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1 Általános rész
A beépítést és az üzembe helyezést csak szakszemélyzet végezheti!

1.1 Alkalmazási terület
A kondenzátum-átemel� telep kondenzátum-szállító telepek egy alkatrésze. Akkor kell 
alkalmazni, amikor az elvezetés természetes eséssel nem lehetséges, vagy ha a beépí-
tés helye a visszatorlasztási szint alatt van. A telepet kondenzációs gázkazánokba való
beépítésre tervezték, melyeknél a kondenzátum pH értéke nem kisebb 2,4-nél. 2000 kW-
nál nagyobb teljesítmény� gáztüzelés� kazánoknál és általában az olajtüzelés� kazánok-
nál egy semlegesít� berendezést kell elékapcsolni. A berendezés ezen kívül olyan tele-
peken is, mint h�t�szekrények, klímatelepek, h�t�ládák, h�t�vitrinek, elpárologtatók, stb. 
alkalmazható.
1.2 A berendezés adatai 

Feszültség / frekvencia [V / Hz] 1~230 V / 50 Hz 

Csatlakozókábel Hálózati kábel: 2 m 
Riasztás-jelzés: 1 m 

Csatlakozási teljesítmény [W] 80

Védettség IP 20

Névleges áram [A] 0,8 (max. 1,2 A) 

Üzemmód S3 (szakaszos üzem) 15% 

Szállítható közeg kondenzátum víz 

Megengedett közegh�mérséklet [°C] max. 80

Max. szállítómagasság [m] 5,4

Térfogatáram [l/h] 150 l/h 4,5 m esetén 

Hangnyomásszint [dBA] < 50, 1 m-re 

Tartálytérfogat [l] 1,5

Tömeg [g] 2000

Méretek (szélesség / magasság / mélység) [mm] 195/170/130

hozzáfolyás csatlakozások Ø [mm] 24/19

Elvezetés csatlakozások Ø [mm] 10

Ezt a terméket nem szabad a térfogatáram, h�mérséklet, vagy más, az Üzemeltetési uta-
sításban vagy a kísér� dokumentációban tartalmazott javaslatok, utasítások vonatkozá-
sában a lerögzített határértékek fölött üzemeltetni.
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2 Biztonság 
Ez az üzemeltetési utasítás alapvet� utasításokat tartalmaz, melyeket a telepítésnél,
üzemeltetésnél és karbantartásnál figyelembe kell venni. Ezért ezt az üzemeltetési utasí-
tás a szerelés és üzembe helyezés el�tt a szerelést végz�nek, illetve az illetékes vezet�-
nek vagy üzemeltet�nek feltétlenül el kell olvasnia! Az utasítás az alkalmazás helyén 
mindig legyen elérhet�.
Nem csak az ebben, a Biztonság fejezetben ismertetett általános biztonsági el�írásokat,
hanem a következ� fejezetekben ismertetett speciális biztonsági el�írásokat is figyelembe
kell venni.
2.1 Az el�írások jelzése ebben az üzemeltetési utasításban 
Ebben az üzemeltetési utasításban azokat a biztonsági el�írásokat, melyek figyelmen 
kívül hagyása személyi biztonságot veszélyeztet, az általános 

veszélyjellel jelöljük. 
Elektromos feszültségre a

külön is figyelmeztet. 
Azokat a biztonsági el�írásokat, melyek figyelmen kívül hagyása a berendezést és annak 
m�ködését veszélyezteti, a

FIGYELEM!
jelzi.
2.2 Személyek min�sítése és oktatása 
A szerelést, karbantartást végz� és a felügyeletet ellátó személyzetnek erre a munkára
megfelel� min�sítéssel kell rendelkeznie. 
2.3 A biztonsági el�írások figyelmen kívül hagyásából ered� veszélyek
A biztonsági el�írások figyelmen kívül hagyása személyi sérülésekhez és a berendezés
károsodásához vezethet. A biztonsági el�írások figyelmen kívül hagyása bárminem� kár-
pótlási igény elvesztéséhez vezet.
A biztonsági el�írások figyelmen kívül hagyása pl. a következ� veszélyeket vonhatja ma-
ga után: 
� A szivattyú / telep fontos funkcióinak m�ködésképtelensége,
� Személyek veszélyeztetése elektromos vagy mechanikus behatás miatt 
2.4 Az üzemeltet� / kezel� biztonsági el�írásai
A vonatkozó baleset-megel�zési el�írásokat be kell tartani.
Az elektromos energia által okozott veszélyeztetést ki kell zárni. A VDE és a helyi ener-
giaszolgáltató vállalat el�írásait figyelembe kell venni. 
2.5 A karbantartási, felügyeleti és szerelési munkák biztonsági el�írásai
Az üzemeltet�nek kell gondoskodnia arról, hogy minden karbantartási, felügyeleti és sze-
relési munkát arra felhatalmazott és min�sített szakszemélyzet végezzen, aki az üzemel-
tetési utasítás beható tanulmányozása révén kell� információt szerzett.
A szivattyún / telepen alapvet�en csak nyugalmi állapotában szabad munkákat végezni.
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2.6 Saját átépítés és tartalék alkatrész-gyártás
A berendezés átépítése vagy megváltoztatása csak a gyártóval történt megbeszélés után 
megengedett. Eredeti alkatrészek és a gyártó által elfogadott tartozékok szolgálják a biz-
tonságot. Egyéb alkatrészek alkalmazása az abból ered� következményekért való fele-
l�sség megsz�néséhez vezethet. 
2.7 Meg nem engedett üzemvitel 
A szállított berendezés üzembiztonsága csak az üzemeltetési utasítás 1. fejezetében 
megfelel� el�írásszer� alkalmazás esetén szavatolt. A megadott határértékeket semmi-
lyen esetben sem szabad átlépni.

3 Szállítás és tárolás 

FIGYELEM! A terméket karton csomagolásban szállítják. A szállítás biztosítani kell,
hogy ne érjék lökésszer� terhelések és ne essen le. A terméket a 
csomagolásán lev� adatoknak megfelel�en szárazan és fagymentesen
kell tárolni.

4 A berendezés és tartozékainak a leírása 
4.1 A termék leírása
(ld. 1. ábra) 
1 átfolyás-korlátozó (opciósan választható) 
2 visszacsapó szelep
3 visszacsapó szelep tömítés
4 riasztás kapcsoló
5 szivattyúzás / stop kapcsoló 
6 szivattyúzás / stop úszó 
7 úszó 
8 kapocs a kondenzátum-gy�jt� tartály nyitására 

A csatlakoztatásra kész, automatikus üzem� gépegység a kondenzációs gázkazánokból
(pH érték 2,4 alatt) és h�t�berendezésekb�l mint h�t�szekrény, elpárologtatókból való 
közvetlen kondenzátum-elvezetésre alkalmas.
Gáztüzelés� kazánoknál 200 kW fölött és alapvet�en az olajtüzelés� kazánoknál semle-
gesít�-egységet kell elékötni.
A gépegység egy földelt hálózati dugasszal (1~230V) csatlakoztatásra kész.
A kondenzátum hozzá- és elvezet� csatlakozások a kondenzátum-gy�jt� tartály fedelén 
találhatók. a motoregység elfordíthatósága érdekében a hozzá- és elvezetéseket változ-
tatni lehet (2. ábra).
Az elvezet� csatlakozásba (névleges méret 10 mm) egy visszacsapó szelep van beépítve 
(1. ábra, 2. tétel).
A kondenzátum-átemel� telepet kapcsolási pontok szabályozzák. 43 mm-nél (1. ábra, a 
tétel) kezd�dik a szivattyúzás, és 27 mm-nél (1. ábra, b tétel) kapcsol le. A riasztást 67 
mm szintmagasságnál (1. ábra, c tétel) kapcsolja oldja ki.
Túlfolyás elleni biztosításul az átemel� telepbe egy riasztás-kapcsoló (1. ábra, 4. tétel) 
van beépítve. Ezt az 1 m hosszú riasztás-kábellel ahhoz a készülékhez, melyb�l a kon-
denzátum érkezik (pl. a kondenzációs kazán) vagy egy Wilo-DrainAlarm 2 (akusztikus 
riasztás-jelzés) készülékhez kell kötni.
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a szivattyú egy monoblokk kivitel� örvényszivattyú. A motor termikus tekercsvéd� érintke-
z�kkel (WSK) van felszerelve, mely 130 °C-nál lekapcsol és leh�lés után automatikusan 
visszakapcsol.
Az oldalon lev� kapcsok (1. ábra, 8. tétel) szolgálnak a kondenzátum-gy�jt� tartály nyitá-
sára.

4.2 Szállítási terjedelem
� Csatlakoztatásra kész kondenzátum-átemel� telep 

� beépített visszacsapó szelep 
� 2 m hálózati csatlakozókábel dugasszal 
� 1 m riasztás kábel szabad kábelvéggel
� 5 m töml� a nyomóoldalra 
� Szerelési anyag falra rögzítéshez (sablonok, rögzít�csavarok, d�bel)
� Beépítési és üzemeltetési utasítás.

4.3 Opciós tartozékok
Az opciós tartozékokat külön meg kell rendelni.
� Wilo-DrainAlarm 2 (kapcsolókészülék akusztikus riasztáshoz) 
� Hozzáfolyás adapter NÁ 25/19, NÁ 32/19, NÁ 40/19 

5 Telepítés / szerelés 
� A termék telepítése során a mindenkori beépítés helyén érvényes mindenkori telepíté-

si utasításokat be kell tartani.
� Száraz, jól szell�z�, fagymentes helyen kell telepíteni.
� A terméket vízszintesen állítva. vagy vízszintesen a falra rögzítve lehet telepíteni.

FIGYELEM! A telepet vízszintesen kell elhelyezni! A telepet rögzítése el�tt
vízmértékkel be kell állítani.

� A tartályon a motoregység a kapcsokkal (1. ábra, 8. tétel) és a tartály levételével elor-
dítható, és különböz� hozzá- ill. elvezetést tesz lehet�vé (2. ábra).

� Az érintés és a nedvesség elleni védelmet biztosítani kell a telepítés során.
5.1 Hidraulikus csatlakoztatás
� A hozzá-ill. elvezet� töml�k nem szabad, hogy becsíp�djenek vagy megtörjenek, to-

vábbá ügyelni kell a folyamatosan emelked� fektetésre, az optimális szállítás biztosí-
tására.

� Az Ø24 kondenzátum hozzávezet� nyílás a kondenzátum-gy�jt� tartály tetején talál-
ható. Szükség esetén egy további Ø19 nyílás nyitható a perforált záródugasz kinyo-
másával. Ehhez a hozzáfolyás nyíláshoz megfelel� hozzáfolyás adapterek (opciós tar-
tozék) használhatók (2. ábra).

� A kondenzátum-elvezet� vezetékhez való csatlakozáshoz egy 10 mm bels� átmér�j�
töml� van. Ennek a szerelésekor ügyelni kell arra, hogy meg ne törjön. Ennek a töm-
l�nek a hajlítási sugara nem lehet 55 mm-nél kisebb (3. ábra).

5.2 Villamos bekötés
A villamos bekötés egy a helyi áramszolgáltató vállalat engedélyével
rendelkez� villanyszerel� végezheti el, a helyileg érvényes el�írások
betartásával.

� A hálózati csatlakozás feszültsége és áramneme feleljen meg a típustábla adatainak.
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� A riasztás-kapcsoló készüléknek (pl. Wilo-DrainAlarm 2) típustáblájának megfelel�
külön csatlakozást kell biztosítani.

� A telepet el�írásszer�en földelni kell. 
5.3 Hálózati csatlakozás
� Csatlakozó feszültség 1~230 V, 

kivitel: 2 m hálózati kábel földelt dugaljhoz való dugasszal
� Hálózati biztosíték 10 A lomha, valamint FI kapcsolóval, az IEC 345 szerint.
5.4 A riasztás villamos bekötése
� Riasztás csatlakozás, kivitel: 1 m riasztás-kábel szabad kábelvéggel (bekötése a kon-

denzációs kazánba / telepbe).
Az érintkez� maximális terhelhet�sége 250 V / 1 A 
A riasztás-érintkez� (1. ábra, 4. tétel) gyárilag feszültségmentes nyitó kivitel� (5a. ábra), 
azaz az érintkez� a riasztás szint elérésekor ill. túllépése esetén nyit.
Ha a riasztás-érintkez�t feszültségmentes záróként (5a. ábra) is használni kell, akkor a 
következ� változtatásokat kell végrehajtani: 

.

A kondenzátum-átemel� telep felnyitása el�tt ki kell húzni a hálózati csat-
lakozót, és a riasztás-érintkez�t feszültségmentesre kell kapcsolni.

� Meg kell oldani a házfedél rögzít�csavarjait, be kell nyomni a kapcsokat és el kell tá-
volítani a ház fels� részét.

� A lapos dugaszhüvelyt a riasztás-kapcsoló középs� érintkez�jér�l le kell húzni, és a 
fels� érintkez�re kell dugni (5b. ábra).

� A ház fels� részét vissza kell tenni, és meg kell húzni a rögzít�csavarokat.

FIGYELEM! az érintkez�nek csatlakoztatva kell lennie, hogy a telep (kondenzációs
kazán) vagy a h�t�gép túlfutás esetén lekapcsoljon. Nem csatlakoztatott 
riasztás-érintkez�nél nem vállalunk felel�sséget az ebb�l következ�
károkért.

6 Üzembe helyezés

FIGYELEM! Üzembe helyezés el�tt el kell távolítani a szállításnál használt biztosítást / 
az úszó rögzít�rendszerét! (4. ábra)

Csak akkor szabad üzembehelyezni, ha vonatkozó helyi el�írások és minden csatlakozás 
feltétel teljesítve van.
6.1 A m�ködés ellen�rzése
� Be kell dugni a hálózati dugaszt

� fel kell a telepet tölteni vízzel, és ellen�rizni kell, hogy a bekapcsolási szint (1. áb-
ra, a. tétel) elérésekor bekapcsol-e, és lekapcsol-e, mihelyt a vízszint ismét az alsó 
szintre (1. ábra, b. tétel) süllyed.

� A riasztás m�ködésének ellen�rzéséhez a telepet folyamatosan vízzel kell tölteni, 
amíg a riasztás (1. ábra, c. tétel) ki nem old.

FIGYELEM! A megnövekedett futási zaj elkerülése érdekében nem kerülhet 
szennyez�dés a kondenzátum-átemel� telepbe! 
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7 Karbantartás
A karbantartási munkák el�tt a telepet feszültség-mentesíteni kell (háló-
zati dugaszt ki kell húzni), és biztosítani kell illetéktelen visszakapcsolás
ellen. Járó telepen semmilyen munkát nem szabad végezni.

� Biztonsági okokból a motoregység nem bontható szét.
� A kondenzátum-gy�jt� belsejét rendszeresen tisztítani kell.
� A kondenzátum-gy�jt� tartályt ehhez le kell szerelni, és egy 5 %-os fehérít�lúggal ki 

kell tisztítani.
� Az úszót is tisztán kell tartani.
� A kondenzátum-gy�jt� tartályt vissza kell szerelni.
� A m�ködést (zavartalan szivattyúzás és riasztás) a 6.1. pontban leírtak szerint le kell 

ellen�rizni.

8 Zavarok, okok, elhárításuk

Zavarok Szám
Okok és elhárításuk 

A szivattyú nem jár 1, 2, 3, 4, 5 
A szivattyú nem szállít 4, 5, 6 

ok elhárítás
1 Az áram-hozzávezetés megszakadt. 

� A hálózati dugasz rendesen be van dugva a hálózatba? 
� Ellen�rizni kell a hálózati feszültséget! 

2 Biztosíték hiba.
� Ki kell cserélni a biztosítékot! 

3 Kábelszakadás.
� Ellen�rizni kell a kábel ellenállását, szükség esetén ki kell cse-

rélni a kábelt!
4 Az úszó fennakadt / nem kapcsol a szintszabályozás. 

� Ki kell tisztítani a kondenzátum-gy�jt� tartályt!
� Meg kell tisztítani az úszót.

5 A kondenzátum hozzávezet� vezeték eltöm�dött.
� Ellen�rizni kell, hogy eltöm�dött-e a hozzávezet� vezeték, szük-

ség esetén meg kell tisztítani! 
6 A kondenzátum elvezet� vezeték eltöm�dött.

� Ellen�rizni kell, hogy eltöm�dött-e a elvezet� vezeték, szükség 
esetén meg kell tisztítani! 

Amennyiben az üzemzavar nem hárítható el, kérjük, forduljanak WILO-
szakszervizhez.
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11



WILO AG * Nortkirchenstra�e 100 * D-44253 Dortmund * Tel (0231) 41 02-0 * Telex B 22 697 * Telefax 41 02-3 63 
WILO Magyarország Kft. * H-2045 Törökbálint  * Torbágy utca 14. * Tel 06-23-889-500 * Telefax 06-23-889-599

12



WILO AG * Nortkirchenstra�e 100 * D-44253 Dortmund * Tel (0231) 41 02-0 * Telex B 22 697 * Telefax 41 02-3 63 
WILO Magyarország Kft. * H-2045 Törökbálint  * Torbágy utca 14. * Tel 06-23-889-500 * Telefax 06-23-889-599

13


