
Wilo-TWI 5
Wilo-TWI 5-SE

DE Einbau- und Betriebsanleitung

EN Installation and operating instructions

FR Notice de montage et de mise en service

NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften

ES Instrucciones de instalación y funcionamiento

IT Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

PT Manual de instalação e funcionamento

EL Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

TR Montaj ve kullanma kılavuzu

SV Monterings- och skötselinstruktioner

FI Asennus- ja käyttöohje

DA Monterings- og driftsvejledning

PL Instrukcja montażu i obsługi

CS Návod k montáži a obsluze

RU Инструкция по монтажу и эксплуатации

41
04

14
6-

Ed
.4

-0
4/

13



Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3a Fig. 3b

TWI5-SE TWI5



Fig. 4 Fig. 5

Fig. 6 Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9a



Fig. 9b



57WILO SE 04/2013

Türkçe

1. Genel Hususlar

1.1 Doküman hakkında
Orijinal montaj ve kullanma kılavuzunun dili fran-
sızcadır. Bu kılavuzdaki tüm diğer diller, orijinal
montaj ve kullanım kılavuzunun bir çevirisidir.
Montaj ve kullanma kılavuzu, ürünün bir parçası-
dır. Bu kılavuz daima ürünün yakınında bulundu-
rulmalıdır. Ürünün amacına uygun ve doğru
kumanda edilmesi için bu kılavuzda belirtilen
talimatlara uyulması ön koşuldur.
Montaj ve kullanma kılavuzu, ürünün modeline ve
bu kılavuzun basıldığı tarihte geçerli olan emni-
yet tekniği normlarına uygundur.

2. Emniyet

Bu montaj ve kullanım kılavuzu, kurulum ve işlet-
me sırasında uyulması gereken temel notlar içerir.
Bu nedenle, montaj ve ilk işletime alma işlemle-
rinden önce işbu montaj ve kullanma kılavuzu,
montör ve yetkili işletici tarafından mutlaka
okunmalıdır.
Sadece bu emniyet ana maddesi altında sunulan
genel emniyet tedbirleri değil, aynı zamanda
müteakip ana maddeler altında tehlike sembolleri
ile sunulan özel emniyet tedbirleri de dikkate
alınmalıdır.

2.1 Çalıştırma talimatında kullanılan ikaz ve 
emniyet sembolleri

Semboller

Genel tehlike sembolü

Elektrik voltajı tehlikesi

NOT: ....

Uyarı sözcükleri

TEHLİKE! Akut tehlikeli durum.
Uyulmaması durumunda, ölüme veya ağır yara-
lanmalara yol açar.

UYARI! Operatör, (ağır) yaralanmalarla karşı
karşıya kalabilir. "Uyarı" notu, bu nota uyulma-
ması durumunda şahısların ağır yaralanmalara
maruz kalması ihtimalinin yüksek olduğuna işa-
ret eder.

DİKKAT! Pompa/sistemin zarar görmesi tehli-
kesi mevcuttur. "Dikkat" uyarısı, bu uyarının
dikkate alınmaması durumunda üründe oluşa-
bilecek muhtemel hasarlara işaret eder.

Not! Ürünün kullanımı ile ilgili faydalı bir bilgiye
işaret eder. Aynı zamanda olası zorluklara dikkat
çeker.

2.2 Personel eğitimi
Montaj personeli, bu çalışmalar için uygun
uzmanlığa sahip olmalıdır.

2.3 Emniyet tedbirlerinin alınmadağı durumlarda
karşılaşılacak tehlike
Güvenlik notlarının dikkate alınmaması, şahıslar
ve pompa/sistem için tehlikelerin ortaya çıkması-
na yol açabilir. Emniyet tedbirlerine uyulmaması,
her türlü tazminat talebi hakkının yitirilmesine
neden olabilir.
Bunlara uyulmaması durumunda, örneğin aşağı-
daki tehlikeler meydana gelebilir:

• Pompanın/sistemin önemli işlevlerinin bozulması.
• Şahısların elektrik, mekanik ve bakteriyolojik

etkilerden zarar görmesi.

2.4 İşletim için emniyet tedbirleri
Kazaların önlenmesine ilişkin mevcut yönetme-
liklere uyulmalıdır.
Elektrik enerjisinin yol açabileceği tehlikeler
giderilmelidir. Yerel veya genel yönetmeliklerdeki
kurallara [örneğin IEC, VDE vb.] ve yerel enerji
dağıtım şirketinin yönetmeliklerine uyulmalıdır.
Bu cihaz, fiziksel, algılama veya ruhsal engeli olan
ya da tecrübe ve/veya bilgi eksikliği bulunan kişi-
ler tarafından kullanılamaz, ancak emniyetlerin-
den sorumlu bir kişinin denetiminde veya bu kişi-
den cihazın nasıl kullanılacağına dair talimatlar
aldıklarında kullanılabilir.
Çocuklar daima gözetim altında tutulmalı ve
cihazla oynamamaları sağlanmalıdır.

2.5 Kontrol ve montaj için emniyet tedbirleri
İşletme sahibi tüm denetim ve montaj işlemleri-
nin, montaj ve kullanım kılavuzu hakkında yeterli
bilgiye sahip, yetkili ve kalifiye uzman personel
tarafından yapılmasını sağlamalıdır.
Pompa/sistem üzerindeki çalışmalar sadece sis-
tem kapalı durumdayken yapılmalıdır.

2.6 Onaylanmamış ürün değişikliği ve yedek parça
üretimi
Pompa/sistem üzerindeki değişikliklere sadece
üretici ile görüşüldükten sonra izin verilir. Orijinal
yedek parçalar ve üreticinin izin verdiği aksesuar-
lar emniyeti sağlar. Başka parçaların kullanılması,
bunların sonuçlarından doğacak herhangi bir
yükümlülüğü ortadan kaldırabilir.

2.7 Hatalı kullanım
Teslimatı yapılan pompanın/sistemin işletim
güvenilirliği, yalnızca kullanım kılavuzunun 4.
bölümünde yer verilen kurallara uygun kullanım
durumunda garanti edilir. Asla katalog/veri
föyünde verilen limit değerlerinin üzerine çıkıl-
mamalı veya altına inilmemelidir.
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3. Nakliye ve ara depolama

Teslimat esnasında cihazın nakliye sürecini
hasarsız atlatıp atlatmadığı kontrol edilmelidir.
Herhangi bir nakliye hasarı tespit edildiğinde,
belirlenen zaman dilimi içerisinde nakliye firması
nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmalıdır.

DİKKAT! Ara depolamalarda pompa kuru ve dar-
belerin yanısıra dış etmenlere (nem, don vb.) karşı
korunmuş olarak depolanmalıdır.

Her türlü hasar oluşumunun önüne geçebilmek
için pompayı olabildiğince dikkatli kullanınız.

4. Kullanım amacı

DİKKAT! Pompanın hasar görme tehlikesi var!
TWI 5 serisi dalgıç pompaları yalnızca su pompa-
lanması için tasarlanmıştır.

TWI 5 dalgıç pompaları aşağıdaki uygulamalar için
kullanılabilir:

• Düşük derinlikli baca, konteyner ve sarnıçlarda
• Kullanım suyu pompalaması ve sevki uygulama-

larında:
Konutlarda (su temini)
Tarımda (yağmurlama, sulama, …)

• Şunlar için uygundur: kirlenmemiş su, kullanım
suyu, soğuk su, yağmur suyu
Pompa sürekli kullanım için uygun değildir, örne-
ğin fıskıyelerde kullanılmak amacıyla tasarlanma-
mıştır (2 saatten daha uzun süre sürekli kullanıl-
ması durumunda pompanın kullanım ömrü kısalır).
Pompa havuz suyunun tahliyesi amacıyla kulla-
nılmamalıdır.

5. Ürün hakkında bilgiler

5.1 Tip kodlaması

TWI5 - SE - 304 - EM - FS / B

Pompa ürün serisi

SE - Yüzer örnekleme 
(yan emme bağlantısı)

Nominal pompalama debisi,
m3/h cinsinden

Kademe sayısı

EM - Alternatif akım motoru 230 V

DM - Trifaze akım motoru 400 V

FS -Entegre edilmiş şamandıra

B - Teknik modeli

5.2 Teknik veriler

•  Azami işletim basıncı: 10 bar
• Giriş basıncı (model SE): 0,1 ila 4 bar
• Azami akışkan ısısı: 40 °C
• Güç tüketimi P1 : Bakınız tip levhası
• Nominal akım: Bakınız tip levhası
• Devir: Bakınız tip levhası
• Motor koruma sınıfı: IP68
• Kumanda cihazı koruma sınıfı 

(alternatif akım): IP54

• Yalıtım sınıfı: 155
• Frekans: 50 Hz
• Gerilim Alternatif akım: 230 V (± 10 %)

Trifaze akım: 400 V (± 10 %)
• Kablo uzunluğu: 20 m
• Azami kumanda sıklığı/saat: 40
• Azami daldırma derinliği: 20 m
• Azami katı madde partikül büyüklüğü: 2 mm
• Azami kum oranı: 50 g/m3

Boyutlar ve bağlantılar: (Bkz. resim 1)

5.3 Teslimat kapsamı
• Bağlantı kablolu (H07RN-F), alternatif akım

motorlu pompa ve 2 m güç kaynağı kablolu, fişli
kumanda cihazı
ya da bağlantı kablolu (H07RN-F) trifaz akım
motorlu ve kablolu (3 fazlı + topraklı) pompa.

• FS model pompalar doğrudan motora bağlanmış
şamandıra ile teslim edilir.

• Model SE: 4 cıvatalı salınım sönümleyicisi.
• Halat 20 m.
• Montaj ve kullanım kılavuzu.
• Güvenlik notları.

5.4 Aksesuarlar
Aksesuarlar ayrıca sipariş edilmelidir.

• Sürgülü kesme vanası
• Çek valf
• Kumanda cihazı ve motor koruması
• Koruma şalteri
• Şamandıralı şalter
• Akustik taşma alarmı
• Fluidcontrol
• Basınç sensörü
• Şamandıralı emme filtresi: 

- kaba filtre, - mikro filtre
Yeni aksesuarların kullanılması önerilir.
Parça tanımlamaları ve sipariş numaraları için
katalog ve veri föyüne bakınız.

5.5 Pompa tanımlaması (resim 2, 3, 4, 5, 6 ve 7)
1. Çekvalf
2. Sürgülü vana
3. Şamandıralı şalter
4. Alternatif akım-bağlantı dolabı
5. Halat
6. Fluidcontrol
7. Elektrik girişi hattı
8. Şamandıra alt konumda
9. Şamandıra üst konumda
10. Basınç sensörü
11. Trifaze akım-bağlantı dolabı
12. Şamandıralı emme filtresi
13. Havalandırma borusu 

(müşterinin takması gereklidir Ø 3 mm)
14. Atık tutucu

Türkçe
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5.6 Pompa ve motorun yapısı
Dalgıç pompa, tıpkı çok kademeli bir santrifüjlü
pompa gibi tasarlanmıştır. 
Akışkanlarla temas eden tüm parçalar paslanmaz
çelikten imal edilmiştir.
Elektromotor, motorun sızdırmazlığını sağlayan
iki adet mekanik salmastra ve yağ ile doldurulmuş
ara hazne ile pompanın hidrolik bölümünden
ayrılır.
Pompanın teslimat kapsamına bir halat da dahildir.
Pompa alt tarafında atık tutucu bulunmaktadır.
SE modelleri, yüzer ya da sabit bir emme filtresi-
nin montajı için bir emme ağızlığına ve zemine
monte edilemek üzere 4 sarsıntı emiciye sahip bir
dişli dirseğe sahiptir.

Alternatif akım motorlu (EM) pompa bağlanma-
ya hazır bir şekilde bir kumanda cihazıyla teslim
edilir. Kumanda cihazı aşağıdakileri barındırır:

• kontrol lambası açma/kapatma şalteri,
• manuel sıfırlama özellikli aşırı akım rölesi,
• bir kondanzatör,
• şamandıralı şalter bağlantısı (su eksikliği koruması),
• klemens dolabı ve pompaya bağlanmış kablo,
• 2 metre uyunluüunda Schuko fäölä elekträk kab-

losu.
Motor, aşırı ısınması durumunda motoru kapatan
ve yeterli oranda soğumasının ardından yeniden
çalıştıran bir koruma sistemine sahiptir.
Trifaze akım motoru (DM) ucu açık bir kablo ile
(3 faz + topraklamalı) teslim edilir.
Kumanda cihazı Wilo ya da müşteri tarafından
temin edilmelidir. 
Kumanda cihazı bir motor koruma şalterine sahip
olmalıdır.
Aşırı zorlanma korumasının devreye girmesinin
ardından, koruma durumu Açma/Kapama şalteri
üzerinden yeniden sıfırlanmalıdır.

6. Kurulum ve bağlantı
DİKKAT! Montaj ve elektrik bağlantısı yerel
yönetmeliklere uygun olarak ve yalnızca uzman
personel tarafından yapılmalıdır!

UYARI! İnsanların zarar görme tehlikesi mevcuttur!
Kazaların önlenmesine ilişkin mevcut yönetme-
liklere uyulmalıdır.

UYARI! Elektrik çarpması tehlikesi!
Elektrik enerjisinin yol açabileceği tehlikeler
giderilmelidir.
Ulusal bazda geçerli olan elektrik yönergelerinin
yanısıra genel ulusal belirleme ve yönergelere
uyulmalıdır.

6.1 Montaj

DİKKAT! Pompanın hasar görme tehlikesi 
mevcuttur!
Pompa elektrik kablosuna asılı olarak nakledilme-
meli, sarkıtılmamalı ya da asılmamalıdır.

- Pompanın yerleştirileceği alan pasdan arındırılmış
olmalıdır.

- Halatı pompanın üst kısmında bulunan sabitleme
deliğine takınız.

- Basınç hattını bağlayınız.

- Elektrik iletken hatlarını uygun sabitleme araçları
ile gerilimsiz olarak basınç hattına sabitleyiniz.

- Pompayı halata bağlı olarak suya daldırınız ve
daima su altında kalacak şekilde yerleştiriniz.
Azami daldırma derinliği: 20 m ve asılı durumda.

- Pompa dikey konumda da kullanılabilir.
- Bacanın eşit genişlikte bir yapıya sahip olması ve

pompanın engellerle karşılaşmadan indirilebilme-
sinin sağlanması gerekmektedir.

- Pompayı bacanın ortasına yerleştiriniz.
- Pompa, elektrik kablosu ve halatın işletim esna-

sında baca kenarı ve diğer engeller tarafından
aşındırılmamasına dikkat ediniz.

- Pompa nihai işletim konumuna ulaştığında baca
dibine asgari 0,50 m mesafede bulunmalıdır.

- Pompa atık tutucusunun üzerinde asgari 0,15 m
su bulunması sağlanmalıdır (çalışan pompalarda).

- Açık alanlarda yapılacak kurulumlarda: Basınç
hattı, elektrikli kumanda cihazı, sürgülü vana ve
elektrikli kumandalar buzlanmalara karşı korun-
malıdır.

- Yüzer bir örnekleme yapıldığında (hortum bağ-
lantılı emme filtresi) hortum uzunluğunun sarnı-
cın formu ile uyumlu olması sağlanmalıdır.
Pompaya hava sızmasını engellemek için kaba
filtre su yüzeyine asla ulaşmamalıdır 
(bkz. resim 8).

- SE modeli, destek ayağında bulunan 4 delik yar-
dımıyla doğrudan zemine kurulmalıdır (ø 6 mm
cıvatalar).

- SE modelleri, motor pompalanan sıvı ile soğurul-
duğundan kuru alanlarada kurulabilir (bkz.
resim 7).

- FS modelleri, motora monte edilmiş şamadıralı
şalterler ile teslim edilir. Bu sayede pompa oto-
matik olarak açılır ve kapanır (bkz. resim 3b). 
Şamandıralı şalter serbestce hareket ettirilebilir.

- Alternatif akım motorlu pompalarla teslim edilen
kumada cihazı bir şamadıralı şalter takılarak su
eksikliği koruması sağlar (bkz. madde 6.3)
ve/veya bir basınç sensörü takılarak açma/
kapama özelliğine sahip olur (bkz. resim 4).

- Trifaze akım motorlu pompalara için aksesuar
olarak sunulan kumanda dolapları, şamandıralı
şalter bağlanabilme özelliğiyle su eksikliği koru-
masının yanısıra basınç sensörü takılarak
açma/kapama özelliği saplar (bkz. resim 5).

6.2 Hidrolik bağlantı

DİKKAT! Pompanın hasar görme tehlikesi mev-
cuttur! SE modelinde hortum, motor çalıştırılma-
dan önce su ile doldurulmalıdır (bkz. resim 8).
TWI5 pompaları normal emişlidir.
Yivli bağlantılı çelik borular ya da yüksek yoğun-
luklu yarı sert polietilen borular kullanıldığında,
boru hattının çapı pompada bulunan bağlantının
çapından düşük olmamalıdır.
Yarı sert borular kullanıldığında pompa, pompa
gövdesi üzerine sabitlenmiş halat ile desteklen-
melidir.
Pompa çıkışı ve sürgülü vana önüne mutlaka çek-
valf takılmalıdır.



6.3 Elektrik bağlantısı

UYARI! Elektrik çarpması tehlikesi!
Elektrik bağlantısı ruhsatlı bir elektrik teknisyeni
tarafından ilgili yerel yönergelere uyularak ger-
çekleştirilmelidir.
Pompa elektrik beslemesi, azami 30 mA’da devre-
ye giren bir kaçak akım koruma tertibatı ile dona-
tılmış olmalıdır. Kablo hasar gördüğünde uzman
bir elektrik teknisyeni tarafından değiştirilmelidir.

- Elektrik şebekesi bağlantısının akım türü ve geri-
limini kontrol ediniz.

- Pompa tip plaketi üzerindeki verilere uyulmalıdır.

UYARI! Topraklamanın doğru yapıldığından emin
olunuz.

- Trifaze akım motorlu pompa 20 metre uzunlu-
ğunda bir kablo ile teslim edilir. Bu kablo koruma
tertibatı ya da bir kumanda cihazına takılmalıdır
(elektrik bağlantısı kumanda cihazı montaj ve
kullanım kılavuzunda yer alan devre planına göre
yapılmalıdır).

- Motorlar, motor tip plaketi üzerinde yer alan
akıma göre ayarlanmış bir koruma şalteri ile
donatılmalıdır. Elektrik beslemesini sağlamak için
bir emniyet şalteri takılmalıdır (tip aM).
NOT: Alternatif akım motorları, kumanda cihazına
entegre edilmiş bir aşırı akım korumasına sahiptir.

- Alternatif akım motorlu pompa bir elektrik kab-
losuna sahiptir ve bir konsenzatör kasası ve
termo koruma ile teslim edilir. Bu kasa burası için
öngörülen kablo ile elektrik şebekesine bağlan-
malıdır.

- Bir şamandıralı şalter ya da basınç sensörü takıl-
malıdır.

UYARI! Bu amaçla pompa gövdesini açmadan
önce pompayı elektrik şebekesinden ayırınız.

Köprülemeyi sökünüz ve bu köprüleme yerine
Açma/Kapama şalteri elektrik besleme hattını ve
şayet mevcutsa topraklama hattını
bağlayınız.Elektrik bağlantısı hakkında klemens
dolabında bulunan klemens planına bakınız. 

- Yükseklik ayarlamasıKapatılmış olan pompada, su
seviyesinin daima atık tutucusunun 150 mm
üzerinde olması sağlanmalıdır (bkz. resim 3a).

7. İlk çalıştırma

7.1 Dönüş yönü

NOT: Sürgülü vana kapalı durumdayken delik
çıkışında ölçülen basınç, pompanın sıfır pompala-
ma miktarı eksi suyun alındığı nokta ve su yüzeyi
arasındaki yüksekliğe eşdeğerdir.

Alternatif akım 230 V: Hatalı dönme yönü tehli-
kesi yoktur.

Trifaze akım 400 V: Pompanın doğru dönme
yönünde döndüğünün tespit edilebilmesi için
yalnızca pompalama basıncı kontrol edilmelidir.
Doşru dönme yönü daha yüksek pompalama
basıncı üretir.

Pompalama basıncı aynı zamanda kapalı durum-
daki sürgülü vanada da ölçülebilir ve ölçülen
basınç hedef basınç ile karşılaştırılabilir.Hatalı
dönme yönü tespit edildiğinde kumanda cihazın-
da ya da koruma şalterinde herhangi iki fazın yeri
değiştirilmelidir.

7.2 İşletim

DİKKAT! Pompanın hasar görme tehlikesi mev-
cuttur! Pompa asla susuz ve/veya sürgülü vana
kapalıyken çalıştırılmamalıdır.
Pompanın susuz çalıştırılmasından kaynaklanacak
hasarlar için Wilo hiçbir garanti sorumluluğunu
üstlenmemektedir.

- Baca doldurulurken ya da pompa kurulumunda
şamandıralı şalterin serbestce hareket etmesi
sağlanmalıdır.

- Tüm elektrik bağlantıları, elektrik koruma terti-
batları ve sigorta değerleri yeniden kontrol edil-
melidirler.

- Her faz bağlantısında akım değerlerini ölçünüz ve
ölçülen değerleri tip plaketinde yer alan değerler
ile karşılaştırınız.

DİKKAT! Pompanın hasar görme tehlikesi mev-
cuttur! Verilen motor akımı değerleri asla aşılma-
malıdır.

- Pompa suya daldırıldıktan sonra birkaç defa açılıp
kapatılmalıdır. Bu sayede pompa içerisindeki hava
tahliye edilmiş olur.

- Bazı durumlarda basınç borusuna Ø 3 mm geniş-
liğinde bir delik açmak gerekebilir (bkz. resim 3,
konum 13). Bu sayede daha iyi bir hava tahliyesi-
ne ulaşılır.

- Motor çalışırken besleme gerilimini ölçünüz.

NOT: İzin verilen gerilim toleransı için bkz.
madde 5.2.

8. Bakım
DİKKAT! Bakım çalışmaları öncesinde pompa(lar)
gerilimsiz konuma getirilmelidir.

- Pompa özel bakım çalışmaları yapılmasını gerek-
tirmez.

- Atık tutucu tıkandığında ve pompalama perfor-
mansı aşırı derecede düştüğünde pompa kaldırıl-
malı, atık tutucu çıkarılmalı ve akar su altında
fırça ile temizlenmelidir.

- Pompanın tamir edilmesi veya elektrik bağlantı-
larında yapılacak değişiklikler yalnızca uzman bir
personel ya da müşteri teknisyeni tarafından ger-
çekleştirilmelidir.

- Yedek parça siparişlerinde pompa tip plaketi üze-
rinde bulunan veriler bildirilmelidir.
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9. Arızalar, nedenleri ve giderilmeleri

DİKKAT! Pompa içerisinde kum bulunması ya da
tıkanmalar en sık karşılaşılan arıza nedenleridir.
Pompa destek ayaksız baca zemininden yeterli
yükseklikte kurulmalıdır. Bu sayede pompanın
içerisine kum kaçması önlenir.

Aşırı yüklenme koruması ilk devreye girmesinden
sonra yeniden devreye giriyorsa, pompanın bir
uzman ya da Wilo müşteri teknisyeni tarafından
bakımı yapılmalıdır.

Arıza giderilemiyorsa teknisyeninize ya da 
Wilo müşteri servisine başvurunuz.

10. Montaj - Sökme

DİKKAT! Parçaların karıştırılmamasına dikkat
ediniz.
Pompa AKIMSIZ duruma getirilmelidir.
(bkz. resim 9a ve 9b)

11. Yedek parçalar

Yedek parça temini, yerel uzman servis ve/veya
Wilo yetkili servisi üzerinden gerçekleşir. 
Gereksiz sorularımızın önüne geçebilmek için her
siparişinizde tüm tip plaketi verilerini bildirmenizi
rica ediyoruz.

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!

Arızalar Nedenleri Giderilmeleri
Pompa çalışıyor ancak yeniden
duruyor

Yanlış voltaj ya da voltaj eksikliği. Çalışmaya başlarken sahip olunan voltajı
ölçünüzYetersiz kablo kalınlığı, normal motor
çalışmasını engelleyen voltaj düşmesine neden
olabilir.

Motor elektrik kablosunda kesinti Fazlar arasındaki direnci ölçünüz. Gerekli olduğu
durumlarda pompayı kaldırınız ve kabloyu kont-
rol ediniz.

Motor koruması devreye girdi Termik şalterde ayarlanan akım değerini kontrol
ediniz ve tip plaketindeki veriler ile karşılaştırı-
nız.
Önemli: Termik şalerin yeniden devreye girmesi
durumunda motoru yeniden çalıştırma konusun-
da ısrar etmeyiniz; olası nedeni tespit ediniz.
Motorun zorla yeniden çalıştırılması aşırı ısınma-
dan dolayı motorda hasarlara yol açar.

Pompa açılmıyor/kapanmıyor Şamandıra şalter blokeli veya serbest
hareket etmiyor

Şamandıra şalteri kontrol ediniz ve hareketliliğini
sağlayınız

Pompalama miktarı az ya da 
pompalama yok

Aşırı düşük gerilim Kumanda cihazı beslemesini kontrol ediniz.

Atık tutucu tıkalı Pompayı kaldırınız ve temizleyiniz.
Sürgülü vana kapalı Sürgülü vanayı açınız

Motor dönme yönü yanlış
(trifaze motor)

Kumanda cihazındaki herhangi iki fazı yer
değiştiriniz.

Çekvalf kapalı durumdayken bloke oldu Çekvalfi sökünüz ve temizleyiniz.

Su eksik ve/veya bacadaki su seviyesi
düşük

Bacadaki su seviyesini kontrol ediniz:
Su seviyesi pompa çalışırken atık tutucunun
asgari 0,15 m üzerinde olmalıdır.

Pompa içerisinde hava var Pompa ve çekvalf arasında 3 mm ø (bkz.
resim 3, konum 13) genişliğinde bir delik açınız.

Pompanın çok yüksek kumanda
sıklığı

Fark basıncı manometresinde düşük
kumanda farkı 

Açma ve kapama noktaları arasındaki mesafeyi
artırınız

Şamandıranın hatalı sıra ile yerleştirilmesi Pompa kumanda süresini regüle edebilmek için
şamandıra yerleştirme sırasını uyarlayınız.

Basınç kazanı depolama hacmi aşırı
düşük bu nedenle ön basınç ayarı aşırı
düşük

Kumada basıncı ayarlat-rını kontrol ediniz ve
yeniden ayarlayını.
Kazan ön basıncını kontrol ediniz. Ön basınç
pompa ayar basıncından 0,3 bar daha düşük
olmalıdır.
Depolama hacmini ek bir kazan ile artırınız ya da
kazanı değiştiriniz.

Çekvalf sızdırıyor Çekvalfi temizleyiniz ve değiştiriniz.
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