
till exempelvis följande problem:

• Fel i viktiga pump- eller installationsfunktioner, 
• Fel i föreskrivna underhålls- och reparationsme-

toder,
• Personskador på grund av elektriska, mekaniska 

eller bakteriologiska orsaker, 
• Maskinskador.

2. 4 Säkerhetsföreskrifter för driftansvarig
Gällande föreskrifter för att undvika olyckor måste 
följas. Risker till följd av elektricitet måste uteslu-
tas.
Elektriska anslutningar måste utföras av behörig 
elektriker med iakttagande av gällande lokala och 
nationella bestämmelser.

2. 5 Säkerhetsinformation för inspektion och 
montering
Driftansvarig person ska se till att inspektion och 
montering utförs av auktoriserad och kvalificerad 
personal som noggrant har studerat driftanvis-
ningarna.
Underhålls- och reparationsarbeten får endast 
utföras när pumpen är avstängd.

2. 6 Egenmäktig förändring av produkt och 
reservdelstillverkning
Ändringar i produkten eller andra delar av installa-
tionen får endast utföras med tillverkarens med-
givande. För säkerhetens skull ska endast 
originaldelar som är godkända av tillverkaren 
användas. Om andra delar används kan tillverka-
rens skadeståndsskyldighet upphävas.

2. 7 Otillåtna driftsätt/användningssätt
Produktens driftsäkerhet kan endast garanteras 
om den används enligt avsnitt 4 i bruksanvis-
ningen. De gränsvärden som anges i katalogen 
eller databladet får aldrig varken över- eller 
underskridas.

3 Transport och tillfällig lagring
Kontrollera omedelbart om det finns transports-
kador på pumpen eller installationen vid motta-
gandet. Om transportskador finns måste dessa 
rapporteras till leverantören inom fastställd tid-
speriod.
OBSERVERA!
Risk för skador på pumpen!
Risk för skador på grund av felaktig hantering 
under transport eller lagring.
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• Pumpen får endast hängas upp eller bäras med 
hjälp av det därför avsedda handtaget. Den får 
aldrig hängas upp eller bäras i kabeln!

• Vid transport och tillfällig lagring ska pumpen 
skyddas mot fukt, frost och mekaniska skador.

4 Användningsområde
Fara! Risk för elektrisk stöt.
Pumpen får ej användas till att tömma simbas-
sänger/trädgårdsdammar eller liknande anlägg-
ningar när människor befinner sig i vattnet.
VARNING! Risk för personskador.

• Materialen är inte avsedda att användas för 
drickvattenförsörjning.

• Pumparna får inte användas för pumpning av 
dricksvatten.

• Pumparna får inte användas 
• för pumpning av obehandlat avloppsvatten 

med exkrement
• i explosionsfarliga miljöer.

De lokala föreskrifterna måste beaktas.
De dränkbara motorpumparna Wilo-Drain TS 40 är 
lämpade för pumpning av spillvatten och rena 
vätskor med partiklar om max. 10 mm Ø ur schakt, 
gropar och behållare. 
De används:
• till avvattning från fastighet eller tomt
• till avlopps- och vattendistribution

• inom miljö- och reningsteknik
• inom industri- och processteknik. 
Pumparna 
• är tillverkade av rostfritt stål (motor 1.4301) och 

plast (hydraulik)
• är ofta omslutna av pumpmediet (dränkta)
• kan endast installeras vertikalt stationärt eller 

transportabelt. 

5 Produktbeskrivning

5.1 Typnyckel

Exempel: TS 40/10 A 1-230-50-2-5M KA, 
TS 40/14 3-400-50-2-10M KA 

TS Serie: Dränkbar pump för spillvatten
40 Nominell diameter: 40 = Rp 1½
/10 Max. lyfthöjd [m]: 10, 14 
A A = med nivåvippa och anslutningskabel med 

stickkontakt
- = ingen uppgift: utan nivåvippa, anslutnings-

kabel med fri kabelände för 3~motor
1-230 Nätspänning: 1~230 V, trefasmotor,

3~400 V, enfasmotor
-50 Nätfrekvens [Hz]
-2 Antal poler 2
-10M KA Längd på anslutningskabeln [m]: 5, 10

5.2 Tekniska data

Pumpmediernas tillåtna sammansättning: svagt surt/svagt alkaliskt,
Kloridhalt max. 150 mg/l (för 1.4301/AISI 304),

max. tillåten partikelstorlek: 10 mm
Nätspänning: 1 ~ 230 V, ± 10 %, 3 ~ 400 V, ± 10 %
Nätfrekvens: 50 Hz
Skyddsklass: IP 68
Varvtal: max. 2900 1/min (50 Hz)
max. strömförbrukning: se typskylt
Nätanslutning P1: se typskylt
Tillförd effekt P2: se typskylt
Max. flöde: se typskylt
Max. tryckhöjd: se typskylt
Driftläge S1: 200 driftstimmar per år
Driftsläge S3 (optimal): Intermittent drift, 25% (2,5 min drift, 7,5 min paus).
Rekommenderad brytfrekvens: 20 1/h

max. brytfrekvens: 50 1/h
Tryckstutsens nominella diameter: se typnyckeln
Tillåten medeltemperatur på pumpmediet: +3 till 35 °C
Max. dränkdjup: 5 m
Olja: ELFOLNA DS 22 eller jämförbar, 410 ml
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5.3 Leveransomfattning 
Varje pump levereras med

• 5/10 m anslutningskabel
• jordad stickkontakt (för växelström)
• inbyggd backventil

• ansluten nivåvippa (A-Version)
• slanganslutning 1 ½"
• röranslutning med yttergänga 1 ½"
• monterings- och skötselanvisning.

6 Beskrivning och användning

6.1 Beskrivning av pump (Fig. 1)

Den dränkbara pumpen drivs av en tryckvattentät 
inkapslad motor. Pumpen och motorn har en 
gemensam axel. Pumpmediet tränger in underi-
från genom den centrala sugöppningen och släpps 
ut genom den vertikala tryckstutsen. Pumpen har 
en inbyggd backventil (Pos. 5).
TS 40-pumparna levereras med halvöppet löphjul 
(Pos. 23). Det kan pumpa partiklar upp till 
10 mm Ø (ej fiberpartiklar som gräs, löv, trasor).
Vid stationär installation skruvas pumpen fast vid 
en fast tryckledning (R 1½), vid transportabel 
installation skruvas den fast vid en slanganslut-
ning.
Båda typerna av motorer tätas med en dubbel 
glidringstätning (Pos. 20) gentemot pumphuset, 
både på motorsidan och på mediesidan. Glidrings-
tätningskammaren är fylld med olja för att glid-
ringstätningarna ska vara smorda och kylda vid 
torrkörning. 
OBSERVERA! Fara för läckage.
Om glidringstätningen skadas kan små mängder 
olja läcka ut i pumpmediet.
Motorerna är utrustade med ett termiskt motor-
skydd (1~: lindningsskyddskontakt, 3~: termisk 
motorövervakning), som stänger av motorn auto-
matiskt vid risk för överhettning och slår på 
motorn igen när den har svalnat. I 1~motorn finns 
en kondensator inbyggd för att alstra ett rote-
rande flöde.

7 Installation och elektrisk anslutning
Installation och elektrisk anslutning måste utfö-
ras av behörig elektriker med iakttagande av 
gällande lokala bestämmelser.
VARNING! Risk för personskador.
Gällande föreskrifter för att undvika olyckor 
måste följas.
VARNING! Risk för elektrisk stöt.
Eventuella risker i samband med elektrisk ström 
måste undanröjas.
Lokala eller generella bestämmelser och 
bestämmelser från lokala elleverantörer måste 
följas.

7.1 Installation
Pumpen är avsedd för följande installationssätt: 
stationär och transportabel dränkbar installation.
OBSERVERA! Risk för skada på pump.

• Pumpen får endast hängas upp med en kätting 
eller ett rep, använd aldrig elkabeln eller rör-/
slanganslutningen.

• När pumpen sänks ner i schaktet eller gropen får 
anslutningskabeln inte skadas.

• Pumpen måste installeras på en frostfri plats.
• Schaktet ska vara fritt från stora, hårda föremål 

(t.ex. byggavfall) före installation och idrifttag-
ning.

• Se katalog för inbyggnadsmått.
• Tryckledningen måste motsvara pumpens nomi-

nella diameter (R 1½, utvidgningsmöjlighet).

Pos. Komponent Pos. Komponent

1 Kabel kpl. 14 Kondensator
2 Lock med handtag 15 Locktätning
3 Lockring 16 Övre lagerhållare
4 Motorhus 17 Rotor kpl.
5 Backventil 18 Stator
6 Röranslutning 1 ½" 19 Undre lagerhållare
7 Tryckstutsfläns 20 Glidringstätning
8 Flänstätning 21 Oljetömningsskruv med tätning
9 Pumphusets överdel 22 Underläggsbricka
10 Pumphus 23 Löphjul
11 Nivåvippa 24 Kåpans tätning
12 Kabelhållare 25 Sil
13 Kabelintagets tätning 26 Slangförskruvning R1½ (yttergänga)
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7.1.1 Stationär dränkbar installation 
Vid stationär dränkbar installation av pumpen 
TS 40 med tryckledning måste pumpen placeras 
och fästas så att:

• tryckledningsanslutningen inte bär upp pumpens 
vikt 

• tryckledningen inte belastar anslutningsstutsen.

7.1.2 Transportabel dränkbar installation 
Vid transportabel dränkbar installation måste 
pumpen säkras mot att falla omkull och att för-
flyttas i schaktet. (t.ex. kan kättingen fästas med 
lätt förspänning).
NOTERA: 
När pumpen används i gropar utan jämnt underlag 
måste den placeras på en platta av tillräcklig stor-
lek eller hängas upp på lämplig plats med hjälp av 
ett rep eller en kedja.

7.2 Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för elektrisk stöt.
Elektriska anslutningar måste utföras av behö-
rig elektriker med iakttagande av gällande 
lokala och nationella bestämmelser. 

• Nätanslutningens strömart och spänning skall 
motsvara uppgifterna på typskylten.

• Nätsäkringar: 16 A, tröga.
• Jorda pumpen enligt gällande föreskrifter.
• Använd en jordfelsbrytare ≤ 30 mA.
• Använd en nätfrånskiljare med minst 3 mm kon-

taktöppning.
• Pumpen är anslutningsklar.

Pump med trefasmotor (3~400V):
• För trefasanslutning (DM) skall ledningarna i den 

fria kabeländen anslutas på följande sätt:

4-trådig anslutningskabel: 4 x 1,02

Den fria kabeländen skall anslutas i motorskåpet 
(se monterings- och skötselanvisningar för 
motorskåpet).

8 Drift
Fara! Risk för elektrisk stöt.
Pumpen får ej användas till att tömma simbas-
sänger/trädgårdsdammar eller liknande anlägg-
ningar när människor befinner sig i vattnet.
OBSERVERA! Risk för skada på pump.
Innan pumpen tas i drift måste schaktet vara 
fritt från framför allt hårda föremål som bygg-
avfall.

8.1 Kontroll av rotationsriktning (endast 
trefasmotorer)
Kontrollera korrekt rotationsriktning på pumpen 
innan den sänks ned. Rotationsriktningen indike-
ras med en pil på pumphusets ovansida.

• Håll pumpen i handen.
• Slå på pumpen en kort stund. Pumpen roterar i 

motsatt riktning (åt vänster) till motorn.
• Om pumpen roterar i fel riktning, måste2 faser 

skiftas i nätanslutningen.

8.2 Inställning av nivåreglering
OBSERVERA! Risk för skada på pump.
Glidringstätningen får ej torrköras.

• Torrkörning minskar livslängden för motorn och 
glidringstätningen.

• Motorn är försedd med en oljefylld kammare för 
att förhindra att glidringstätningen torrkörs.

• Vattennivån får inte sjunka under pumpens maxi-
mala sänkdjup. Nivåregleringen ställs in på föl-
jande miniminivå: Fig. 2
• Fig. 2a:

Driftläge S3: se anslutnings och produkt data
• Fig. 2b:

Driftläge S1: se anslutnings och produkt data
• När schaktet fylls eller pumpen sänks ner i gropen 

måste nivåvippan kunna röra sig fritt.
• Koppla på pumpen.

9 Underhåll
Underhålls- och reparationsarbeten får endast 
utföras av kvalificerad personal.
VARNING! Infektionsrisk!
I syfte att undvika all infektionsrisk får under-
hållsarbete endast utföras med lämplig skydds-
klädsel (skyddshandskar).
VARNING! Risk för elektrisk stöt.
Eventuella risker i samband med elektrisk ström 
måste undanröjas.

• Vid alla underhålls- och reparationsarbeten ska 
pumpen kopplas spänningsfri och säkras mot 
obehörig återinkoppling.

• Skada på anslutningskabel får endast repareras 
av kvalificerad elektriker.

• Byt ut oljan i oljekammaren en gång per år.
• Skruva loss oljetömningsskruven med tätning 

(Fig. 1, Pos. 21).
• Lägg pumpen på sidan tills oljan rinner ut (fånga 

upp oljan i lämplig behållare och hantera den 
enligt gällande föreskrifter).

• Fyll på med ny olja (se avsnitt 5.2).
• Skruva i oljetömningsskruven med tätning.

Tråd brun svart blå grön/gul

Plint U V W PE
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10 Fel, orsaker och åtgärder

Om ett driftsfel inte kan avhjälpas, kontakta 
fackman eller närmaste Wilo-service eller Wilo-
agentur.

11 Reservdelar
Reservdelar kan beställas via lokal fackhandel och/
eller Wilo kundservice.
För att undvika frågor och felleveranser, se till att 
vid beställning uppge samtliga uppgifter som 
finns på typskylten.

Med reservation för tekniska ändringar!

Fel Orsak Åtgärd

Pumpen startar inte. Ingen spänning. Kontrollera ledningar och säkringar resp. koppla in 
automatsäkringen i fördelarstationen.

Rotorn är blockerad. Rengör kåpan och löphjulet, byt ut pumpen om den 
fortfarande är blockerad.

Kabelbrott Kontrollera kabelns resistans. Byt kabel vid behov. 
Använd endast Wilos speciella originalkabel!

Säkerhetsbrytarna har 
löst ut.

Vatten i motorrummet. Kontakta kundservice
Föroreningar i pumpen, lindningsskydds-
kontakten har löst ut.

Slå av spänningen till pumpen och säkerställ att pum-
pen inte kan startas om, 
lyft upp pumpen från brunnen, 
avlägsna föroreningarna från pumpen.

Dålig pumpeffekt. Pumpen pumpar luft på grund av att vat-
tennivån är för låg.

Kontrollera att nivåregleringen fungerar och är korrekt 
inställd.

Tryckledningen är tilltäppt. Demontera ledningen och rengör den.
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wilo@wilo.se

Switzerland
EMB Pumpen AG
4310 Rheinfelden
T +41 61 8368020
F +41 61 8368021
info@emb-pumpen.ch

Turkey
WILO Pompa Sistemleri 
San. ve Tic. A.Ş.
34530 Istanbul
T +90 216 6610211
F +90 216 6610214
wilo@wilo.com.tr

Ukraina
WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew
T +38 044 2011870
F +38 044 2011877
wilo@wilo.ua

USA
WILO-EMU LLC
Thomasville, Georgia
31758-7810
T +1 229 584 0098
F +1 229 584 0234
terry.rouse@wilo-emu.com 




