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Инструкция за монтаж и експлоатация1 Обща информация

За този документ

Оригиналната инструкция за експлоатация е на немски език. Инструкци-

ите на всички други езици представляват превод на оригиналната инструк-

ция за експлоатация.

Инструкцията за монтаж и експлоатация е неразделна част от продукта. 

Тя трябва да бъде на разположение по всяко време в близост до продукта. 

Точното спазване на това изискване осигурява правилното използване 

и обслужване на продукта.

Инструкцията за монтаж и експлоатация съответства на модела на проду-

кта и актуалното състояние на стандартите за техническа безопасност към 

момента на отпечатването.

Декларация на ЕО за съответствие:

Копие от декларацията на ЕО за съответствие е неразделна част от тази 

инструкция за експлоатация.

При технически модификации на упоменатите в тази декларация конструк-

ции, които не са съгласувани с нас, декларацията губи своята валидност.

2 Безопасност
Тази инструкция за монтаж и експлоатация съдържа основни изисквания, 

които трябва да се спазват при монтажа, експлоатацията и поддръжката. 

Затова тази инструкция за монтаж и експлоатация трябва да бъде проче-

тена задължително преди монтажа и пускането в експлоатация от монта-

жника, както и от компетения специализиран персонал и от оператора.

Необходимо е спазването не само на общите изисквания за безопасност, 

посочени в т. 2 «Безопасност», но и на специалните изисквания и указания, 

маркирани със символи за опасност.

2.1 Символи за опасност, използвани в инструкцията

Символи:

Общ символ за опасност

Опасно високо електрическо напрежение

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Сигнални думи:

ОПАСНОСТ!

Изключително опасна ситуация.

Неспазването на изискването би довело до тежки и смъртоносни нара-

нявания.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Операторът може да получи (тежки) наранявания. «Предупреждение» 

означава, че при неспазване на указанието е вероятно да се стигне до 

(тежки) телесни повреди.

ВНИМАНИЕ!

Съществува опасност от повреда на продукта/системата при неспазване 

на изискванията. «Внимание» се отнася до възможни щети по продукта 

поради неспазване на указанието.

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Важна информация за работа с продукта. Насочва вниманието към въз-

можни проблеми.

Указанията, нанесени директно на продукта, като например.

• Стрелка за посоката на въртене/символ за посока на протичане,

• Обозначение на отворите,

• Фирмена табелка,

• Предупредителни стикери,

трябва непременно да бъдат спазвани, както и да се поддържат в добро, 

четливо и видимо състояние.

2.2 Обучение на персонала

Персоналът, извършващ монтажа, обслужването и поддръжката, трябва да 

има съответната квалификация за този вид дейности. Отговорностите, ком-

петенциите и контролът над персонала трябва да бъдат гарантирани от соб-

ственика. Ако членовете на персонала не разполагат с необходимите 

познания, то те следва да бъдат обучени и инструктирани. Ако е нужно, това 

може да стане по поръчка на собственика от производителя на продукта.

2.3 Рискове при неспазване на изискванията за безопасност

Неспазването на изискванията за безопасност е опасно за хората, за окол-

ната среда и за продукта/системата. Неспазването на указанията за безо-

пасност води до загубата на всякакво право на обезщетение.

В частност неспазването на изискванията за безопасност би довело до:

• Опасност от нараняване на хора от електрически, механични и бактери-

ални въздействия

• Заплаха за околната среда поради течове на опасни вещества,

• Повреда на имущество,

• Загуба на важни функции на продукта/системата,

• Повреди при неправилен начин на обслужване и ремонт.

2.4 Осъзнаване на нуждата от безопасност при работа

Трябва да се спазват указанията за безопасност, изброени в тази инструк-

ция за монтаж и експлоатация, съществуващите национални разпоредби 

за предотвратяване на аварии, както и евентуални вътрешни правила за 

труд, експлоатация и безопасност на собственика.
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2.5 Изисквания за безопасност към оператора
Този уред не е пригоден да бъде обслужван от лица (включително и деца) 
с ограничени физически, сензорни или умствени възможности или недос-
татъчен опит и/или недостатъчни познания, дори и ако тези лица бъдат 
надзиравани от отговорник по сигурността или ако са получили от него 
указания как да работят с уреда. 
Децата трябва да бъдат контролирани, така че да се изключи възмож-
ността да си играят с уреда.

• Ако горещи или студени компоненти на продукта/системата представля-
ват източник на опасност, те трябва да бъдат обезопасени срещу допир от 
страна на клиента.

• Защитата срещу допир на движещите се компоненти (например куплунг) 
не трябва да се отстранява при работещ продукт. 

• Течове на опасни флуиди (например взривоопасни, отровни, горещи) трябва 
да бъдат отвеждани така, че да не представляват заплаха за хората и за 
околната среда. Трябва да се спазват националните законови разпоредби. 

• По принцип лесно запалими материали не трябва да се допускат в близост 
до продукта.

• Да се спазват електротехническите изисквания за безопасност. Да се спазват 
разпоредбите на местните и общите нормативи (IEC, VDE и др.), както и на 
местните електроснабдителни дружества.

2.6 Указания за безопасност при работи по монтажа и поддръжката
Собственикът трябва да има грижата, всички работи по монтажа и под-
дръжката да се извършват от квалифициран персонал, запознат детайлно 
с инструкцията за монтаж и експлоатация.
Дейностите по обслужване, инспекция и ремонт на продукта/системата 
да се извършват само след изключването му. Непременно трябва да се 
спазва процедурата за спиране на продукта/системата, описана в инструкци-
ята за монтаж и експлоатация.
Непосредствено след приключване на работите всички предпазни и защитни 
устройства трябва да бъдат монтирани, респективно пуснати в действие 
отново.

2.7 Неоторизирана модификация и неоригинални резервни части
Неоторизирана модификация и неоригинални резервни части застраша-
ват сигурността на продукта/персонала и обезсилват дадените разясне-
ния от производителя относно безопасността. 
Изменения по продукта са допустими само след съгласуване с произво-
дителя. Оригиналните резервни части и одобрените от производителя 
аксесоари осигуряват безопасност. Използването на други части отменя 
отговорността за възникналите от това последици.

2.8 Неразрешен режим на работа
Експлоатационната безопасност на доставения продукт се гарантира само 
при използване по предназначение съгл. раздел 4 и 5 на инструкцията за 
монтаж и експлоатация. Да не се нарушават посочените гранични стойно-
сти на работните параметри.
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3 Транспорт и междинно съхранение
След като получите продукта, веднага проверете продукта и транспорт-

ната опаковка за повреди, получени при транспортиране. При установя-

ване на повреди при транспортирането трябва да направите необходи-

мите постъпки при спедитора в рамките на съответните срокове.

ВНИМАНИЕ! Опасност от физически наранявания и материални щети!

Неправилното транспортиране и неправилното междинно съхранение 

могат да доведат до повреда на продукта и нараняване на хора.

• При транспортиране и междинно съхранение помпата, включително 

опаковката, трябва да бъде защитена от влага, замръзване и механични 

увреждания.

• Размекнатите опаковки губят здравината си и могат да доведат до нара-

няване на хора поради изпадане на продукта.

• При транспортиране помпата може да бъде носена само за корпуса на 

мотора/помпата. Помпата в никакъв случай не трябва да се носи за 

модула/клемната кутия, кабела или разположения отвън кондензатор

4 Използване по предназначение
Високоефективните помпи от сериите Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD служат за 

циркулация на течности (без масла и течности, съдържащи масла) в

• Отоплителни системи с гореща вода

• Циркулационни системи за охлаждане и климатизация

• Затворени промишлени циркулационни системи

• Соларни инсталации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност за здравето!

Поради използваните материали помпите от серията Wilo-Stratos/-D не 

могат да бъдат използвани в системи за питейна вода и вода за храни-

телната промишленост. 

Освен това помпите от сериите Wilo-Stratos-Z/-ZD са подходящи за 

използване в

• Циркулационни системи за питейна вода
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5 Данни за изделието

5.1 Кодово означение на типовете        

Пример: Stratos-D 32/1-12

Stratos = Високоефективна помпа

D = Единична помпа
-D = Сдвоена помпа
-Z = Единична помпа за циркулационни системи за питейна вода
-ZD = Сдвоена помпа за циркулационни системи за питейна вода

32 32 = Фланцово присъединяване, присъед. размер 32

Резбово присъединяване: 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼)
Фланцово присъединяване:DN 32, 40, 50, 65, 80, 100
Комбиниран фланец (PN 6/10):DN 32, 40, 50, 65

1-12 1 = минимален регулируем напор в [m]
12 = максимален напор в [m] при Q = 0 m3/h

5.2 Технически характеристики

Макс. дебит Зависи от модела на помпата, виж каталога

Макс. напор Зависи от модела на помпата, виж каталога

Скорост Зависи от модела на помпата, виж каталога

Напрежение на ел. мрежа 1~230 V ±10 % съгласно DIN IEC 60038

Честота 50/60 Hz

Номинален ток Виж фирмената табелка

Индекс на енергийна 
ефективност (EEI)

Виж фирмената табелка

Клас на изолация Виж фирмената табелка

Степен на защита Виж фирмената табелка

Консумирана мощност P1 Виж фирмената табелка

Присъед. размери Виж кодовото означение на типовете

Присъединителни фланци Виж кодовото означение на типовете

Тегло на помпата Зависи от модела на помпата, виж каталога

Допустима температура 
на околната среда

-10 °C до +40 °C

Допустима температура 
на флуида

Системи за отопление, вентилация, климатизация:
-10 °C до +110 °C
Системи за циркулация на питейна вода:
до 3,57 mmol/l (20 °d): 0 °C до +80 °C

Температурен клас TF110

Макс. относителна 
влажност на въздуха

≤ 95 %

Степен на замърсяване 2 (IEC 60664-1)

Макс. допустимо 
работно налягане

PN 6/10 1) 
PN 16 2)
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Допустими работни 
флуиди
Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD

Вода за отопление (съгласно VDI 2035/VdTÜV Tch 1466)
Водно-гликолни смеси, макс. съотношение на сместа 1:1 
(при прибавяне на гликол работните данни на помпата 
трябва да бъдат коригирани в съответствие с по-големия 
вискозитет в зависимост от процентното съдържание на 
сместа)
Да се използват само маркови продукти с добавки за анти-
корозионна защита, да се вземат предвид данните, посо-
чени от производителя и информационните листи за 
безопасност.
При използване на други флуиди трябва да се получи 
одобрение от производителя на помпата.
Етилен/пропиленгликоли с добавки за защита срещу коро-
зия. Без вещества, свързващи кислород, без химически 
уплътнителни материали (внимавайте системата да бъде 
затворена по отношение на антикорозионната техника 
съгласно VDI 2035; нехерметичните места трябва да бъдат 
преработени).
Обичайните средства за защита срещу корозия 3)

без анодни инхибитори с корозионно действие (например 
по-малко от необходимото дозиране поради изразход-
ване).
Обичайните комбинирани продукти 3)

без неорганични или полимерни филмообразуващи 
вещества.
Обичайните охлаждащи разтвори 3)

Wilo-Stratos-Z/-ZD Питейна вода съгласно Директивата за питейната вода на 
ЕО. Изборът на материали на помпите отговаря на състоя-
нието на техническото развитие, като са спазени основните 
насоки на Федералното министерство на Германия по 
околната среда (UBA), упоменати в Немската наредба за 
питейната вода (TrinkwV). Химическите дезинфекционни 
препарати могат да доведат до увреждане на материалите.

Емисия на шум < 54 dB(A)
(в зависимост от модела на помпата)

ЕМС (Електромагнитна 
съвместимост)

Обща ЕМС: EN 61800-3

Емисия на електромаг-
нитни смущения

EN 61000-6-3

Устойчивост на електро-
магнитни смущения

EN 61000-6-2

Утечен ток при повреда ΔI ≤ 3,5 mA (виж също глава 7.2)
1) Стандартно изпълнение
2) Специално изпълнение, респ. допълнително оборудване (срещу доплащане)
3) Виж следващото предупредително указание

5.2 Технически характеристики
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ВНИМАНИЕ! Опасност от физически наранявания и материални щети!

Недопустими флуиди могат да разрушат помпата, както и да причинят 

наранявания на хора.

Непременно трябва да се спазват информационните листи за безопас-

ност и документацията на производителя!

• 3) Спазвайте данните на производителя за съотношенията на смесване.

• 3) Добавките трябва да се прибавят към работния флуид от напорната

    страна на помпата, дори и това да противоречи на препоръките на 

    производителя на добавките! 

ВНИМАНИЕ! Опасност от материални щети!

При смяна на работния флуид или при повторно наливане или доливане на 

добавки към работния флуид съществува риск от материални щети 

поради натрупване на химически вещества. Помпата трябва да се промива 

отделно достатъчно дълго време, така че да се гарантира, че старият 

флуид е напълно премахнат, дори и от вътрешните части на помпата.

При промиване с промяна на налягането, помпата трябва да се изключи от 

мрежата. Промиване с химически вещества не е подходящо за помпата, в 

такъв случай помпата трябва да се демонтира от системата, докато трае 

почистването.

Минимално входно налягане (над атмосферното налягане) на смукателния 

вход на помпата за избягване на кавитационни шумове (при температура 

на флуида TMed):  

Стойностите са валидни до 300 m над морското равнище, добавка за по-

високи местоположения: 0,01 bar/100 m нарастване на височината.

Присъед. размер TMed TMed TMed

-10°C...+50°C +95°C +110°C

Rp 1 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar

Rp 1¼ 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar

DN 32 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar

DN 40 (Hmax = 4 m, 8 m, 10 m) 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar

DN 40 (Hmax = 12m) 0,5 bar 1,2 bar 1,8 bar

DN 40 (Hmax = 16m) 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar

DN 50 (Hmax = 6 m, 8 m, 10 m) 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar

DN 50 (Hmax = 9 m, 12 m) 0,5 bar 1,2 bar 1,8 bar

DN 50 (Hmax = 16m) 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar

DN 65 (Hmax ≤ 9 m) 0,5 bar 1,2 bar 1,8 bar

DN 65 (Hmax = 12 m, 16 m) 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar

DN 80 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar

DN 100 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar
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5.3 Комплект на доставката

• Цялостна помпа

• 2 уплътнения при резбово присъединяване

• Топлоизолационна обвивка от две части (само при единични помпи, фиг. 1a, 

поз.3) 

• Материал: EPP, пенополипропилен

• Топлопроводимост: 0,04 W/m съгласно DIN 52612

• Запалимост: Клас B2 съгласно DIN 4102, FMVSS 302

• 8 броя подложни шайби M12 

(за фланцови болтове M12 при изпълнение с комбинирани фланци 

DN32-DN65)

• 8 броя подложни шайби M16 

(за фланцови болтове M16 при изпълнение с комбинирани фланци 

DN32-DN65)

• Инструкция за монтаж и експлоатация

5.4 Окомплектовка

Окомплектовката трябва да се поръча отделно:

• IF модули 

• Инфрачервени апарати за дистанционен контрол (инфрачервен монитор/

инфрачервено преносимо устройство)

За подробен списък, виж каталога.

6 Описание и функции

6.1 Описание на помпата

Високоефективните помпи Wilo Stratos са помпи с мокър ротор с магнитен 

ротор и вградено регулиране на диференциалното налягане. Помпата може да 

бъде монтирана като единична (фиг. 1a) или като сдвоена помпа (фиг. 1b).

1 Модул за регулиране

1.1 Инфрачервен интерфейс

1.2 Течнокристален дисплей

1.3 Бутон за настройка

2 Символ за посока на протичане

3 Топлоизолация

6.2 Функции на помпата
На корпуса на мотора се намира регулиращ модул с аксиална конструкция 
(фиг. 1a, поз. 1), който регулира диференциалното налягане на помпата до 
една определена зададена стойност, която може да се настройва в рам-
ките на диапазона на регулиране. В зависимост от режима на регулиране 
диференциалното налягане следва различни критерии. При всички режими 
на регулиране обаче помпата се адаптира постоянно към променящата се 
необходима мощност на системата, която възниква например при използ-
ване на термостатни вентили, зонови вентили или смесители.
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Съществените предимства на електронното регулиране са:

• Спестяване на енергия при същевременно редуциране на експлоатацион-

ните разходи,

• Намаляване на шумовете от протичащия флуид,

• Спестяване на пропускателните вентили.

Благодарение на подбора на материали и на конструкцията си високоефек-

тивните помпи от серията Wilo-Stratos-Z/-ZD са разработени специално за 

експлоатационните условия в циркулационни системи за питейна вода. 

При използване на серията Wilo-Stratos-Z/-ZD в изпълнението GG (корпус 

на помпата от сив чугун) в циркулационни системи за питейна вода трябва 

да се спазват съответните национални разпоредби и предписания. 

6.2.1 Режими на работа

Помпите от серията Stratos могат да работят в режимите «Отопление» 

или «Охлаждане/климатизация». Двата режима на работа се различават 

по толеранса към грешки при обработката на настъпилите съобщения за 

грешки.

Режим на работа «Отопление»:

Грешките се обработват с толеранс (както е обичайно), тоест в зависимост 

от вида на грешката помпата сигнализира за повреда едва тогава, когато 

една и съща грешка се появява многократно в рамките на определен 

период. 

За повече информация виж глава 10.1 и описанието «Съобщение за 

грешка/предупреждение» в «режим HV (отопление)». 

Режим на работа «Охлаждане/климатизация»:

При всички приложения, при които всяка грешка (в помпата или в системата) 

трябва да бъде разпозната бързо (напр. при климатични инсталации).

Всяка грешка, с изключение на грешка E10 (Блокиране), се сигнализира 

незабавно (< 2 сек.). При блокиране (E10) се извършват различни опити за 

повторен пуск, така че в този случай съобщението за грешка се извежда 

едва след макс. 40 сек. 

За повече информация виж глава 10.2 и описанието «Съобщение за грешка/

предупреждение» в «режим AC (охлаждане/климатизация)».

И в двата режима на работа се прави разлика между повреди и преду-

преждения. При повреди моторът се изключва, на дисплея се извежда 

кодът на грешката и повредата се сигнализира с червен светодиод.

Повредите винаги водят до активиране на SSM («сборен сигнал за повреда» 

от съответното реле).

При управление на сдвоени помпи (една сдвоена помпа или 2 единични 

помпи) след настъпване на грешка резервната помпа стартира в рамките 

на времето, посочено в таблицата по-долу.
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6.2.2 Режими на регулиране на диференциалното налягане 
• Δp-v: Електрониката променя зададената стойност на диференциалното 
налягане, което помпата трябва да поддържа, линейно между ½HS и HS. 
Зададената стойност на диференциалното налягане H намалява или нара-
ства заедно с промяната на дебита (фиг. 8), фабрична основна настройка.

• Δp-c: Електрониката поддържа диференциалното налягане, генерирано 
от помпата, на една постоянна, предварително зададена стойност HS 
в допустимите граници на работната област до максималната характерис-
тика (фиг. 9).

• Δp-T: Електрониката променя зададената стойност на диференциалното 
налягане, което помпата трябва да поддържа, в зависимост от измерената 
температура на флуида. Този режим на регулиране може да се настройва 
само с инфрачервен апарат за дистанционен контрол (окомплектовка) 
или посредством PLR/LON/CAN/Modbus/BACnet. При това са възможни две 
настройки (фиг. 10):
• Регулиране с положителна крива: 
С увеличение на температурата на работния флуид, зададената стой-
ност на диференциалното налягане се повишава линейно между HSmin 
и HSmax (настройка: HSmax > HSmin).

• Регулиране с отрицателна крива: 
С увеличение на температурата на работния флуид, зададената стой-
ност на диференциалното налягане намалява линейно между HSmin 
и HSmax (настройка: HSmax < HSmin).

6.2.3 Други режими на работа за икономия на енергия 

• Режим на ръчно управление: Скоростта на помпата се поддържа на едно 

постоянно ниво между nmin и nmax (фиг. 11). Режимът на ръчно управление 

деактивира регулирането на диференциалното налягане от модула.

• При активиран режим «автоматичен» помпата разполага със способността 

да разпознава минималната потребност от отоплителна мощност на сис-

темата посредством продължително понижаване на температурата на 

работния флуид и след това да превключва на икономичен режим. При 

увеличаваща се потребност от отоплителна мощност автоматично се 

превключва на режим на регулиране. Тази настройка гарантира, че енер-

гийното потребление на помпата ще бъде сведено до минимум и в пове-

чето случаи това е оптималната настройка.

Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD Време на 

стартиране

25/1-4,  25/1-6,  25/1-8, 30/1-4,  30/1-6,  30/1-8,  32/1-8,  40/1-4 около 9 сек.

25/1-10,  30/1-10,  32/1-10,  40/1-10,  50/1-10,  50/1-16,  65/1-16, 
80/1-6,  80/1-12,  100/1-6, 100/1-12

около 7 сек.

40/1-12,  50/1-9,  50/1-12,  65/1-6,  65/1-9 около 4 сек.

25/1-12,  30/1-12,  32/1-12,  40/1-8,  40/1-16,  50/1-6,  50/1-8,  65/1-12 около 3 сек.
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ВНИМАНИЕ! Опасност от материални щети!
Икономичният режим може да бъде активиран само тогава, когато е било 
извършено хидравлично изравняване на системата. При неспазване на 
това указание може да се стигне до замръзване на недостатъчно захра-
нени части на системата при ниски температури.

• Режимът на работа "Q-Limit" може да бъде комбиниран с другите режими на 
регулиране (Δp-v, Δp-c, Δp-T, ръчно управление) и позволява ограничаване 
на максималния дебит до 25% - 90% от максималния дебит Qmax.  При дос-
тигане на зададената стойност помпата се регулира по продължение на кри
вата на характеристиката на ограничението - и никога не преминава над нея.

ЗАБЕЛЕЖКА!  Режимът "Q-Limit" може да бъде настроен само от преноси-
мото инфрачервено устройство Wilo IR Stick (допълнителна окомплек-
товка). При използване на режима "Q-Limit" в системи, които не са 
хидравлично изравнени, е възможно да останат частични зони с недоста-
тъчно захранване. Вземете мерки за хидравлично изравняване.

6.2.4 Общи функции на помпата 
• Помпата е оборудвана с електронна защита от претоварване, която 
изключва помпата в случай на претоварване.

• Регулиращият модул е оборудван с енергонезависима памет за запаметя-
ване на данните. Така всички настройки и данни се запазват, независимо 
колко дълго продължава спирането на мрежовото ел. захранване. След 
възстановяване на захранването помпата продължава да работи с настрой-
ките, които са били в сила преди спирането на електричеството.

• Краткосрочен пуск на помпите: Помпите, които са били изключени от 
менюто (ON/OFF), от шинна команда, от инфрачервения интерфейс или от 
управляващ вход Ext.Off или 0-10V, се включват за кратко на всеки 24 часа, 
за да се избегне блокиране вследствие продължителен период на престой. 
За тази функция мрежовото захранване не трябва да се изключва.
Ако се предвижда изключване на мрежовото захранване за по-продъл-
жителен период, то краткосрочното пускане на помпите трябва да се 
извършва от управлението на отоплителната система/котела посред-
ством краткосрочно включване на мрежовото захранване. За тази цел 
преди изключване на мрежовото захранване помпата трябва да бъде 
включена от системата за управление (дисплей → символът на мотора/
модула свети).

• SSM: Контактът на сборния сигнал за повреда (безпотенциален НЗ контакт) 
може да бъде свързан към система за сградна автоматизация. Вътрешният 
контакт е затворен, когато в помпата няма ток, няма повреда или излизане 
на регулиращия модул от експлоатация. Начинът на действие на SSM е описан 
в глава 6.2.5, 10.1 и 10.2.

• За свързване на външни контролни устройства може да се направи разши-
ряване на системата посредством оборудване с допълнителни интерфей-
сни модули за комуникация. Опционално се предлагат аналогови и цифрови 
IF модули (виж Каталога).
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6.2.5 Режим на работа на сдвоени помпи
Сдвоените помпи или две единични помпи (инсталирани паралелно) 
могат да бъдат окомплектовани допълнително с вградена система за 
управление на сдвоени помпи.

• IF модули Stratos: За комуникация между помпите в регулиращия модул 
на всяка помпа се монтира по един IF модул, като двата модула се свърз-
ват помежду си посредством интерфейс за сдвоени помпи (DP).
Тази система за управление на сдвоени помпи има следните функции:

• Главна (Master)/подчинена (Slave) помпа: Регулирането на двете помпи 
става от главната помпа. Всички настройки се правят на главната помпа.

• Режим работна/резервна помпа: Всяка от двете помпи реализира разче-
тената напорна мощност. Другата помпа стои в готовност за случаи на 
повреда или работи, като се сменя с другата помпа. Работи винаги само една 
помпа. Режимът работна/резервна помпа е напълно активен също и при две 
единични помпи от еднакъв вид, инсталирани като сдвоена помпа.

• Оптимизиран режим основна/върхова помпа: В режим на работа на непълно 
натоварване хидравличната мощност се реализира първо само от едната 
помпа. Втората помпа се включва допълнително с оптимизиран к.п.д. тогава, 
когато сборът от консумираните мощности P1 на двете помпи стане по-малък 
от консумираната мощност P1 на едната помпа. В този случай двете помпи се 
ускоряват, ако е необходимо, синхронно до максималната скорост. Благода-
рение на този режим на работа се постига допълнително спестяване на елек-
троенергия спрямо обикновения режим на включване на върховата помпа 
(включване и изключване в зависимост от натоварването на системата). 
Режим на паралелна работа на две единични помпи е възможен само при 
помпи, за които има еквивалентен модел сдвоени помпи.

• При отказ/повреда на едната помпа, другата помпа работи като единична 
помпа съгласно зададените работни режими от главната помпа. Начинът 
на реакция при повреда зависи от режима на работа HV (отопление) или AC 
(охлаждане/климатизация) (виж глава 6.2.1).

• При нарушена комуникация: (напр. поради отпадане на захранващото 
напрежение на главната помпа): След 5 секунди подчинената помпа стартира 
и работи съгласно последния зададен работен режим от главната помпа.

• Размяна на помпите: Ако работи само едната помпа (режим работна/
резервна помпа, режим основна/върхова помпа или икономичен режим), 
то на всеки 24 часа ефективна работа следва размяна на помпите. Към 
момента на размяната работят и двете помпи, така че работата не спира.

ЗАБЕЛЕЖКА!  Ако е активиран режим на ръчно управление и същевре-

менно синхронен режим, винаги работят и двете помпи. Размяна на пом-

пите не се извършва.

По време на активиран икономичен режим след всеки 24 часа ефективна 

работа не се извършва размяна на помпите.

• SSM: Контактът на сборния сигнал за повреда (SSM) може да бъде свързан 

към централен комутаторен пункт. 



Инструкция за монтаж и експлоатация Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD 15

Български

Контактът SSM е свързан само на главната помпа: Сигнализират се само 
повредите на главната помпа (заводска настройка «SSM единичен»). Ако 
трябва да бъдат сигнализирани грешките както на главната, така и на под-
чинената помпа, то с помощта на инфрачервен апарат за дистанционен 
контрол (окомплектовка) функцията SSM на главната помпа трябва да бъде 
програмирана на «SSM сборен» (виж инструкцията за монтаж и експлоатация 
на инфрачервения монитор/инфрачервеното преносимо устройство). 
В такъв случай съобщението важи за целия агрегат. Изключение предста-
влява случаят, когато в главната помпа няма ток.
Контактът SSM е свързан на главната и на подчинената помпа: Повреда 
на главната или на подчинената помпа се сигнализира като единичен сигнал 
за повреда.

6.2.6 Значение на символите на течнокристалния дисплей 

ЗАБЕЛЕЖКА!  Четливостта на дисплея зависи много от зрителния ъгъл, 
под който го наблюдава операторът. Големите колебания в температу-
рата на околната среда ускоряват стареенето на дисплея и могат да дове
дат до ограничена четливост на дисплея.  

Символ Значение

Автоматичното превключване на икономичен режим е освободено. 
Активирането на икономичния режим става при минимална потреб-
ност от отоплителна мощност.

Помпата работи в икономичен режим (нощен режим) с минимална 
скорост.

(без символ)
Автоматичното превключване на икономичен режим е блокирано, 
тоест помпата работи само в режим на регулиране.

Икономичният режим е активиран от серийния цифров интерфейс 
или от «Ext.Min», и то независимо от температурата в системата.

Помпата работи с максимална скорост в режим на подгряване. 
Настройката може да бъде активирана само от серийния цифров 
интерфейс.

Помпата е включена.

Помпата е изключена.

Зададената стойност на диференциалното налягане е настроена 
на H = 5,0 m.

Режим на регулиране Δp-v, регулиране до променлива зададена 
стойност на диференциалното налягане (фиг. 8).
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Режим на регулиране Δp-c, регулиране до постоянна зададена 
стойност на диференциалното налягане (фиг. 9).

Режимът на ръчно управление деактивира регулирането от модула. 
Скоростта на помпата се поддържа на една постоянна скорост 
(фиг. 11). Скоростта се настройва от регулиращия бутон или се 
задава предварително посредством шинен интерфейс.

При активиран режим на работа "Q-Limit" се появява буквата „L“. 
Режимът на работа "Q-Limit" ограничава максималния дебит до 
предварително зададената стойност. Настройката е възможна 
само от преносимото инфрачервено устройство IR Stick (допълни-
телна окомплектовка).

Помпата е настроена на постоянна скорост (в случая 2.600 RPM) 
(ръчно управление).

При режима на ръчно управление скоростта, респ. зададеният напор 
за режим Δp-c или Δp-v на помпата се настройва от входа 0-10V на 
IF модулите Stratos Ext.Off, Ext.Min и SBM. В такъв случай регулира-
щият бутон няма функция за въвеждане на зададената стойност.

Режим на регулиране Δp-T, регулиране до зададена стойност на 
диференциалното налягане, която зависи от температурата (фиг. 10). 
Показва се актуалната зададена стойност HS. Този режим на регули-
ране може да бъде активиран само от инфрачервен апарат за дистан
ционен контрол (окомплектовка) или от серийния цифров интерфейс.

Всички настройки на модула, с изключение на зачистване на повреда, 
са блокирани. Блокировката се включва от инфрачервения апарат 
за дистанционен контрол (окомплектовка). Настройките и дебло-
кирането стават само от инфрачервени апарати за дистанционен 
контрол (окомплектовка).

Помпата се експлоатира със сериен интерфейс за данни. Функцията 
«вкл./изкл.» на модула не е активна. От модула могат да се настройват 
само , , положението на дисплея и зачистване на 
съобщения за повреди. С помощта на инфрачервен апарат за дис-
танционен контрол (окомплектовка) работата от интерфейса може 
временно да се прекрати (за проверка, за отчитане на данни). При 
определени IF модули менюто може да бъде отворено отново. 
(В такъв случай менюто може да бъде обслужвано ръчно, въпреки 
включения модул) (виж документацията на IF модули)

Помпата работи като подчинена помпа. 
Показанието на дисплея не може да бъде променено.

Сдвоената помпа работи в оптимизиран режим основна/върхова 
помпа (главна + подчинена помпа)

Сдвоената помпа работи в режим работна/резервна помпа 
(главна или подчинена помпа)

Символ Значение
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Структура на менюто: Съществуват три основни менюта. Основните менютата 

под показанието на основната настройка се извикват винаги от основно 

меню 1 посредством различно по продължителност натискане на регули-

ращия бутон.

• Основно меню 1 – Индикация на статуса (показание на работното състояние)

• Основно меню 2 – Операционно меню (настройка на основните функции):

•  Натиснете регулиращия бутон и го задръжте за повече от 1 сек.

• Основно меню 3 – Меню с опции (други настройки):

• Натиснете регулиращия бутон и го задръжте за повече от 6 сек.

ЗАБЕЛЕЖКА! След 30 сек. без въвеждане на стойност показанието се 

връща на меню 1 (индикация на работното състояние). Временни, непо-

твърдени промени се отхвърлят.

7 Монтаж и електрическо свързване

ОПАСНОСТ! Опасност за живота!

Неправилният монтаж и неправилното електрическо свързване могат 

да доведат до опасност за живота. Да се спазват електротехническите 

изисквания за безопасност.

• Монтажът и електрическото свързване да се извършват само от квали-

фициран персонал съгласно валидните разпоредби!

• Да се спазват разпоредбите за предотвратяване на аварии!

• Да се спазват разпоредбите на местните енергоснабдителни дружества!

Помпи с предварително монтиран кабел: 

• Никога не дърпайте кабела на помпата!

• Не прегъвайте кабела!

• Не поставяйте никакви предмети на кабела!

Появява се при помпи с определени IF модули (виж документацията 
на IF модули), когато от централата на сградната автоматизация има 
постъпило съобщение (Wink) към помпата.

Помпата е настроена в режим «Американски мерни единици».

Матрица с толеранс към грешки – активирана. 
Режим на работа Отопление (при повреди виж Глава 10)

Матрица с толеранс към грешки – деактивирана. 
Режим на работа Климатизация (при повреди виж Глава 10)

Символ Значение
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7.1 Монтаж

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от физически наранявания!
Неправилният монтаж може да доведе до нараняване на хора.

• Има опасност от премазване! 
• Има опасност от нараняване поради остри ръбове. Носете подходящи 
защитни средства (например ръкавици)!

• Има опасност от нараняване поради падане на помпата/мотора! Ако 
е необходимо, подсигурете помпата/мотора срещу падане с подходящи 
товарозахващащи средства!

ВНИМАНИЕ! Опасност от материални щети!
Неправилният монтаж може да доведе до повреди.

• Монтажът трябва да се извършва само от квалифициран персонал!
• Трябва да се спазват местните национални и регионални разпоредби!
• При транспортиране помпата може да бъде носена само за корпуса на 
мотора/помпата. Никога не носете помпата за модула/клемната кутия 
или за предварително свързания кабел. 

• Инсталация в сграда: 

Инсталирайте помпата в сухо, добре проветрено и защитено от прах 

помещение съгласно степента на защита (виж фирмената табелка на пом-

пата). Температури на околната среда под -10°C са недопустими.

• Инсталация извън сграда (външен монтаж):

• Помпата трябва да се инсталира в шахта (напр. шахта за осветление, 

кръгла шахта) с капак или в шкаф/корпус, който да служи като защита 

от атмосферни влияния. Температури на околната среда под -10°C са 

недопустими.

• Да се избягва директна слънчева светлина върху помпата.

• Помпата трябва да бъде така защитена, че в жлебовете за изтичане на 

кондензата да не се натрупват замърсявания. (фиг. 6)

• Помпата трябва да се защити срещу дъжд. Допуска се капеща вода 

отгоре, при условие, че електрическото присъединяване е изпълнено 

съгласно инструкцията за монтаж и експлоатация и клемната кутия 

е затворена правилно.

ВНИМАНИЕ! Опасност от материални щети!
При температури на околната среда, по-високи или по-ниски от допус-
тимите, трябва да се осигури достатъчно проветряване/отопление. 
Електронният модул може да се изключи поради твърде високи темпе
ратури. 
Никога не покривайте електронния модул с предмети. Оставяйте доста-
тъчно свободно пространство от най-малко 10 cm около електронния 
модул.

• Всички заваръчни и споителни работи трябва да бъдат извършени, преди 

да се инсталира помпата.
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ВНИМАНИЕ! Опасност от материални щети!

Замърсявания от тръбната система могат да разрушат помпата при екс-

плоатация. Преди да инсталирате помпата, промийте тръбната система.

• Предвидете затваряща арматура преди и след помпата.
• Закрепете тръбопроводите с подходящи приспособления към пода, тавана 
или стената, така че помпата да не поема теглото на тръбопроводите.

• При монтаж във входния тръбопровод на отворени системи предпазната 
серпентина трябва да се отклонява преди помпата (DIN EN 12828).

• Преди монтаж на единична помпа, свалете двете полусфери на топлоизо-
лацията (фиг. 5, поз. 1).

• Монтирайте помпата на лесно достъпно място, за да може в последствие 
лесно да се проверява или подменя.

• По време на монтажа/инсталацията трябва да се има предвид следното:
• Изпълнете монтажа без напрежение, с хоризонтално разположен пом-
пен вал (виж монтажните положения на фиг. 2a/2b).

• Уверете се, че е възможно инсталиране на помпата с правилната посока 
на протичане на флуида (сравни фиг. 2a/2b). Внимавайте за триъгълника 
на корпуса на помпата, указващ посоката (фиг. 1a, поз. 2). 

• Уверете се, че е възможно инсталиране на помпата в допустимо мон-
тажно положение (сравни фиг. 2a/2b). При необходимост завъртете 
мотора, включително регулиращия модул, виж глава Kap. 9.1.

ВНИМАНИЕ! Опасност от материални щети!

При недопустима позиция на модула съществува риск от попадане на 

капеща вода в модула. Позиция на модула с кабелната връзка нагоре не 

е допустима!

7.1.1 Монтаж на помпа с резбово тръбно присъединяване

• Преди да монтирате помпата, инсталирайте подходящи тръбни фитинги.

• При монтаж на помпата използвайте приложените плоски уплътнения 

между смукателя/нагнетателя и тръбните фитинги.

• Завийте холендровите гайки на резбата на смукателя/нагнетателя и ги 

затегнете с гаечен ключ или с тръбен ключ (тръбни клещи).

ВНИМАНИЕ! Опасност от материални щети!

При затягане на резбовите съединения не придържайте помпата за 

мотора/модула, а използвайте повърхностите, предвидени за поста-

вяне на ключ, на смукателя/нагнетателя.

• Проверете херметичността на тръбните фитинги.

Модел на помпата Размер на ключа [mm] Размер на ключа [mm]

Смукател Нагнетател

Stratos 25/1-4(6, 8, 10) 36 36

Stratos 30/1-4(6, 8, 10) 36 36

Stratos 25(30)/1-12 41 41
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7.1.2 Монтаж на помпа с фланцово присъединяване
Монтаж на помпи с комбиниран фланец PN6/10 (помпи с фланцово присъ-
единяване DN32 до DN 65 включително) и помпи с фланцово присъединя-
ване DN80/DN100.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от физически наранявания и материални 
щети!
При неправилно инсталиране фланцовото съединение може да бъде 
повредено и разхерметизирано. Има опасност от нараняване и опасност 
от материални щети поради изтичащ горещ работен флуид.

• Никога не свързвайте два комбинирани фланеца един с друг!
• Помпите с комбиниран фланец не могат да се използват при работни 
налягания PN16.

• Използването на осигурителни елементи (например пружинни шайби) 
може да доведе до нехерметичност на фланцовото съединение. Затова 
такива не са разрешени. Между главата на болта/гайката и комбинира-
ния фланец трябва да се използват приложените подложни шайби 
(фиг. 3, поз. 1).

• Допустимите моменти на затягане съгласно следващата таблица не трябва 
да бъдат превишавани, дори и ако се използват болтове с по-висока 
устойчивост (≥ 4.6), тъй като в противен случай може да се образува 
разтрошаване по ръбовете на елипсовидните отвори. По този начин 
болтовете губят предварителното затягане и фланцовото съединение 
може да стане нехерметично.

• Използвайте достатъчно дълги болтове. Резбата на болта трябва да 
стърчи от гайката поне с една навивка (фиг. 3, поз. 2).     

• Монтирайте подходящи плоски уплътнения между фланеца на помпата 
и контрафланеца.

DN 32, 40, 50, 65 Номинално налягане 
PN6

Номинално налягане 
PN10/16

Диаметър на болтовете M12 M16

Клас на устойчивост 4.6 или по-висок 4.6 или по-висок

Допустим момент на затягане 40 Nm 95 Nm

Мин. дължина на болтовете при

• DN32/DN40 55 mm 60 mm

• DN50/DN65 60 mm 65 mm

DN 80, 100 Номинално налягане 
PN6

Номинално налягане 
PN10/16

Диаметър на болтовете M16 M16

Клас на устойчивост 4.6 или по-висок 4.6 или по-висок

Допустим момент на затягане 95 Nm 95 Nm

Мин. дължина на болтовете при

• DN80 65 mm 65 mm

• DN100 70 mm 70 mm
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• Затягайте фланцовите болтове на два етапа, на кръст, до предписания 
момент на затягане (виж таблица 7.1.2).
• Етап 1: 0,5 x допустимия момент на затягане
• Етап 2: 1,0 x допустимия момент на затягане

• Проверете херметичността на фланцовите съединения.

7.1.3 Изолиране на помпата в системи за отопление
Преди да пуснете помпата в експлоатация, поставете двете половини на 
топлоизолацията и ги притиснете една към друга, така че щифтчетата да 
влязат в насрещните отвори.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от изгаряне!
Цялата помпа може да се нагорещи много. При последващо поставяне 
на изолацията по време на работа на помпата има опасност от изгаряне. 

7.1.4 Изолация на помпата в системи за охлаждане/климатизация
• Топлоизолационната обвивка, включена в комплекта на доставката (фиг. 5, 
поз. 1), е допустима само в системи за отопление/циркулация на питейна 
вода с температури на работния флуид над +20 °C, тъй като тази топло-
изолационна обвивка не обгръща корпуса на помпата с дифузна изолация.

• При използване в системи за охлаждане и климатизация, използвайте 
обичайни, устойчиви на дифузия изолационни материали.

ВНИМАНИЕ! Опасност от материални щети!
Ако устойчивата на дифузия изолация се монтира от клиента, то корпу-
сът на помпата трябва да бъде изолиран само до разделителната фуга 
на мотора. Отворите за отвеждане на кондензат трябва да останат сво-
бодни, така че образуващата се в мотора кондензна влага да може да се 
оттича безпрепятствено (фиг. 6). В противен случай образуващият се 
кондензат в мотора може да доведе до електрически повреди.

7.2 Електрическо свързване

ОПАСНОСТ! Опасност за живота!
При неправилно електрическо свързване съществува опасност за живота 
поради токов удар.

• Електрическото свързване трябва да се извърши само от електротех-
ник, който има разрешение от местното електроразпределително дру-
жество, съобразно валидните местни разпоредби.

• Преди да започнете работа по помпата, прекъснете всички полюси на 
захранващото напрежение. Работата по модула може да започне едва 
след като изминат 5 минути заради все още наличното напрежение, 
което при допир е опасно за хората.

• Проверете, дали всички изводи (също и безпотенциалните контакти) са 
без напрежение.

• Не пускайте помпата в експлоатация при повреден регулиращ модул.
• При непозволено отстраняване на елементите за регулиране и копче-
тата на регу лиращия модул, съществува опасност от токов удар при 
допир до вътрешните електрически части.
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• Помпата не трябва да бъде свързвана към непрекъсваемо токозахран-
ване (UPS или така наречените IT мрежи)

ВНИМАНИЕ! Опасност от материални щети!
Неправилното електрическо свързване може да доведе до материални 
щети.

• При включване на погрешно напрежение моторът може да бъде повреден!
• Задействането посредством триод Triacs/полупроводниково реле 
трябва да се проверява във всеки отделен случай, тъй като електрони-
ката може да бъде повредена или EMV (електромагнитната съвмести-
мост) може да бъде негативно засегната!

• При включване/изключване на помпата чрез външни устройства за 
управление регулирането на мрежовото напрежение (напр. чрез упра-
вление пулс-пакет) трябва да се деактивира, за да се избегнат повреди 
в електрониката.

• Видът на тока и напрежението на мрежовото захранване трябва да съот-
ветстват на данните от фирмената табелка.

• Електрическото свързване трябва да се изпълни със стационарен захран-
ващ кабел (3 x 1,5 mm2 минимално напречно сечение), който е снабден 
с щепселно съединение или многополюсен прекъсвач с ширина на кон-
тактния отвор най-малко 3 mm.

• Ако изключването се извършва посредством мрежово реле на клиента, 
то трябва да се изпълнят следните минимални изисквания: Номинален 
ток ≥ 10 A, номинално напрежение 250 VAC

• Защита с предпазители: 10/16 A, инерционни или автоматични предпази-
тели с характеристика C
• Сдвоени помпи: Двата мотора на сдвоената помпа трябва да се оборуд-
ват с отделен изключващ се захранващ кабел и отделна защита с пред-
пазители към мрежата.

• Не е необходимо клиентът да осигурява защитен прекъсвач на мотора. 
Ако в инсталацията вече има наличен такъв, то той трябва да бъде обхо-
ден или настроен на максикмалната възможна стойност на тока.

• Утечен ток на всяка помпа Ieff ≤ 3,5 mA (съгласно EN 60335)

• Препоръчва се помпата да бъде защитена с прекъсвач за дефектнотокова 

защита. 

Обозначение:  FI –  или 

При оразмеряване на прекъсвача за дефектнотокова защита трябва да се 

има предвид броят на свързаните помпи и номиналните токове на мото-

рите им.
• При използване на помпата в системи с температури на водата над 90 °C 

трябва да се използва термоустойчив захранващ кабел.

• Всички захранващи кабели трябва да бъдат положени така, че в никакъв слу-

чай да не влизат в допир с тръбопровода и с корпусите на помпата и на мотора.

• За да се гарантира защитата от капеща вода и намаляване на натоварва-

нето на кабелните съединения с резба, използвайте кабели с подходящ 

външен диаметър (виж таблица 7.2) и затегнете добре притискателните 
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елементи. Освен това кабелите в близост до кабелното съединение трябва 

да се огънат в отводна примка, която служи за отвеждане на събралата се 

капеща вода. Свободните кабелни съединения трябва да бъдат затворени 

с наличните уплътнителни шайби и да бъдат затегнати добре.

ОПАСНОСТ! Опасност за живота поради токов удар!

В контактите на интерфейса на IF модул може да има опасно контактно 

напрежение.

Ако в шахтата за модула няма включен IF модул (окомплектовка), то 

тапата (фиг. 7, поз. 1) трябва да покрива интерфейса на IF модула така, 

че да няма опасност от напрежение при допир. 

Внимавайте за правилното поставяне.

• Експлоатирайте помпите само с правилно завинтен капак на модула. 

Внимавайте за правилното прилягане на уплътнението на капака.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от физически наранявания и материални 

щети!

При повредени капаци на входните и изходните отвори за въздух (черни 

капаци), степента на защита и електрическата безопасност вече не са 

гарантирани. Проверете положението и закрепването на капаците. 

• Свързване на кабелните съединения с резба:

В следващата таблица са показани различните възможности за свързване 

на отделните кабелни съединения с резба със съответните комбинации от 

електрически вериги в един кабел. При това трябва да се спазват разпо-

редбите на DIN EN 60204-1 (VDE 0113, стр.1):

• Пар. 14.1.3 по смисъл: Проводници от различни електрически вериги 

могат да бъдат част от един и същ многожилен кабел, ако изолацията 

е достатъчна за най-голямото напрежение, налично в кабела.

• Пар. 4.4.2 по смисъл: При риск от влошаване на функциите поради ЕМС, 

сигналните проводници с ниско ниво трябва да бъдат отделени от сил-

нотоковите проводници.

Резба: PG 13,5 PG 9 PG 7

Диаметър 
на кабела:

8...10 mm 6...8 mm 5...7 mm

1. Функция

Тип на кабела

Мрежов 
проводник 
SSM
5x1,5 mm²

Управление на 
сдвоени помпи

2-жилен кабел 
(l ≤ 2,5 m)

2. Функция

Тип на кабела

Мрежов 
проводник
3x1,5 mm²
3x2,5 mm²

SSM

2-жилен кабел

Управление на 
сдвоени помпи
2-жилен кабел 
(l ≤ 2,5 m)
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Taблица 7.2

ОПАСНОСТ! Опасност за живота поради токов удар
Ако мрежовият проводник и проводникът SSM бъдат прокарани заедно 
в един 5-жилен кабел (табл. 7.2, изпълнение 1), то проводникът SSM 
не трябва да се експлоатира със защитно ниско напрежение, тъй като 
в противен случай може да се получи прехвърляне на напрежение.

• Заземете помпата/системата съобразно изискванията.
• L, N,  : Мрежово захранващо напрежение: 1~230 VAC, 50/60 Hz, 

DIN IEC 60038, Алтернативно е възможно ел. захранване между 2 фази на 
трифазна мрежа с напрежение между фази при съединяване на триъгъл-
ници 3~230 VAC, 50/60 Hz.

• SSM: Вграден сборен сигнал за повреда е на разположение на клемите SSM 
като безпотенциален НЗ контакт. Натоварване на контакта:
• Минимално допустимо: 12 V DC, 10 mA
• Максимално допустимо: 250 V AC, 1 A

• Честота на включване:
• Включване/изключване от мрежовото напрежение ≤ 20/24 h
• Включване/изключване от Ext.Off, 0-10V или от цифров, сериен интер-
фейс ≤ 20/h

3. Функция

Тип на кабела

Мрежов 
проводник

3x1,5 mm²
3x2,5 mm²

SSM/0...10V/Ext.Off
или
SSM/0...10V/Ext.Min
или
SSM/SBM/0...10V
или
SSM/SBM/Ext.Off
Многожилен управля-
ващ кабел, брой на 
жилата съобразно броя 
на управляващите 
кръгове, евентуално 
екраниран

Управление на 
сдвоени помпи

2-жилен кабел 
(l ≤ 2,5 m)

4. Функция

Тип на кабела

Мрежов 
проводник
3x1,5 mm²
3x2,5 mm²

Сериен цифров интер-
фейс
Шинен кабел

Управление на 
сдвоени помпи
2-жилен кабел 
(l ≤ 2,5 m)

5. Функция

Тип на кабела

Мрежов 
проводник
3x1,5 mm²
3x2,5 mm²

Сериен цифров интер-
фейс
Шинен кабел

Сериен цифров 
интерфейс
Шинен кабел

Резба: PG 13,5 PG 9 PG 7
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8 Пускане в експлоатация
Непременно трябва да се спазват указанията за опасности и предупреж-
денията от глави 7, 8.5 и 9!
Преди пускане на помпата в експлоатация проверете, дали тя е монтирана 
и свързана правилно.

8.1 Пълнене и обезвъздушаване

ЗАБЕЛЕЖКА: Непълното обезвъздушаване води до образуване на шумове 
в помпата и системата.

Напълнете и обезвъздушете правилно системата. Обезвъздушаване на ротор-
ното помещение на помпата се извършва автоматично още след кратко време 
на експлоатация. Кратковременната работа на сухо не вреди на помпата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от физически наранявания и материални 
щети!
Не се разрешава развиване на моторната глава или на фланцовото съе-
динение/тръбния фитинг с цел обезвъздушаване!

• Опасност от изгаряне!
Изтичащият флуид може да причини наранявания на хора и материални 
щети.

• Опасност от изгаряне при досег с помпата! 
В зависимост от работното състояние на помпата, респ. на системата (тем-
пература на работния флуид) цялата помпа може да се нагорещи много. 

8.2 Настройка на менюто

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от изгаряне!
В зависимост от експлоатационното състояние на системата е възможно 
цялата помпа да се нагорещи много. Има опасност от изгаряне при докос-
ване на металните повърхности (напр. охлаждащите ребра, корпуса на 
мотора, корпуса на помпата). Настройката на регулиращия модул може 
да се извършва по време на експлоатацията посредством регулиращия 
бутон. При това обаче не трябва да се докосват горещите повърхности.

8.2.1 Начин на използване на регулиращия бутон (фиг. 1a, поз. 1.3)
• Когато дисплеят показва основната настройка, при натискане на бутона (при 

1-во меню: натискане по-дълго от 1 s) едно след друго в определена после-
дователност се отварят отделните менюта за настройка. Съответният актуа-
лен символ мига. Посредством завъртане на бутона наляво или надясно могат 
да бъдат променяни параметрите напред или назад на дисплея. Новият зада-
ден символ мига. При натискане на бутона новата настройка се възприема. При 
това показанието преминава на следващата възможна настройка.

• Зададената стойност (диференциално налягане или скорост) в основната 
настройка се променя посредством завъртане на регулиращия бутон. Новата 
стойност мига. При натискане на бутона новата зададена стойност се възпри-
ема.

• Ако новата настройка не бъде потвърдена, то след 30 секунди се възприема 
старата стойност и на дисплея се показва отново основната настройка.
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8.2.2 Настройка на позиционирането на дисплея

• В зависимост от съответното разположение на регулиращия модул – 

в хоризонтално или във вертикално монтажно положение – позицио-

нирането на показанието на дисплея също може да бъде завъртяно на 90°. 

Настройката на позиционирането може да бъде направена в подменю 3. 

Положението на дисплея, което се определя от основната настройка, се 

показва от символа «ON» (за хоризонтално монтажно положение), който 

мига. При завъртане на регулиращия бутон показанието на дисплея може 

да бъде завъртяно. Символът «ON» за вертикално монтажно положение 

започва да мига. При натискане на регулиращия бутон настройката се 

потвърждава.  

8.2.3 Настройки в подменютата

При обслужване на дисплея на една единична помпа едно след друго се 

показват следните менюта: 

• Режим на работа на единични помпи:  Настройка при първо пускане 

в експлоатация/Последователност на менютата при текуща експлоатация 

(хоризонтално позициониране на показанието на дисплея) 

Хоризонтално Вертикално Настройка
 

Настройка на положението 
в подменю 3
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Течнокристален дисплей Настройка

При включване на модула на дисплея се появя-
ват за 2 секунди всички символи. След това се 
появява актуалната настройка .

Актуална (основна) настройка 
(заводска настройка):

H 5,0 m • Напр. зададен напор Hs = 5,0 m 
същевременно ½ Hmax (заводската 
настройка зависи от модела на 
помпата)

• Режим на регулиране Δp-v

• Помпата работи в режим на регули-
ране, икономичният режим е бло-
киран (виж също подменю  ).

 • липсва = единична помпа 

Посредством завъртане на регулира-
щия бутон зададената стойност за 
диференциалното налягане се про-
меня. Новата зададена стойност на 
диференциално налягане мига.

Посредством кратко натискане на 
бутона новата настройка се възприема.
Ако бутонът не бъде натиснат, то след 
30 секунди новата зададена мигаща 
стойност за диференциалното наля-
гане се връща отново на предишната 
стойност.

Натиснете бутона > 1 s.
Показва се следващото подменю .

Ако в продължение на 30 секунди не бъде направена никаква настройка 
в следващите менюта, на дисплея отново се показва основната настройка .
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Настройка на показанието на дисплея 
вертикално/хоризонтално
Настроеното положение на дисплея се показва 
чрез примигващия символ «ON».

При завъртане на регулиращия бутон 
се активира другото положение на 
дисплея.

Настройката се възприема.

Актуално настроеният режим на регулиране мига.

Посредством завъртане на регулира-
щия бутон могат да бъдат избрани 
други режими на регулиране. Новият 
избран режим на регулиране мига.

Посредством натискане на бутона 
новият режим на регулиране се въз-
приема и се преминава в следващото 
меню.

Течнокристален дисплей Настройка
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Подменю  се показва само тогава, когато 
е бил свързан IF модул Stratos с вход 0-10V.
На дисплея се показва символът «10V»
Включване/изключване на вход 0-10V

Активиране на вход 0-10V: 
На дисплея се показва символът «ON» 
и «символът за модул-мотор»
Не е възможна ръчна настройка на зададената 
стойност от регулиращия бутон. Индикацията 
«10V» се вижда в основната настройка .

Настройката може да бъде променена 
чрез завъртане на регулиращия бутон.

Деактивиране на вход 0-10V: 
На дисплея се показва символът «OFF».

Настройката се възприема.

Ако входът е бил включен, то показанието 
отива на подменю .

  

Ако на контакта 0-10V няма входящо напреже-
ние, на дисплея се показва символът «Off», 
а «символът за мотор» не се показва.

Течнокристален дисплей Настройка
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Включване/изключване на помпата

Включване на помпата: 
На дисплея се показва символът «ON» 
и «символът за модул-мотор»

Настройката може да бъде променена 
чрез завъртане на регулиращия бутон.

Изключване на помпата: 
На дисплея се показва символът «OFF».

Настройката се възприема.

При изключена помпа «символът за мотор» 
изчезва.

Освобождаване/блокиране на икономичния 
режим Мигат или

нормален режим на регулиране, 
икономичен режим блокиран

икономичен режим освободен:

се показва на дисплея по време на 
автоматичния режим на регулиране, 

или по време на икономичния 
режим

Изберете една от двете възможни 
настройки чрез завъртане на регули-
ращия бутон.

Настройката се възприема.  
Показанието на дисплея преминава 
в следващото меню.

Подменю  се прескача, когато:
• експлоатацията на помпата става 
с IF модули Stratos

• е бил избран режим на ръчно управление,
• е бил активиран вход 0...10V.

BПри режим на работа на единични помпи показанието на дисплея 
се връща обратно на основната настройка . 
В случай на повреда преди основната настройка  се показва 
менюто за грешки . При режим на работа на сдвоени помпи 
показанието на дисплея преминава в меню .

Течнокристален дисплей Настройка
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• Режим на работа на сдвоени помпи: 

Настройка при първо пускане в експлоатация 

Течнокристален дисплей Настройка

При включване на модула на дисплея се появя-
ват за 2 секунди всички символи.
След това се появява менюто .

На дисплея на двете помпи мига символът 
MA = Главна помпа (Master).
Ако не бъде направена никаква настройка, 
и двете помпи работят с постоянно дифе-
ренциално налягане 
(Hs = ½ Hmax при Q = 0 m3/h).

При натискане  на регулиращия бутон на 
лявата помпа, тя се определя като главна помпа 
и на дисплея се показва менюто за избор на 
режим . На дисплея на дясната помпа авто-
матично се появява символът SL = Slave (подчи-
нена помпа).

По този начин е настроен изборът: лява помпа – 
главна, дясна помпа – подчинена. След това 
въртящият се бутон на подчинената помпа вече 
не играе никаква роля. 
Настройки на подчинената помпа не са възможни.

Положението на показанието на дисплея не може 
да бъде променено от подчинената помпа. 
Положението на показанието на дисплея на 
подчинената помпа се възприема от настрой-
ката, направена на главната помпа.
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Режим на работа на сдвоени помпи: Последователност на менютата при 

текуща работа

При включване на модула на дисплея се появяват за 2 секунди всички 

символи . След това се появява актуалната настройка . При «пре-

листване» на дисплея на главната помпа (MA) се появяват менюта ...  

в същата последователност, както при единичната помпа. След това се 

показва меню MA, което остава като постоянно показание.

Течнокристален дисплей Настройка

Посредством  от главната помпа на този 
дисплей се показва символът SL (подчинена 
помпа). Ако символът SL бъде потвърден чрез 

, другата помпа (дясната) става главна 
помпа. 
По този начин се прави размяна на главната 
и подчинената помпа. Сега вече програмира-
нето може да се извършва само от дясната 
(главната) помпа.
Настройки на подчинената помпа не са въз-
можни. Смяната на главна и подчинена помпа 
е възможна само от главната помпа.

Меню за избор на режим основна/върхова 
помпа или режим работна/резервна помпа
Показва се актуалната настройка:

Режим основна/върхова помпа, 
или

Режим работна/резервна помпа

При завъртане на регулиращия бутон 
светва другата настройка.

Настройката се възприема.

На дисплея се показва отново основната 
настройка .
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• Меню при IF модули с шинна функция:   

Течнокристален дисплей Настройка

Съобщение до сградната техника
Символът «Id» (идентификационен номер) се 
появява при свързани IF модули със сериен 
цифров интерфейс (не при PLR), за да сигнали-
зира, че трябва да бъде изпратено съобщение 
до централата на сградната техника. (за сервизни 
цели или за пускане на сградната автоматизация 
в експлоатация).

При завъртане на регулиращия бутон 
символът «Id» започва да мига 

Съобщението «Id» се изпраща до 
сградната техника.

На дисплея се показва следващото меню.
Ако съобщението не трябва да бъде изпратено, 
регулиращият бутон може да бъде въртян, 
докато символът «Id» престане на мига. При 
натискане на бутона на дисплея се показва 
следващото меню

Настройка на шинния адрес 
«OFF»: Шинната комуникация е изключена

се появява на дисплея и показва 
комуникация през серийни интер-
фейс за данни.

При завъртане на регулиращия бутон 
се избира шинен адрес (напр.64).
Диапазонът на адресите зависи от 
използваната шинна система (виж 
съответната инструкция за монтаж 
и експлоатация).

Настройката се възприема

На дисплея се показва следващото меню.
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• Меню с опции: Настройка на режим на отопление (HV)/охлаждане-

климатизация (AC) и превключване от международната измервателна 

система SI на американски мерни единици (US)

Течнокристален дисплей Настройка

Конфигурация на IF модулите
Тази настройка служи за конфигуриране на IF 
модулите (напр. скорост на предаване, Bit фор-
мат). A, C, E и F са свободни параметри. Какви 
менюта и какви отделни параметри ще се 
извеждат, зависи от съответния IF модул. Виж 
инструкцията за монтаж и експлоатация на IF 
модулите! 

Посредством завъртане на регулира-
щия бутон стойностите могат да бъдат 
променяни.

Настройката се възприема

На дисплеят се показва отново основната 
настройка .

Течнокристален дисплей Настройка

Настройка на режим на отопление (HV)/
охлаждане-климатизация (AC)

От основната настройка (основно 
меню 1) натиснете регулиращия 
бутон > 6 секунди.

В рамките на тези 6 секунди първо – след около 
1 секунда – се появява основно меню 2 (под-
меню , Настройка на показанието на дисплея).
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• Индикация на повреда: Единична и сдвоена помпа

Течнокристален дисплей Настройка

След още 5 секунди на дисплея се показва 
основно меню 3 
Появява се символът «HV» (заводска настройка).

При завъртане на регулиращия бутон 
настройката може да бъде проме-
нена на режим охлаждане/климати-
зация (AC). 
Символът «AC» мига.

Настройката се възприема.

Показанието на дисплея преминава в следва-
щото меню.

Превключване от мерни единици SI на амери-
кански мерни единици (US)

Показва се символът «m ft», актуално зададената 
мерна единица мига. (заводска настройка – [m]).

Настройката може да бъде проме-
нена на [ft] чрез завъртане на регули-
ращия бутон. Новата настройка мига.

Настройката се възприема.

На дисплеят се показва отново основната 
настройка .

Ако в продължение на 30 секунди не бъде направена никаква настройка в менюто, 
на дисплея отново се показва основната настройка .

Течнокристален дисплей Настройка

В случай на повреда актуалната грешка се сиг-
нализира посредством символа E = Error, номера 
на кода и чрез мигане на източника на грешката 
– мотор, регулиращ модул или ел. захранване.

За номерата на кодовете и тяхното значение – 
виж глава 10.
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8.3 Избор на режим на регулиране 

Вид система Системни условия Препоръчи-
телен режим 
на регулиране

Отоплителни/вентила-
ционни/климатични 
системи със съпроти-
вление в предавател-
ната част (стайно 
отоплително тяло + 
термостатен вентил) 
≤ 25% от общото 
съпротивление

1. Системи с две тръби с термостатни/
зонови вентили и малък авторитет на 
потребителите (съотношение между 
действителните разликите 
в налягането)
• HN > 4 m
• Много дълги разпределителни тръ-
бопроводи

• Силно дроселирани спирателни 
клапани на щранговете

• Регулатори на диференциалното 
налягане на щранга

• Големи загуби на налягане в тези 
части на системата, през които пре-
минава целия обемен поток (котел/
хладилна машина, евентуално топ-
лообменник, разпределителен тръ-
бопровод до първото разклонение)

2. Първични кръгове с големи загуби на 
налягане

Δp-v

Циркулационни системи 
за питейна вода със 
съпротивление в про-
изводителния кръг 
≥ 50% от съпротивле-
нието в нагнетателния 
щранг

3. Циркулационни системи за питейна 
вода с термостатично регулиращи 
спирателни арматури на щранга

Отоплителни/вентила-
ционни/климатични 
системи със съпроти-
вление в производи-
телния/разпредели-
телния кръг ≤ 25% от 
съпротивлението 
в предавателната част 
(стайно отоплително 
тяло + термостатен вен-
тил)

1. Системи с две тръби с термостатни/
зонови вентили и висок авторитет на 
потребителите (съотношение между 
действителните разлики 
в налягането)
• HN ≤ 2 m
• Преустроени гравитационни системи
• Пренастройване на големи тем-
пературни разлики (напр. топлина от 
външен източник)

• Малки загуби на налягане в тези части 
на системата, през които преминава 
целия обемен поток (котел/хладилна 
машина, евентуално топлообменник, 
разпределителен тръбопровод до 
първото разклонение)

2. Първични кръгове с малки загуби на 
налягане

3. Подови отопления с термостатни или 
зонови вентили

4. Системи с една тръба с термостатни 
вентили или спирателни клапани на 
щранговете

Δp-c
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Циркулационни сис-
теми за питейна вода 
със съпротивление 
в производителния кръг 
≤ 50% от съпроти-
влението в нагнетател-
ния щранг

5. Циркулационни системи за питейна 
вода с термостатично регулиращи 
спирателни арматури на щранга

Отоплителни системи 1. Системи с две тръби
• Помпата е монтирана в тръбо-
провода за правия поток.

• Температурата в тръбопровода за 
правия поток зависи от атмос-
ферните условия.
При нарастваща температура 
в тръбопровода за правия поток, 
обемният поток се увеличава.

2. Системи с една тръба
• Помпата е монтирана в тръбо-
провода за обратния поток.

• Температурата на правия поток 
е постоянна.
При нарастваща температура 
в тръбопровода за обратния поток, 
обемният поток намалява.

3. Първични кръгове с горивен котел
• Помпата е монтирана в тръбо-
провода за обратния поток.
При нарастваща температура 
в тръбопровода за обратния поток, 
обемният поток намалява.

Δp-T

Циркулационни сис-
теми за питейна вода

4. Циркулационни системи за питейна 
вода с термостатично регулиращи 
спирателни арматури на щранга или 
постоянен обемен поток. 
При нарастваща температура 
в циркулационния тръбопровод, 
обемният поток намалява.

Отоплителни/вентила-
ционни/климатични 
системи
Циркулационни сис-
теми за питейна вода

1. Постоянен обемен поток Режим 
на ръчно 

управление

Отоплителни системи 1. Всички системи
• Помпата е монтирана в тръбо-
провода за правия поток.

• Температурата в тръбопровода за 
правия поток намалява през пери-
одите на слабо натоварване (напр. 
през нощта).

• Помпата работи без външно упра-
вление 24 h към мрежата.

Икономичен 
режим

Вид система Системни условия Препоръчи-
телен режим 
на регулиране
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8.4 Настройка на помпената мощност

При проектирането системата е изчислена за една определена работна 

точка (точка на хидравлично пълно натоварване при изчислена максимална 

потребност от отоплителна мощност). При пускане в експлоатация пом-

пената мощност (напор) се настройва според работната точка на системата. 

Фабричната настройка не отговаря на помпената мощност, необходима за 

системата. Тази мощност се определя с помощта на диаграмата 

с характеристиките на избрания модел помпа (от каталога/таблицата 

с параметри). Виж също фиг. 8 до 10.

Режими на регулиране Δp-c, Δp-v и Δp-T:

Δp-c (фиг. 9) Δp-v (фиг. 8) Δp-T (фиг. 10)

Работна точка на 
характеристи-
ката «макс.»

Начертайте линия от работната точка 
наляво. Отчетете зададената стойност HS 
и настройте помпата на тази стойност.

Настройките трябва 
да се направят съо-
бразно условията 
на системата от 
серийния цифров 
интерфейс или 
с инфрачервен 
апарат за дистан-
ционен контрол 
(окомплектовка) от 
сервизната служба.

Работна точка 
в диапазона на 
регулиране

Начертайте линия 
от работната точка 
наляво. Отчетете 
зададената стой-
ност HS и настройте 
помпата на тази 
стойност.

Отидете по обичай-
ната характеристика 
до характеристиката 
«макс», след това 
хоризонтално 
наляво, отчетете 
зададената стой-
ност HS и настройте 
помпата на тази 
стойност.

Диапазон на 
настройка

Hmin, Hmax 
виж каталога

Tmin: 20 ... 100 °C
Tmax: 30 ... 110 °C
ΔT = Tmax -Tmin ≥ 
10 °C
Нарастване:
ΔHs/ΔT ≤ 1 m/10 °C
Hmin, Hmax
Настройка в поло-
жителна посока: 
Hmax > Hmin 
Настройка в отри-
цателна посока: 
Hmin > Hmax 
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8.4.1 Ограничаване на дебита 
Ако в резултат на регулирането на диференциалното налягане (Δp-c, Δp-v) се 
стигне до свръхзахранване, максималният дебит може да бъде ограничен до 
една гранична стойност от 25%-90% от максималния дебит Qmax, посред-
ством преносимото инфрачервено устройство Wilo IR Stick (допълнителна 
окомплектовка). (версия на софтуера на помпите SW ≥ 6.0). При достигане на 
зададената стойност помпата се регулира по продължение на кривата на 
характеристиката на ограничението - и никога не преминава над нея

ЗАБЕЛЕЖКА!  Режимът "Q-Limit" може да бъде настроен само от преноси-
мото инфрачервено устройство Wilo IR Stick (допълнителна окомплек-
товка). При използване на режима "Q-Limit" в системи, които не са 
хидравлично изравнени, е възможно да останат частични зони с недоста-
тъчно захранване. Вземете мерки за хидравлично изравняване.

8.5 Експлоатация

Смущение на електронните уреди от електромагнитни полета
При експлоатация на помпи с честотни преобразуватели се генерират електро-
магнитни полета. Те могат да причинят смущения в работата на електронните 
уреди. Резултатът се изразява в неправилно функциониране на електронните 
уреди, което може да доведе до вреди на човешкото здраве и дори до смърт, 
напр. при имплантирани активни или пасивни медицински електронни уреди. 
Затова по време на експлоатация трябва да се забрани престоят на хора, напри-
мер с пейсмекъри, в близост до системата/помпата. При магнитни или елек-
тронни носители на информация може да се стигне до загуба на данни.

8.6 Извеждане от експлоатация

За извършване на работи по поддръжката, ремонта или демонтажа, пом-
пата трябва да бъда изведена от експлоатация.

ОПАСНОСТ! Опасност за живота!
При работи по електрическите уреди съществува опасност за живота 
поради токов удар.

• По принцип дейности по електрическата част на помпата трябва да се 
извършват само от квалифицирани електротехници.

• При всички дейности по поддръжката и ремонта помпата трябва да се 
изключва от напрежението и да се подсигури срещу неоторизирано 
повторно включване. 

• Работата по модула може да започне едва след като изминат 5 минути 
заради все още наличното напрежение, което при допир е опасно за хората.

• Проверете, дали всички изводи (също и безпотенциалните контакти) са 
без напрежение.

• Дори когато е изключена от напрежението, през помпата може да про-
тича флуид. Задвижваният по този начин ротор индуцира напрежение 
в контактите на мотора, което е опасно при допир.
Затворете наличните затварящи арматури пред и след помпата.

• Не пускайте помпата в експлоатация при повреден регулиращ модул.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от изгаряне!
Опасност от изгаряне при досег с помпата! 
В зависимост от работното състояние на помпата, респ. на системата (тем-
пературата на работния флуид), цялата помпа може да се нагорещи много. 
Оставете системата и помпата да се охладят до стайна температура.

9 Поддръжка
Преди да започнете с дейностите по поддръжката/почистването и ремонта, 
изпълнете изискванията в глава 8.5 «Експлоатация» и 8.6 «Извеждане от 
експлоатация».
Трябва да се спазват указанията за безопасност в глава 2.6 и глава 7.
След извършени дейности по поддръжката и ремонта, помпата трябва да 
се монтира, респ. да се свърже съобразно изискванията в глава 7 «Монтаж 
и електрическо свързване». Включването на помпата става съобразно 
изискванията в глава 8 «Пускане в експлоатация».

9.1 Демонтаж/монтаж

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от физически наранявания и материални 
щети!
Неправилният демонтаж/монтаж може да доведе до нараняване на хора 
и материални щети. 

• Опасност от изгаряне при досег с помпата! 
В зависимост от работното състояние на помпата, респ. на системата (тем-
пература на работния флуид) цялата помпа може да се нагорещи много. 

• При високи температури на флуида и големи налягания в системата има 
опасност от изгаряне поради изпускане на горещ флуид. 
Преди да започнете с демонтажа, затворете наличните спирателни 
арматури от двете страни на помпата, оставете помпата да се охлади до 
стайна температура и изпразнете преграденото разклонение на систе-
мата. При липсващи спирателни арматури изпразнете системата.

• Спазвайте указанията на производителя и информационните листи за 
безопасност за евентуалните добавки в системата.

• Опасност от нараняване поради падане на мотора/помпата след разви-
ване на скрепителните болтове. 
Спазвайте националните разпоредби за предотвратяване на аварии, както 
и евентуални вътрешни правила за безопасност на труда и работни правила 
на собственика. Ако е необходимо, носете екипировка за лична защита!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасно електромагнитно поле!
Във вътрешността на машината винаги съществува силно електромаг-
нитно поле, което при неправилен демонтаж може да доведе до нара-
няване на хора и материални щети. 

• Изваждането на ротора от корпуса на мотора принципно е може да се 
извършва само от оторизиран специализиран персонал!

• Има опасност от премазване! При изваждане на ротора от корпуса на 
мотора, той може да бъде дръпнат ударно назад до изходното си поло-
жение от силното електромагнитно поле. 
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• При изваждането на модула, състоящ се от работното колело, лагер-
ната тарелка и ротора, от мотора, особено силно са застрашени хора, 
които използват медицински помощни уреди, като например пейсмей-
къри, инсулинови помпи, слухови апарати, имплантати и други подобни. 
Последиците могат да бъдат смърт, тежки физически наранявания 
и материални щети. За такива хора при всички случаи е необходима 
трудово-медицинска експертиза. 

• Силното електромагнитно поле на ротора може да повлияе върху функ-
циите на електронните уреди или да ги повреди.

• Когато роторът се намира извън мотора, магнитни предмети могат да 
бъдат привлечени ударно. Това може да доведе до физически нараня-
вания и материални щети. 

В сглобено състояние електромагнитното поле на ротора се отвежда 

в магнитния контур на мотора. Затова извън машината не се установява 

опасно за здравето електромагнитно поле. 

ОПАСНОСТ! Опасност за живота поради токов удар!

Дори и без модул (без електрическо свързване) на контактите на мотора 

може да има опасно контактно напрежение.

Спазвайте предупредителното указание на челната страна на мотора: 

«Внимание – генерирано напрежение».

Ако само регулиращият модул трябва да се премести в друга позиция, не 

е необходимо да се изважда целия мотор от корпуса на помпата. Моторът 

може да бъде завъртян в желаната позиция така, както си е пъхнат в кор-

пуса на помпата (спазвайте допустимите монтажни положения съгласно 

фиг. 2a и фиг. 2b).

ЗАБЕЛЕЖКА: Принципно главата на мотора трябва да се завърта, преди 

системата да е напълнена.

ВНИМАНИЕ! Опасност от материални щети!

Ако при дейности по поддръжката или ремонта моторната глава бъде 

отделена от корпуса на помпата, кръглият пръстен, който се намира 

между главата на мотора и корпуса на помпата, трябва да бъде подме-

нен с нов. При монтажа на моторната глава трябва да се внимава за пра-

вилното прилягане на кръглия пръстен.

• За да освободите мотора, развийте четирите болта с вътрешен шестостен 

(фиг. 5, поз. 2). 

ВНИМАНИЕ! Опасност от материални щети!

Внимавайте да не повредите кръглия пръстен, който се намира между 

главата на мотора и корпуса на помпата. Кръглият пръстен трябва да 

прилегне без усукване в подгънатия ръб на капака на мотора, сочещ 

към работното колело.
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• След монтажа затегнете на кръст четирите болта с вътрешен шестостен.

• Ако достъпът до болтовете на фланеца на мотора не е осигурен, регули-

ращият модул може да бъде отделен от мотора чрез развиване на 2 болта, 

виж глава, виж глава 9.2

• За пускане на помпата в експлоатация, виж глава 8.

9.2 Демонтаж/монтаж на регулиращия модул

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от физически наранявания и материални 

щети!

Неправилният демонтаж/монтаж може да доведе до нараняване на хора 

и материални щети. Спазвайте указанията за опасност в глава 9.1!

ОПАСНОСТ! Опасност за живота поради токов удар!

Дори и без модул (без електрическо свързване) на контактите на мотора 

може да има опасно контактно напрежение (причина: генериращ работен 

режим при протичане на флуид през помпата). 

Не пъхайте предмети (напр. игли, отвертки, жици) в контактите на мотора.

Регулиращият модул се отделя от мотора чрез развиване на 2 болта (фиг. 4):
• Развийте болтовете на капака на клемната кутия (поз. 1)
• Свалете капака на клемната кутия (поз. 2)
• Развийте болтовете с вътрешен шестостен M5 (размер на ключа 4) в регу-
лиращия модул (поз. 3)

• Извадете регулиращия модул от мотора (поз. 4)
• Монтажът се прави в обратна последователност, като при това не трябва 
да забравяте плоското уплътнение (поз. 5) между корпуса на мотора 
и регулиращия модул.

10 Повреди, причини и отстраняване
За повредите, причините и тяхното отстраняване виж описание «Съобщение 

за грешка/предупреждение» и таблици 10, 10.1, 10.2. 

Таблица 10: Повреди с външни източници

Повреди Причини Отстраняване

При включено ел. 
захранване пом-
пата не работи.

Има повреден електри-
чески предпазител.

Проверете предпазителите.

Помпата няма напрежение. Отстранете прекъсването на 
напрежението.

Помпата издава 
шумове.

Кавитация поради недос-
татъчно входно налягане.

Увеличете входното налягане на 
системата в рамките на допусти-
мия диапазон.

Проверете настройката на напора 
и ако е необходимо – настройте 
по-нисък напор.
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10.1 Съобщения за грешки – режим на работа Отопление/вентилация HV

• Появява се повреда.

• Помпата се изключва, светодиодът за сигнализация на повреда (червена 

постоянна светлина) светва.

Сдвоена помпа: Резервната помпа се включва.

• След 5 минути време на изчакване помпата се включва отново автоматично.

• Предаването на сигнала за повреда през серийния цифров интерфейс 

зависи от вида на IF модула. 

За подробности виж документацията (инструкция за монтаж и експлоатация 

на IF модулите).

• Едва при шестото появяване на същата грешка в рамките на 24 h помпата 

се изключва за постоянно и се отваря контактът за SSM. 

В такъв случай повредата трябва да бъде зачистена на ръка.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ: При грешки с кодов номер «E10» и «E25» помпата се 

изключва веднага, още при първото появяване на грешката.

10.2 Съобщения за грешки – режим на работа Климатизация AC

• Появява се повреда.

• Помпата се изключва, светодиодът за сигнализация на повреда (червена 

постоянна светлина) светва. На дисплея се появява съобщение за грешка, 

контактът SSM се отваря. В такъв случай повредата трябва да бъде зачи-

стена на ръка.

Сдвоена помпа: Резервната помпа се включва.

• Предаването на сигнала за повреда през серийния цифров интерфейс 

зависи от вида на IF модула. 

За подробности виж документацията (инструкция за монтаж и експлоатация 

на IF модулите).

ЗАБЕЛЕЖКА: Кодови номера «E04» (Понижено мрежово напрежение) 

и «E05» (Пренапрежение на мрежата) се класифицират като грешки само 

при режим AC (климатизация) и водят до незабавно изключване.
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Таблица 10.1: Съобщения за грешки

Код 

№

Симво-

лът мига

Повреда Причина Отстраняване

E04 Мре-
жова 
клема

Понижено 
мрежово 
напрежение

Твърде ниско захран-
ващо напрежение от 
мрежата

Проверете напрежението 
в ел. мрежа

E05 Мре-
жова 
клема

Пренапре-
жение на 
мрежата

Твърде високо захран-
ващо напрежение от 
мрежата

Проверете напрежението 
в ел. мрежа

E10 Мотор Блокиране 
на помпата

Напр. поради отлагания Автоматично се задей-
ства стандартна програма 
за деблокиране. Ако след 
макс. 40 секунди блоки-
рането не е отстранено, 
помпата се изключва.
Извикайте сервизната 
служба

E20 Мотор Повишена 
темпера-
тура на 
намотката

Моторът е претоварен Оставете мотора да се 
охлади, проверете 
настройката

Твърде висока темпера-
тура на водата

Свалете температурата 
на водата

E21 Мотор Претовар-
ване на 
мотора

Отлагания в помпата Извикайте сервизната 
служба

E23 Мотор Късо съе-
динение/
утечка към 
земя

Моторът/модулът 
е повреден

Извикайте сервизната 
служба

E25 Мотор Лош 
контакт 

Модулът не е поставен 
правилно 

Поставете модула отново

E30 Модул Прегряване 
на модула

Ограничено подаване на 
въздух към охлажда-
щото тяло на модула

Подобрете вентилацията 
на помещението, прове-
рете условията за 
използване и ако е необ
ходимо, изви кайте сер-
визната служба 

E31 Модул Прегряване 
на силовия 
блок 

Температурата на окол-
ната среда е твърде 
висока 

Подобрете вентилацията 
на помещението, прове-
рете условията за 
използване и ако е необ-
ходимо, изви кайте сер-
визната служба

E36 Модул Дефектен 
модул

Дефектни компоненти 
на електрониката

Извикайте сервизната 
служба/подменете 
модула
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10.3 Предупредителни съобщения

• Грешката (само предупреждение) се показва.
• Светодиодът за сигнализация на повреда и релето за SSM не се задействат.
• Помпата продължава да работи, грешката може да се появява произволно 
често.

• Не трябва да се допуска сигнализиране на неизправното работно състоя-
ние за продължителен период от време. Причината трябва да се отстрани.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ: Ако в режим на работа HV (отопление/вентилация) преду-
преждения «E04» и «E05» HV са налице в продължение на повече от 
5 минути, те се предават като съобщения за грешки (виж глава 10.1).

• Предаването на сигнала за повреда през серийния цифров интерфейс 
зависи от вида на IF модула. 
За подробности виж документацията (инструкция за монтаж и експлоатация 
на IF модулите).
  

Код 
№

Симво-
лът мига

Повреда Причина Отстраняване

E03 Темпера-
тура на 
водата 
>110 °C

Устройството за регу-
лиране на отоплението 
е погрешно настроено

Настройте на по-ниска 
температура

E04 Понижено 
мрежово 
напрежение

Претоварена мрежа Проверете електроин-
сталацията

E05 Пренапр-
жение на 
мрежата

Погрешно захранване 
от енергоснабдителните 
дружества

Проверете електроин-
сталацията

E07 1.Генери-
ращ 
работен 
режим

Задвижван от помпата 
за входно налягане 
(протичане на флуида 
през помпата от смука-
телната към нагнета-
телната страна)

Изравнете регулирането 
на мощността на помпите

2.Турбинно 
задвиж-
ване

Помпата се задвижва 
обратно (протичане на 
флуида през помпата от 
нагнетателната страна 
към смукателната страна)

Проверете посоката на 
протичане на флуида, 
ако е необходимо монти-
райте възвратен клапан.

E09*) Турбинно 
задвижване

Помпата се задвижва 
обратно (протичане на 
флуида през помпата от 
нагнетателната страна 
към смукателната страна)

Проверете посоката на 
протичане на флуида, 
ако е необходимо мон-
тирайте възвратен кла-
пан.

E11 Празен ход 
на помпата

Въздух в помпата Обезвъздушете помпата 
и системата
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*) само за помпи с P1 ≥ 800W

Таблица 10.2: Предупредителни съобщения

Ако повредата не може да бъде отстранена, обърнете се към специали-
зиран сервиз или към най-близката сервизна служба или представи-
телство на Wilo.

E38 Мотор Повреден 
сензор за 
температу-
рата на 
флуида

Моторът е повреден Извикайте сервизната 
служба

E50 Повреда 
в шинната 
комуника-
ция

Повреден интерфейс 
или проводник, IF моду-
лите не са свързани 
правилно, има повреден 
кабел

След 5 минути следва 
превключване от режим 
на управление посред-
ством интерфейса на 
регулиране в режим 
Local-Mode

E51 Недопус-
тима ком-
бинация 
главна/
подчинена 
помпа

Различни помпи Единични помпи: Поста-
вете еднакви видове 
помпи.
Сдвоена помпа: Изви-
кайте сервизната служба 
или проверете вида на 
помпите с помощта на 
инфрачервен уред на 
главната (MA) и на под-
чинената (SL) помпа. Ако 
модулите са различни 
видове, поръчайте съот-
ветния резервен модул

E52 Нарушена 
комуника-
ция главна/
подчинена 
помпа

IF модулите не са свър-
зани правилно, има 
повреден кабел

След 5 секунди моду-
лите превключват на 
режим на работа на еди-
нични помпи. Свържете 
модулите отново, про-
верете кабелите

E53 Недопус-
тим адрес 
на шината

Задайте адреса на 
шината двойно

Направете отново адре-
сирането на модула

E54 Връзка I/O – 
модул

Връзка I/O – модул 
нарушена

Проверете връзката

MA Не са опре-
делени 
главна 
и подчинен
а помпа

Определете главната 
и подчинената помпа

Код 
№

Симво-
лът мига

Повреда Причина Отстраняване
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Описание «Съобщение за грешка/предупреждение» в режим HV (отопление) 
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Описание «Съобщение за грешка/предупреждение» в режим AC 

(охлаждане/климатизация) 

11 Резервни части
Поръчката на резервни части се извършва през специализираните сервизи 

и/или сервизната служба на Wilo.

За да се избегнат обратни въпроси и погрешни поръчки, при всяка поръчка 

трябва да се посочват всички данни от фирмената табелка.
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12 Изхвърляне
Благодарение на правилното изхвърляне и рециклиране на този продукт 
се предо твратява замърсяване на околната среда и застрашаване на 
човешкото здраве.

При демонтаж и изхвърляне на мотора непременно трябва да се имат 
предвид предупредителните указания в глава 9.1!

1. За изхвърляне на продукта или на части от него, ангажирайте общест-
вени или частни дружества за събиране, обезвреждане и преработка 
на отпадъци.

2. Повече информация относно правилното изхвърляне можете да наме-
рите в градската управа, службата за сметосъбиране или там, където 
е бил закупен продуктът.

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Помпата не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци!

За повече информация по темата "Рециклиране" виж на 
www.wilo-recycling.com

Запазено право на технически изменения



 

 DE EG � Konformitätserklärung
 EN EC � Declaration of conformity
 FR Déclaration de conformité CE

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und2004/108/EG Anhang IV,2,
according 2006/42/EC annex II,1A and2004/108/EC annex IV,2, 

conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2) 
 
Hiermit erklären wir, dass die Nassläufer-Umwälzpumpen der Baureihe : Stratos
Herewith, we declare that the glandless circulating pumps of the series: Stratos-D
Par le présent, nous déclarons que les circulateurs des séries : Stratos-Z 
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG angegeben.  /  The serial number is marked on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I 
of the machinery directive 2006/42/EC.  /  Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit en accord avec les points b) & c) du 
§1.7.4.2 et du §1.7.3 de l�annexe I de la Directive Machines 2006/42/CE.)
 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève:
 
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  
EC-Machinery directive  
Directives CE relatives aux machines 
Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten  / 
The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 
2006/42/EC  /  Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, no 1.5.1 de la  
directive CE relatives aux machines 2006/42/CE. 
 
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG 
Electromagnetic compatibility - directive 
Compatibilité électromagnétique- directive 
 
Energieverbrauchsrelevante Produkte - Richtlinie 2009/125/EG 
Energy-related products - directive  

Directive des produits liés à l´énergie 
Entsprechend den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EG) 641/2009 für Nassläufer-Umwälzpumpen, die durch die Verordnung (EU) 
622/2012 geändert wird  /  This applies according to eco-design requirements of the regulation (EC) No 641/2009 for glandless circulators 
amended by the regulation (EU) No 622/2012  /  Suivant les exigences d´éco-conception du règlement (CE) no 641/2009 pour les circulateurs, 
amendé par le règlement (UE) no 622/2012 
 
und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation, 
et aux législations nationales les transposant, 
 
angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809+A1 
as well as following harmonized standards: EN ISO 12100 
ainsi qu�aux normes harmonisées suivantes: EN 60335-2-51 
 EN 61800-3: 2004 
 EN 16297-1 
 EN 16297-2 
 
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Authorized representative for the completion of the technical documentation: 
Mandataire pour le complément de la documentation technique est :  

WILO SE
Division Circulators � PBU BIG Circulators 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

 
Dortmund, 06.12.2012 
 
 
 

 
 

 
Holger Herchenhein 

Group Quality  

 
WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

Document: 2117809.2 
CE-AS-Sh. Nr. 4145717 



NL IT ES
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet 
aan de volgende bepalingen:

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

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

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG Direttiva macchine 2006/42/EG Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el 

consumo de energía

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare: normas armonizadas adoptadas, especialmente:
zie vorige pagina vedi pagina precedente véase página anterior

PT SV NO
Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está 
conforme os seguintes requisitos:

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

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

Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG EG�Maskindirektiv 2006/42/EG EG�Maskindirektiv 2006/42/EG
Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG�Elektromagnetisk kompatibilitet � riktlinje 2004/108/EG EG�EMV�Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de 
concepção ecológica dos produtos relacionados com o consumo de 
energia 2009/125/CE  

Direktivet om energirelaterade produkter  2009/125/EG Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

normas harmonizadas aplicadas, especialmente: tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig:
ver página anterior se föregående sida se forrige side

FI DA HU
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel�ségi nyilatkozat
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia 
määräyksiä:

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

Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

EU�konedirektiivit: 2006/42/EG EU�maskindirektiver 2006/42/EG Gépek irányelv: 2006/42/EK
Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet�ség irányelv: 2004/108/EK
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter Energiával kapcsolatos termékekr�l szóló irányelv: 2009/125/EK
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt: alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:
katso edellinen sivu. se forrige side lásd az el�z� oldalt

CS PL RU
Prohlá�ení o shod� ES Deklaracja Zgodno�ci WE ��	
����� � ������������ ��������	�� ������
Prohla�ujeme tímto, �e tento agregát v�dodaném provedení odpovídá 
následujícím p�íslu�ným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pe�n	 odpowiedzialno
ci	, �e dostarczony wyrób 
jest zgodny z nast�puj	cymi dokumentami:

�������� ���������� ��������, ��� �����! �"#�"�� � �"� �$%��� 
'������� ������������� �����*��� ��#�������� ����������:

Sm�rnice ES pro strojní za�ízení 2006/42/ES dyrektyw� maszynow� WE 2006/42/WE ����	���� EC � ��������� ����� 2006/42/EG
Sm�rnice o elektromagnetické kompatibilit� 2004/108/ES dyrektyw� dot. kompatybilno�ci elektromagnetycznej 2004/108/WE �
�	������������ �����!�����" 2004/108/EG 
Sm�rnice pro výrobky spojené se spot�ebou energie 2009/125/ES Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwi�zanych z energi� 

2009/125/WE.
����	���� � ���#�	��, ���$����� � %����������&
����� 
2009/125/�*

pou�ité harmoniza+ní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno
ci: ;�'��<������ ��"���������� ������#�� � ��#��, � ��������� :
viz p�edchozí strana patrz poprzednia strona ��. '#�������* ��#���=�

EL TR RO
;<=>?@ ?BJJQX[>?@\ ]@\ ^^ CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara`ie de conformitate
>?@FJKRXY [\] \K ^_K`[J xR\[ {� xR\} \?J ~x\�{\x{? ^x_��K{?� 
]~xJK^K]Y� \]� x~[@KR�Y� �]x\��Y]� :

Bu cihaz�n teslim edildi�i �ekliyle a�a��daki standartlara uygun oldu�unu 
teyid ederiz:

Prin prezenta declar�m c� acest produs a�a cum este livrat, corespunde cu 
urm�toarele prevederi aplicabile:

{|@}~�\ E� }��  J@���<J�]� 2006/42/E� AB-Makina Standartlar� 2006/42/EG Directiva CE pentru ma�ini 2006/42/EG
�=��]X�J�}�@]��< ?BJ��]Q]@]� E�-2004/108/E� Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic� � directiva 2004/108/EG
^BX>����< �|@}~� }�� ?B�|�QJ��� J� ]@� ���X}��� �X��Q�]� 
2009/125/E�

Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarl� tasar�m�na ili�kin yönetmelik 
2009/125/AT

Directiv� privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

�Jx_XKJ]{X�Jx �_?{]XK^K]K�XYJx ^_[\R^x, ]�]x�\Y_x: k�smen kullan�lan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi:
�@�^Y ^_K?�K�XYJ? {Y@��x bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent�

ET LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst�bas deklar�cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele Ar �o m�s apliecin�m, ka �is izstr�d�jums atbilst sekojo�iem noteikumiem: �iuo pa�ymima, kad �is gaminys atitinka �ias normas ir direktyvas:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Ma��nu direkt�va 2006/42/EK Ma�in� direktyv� 2006/42/EB
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn�tisk�s savietojam�bas direkt�va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv� 2004/108/EB
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ Direkt�va 2009/125/EK par ar ene�iju saist�tiem produktiem Su energija susijusi� produkt� direktyva 2009/125/EB
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piem�roti harmoniz�ti standarti, tai skait�: pritaikytus vieningus standartus, o b�tent:
vt eelmist lk skat�t iepriek��jo lappusi �r. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES � izjava o skladnosti E�-��	
����� $� ������������
Týmto vyhlasujeme, �e kon�trukcie tejto kon�truk+nej série v dodanom 
vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslu�ným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede+im zadevnim 
dolo+ilom:

�����#�#���, �� '#�����%� ��"���#� �� �������� ����������:

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES ������� #���	���� 2006/42/EO
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES E
�	����������� ����������� � #���	���� 2004/108/E�
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih 

z energijo
����	���� $� ���#�	����, ����$��� � �����������&
������ 
2009/125/��

pou�ívané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: ��#������#��� ������#��:
pozri predchádzajúcu stranu glejte prej�njo stran ��. '#������ ��#���=�

MT HR SR
Dikjarazzjoni ta� konformità KE EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o uskla�enosti
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispo�izzjonijiet relevanti li �ejjin:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu+enoj izvedbi 
odgovaraju sljede�im va�e�im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu+enoj verziji odgovaraju 
slede�im va�e�im propisima:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ EZ direktiva za ma�ine 2006/42/EZ
Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-u�u tal-ener�ija Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potro�nje energije Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potro�nje energije 
b'mod partikolari: primijenjene harmonizirane norme, posebno: primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: 
ara l-pa�na ta' qabel vidjeti prethodnu stranicu vidi prethodnu stranu

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany



Wilo – International (Subsidiaries)
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WILO SE 
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¤¢¶© �±¥�¿£�·£¶£ £¥�Á³¶£ 
T +53 5 2795135 
T +53 7 272 2330 
�£³¬¥�©°�¢�³�¸ª²¢¬©Æ®³¶£¥®©

Czech Republic 
½¾¿À�Á¤Ì�«¥�¥©¥ 
ÅÇ¹º¹�Á�«¡¬¢®� 
T +420 234 098711 
¢ ¨©ª²¢¬©¥®¸

Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 
²¢¬©ª²¢¬©¥°Ê

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
¢ ¨©ª²¢¬©¥��

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
²¢¬©ª²¢¬©¥¨¢

France 
½¢¬©�¤£¬«© �Ï�£ ®��¤¥�¥¤¥�
Ç¼ººÇ�¿£É£¬�Á�°�Ð 
T +33 2435 95400 
¢ ¨©ª²¢¬©¥¨�

Great Britain 
½¾¿À�ÑÒ¥Ó¥Ô�¿¡°¥ 
Burton Upon Trent  
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
«£¬�«ª²¢¬©¥®©¥³Ê

Greece 
½¾¿À�·�¬¬£«�¤� 
¹ÕÇ×Ø�� ¢Ð¢�Ñ�¡¡¢Ê£Ô 
T +302 10 6248300 
²¢¬©¥¢ ¨©ª²¢¬©¥��

Hungary 
½¾¿À�Ù£�±£�©�«¸Ú��Ó¨¡ 
ÅºÕÇ�ÛÝ�ÝÊ¶Ú¬¢ ¡� 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
²¢¬©ª²¢¬©¥¯³

India 
Ù£¡¯���£ °�Þ¬£¡¡�Þ³Â«�¿¡°¥ 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
«��É¢®�«ª£¡¯��Â¬£¡¡¥®©

Indonesia 
ÞÛ¥�½¾¿À�Þ³Â«�¾ °© �«¢£ 
Jakarta Timur, 13950 
T +62 21 7247676 
®¢¡�£²¢¬©ª®¶ ¥ �¡¥¢°

Ireland 
WILO Ireland 
¿¢��¢®Ê 
T +353 61 227566 
«£¬�«ª²¢¬©¥¢�

Italy 
½¾¿À�¾¡£¬¢£�«¥�¥¬¥ 
Åºº×»�Þ�«®¯¢��£�à©��©�©�
 (Milano) 
T +39 25538351 
²¢¬©¥¢¡£¬¢£ª²¢¬©¥¢¡

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
¢ ¨©ª²¢¬©¥Ê¸

Korea 
½¾¿À�Þ³Â«�¿¡°¥� 
×¹»ÆÅÅº�µ£ �«�©Ì�à³«£  
T +82 51 950 8000 
²¢¬©ª²¢¬©¥®©¥Ê�

Latvia 
½¾¿À�à£¬¡¢®�¤¾� 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
¢ ¨©ª²¢¬©¥¬É

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
è°�¢°�¯�¹ÅºÅ�Åº¼º�� 
Lebanon 
T +961 1 888910 
¢ ¨©ª²¢¬©¥®©¥¬¶

Lithuania 
½¾¿À�¿¢�¡³É£�Ò�à 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
£¢¬ª²¢¬©¥¬¡�

Morocco 
½¾¿À�Ù£�©®�¤�ê¿ 
ÅºÅÇº�Á£«£¶¬£ ®£ 
T +212 (0) 5 22 66 09 24 
®© ¡£®¡ª²¢¬©¥£

The Netherlands 
½¾¿À�ë�°��¬£ °�à¥ì¥ 
¹ÇÇ¹�ë��½�«¡¸££  
T +31 88 9456 000 
¢ ¨©ª²¢¬©¥ ¬

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
²¢¬©ª²¢¬©¥ ©

Poland 
½¾¿À�Þ©¬«Ê£�¤Â¥�¸¥©¥©¥ 
ºÇÆÇº×�¿�«¸ ©²©¬£ 
T +48 22 7026161 
²¢¬©ª²¢¬©¥Â¬

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
Æ�¤¢«¡�£«�·¢°�£³¬¢®©«�¿°£¥ 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
¶©¶£«ª²¢¬©¥Â¡

Romania 
½¾¿À�ê©£ ¢£�«¥�¥¬¥ 
ºïïºÕº�Á©¥�Á¯¢£È £�
è³°¥�¾¬¨©É 
T +40 21 3170164 
²¢¬©ª²¢¬©¥�©

Russia 
WILO Rus ooo 
¹Å¼ÇØÅ�Ù©«®©² 
T +7 495 7810690 
²¢¬©ª²¢¬©¥�³

Saudi Arabia 
½¾¿À�ÙË�Æ�ê¢±£°¯ 
ê¢±£°¯�¹¹Õ×Ç 
T +966 1 4624430 
²«¯©³¬£ª²£¡£ ¢£¢ °¥®©

Serbia and Montenegro 
½¾¿À�à�©��£°�°¥©¥©¥ 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
©¨¨¢®�ª²¢¬©¥�«

Slovakia 
½¾¿À�Á¤�«¥�¥©¥Ì�©��¥�ð¬©ñÊ£ 
»¼¹º×�à�£¡¢«¬£É£ 
T +421 2 33014511 
¢ ¨©ª²¢¬©¥«Ê

Slovenia 
½¾¿À��°�¢£¡¢®�°¥©¥©¥ 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
²¢¬©¥£°�¢£¡¢®ª²¢¬©¥«¢

South Africa 
¤£¬«© �¤©³¡¯��¨�¢®£ 
2065 Sandton 
T +27 11 6082780 
Â£¡�¢®Ê¥¯³¬¬�±ª 
«£¬«© ¥®©¥¸£

Spain 
½¾¿À�¾¶ò�¢®£�¤¥�¥ 
Å»»º×��¬®£¬Ú�°��·� £��«�
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
²¢¬©¥¢¶��¢®£ª²¢¬©¥�«

Sweden 
WILO NORDIC AB 
¼Çº¼¼�ìôÐÈÝ 
T +46 470 727600 
²¢¬©ª²¢¬©¥«�

Switzerland 
ËÙà�Þ³Â� ��µ 
Õ¼¹º�ê¯�¢ ¨�¬°�  
T +41 61 83680-20 
¢ ¨©ª�¶ÆÂ³Â� ¥®¯

Taiwan 
½¾¿À�Û£¢²£ �ÁÀ¥Ì�¿¡°¥ 
ÅÕ¹ÇØ�ë�²�Û£¢Â�¢�Á¢¡± 
T +886 2 2999 8676 
 �¬«© ¥²³ª²¢¬©¥®©¥¡²

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
¤£ ¥�É��Û¢®¥��¥¤÷¥ 
¼ÕØÇ×�ù«¡£ ¶³¬ 
T +90 216 2509400 
²¢¬©ª²¢¬©¥®©¥¡�

Ukraina 
½¾¿À�ÒÊ�£¢ £�¡¥©¥²¥ 
º»¹¼º�Ó¢�² 
T +38 044 3937384 
²¢¬©ª²¢¬©¥³£

United Arab Emirates 
½¾¿À�Ù¢°°¬��Ë£«¡�ÏðË 
è�¶�¬��¬¢�Ï����ð© �û¤©³¡¯ 
ÞÀ�à©Ð�Å×ÅïÅº�þ³¶£¢ 
T +971 4 880 91 77 
¢ ¨©ª²¢¬©¥£�

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
¢ ¨©ª²¢¬©Æ³«£¥®©

Vietnam 
½¾¿À�ì¢�¡ £�Á©�¿¡°¥ 
·©�Á¯¢�Ù¢ ¯�Á¢¡±Ì�ì¢�¡ £ 
T +84 8 38109975 
 Ê¢ ¯ª²¢¬©¥É 

September 2014Ï³�¡¯���«³¶«¢°¢£�¢�«Ì���Â��«� ¡£¡¢© �£ °�«£¬�«�©¨¨¢®�«�© �²²²¥²¢¬©¥®©



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.comPioneering for You
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