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Type
(mm) 

A B C D E F G H J K

Helix V 22 PN16/PN25/
PN30 130 296 215 250 300 90 DN50 125 4 x M16

16 x 
Ø14

Helix V 36
PN16 170

or
220

296
240
or

220
250 320 105 DN65 145

4 x M16

PN25/PN30 8 x M16

Helix V 52 PN16/PN25/
PN30

190
or

220
296

266
or

220
250 365 140 DN80 160 8 x M16

Type
(mm) 

A B C D E F G H J K

Helix FIRST 
V22

PN16/PN25/
PN30 130 260 215 226 300 90 DN50 125 4 x M16

4 x Ø14Helix FIRST 
V36

PN16
170 294 240 226 320 105 DN65 145

4 x M16

PN25PN30 8 x M16

Helix FIRST 
V52

PN16/PN25/
PN30

190
or

170
295

266
or

240
226 365 140 DN80 160 8 x M16

Type
(mm) 

A B C D E F G H J K

Helix V 22 PN16/PN25 130 255 215 226 300 90 DN50 125 4 x M16

4 x Ø14Helix V 36
PN16

170 284 240 230 320 105 DN65 145
4 x M16

PN25 8 x M16

Helix V 52 PN16/PN25
190
or

170
310

266
or

240
234 365 140 DN80 160 8 x M16

Material code -2 -3

Material code -4 -5

Material code -1
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 1 Genel Hususlar
	 1.1	 Döküman	Hakkında

Orijinal montaj ve kullanma kılavuzunun dili 
[Almancadır, İngilizcedir, Fransızcadır]. Bu kıla-
vuzdaki tüm diğer diller, orijinal montaj ve kulla-
nım kılavuzunun bir çevirisidir.
Montaj ve kullanım kılavuzu cihazın bir parçasıdır. 
İşbu kılavuz daima cihazın yanında bulundu-
rulmalıdır. İşbu kılavuzda yer verilen talimatlara 
uyulması cihazın amacına uygun ve doğru kulla-
nımı için ön koşuldur.
Montaj ve kullanım kılavuzu cihazın modeline 
ve işbu kılavuzun basıldığı tarihte geçerli olan 
güvenlik tekniği normlarına uygundur.
AT Uygunluk belgesi:
AT Uygunluk belgesinin bir fotokopisi bu montaj 
ve kullanma kılavuzunun bir parçasıdır.
Bize danışılmadan, bu belgede belirtilen yapı tür-
lerinde yapılan teknik bir değişiklikte, bu belge 
geçerliliğini kaybeder.

 2 Emniyet
Bu işletim talimatı, cihazın kurulumu ve işletimi 
esnasında dikkate alınması gereken temel bilgile-
ri içermektedir. Bu nedenle işletim talimatı, ciha-
zın montajı ve ilk çalıştırılması öncesinde montajı 
yapacak kişi ve sorumlu işletmen tarafından dik-
katle okunmalıdır.
Burada «Güvenlik» başlığı altında belirtilen genel 
güvenlik uyarılarına mutlak uyulmasının yanı sıra 
her bölüm içerisinde tehlike simgeleri ile belirti-
len güvenlik uyarılarına da kesinlikle uyulmalıdır.

	 2.1	 Çalıştırma	talimatında	kullanılan	ikaz	ve	 
emniyet sembolleri

Semboller:

Genel Tehlike Sembolü

Elektrik çarpmalarına karşı uyarı sembolü

NOT: ...

Uyarı	kelimeleri:

TEHLİKE!
Acil	tehlike	durumu.
Önlemi	alınmazsa	ölüm	veya	ciddi	yaralanmalara	
neden	olabilir.

UYARI!
Ciddi	yaralanma	riski.	«Uyarı»	ikazının	dikkate	
alınmaması	durumunda,	kişilerde	(ağır)	yaralan-
malara	neden	olabileceğini	belirtir.

DİKKAT!
Pompa	veya	tesisatta	arıza	riski.	«Dikkat»	
ikazının	dikkate	alınmaması	durumunda	üründe	
veya	sistemde	hasar	meydana	gelebileceğini	
belirtir.

NOT:
Ürünün işletiminde faydalı bilgiler. Kullanıcıyı 
olası problemler konusunda uyarır.

	 2.2	 Personel	eğitimi
Montajı gerçekleştirecek personel, bu işlemler 
için uygun eğitimi almış olmalıdır.

	 2.3	 Emniyet	tedbirlerinin	alınmadağı	durumlarda	
karşılaşılacak	tehlike
Güvenlik uyarılarının göz ardı edilmesi, kişiler 
ve pompa/ tesisat için tehlikelere yol açabilir. 
Güvenlik uyarılarının göz ardı edilmesi, her türlü 
tazminat talep hakkının kaybolmasına neden 
olabilir.
Uyarıların göz ardı edilmesi durumunda, özel  
durumlarda örneğin aşağıda belirtilen tehlikelerin 
oluşmasına yol açabilir:

•  Pompanın/tesisatın kritik işlevlerinin devre dışı 
kalması,

•  Özel bakım ve onarım methotlarının uygulana-
maması,

•  Elektriksel, mekanik ve bakteriyel nedenlerden 
kaynaklanan personel yaralanmaları. 

•  Sistem özelliklerinde hasar

	 2.4	 İşletim	için	emniyet	tedbirleri
Kazaların önlenmesine yönelik varolan yönetme-
liklerin tamamına dikkatle uyulmalıdır.
Elektrik enerjisinden kaynaklanabilecek tehli-
keler engellenmelidir. Yerel ve uluslararası kabul 
görmüş yönetmelikler ve yöresel elektrik dağıtım 
kuruluşlarının direktiflerine uyulmalıdır.

   2.5  İşleticiler	için	emniyet	tedbirleri
Bu cihaz, fiziksel, algılama veya ruhsal engeli 
olan ya da tecrübe ve/veya bilgi eksikliği bulunan 
kişiler tarafından kullanılamaz, ancak emniyetle-
rinden sorumlu bir kişinin denetiminde veya bu 
kişiden cihazın nasıl kullanılacağına dair talimatlar 
aldıklarında kullanılabilir.
Çocuklar gözetim altında tutulmalı ve cihazla 
oynamamaları sağlanmalıdır.

• Soğuk veya sıcak bileşenler üründe/tesiste teh-
like oluşturduğunda, bunlarla temasın müşteri 
tarafından önlenmesi gerekir.

• Ürün çalışırken, hareketli parçalara (kaplin gibi) 
dokunulmasını önleyen korumalar sökülmemeli-
dir.

• Tehlikeli akışkanların (örn. patlayıcı, zehirli, sıcak) 
sızıntısı (örn. mil salmastrası), kişiler ve çevre için 
tehlike oluşturmayacak şekilde tahliye edilmeli-
dir. Ulusal yasal talimatlara uyulmalıdır.

• Yanıcılığı yüksek olan malzemeler üründen daima 
güvenli bir güvenli bir uzaklıkta tutulmalıdır.

• Elektrik enerjisinden kaynaklanabilecek tehlike-
ler engellenmelidir. Yerel direktifler veya genel 
direktifler [IEC, VDE gibi] ve yerel güç kaynağı 
şirketlerine uyulmalıdır.

	 2.6	 Onaylanmamış	ürün	değişikliği	ve	yedek	parça	
üretimi 
Pompa veya tesisattaki değişiklikler, ancak 
üreticiye danışıldıktan sonra yapılabilir. Orijinal 
yedek parçalar ve kullanımı üretici tarafından 
onaylanmış aksesuarlar gerekli güvenlik şartlarını 
sağlamaktadır. Bunların dışında kalan parçaların 
kullanımdan doğabilecek sorunlar üretici sorum-
luluğu kapsamında olmayabilir.

	 2.7	 Hatalı	kullanım	
Teslim edilen pompanın veya tesisatın işletim 
güvenliği, yalnızca bu işletim talimatının 4. bölü-
münde belirtilen cihazın doğru ve kurallara uygun 
kullanılması şartıyla garanti edilir. Katalogta/
bilgi sayfasında belirtilen sınır değerleri kesinlikle 
aşılmamalıdır veya bu değerlerin altına düşülme-
melidir.
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Example:	Helix	V2205/2-1/16/E/KS/400-50xxxx

Helix V 
Helix FIRST V

Inline yapı türünde, dikey yüksek 
basınçlı, çok kademeli, santrifüjlü 
pompa

22 m3/s olarak nominal akış

05 Pervane sayısı

2 Kesik pervane sayısı (mevcutsa)

1

Pompa malzeme kodu
1 = Pompa muhafazası, paslanmaz 
çelik 1.4308 (AISI 304) + Hidro-
likler 1.4307 (AISI 304)
2 =  Modüler pompa muhafazası, 

paslanmaz çelik 1.4409 (AISI 
316L) + Hidrolikler 1.4404 
(AISI 316L)

3 =  Modüler pompa muhafazası, 
Dökme Demir EN-GJL-250 
(ACS ve WRAS onaylı kaplama) 
+ Hidrolikler 1.4307 (AISI 304)

4 =  Tek gövdeli pompa muha-
fazası, dökme demir EN-
GJL-250 (ACS ve WRAS onaylı 
kaplama) + Hidrolikler 1.4307 
(AISI 304)

5 =  Tek gövdeli pompa muha-
fazası, dökme demir EN-
GJL-250 (standart kaplama) + 
Hidrolikler 1.4307 (AISI 304)

16

Boru bağlantısı 
16 = PN16 
25 = PN25 
30 = PN40 

E
Salmastra tür kodu
E = EPDM
V = FKM Viton

KS

K = Kovan salmastrası, «K» ver-
siyonu olmayanlar basit mekanik 
salmastra ile donatılmıştır 
S = Emme borusu ile baca yön 
hizalama
X = X-Care versiyonu

400
460 Motor elektrik gerilimi (V)

50
60 Motor frekansı ( Hz)

xxxx Seçenek kodu (mevcutsa)

			2.8	 Hatalı	kullanım
Teslimatı yapılan ürünün işletim güvenilirliği, 
sadece montaj ve kullanım kılavuzunun 4. bölü-
mündeki talimatlara uygun olarak kullanıldığında 
garanti edilir. Sınır değerleri katalogda/veri sayfa-
sında belirtilen değerleri hiçbir koşulda aşmamalı 
veya bunların altına düşmemelidir.

 3. Nakliye	ve	ara	depolama
Ürününüzü teslim alır almaz, derhal nakliye hasarı 
oluşup oluşmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir 
nakliye hasarı tespit edildiğinde, belirlenen zaman 
dilimi içerisinde nakliye firması nezninde gerekli 
girişimlerde bulunulmalıdır.

DİKKAT! Harici nedenler hasarlara yol açabilir. 
Ürünün ileri bir tarihte monte edilmesi isteniyor-
sa, ürün kuru bir mekanda depolanmalıdır. Ürün 
çarpmalara/darbelere ve dış etkilere karşı korun-
malıdır (nem, donma vb. ...).

Bu ürün geçici depolamaya kaldırılmadan evvel 
detaylı bir şekilde temizlenmelidir. Ürün en az bir 
yıl boyunca depolanabilir.

Pompanın montajdan önce zarar görmemesi için 
özen gösteriniz.

 4. Üretim	amacına	uygun	kullanım
Pompa temel olarak soğuk ve sıcak su, su-glikol 
karışımları ya da düşük vizkoziteye sahip, içerisin-
de mineral yağ, yıpratıcı madde ya da uzun damarlı 
madde bulundurmayan diğer akışkanların pompa-
lanması için tasarlanmıştır. Kimyasal içerikli mad-
delerin pompalanması üreticinin iznine tabidir.

TEHLİKE!	Patlama tehlikesi! 
Bu pompa asla yanıcı ve patlaycıcı maddelerin 
pompalanması için kullanılmamalıdır.

 4.1 Kullanım	alanları	
-  Su tedariği ve basınç yükseltme sistemlerinde
-  Endüstriyel sirkülasyon sistemlerinde
-  Proses suyu
-  Soğutma suyu devreleri 
-  Yangın söndürme sistemleri ve araç yıkama sis-

temlerinde
-  Yağmurlama ve sulama sistemleri vb.

	 5.	 Ürün	hakkında	bilgiler
 5.1 Tip	kodlaması
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 5.2 Teknik	veriler

Bağlantılar için gereken yer ihtiyacı ve ölçüler 
(Res. 4).

	 5.3	 Teslimat	kapsamı
• Pompa.
• Kullanım kılavuzu.

Maksimum	çalışma	basıncı

Pompa	muhafazası	 Modele bağlı olarak 16, 25 veya 30 bar

Maksimum	giriş	basıncı

10 bar
Not: gerçek giriş basıncı (Pinlet)+ pompa tarafından sağlanan 0 akış 
basıncı, pompanın maksimum çalışma basıncının altında olmalıdır. Mak-
simum çalışma basıncının aşılması durumda, bilyalı yatak ve mekanik 
salmastra hasar görebilir veya kullanım ömrü azalabilir.
P Giriş + 0 akımda P  ≤ Pmax pompa
Maksimum çalışma basıncını öğrenmek için pompa veri plakasına bakın: 
Pmax

Sıcaklık	aralığı

Sıvı	sıcaklıkları
--20°C ila +120 °C
-30°C ila +120° C (eğer tamamen paslanmaz çelikse)
-15°C ila + 90°C (O halka ve mekanik salmastra için Viton sürümü)

Ortam	sıcaklığı -15° ila +40 °C
İstek üzerine diğer sıcaklık

Elektrik	verileri

Motor	verimliliği	 Motor IEC 60034-30'a göre

Motor	koruma	endeksi	 IP 55

Yalıtım	sınıfı 155 (F)

Frekans Bkz. motor değer plakası

Elektrik	voltajı Bkz. motor değer plakası

Diğer	veriler

Nem < %90 yoğuşmasız

Yükseklik < 1000 m
(> 1000m istek üzerine)

Maksimum	emme	başlığı pompanın NPSH değerine göre

Ses	basıncı	seviyesi	dB	(A)
0/+3	dB(A)

Güç		(kW)
0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45

50Hz 56 57 58 62 64 68 69 71 74 76

60Hz 60 61 63 67 71 72 74 78 81 84
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 5.4 Aksesuar
Bu orijinal aksesuar HELIX ürün serisi için sunul-
maktadır:

Yeni aksesuarların kullanılması önerilir.

	 6.	 Tanım	ve	işlev

	 6.1	 Ürünün	tanımı

Res. 1 
1 - Motor sabitleme saplamaları
2 - Kaplin koruması
3 - Mekanik salmastra
4 - Kademeler
5 - Çarklar
6 - Pompa milleri
7 - Motor
8 - Kaplin
9 - Laterna
10 - Ceketli boru 
11 - Flanş
12 - Pompa gövdesi
13 - Temel plakası

Res.	2	ve	3 
1 - Pislik tutucu
2 - Kapatma vanası, emiş tarafında
3 - Kapatma vanası, basınç tarafında
4 - Çekvalf
5 - Tahliye civatası
6 - Hava boşaltma civatası
7 - Membran basınç tankı
8 - Kaide
9 -  Opsiyon olarak: Basınç ölçüm bağlantıları  

   (a-emiş tarafında, b-basınç tarafında)
10 -  Kaldırma kancası

	 6.2	 Ürün	işlevi
•  HELIX dikey, normal emişli, «Inline» bağlantılı 

yüksek basınçlı santrifüj pompalarıdır.
•  HELIX pompaları yüksek verimliliğe sahip hidrolik 

motorlara sahiplerdir. 
•  Akışkan ile tams eden tüm parçalar paslanmaz 

öelik ve kır dökümden imal edilmişlerdir. 

•  Yıpratıcı akışkanlar için özel üretilmiş bir model 
bulunmaktadır. Bo modelin akışkan ile temas 
eden tüm parçaları paslanmaz çelikten imal edil-
miştir.

•  Bakımı kolaylaştırmak için Helix pompaları, basit 
bir mekanik salmastra veya kartuşlu bir mekanik 
salmastra ile donatılmıştır.

•  Bunun yanısıra özel bir sökülebilir kaplin, ağır 
motorlarda mekanik salmastranın motor sökül-
meden değiştirilmesini mümkün kılar.

•  HELIX laterna tasarımında, hidrolikte eksenel 
itme güçünü dengeleyen ve pompada standart 
motorların kullanımını mümkün kılan ek bir mil 
yuvası bulunur.

•  Pompa içerisine entegre edilmiş özel kaldırma 
düzeneği pompa kurulumunum kolay yapılmasını 
sağlar (Şek. 8).

	 7.	 Kurulum	ve	elektrik	bağlantısı
Kurulum	ve	elektrik	işlerinin	yerel	yönetme-
lik-lere	uygun	olarak	kalifiye	uzman	personel	
tarafından	yapılması	gerekmektedir!

UYARI!	Yaralanma	tehlikesi! 
Geçerli kazadan korunma yönergeleri dikkate 
alınmalıdır.

UYARI!	Elektrik	geriliminden	kaynaklanan	 
tehlike! 
Elektrik geriliminden kaynaklanabilecek tehlikeler 
ortadan kaldırılmalıdır.

 7.1 Mal kabulü
Pompayı ambalajından çıkarınız ve ambalajı imha 
ederken çevre koruma yönergelerini dikkate alı-
nız.

	 7.2	 Kurulum
Pompa, kuru, iyi havalandırılan ve donma olmayan 
bir ortamda kurulmalıdır.

DİKKAT!	Pompanın	tehlikeye	atılması	ve	yıp-
ranması!	Pompa gövdesinde bulunan yabancı 
cisim ve kirlenmeler ürünün işleyişini olumsuz 
etkileyebilirler.
• Bu nedenle tüm kaynak ve lehim işlerinin 
pompa kurulumundan önce yapılması önerilir.
• Pompanın kurulumu ve işletime alınması 
öncesinde tüm sirkülasyon sistemini kontrol  
ediniz.

- Pompa, teşhis ve değiştirme işlemlerini kolaylaş-
tırmak amacıyla kolay ulaşılabilir bir  
mekana kurulmalıdır.

-  Sökme işlemini kolaylaştırmak için ağır pompa-
larda pompanın üzerine bir kaldırma kancası (Şek. 
2, Poz. 10) takılmalıdır.

UYARI!	Sıcak	yüzeylerden	kaynaklanan	yanma	
tehlikesi!
Pompa, işletimi esnasında kimse tarafından 
temas edilemeyecek şekilde kurulmalıdır.

-  Pompayı kuru ve donmalara karşı korunan bir 
mekana kurunuz, en uygunu çimento ile kaplan- 
mış bir zemine kurulması ve uygun vidalarla 
sabitlenmesidir. Sisteme ses ve sarsıntı iletil-
me-sini engellemek amaçlı yalıtım malzemelerini 
(güçlendirilmiş mantarlar ya da plastik) beton 
blok altına monte ediniz.

Tanımı Ürün N°

2 paslanmaz çelik yuvarlak karşı flanş 1.4404 (PN16 – DN50) 4038587

2 paslanmaz çelik yuvarlak karşı flanş 1.4404 (PN25 – DN50) 4038589

2 yuvarlak çelik karşı flanşr (PN16 – DN50) 4038585

2 yuvarlak çelik karşı flanşr (PN25 – DN50) 4038588

2 paslanmaz çelik yuvarlak karşı flanş 1.4404 (PN16 – DN65) 4038592

2 paslanmaz çelik yuvarlak karşı flanş 1.4404 (PN25 – DN65) 4038594

2 yuvarlak çelik karşı flanşr (PN16 – DN65) 4038591

2 yuvarlak çelik karşı flanşr (PN25 – DN65) 4038593

2 paslanmaz çelik yuvarlak karşı flanş 1.4404 (PN16 – DN80) 4073797

2 paslanmaz çelik yuvarlak karşı flanş 1.4404 (PN25 – DN80) 4073799

2 yuvarlak çelik karşı flanşr (PN16 – DN80) 4072534

2 yuvarlak çelik karşı flanşr (PN25 – DN80) 4072536

Baypas seti 25 bar 4124994

Baypas seti (25 bar manometreli) 4124995

5,5 kW‘a kadar pompalar için damperli taban plakası 4157154
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UYARI!	Pompanın	devrilme	tehlikesi	var! 
Pompanın zemine sabitlenmesi gerekmektedir.

-  Pompanın kolay denetimi ve bakımı için pom-
payı kolay ulaşılabilen bir mekana monte ediniz. 
Pompa daime dik olarak bir beton sütun üzerine 
monte edilmelidir.

DİKKAT!	Pompanın	kirlenme	tehlikesi	var!	 
Pompa bağlantılarına ait bağlantıların kurulum 
öncesinde sökülmüş olmasına dikkat edilmelidir.

Not: Pompalar fabrikada performans testine tabi 
tutulmuş olduğundan pompada artık su kalmış 
olabilir. Hijyenik nedenlerden dolayı pompanın 
her kullanım öncesinde kullanım suyu ile temiz-
lenmesi tavsiye edilir.

- Kurulum ölçüleri ve bağlantı yüzleri Paragraf 
5.2’den elde edilebilir.

- Pompayı dikkatlice entegre edilmiş kıskaçlarla 
kaldırınız. Bu amaçla ihtiyaç duyulduğunda bir 
palanga ve kullanım kılavuzunda belirtilen şekle 
uygun bir halat gergisi kullanınız.

UYARI!	Pompanın	devrilme	tehlikesi	var! 
Özelllikle büyük ebatlı pompalar satın alındığında 
ağırlık noktasının yüksekte olması nedeniyle pompa 
işletime alındığında bazı tehlikeler oluşabilir.

UYARI!	Pompanın	devrilme	tehlikesi	var! 
Entegre edilmiş transport halkaları sadece hasar-
sız durumda kullanılmalıdır (korozyonsuz, vb.). 
Gerektiğinde değiştirin.

UYARI!	Pompanın	devrilme	tehlikesi	var! 
Pompa asla motor kancası kullanılarak kaldırılma-
malıdır: bu kancalar yalnızca motorun ağırlığını 
taşıması için tasarlanmışlardır.

	 7.3	 Boru	sistemine	bağlantı
-  Pompayı borulara sadece uygun kontra flanş, 

cıvata, somun ve contaları kullanarak bağlayın.

UYARI!	Civataların sıkılması esnasında 80 Nm 
tork sınırını aşmayınız. Akülü tornavida kullanımı 
yasaktır.

- Akışkanın akış yönü ürün üzerindeki tip plaketin-
de belirtilnmiştir.

- Emme ve basınç ağızlıklarının montajında pom-
panın elektrikle bağlantısının olmamasına dikkat 
ediniz. Hatlar, ağırlıkları pompa tarafından taşın-
mayacak şekilde döşenmelidir.

- Pompanın emme ve basınç tarafına birer kesme 
sürgüsü monte edilmesi tavsiye edilir.

- Kompenzatörler pompadan kaynaklanan ses ve 
vibrasyonların emilmesine yardımcı olurlar.

- Boru hattı çapının pompanın emiş girişi çapıyla 
aynı büyüklükte olması gerekmektedir.

-  Pompayı basınç geri tepmelerine karşı korumak 
amacıyla basınç tarafına bir çekvalf monte edilebilir.

- Pompa doğrudan şehir kullanma suyu hattına 
bağlanmak isteniyorsa, emme ağızlıkları da aynen 
bir çekvalf ve kesme sürgüsü ile donatılmalıdır.

- Poma dolaylı olarak bir membranlı tanka bağla-
nacaksa, basınç ağızlığı kirlerin pompa ya da çek-
valfe ulaşmalarını engellemek amacıyla bir pislik 
tutucu ile donatılmalıdır.

-  Yarım flanş pompa tasarımının olması durumunda 
hidrolik ağın bağlanması ve ardından herhangi bir 
sızdırma riskini önlemek için plastik fiksajı dışarıda 
tutmak tavsiye edilir.

	 7.4	 Motorun	pompaya	montajı	 
(motorsuz	teslimat)

- Kaplin korumasını çıkarınız.

Helix pompaları, makine yönergesine uygun ola-
rak kaybolmaz vidalarla donatılmıştır.

- Motoru, pompa ile birlikte teslim edilen vidalar 
(FT büyüklüğündeki llaternalar için – bakınız 
Ürün işaretlemesi) ya da civatalar, saplamalar ve 
yardımcı gereçler (FF büyüklüğündeki laternalar 
için – bakınız Ürün işaretlemesi) yardımıyla pom-
paya monte ediniz.: Performans ve ölçüler WILO 
kataloğundan temin edilebilir.

Not: Motor performansı akışkan özelliklerine 
göre uyarlanabilir. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda 
WILO müşteri servisine başvurabilirsiniz.

- Kaplin korumasını, pompa ile birlikte teslim edi-
len tüm vidaları sıkarak yeniden takınız.

	 7.5	 Elektrik	bağlantısı

UYARI!	Elektrik	akımından	kaynaklanan	tehli-
ke! 
Elektrik geriliminden kaynaklanan tehlikeler orta-
dan kaldırılmalıdır. 
• Elektrik işleri yalnızca bir elektrikçi tarafından 
yapılmalıdır!
• Pompa, elektrik bağlantısı kurulmadan önce 
kapatılmalı ve yeniden açılmaya karşı emniyet 
altına alınmalıdır.
• Pompa/sistemin toprak bağlantısının yerel 
yönergelere uygun şekilde kurulması gerekmek-
tedir. Kaçak akıma karşı koruma şalteri kullanıl-
ması ek bir emniyet sağlar.

- Nominal voltaj, gerilim ve frekansın motor tip 
plaketi üzerinde bulunan verilere uygun olmasına 
dikkat ediniz.

- Pompanın bir fiş ya da ana besleme şalteri ile 
donatılmış bir kablo aracılığıyla elektrik şebekesi-
ne bağlanması gerekmektedir.

- Trifaze motorların müşteri tarafından ruhsatlı 
bir motor koruma şalteri yardımıyla donatılması 
gerekmektedir. Nominal akımın motor üzerinde 
bulunan tip plaketinde belirtilen değere uygun 
olması gerekmektedir.

- Bağlantı kablosu, kesinlikle boru hattı sistemi ve/
veya pompa gövdesi ve motor gövdesi ile temas 
etmeyecek şekilde döşenmelidir.

- Elektrik şebekesi bağlantısı bağlantı planına 
uygun şekilde yapılmalıdır (Res. 5).

	 7.6	 Frekans	konvertörü	ile	işletim

- Pompa içerisinde bulunan motorlar, pompa 
performansını işletim noktasına göre ayarlamak 
amacıyla frekans konvertörüne bağlanabilir. 

- Bu konventör motor klemenslerinde 850V’den 
fazla gerilim tepe noktası ve 2500 V/µs’den daha 
fazla voltaj değişimi üretmemelidir. 

- Daha yüksek değerler oluşturulursa uygun bir 
filtre kullanılabilir: Doğru bir filtre seçimi yapa-
bilmek amacıyla frekans konventörü üreticisine 
başvurunuz.

- Frekans konventörü üreticisinin sağlayacağı kul-
lanım kılavuzuna birebir dikkat edilmelidir.

- Değişken asgari devir, pompa nominal devirinin 
% 40’ının altına düşmemelidir.
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	 8.2	 İşletime	alma

DİKKAT!		 
Pompa sıfır debi ile çalıştırılmamalıdır (basınç 
tarafındaki kapatma vanası kapalı).

UYARI!	Yaralanma tehlikesi! 
Pompa işletime alınmış ise bir kaplin koruması 
takılmalı ve gerekli tüm civatalar sıkılanmalıdır.

UYARI!	Yüksek	ses	seviyesi! 
Yüksek performanslı pompaların ses seviyesi 
yüksek olur: Pompa yakınında yapılan çalışmalarda 
gerekli korunma önlemlerinin alınması gerekmek- 
tedir.

UYARI!	 
Sistem, bir akışkan sızıntısı söz konusu olduğun-
da kimse yaralanmayacak şekilde kurulmalıdır 
(Mekanik salmastranın bozulması duru-munda 
…).

	 9.	 Bakım	-	Revizyon

Tüm	bakım	çalışmaları	yetkili	ve	kalifiye	uzman	
personel	tarafından	yapılmalıdır!

UYARI!	Elektrik	geriliminden	kaynaklanan	 
tehlike! 
Elektrik geriliminden kaynaklanan tehlikeler  
ortadan kaldırılmalıdır. 
Elektrik işleri yapılmadan önce pompanın elektrik 
bağlantısı kesilmelidir ve yeniden açılmasına karşı 
önlem alınmalıdır.

UYARI!	Yaralanma tehlikesi!
Su ısısı ve sistem basıncının yüksek olduğu  
durumlarda, kapatma vanasının basınç ve emme 
taraflarında kapatılması gerekmektedir. Pompayı 
önce soğumaya bırakınız.

–  Bu pompalar az bakım gerektirmektedir. Buna 
rağmen düzenli olarak her 15 000 saat çalışma-
dan sonra kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir.

- Opsiyonel olarak, bazı modellerde mekanik sal-
mastra, kartuşlu mekanik salmastra modeli saye-
sinde kolayca değiştirilebilir. Mekanik salmastra 
doğru konumlandırıldıysa ayar diskini yeniden 
takınız (Res. 6).

-  Yarım flanş pompa tasarımı ve bakım çalışması 
sonrasında tekrar kurulum durumunda, yarım 
flanşları birlikte kolayca tutmak için plastik bağ-
lantının eklenmesi önerilir.

- Bir yağlama düzeneği (bkz. şek. 7, 1) ile donatıl-
mış olan pompalarda, braketin üzerindeki etiket-
te belirtilmiş olan yağlama aralıklarına uyulmalıdır 
(2).

- Pompayı temiz tutunuz. 
- Kullanılmayan pompaların hasarları önlemek 

amacıyla don dönemlerinde yıkanması gerek-
mektedir:  
Kapatma vanasını kapatınız, hava tahliyesi ve 
tahliye civatasını tamamen açınız.

-  Hizmet ömrü: Çalışma koşulları ve bu işletim kıla-
vuzunda anlatılan tüm gereksinimlerin karşılan-
masına bağlı olarak 10 yıldır.

	 8.	 İşletime	alma

	 8.1	 Sistemin	doldurulması	ve	havalandırılması

DİKKAT!	Pompanın	hasar	görme	tehlikesi	var!	 
Pompayı asla kuru çalıştırmayınız.
Sistemin pompa çalıştırılmadan önce mutlaka 
doldurulması gerekmektedir.

	8.1.1	 Hava	tahliyesi	–	Basınçlı	işletim	(Res.	3)
- Her iki kapatma vanasını (2, 3) kapatınız.
- Hava tahliye civatasını (6a) açınız.
- Emme tarafındaki kapatma vanasını (2) yavaşça 

açınız.
- Hava dışarı çıktığında ve akışkan dışarı akmaya 

başladığında havalandırma civatasını yeniden 
kapatınız (6a). 

UYARI!	 
Pompalanan akışkan aşırı sıcak ve basıncı yüksek 
ise boşaltma vanasından fışkıran sudan kaynakla-
nan yanma ve diğer tehlikeler mevcuttur. 

- Emme tarafındaki kapatma vanasını (2) tamamen 
açınız.

- Pompayı çalıştırınız ve dönme yönünün pompa 
üzerindeki tip plaketine uygun olmasına dikkat 
ediniz. Eğer durum bu değilse terminal kutundaki 
iki fazı değiştirin.

DİKKAT! 
Hatalı dönme yönü pompa performansının kötü 
olmasına ve muhtemelen kuplajın hasar görmesi-
ne yol açabilir.

- Basınç tarafındaki kapatma vanasını açınız.

	8.1.2	 Hava	tahliyesi	–	Emme	işletimi	(bakınız	Res.	2)	
- Basınç tarafındaki kapatma vanasını (3) kapatınız. 

Emme tarafındaki kapatma vanasını (2) açınız.
- Hava boşaltma civatasını (6b) çıkarınız. 
- Tahliye civatasını (5b) kısmen açınız.
- Pompa ve emme hattını su ile doldurunuz. 
- Pompa ve emme hattında hava olmamasına dik-

kat ediniz: bu nedenle doldurma işlemi hava tah-
liyesinin tamamen yapılması için gereklidir.

- Hava boşaltma civatasını (6b) kapatınız.
- Pompayı açlıştırınız ve dönme yönünün pompa 

üzerindeki tip plaketine uygun olmasına dikkat 
ediniz. Eğer durum bu değilse terminal kutundaki 
iki fazı değiştirin.

DİKKAT!		 
Hatalı dönme yönü pompa performansının kötü 
olmasına ve muhtemelen kuplajın hasar görmesi-
ne yol açabilir.

- Basınç tarafındaki kapatma vanasını (3) kısmen 
açınız.

- Hava boşaltma işleminin tamamen gerçekleşmesi 
için hava tahliye civatasını (6a) açınız.

- Hava çıktı ve pompadan akışkan gelmeye başladı 
ise hava boşaltma civatasını yeniden kapatınız.

UYARI! 
Pompalanan akışkan aşırı sıcak ya da basıncı yük-
sek ise boşaltma vanasından fışkıran sudan kay-
naklanan yanma ve diğer tehlikeler mevcuttur .

- Basınç tarafındaki kapatma vanasını (3) tamamen 
açınız.

- Tahliye civatasını (5a) kapatınız.
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	10.	 Arızalar,	nedenleri	ve	çözümleri

UYARI!	Elektrik	geriliminden	kaynaklanan	 
tehlike! 
Elektrik geriliminden kaynaklanan tehlikeler  
ortadan kaldırılmalıdır.
Elektrik işleri yapılmadan önce pompanın elektrik 
bağlantısı kesilmelidir ve yeniden açılmasına karşı 
önlem alınmalıdır.

UYARI!	Yanma	tehlikesi! 
Su ısısı ve sistem basıncının yüksek olduğu  
durumlarda basınç ve emme tarafındaki kapatma vana-
larını kapatınız. Pompayı önce soğumaya bırakınız.

Arıza	giderilemiyorsa	WILO	müşteri	servisine	
başvurunuz.

	11.	 Yedek	parçalar
Tüm yedek parçaların doğrudan WILO müşteri 
servisinde sipariş edilmesi gerekmektedir.
Hatalı siparişlerin ve yanıtlanmayan soruların 
önlenmesi için her sipariş sırasında tip levhasın-
daki bütün veriler bildirilmelidir.
Yedek parça kataloğuna aşağıdaki adresten ulaşı-
labilir: www.wilo.com

Arızalar Nedenleri Çözümleri
Pompa çalışmıyor Elektrik gelmiyor Sigortaları, kabloları ve bağlantılarını 

kontrol ediniz
Motor koruma şalteri devreye girdi Motorun aşırı zorlanmasını engelleyiniz

Pompa çalışıyor ancak işletim noktasına 
ulaşamıyor

Yanlış dönüş yönü Dönüş yönünü kontrol ediniz ve gerekli 
olduğu durumlarda düzeltiniz

Pompa parçaları yabancı cisimler tarafın-
dan bloke ediliyor

Pompa ve hattı denetleyiniz ve 
temiz-leyiniz

Emme hattı içerisinde hava Emme hattını yalıtınız

Emme hattı dar Daha geniş bir emme hattı döşeyiniz

Kapatma vanası yeterince açılmadı Kapatma vanasını yeterince açınız

Pompa dengeli pompalamıyor Pompa içerisinde hava var Pompa iöerisindeki havayı tahliye ediniz 
ve emme hattının yalıtılmış olmasına 
dikkat ediniz. Gerekli olduğu durumlarda 
pompayı 20-30 sn çalıştırınız – Hava 
boşaltma cıvatasını hava çıkabilecek 
şekilde açınız – Hava boşaltma civatasını 
sıkılayınız ve pompa içerisinde hava kal-
mayana kadar aynı işlemi tekrarlayınız.

Pompa vibrasyona yol açıyor ya da çok 
gürültülü çalışıyor

Pompa içerisinde yabancı cisim var Yabancı cisimleri uzaklaştırınız

Pompa zemine doğru şekilde sabitlen-
memiş

Sabitleme civatalarını sıkılayınız

Yuva hasarlı WILO müşteri servisine danışınız

Motor aşırı ısınıyor, motor koruması  
devreye giriyor

Bir faz kesintiye uğratıldı Sigortaları, kabloları ve bağlantılarını 
kontrol ediniz

Ortam ısısı aşırı yüksek Soğumasını sağlayınız

Mekanik salmastra yalıtılmamış Mekanik salmastra hasarlı Mekanik salmastrayı değiştiriniz

12.	Güvenli	imha	etme
Bu ürünün düzgün bir şekilde imha edilip geri 
dönüştürülmesi çevreye zarar verilmesini ve kişi-
sel riskleri önler.
Yönetmeliklere uygun bir şekilde imha etme, 
ürünün suyunun boşaltılmasını ve temizlenmesini 
gerektirmektedir.
Yağlama maddeleri toplanmalıdır. Pompa bileşen-
leri malzemeye göre (metal, plastik, elektronik) 
ayrıştırılmalıdır.
1. Ürünün tamamını veya bir kısmını imha eder-
ken kamu veya özel imha kuruluşlarından fayda-
lanın.
2. Doğru imha hakkında daha fazla bilgi için lüt-
fen belediyenize veya ürünü satın aldığınız şirke-
tin atık imha bölümüne başvurun.

NOT: Pompa, evsel atıklar ile birlikte atılmamalıdır. Geri 
dönüşüm hakkında daha fazla bilgi www.wilo-recy-
cling.com adresine bulunabilir

Teknik	değişiklik	yapma	hakkı	saklıdır!
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salmson.co.za

Spain 
WILOIbéricaS.A. 
28806AlcaládeHenares
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
wilo.iberica@wilo.es

Sweden 
WILOSverigeAB 
35246 Växjö 
T +46 470 727600 
wilo@wilo.se

Switzerland 
EMBPumpenAG 
4310Rheinfelden 
T +41 61 83680-20 
info@emb-pumpen.ch

Taiwan 
WILOTaiwanCompanyLtd. 
SanchongDist.,NewTaipei
City 24159 
T +886 2 2999 8676  
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
San.veTic.A.S¸. 
34956İstanbul 
T +90 216 2509400 
wilo@wilo.com.tr

Ukraina 
WILOUkrainat.o.w. 
01033Kiew 
T +38 044 2011870 
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
JebelAliFreeZone–South 
PO Box 262720 Dubai  
T +971 4 880 91 77 
info@wilo.ae

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

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

May 2013Furthersubsidiaries,representationandsalesofficesonwww.wilo.com



Pioneering for You

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




