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1. Allmänt

1.1 Om denna skötselanvisning
Språket i orginalbruksanvisningen är franska. Alla
andra språk i denna anvisning är översättningar
av originalet.
Monterings- och skötselanvisningen är en del av
produkten. Den ska alltid finnas tillgänglig i
 närheten av produkten. Korrekt handhavande
och drift av produkten förutsätter att dessa
anvisningar följs noggrant.
Monterings- och skötselanvisningen motsvarar
produktens utförande och de säkerhetsstandar-
der som gäller vid tidpunkten för tryckning.

2. Säkerhet

I anvisningarna finns viktig information för
installation och drift av produkten. Installatören
och driftansvarig person måste därför läsa ige-
nom anvisningarna före installation och idrifttag-
ning.
Förutom de allmänna säkerhetsföreskrifterna i
säkerhetsavsnittet, måste de särskilda säker -
hets instruktionerna i de följande avsnitten
 märkta med varningssymboler, följas.

2.1 Märkning av anvisningar i skötselanvisningen

Symboler

Allmän varningssymbol

Fara för elektrisk spänning

NOTERA: ....

Signalord

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

VARNING! Risk för (svåra) skador. "Varning"
innebär att svåra personskador kan uppstå om
säkerhetsanvisningarna inte följs.

OBSERVERA! Risk för skador på pump/installa-
tion. "Observera" innebär att produktskador
kan inträffa om säkerhetsanvisningarna inte
följs.

NOTERA! Praktiska anvisningar om hantering av
produkten. Gör användaren uppmärksam på
eventuella svårigheter.

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

2.3 Risker med att inte följa säkerhets -
föreskrifterna
Om säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det
leda till personskador eller skador på pumpen
eller andra delar av installationen. Tillverkarens
skadeståndsskyldighet kan upphävas om säker-
hetsföreskrifterna inte föls.

Försummad skötsel kan leda till följande
 problem:

• Funktionsavbrott i pumpen/anläggningen
• Hälsorisk genom elektrisk, mekanisk och

 bakteriologisk påverkan

2.4 Säkerhetsföreskrifter för driftansvarig
Gällande föreskrifter för att undvika olyckor
måste följas.
Risker till följd av elektricitet måste uteslutas.
Elektriska anslutningar måste utföras av behörig
elektriker med iakttagande av gällande lokala
och nationella bestämmelser.
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 öveseende av en person som
ansvarar för säkerheten och som kan ge instruk-
tioner om hur utrustningen fungerar.
Se till att inga barn leker med utrustningen.

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 ur drift.

2.6 Egenmäktig förändring av produkt och
 reservdelstillverkning
Ändringar i produkten eller andra delar av instal-
lationen får endast utföras med tillverkarens
medgivande. 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
Produktens driftsäkerhet kan endast garanteras
om den används enligt avsnitt 4 i skötselanvis-
ningen. De gränsvärden som anges i katalogen
eller databladet får aldrig över- eller underskridas.

3. Transport och lagring

Kontrollera omedelbart efter leveransen eventu-
ella transportskador på aggregatet. Om pumpen
blivit skadad måste nödvändiga åtgärder vidtas
hos speditören inom den överenskomna tidsfris-
ten.

OBSERVERA! Vid lagring ska pumpen förvaras i
ett torrt utrymme, skyddad mot slag och yttre
påverkan (fukt, frost osv.).

Pumpen ska hanteras försiktigt för att undvika
skador.
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4. Användningsområde

OBSERVERA! Risk för att pumpen skadas!
De dränkbara pumparna i serie TWI 5 är endast
avsedda för pumpning av vatten.

De huvudsakliga användningsområdena för
dränkbara pumpar i serie TWI 5 är:

• I låga schakt, tankar, cisterner
• För pumpning och uppfordring av bruksvatten:

i hushållen (vattenförsörjning)
inom lantbruket (konstbevattning, bevattning)…)

• Lämpar sig för: rent vatten, bruksvatten, kallvat-
ten, regnvatten
Pumpen är inte konstruerad för kontinuerlig drift,
som t.ex. för användning i springbrunnar (efter
två timmars oavbruten drift sjunker pumpens
nyttolivslängd).
Pumpen får inte användas för tömning av
 simbassänger.

5. Produktdata

5.1 Typnyckel

TWI5 - SE - 304 - EM - FS / B

Serie

Flyttbart intag 
(suganslutning på sidan)

Nominell kapacitet, m3/h

Antal pumpsteg

EM - Växelströmsmotor 230V

DM - Trefasmotor 400V

FS -Integrerad flottörbrytare

B - Tekn. utförandetyp

5.2 Tekniska data

• Max. driftstryck: 10 bar
• Inkommande tryck (SE-utförande): 0,1 till 4 bar
• Max. vätsketemperatur: 40 °C
• Effektuttag P1 : Se typskylt
• Nominell ström: Se typskylt
• Varvtal: Se typskylt
• Skyddsklass motor: IP68
• Skyddsklass elkopplare (växelström): IP54
• Isolationsklass: 155
• Frekvens: 50 Hz
• Spänning växelström: 230 V (± 10 %)

Trefasström: 400 V (± 10 %)
• Kabellängd: 20 m
• Max. brytfrekvens/timme: 40
• Max. nedsänkningsdjup: 20 m
• Max. partikelstorlek: 2 mm
• Max. sandhalt: 50 g/m3

Mått och anslutningar: (se bild 1)

5.3 Leveransomfattning
• Pump med växelströmsmotor, anslutningskabel

(H07RN-F) och elkopplare med 2 m nätkabel och
stickpropp
eller pump med trefasmotor, anslutningskabel

(H07RN-F) och en kabel (3-fas + jordning).
• Modellerna FS levereras med en flottörbrytare

som är direkt ansluten till motorn.
SE-utförande: 4 vibrationsdämpare med skruvar.

• Bärrem 20 m.
• Monterings- och skötselanvisning.
• Säkerhetsinstruktioner.

5.4 Tillbehör
Tillbehören ska beställas separat.

• Avstängningsspjäll
• Returflödesspärr
• Elkopplare och motorskydd
• Skyddsströmställare
• Nivåvakt
• Akustisk överloppslarm
• Flödeskontroll
• Tryckvakt
• Vakuumfilter med flottör:

- Grovfilter
- Finfilter
Vi rekommenderar att nya tillbehör används.
För vidare information om delbeteckningarna och
beställningsnumren, se katalog och datablad.

5.5 Beskrivning av pumpen (Bild 2, 3, 4, 5, 6 och 7)
1. Returflödesspärr
2. Avstängningsspjäll
3. Nivåvakt
4. Anslutningslåda växelström
5. Bärrem
6. Flödeskontroll
7. Matarledning
8. Flottör nere
9. Flottör uppe
10. Tryckvakt
11. Anslutningslåda trefasström
12. Vakuumfilter med flottör
13. Avluftningshål (måste göras själv: Ø3 mm)
14. Sugkorg

5.6 Pumpens och motorns konstruktion
Den dränkbara pumpen är konstruerad som en
flerstegs-centrifugalpump. 
Alla vätskeberörda pumpdelar är tillverkade av
specialstål.
Elmotorn är isolerad från pumpens hydraulik
genom två glidringstätningar och en oljefylld
mellankammare, vilka säkerställer motorns
 täthet.
Leveransen omfattar en pump med bärrem.
På pumpens undersida finns en sugkorg.
SE-modellen har ett sugrör på sidan för anslut-
ning av ett flyttbart eller fastmonterat vakuum-
filter samt ett fotstycke med 4 vibrations -
dämpare för golvmontering.

Pumpen med växelströmsmotor (EM) levereras
anslutningsfärdig med en elkopplare som
 omfattar:

• en in-/urkopplare med kontrollampa,
• ett överströmsrelä med manuell återställning,
• en kondensator,
• en anslutning för nivåvakt (säkring mot

 vattenbrist),

WILO SE 04/2013

Svenska



65WILO SE 04/2013

Svenska

• en till kopplingslådan och pumpen ansluten
kabel,

• en nätkabel, 2 m lång, stickpropp med jorddon.
Motorn är utrustad med ett skyddssystem som
stoppar motorn automatiskt vid överhettning
och startar den igen efter tillräcklig kylning.
Pumpen med trefasmotor (DM) levereras med en
kabel som har lös kabelände (3-fas + jordning).
Elkopplaren kan förberedas antingen av Wilo eller
av kunden. 
Elkopplaren måste vara utrustad med ett motor-
skydd.
Efter att överlastskyddet har lösts ut måste
skyddsläget återställas genom en tryckning på
in-/urkopplaren.

6. Installation och anslutning

OBSERVERA! Installation och elektrisk anslut-
ning ska ske enligt lokala bestämmelser och får
endast utföras av behörig personal!

VARNING! Olycksrisk!
Gällande föreskrifter för att undvika olyckor
måste följas.

VARNING! Risk för elektriska stötar!
Risker till följd av elektricitet måste uteslutas.
Följ gällande nationella elektriska normer och all-
männa nationella bestämmelser och regler.

6.1 Installation

OBSERVERA! Risk för att pumpen skadas!
Pumpen får aldrig transporteras, sänkas ner eller
lyftas upp hängande i en elkabel.

- Uppställningsplatsen för pumpen ska vara
 frostfri.

- Fäst bärremmen i fästhålet i pumpens överdel.
- Anslut tryckledningen.
- Anslut matarledningen spänningslöst till tryck-

ledningen med lämpliga fästdon.
- Sänk pumpen i vatten fäst i bärremmen och rikta

upp den så att den stannar under vatten. Max.
nedsänkningsdjup: 20 m och fritt hängande.

- Pumpen kan inte användas i vågrätt läge.
- Kontrollera att schaktet har en homogen diame-

ter så att pumpen kan sänkas ner utan problem.
- Rikta upp pumpen i schaktets mitt.
- Kontrollera att inte pumpen, elkabeln eller bär-

remmen skaver mot schaktkanten eller andra
hinder under drift.

- Pumpen ska i sin slutgiltiga driftsposition ha ett
minimiavstånd på 0,50 meter till schaktets
 botten.

- Se till att vattennivån alltid är minst 0,15 meter
över pumpens sugkorg (när pumpen går).

- Vid installation utomhus: Skydda tryckledningen,
elkopplaren, spjället och de elektriska styrning-
arna mot frost.

- Vid användning av ett flyttbart intag (sugfilter
med slangkoppling) se till att slangens längd är
anpassad till cisternens form. För att förhindra
att luft tränger in i pumpen får grovfiltret aldrig
nå upp till vattenytan (se Bild 8).

- SE-modellerna kan installeras direkt på marken
med hjälp av de 4 hålen på stödfoten (Ø6 mm
skruvar).

- SE-utförandet kan installeras i torrt utrymme, då
motorn kyls ner av vätskan (se Bild 7).

- FS-modellerna levereras med en flottörbrytare
som är direktansluten till motorn och som till- och
frånkopplar pumpen automatiskt (se bild 3b). 
Flottörbrytaren kan röra sig fritt.

- Elkopplaren som levereras tillsammans med
pumpen med växelströmsmotor möjliggör säk-
ring mot vattenbrist genom anslutning av en
nivåvakt (se Bild 6.3) och in-/urkoppling genom
anslutningen av en tryckvakt (se Bild 4).

- För pumparna med trefasmotor erbjuder vi som
tillbehör kopplingsdosor som möjliggör säkring
mot vattenbrist genom anslutning av en nivåvakt
samt in-/urkoppling genom anslutning av en
tryckvakt (se Bild 5).

6.2 Hydraulisk anslutning

OBSERVERA! Risk för att pumpen skadas!
I SE-modellen ska slangen fyllas med vatten
innan pumpen startas (se Bild 8).

TWI5-pumparna är normalsugande.
Vid användning av stålrör med gängad anslutning
eller halvstyva polyetylenrör av hög densitet får
rörets diameter inte vara mindre än diametern på
anslutningen i pumpen.
Vid användning av halvstyva rör bör pumpen
stödjas med en vid pumphuset fäst bärrem.
Vid pumpens utlopp och framför avstäng-
ningsspjället måste alltid en returflödesspärr
installeras.

6.3 Elektrisk anslutning

VARNING! Risk för elektriska stötar!
Den elektriska anslutningen får endast utföras av
en behörig elinstallatör och arbetet ska utföras i
enlighet med gällande lokala bestämmelser.
Pumpens strömförsörjning måste vara utrustad
med en jordfelsbrytare som löser ut vid max. 30
mA.
Om kabeln skadas ska den bytas ut av en behörig
elektriker.

- Kontrollera nätanslutningens strömart och
 spänning.

- Se uppgifterna på pumpens typskylt.

VARNING! Det är mycket viktigt att jordningen
utförs korrekt.

- Pumpen med trefasmotor levereras med en
20 meter lång kabel för anslutning till en skydd-
sanordning eller en elkopplare (anslutning enligt
kopplingsschemat i elkopplarens monterings-
och skötselanvisning).

- Motorerna måste utrustas med en jordfelsbrytare
som är inställd för strömmen på motorns typskylt.
För att säkerställa strömförsörjningen ska utrust-
ningen förses med en säkringsbrytare (typ aM).

NOTERA: the single-phase pumps have an over-
current protection, integrated into the box.



- Pumpen med växelströmsmotor har en nätkabel
och levereras med en kondensatorkåpa och ett
termoskydd. Denna kåpa ska med den därför
avsedda kabeln anslutas till elnätet.

- Installera en nivåvakt eller en tryckvakt. 

VARNING! Gör pumpen strömlös innan pumphu-
set öppnas.

Avlägsna bryggan och anslut i stället in- och
urkopplarens matarledning och, i förekommande
fall, jordledningen. Anvisningar om elektrisk
anslutning, se anslutningsplanen innanför kopp-
lingslådan. 

- Höjdreglering: Kontrollera att vattennivån över
sugkorgen vid frånslagen pump är minst 150 mm
(se Bild 3a).

7. Idrifttagning

7.1 Rotationsriktning

NOTERA: Det vid hålets utloppssida mätta tryck-
et, när spjället är stängt, motsvarar pumpens
uppfordringshöjd vid nollflöde, minus höjden
mellan mätpunkten och vattennivån.

Växelström 230 V : Ingen risk för fel rota-
tionsriktning.

Trefasström 400 V : För att konstatera att pum-
pen roterar i rätt riktning räcker det att endast
kontrollera uppfordringstrycket. Rätt rota-
tionsriktning genererar ett högre uppford-
ringstryck.
Det är även möjligt att mäta uppfordringstrycket
när spjället är stängt och jämna ut det mätta
trycket med börtrycksvärdet.
Om rotationsriktningen är fel, ska två valfria
faser i elkopplaren eller skyddsströmställaren
bytas ut.

7.2 Drift

OBSERVERA! Risk för att pumpen skadas!
Pumpen får aldrig gå torr eller när avstängnings-
ventilen är stängd.
Wilo tar inte ansvar för skador som beror på att
pumpen har gått torr.

- Kontrollera när gropen fylls ellers vid installatio-
nen av pumpen i gropen, att flottörbrytare kan
röra sig fritt.

- Kontrollera alla elektriska anslutningar, elektriska
skyddsanordningar och säkringsvärden ännu en
gång.

- Mät alla strömvärden vid varje fasanslutning och
jämför dem med de nominella värdena på
typskylten.

OBSERVERA! Risk för att pumpen skadas!
De angivna nominella värdena för motorström får
inte överskridas.

- När pumpen har sänkts ner i vatten måste den
kopplas in och ur flera gånger, för att trycka ut
den luft som blivit kvar i pumpen.

- Under vissa omständigheter är det nödvändigt
att borra ett hål med en diameter på Ø3 mm i
tryckledningen (se Bild 3, pos. 13) för att för-
bättra avluftningen.

- Mät matningsspänningen när motorn är i drift.

NOTERA: Tillåten spänningstolerans, se
punkt 5.2.

8. Underhåll

OBSERVERA! Gör pumpen (pumparna)
 strömlös(a) före underhållsarbeten.

- The pump does not require particular maintenan-
ce.

- Utför inga arbeten när pumpen går.
- Om sugkorgen är igensatt och kapaciteten har

minskat väsentligt måste pumpen lyftas upp,
sugkorgen avlägsnas och rengöras i vatten med
en borste.

- Reparationer på pumpen och ändringar i de
elektriska anslutningarna får endast utföras av
yrkespersonal eller kundtjänstens tekniker. 

- Vid beställning av reservdelar ska alla uppgifter
på pumpens typskylt anges.
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9. Störningar, orsaker och åtgärder

OBSERVERA! Sand och igensättning orsakar ofta
störningar i pumpen. En pump utan stativ måste
hängas upp tillräckligt högt över schaktbotten
för att undvika att sand tränger in i pumpen.

Om överlastskyddet löser ut på nytt, måste
 pumpen underhållas av en specialist eller en
 tekniker från Wilos kundtjänst.

Om störningen inte upphör, vänd dig till din
installatör eller WILOs kundtjänst.

10. Montering - Demontering

OBSERVERA! Se till att inte förväxla delarna.
Gör pumpen STRÖMLÖS.
(Se Bild 9a och 9b.)

11. Reservdelar

Reservdelarna beställs hos lokala leverantörer
och/eller hos Wilos kundtjänst. 
För att undvika onödiga konsultationer och
 felaktiga beställningar ber vi er att vid varje
beställning ange samtliga data på typskylten.

Med reservation för tekniska ändringar!

Störning Orsak Åtgärd

Pumpen startar och stannar igen Fel spänning eller spänningsfall Kontrollera spänningen vid start: Otillräckliga
kabeldiametrar kan orsaka spänningsfall, vilket
förhindrar normal motordrift.

Avbrott i elkabeln till motorn Mät motståndet mellan faserna. Lyft pumpen
vid behov och kontrollera kabeln.

Motorskyddet har löst ut Kontrollera de inställda strömvärdena på den
termiska utlösaren och jämför dem med uppgif-
terna på typskylten.
Viktigt: Fortsätt inte med omstarter vid uppre-
pade utlösningar; ta reda på orsaken.
Framtvingade omstarter kan mycket snabbt
leda till överhettning och därmed motorskador.

Pumpen kopplas inte in/slås inte
från

Flottörbrytaren är blockerad eller kan
inte röra sig fritt

Kontrollera flottörbrytaren och se till att den
kan röra sig fritt.

Inget eller otillräckligt flöde För låg spänning Kontrollera försörjningsspänningen vid elkopp-
laren.

Sugkorgen är igensatt Lyft upp pumpen och rengör.

Spjället är stängt Öppna spjället.

Fel rotationsriktning på motorn
(trefasmotor)

Byt ut två valfria faser på elkopplaren.

Returflödesspärren är igensatt i stängd
position

Demontera och rengör returflödesspärren.

Vattenbrist eller för låg vattennivå i
schaktet

Kontrollera vattennivån i schaktet: Nivån ska
vara minst 0,15 mm över pumpens sugkorg när
pumpen är i drift.

Luft i pumpen Borra ett hål med 3 mm ø i i tryckledningen
mellan pumpen och backventilen (Se Bild. 3,
pos. 13).

Pumpen har för hög brytfrekvens För liten reglerdifferens på diffe-
renstryckmanometern 

Öka avståndet mellan in- och urkopplingspunk-
terna.

Fel flottörarrangemang Anpassa flottörarrangemanget för att reglera
pumpens bryttid.

Tryckkärlets lagringsvolym för låg eller
för lågt inställt inloppstryck

Kontrollera inställningen på kopplingstrycket
och justera den på nytt.
Kontrollera kärlets inloppstryck. Inloppstrycket
ska vara 0,3 bar lägre än pumpens inkoppling-
stryck.
Öka lagringsvolymen genom en ytterligare
behållare eller byt ut kärlet.

Returflödesspärren läcker Rengör och byt ut returflödesspärren.
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WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

Nord 
WILO SE 
Vertriebsbüro Hamburg 
Beim Strohhause 27 
20097 Hamburg 
T 040 5559490 
F 040 55594949 
hamburg.anfragen@wilo.com

Nord-Ost 
WILO SE 
Vertriebsbüro Berlin 
Juliusstraße 52–53 
12051 Berlin-Neukölln 
T 030 6289370 
F 030 62893770 
berlin.anfragen@wilo.com

Ost 
WILO SE 
Vertriebsbüro Dresden 
Frankenring 8 
01723 Kesselsdorf 
T 035204 7050  
F 035204 70570 
dresden.anfragen@wilo.com

Süd-Ost 
WILO SE 
Vertriebsbüro München 
Adams-Lehmann-Straße 44 
80797 München 
T 089 4200090 
F 089 42000944 
muenchen.anfragen@wilo.com

Süd-West 
WILO SE 
Vertriebsbüro Stuttgart 
Hertichstraße 10 
71229 Leonberg 
T 07152 94710  
F 07152 947141  
stuttgart.anfragen@wilo.com

Mitte 
WILO SE 
Vertriebsbüro Frankfurt 
An den drei Hasen 31 
61440 Oberursel/Ts. 
T 06171 70460 
F 06171 704665 
frankfurt.anfragen@wilo.com

West I 
WILO SE 
Vertriebsbüro Düsseldorf 
Westring 19 
40721 Hilden 
T 02103 90920  
F 02103 909215 
duesseldorf.anfragen@wilo.com

West II
WILO SE
Vertriebsbüro Dortmund
Nortkirchenstr. 100 
44263 Dortmund 
T 0231 4102-6560 
F 0231 4102-6565 
dortmund.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team 
Gebäudetechnik

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO SE, Werk Hof
Heimgartenstraße 1-3
95030 Hof
T 09281 974-550
F 09281 974-551

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7900

 

F 0231 4102-7126
kundendienst@wilo.com

Täglich 7-18 Uhr erreichbar
24 Stunden Technische 
Notfallunterstützung

– Kundendienst-Anforderung
– Werksreparaturen
– Ersatzteilfragen
– Inbetriebnahme
– Inspektion
– Technische  

Service-Beratung
– Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich
Zentrale Wiener Neudorf:
WILO Pumpen Österreich GmbH 
Wilo Straße 1 
A-2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
F +43 507 507-15 
office@wilo.at 
www.wilo.at

Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56 
A-5020 Salzburg 
T +43 507 507-13 
F +43 662 878470 
office.salzburg@wilo.at 
www.wilo.at

Vertriebsbüro Oberösterreich:
Trattnachtalstraße 7 
A-4710 Grieskirchen 
T +43 507 507-26 
F +43 7248 65054 
office.oberoesterreich@wilo.at 
www.wilo.at

Schweiz
EMB Pumpen AG 
Gerstenweg 7 
CH-4310 Rheinfelden 
T +41 61 83680-20 
F +41 61 83680-21 
info@emb-pumpen.ch 
www.emb-pumpen.ch

Erreichbar Mo–Do 7-18 Uhr, Fr 7-17 Uhr.

– Antworten auf
 –  Produkt- und Anwendungsfragen
 –  Liefertermine und Lieferzeiten

– Informationen über Ansprechpartner vor Ort

– Versand von Informationsunterlagen

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland

Standorte weiterer  
Tochtergesellschaften
Die Kontaktdaten finden Sie 
unter www.wilo.com.

Stand Oktober 2012


