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1. Všeobecné informace
1.1 Úþel použití
Vysoce úþinného þerpadla typové Ĝady Wilo-Stratos se používá k þerpání kapalin
u topných, ventilaþních a klimatizaþních zaĜízení.
Nepoužívejte þerpadlo pro þerpání pitné vody a v oblasti potravináĜského
prĤmyslu.
1.2 Údaje o výrobku
1.2.1 Typový klíþ
Stratos

Vysoce úþinné þerpadlo
MokrobČžné obČhové þerpadlo, samostatné

~

Jmenovitý pĜipojovací prĤmČr DN [mm]
PĜipojovací pĜíruba: 32, 40, 50, 65, 80, 100
(KombipĜíruba (PN 6/10) u DN 32, 40, 50, 65)
závitové pĜipojení: 25 (Rp1), 30 (Rp1¼)
Plynule nastavitelná dopravní výška 1 až 12 m
Hmin: 1 m, Hmax: 12 m

30/ 1-12
~

~

~
~
~
~

~
~
~
~
~

1.2.2 Údaje ohlednČ pĜipojení a výkonu
 PĜipojovací napČtí:
1~230 V ±10%, 50 Hz dle IEC 38.
 Druh krytí
IP 44.
 TĜída izolace
F
 Ochrana motoru - sériovČ integrovaná ochrana motoru
 EMV (elektromagnetická kompatibilita)
 rušivé vyzaĜování podle EN 50081-1 a EN 50081-2
 odolnost vĤþi rušení podle EN 50082-2
 Hladina akustického tlaku
< 54 dB(A)
 Teplotní rozsah þerpaného média:
-10°C až +110°C.
 Max. teplota okolí:
40°C.
Aby nedocházelo k nadmČrnému zahĜívání regulaþního modulu nesmí okolní
teplota, v závislosti na teplotČ média, pĜekroþit následující hodnoty:
Teplota okolí [C°]

Max. teplota média [C°]

do 25
30
40

110
100
90
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 Max. provozní tlak þerpadla: viz typový štítek.
 Minimální vstupní tlak na sacím hrdle þerpadla, za úþelem zamezení kavitaþního
hluku (pĜi maximální teplotČ vody Tmax):
Tmax

Rp 1

Rp 1¼

DN 40(32)

DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

+50°C

0,3 bar

+95°C

1,0 bar

+110°C

1,6.bar

Tyto hodnoty platí pro nadmoĜské výšky do 300 m, pro vyšší polohy: 0,01 bar na
každých 100 m pĜírĤstku výšky.
 ýerpaná média:
 Topná voda dle VDI 2035,
 SmČsy voda/glykol, podíl glykolu až 50%. PĜi pĜimíchávání glykolu je nutno
hodnoty þerpání zkorigovat na základČ vyšší viskozity. Používejte jen
znaþkových výrobkĤ s inhibitory ochrany proti korozi. Dbejte pokynĤ výrobce.
 Pro použití jiných médií je zapotĜebí schválení firmou Wilo.
PĜi objednávání náhradních dílĤ je nutno uvádČt veškeré údaje z typových štítkĤ
þerpadel.

2. Bezpeþnostní pokyny
Tento návod k obsluze obsahuje základní pokyny, které je nutno dodržovat bČhem
instalace a provozu zaĜízení. Proto je nutné, aby montér a zodpovČdný provozovatel
þetl tento návod k obsluze pĜed vlastním zahájením montáže a uvedením do provozu.
Je nutno dodržovat nejenom všeobecné bezpeþnostní pokyny uvedené v této kapitole,
nýbrž také všechny speciální bezpeþnostní pokyny uvedené v následujících kapitolách.
2.1 Oznaþování výstražných upozornČní v návodu k obsluze
Bezpeþnostní pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze, jejichž nerespektování mĤže
zapĜíþinit ohrožení osob, jsou oznaþeny všeobecným symbolem nebezpeþí
,
varování pĜed elektrickým napČtím pak symbolem

Bezpeþnostní pokyny, jejichž nerespektování mĤže ohrozit þerpadlo/zaĜízení a jejich
funkce, jsou oznaþeny výstrahou
POZOR!
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2.2 Kvalifikace personálu
Personál provádČjící montáž musí mít pro tuto práci pĜíslušnou kvalifikaci.
2.3 Rizika pĜi nerespektování bezpeþnostních pokynĤ
Nerespektování bezpeþnostních pokynĤ mĤže mít za následek ohrožení osob a
þerpadla/zaĜízení. Nerespektování bezpeþnostních pokynĤ mĤže vést ke ztrátČ
veškerých nárokĤ na náhradu škody.
V jednotlivých pĜípadech mĤže nerespektování pokynĤ zpĤsobit napĜ.:
 selhání dĤležitých funkcí þerpadla/zaĜízení,
 ohrožení osob elektrickým proudem nebo mechanickými úþinky.
2.4 Bezpeþnostní pokyny pro provozovatele
Je nutno dodržovat stávající pĜedpisy bezpeþnosti práce.
Je nutno vylouþit ohrožení elektrickým proudem. Dodržujte platné elektrotechnické
pĜedpisy a pĜedpisy lokálních elektrorozvodných závodĤ.
2.5 Bezpeþnostní pokyny pro inspekþní a montážní práce
Provozovatel je povinen zajistit, aby veškeré inspekþní a montážní práce provádČl
autorizovaný a kvalifikovaný personál, který podrobnČ prostudoval tento návod
k obsluze.
Veškeré práce na þerpadle/zaĜízení smí být ze zásady provádČny pouze v jejich
klidovém stavu.
2.6 Svévolná pĜestavba a výroba náhradních dílĤ
Jakékoliv úpravy þerpadla/zaĜízení jsou pĜípustné pouze po dohodČ s výrobcem.
Originální náhradní díly a výrobcem autorizované pĜíslušenství pĜispívá k zajištČní
potĜebné bezpeþnosti. Použití jiných dílĤ mĤže mít za následek propadnutí nárokĤ na
náhradu za škody z toho vzešlé.
2.7 NepĜípustné zpĤsoby provozu
Bezpeþnost provozu dodaného þerpadla/zaĜízení je zaruþena pouze v pĜípadČ
Ĝádného používání v souladu s 1. kapitolou tohoto návodu k obsluze. Mezní hodnoty
uvedené v katalogu/listČ s údaji nesmí být v žádném pĜípadČ pĜekroþeny þi
nedodrženy.

3. PĜeprava a skladování
POZOR!

ýerpadlo je nutno chránit pĜed vlhkostí a mechanickým poškozením.
ýerpadlo nesmí být vystavováno teplotám mimo teplotní rozsah -10°C
až +50°C.

4. Popis výrobku a pĜíslušenství
4.1 Popis þerpadla (obr. 1)
Vysoce úþinné þerpadlo Wilo-Stratos je mokrobČžné þerpadlo s technologií „Electronic
Commutated Motor (ECM)“ a integrovanou regulací s využitím diferenþního tlaku.
Výraznou charakteristikou této typové Ĝady je její extrémnČ vysoká úþinnost ve
srovnání s dosavadními mokrobČnými þerpadly.
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Na motoru se nachází axiálnČ uložený regulaþní modul (obr. 1, poz.1), který reguluje
diferenþní tlak þerpadla na základČ požadované hodnoty nastavené v rámci regulaþního
rozsahu. Diferenþní tlak sleduje rĤzná kritéria, a to podle druhu regulaþního režimu. U
všech regulaþních režimĤ se však þerpadlo neustále pĜizpĤsobuje mČnícím se
požadavkĤm zaĜízení, které jsou zpĤsobeny pĜedevším použitím termostatických
ventilĤ, zónových oddČlovaþĤ nebo smČšovaþĤ.
NejdĤležitČjšími výhodami elektronické regulace jsou:
 úspora energie pĜi souþasném snížení provozních nákladĤ,
 snížení prĤtokového hluku,
 úspora pĜepouštČcích ventilĤ.
4.1.1 Regulaþní režimy s využitím diferenþního tlaku
 Lze navolit následující regulaþní režimy:






'p-v: elektronika mČní þerpadlem udržovanou požadovanou hodnotu diferenþního
tlaku, a to lineárnČ v rozsahu mezi HS a ½HS. Požadovaná hodnota diferenþního
tlaku H stoupá resp. klesá s množstvím prĤtoku (obr. 11). Základní nastavení
z továrny.
'p-c: diferenþní tlak vytvoĜený þerpadlem je, v rámci pĜípustného množství
prĤtoku, elektronikou konstantnČ udržován na nastavené požadované hodnotČ
diferenþního tlaku HS, a to až po maximální charakteristiku (obr. 12).
'p-T: elektronika mČní þerpadlem udržovanou požadovanou hodnotu diferenþního
tlaku, a to v závislosti na namČĜené teplotČ média. Tento regulaþní režim lze
nastavit pouze pomocí Iý-monitoru nebo pĜes LON. PĜitom lze zvolit dvČ
nastavení (obr. 13):
 Regulace s pozitivním vzestupem: se stoupající teplotou þerpaného média je
lineárnČ zvyšována požadovaná hodnota diferenþního tlaku, a to v rozmezí
Hsmin a Hsmax. (nastavení pomocí Iý-monitoru /LON: Hsmax > Hsmin).
Použití: napĜ. u standardních kotlĤ s klesající teplotou stoupaþky.
 Regulace s negativním nárĤstem: se stoupající teplotou þerpaného média je
požadovaná hodnota diferenþního tlaku lineárnČ snižována v rozmezí Hsmin a
Hsmax. (nastavení pomocí Iý-monitoru /LON: Hsmax < Hsmin).
Použití: napĜ. u kondenzaþních kotlĤ, u kterých má být dosaženo urþité
minimální teploty na zpáteþce, za úþelem dosažení pokud možno co nejvyššího
koeficientu tepelného využití topného média. V tomto pĜípadČ je nutná instalace
þerpadla do zpáteþky zaĜízení.

4.1.2 Další možnosti úspory energie


Automatický útlumový režim: v provozním režimu „auto“ (nastavení z továrny)
disponuje þerpadlo schopností rozpoznat minimální požadavek topného výkonu
systému, a to pomocí spontánního poklesu teploty þerpaného média. Poté pĜepne do
útlumového režimu „autopilot“. PĜi vzestupu požadavku topného výkonu se
automaticky pĜepíná do regulaþního režimu. Toto nastavení zajišĢuje snížení
spotĜeby energie þerpadla na minimum. Ve vČtšinČ pĜípadech je to nejoptimálnČjší
nastavení.
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 Provoz s pevnými otáþkami: chod þerpadla je udržován na konstantním poþtu
otáþek v rozmezí nmin a nmax (obr. 14). Provozní režim s pevnými otáþkami deaktivuje
regulaci na modulu.
4.1.3 Všeobecný popis þerpadla / regulaþního modulu
 ýerpadla jsou vybavena elektronickou ochranou proti pĜetížení, která v pĜípadČ
pĜetížení þerpadlo odstaví.
 Moduly jsou vybaveny energeticky nezávislou pamČtí pro ukládání dat. Tato data
zĤstanou uchována pĜi libovolnČ dlouhém pĜerušení elektrického napájení. Po
obnovení napČtí nabČhne þerpadlo s hodnotami nastavenými pĜed výpadkem sítČ.
 Typový štítek modulu je nalepen v prostoru svorkovnice modulu. Obsahuje veškeré
údaje k pĜesnému urþení typu.
 Reakþní moment:není aktivní
 SSM: K centrálnímu Ĝídícímu terminálu (objektová automatika OA) lze standardnČ pomocí bezpotenciálového rozpojovacího kontaktu - pĜipojit souhrnná hlášení poruch
(SSM). Kontakt je uzavĜen, pokud je þerpadlo bez proudu, v tomto pĜípadČ se
nevyskytuje žádná porucha nebo výpadek regulaþního modulu. Hlášeny jsou
následující poruchy:
 nadmČrné zahĜívání motoru
 nadmČrné zahĜívání regulaþního modulu
 proudové pĜetížení
 blokování hĜídele
 elektrický a zemní zkrat
 závada v kontaktu mezi regulaþním modulem a motorem
 podpČtí sítČ
 pĜepČtí sítČ
 IF(InterFace)-moduly (pĜíslušenství):
pro napojení na externí kontrolní zaĜízení (napĜ. DDC/OA) jsou k dispozici volitelné
analogické a digitální rozhraní, a to ve formČ pĜídavných IF-modulĤ (viz odstavec 9).
4.2 Ovládání þerpadla
Na þelní stranČ elektronického modulu se nachází infraþervené okénko (Iý-okénko)
(obr. 1, poz. 1.1), pro komunikaci s Iý-monitorem, dále LC-displej (obr. 1, poz. 1.2) a
ovládací spínaþ (obr. 1, poz. 1.3) pro lokální ovládání þerpadla. Pro navázání spojení
je nutno infraþervenou vysílací a pĜijímací plochu nasmČrovat na Iý-monitor. Je-li
spojení s Iý-monitorem navázáno, rozsvítí se v infraþerveném okénku zelená LED,
která signalizuje potvrzení navázání Iý-komunikace se všemi þerpadly, které byly
souþasnČ spojeny s Iý-monitorem. LED þerpadel, se kterými Iý-monitor komunikuje,
blikají. Zhasnou 5 minut poté, co bude pĜerušeno spojení s Iý-monitorem. ýervená
LED (obr. 1, poz. 3) se v infraþerveném okénku rozsvítí v pĜípadČ nČjaké poruchy. O
práci s Iý-monitorem se více dozvíte z jeho návodu k montáži a obsluze.
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LC-displej: Na LC-displeji jsou, pomocí symbolĤ a þíselných hodnot, zobrazovány
nastavované parametry þerpadla. Zobrazení displeje lze volitelnČ nastavit - horizontálnČ
nebo vertikálnČ -, podle polohy modulu a místa, ze kterého bude na displej nazíráno
(face to face).
OsvČtlení displeje je trvale zapnuto. Zobrazené symboly mají následující význam:
Symbol

Popis možných provozních režimĤ

auto

Regulaþní režim; je uvolnČno automatické pĜepínání na režim snížení výkonu. Útlumový
režim je aktivován v pĜípadČ požadavku minimálního topného výkonu.

auto

ýerpadlo pracuje v útlumovém režimu (noþní útlum výkonu) pĜi minimálním poþtu otáþek
(n = 2200 1/min)

(bez symbolu) Automatické pĜepínání do útlumového režimu je zablokováno, tzn. þerpadlo bČží pouze

v regulaþním režimu.

Útlumový režim je aktivován pĜes PLR / LON nebo Ext.Min, a sice nezávisle na teplotČ
v systému.
ýerpadlo pracuje v režimu ohĜívání pĜi n = max. Nastavení lze aktivovat pouze pĜes LON.
ýerpadlo je v provozu.

ýerpadlo je mimo provoz.

Volba nastavení polohy zobrazení displeje (horizontální/vertikální). „ON“ navolené polohy
displeje bliká.
Požadovaná hodnota diferenþního tlaku je nastavena na H = 5,0 m.
Regulaþní režim 'p-v, regulace na základČ variabilní požadované hodnoty diferenþního
tlaku (obr. 11).
Regulaþní režim 'p-c, regulace na základČ konstantní požadované hodnoty diferenþního
tlaku (obr. 12).
Povozní režim Provoz s pevnými otáþkami deaktivuje regulaci v modulu. Otáþky
þerpadla jsou udržovány na konstantní hodnotČ. Poþet otáþek je nastaven internČ
pomocí otoþného spínaþe. (obr. 14).
ýerpadlo je nastaveno na konstantní poþet otáþek (zde 2.600 RPM) (Provoz s pevnými
otáþkami).
Regulaþní režim 'p-T, regulace na základČ požadované hodnoty diferenþního tlaku
v závislosti na teplotČ (obr. 13). Zobrazena je maximální požadovaná hodnota HSmax.
Tento regulaþní režim lze aktivovat pouze pĜes Iý-monitor nebo LON.
Všechny možnosti nastavení na modulu, kromČ potvrzování poruch, jsou zablokovány.
Zablokování lze aktivovat pĜes Iý-monitor. Nastavení lze pozmČnit pouze pomocí Iýmonitoru.
ýerpadlo je provozováno pĜes sériové datové rozhraní (viz odstavec 4.3). Funkce
„Zap/Vyp (Ein/Aus)“ není na modulu aktivována. Na modulu lze pouze nastavit zmČnu
polohy displeje a potvrzovat poruchy. Pomocí Iý-monitoru lze provoz na rozhraní
doþasnČ pĜerušit (za úþelem kontroly, naþítání dat).
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Objeví se u þerpadel s IF-modulem LON, za úþelem pĜedávání servisního hlášení na
objektovou Ĝídící ústĜednu. Tento symbol se objevuje také v pĜípadČ, kdy je z objektové
automatiky (OA) na þerpadlo vyslán „varovný pĜíkazový pokyn“.
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Ovládání otoþného spínaþe: (obr. 1, poz.1.3) stisknutím spínaþe (u 1. menu: stisknout
déle než 1 sec) lze ze základního nastavení postupnČ, v pevnČ stanoveném poĜadí,
zobrazit všechna nastavovací menu. PĜíslušný aktuální symbol bliká. Pootoþením
otoþného spínaþe doleva resp. doprava lze hodnotu parametrĤ zobrazených na displeji
zvýšit nebo snížit. NovČ nastavený symbol bliká. Stisknutím spínaþe novČ nastavenou
hodnotu potvrdíte. PĜitom se dostanete do následujícího menu.
Požadovanou hodnotu (diferenþní tlak a otáþky) lze v základním nastavení pozmČnit
pomocí pootoþení spínaþe. Nová hodnota bliká. Stisknutím spínaþe potvrdíte novou
požadovanou hodnotu.
Pokud nastavení na displeji nebude potvrzeno, objeví se po 30 sec základní nastavení.
PĜetoþení zobrazení displeje: podle uspoĜádání regulaþního modulu, horizontálního
nebo vertikálního, lze polohu zobrazení na displeji pootoþit o 90°. Toto nastavení polohy
lze provést v menu þ. 5. Na displeji bliká symbol „ON“, a to v základní zadané poloze
(horizontální poloha). Pootoþením otoþného spínaþe lze zobrazení displeje pĜevrátit.
Bliká „ON“ pro vertikální polohu. Stisknutím otoþného spínaþe potvrdíte nové nastavení.

Poloha displeje:

Nastavení polohy
v menu 5

horizontálnČ

vertikálnČ
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PĜi obsluze displeje samostatného þerpadla se objeví po sobČ následující menu:
(horizontální zobrazení displeje)
Provoz samostatného þerpadla:
nastavení pĜi prvotním uvedení do provozu /
sled menu bČhem probíhajícího provozu
LC-displej

Nastavení

1

PĜi zapnutí modulu se na displeji po dobu 2 sec
objeví všechny symboly. Poté se zobrazí
.
aktuální nastavení

2

Aktuální (základní) nastavení (nastavení z
továrny):
o vyĜazen útlumový režim,
auto
provoz v regulaþním režimu
chybí
o samostatné þerpadlo
napĜ. H 5,0 m o pož. doprav. výška HS = 5,0
m pĜi souþasné ½ H max (nastavení
z továrny v závislosti na typu
þerpadla)
o regulaþní režim 'p-v
Pootoþením otoþného spínaþe lze zmČnit
požadovanou hodnotu diferenþního tlaku.
Nová požadovaná hodnota diferenþního
tlaku bliká.
Krátkým stisknutím spínaþe potvrdíte
nové nastavení.
Nebude-li spínaþ stisknut, pĜeskoþí novČ
nastavená, blikající požadovaná hodnota
diferenþního tlaku po 30 sec na pĤvodní
hodnotu.
StisknČte ovládací spínaþ > 1 sec.
Objeví se následující menu .
Pokud nebude v následujícím menu po dobu 30 sec provedeno žádné nastavení,
objeví se na displeji opČt základní zobrazení .
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3

Objeví se aktuálnČ nastavený regulaþní režim.
Pootoþením otoþného spínaþe lze navolit
jiné regulaþní režimy. Objeví se novČ
navolený regulaþní režim.
Stisknutím spínaþe potvrdíte nový
regulaþní režim a dostanete se do
.
následujícího menu

4

SpuštČní / odstavení þerpadla:
SpuštČní þerpadla: na displeji se objeví „ON „ a
„symbol modulu-motoru“
Pootoþením otoþného spínaþe lze
pozmČnit nastavení.
Odstavení þerpadla: na displeji se objeví „OFF
„ a „symbol motoru“ zmizí.

Potvrzení nastavení.

5

Nastavení vertikální nebo horizontální polohy
displeje
Nastavená poloha displeje je znázornČna
blikajícím symbolem „ON“.
Pootoþením otoþného spínaþe lze zvolit
jinou polohu.
Potvrzení nastavení.
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7

Bliká buć
auto : o aktivován útlumový režim.
je pak bČhem
V menu
automatického regulaþního režimu
zobrazeno "auto " nebo "auto " pro
útlumový režim.
: o bČžný regulaþní režim,
útlumový režim je zablokován.
Menu
je pak bez symbolu.
zvolte jedno z obou nastavení
a potvrćte.
U provozu samostatných þerpadel pĜeskoþí displej zpČt do základního
zobrazení
.
objeví menu
V pĜípadČ poruchy se namísto základního zobrazení
poruch.

Zobrazení poruch:
V pĜípadČ poruchy bude zobrazena aktuální
porucha symbolem E = Error, Code-Nr. (þíselný
kód) a blikáním zdroj závady – motor, regulaþní
modul nebo síĢová pĜípojka.
Code-Nr. a jejich význam viz kapitola 8

4.3 Priority pĜi ovládání þerpadla, LON, PLR, Iý-monitor
Zobrazování poruch (menu 10), vþetnČ potvrzování poruch, má nejvyšší prioritu. To
znamená, že veškeré poruchy jsou na displeji zobrazovány pĜednostnČ, pĜiþemž musí
být odstranČny resp. potvrzeny.
Je-li nastavení provedeno na regulaþním modulu nebo Iý-monitoru, a není-li potvrzeno
stisknutím spínaþe, vrátí se po 30 sec od posledního zadání zpČt do pĜedchozího
nastavení.
 ýerpadlo l LON: je-li þerpadlo s IF-modulem Stratos LON napojeno na LON-bus,
jsou pĜi pĜerušení napČtí na LON-modulu zachována veškerá pĜedchozí zadání. Po
obnovení napČtí nabČhne þerpadlo s max. požadovanou hodnotou pĜíslušného
stávajícího regulaþního režimu. Je nutno provést - pĜes LON - korekturu požadované
hodnoty. Detailní funkþnost þerpadla pĜes LON: viz návod k montáži a obsluze IFmodulu Stratos LON.
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 ýerpadlo l PLR: pĜi zachycení pĜíkazu z objektové automatiky (OA) pĜepne
þerpadlo automaticky do režimu PLR. Na displeji se objeví „
“. KromČ toho je
)“. Ovládání na þerpadle je
automaticky nastaven regulaþní režim „'p-c (
zablokováno. Výjimku tvoĜí nastavení displeje a potvrzení poruch.
 ýerpadlo l PLR/LON l IR: pĜi této konfiguraci jsou þerpadlem pĜednostnČ
pĜebírána nastavení provedená na PLR. Nastavení PLR lze pĜerušit pomocí Iýmonitoru. Poté lze nastavení provést pomocí Iý-monitoru nebo elektronického
modulu. 5 min po posledním nastavení pomocí Iý-monitoru bude opČt obnoveno
“.
spojení s PLR. Po dobu pĜerušení z displeje zmizí symbol „
 ýerpadlo l IR bez funkce Key: þerpadlo pĜebírá poslední pĜíkaz, je jedno zda z Iýmonitoru nebo regulaþního modulu.
 ýerpadlo l IR s funkcí Key: pĜi zachycení pĜíkazu "funkce Key on" zĤstane
zachováno aktuální nastavení regulaþního modulu. Na displeji se objeví „ “.
Ovládání na þerpadle je zablokováno, neplatí pro potvrzování poruch.
4.4 Rozsah dodávky
 Kompletní þerpadlo (+ 2 tČsnČní u pĜipojení na závit)
 dvoudílná tepelná izolace, (pouze u samostatného þerpadla)
 Materiál: EPP, Polypropylen pČnový
 Tepelná vodivost:
0,04 W/m podle DIN 52612
 HoĜlavost:
tĜída B2 podle DIN 4102, FMVSS 302
 Vymezovací podložky (pro pĜírubové šrouby u provedení s kombipĜírubou DN32DN65)
 Návod k montáži a obsluze
4.6 PĜíslušenství
 IF-moduly Stratos PLR, LON, Ext.Vyp, Ext.Min, SBM
 Iý-monitor

5 Montáž / instalace
Instalaci a uvedení do provozu smí provádČt pouze
kvalifikovaný personál!
5.1 Montáž þerpadla
 Instalujte þerpadlo pouze do suchého, dobĜe odvzdušnČného prostoru zajištČného
proti mrazu.
 Instalaci je nutno provést teprve po ukonþení všech sváĜecích a pájecích prací a
popĜ. vyþištČní celého potrubního systému. Neþistota mĤže ovlivnit funkþnost
þerpadla.
 PĜed a za þerpadlem je nutno nainstalovat uzavírací armatury. PĜi eventuální výmČnČ
þerpadla pak nebude nutno vypouštČt a opČt plnit celý systém.
 PĜi instalaci do stoupaþky veĜejné sítČ musí pĜed þerpadlem odboþovat pojistná
stoupaþka.
POZOR!
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 Je nutno provést montáž bez jakéhokoliv pnutí. Potrubí je nutno upevnit tak, aby na
þerpadlo nebyla pĜenášena hmotnost potrubí.
 PĜed instalací samostatného þerpadla je nutno sundat obČ poloviny pláštČ tepelné
izolace.
 SmČr prĤtoku musí odpovídat smČrovým šipkám na pĜírubách þerpadla (obr. 1,
poz.2).

PĜípustné jsou instalaþní polohy podle obr. 2. HĜídel þerpadla musí být ve
vodorovné poloze. Otáþení motoru ve skoĜepinČ þerpadla: viz 5.1.2
Demontáž/montáž zasouvací soupravy (obr. 9).
 ýerpadlo je nutno instalovat na dobĜe pĜístupném místČ, aby bylo možno snadno
provádČt pozdČjší servisní práce.
Montáž je nutno provést tak, aby kapající voda nedopadala na motor þerpadla resp.
svorkovnici.
 PĜi montáži þerpadel s kombipĜírubou PN6/10 je nutno dbát následujících smČrnic
(obr. 3):
1. Montáže kombipĜíruby na kombipĜírubu jsou nepĜípustné.
2. Mezi šroubem/hlavou matice a kombipĜírubou musí být neprodlenČ vloženy
podložky, které jsou souþástí dodávky (obr. 3, poz. 1).
Bezpeþnostní prvky (napĜ. pérové podložky) jsou nepĜípustné.
POZOR!
PĜi chybné montáži se mĤže matice šroubu v drážce vzpĜíþit.
Z dĤvodu nedostateþného pĜedpČtí šroubu mĤže být ovlivnČna
funkþnost pĜírubového spojení.
3. Pro spojení pĜírub se doporuþuje použít šroubĤ pevnostní tĜídy 4.6. PĜi použití
šroubĤ z jiného materiálu, než 4.6 (napĜ. šroubĤ z materiálu 5.6 nebo ještČ
pevnČjších materiálĤ), je pĜi montáži nutno používat pouze utahovacích
momentĤ, které jsou pĜípustné pro materiál 4.6.
PĜípustné utahovací momenty šroubĤ:

u M 12 o 40 Nm,
u M 16 o 95 Nm

POZOR!

Je-li použito šroubĤ s vyšší pevností (t 4.6), které se dotahují
na jiné, než pĜípustné utahovací momenty, mĤže, díky
vyššímu pĜedpČtí šroubĤ, docházet k odrolování v prostoru
okrajĤ zahloubení. Tím dochází u šroubĤ ke ztrátČ pĜedpČtí a
u pĜírubového spojení mĤže dojít k netČsnosti.
4. Je nutno používat dostateþnČ dlouhé šrouby:
závit
pĜipojovací pĜíruba PN 6
pĜipojovací pĜíruba PN
10

M12
M16

min. délka šroubu
DN 40
DN 50 / DN 65
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm

 Nesmí být omezován pĜívod vzduchu k regulaþnímu modulu.
 Nasaćte obČ poloviny pláštČ tepelné izolace samostatného þerpadla a pĜitisknČte je
k sobČ, tak aby vodící þepy zapadly do svých pĜíslušných, protilehlých otvorĤ.
5.1.1 Demontáž / montáž regulaþního modulu
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Pokud není zajištČna pĜístupnost šroubĤ na motorové pĜírubČ, lze regulaþní modul,
po uvolnČní dvou šroubĤ, sejmout z motoru. Oba tyto šrouby s vnitĜním šestihranem
M5 (SW4), jsou pĜístupné po sejmutí víka svorkovnice (obr. 4). Po uvolnČní tČchto
šroubĤ lze regulaþní modul sejmout z motoru (obr. 8).
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PĜi servisních pracích na þerpadle je nutno uzavĜít uzavírací armatury na
sání a výtlaku, aby se zamezilo generátorovému provozu. PĜi
generátorovém provozu þerpadla (pohon rotoru zajištČn pĜetlakem na
þerpadle) vzniká na svorkách motoru, po odejmutí regulaþního modulu,
nebezpeþné napČtí. Svorky motoru jsou provedeny coby zdíĜky,
odpovídající všeobecným elektroinstalaþním pĜedpisĤm, aby bylo
vylouþeno ohrožení pĜímým dotykem prstu. Nebezpeþí však hrozí
v pĜípadČ zasouvání špiþatých pĜedmČtĤ (jehel, šroubovákĤ, drátĤ) do
nČkteré ze zdíĜek.
Pro jednodušší montáž se na zadní stranČ regulaþního modulu nacházejí 3 vodící
trny, které zapadají do pĜíslušných otvorĤ v tČlese motoru. Teprve když jsou tyto
vodící trny regulaþního modulu bezpeþnČ zafixovány na tČlese motoru, je vytvoĜen
kontakt centrálního zemnícího trnu a následnČ jsou propojeny také trny vinutí (obr. 8)
Mezi tČlesem motoru a regulaþním modulem se nachází ploché
POZOR!
tČsnČní, které zajišĢuje termické oddČlení obou komponentĤ. PĜi
montáži regulaþního modulu je, mezi modul a motor, nutno
bezpodmíneþnČ vložit toto tČsnČní (obr. 8).
5.1.2 Demontáž / montáž zasouvací soupravy
V pĜípadČ omezené možnosti instalace, napĜ. u kompaktních rozvadČþĤ, mĤže
natoþením motoru dojít k situaci, kdy se regulaþní modul dostane do svislé polohy.
Pro uvolnČní motoru je nutno povolit 4 šrouby s vnitĜním šestihranným profilem M6
(SW5). Tyto šrouby lze uvolnit pomocí následujícího náĜadí (obr. 9):
 zalomeného šestihranného šroubováku
 oĜechovým šestihranným šroubovákem
 ¼-palcovým mechanickým šroubovákem s ráþnou a odpovídajícím bitem
Nepoškoćte pĜitom O-kroužek, který se nachází mezi hlavou motoru a
POZOR!
tČlesem þerpadla. O-kroužek musí být uložen – v nepĜevrácené poloze
- v ohraniþení ložiskového štítu, které smČĜuje k obČžnému kolu.
HĜídel je neoddČlitelnČ spojena s obČžným kolem, ložiskovým štítem a
POZOR!
rotorem. Tato jednotka je zajištČna proti náhodnému vyjmutí z motoru.
Pokud je rotor vyjmut z tČlesa motoru, mohou jeho silné magnety náhle
pĜitáhnout rĤzné kovové pĜedmČty, ovlivnit elektronické pĜístroje
(ohrožení personálu s kardiostimulátorem), zniþit magnetické karty, atd.
Pokud není zajištČn pĜístup ke šroubĤm na pĜírubČ motoru, lze regulaþní modul
sejmout z motoru, a to uvolnČním 2 vnitĜních šestihranných šroubĤ M5 (SW4): viz
5.1.1. Demontáž/montáž regulaþního modulu.
5.1.3 Izolace þerpadel v rámci chladících a klimatizaþních zaĜízení
Typová Ĝada Wilo-Stratos je vhodná pro využití v rámci chladících a klimatizaþních
zaĜízení s teplotami þerpaného média až do –10°C. V pĜípadČ takovéhoto využití je
pĜípustný také obþasný provoz þerpadel.
Izolaþní krunýĜe (obr. 1, poz.3), které jsou souþástí dodávky, jsou však pĜípustné
pouze u topných zaĜízení s teplotami þerpaného média od +20°C, neboĢ tyto izolaþní
krunýĜe neobjímají tČlesa þerpadla zcela tČsnČ - v ohledu na difúzi.
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PĜi použití v rámci chladících a klimatizaþních zaĜízení se poþítá s difúzní izolací, kterou
zajistí stavba.
PĜitom smí být tČleso þerpadlo zaizolováno pouze k dČlící drážce u
motoru, aby zĤstaly volné otvory, které odvádČjí kondenzát. Tím je
zajištČn volný odvod kondenzátu, který vzniká v prostoru motoru (obr.
10).
Za úþelem ochrany proti korozi je tČleso þerpadla potaženo kataforézní vrstvou a
natĜeno barvou.
POZOR!

5.2 Elektrické pĜipojení
Elektrické pĜipojení musí být provedeno profesionálním elektromontérem , na
základČ platných elektroinstalaþních pĜedpisĤ.
 Elektrické pĜipojení musí být provedeno na základČ VDE 0730/þást 1, pĜes síĢový
pĜívod (s dodrženým prĤmČrem min. 3 x 1,5 mm2), který je zakonþen zásuvkou nebo
vypínaþem, se všemi zapojenými póly, s kontaktními zdíĜkami o prĤmČru min. 3 mm.
 Za úþelem ochrany pĜed kapající vodou a z dĤvodu tahového zabezpeþení
kabelových prĤchodek, je nutno používat kabelĤ s vnČjším prĤmČrem 8 - 12 mm
(napĜ. typ: H05 W-F 3 G 1,5), a tyto patĜiþnČ pĜitáhnout. KromČ toho je nutné kabely
za vyústČním z kabelových prĤchodek ohnout smČrem k odvodnímu žlábku, aby
mohla být odvádČna kapající voda. Neobsazené kabelové prĤchodky je nutno uzavĜít
tČsnícími záslepkami, které dodává výrobce, a tyto dostateþnČ dotáhnout.
 Pro pĜizpĤsobení vnitĜního prĤmČru kabelových prĤchodek na prĤmČr kabelĤ, je
stávající tČsnČní vytvoĜeno z koncentricky uspoĜádaných gumových kroužkĤ, které se
podle potĜeby dají ze stĜedu postupnČ odstraĖovat.
 PĜi použití þerpadel u zaĜízení s teplotou vody vyšší než 90°C, je nutno použít
pĜíslušné vodiþe , odolné proti teplu.
 Veškeré elektrické pĜipojovací rozvody je nutno vést tak, aby se v žádném pĜípadČ
nedotýkaly potrubí a/nebo tČlesa þerpadla a motoru.
 Toto þerpadlo je vybaveno jednofázovČ napájeným frekvenþním mČniþem a nesmí
být proto. jištČno proudovými chrániþi FI
Oznaþení: FI
 Druh proudu a napČtí síĢové pĜípojky musí odpovídat údajĤm na typovém štítku.
 JištČní na stranČ sítČ: viz typový štítek.,
 ýerpadlo/zaĜízení uzemnČte dle pĜíslušných pĜedpisĤ.
5.2.1 Elektrické pĜipojení þerpadla
 L, N,
: Napájecí napČtí: 1 ~ 230 V, 50 Hz, IEC 38 (obr. 5).
Napájecí kabely je nutno vést šroubovacími kabelovými prĤchodkami (PG13,5).
 SSM : integrované, souhrnné hlášení poruch je k dispozici na svorkách Standard
SSM, a to v podobČ bezpotenciálového rozpojovacího kontaktu.
Zatížení kontaktu:  minimálnČ pĜípustné: 12 V=, 10 mA,
 maximálnČ pĜípustné: 250 V~, 1 A.
Signální rozvody je nutno vést kabelovými prĤchodkami (PG9).
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6. Uvedení do provozu
6.1 NaplnČní a odvzdušnČní
ZaĜízení je nutno odbornČ naplnit a odvzdušnit. OdvzdušnČní prostoru rotoru þerpadla
probíhá samoþinnČ, a to po již po krátké dobČ provozu. Krátkodobý chod na sucho þerpadlu
neškodí.
ýerpadlo mĤže být v závislosti na provozním stavu þerpadla resp. zaĜízení
(teplota þerpaného média) velmi horké.
PĜi dotyku þerpadla hrozí nebezpeþí popálení!
Teplota chladícího tČlesa mĤže v rámci pĜípustných provozních
podmínek þinit až 70oC.
6.2 Nastavení výkonu þerpadla
ZaĜízení je dimenzováno na urþitý provozní bod (bod plného výkonu, vypoþtený
maximální požadavek topného výkonu). PĜi uvádČní do provozu je nutno výkon
þerpadla (dopravní výšku) nastavit podle provozního bodu zaĜízení (viz také 4.2).
Nastavení z továrny neodpovídá výkonu þerpadla, kterého je zapotĜebí u pĜíslušného
zaĜízení. Je nutno ho definováno pomocí diagramu charakteristik zvoleného typu
þerpadla (z katalogu / datového listu), viz také obr. 11 až 13.
Regulaþní režimy 'p-c, 'p-v a 'p-T:
'p-c (obr. 12)

'p-v (obr. 11)

Provozní bod na max.
charakteristiky

Na charakteristice uhnČte od provozního bodu
smČrem doleva. PĜeþtČte požadovanou hodnotu
HS a þerpadlo nastavte na tuto hodnotu.

Provozní bod
v regulaþním rozsahu

Odboþte od provozního
bodu smČrem doleva.
PĜeþtČte požadovanou
hodnotu HS a þerpadlo
nastavte na tuto
hodnotu.

Rozsah nastavení

Hmin, Hmax viz 1.2.1 typový klíþ

'p-T (obr. 13)
Nastavení musí provést
služba zákazníkĤm,
s ohledem na pomČry
v rámci zaĜízení, pĜes
LON-Bus nebo Iýmonitor.

JdČte po regulaþní
charakteristice až
k max. charakteristice,
poté vodorovnČ doleva,
pĜeþtČte požadovanou
hodnotu HS a nastavte
þerpadlo na tuto
hodnotu.
Tmin: 20 ...90°C
Tmax: 40 ... 110°C
'T = Tmax -Tmin t
10°C
NárĤst:
'HS/'T d 1 m/10°C
Hmin, Hmax

PĜi použití v rámci chladících / klimatizaþních zaĜízeních se doporuþuje pĜepnout
z továrnČ nastaveného regulaþního režimu 'p-v na 'p-c.
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7. Údržba / servis
PĜed zapoþetím údržbáĜských a opravárenských prací odpojte zaĜízení od
zdroje elektrického napČtí a zajistČte pĜed neoprávnČným znovu pĜipojením.
PĜi vyšších teplotách vody a v pĜípadČ systémového tlaku je nutno nechat
þerpadlo nejprve vychladnout. Nebezpeþí opaĜení!
POZOR!

Je-li bČhem servisních nebo údržbáĜských prací nutno oddČlit hlavu
motoru od tČlesa þerpadla, musí být O-kroužek, který se nachází mezi
hlavou motoru a tČlesem þerpadla, vymČnČn za nový. PĜi montáži hlavy
motoru je nutno dbát správného usazení O-kroužku.

8 Poruchy, jejich pĜíþiny a odstraĖování
Poruchy, jejich pĜíþiny a odstraĖování viz postupový diagram „Hlášení poruch a
výstražné hlášení“ a tabulka I.
V prvním sloupci tabulky je uveden soupis þíselných kódĤ (Code-Nummern), ve druhém
sloupci pak zdroje poruch, které se zobrazují na displeji v pĜípadČ nČjaké poruchy.
Zobrazení vČtšiny poruch automaticky zmizí, pomine-li pĜíþina poruchy.
8.1 Hlášení poruch
Vyskytne se porucha. ýerpadlo je odstaveno a rozsvítí se LED-poruchy (trvalé þervené
svČtlo). Po 5 minutách prodlevy je þerpadlo opČt automaticky uvedeno do provozu.
Teprve po 6 výskytu té samé závady v prĤbČhu 24 hodin je þerpadlo odstaveno
natrvalo, je aktivováno SSM a rozhraní PLR nebo LON pĜedává hlášení poruchy dál.
Závadu je pak nutno potvrdit ruþnČ.
POZOR!

Výjimka: dojde-li k zablokování kódem þíslo Code-Nr. "E10" nebo
k závadČ v kontaktu Code-Nr. „E25", je zaĜízeno odstaveno okamžitČ po
prvním výskytu této závady.

8.2 Výstražná hlášení
Porucha (pouze varování) sice byla zobrazena, ale relé SSM a LED-porucha nebyly
aktivovány. ýerpadlo bČží dále, tato závada se mĤže vyskytovat v libovolném þasovém
horizontu. Takovýto signalizovaný poruchový provozní stav by se však nemČl
vyskytovat bČhem delšího þasového údobí. PĜíþinu je nutno odstranit.
POZOR!

Výjimka: Jsou-li závady "E04" a "E05" hlášeny déle než 5 minut, jsou
pĜedány dále coby hlášení poruch (viz postupový diagram).
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Hlášení poruch:

Výstražná hlášení:

Porucha

E25
E30
E31
E36

Viz
tabulka

E04 / E05 déle než 5

ýerpadlo odstaveno
prodleva 5 minut

 Code-Nr.
 svítí LED-porucha
není možný manuální
reset
U IF-modulu Stratos otvírá
relé provozního hlášení
SBM

Autostart
þerpadlo spuštČno

Regulaþní režim

E03 E07 E50
E04 E11
E05 E38

E04
E05

E04 / E05 > 5 min.

MaximálnČ 5 x bČhem 24 h

E10
E20
E21
E23

Porucha

Chyba
za 24 h

Od 6 x bČhem 24h
Výjimka: E10 a E25 maximálnČ 1x






ýerpadlo odstaveno
prodleva 5 minut

Code-Nr.
svítí LED-porucha
aktivováno SSM
hlášení poruch PLR / LON

není možný manuální reset
Stisknutí po dobu min.
sec = závada potvrzena

Manuální reset
þerpadlo spuštČno

1

Regulaþní režim
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Tabulka I
Závada

PĜíþina

ýerpadlo nebČží pĜi zapnutém

Náprava

Defektní elektrické pojistky

Zkontrolujte pojistky

pĜívodu proudu

ýerpadlo je bez napČtí

OdstraĖte pĜerušení napČtí

ýerpadlo je hluþné

Kavitace zavinČna nedostateþným tlakem
na stoupaþce

Zvyšte systémový tlak v rámci
pĜípustného rozsahu
Zkontrolujte nastavení dopravní výšky
pĜípadnČ nastavte nižší výšku

8.1 Hlášení poruch:

LED-poruchy „trvale svítí“

CodeNr.

Bliká
symbol

Závada

PĜíþina

E04

svorky

SíĢové podpČtí

E05

svorky

PĜepČtí sítČ

E10

motoru

Zablokování þerpadla

E20

motoru

NadmČrná teplota vinutí PĜetížení motoru

PĜetížení sítČ

Náprava
Zkontrolujte elektroinstalaci
Zkontrolujte elektroinstalaci

NapĜ. usazeninou

Automaticky nabíhá deblokaþní program.
Pokud bČhem 10 sec není odstranČna
blokáda, je þerpadlo odstaveno.
ObraĢte se na službu zákazníkĤm.
Nechat vychladnout motor, kontrola
nastavení

NadmČrná teplota vody

Snížit teplotu vody

E21

motoru

PĜetížení motoru

Usazeniny na þerpadle

ObraĢte se na službu zákazníkĤm.

E23

motoru

Elektr./ zemní zkrat

Defektní motor

ObraĢte se na službu zákazníkĤm.

E25

motoru

Kontaktní závada

Modul není správnČ pĜipojen

OpakovanČ zastrþte modul

E30

modulu

NadmČrná teplota
modulu

Omezený pĜístup vzduchu k chladící
jednotce modulu

Postarejte se o volný pĜívod vzduchu

NadmČrná teplota okolí

Zlepšete podmínky odvČtrání okolní

modulu

NadmČrná teplota
výkonné jednotky

NadmČrná teplota okolí

Zlepšete podmínky odvČtrání okolní

Omezený pĜístup vzduchu k chladící
jednotce modulu

ZajistČte volný pĜívod vzduchu

Defektní elektronické komponenty

ObraĢte se na službu zákazníkĤm /
vymČĖte modul

E31

E36

modulu

Modul defekt

8.2 Výstražná hlášení: LED-poruchy „není aktivována“
CodeNr.

Symbol
bliká

Závada

PĜíþina

Náprava

E03

Teplota vody >110°C

ChybnČ nastavená regulace topení

Nastavte nižší teplotu

E04

SíĢové podpČtí

PĜetížení sítČ

Zkontrolujte elektroinstalaci

E05

PĜepČtí sítČ

E07

generátorový provoz

E11

Chod þerpadla naprázdno Vzduch v þerpadle

Odvzdušnit þerpadlo a zaĜízení

E38

Defektní teplotní þidlo

Defektní modul (útlumový režim)

ObraĢte se na službu zákazníkĤm.

Problém v kontaktu mezi
motorem/modulem

ObraĢte se na službu zákazníkĤm.

Defektní IF-Modul Stratos LON/PLR

Po 5 min. probČhne pĜepojení z OA(GA)Mode do režimu Local-Mode podle
posledního zadání PLR-/LON

Defektní rozhraní, vedení, IF-moduly
nejsou správnČ zasunuty, defektní kabel

Po 5 min. probČhne pĜepojení z PLRMode do režimu Local-Mode

E50

motoru

Porucha komunikace
PLR/LON

Zkontrolujte elektroinstalaci
PohánČno þerpadlem na vstupu

Vyrovnejte regulaci výkonu þerpadel
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Nedá-li se provozní porucha odstranit, obraĢte se prosím na svého odborného
pracovníka v oboru sanitního a topného zaĜízení, nebo na zákaznický servis fy.
WILO.
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9 IF-moduly pro Wilo-Stratos

Sériové digitální rozhraní PLR pro napojení na objektovou
automatiku OA (GA), a to pomocí Wilo-konvertoru nebo
spínacích modulĤ dodaných stavbou
DP-rozhraní pro integraþní funkci zdvojeného þerpadla - pro 2
þerpadla nebo 1 zdvojené þerpadlo
Výstup pro beznapČĢový rozpojovací kontakt s funkcí „Ext.
Vyp“

SBM

x

Ext. Min

Sériové digitální rozhraní LON pro napojení na síĢ
LONWORKS, Transceiver FTT 10 A

Ext. VYP

Funkce

LON

IF-modul Stratos

PLR

9.1 Funkce a možnosti kombinací

x

x

x

x
x

x

x

Výstup pro beznapČĢový rozpojovací kontakt s funkcí „Ext.
Min“
Provozní hlášení SBM coby beznapČĢový spojovací kontakt

x
x

9.2 Instalace IF-modulu Stratos
 SejmČte víko svorkovnice: viz obr. 4,
 sejmČte z kontaktĤ gumovou ochranu: viz obr. 6, bod 1,
 zastrþte IF-modul Stratos do šachty v prostoru svorkovnice: viz obr. 6, bod 2,
 pĜítlakem z boku nasaćte IF-modul Stratos zásuvkou na kontakty: viz obr. 6, bod 3,
 pĜipojte komunikaþní kabel: viz také 9.3: obsazení svorek a elektrické pĜipojení ,
 uchyĢte víko svorkovnice pomocí sponek, které zapadají do vybrání, a pĜišroubujte
ho: viz obr. 4
9.3 Obsazení svorek a elektrické pĜipojení
PĜed zapoþetím prací na þerpadle je nutno pĜerušit pĜívod elektrického
proudu. S pracovní þinností na modulu smí být zapoþato teprve po uplynutí
dalších 5 minut, a to z dĤvodu stávajícího ohrožení dotykovým napČtím (u
kondenzátorĤ). Zkontrolujte, zda na pĜípojkách není napČtí (také u
beznapČĢových kontaktĤ).
 prĤmČr všech svorek: 0,25 mm2 ... 1,0 mm2
 obsazení svorek IF-modulĤ: viz obr. 7
 LON: pĜipojovací svorky sériového, digitálního rozhraní OA (LON); pĜípojka
zajištČna proti zkroucení.
 PLR: pĜipojovací svorky sériového, digitálního rozhraní OA (PLR); pĜípojka
zajištČna proti zkroucení.
 DP: pĜipojovací svorky pro zdvojené þerpadlo; pro provoz zdvojeného þerpadla
nutno vytvoĜit propojení s pĜíslušnou svorkou druhého þerpadla. PĜípojka
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zajištČna proti zkroucení. Propojovací kabel, 2 x 0,75 ... 1,0 mm², smí být dlouhý
max. 2 m.
 ěídící vstup Ext. Vyp.: þerpadlo lze pĜipojovat / odstavovat pĜes externí
beznapČĢový kontakt. Zatížení kontaktu: 24 V=/10mA.
Pro pĜipojení externího Ĝídícího kontaktu je nutno odstranit pĜemostČní
namontované v továrnČ.
 ěídící vstup Ext. Min: þerpadlo lze pĜes externí beznapČĢových kontakt pĜepínat
na minimální poþet otáþek. Zatížení kontaktu: 24 V=/10mA.
Pro pĜipojení externího Ĝídícího kontaktu je nutno odstranit pĜemostČní
namontované v továrnČ.
 SBM : souhrnné provozní hlášení coby beznapČĢových spojovací kontakt. Zatížení
kontaktu: 250 V/1 A.
Kabely je nutno vést skrze kabelové prĤchodky (PG 9 nebo PG 7).
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obr. 1

obr. 2
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obr. 3

obr. 4 „Otevírání a zavírání svorkovnice“

obr. 5 „Elektrické pĜipojení þerpadla“

obr. 6 „Instalace IF-modulu Stratos“

obr. 7 „Elektrické pĜipojení IF- modulu Stratos“

obr. 8 „Demontáž/montáž regulaþního modulu“

obr. 9 „Demontáž/montáž motoru“

obr. 10 „Izolace v rámci chladících a klimatizaþních zaĜízení“
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H

H max

1

1 Hs
2 Hs
½ Hs

2

H min

Q

obr. 11

H

H max

1

Hs

2

Hs

1

2

H min

Q
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obr. 12
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H

Hs

Hs max

Hs var.
Hs min

Tmin

Tmax

Q min

T med

Q max

Q

obr. 13

H

Hs
ns = const

nmax = const

Q

obr. 14
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