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1. Allmän information

 1.1 Om detta dokument
Språket i originalskötselanvisningen är franska. 
Alla andra språk i denna anvisning är översättnin-
gar av originalet.
Monterings- och skötselanvisningen är en del av 
produkten. Den ska alltid finnas tillgänglig i när-
heten av produkten. Att dessa anvisningar följs 
noggrant är en förutsättning för riktig användning 
och drift av produkten.
Monterings- och skötselanvisningen motsvarar 
produktens utförande och de säkerhetsstandar-
der som gäller vid tidpunkten för tryckning.
EG-försäkran om överensstämmelse: 
En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse 
medföljer skötselanvisningen. 
Denna försäkran förlorar sin giltighet om tekniska 
ändringar utförs på angivna konstruktioner utan 
godkännande från Wilo.

2. Säkerhet
I anvisningarna finns viktig information för 
installation, drift och underhåll av produkten. 
Installatören och ansvarig fackpersonal/driftans-
varig person måste därför läsa igenom anvisnin-
garna före installation och idrifttagning.
Förutom de allmänna säkerhetsföreskrifterna i 
säkerhetsavsnittet måste de särskilda säkerhet-
sinstruktionerna i de följande avsnitten märkta 
med varningssymboler följas.

 2.1 Symboler och varningsord som används i sköt-
selanvisningen

Symboler:

Allmän varningssymbol.

Fara på grund av elektrisk spänning.

OBS: ....

Varningstext:

FARA! Situation med överhängande fara.
Kan leda till svåra skador eller livsfara om situ-
ationen inte undviks.
VARNING! Risk för (svåra) skador. ”Varning” 
innebär att (svåra) personskador kan inträffa 
om säkerhetsanvisningarna inte följs.
FÖRSIKTIGHET! Risk för skador på produkten/
installationen. ”Observera” innebär att pro-
duktskador kan inträffa om säkerhetsanvisnin-
garna inte följs.

OBS: Praktiska anvisningar om hantering av pro-
dukten. Gör användaren uppmärksam på eventu-
ella svårigheter. Information som visas direkt på 
produkten, som t.ex.

• rotationsriktningspil,
• identifieringar för kopplingar,
• namnskylt,
• varningsmärken 

måste följas och bevaras i läsbart skick.

 2.2 Personalkompetens
Personal som sköter installation, manövrering och 
underhåll ska vara kvalificerade att utföra detta 
arbete. Personalens ansvarsområden, uppdrags-
beskrivning och övervakning ska säkerställas av 
driftansvarig. Personal som inte har de erforder-
liga kunskaperna måste utbildas. Detta kan vid 
behov göras genom produkttillverkaren på upp-
drag av driftansvarige.

 2.3 Risker om säkerhetsanvisningarna inte följs
Om säkerhetsanvisningarna inte följs kan det leda 
till skador på personer, miljön eller produkten/ 
anläggningen. Vid försummelse av säkerhets-
anvisningarna ogiltigförklaras alla skadestånds-
anspråk.
I synnerhet kan försummelse av säkerhetsanvis-
ningarna innebära följande risker:

• personskador på grund av elektriska, mekaniska 
eller bakteriologiska orsaker,

• miljöskador på grund av läckage av farliga 
ämnen,

• materiella skador,
• fel i viktiga produkt- eller anläggningsfunktioner,
• fel i föreskrivna underhålls- och reparationsme-

toder.

 2.4 Arbeta säkerhetsmedvetet
Säkerhetsanvisningarna i denna monterings- och 
skötselanvisning, gällande nationella föreskrifter 
om förebyggande av olyckor samt den driftans-
variges eventuella interna arbets-, drifts- och 
säkerhetsanvisningar måste observeras.

 2.5 Säkerhetsanvisningar för driftansvarig
Utrustningen får inte användas av personer 
(inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk 
eller mental förmåga. Detta gäller även personer 
som saknar erfarenhet av denna utrustning eller 
inte vet hur den fungerar. I sådana fall ska hand-
havandet ske under överseende av en person som 
ansvarar för säkerheten och som kan ge instrukti-
oner om hur utrustningen fungerar. Se till att inga 
barn leker med utrustningen.

• Om varma eller kalla komponenter på produkten/
anläggningen leder till risker måste dessa på 
plats skyddas mot beröring.

• Beröringsskydd för rörliga komponenter (t.ex. 
koppling) får inte tas bort medan produkten är i 
drift.

• Läckage (t.ex. från axeltätning) av farliga medier 
(t.ex. explosiva, giftiga, varma) måste avledas så 
att inga faror uppstår för personer eller miljön. 
Nationella lagar måste följas.

• Mycket brandfarliga material ska alltid hållas på 
säkert avstånd från produkten.

• Risker till följd av elektricitet måste elimineras. 
Lokala direktiv och allmänna standarder [t.ex. 
IEC, VDE etc.] samt föreskrifter från lokala ener-
giförsörjningsföretag måste iakttas.
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 2.6 Säkerhetsanvisningar för installations- och 
underhållsarbeten
Den driftansvarige ska se till att installation och 
underhåll utförs av auktoriserad och kvalificerad 
personal som noggrant studerat skötselanvisni-
ngen.
Arbeten på produkten/anläggningen får endast 
utföras under driftstopp. De tillvägagångssätt för 
urdrifttagning av produkten/anläggningen som 
beskrivs i monterings- och skötselanvisningen 
måste följas.
Omedelbart när arbetena har avslutats måste alla 
säkerhets- och skyddsanordningar monteras eller 
tas i funktion igen.

 2.7 Egenmäktig förändring av produkt och reserv-
delstillverkning
Egenmäktig förändring av produkt och reservdel-
stillverkning leder till att produktens/personalens 
säkerhet utsätts för risk och tillverkarens säker-
hetsförsäkringar upphör att gälla.
Ändringar i produkten får endast utföras med till-
verkarens medgivande. För säkerhetens skull ska 
endast originalreservdelar som är godkända av 
tillverkaren användas. Användning av andra delar 
innebär att vi fritas från allt ansvar för vad detta 
kan medföra.

 2.8 Felaktig användning
Produktens driftsäkerhet kan endast garante-
ras om den används enligt avsnitt 4 i monte-
rings- och skötselanvisningen. De gränsvärden 
som anges i katalogen eller databladet får aldrig 
varken över- eller underskridas.

3. Transport och tillfällig lagring

När du tar emot materialet ska du kontrollera 
att det inte har uppstått några skador under 
transporten. Vid leveransskador ska du vidta alla 
nödvändiga åtgärder med speditören inom den 
tillåtna tiden.

FÖRSIKTIGT! Yttre påverkan kan orsaka skador.
Om det levererade materialet ska installeras vid 
ett senare tillfälle ska det förvaras på en torr plats 
och skyddas från stötar och annan yttre påverkan 
(fukt, frost etc.).

Hantera pumpen försiktigt så att inte geomet-
rin eller axialiteten på den hydrauliska enheten 
förändras.
Lyft aldrig pumpen i elkabeln.

4. Produkt och tillbehör

 4.1 Användningsområde
Pumpen har utvecklats för att pumpa klart eller 
lätt kontaminerat vatten för privata och indust-
riella tillämpningar eller inom jordbruket, samt för 
att pumpa vatten från brunnar, källor, vattendrag 
eller dammar.

• Konstbevattning
• Sprinklerbevattning

 4.2 Beskrivning (fig. 1)
1 -  Fotventil med sil  

(max. öppningsbredd 1 mm)
2 - Pumpens sugventil
3 - Pumpens utloppsventil
4 - Påfyllningsplugg
5 - Tömningsplugg
6 - Rörstöd
HA - Sughöjd

 4.3 Pump
• Centrifugal, horisontal, enstegs
• Självsugande
• Gängade anslutningar, axial sugning riktas uppåt, 

radial utgång uppåt. Tätad axel med mekanisk 
tätning.

 4.4 Motor
Enfas: Torr motor, två poler.
Kondensator i kopplingsbox.
Överhettningsskydd med automatisk återställ-
ning (enfas-version).

  Tekniska data

 4.5 Tillbehör (tillval)
Användning av nya tillbehör rekommenderas.
Skyddsreglering och automatisk styrning, sug-
sats, avstängningsventiler, fotventil med sil, 
membrantryckkärl, vibrationsfria muffar, torrkör-
ningsskydd, på/av styranordning.

5. Installation och elektrisk anslutning

 5.1 Installation
Installera pumpen på ett ställe som är lätt 
åtkomligt, skyddat mor frost och så nära vatten-
källan som möjligt.
Installera pumpen på ett fundament eller direkt 
på ett jämt och vågrätt golv.
Sätt fast pumpen i de två skårorna på distansfäs-
tena (8 mm bultar).

Nätspänning 1~230 V, ± 10 %
Nätfrekvens 50 Hz
Kapslingsklass IP44
Isolationsklass 155
Hastighet 2 900 rpm (50 Hz)
Max. uppfordringshöjd Se namnskylt
Max. flödeshastighet Se namnskylt
Min./max. tillåtet  
sugtryck

0,08 till 0,2 Mpa  
(- 0,8 till 2 bar)

Temperaturområde + 5 till 35 °C
Max. omgivnings- 
temperatur 40 °C

Max. sughöjd 7 m

Anslutningar insugning/ 
utmatning

  G1“ (3-4 / 4-4) 
   G11/4“ (9-4) 
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FÖRSIKTIGT! Tänk på att installationsplatsens 
höjd och pumpmediets temperatur kan reducera 
pumpens sughöjd.

 5.2 Hydraulanslutningar
• Med en flexibel, armerad slang eller en fast skruv. 
• Sugledningens diameter får aldrig vara mindre än 

pumpens.
• Begränsa den horisontala längden på sugled-

ningen och undvik alla funktioner som orsakar 
reducerad sughöjd (kranar, krökar ...).

• Luft får aldrig komma in i sugledningen.
• Använd stöd med kragar för fasta ledningar så 

att ledningarnas vikt inte bärs upp enbart av 
pumpen.

• Installation av en sil (maskstorlek max. 1 mm) 
undviker skador på pumpen vid insugning av 
stenar och främmande föremål.

• Nominell diameter sug-/returanslutningar (gän-
gade): G1” (26-34).

• Täta rören noggrant med lämpliga produkter.
• Sänk ned silen när pumpen är i sugläge (min. djup 

200 mm). Vid behov, stadga den flexibla ledningen.
• Installation av ett torrkörningsskydd skyddar 

pumpen mot torrkörning.

 5.3 Elektrisk anslutning

FARA! Anslutningar och kontroller ska genom-
föras av en behörig elektriker, i överensstämmelse 
med lokala standarder.

Pumpens spänningsförsörjning måste inkludera 
en krets med en jordfelsbrytare på 30 mA.

• Se motorns märkplåt för elektriska egenskaper 
(frekvens, spänning, märkström).

• Enfasmotorer har ett inbyggd överhettningsskydd.
• Använd en kabel som överensstämmer med gäl-

lande standarder vid anslutning till elnätet:
 3 ledare (2 faser + jord).
• Använd en kabel som överensstämmer med gäl-

lande standarder vid anslutning till matningssys-
temet.

• Anordningar för frånkoppling måste monteras 
i de fasta ledningarna i överensstämmelse med 
ledningsstandarder.

FARA! Skadade kablar får endast bytas ut av 
behöriga elektriker.

GLÖM INTE ATT ANSLUTA JORDEN.

FARA! Ett anslutningsfel skadar motorn. Elkabeln 
får aldrig komma i direkt kontakt med ledningen 
eller med pumpen. Dessutom krävs ett komplett 
fuktskydd.

6. Idrifttagning
FÖRSIKTIGT! Pumpen får aldrig köras torr, inte 
ens en kort stund.

 6.1 Påfyllning och avluftning

Pump i sugläge - FIG. 1 
• Säkerställ att alla tillbehör som är anslutna till 

pumputloppet är öppna (kranar, ventiler, spray-
pistoler).

• Öppna pumpens utloppsventil (3).
• Öppna pumpens sugventil (2).
• Skruva loss påfyllningspluggen (4).
• Sätt en tratt i påfyllningen och fyll på pumpen 

helt.
• Skruva fast pluggen helt.
• Om utloppsledningen är en slang ska den hållas 

upp cirka 0,5 m tills pumpen är primad.

 6.2 Drift

FÖRSIKTIGT! Pumpen får inte köras utan flöde 
(stängd utloppsventil ) i mer än 5 minuter.
Vi rekommenderar ett min. flöde på 800 l/tim. 
(13 l/min.).

7. Underhåll
Inget speciellt underhåll under drift. Håll alltid 
pumpen och motorn helt rena.
Vid längre driftstopp bör pumpen inte tömmas, så 
länge uppställningsplatsen är frostfri.

• Om pumpen är utsatt för frost ska den tömmas 
via pluggarna (5) och (4).

• Skruva tillbaka de två pluggarna utan att dra fast 
dem.

 Kom ihåg att fylla på pumpen före återstart. 

 Motorer utan lagersmörjning
Lagren är smörjda för hela sin livslängd och behö-
ver inte smörjas.

 Mekanisk tätning
Den mekaniska tätningen kräver inget underhåll 
under drift. Den får aldrig köras torr.

Höjd över 
havet

Sughöjds- 
förlust

Temperatur
Sughöjds- 

förlust

0 m
0 m  

vattenpelare
20 °C

0,20 m  
vattenpelare

500 m
0,60 m  

vattenpelare
30 °C 0,40 m  

vattenpelare

1 000 m 1,15 m  
vattenpelare 40 °C 0,70 m  

vattenpelare

1 500 m 1,70 m  
vattenpelare

2 000 m 2,20 m  
vattenpelare

2 500 m 2,65 m  
vattenpelare

3 000 m 3,20 m  
vattenpelare
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8. Fel, orsaker, åtgärder
VARNING! Stäng AV pumpen innan du genom-
för några arbeten på den! 

 
9. Reservdelar
Alla reservdelar måste beställas via Wilos kundt-
jänst.
Ange alla data som står på typskylten vid varje 
beställning. Då undviker du frågor och felaktiga 
beställningar.

Fel Orsaker Åtgärder
Pumpen arbetar men med dålig kapacitet Interna delar är blockerade av främman-

de föremål
Demontera pumpen och rengör den

Sugledningen är blockerad Rengör alla ledningar

Luft i sugledningen Kontrollera tätheten i hela rörledningen 
till pumpen och dra fast lösa tätningar

Pumpen är tom Fyll på och prima pumpen
Sugtrycket är för lågt, detta åtföljs van-
ligtvis av kavitationsbuller

Reducerad eller för stor sughöjd

Försörjningsspänningen till motorn är 
för låg

Kontrollera spänningen på motorns plin-
tar och kabelarean

Silen är inte nedsänkt Sänk ned silen (min. 20 cm). Vid behov, 
stadga den flexibla ledningen

Pumpen vibrerar Den sitter löst på fundamentet Kontrollera muttrarna på pinnbultarna 
och dra fast dem

Pumpen blockeras av främmande 
föremål

Demontera pumpen och rengör den

Det går trögt att dra runt pumpen Kontrollera om pumpen roterar fritt utan 
oregelbundna stopp

Felaktig elektrisk anslutning Kontrollera pumpens anslutningar

Pumpen överhettas Spänningen är för låg Kontrollera spänningen på motorns plin-
tar, den bör ligga inom ± 10 % (50 Hz)

Pumpen blockeras av främmande 
föremål

Demontera pumpen och rengör den

Omgivningstemperatur över +40°C Motorn är konstruerad för att köras  
vid en omgivningstemperatur på max. 
+40 °C

Höjd över havet > 1 000 m Motorn är konstruerad för att köras på en 
höjd över havet ≤ 1000

Motorn fungerar inte Ingen ström Kontrollera den elektriska anslutningen

Hydrauliska delar är blockerade Rengör pumpen

Överhettningsskyddet har löst ut Låt motorn svalna

Pumpen ger inte nog mycket tryck Motorn kommer inte upp i normal has-
tighet (främmande föremål, defekt 
elanslutning, etc.)

Demontera pumpen och åtgärda prob-
lemet

Motorn är defekt Byt ut den

Slitage på invändiga delar Byt ut dem

Flödet är oregelbundet Sughöjden (HA) har överskridits Läs om avsnitten om installationsvillkor 
och -rekommendationer i detta datablad

Sugledningens diameter är mindre än 
pumpens

Sugledningen måste ha samma diameter 
som pumpens suganslutning

Silen och sugledningen är
delvis blockerade

Ta bort och rengör
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JebelAliFreeZone–South 
PO Box 262720 Dubai  
T +971 4 880 91 77 
info@wilo.ae

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
info@wilo-usa.com

Vietnam 
WILOVietnamCoLtd. 
HoChiMinhCity,Vietnam 
T +84 8 38109975 
nkminh@wilo.vn
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Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com


