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Beépítési és üzemeltetési utasítás1 Általános megjegyzések

A dokumentummal kapcsolatos megjegyzések
Az eredeti üzemeltetési utasítás nyelve francia. 
A jelen útmutatóban található további nyelvek 
az eredeti üzemeltetési utasítás fordításai.
A beépítési és üzemeltetési utasítás a termék tar-
tozéka. Tartsa azt mindig a termék közelében. 
A jelen utasítás pontos betartása a rendeltetés-
szerű használatnak és a termék helyes kezelésé-
nek az előfeltétele.
A beépítési és üzemeltetési utasítás megfelel a 
termék kivitelének és a nyomás alá helyezésre 
vonatkozó biztonságtechnikai szabványoknak.
EK megfelelőségi nyilatkozat:
Az EK megfelelőségi nyilatkozat a Beépítési és 
üzemeltetési utasítás része.
Az abban felsorolt szerkezetek velünk nem 
egyeztetett műszaki változtatásai esetén a jelen 
nyilatkozat érvényét veszíti.

2 Biztonság
A jelen üzemeltetési utasítás olyan alapvető elő-
írásokat tartalmaz, amelyeket a telepítésnél és az 
üzemeltetésnél figyelembe kell venni. Ezt az üze-
meltetési utasítást éppen ezért a telepítés és az 
üzembe helyezés előtt mind a szerelőnek, mind a 
felelős üzemeltetőnek feltétlenül el kell olvasnia.
Nemcsak a Biztonság című fő fejezetben leírt álta-
lános biztonsági utasításokat kell betartani, 
hanem a további fejezetekben a veszélyre utaló 
szimbólumokkal megjelölt biztonsági utasításo-
kat is.

2.1 Jelzések értelmezése az Üzemeltetési 
útmutatóban

Szimbólumok:
Általános veszélyre utaló szimbólum

Elektromos feszültség általi veszély

HASZNOS JAVASLAT 

Figyelmeztető jelzések:

VESZÉLY!
Akut veszélyes helyzet.
Az utasítás be nem tartása halált vagy nagyon 
súlyos sérüléseket okoz.

FIGYELEM!
A kezelő (súlyos) sérüléseket szenvedhet. 
A 'Figyelem' arra utal, hogy (súlyos) személyi 
sérülések veszélye áll fenn, ha a kezelő nem 
veszi figyelembe a megjegyzést.

VIGYÁZAT!
Fennáll a termék/rendszer károsodásának 
veszélye. A 'Vigyázat' a megjegyzés figyelmen 
kívül hagyásából eredő esetleges termék-
károkra vonatkozik.

JAVASLAT: Hasznos javaslat a termék kezelésére 
vonatkozólag. Lehetséges nehézségekre is fel-
hívja a figyelmet.

2.2 A személyzet szakképesítése
A telepítésben résztvevő dolgozóknak az adott 
munkához szükséges szakképzettséggel kell ren-
delkezniük.

2.3 Veszélyek a biztonsági elõírások be nem tartása 
esetén
A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása 
esetén személyi sérülések és a termék/rendszer 
károsodásának veszélye áll fenn. A biztonsági elő-
írások be nem tartása a kártérítési igényjogosult-
ság elvesztését okozhatja.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása pl. az alábbi 
veszélyes helyzetek kialakulását okozhatja:

• A termék/rendszer fontos funkcióinak leállása,
• Az előírt karbantartási és javítási folyamatok leál-

lása,
• Személyek épségének veszélyeztetése elektro-

mos, mechanikus vagy bakteriológiai behatások 
által,

• Anyagi károk.

2.4 Biztonsági elõírások az üzemeltetõ számára
Be kell tartani az érvényes balesetvédelmi előírá-
sokat.
Meg kell akadályozni a villamos energia által oko-
zott veszélyek kialakulását. Be kell tartani a helyi 
vagy általános előírásokat [pl. IEC, VDE stb.] és 
a helyi energiaellátó vállalat előírásait.
Ezt a készüléket nem arra tervezték, hogy korláto-
zott fizikai, szenzorikus vagy szellemi képességű 
vagy hiányos tapasztalatokkal és/vagy hiányos 
tudással rendelkező személyek (a gyermekeket is 
beleértve) használják, kivéve abban az esetben, ha 
a biztonságukért felelős személy felügyeli őket 
vagy tőle a készülék használatára vonatkozó uta-
sításokat kaptak. 
A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani annak 
biztosítása érdekében, hogy ne játszanak a készü-
lékkel.

2.5 Biztonsági elõírások ellenõrzõ és szerelõ 
munkáknál
Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia arról, hogy 
az ellenőrzési és szerelési munkákat erre felhatal-
mazott és megfelelő képzettséggel rendelkező, az 
üzemeltetési utasításból kellő tájékozottságot 
szerzett szakemberek végezzék el.
A terméken/rendszeren végzendő munkákat kizá-
rólag üzemszünet alatt szabad elvégezni! Feltét-
lenül be kell tartani a termék/rendszer leállítására 
vonatkozó, a Beépítési és üzemeltetési utasítás-
ban ismertetett eljárásmódot.
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2.6 Egyedi átépítés és alkatrészgyártás
A terméken végzett változtatások kizárólag a 
gyártóval folytatott egyeztetés után engedélye-
zettek. Az eredeti alkatrészek és a gyártó által 
jóváhagyott választható opciók a biztonságot 
szolgálják. Más alkatrészek használata érvényte-
lenítheti az ebből eredő következményekért 
fennálló felelősséget.

2.7 Meg nem engedett üzemmódok
A szállított termék üzembiztonsága kizárólag az 
üzemeltetési utasítás 4. fejezete szerinti felhasz-
nálási cél esetén biztosított. A katalógusban/az 
adatlapokon megadott határértékektől semmi-
lyen esetben sem szabad eltérni.

3 Szállítás és közbensõ raktározás
A termék kézhezvétele utáni teendők:

• Ellenőrizze a termékben keletkezett szállítási
károkat.

• Szállítási károk esetén a megfelelő határidőn belül 
tegye meg a szükséges lépéseket a szállítócégnél. 
VIGYÁZAT! Anyagi károk veszélye!
A szakszerűtlen szállítás és közbenső raktározás 
a termékben anyagi károkhoz vezethet.

• A szivattyú a szállítás során csak az arra szolgáló 
kengyel segítségével függeszthető/szállítható. 
Soha se a kábelnél fogva!

• Szállításkor és közbenső raktározáskor védje a 
szivattyút nedvesség, fagy és mechanikus káro-
sodások ellen.

4 Felhasználási cél
A Drain TM sorozatú merülőmotoros szivattyúk 
szennyezettvízhez és vízelvezetéshez a követ-
kező célokra alkalmazhatók: 

• gödrök és aknák automatikus leürítésére, 
• árvízveszélyes udvari és pincehelyiségek szárazon 

tartására, 
• felszíni vizek leszivattyúzására, 

azokban az esetekben, amikor a szennyezett víz 
nem képes természetes eséssel a csatorna rend-
szerbe lefolyni.
A szivattyúk enyhén szennyezett víz, esővíz, 
drénvíz és mosóvíz szállítására alkalmasak.
A TMR szivattyútípusok hordozható alkalmazásra 
és a talajon maradó 2 mm-es maradékszintig eny-
hén szennyezett víz leszivattyúzására alkalmasak.
A szivattyúk felállítása általában elárasztva 
(bemerítve) történik és csak függőlegesen, 
állandó vagy hordozható módon telepíthetők. 

A köpenyhűtésnek köszönhetően ezek a szivat-
tyúk vízszint felett is üzemeltethetők.
A 10 m-nél rövidebb hálózati csatlakozókábellel 
ellátott merülőmotoros szivattyúk (az MSZ-EN 
60335 szabvány szerint) csak épületen belül 
alkalmazhatók, tehát kültéri használatuk nem 
engedélyezett.
A kerti tavakban vagy hasonló helyeken való 
alkalmazásra tervezett szivattyúkat olyan hálózati 
csatlakozókábellel kell ellátni, amelyek nem 
lehetnek könnyebbek az MSZ-EN 60335 szab-
vány szerinti H07 RN-F (245 IEC 66) jelölésű 
gumitömlős vezetékeknél.
VESZÉLY! Életveszély áramütés miatt!
A szivattyút tilos úszómedencék / kerti tavak 
vagy hasonló helyek leürítésére használni, ami-
kor személyek tartózkodnak a vízben.
FIGYELEM! Egészséget fenyegető veszély!
Az alkalmazott szerkezeti anyagok miatt nem 
alkalmas ivóvíz szállítására! A tisztítatlan szen-
nyezettvíz / szennyvíz miatt egészségkárosodás 
veszélye áll fenn.
VIGYÁZAT! Anyagi károk veszélye!
A nem megengedett anyagok szállítása a ter-
mékben keletkező károkhoz vezethet. 
A szivattyúk nem alkalmasak durva szennyező-
déseket – pl. homokot, szálakat – tartalmazó 
víz vagy éghető, maró hatású folyadékok szállí-
tására, továbbá nem alkalmazhatók robbanás-
veszélyes területeken.
A felhasználási célhoz hozzátartozik az üzemelte-
tési utasítás betartása is.
Minden ettől eltérő használat nem rendeltetés-
szerű használatnak számít.

5 A termék műszaki adatai

5.1 A típusjel magyarázata 

Példa: TM 32/8 -10M
TMW 32/11 HD 

TM Merülőmotoros szivattyú
W W = örvénykeltő berendezéssel 

       (TWISTER-funkció)
R = alacsony maradék vízszint

32 Nyomócsonk csatlakozás névleges átmérője 
[mm]: 32 = Rp 1¼

/8 Max. szállítómagasság [m] Q = 0m³/h mellett 
HD Agresszív közegekhez 

(szerkezeti anyag: 1.4435 (AISI316L))
10M Hálózati csatlakozókábel hossza [m]: 10

5.2 Műszaki adatok

Hálózati feszültség: 1~230 V, ± 10 %
Hálózati frekvencia: 50 Hz
Védelmi osztály: IP 68
Szigetelési osztály: 155
Névleges fordulatszám (50 Hz): 2900 ¹/min (50 Hz)
Max. áramfelvétel: lásd a típustáblán
Teljesítményfelvétel P1: lásd a típustáblán
Max. térfogatáram: lásd a típustáblán
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5.3 Szállítási terjedelem
Szivattyú a következőkkel:

•

•

•

•

•

4 m hosszú elektromos csatlakozókábel hálózati 
dugasszal (TM …10M típus: 10 m) 

bekötött úszókapcsoló 
(TM32/8-10M esetén nincs)
TMW esetén örvénykeltő berendezés (TWISTER-
funkció)

Rp 1¼ méretű nyomócsonk csatlakozás
(TM32/7 és TM32/8-10M típus: Ø 35 mm-es 
tömlő csatlakozás) 

visszafolyás-gátló
(TM32/7 és TM32/8-10M esetén nincs) 

• Beépítési és üzemeltetési utasítás

5.4 Választható opciók
A választható opciókat külön kell megrendelni 
(lásd a katalógusban):

• kapcsolókészülék 1- vagy 2-szivattyús üzemhez 
• AlarmControl riasztási kapcsolókészülék mini 

úszókapcsolóval és dugasszal
• külső felügyelő berendezések / kioldó készülékek
• szintvezérlés (pl. úszókapcsoló)
• választható opciók hordozható nedvesaknás tele-

pítéshez (pl. tömlőcsatlakozók, tömlők stb.)
• választható opciók állandó nedvesaknás telepí-

téshez (pl. elzárószerelvények, visszafolyás-gát-
lók stb.)

Új választható opciók használatát javasoljuk.

6 Leírás és működés

6.1 A szivattyú leírása (1. ábra) 

A szivattyú teljes egészében belemeríthető a szál-
lított közegbe. 
A villamos motor védelméről a szivattyútér felől a 
motor olajtér felőli tömítésére szolgáló tengelytö-
mítő gyűrű, a szállított közeg felől pedig az olajtér 
tömítésére szolgáló csúszógyűrűs tömítés gon-
doskodik. A csúszógyűrűs tömítés szárazon futás 
esetén biztosított kenése és hűtése céljából a 
csúszógyűrűs tömítőkamra orvosi fehérolajjal van 
feltöltve. A csúszógyűrűs tömítés közeg felőli 
oldalát egy további tengelytömítő gyűrű védi.
A motor hűtését az azt körülvevő szállított közeg 
végzi.
A szivattyút az akna fenekére kell telepíteni. 
Állandó telepítés esetén egy fix nyomócsőre kell 
rácsavarozni, hordozható telepítés esetén pedig 
egy tömlőcsatlakozásra kell rákötni.
A szivattyú a védőföldelt dugasz csatlakoztatásá-
val helyezhető üzembe.
A szivattyút az úszókapcsoló automatikusan 
működteti úgy, hogy egy meghatározott „h“ víz-
állásnál (2. ábra) bekapcsolja, a „h1“ minimális víz-
állásnál pedig kikapcsolja.

Max. szállítómagasság: lásd a típustáblán
S1 üzemmód: 200 üzemóra évente
S3 üzemmód (optimális): szakaszos üzem, 25 % (2,5 perc üzem, 7,5 perc szünet).
Ajánlott kapcsolási gyakoriság: 20/h
Max. kapcsolási gyakoriság: 50/h
A szabadon áthaladó golyó mérete: 10 mm (TMR típus: 2 mm)
Nyomócsonk névleges átmérője: Ø  32 mm (Rp 1¼), 

Ø  35 mm-es tömlő csatlakozása TM32/7 és TM32/8-10M szállítási terjedelmében 
Szállított közeg megengedett hőmér-
séklete: Rövid ideig (3 perc):

+3 – 35 °C
90 °C

Max. bemerülési mélység:
Alacsony leszívás eddig: 14 mm (TMR típus: 2 mm)
A szállított közeg max. sűrűsége: 1060 kg/m3

5.2 Műszaki adatok

Poz. Alkatrész leírása Poz. Alkatrész leírása

1 kábel 13 csavar
2 csavar 14 diffúzor
3 O-gyűrű 15 beszívó szűrő
4 motorház 16 csúszógyűrűs tömítés
5 csavar 17 O-gyűrű
6 ház 18 tengelytömítő gyűrű
7 úszókapcsoló 19 O-gyűrű
8 csavar 20 visszafolyás-gátló
9 csavar 21 Rp 1¼ méretű nyomó-

csonk csatlakozás
10 anya 22 fogantyú
11 járókerék 23 tömlő csatlakozás
12 örvénykeltő 

berendezés 
(TWISTER-funkció)

4 m csatlakozókábel = 1 m - 10 m csatlakozókábel = 3 m
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A motor termikus motorvédelemmel van ellátva, 
amely túlzott felmelegedés esetén automatikusan 
lekapcsolja, majd a visszahűlés után újra vissza-
kapcsolja azt. A kondenzátor az 1~ motorba van 
beépítve.

Örvénykeltő berendezéssel felszerelt kivitel
(TWISTER-funkció)
Lebegő részeket tartalmazó szennyezett vízhez 
a merülőmotoros szivattyú a szívókosárra szerelt 
örvénykeltő berendezéssel van felszerelve. Ez 
folyamatosan felkavarja a szivattyú szívási tarto-
mányában található lerakódó szennyeződéseket 
és a vízzel együtt leszivattyúzza azokat. Ezáltal 
elkerülhető a szivattyúakna eliszaposodása, vala-
mint az olyan kedvezőtlen következmények, mint 
pl. a szivattyú eldugulása és a bűzképződés.

Ha a szennyvízelvezetésben az üzemszünet nem 
megengedett, úgy a szükséges kapcsolókészü-
lékkel (választható opció) együtt egy 2. szivattyú 
(automatikus tartalékszivattyú) növeli a működé-
sének biztonságát az 1. szivattyú üzemzavara 
esetén.

7 Telepítés és villamos csatlakoztatás
VESZÉLY! Életveszély!
A szakszerűtlen telepítés és villamos bekötés 
életveszélyes lehet. 

• A telepítést és villamos csatlakoztatást kizáró-
lag szakszemélyzettel és az érvényes előírások-
nak megfelelően végeztesse el!

• Vegye figyelembe a balesetvédelmi előírásokat!

7.1 Telepítés
A szivattyút állandó vagy hordozható telepítésre 
tervezték.
VIGYÁZAT! Anyagi károk veszélye!
Károsodás veszélye szakszerűtlen bánásmód 
következtében.
A szivattyút kizárólag a kengyelnél fogva akas-
sza be lánc vagy kötél segítségével, soha ne az 
elektromos / úszó kábelnél vagy a cső- / tömlő-
csatlakozásnál fogva.
A szivattyút fagymentes helyen / aknában tele-
pítse.
A telepítés és üzembe helyezés előtt az aknában 
ne legyenek durva szilárd anyagok (pl. építkezési 
törmelék stb.).
Az aknában uralkodó viszonyoknak feltétlenül 
biztosítaniuk kell az úszókapcsoló akadálytalan 
mozgását. 
Beépítési méretek / aknaméretek (lásd még 
a 2. ábrát) 

A nyomócső (cső-/tömlőcsatlakozás) átmérője 
a megnövekedett dugulásveszély és a nagyobb 
nyomásveszteségek miatt nem lehet kisebb a szi-
vattyú nyomócsonk csatlakozásánál. A nyomás-
veszteségek elkerülése érdekében azt ajánljuk, 
hogy egy mérettel nagyobb átmérőjű csőcsatla-
kozást válasszon.

Nedvesaknás állandó telepítés 
Fix nyomócsővel szerelt, nedvesaknás állandó 
telepítés esetén a szivattyút úgy kell elhelyezni és 
rögzíteni, hogy

• a szivattyú tömegét ne a nyomócső csatlakozója 
tartsa. 

• a nyomócső irányából ható terhelés ne hasson 
a csatlakozócsonkra.

• a szivattyú feszültségmentesített állapotban 
kerüljön beszerelésre.
A közüzemi csatornahálózatból jelentkező esetle-
ges visszatorlódás elleni védelem érdekében 
a nyomócsövet egy csőkanyarral az adott helyen 
meghatározott visszatorlasztási szint (többnyire 
az utcaszint) felett kell kiépíteni. A visszafolyás-
gátló nem garantálja a visszatorlódás elleni véde-
kezést.

• A szivattyú fix telepítése esetén szerelje fel a mel-
lékelt visszafolyás-gátlót.

• A nyomócsonk csőcsatlakozásainak tömítését 
teflonszalaggal végezze el.
JAVASLAT: Az itt jelentkező állandó tömítetlen-
ség a visszafolyás-gátló és a csavarzat károsodá-
sához vezethet.

Nedvesaknás hordozható telepítés
Tömlőcsatlakozással szerelt, hordozható nedves-
aknás telepítés esetén biztosítsa a szivattyút az 
aknában elborulás és elmozdulás ellen. (pl. a lán-
cot / kötelet enyhe előfeszítéssel rögzítse).
JAVASLAT: Szilárd alap nélküli gödrökben való 
alkalmazás esetén a szivattyút megfelelően nagy 
lemezre kell állítani vagy megfelelő pozícióban fel 
kell akasztani kötélre vagy láncra.

7.2 Villamos bekötés
VESZÉLY! Életveszély!
Szakszerűtlen villamos bekötés esetén áram-
ütés általi életveszély áll fenn.
A villamos csatlakoztatást kizárólag a helyi 
energiaellátó engedélyével rendelkező villany-
szerelővel és az érvényes helyi előírásoknak 
megfelelően végeztesse el.

• A hálózati csatlakozás áramnemének és feszült-
ségének meg kell egyeznie a típustáblán szereplő 
adatokkal.

• Hálózatoldali biztosíték: 10 A, lomha.
• Földelje le előírásszerűen a rendszert.
• Ajánlott az építtető által biztosítandó, 30 mA kiol-

dóáramú hibaáram védőkapcsoló alkalmazása 
(kültéri telepítés esetén előírás!).

Szivattyú Hmin Bmin L D

[mm]
TM 32/7 280 350 x 350 294 165
TM 32/8 280 350 x 350 293 165
TM 32/11 330 350 x 350 323 165

Szivattyú hmax h1min h2min

[mm]
TM 32/7 237 50 14
TM 32/8 250 50 14
TM 32/11 280 50 14
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• A szivattyú csatlakoztatásra kész.
Ha a szivattyút kapcsolókészülékhez kívánja csat-
lakoztatni, húzza ki a földelt villásdugót és az 
alábbiak szerint csatlakoztassa a csatlakozókábelt 
(lásd a kapcsolókészülék beépítési és üzemelte-
tési utasítását):
3-erű csatlakozókábel: 3 x 1,0 mm²

A csatlakozóaljzatot, ill. a kapcsolókészüléket 
elárasztásbiztos, száraz helyiségben szerelje fel.

8 Üzembe helyezés 
VESZÉLY! Áramütés miatti veszély!
A szivattyút tilos úszómedencék / kerti tavak 
vagy hasonló helyek leürítésére használni, 
amikor személyek tartózkodnak a vízben.
VIGYÁZAT! Anyagi károk veszélye!
A csúszógyűrűs tömítés nem működhet szára-
zon!
A szárazonfutás csökkenti a motor és a csúszó-
gyűrűs tömítés élettartamát. A csúszógyűrűs 
tömítés károsodása esetén kis mértékű olaj 
kerülhet a szállított közegbe és beszennyezheti 
azt.

• Az akna feltöltésekor, ill. a szivattyú gödörbe való 
leeresztésekor ügyeljen arra, hogy az úszókap-
csoló szabadon mozoghasson. A kapcsolónak 
azelőtt kell lekapcsolnia a szivattyút, mielőtt a 
szívónyílásokon keresztül levegő kerülne a szivat-
tyúba.

• Az akna feltöltése és (amennyiben létezik) a nyo-
móoldali elzáró szelep kinyitása után a szivattyú 
automatikusan működésbe lép, amikor a vízszint 
eléri a „h“ kapcsolási szintet, és lekapcsol, amint a 
vízszint eléri a „h1“ kikapcsolási szintet.

• Az akna feltöltéséhez használt vízsugarat soha ne 
irányítsa a szívókosárra. A bezáródott levegő hát-
rányosan befolyásolhatja a szivattyú működését, 
ha eldugul a ház légtelenítő nyílása.

• Az aknába jutó víz maximális mennyisége nem 
haladhatja meg a szivattyú szállítási teljesítmé-
nyét. Az üzembe helyezés alatt figyelje az aknát.
JAVASLAT: Az első üzembe helyezés során a 
közegbe való ferde bemerítéssel, ill. döntéssel 
javítható a szivattyú légtelenítése.

Az úszókapcsoló kapcsolási szintjének átállítása
A szintszabályozás kifogástalan működése a 7.1 
pontban található táblázatban és a 2. ábrán sze-
replő értékek betartása mellett biztosított.
A kapcsolási szint (be-, ill. kikapcsolási pont) a 
szabad úszókapcsoló kábel segítségével állítható. 
Ehhez csúsztassa el kábelt a szivattyúfogantyún 
lévő kábeltartóban. Közben figyelje a „h2 min“ 
szintet (lásd a 2. ábrát).
A TMR kivitel esetében a lehető legmélyebb szí-
vási szint eléréséhez kézzel kell megemelni az 
úszókapcsolót. 
A „h2“ szint elérésekor jelentkező csekély vízszi-

várgás (a szívókosár és a ház között lévő oldalsó 
nyílásból) normális és a szivattyú üzembiztonsága 
szempontjából szükséges jelenség.

• Az akna feltöltéséhez használt vízsugarat soha ne 
irányítsa a szívókosárra. A bezáródott levegő hát-
rányosan befolyásolhatja a szivattyú működését, 
ha eldugul a ház légtelenítő nyílása.

• Az aknában lévő maximális vízmennyiség soha 
nem haladhatja meg a szivattyúteljesítményt. Az 
üzembe helyezés alatt figyelni kell az aknát.

• A szükséges szivattyúteljesítmény növeléséhez 
(a szállítómagasság kb. 16%-ával) a TMW-szivat-
tyú örvénykeltő berendezése a következőképpen 
lekapcsolható (3. ábra):
• Húzza ki a hálózati dugaszt.
• Emelje ki a szivattyút az aknából.
• Lazítsa meg a szívókosár alatt található négy 

csavart (2. poz.).
• Vegye le az örvénykeltő berendezést (1. poz.), 

fordítsa el 180°-kal, majd húzza meg a négy 
csavart.

• Eressze le a szivattyút az aknába és helyezze 
újra üzembe.

9 Karbantartás
A karbantartási és javítási munkákat kizárólag 
szakképzett személyzettel végeztesse!
VESZÉLY! Életveszély!
Az elektromos készülékeken végzett munkák 
esetén áramütés általi életveszély áll fenn.

• A szivattyút valamennyi karbantartási és javí-
tási munka során feszültségmentesíteni kell és 
biztosítani kell az illetéktelenek általi vissza-
kapcsolás ellen.

• A csatlakozókábelen keletkezett károkat kizá-
rólag szakképzett villanyszerelő javíthatja ki.

• A szivattyú működésének hosszabb állásidő 
miatti ellenőrzése során kerülje a szállított 
közeggel való érintkezést.
A hosszabb állásidőből adódó beragadás elkerü-
lése érdekében az úszókapcsoló kézi megemelé-
sével, ill. a szivattyú közvetlen bekapcsolásával és 
rövid ideig történő működtetésével rendszeres 
időközönként (2 havonta) ellenőrizze a szivattyú 
működését.
A tengelytömítő gyűrű és a csúszógyűrűs tömítés 
kis mértékű kopása miatt az olajkamrából kilépő 
olaj elszennyezheti a szállított közeget.
Ezért kb. 2000 üzemóránként szakemberrel vagy a 
Wilo ügyfélszolgálatával végeztesse el a szivattyú 
karbantartását. A karbantartás alkalmával főként 
a tömítéseket kell ellenőrizni.
A tokozott motort csak szakcég vagy a Wilo Ügy-
félszolgálat nyithatja ki.

A szivattyú tisztítása
A szivattyú alkalmazásától függően szennyező-
dések rakódhatnak le a szívókosárban és a járóke-
réken. Használat után folyó vízzel öblítse le a 
szivattyút.
1 Szakítsa meg az áramellátást. Húzza ki a háló-

zati dugaszt!
2 Ürítse le a szivattyút

Ér Kapocs

barna L1
kék N
zöld/sárga PE
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TMW:
3 Az örvénykeltő berendezés rá van csavarozva 

a szívókosárra (3. ábra).
• Lazítsa meg a 4 csavart (∅3.5 x 14).
• Vegye le az örvénykeltő berendezést. 

4 A szívókosár rá van csavarozva a szivattyú-
házra.
• Lazítsa meg a 4 csavart (∅4 x 60).
• Vegye le a szívókosarat. Óvatosan bánjon a 

szívókosár és a szivattyúház közötti O-gyű-
rűvel (∅155 x 2), valamint a megkerülő 
lyukban (az örvénykeltő funkcióhoz szük-
séges) lévő O-gyűrűvel (∅14 x 2).

TM/TMR:
4 A szívókosár rá van csavarozva a szivattyú-

házra.
• Lazítsa meg a 4 csavart (∅4 x 60).
• Vegye le a szívókosarat. Óvatosan bánjon a 

szívókosár és a szivattyúház közötti O-gyű-
rűvel (∅155 x 2).

5 Folyó víz alatt tisztítsa meg a járókereket és a 
szivattyúházat. A járókeréknek könnyű járá-
súnak kell lennie.

6 A sérült vagy kopott alkatrészeket eredeti 
pótalkatrészekre kell kicserélni.

7 Fordított sorrendben szerelje össze a szivat-
tyút.

10 Üzemzavarok, azok okai és elhárításuk
Az üzemzavar elhárítását kizárólag szakképzett 
személyzettel végeztesse! Vegye figyelembe a 9. 
Karbantartás című fejezetben található biztonsági 
utasításokat.

Ha az üzemzavar nem hárítható el, forduljon 
szakszervizhez vagy a legközelebbi Wilo ügyfél-
szolgálathoz, ill. képviselethez.

11 Pótalkatrészek
A pótalkatrészek a helyi szakszerviznél és/vagy 
a Wilo ügyfélszolgálatnál rendelhetők meg.
A visszakérdezések és hibás megrendelések 
elkerülése érdekében megrendeléskor adja meg 
a típustáblán szereplő összes adatot.

A műszaki változtatás joga fenntartva!

Üzemzavarok Okok Elhárítás

A szivattyú nem indul vagy üzem 
közben leáll

Az áramellátás megszakadt Ellenőrizze a biztosítékokat, a kábelt és a 
villamos bekötést

A motorvédő kapcsoló kioldott Hagyja lehűlni a szivattyút, automatikusan 
indul 

A szállított közeg hőmérséklete túl magas Hagyja lehűlni
A szivattyú elhomokosodott vagy beszorult Válassza le a szivattyút a hálózatról és 

emelje ki az aknából. Szerelje le a szívókosa-
rat, folyó víz alatt öblítse le a szívókosarat/
járókereket.

A szivattyú nem kapcsol be/ki Az úszókapcsoló beszorult, ill. nem tud 
szabadon mozogni

Ellenőrizze az úszókapcsolót és biztosítsa 
szabad mozgathatóságát

A szivattyú nem szállít A berendezésbe került levegő nem tud 
eltávozni

Rövid időre döntse meg a szivattyút a 
vízben, amíg a levegő el nem távozik
Légtelenítse / adott esetben ürítse le 
a berendezést
Vegye le a szívókosarat / örvénykeltő 
berendezést, folyó víz alatt öblítse ki 
a szívókosarat / légtelenítő nyílást. 
Ellenőrizze a „h1“ kikapcsolási szintet

A vízszint a beszívónyílás alatt van Ha lehet, engedje lejjebb a szivattyút 
(ügyeljen a kikapcsolási szintre)

A nyomócső/-tömlő átmérője túl kicsi (túl 
nagy a veszteség)

Méretezze nagyobbra a nyomócső/-tömlő 
átmérőjét 

A nyomócsonkban lévő visszafolyás-gátló 
szorul

Ellenőrizze a működését

A tömlő meg van törve / az elzáró szelep el 
van zárva

Egyenesítse ki a megtört tömlőt / nyissa ki 
az elzáró szelepet

A szállítási teljesítmény üzem 
közben leesik

A szívókosár eldugult / a járókerék beszorult Válassza le a szivattyút a hálózatról és 
emelje ki az aknából. Szerelje le a szívókosa-
rat, folyó víz alatt öblítse le a szívókosarat/
járókereket.





(BG) - български език (CS) - Čeština
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ EO ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

както и на хармонизираните европейски стандарти, упоменати на 
предишната страница.

a rovněž splňují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na předcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - Ελληνικά
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EK

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

και επίσης με τα εξής εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται 
στην προηγούμενη σελίδα.

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli (HR) - Hrvatski
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen 
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

i usklađenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.

(HU) - Magyar (IT) - Italiano
EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

valamint az előző oldalon szereplő, harmonizált európai szabványoknak. E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate 
citate a pagina precedente.

(LT) - Lietuvių kalba (LV) - Latviešu valoda
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos 
ankstesniame puslapyje.

un saskaņotajiem Eiropas standartiem, kas minēti iepriekšējā lappusē.

(MT) - Malti (NL) - Nederlands
DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

kif ukoll man-normi Ewropej armoniżżati li jsegwu imsemmija fil-paġna 
preċedenti.

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.
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WILO SE jiddikjara li l-prodotti speċifikati f’din id-dikjarazzjoni huma 
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-leġislazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom:

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen 
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de 
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

Vultaġġ Baxx 2006/95/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2004/108/KE Laagspannings 2006/95/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 
2004/108/EG

WILO SE декларират, че продуктите посочени в настоящата декларация 
съответстват на разпоредбите на следните европейски директиви и 
приелите ги национални законодателства:

Matala Jännite 2006/95/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 
2004/108/EY

Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2004/108/EZ

Lavspændings 2006/95/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF Χαμηλής Tάσης 2006/95/ΕΚ ; Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 
2004/108/ΕΚ

Hиско Hапрежение 2006/95/ЕО ; Електромагнитна съвместимост 
2004/108/ЕО

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
ustanovením níže uvedených evropských směrnic a národním právním 
předpisům, které je přejímají:

Nízké Napětí 2006/95/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2004/108/ES

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Baja Tensión 2006/95/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE Madalpingeseadmed 2006/95/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 
2004/108/EÜ

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE δηλώνει ότι τα προϊόντα που ορίζονται στην παρούσα ευρωπαϊκά 
δήλωση είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω οδηγιών και τις 
εθνικές νομοθεσίες στις οποίες έχει μεταφερθεί:

Žema įtampa 2006/95/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2004/108/EB Zemsprieguma 2006/95/EK ; Elektromagnētiskās Saderības 2004/108/EK

Alacsony Feszültségű 2006/95/EK ; Elektromágneses összeférhetőségre 
2004/108/EK Bassa Tensione 2006/95/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következő európai irányelvek előírásainak, valamint 
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin 
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljedećim prihvaćenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka šių 
Europos direktyvų ir jas perkeliančių nacionalinių įstatymų nuostatus:

WILO SEdeklarē, ka izstrādājumi, kas ir nosaukti šajā deklarācijā, atbilst 
šeit uzskaitīto Eiropas direktīvu nosacījumiem, kā arī atsevišķu valstu 
likumiem, kuros tie ir ietverti:



(NO) - Norsk (PL) - Polski
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side. oraz z nastepującymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi 
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Română
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

şi, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedentă.

(RU) - русский язык (SK) - Slovenčina
Декларация о соответствии Европейским нормам ES VYHLÁSENIE O ZHODE

и гармонизированным европейским стандартам, упомянутым на 
предыдущей странице.

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

(SL) - Slovenščina (SV) - Svenska
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani. Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

(TR) - Türkçe
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

ve önceki sayfada belirtilen uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına.
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EG–Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk 
kompatibilitet 2004/108/EG

Baixa Voltagem 2006/95/CE ; Compatibilidade Electromagnética 
2004/108/CE

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin aşağıdaki Avrupa yönetmeliklerine ve 
ulusal kanunlara uygun olduğunu beyan etmektedir:

Nizka Napetost 2006/95/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2004/108/ES

Niskich Napięć 2006/95/WE ; Kompatybilności Elektromagnetycznej 
2004/108/WE

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar 
med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

WILO SE oświadcza, że produkty wymienione w niniejszej deklaracji są 
zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw europejskich i 
transponującymi je przepisami prawa krajowego:

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :

WILO SE declară că produsele citate în prezenta declaraţie sunt conforme cu 
dispoziţiile directivelor europene următoare şi cu legislaţiile naţionale care le 
transpun :

Lågspännings 2006/95/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG

Joasă Tensiune 2006/95/CE ; Compatibilitate Electromagnetică 2004/108/CE

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z določili 
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih 
vsebujejo:

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg 
överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och 
nationella lagstiftningar som inför dem:

WILO SE заявляет, что продукты, перечисленные в данной декларации  
о соответствии,  отвечают следующим европейским директивам и 
национальным предписаниям:

WILO SE čestne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto 
deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2004/95/ЕС ; Директива 
ЕС по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС

Nízkonapäťové zariadenia 2006/95/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2004/108/ES

Alçak Gerilim Yönetmeliği 2006/95/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk 
Yönetmeliği 2004/108/AT









Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
Argentina S.A. 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T+ 54 11 4361 5929 
info@salmson.com.ar

Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
chris.dayton@wilo.com.au

Austria 
WILO Pumpen  
Österreich GmbH 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
office@wilo.at

Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1014 Baku 
T +994 12 5962372 
info@wilo.az

Belarus 
WILO Bel OOO 
220035 Minsk 
T +375 17 2535363 
wilo@wilo.by

Belgium 
WILO SA/NV 
1083Ganshoren 
T +32 2 4823333 
info@wilo.be

Bulgaria 
WILOBulgariaLtd. 
1125 Sofia  
T +359 2 9701970 
info@wilo.bg

Brazil 
WILO Brasil Ltda 
Jundiaí – São Paulo – Brasil  
ZIPCode:13.213-105 
T +55 11 2923 (WILO) 
       9456 
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada 
WILOCanadaInc. 
Calgary, Alberta T2A 5L4 
T +1 403 2769456 
bill.lowe@wilo-na.com

China 
WILOChinaLtd. 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
wilobj@wilo.com.cn

Croatia 
WiloHrvatskad.o.o. 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic 
WILOCS,s.r.o. 
25101Cestlice 
T +420 234 098711 
info@wilo.cz

Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 
wilo@wilo.dk

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
info@wilo.ee

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
wilo@wilo.fi

France 
WILOS.A.S. 
78390Boisd‘Arcy 
T +33 1 30050930 
info@wilo.fr

Great Britain 
WILO(U.K.)Ltd. 
Burton Upon Trent  
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
sales@wilo.co.uk

Greece 
WILOHellasAG 
14569 Anixi (Attika) 
T +302 10 6248300 
wilo.info@wilo.gr

Hungary 
WILOMagyarországKft 
2045Törökbálint 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
wilo@wilo.hu

India 
WILOIndiaMatherand
PlattPumpsLtd. 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
services@matherplatt.com

Indonesia 
WILO Pumps Indonesia 
Jakarta Selatan 12140 
T +62 21 7247676 
citrawilo@cbn.net.id

Ireland 
WILO Ireland 
Limerick 
T +353 61 227566 
sales@wilo.ie

Italy 
WILOItalias.r.l. 
20068Peschiera 
Borromeo  (Milano) 
T +39 25538351 
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
info@wilo.kz

Korea 
WILOPumpsLtd. 
618-220Gangseo,Busan 
T +82 51 950 8000 
wilo@wilo.co.kr

Latvia 
WILOBalticSIA 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
info@wilo.lv

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
Jdeideh12022030 
Lebanon 
T +961 1 888910 
info@wilo.com.lb

Lithuania 
WILOLietuvaUAB 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
mail@wilo.lt

Morocco 
WILO MAROC SARL 
20600 CASABLANCA 
T + 212 (0) 5 22 66 09 
24/28 
contact@wilo.ma

The Netherlands 
WILONederlandb.v. 
1551NAWestzaan 
T +31 88 9456 000 
info@wilo.nl

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
wilo@wilo.no

Poland 
WILOPolskaSp.z.o.o. 
05-506Lesznowola 
T +48 22 7026161 
wilo@wilo.pl

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
PortugalLda. 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
bombas@wilo.pt

Romania 
WILORomanias.r.l. 
077040Com.Chiajna
Jud.Ilfov 
T +40 21 3170164 
wilo@wilo.ro

Russia 
WILO Rus ooo 
123592Moscow 
T +7 495 7810690 
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia 
WILOME-Riyadh 
Riyadh11465 
T +966 1 4624430 
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro 
WILOBeogradd.o.o. 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
office@wilo.rs

Slovakia 
WILOCSs.r.o.,org.Zložka 
83106Bratislava 
T +421 2 33014511 
info@wilo.sk

Slovenia 
WILOAdriaticd.o.o. 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa 
SalmsonSouthAfrica 
1610Edenvale 
T +27 11 6082780 
errol.cornelius@ 
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
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