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1 Általános rész 

A beépítést és az üzembehelyezést csak szakszemélyzet végezheti! 

1.1  Alkalmazási terület 

A Wilo KN(C) műanyag szivattyúállomást egy Wilo Drain sorozatú merülőmotoros szivattyúval együtt 
komplett szivattyúállomásként szennyezett-víz, szennyvíz és fekália szállítására lehet használni az épü-
lettechnikában (családi és ikerházak, mélygarázsok stb.) ahonnan szennyezett vizek természetes esés-
sel a közüzemi csatornába nem folynak el. Könnyű szerkezetének köszönhetően az akna emelőeszköz 
nélkül és betonozás nélkül a talajba süllyeszthető. 

1.2  A berendezés adatai 

1.2.1  A típusjel magyarázata 

         KNC  E  TC40/10

Wilo aknaszivattyú állomás - műanyag 
E = egyes-szivattyú, D = ikerszivattyú (Ø 1100 aknától) 
A kiválasztott szivattyútípus 

1.2.2  Csatlakozó méretek és teljesítmény adatok 

Föld síkjába építendő akna 
Maximális közlekedési terhelés:  5 kN/m2 (a DIN EN 124, Gruppe 1 szerint) 
Maximális nyomás a nyomóvezetékben:  6 bar 
Nyomócső csatlakozás:  6/4˝ 
Szennyvíz csatlakozás:   
Szellőző-/kábelcső csatlakozás:   
Aknamagasság:  1700 mm 
Aknaátmérő:  Ø 600 mm
Az akna torlasztási térfogata: max. 220 l
Méretek, beépítési viszonyok:  ld. katalóguslap, adatlap 

2 Biztonság 

Ez az üzemeltetési utasítás alapvető utasításokat tartalmaz, melyeket a telepítésnél, üzemeltetésnél és 
karbantartásnál figyelembe kell venni. Ezért ezt az üzemeltetési utasítás a szerelés és üzembe helyezés 
előtt a szerelést végzőnek, illetve az illetékes vezetőnek vagy üzemeltetőnek feltétlenül el kell olvasnia! 
Az utasítás az alkalmazás helyén mindig legyen elérhető. 

Nem csak az ebben, a Biztonság fejezetben ismertetett általános biztonsági előírásokat, hanem a követ-
kező fejezetekben ismertetett speciális biztonsági előírásokat is figyelembe kell venni. 
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2.1 Az előírások jelzése ebben az üzemeltetési utasításban 

Ebben az üzemeltetési utasításban azokat a biztonsági előírásokat, melyek figyelmen kívül hagyása sze-
mélyi biztonságot veszélyeztet, az általános 

veszélyjellel jelöljük. 

Elektromos feszültségre a

 
külön is figyelmeztet. 

Azokat a biztonsági előírásokat, melyek figyelmen kívül hagyása a berendezést és annak működését 
veszélyezteti, a 

FIGYELEM!

jelzi. 

2.2  Személyek minősítése és oktatása 

A szerelést, karbantartást végző és a felügyeletet ellátó személyzetnek erre a munkára megfelelő minő-
sítéssel kell rendelkeznie. 

2.3  A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő veszélyek 

A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása személyi sérülésekhez és a berendezés károsodásához ve-
zethet. A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása bárminemű kárpótlási igény elvesztéséhez vezet. 
A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása pl. a következő veszélyeket vonhatja maga után: 
–  A telep fontos funkcióinak működésképtelensége, 
–  Személyek veszélyeztetése elektromos vagy mechanikus behatás miatt 

2.4  Az üzemeltető / kezelő biztonsági előírásai 

A vonatkozó baleset-megelőzési előírásokat be kell tartani. Az elektromos energia által okozott veszé-
lyeztetést ki kell zárni. A VDE és a helyi elektromos áram szolgáltató előírásait figyelembe kell venni. 

2.5  A karbantartási, felügyeleti és szerelési munkák biztonsági előírásai 

Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia arról, hogy minden karbantartási, felügyeleti és szerelési munkát 
arra felhatalmazott és minősített szakszemélyzet végezzen, aki az üzemeltetési utasítás beható tanul-
mányozása révén kellő információt szerzett. 
A berendezésen alapvetően csak nyugalmi állapotában szabad munkákat végezni. 

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 biztonságot. Egyéb alkatrészek 
alkalmazása az abból eredő következményekért való felelősség megszűnéséhez vezethet. 
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2.7  Meg nem engedett üzemvitel 
A szállított berendezés üzembiztonsága csak az üzemeltetési utasítás 1. fejezetében megfelelő előírás-
szerű alkalmazás esetén szavatolt. A megadott határértékeket semmilyen esetben sem szabad átlépni. 

3  Szállítás és tárolás 

FIGYELEM!    A telepet egyes alkatrészeivel együtt egy raklapon szállítják. A raklapot csak meg-
engedett teherhordó eszközzel szabad szállítani. Ügyelni kell arra, hogy stabilan álljon. 
A műanyagakna szállítófüleit nem szabad használni. Ezek az üres akna szállítására va-
lók. A telepet mechanikai károktól óvni kell. 

4 A berendezés és tartozékainak a leírása 

4.1 A telep leírása 

(1. és 2. ábrák) 

A telep egy PE műanyag aknából áll. Az akna egy szivattyú beépítésére alkalmas. Az akna falának perem-
ezett kiképzése szavatolja a felhajtóerő elleni biztonságot. Az aknában a merülőmotoros szivattyú csat-
lakoztatására a következő alkatrészek vannak beszerel-ve: 
 –  A merülőmotoros szivattyú rögzítésére egy állvány, könnyen oldható víz feletti csatlakozással 
 –  Nyomócső csatlakozás külső 6/4˝ menettel, V4A-ból 

(szerkezeti anyaga: 1.4401 / 1.4571)  
 – Elzáró szerelvény 
 –  Golyós visszafolyás-gátló
 –  Nyomócső 6/4˝-os menettel vagy karimával V4A-ból 

(szerkezeti anyaga: 1.4401 / 1.4571) a szivattyú csatlakoztatásához
 –  A nyomócsőre rögzített kötél a szivattyú kiemeléséhez. A szivattyú szerelése után a kötél szabad 

végét az aknában rögzíteni kell 

A műanyag aknát a kiválasztott Wilo Drain szivattyúval valamint a hozzátartozó megrendelt tartozékok-
kal együtt összeszerelve szállítjuk. 
A befolyó szennyvíz vezetéket az akna oldalának kivágásával kell bekötni, a szerelési tartozékok közt 
található 110-es csőhöz tartozó gumi tömítés is. Nagyobb átmérőjű vezeték is csatlakoztatható, de az 
akna a gumitömítéséről a kivitelezőnek kellgondoskodni. 

4.2 Szállítási terjedelem 
– Wilo műanyag szivattyúállomás, szerelvényekkel és nyomócsővel, 
– Szivattyú(k) és kapcsolókészülék rendelés szerint, 
– Aknaszivattyú-állomás rajz rendelés szerint, 
– Beépítési és üzemeltetési utasítás 
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5 Telepítés / szerelés 

5.1 Az akna szerelése 

–  Az akna számára a gödröt olyan mélyen kell kiemelni, hogy hogy a beépítés után a hozzáfolyásoknak 
kellő esése legyen. Ha a hozzávezetések elég magasan vannak, akkor az akna magasságát úgy kell be-
állítani, hogy az akna felső éle a talajszintig érjen. Egyébként aknahosszabbítás kell. 

–  A műanyag aknát teljes felületén egy (0-32 mm szemcseméretű) homokágyba kell ültetni, kicsit bele 
kell rázni, valamint függőlegesre be kell állítani. 

–  A hozzávezetések csatlakoztatása: az akna oldalának bordák közötti kivágásával, gumi tömítés alkal-
mazásával. 

–  A PE vagy PVC nyomócsövet a rögzítőcsavarokkal a nyomócsonkra kell csatlakoztatni. A nyomócsö-
vet fagymentesen kell fektetni. A nyomócsövet szűkíteni nem szabad! (min KPE 50)

– A szerelés végén a nyomócsövön nyomáspróbát kell elvégezni. 
–  A munkagödröt fel kell tölteni. Amíg a kiásott föld szemcsemérete a 32 mm-nél kisebb, ezzel az 

anyaggal vissza lehet tölteni. Durva és éles szélű töltőanyag esetén az aknafalat egy 50 cm vastag 
homok vagy kavicsos homok réteggel kell védeni. A töltőanyagot egyenletesen kell betenni és be-
tömöríteni, úgy, hogy az akna ne essen ki a függőlegesből és ne deformálódjon. 

  Szélsőséges talajviszonyok vagy talajvíz esetén az akna felúszása ellen úgy lehet védekezni, hogy al-
kalmas betondarabokat teszünk az akna felúszás ellen biztosító bordáira. A betonsúlyoknak szilárdan 
kell ülniük a talajban. Normál esetben ez a biztosítás nem szükséges. 

–  Az aknalefedéshez tartozékként 1 műanyag fedél választható, tömítés nélkül. A fedél lépésálló. 

5.2 A szivattyú szerelése 

–  Az aknát ki kell tisztítani! 
–  A szivattyút és a nyomócsövet az aknán kívül a melléklet szerelési anyaggal össze kell csavarozni! 
–  A kapcsolószekrényt a szivattyútól csak annyira eltávolítva szabad szerelni, hogy elegendő vezeték-

hossz maradjon ahhoz, hogy a szivattyút az aknából ki lehessen emelni. 
–  A vezérlőkészülékhez menő vezetékeket (szivattyúkábel, vezérlővezeték ill. pneumatikatömlő) a ká-

belcsövön a vezérlőkészülékhez kell vezetni. Elegendő hosszon rendelkezésre álló vezetéket kell 
hagyni az aknaoldalhoz. 

–  A szivattyút a kötéllel le kell engedni az aknába, és a csatlakozóba be kell akasztani. A láncot a köte-
let rögzíteni kell. 

–  A szintszabályzást a mellékelt Datenblatt für Einbau- und Anschlußmaße (Beépí-tési és csatlakozó 
mérte adatlap) szerint kell előkészíteni (beépítési példák a 6a., 6b. ábrákon) 

FIGYELEM!    A legalacsonyabb töltési szint (OFF) nem kerülhet a motorház alsó éle alá. 
Az egyes telepekben szükséges minimális töltési szint (ON) esetén szavatolni kell, 
hogy a szivattyú csak akkor induljon, ha a kellő hűtéshez víz alatt áll, ld. beépítési 
példák a 6a., 6b. ábrákon, vagy a szivattyúakna mellékelt rajzán. 

–  Az összes vezetéket lazán össze kötözni, az öblítő csatlakozás fölé kell függeszteni, oda kell kötözni, 
hogy ne essenek a szállított közegbe vagy a szivattyú szívószájába ne kerüljenek. 

5.3 Villamos bekötés 

A szivattyú és a vezérlőkészülék Beépítési és üzemeltetési utasítását be kell tartani. 
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6 Üzembe helyezés 

A szivattyú és a vezérlőkészülék Beépítési és üzemeltetési utasítását be kell tartani. 
A szivattyú bekapcsolása előtt a nyomóvezetékben a tolózárat ki kell nyitni. 

7 Karbantartás 

A legbiztonságosabb üzem legkisebb költségek mellett való szavatolása érdekében a telepet félévente 
egy szakszervizzel át kell vizsgáltatni! 

8 Zavarok, okok és elhárításuk 

Ld. a szivattyú Beépítési és üzemeltetési utasítása! 
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Magyar

60 WILO SE 09/2009

Beépítési és üzemeltetési utasítás1 Általános megjegyzések

1.1 A dokumentummal kapcsolatos megjegyzések
A beépítési és üzemeltetési utasítás a termék tar-
tozéka. Tartsa azt mindig a termék közelében. 
A jelen utasítás pontos betartása a rendeltetés-
szer� használatnak és a termék helyes kezelésé-
nek az el�feltétele.
A beépítési és üzemeltetési utasítás megfelel 
a termék kivitelének és a nyomás alá helyezésre 
vonatkozó biztonságtechnikai szabványoknak.

2 Biztonság
A jelen üzemeltetési utasítás olyan alapvet� el�-
írásokat tartalmaz, amelyeket a telepítésnél és az 
üzemeltetésnél figyelembe kell venni. Ezt az üze-
meltetési utasítást éppen ezért a telepítés és az 
üzembe helyezés el�tt mind a szerel�nek, mind a 
felel�s üzemeltet�nek feltétlenül el kell olvasnia.
Nemcsak a Biztonság cím� f� fejezetben leírt álta-
lános biztonsági el�írásokat kell betartani, hanem 
a további fejezetekben veszélyszimbólumokkal 
megjelölt speciális biztonsági el�írásokat is.

2.1 Jelzések értelmezése az Üzemeltetési 
útmutatóban

Szimbólumok:
Általános veszély szimbólum

Elektromos áramütés veszély

JAVASLAT: ... 

Figyelmeztet� jelzések:

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

FIGYELEM!
A kezel� (súlyos) sérüléseket szenvedhet. 
A 'Figyelmeztetés' arra utal, hogy (súlyos) sze-
mélyi sérülések veszélye áll fenn, ha a kezel�
nem veszi figyelembe a megjegyzést.

VIGYÁZAT!
Fennáll a termék/rendszer károsodásának 
veszélye. A 'Vigyázat' a megjegyzés figyelmen 
kívül hagyásából ered� esetleges termékkárok-
ra vonatkozik.

JAVASLAT:
Hasznos javaslat a termék kezelésére vonatkozó-
lag. Lehetséges nehézségekre is felhívja a figyel-
met.

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

2.3 Veszélyek a biztonsági el�írások be nem tartása 
esetén
A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása 
esetén személyi sérülések és a termék/rendszer 
károsodásának veszélye áll fenn. A biztonsági el�-
írások be nem tartása a kártérítési igényjogosult-
ság elvesztését okozhatja.
Az el�írások figyelmen kívül hagyása a következ�
veszélyeket okozhatja:

� A termék/rendszer fontos funkcióinak leállása
� Az el�írt karbantartási és javítási folyamatok leál-

lása
� Emberek veszélyeztetése elektromos vagy 

mechanikus hatások következtében
� Anyagi károk.

2.4 Biztonsági el�írások az üzemeltet� számára
Be kell tartani az érvényes balesetvédelmi el�írá-
sokat.
Meg kell akadályozni a villamos energia által oko-
zott veszélyek kialakulását. Be kell tartani a helyi 
vagy általános el�írásokat [pl. IEC, VDE stb.] és a 
helyi energiaellátó vállalat el�írásait.

2.5 Biztonsági el�írások ellen�rz� és szerel�
munkáknál
Az üzemeltet�nek kell gondoskodnia arról, hogy 
az ellen�rzési és szerelési munkákat erre felhatal-
mazott és megfelel� képzettséggel rendelkez�, az 
üzemeltetési utasításból kell� tájékozottságot 
szerzett szakemberek végezzék el.

2.6 Egyedi átépítés és alkatrészgyártás
A terméken kizárólag a gyártóval folytatott 
egyeztetés után módosítható. Az eredeti alkatré-
szek és a gyártó által jóváhagyott választható 
opciók a biztonságot szolgálják. Más alkatrészek 
használata érvénytelenítheti az ebb�l ered�
következményekért fennálló felel�sséget.

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 
adatlapon megadotthatárértékekt�l semmilyen 
esetben sem szabad eltérni.
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3 Szállítás és közbensõ raktározás
A termék kézhezvétele utáni azonnali teend�k:

� Ellen�rizze a termékben keletkezett szállítási 
károkat.

� Szállítási károk esetén tegye meg a megfelel�
intézkedéseket a szállítóval szemben az adott 
határid�kön belül. 
VIGYÁZAT! Anyagi károk veszélye!
A szakszer�tlen szállítás és közbens� raktározás 
a termékben anyagi károkhoz vezethet.

� A kapcsolókészüléket védeni kell a nedvesség-
t�l és a mechanikus sérülésekt�l.

� Nem tehet� ki a -20 °C � +60 °C közötti tarto-
mányon kívüli h�mérsékletnek.

4 Felhasználási cél
Az EC-Drain LS1 kapcsolókészülék egy max. 
P2 � 4,0 kW teljesítményfelvétel� szivattyú auto-
matikus vezérlésére szolgál

� átemel� telepekben,
� szennyvízaknákban,
� merül�motoros szivattyúk esetén.

VESZÉLY! Életveszély!
A kapcsolókészülék nem robbanásvédett és 
ezért nem üzemeltethet� robbanásveszélyes 
területen!
A kapcsolókészüléket mindig a robbanásveszé-
lyes területen kívül szerelje be.
A rendeltetésszer� használathoz hozzátartozik az 
üzemeltetési utasítás betartása is.
Minden ett�l eltér� használat nem rendeltetés-
szer� használatnak számít.

5 A termék m�szaki adatai

5.1 A típusjel magyarázata

5.3 Szállítási terjedelem
EC-Drain LS1 kapcsolókészülék (beépített berre-
g�vel)

� Egyfázisú (1~230 V) földelt villásdugóval
� Háromfázisú (3~400 V) CEE dugóval
� Beépítési és üzemeltetési utasítás

5.4 Választható opciók
A választható opciókat külön kell megrendelni:

� Akku (NiMH) 9 V/200 mAh
� Kürt 230 V/50 Hz
� Villogó lámpa 230 V/50 Hz
� Jelz�lámpa 230 V/50 Hz

A részletes felsorolást lásd a katalógusban

6 Leírás és m�ködés

6.1 A termék leirása (1. ábra)
Az EC-Drain LS1 egy elektronikus kapcsolókészü-
lék beépített mikrovezérl�vel.
Egy szivattyút vezérel a csatlakoztatott úszókap-
csoló kapcsolási állapotától függ�en. A magas 

vízszint elérésekor egy optikai valamint egy 
akusztikus üzenetet ad ki és a szivattyú kényszer 
bekapcsolását váltja ki. A gy�jt� zavarjelzés aktív. 
Egy akku (választható opció) lehet�vé teszi 
a hálózattól független riasztásjelzést, amely tar-
tósan fennálló akusztikus jellel jelzi a hálózati 
feszültség hiányát. 
A szivattyú üzemzavarait érzékeli és kiértékeli. 
Az üzemállapotokat a homlokoldal LED kijelz�i
jelzik, a kezelés a ház jobb oldalán található gom-
bokkal történik.
A kapcsolókészüléket egyfázishoz (1~230 V) föl-
delt villásdugóval és beépített üzemi kondenzá-
torral vagy háromfázishoz (3~400 V) CEE dugóval, 
fázisfordítóval szállítjuk. 

Példa: EC-Drain LS1 (1~)

EC Economy-Controller
Drain Szennyezettvíz/szennyvíz
LS1 Lifting állomás 1 szivattyúhoz
(1~) (1~) = 1~230 V (L, N, PE)

(3~) = 3~400 V (L1, L2, L3, PE)

5.2 M�szaki adatok

Hálózati feszültségellátás [V]: 1~230 V (L, N, PE)
3~400 V (L1, L2, L3, PE)

Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz
Max. kapcsolási teljesítmény [kW]: P2 � 4 kW, AC 3
Max. áram [A]: 12 A
Védelmi osztály: IP 54
Max. hálózatoldali biztosíték [A]: 16 A, lomha
Környezeti h�mérséklet [°C] -20 � +60 °C
Riasztásérintkez�: Max. érintkez�terhelés 250 V~, 1 A
A ház anyaga: ABS
A ház határméretei: 191 mm x 240 mm x 107 mm (SzélxMagxMé)
Elektromos biztonság: II. szennyezettségi fok



14  15

Magyar

62 WILO SE 09/2009

6.2 M�ködés és kezelés
A kapcsolókészüléknek az ellátó feszültségre tör-
tén� csatlakoztatását követ�en valamint minden 
egyes hálózati megszakadás után a kapcsoló-
készülék arra az üzemmódra áll vissza, amely 
a feszültség megszakadása el�tt be volt állítva. 
El�ször minden LED kijelz�t kb. 2 másodpercre 
bekapcsol tesztelés céljából. Ezt követ�en a kap-
csolókészülék üzemkész. 

6.2.1 A kapcsolókészülék kezel�elemei (1. ábra)

Gomb:

Kézi üzem (1. poz.)
A kézi üzem gomb megnyomásával a szivattyú 
bekapcsol, az úszókapcsoló jelzését�l függetle-
nül, minden biztonsági funkcióval ellátva, mint az 
elektronikus motorvédelem és a tekercsvéd�
érintkez� ellen�rzése. 
A zöld �Szivattyú üzem� (6. poz.) LED kijelz� addig 
világít, amíg nyomva tartja a gombot. Ez a funkció 
az üzembe helyezést, ill. a tesztüzemet szolgálja. 
A kézi üzem csak addig fut, amíg a gomb 
benyomva marad.

Stop (2. poz.)
Ha megnyomja a Stop gombot, akkor ezáltal 
kikapcsolja az automatikus üzemet és a zöld LED 
(5. poz.) folyamatosan villog.
Nem következik be a szivattyú automatikus 
bekapcsolása. 
A magas vízszint elérésekor egy optikai valamint 
egy akusztikus riasztásjelzést ad ki és a gy�jt�
zavarjelzés érintkez� aktív.

Automatikus üzem (3. poz.)
Automatikus üzemben a szivattyú vezérlése az 
úszókapcsoló jelzését�l függ�en történik. 
A bekapcsolási szint elérésekor zár az úszókap-
csoló érintkez�je és a szivattyú bekapcsol. 
A zöld LED (6. poz.) tartósan világít. 
Ha eléri a kikapcsolási szintet, akkor az úszókap-
csoló érintkez�je nyit és a potencióméterrel 
(2. ábra, 2. poz.) beállított utánfutási id� lép 
érvénybe. 
A zöld LED (6. poz.) villog a beállított id� lejártáig. 
Ha ez az id� letelt, akkor a szivattyú kikapcsol.

Automatikus üzemben minden biztonsági funk-
ció, mint a csatlakoztatott szivattyú elektronikus 
motorvédelme és tekercsvéd� érintkez�jének
ellen�rzése aktív. Üzemzavar esetén optikai és 
akusztikus riasztásjelzést ad ki és a gy�jt� zavar-
jelzés érintkez� (SSM) aktív. 
Ha eléri a magas vízszintet, akkor optikai és 
akusztikus riasztásjelzést ad ki és a gy�jt� zavar-
jelzés érintkez� (SSM) aktív. Kiegészít�leg a szi-
vattyú kényszer bekapcsolása történik a rendszer 
biztonságának növeléséhez.

Berreg� ki/Reset (4. poz.)
Hiba fellépése után a beépített berreg� akusztikus 
jelzést ad ki. A gomb rövid megnyomásával a ber-
reg� kikapcsol és nyugtázza a zavarjelz� relét. 
A hiba nyugtázásához és a vezérlés újbóli engedé-
lyezéséhez a nyomógombot legalább fél másod-
percig benyomva kell tartani. Nyugtázás csak 
akkor lehetséges, ha a hiba és annak oka elhárult.

Hibatároló
A vezérlés egy hibatárolóval rendelkezik. 

6.2.2 A kapcsolókészülék kijelz�elemei (1. ábra)

Automatikus üzem (5. poz.)
LED zöld

� Villog, ha megvan a vezérl�feszültség, de az auto-
matikus üzem ki van kapcsolva.

� Világít, ha az automatikus üzem be van kapcsolva.

Szivattyú üzem (6. poz.)
LED zöld

� Zölden világít, ha a szivattyú be van kapcsolva 
(bekapcsolási szintet elérte).

� Zölden villog, ha a szivattyú a beállított utánfutási 
id� által kapcsolt be.

Magas szint (7. poz.)
LED piros

� Pirosan világít, ha a magas szint riasztás kioldott.

Túlterhelés üzemzavar (8. poz.)
LED piros

� Pirosan világít, ha az elektronikus túláramkioldó 
kioldott. A beállítás a DIP kapcsolóval történik 
(lásd a 6.2.3 bekezdést).

� Pirosan villog, ha a vezérlés terhelés nélkül üze-
mel.

Tekercs üzemzavar (9. poz.)
LED piros

� Pirosan világít, ha kioldott a tekercsvéd� érintkez�
(WSK).

Fázissorrend hibás (csak a 3~ kivitel esetén)
� Hibás fázissorrend esetén minden LED villog egy-

más után jobbról-balra haladva (futófény). Akusz-
tikus riasztásjelzést ad ki és a gy�jt� zavarjelzés 
érintkez� (SSM) aktív.

 Mindkét középs� gomb egyidej� megnyo-
másával az utolsó tárolt hibát jelzi a megfe-
lel� LED kijelz� (lásd a 10. fejezetet az 
�Üzemzavarok, azok okai és elhárításuk�).

 A két fels� gomb egyidej� megnyomásával 
a hibatároló tartalmát törli.
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6.2.3 DIP-kapcsoló (2. ábra, 1. poz.)
VESZÉLY! Életveszély!
Nyitott kapcsolókészüléken végzett munkáknál 
áramütés veszélye áll fenn a feszültség alatt álló 
alkatrészek érintése által. 
A szükséges munkákat kizárólag szakképzett 
személyzet végezheti el!
A DIP-kapcsoló beállításainak módosításához 
feszültségmentesítse a készüléket és biztosítsa 
illetéktelen újrabekapcsolással szemben.

Bels� elektronikus motorvédelem (DIP 1-5)
A motor túlterhelésével szembeni védelemként 
a túláramkioldót az 1 � 5. DIP-kapcsolóval 
(1,5-12 A) a szivattyú névleges áramának megfe-
lel�en kell beállítani. 
Lekapcsolás akkor történik,

� ha túllépi a szivattyú beállított névleges áramát.
� 10 másodperc elteltével, ha az áram bekapcsolt 

szivattyúnál nem éri el a 300 mA értéket (csak 3~ 
kivitel esetén).
A lekapcsolás a szoftverben rögzített kioldási gör-
be szerint történik. Minden túláram kioldás után 
a hibát nyugtázni kell a Reset gombbal. 
Ha az 1 � 5. DIP-kapcsoló OFF állásban van, akkor 
az 1,5 A legkisebb áramérték van beállítva. Ha egy 
vagy több DIP-kapcsolót az ON pozícióba tol, 
akkor az adott DIP-kapcsoló értékét (következ�
táblázat) hozzá kell adni az 1,5 A alapértékhez.

Szivattyú id�szakos járatás (DIP 6)
A hosszabb állásid�k elkerülésére ciklikus próba-
üzem van el�irányozva. A próbaüzemet a 6. DIP-
kapcsolóval lehet bekapcsolni (ON), ill. kikapcsolni 
(OFF).
A próbaüzem a szivattyú 24 órás leállását követ�-
en 2 másodpercig tart. 

Berreg� (DIP 7)
A 7. DIP-kapcsolóval a bels� berreg� bekapcsol-
ható (ON), ill. kikapcsolható (OFF). Feszültség 
kiesés vagy kikapcsolt f�kapcsoló esetén a berre-
g�t nem lehet a DIP-kapcsolóval kikapcsolni. 
Szükség esetén vegye ki az akkut (választható 
opció) a tartóból. 

6.2.4 Utánfutási id� (2. ábra, 2. poz.)
Az utánfutási id� alatt az az id�szak értend�,

amely az úszókapcsoló érintkez� nyitásától a szi-
vattyú lekapcsolásáig eltelik.
Az utánfutási id�t a potencióméterrel lehet beállí-
tani a készülékben. A beállítás fokozatmentes, 
a 0-30 másodperc tartományban. 
VESZÉLY! Életveszély!
Nyitott kapcsolókészüléken végzett munkáknál 
áramütés veszélye áll fenn a feszültség alatt álló 
alkatrészek érintése által. 
A szükséges munkákat kizárólag szakképzett 
személyzet végezheti el!
A potencióméter beállításához feszültségmen-
tesítse a készüléket és biztosítsa illetéktelen 
újrabekapcsolással szemben.

6.2.5 Küls� motorvédelem WSK
Amennyiben a motor rendelkezik tekercsvéd�
érintkez�vel (WSK), akkor ezt az erre tervezett 
1. és 2. sorkapcsokhoz kell csatlakoztatni. 
Tekercsvéd� érintkez� nélküli motorok esetén 
egy kábelhidat kell beépíteni.

6.2.6 Magas szint riasztás
A magas szint riasztás kiértékeléséhez egy úszó-
kapcsolót kell csatlakoztatni az 5. és 6. sor-
kapcsokhoz (HW). Kioldáskor egy optikai és 
akusztikus üzenetet ad ki valamint a szivattyú 
kényszer bekapcsolását váltja ki. A gy�jt� zavar-
jelzés aktív.

7 Telepítés és villamos csatlakoztatás
VESZÉLY! Életveszély!
A szakszer�tlen telepítés és villamos bekötés 
életveszélyes lehet. 

� A telepítést és villamos bekötést kizárólag 
szakszemélyzettel és az érvényes el�írásoknak 
megfelel�en végeztesse el!

� Vegye figyelembe a balesetvédelmi el�írásokat!

7.1 Telepítés
A kapcsolókészüléket száraz, vibrációmentes és 
fagyvédett helyen telepítse.
A telepítés helyét védje közvetlen napsugárzással 
szemben.
A furatok távolsága 140 x 219 mm (széxmag), 
az adatokat lásd a kapcsolókészülék alján. A rög-
zítéshez csavarokra (4 db, Ø max. 4 mm) és meg-
felel� tiplikre van szükség. 
A kapcsolókészülék rögzítéséhez nyissa fel a ház 
fels� részét:

� Oldja a 4 fedélrögzít� csavart 
� A kapcsolókészüléket tiplikkel és csavarokkal rög-

zítse a falhoz.

A DIP-kapcsolóval beállítha-
tó az elektronikus túláramki-
oldó és olyan különleges 
funkciók, mint a szivattyú 
id�szakos járatása és a ber-
reg� is aktiválhatók.

DIP-
kapcsoló

Áramérték Példa:
Szivattyú névleges áram 7,5 A

1 0,5 A     1,5 A (alapérték)
+ 2,0 A (3. DIP-kapcsoló)
+ 4,0 A (5. DIP-kapcsoló)
= 7,5 A (szivattyú névleges 

áram)

2 1,0 A
3 2,0 A
4 3,0 A
5 4,0 A
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7.2 Villamos bekötés
VESZÉLY! Életveszély!
Szakszer�tlen villamos csatlakoztatás esetén 
áramütés általi életveszély áll fenn.
A villamos csatlakoztatást kizárólag a helyi 
energiaellátó engedélyével rendelkez� villany-
szerel�vel és az érvényes helyi el�írásoknak 
megfelel�en végeztesse el.

� A hálózat felépítésének, az áramnemnek és a 
hálózati csatlakozás feszültségének meg kell 
felelnie a szivattyú/motor típustábláján feltünte-
tett adatoknak.

� Hálózati követelmények:
JAVASLAT: Az EN/IEC 61000-3-11 szabványnak 
megfelel�en (lásd a következ� táblázatkivonatot) 
a ... kW teljesítmény� (1. oszlop) kapcsolókészülék 
és szivattyú a villamos hálózatról történ� m�kö-

déshez a max. ... ohmos (2. oszlop) hálózati csat-
lakozáson Zmax  rendszerimpedanciával van 
ellátva max. ... kapcsolás (3. oszlop) esetén.
Ha a hálózati impedancia és az óránkénti kapcso-
lások száma meghaladja a táblázatban megadott 
értékeket, akkor a kapcsolókészülék a szivattyú-
val a kedvez�tlen hálózati viszonyok miatt átme-
neti feszültségcsökkenéseket, valamint zavaró 
feszültségingadozásokat ún. �villogást� okozhat.
Ezért bizonyos intézkedésekre lehet szükség, 
miel�tt a kapcsolókészüléket a szivattyúval ezen 
a csatlakozáson rendeltetésszer�en üzemeltetni 
lehet. Az erre vonatkozó információk a helyi áram-
szolgáltató vállalattól és a gyártótól szerezhet�k
be.

� A hálózatoldali biztosítékot (max. 16 A, lomha), 
valamint a hibaáram véd�kapcsolót az érvényes 
el�írásoknak megfelel�en szerelje be. 

� A szivattyúkábel kábelvégeit vezesse a kábelcsa-
varzatokon és a kábelbemeneteken keresztül és a 
kapocsléceken lév� jelölésnek megfelel�en csat-
lakoztassa.

� A szivattyút/rendszert az el�írásoknak megfelel�-
en földelje.

� A kapocslécet a következ�képpen kell elrendezni:

Hálózati csatlakozás 1~230 V (L, N, PE):
A hálózati csatlakozás létrehozásához a földelt 
villásdugót a dugaszolóaljzatba kell dugni a 
VDE 0620 el�írásnak megfelel�en.

Hálózati csatlakozás 3~400 V (L1, L2, L3, PE):
A hálózati csatlakozás létrehozásához a CEE dugót 
a CEE dugaszolóaljzatba kell dugni a VDE 0623 
el�írásnak megfelel�en.

Teljesítmény [kW]
(1. oszlop)

Rendszerimpedancia [�]
(2. oszlop)

Kapcsolások óránként
(3. oszlop)

3~400 V 2,2 0,2788   6

2-pólusú 3,0 0,2000   6

4,0 0,1559   6

2,2 0,2126 24

3,0 0,1292 24

4,0 0,0889 24

2,2 0,1915 30

3,0 0,1164 30

4,0 0,0801 30

3~400 V 3,0 0,2090   6

4-polig 4,0 0,1480   6

2,2 0,2330 24

3,0 0,1380 24

4,0 0,0830 24

2,2 0,2100 30

3,0 0,1240 30

4,0 0,0740 30

1~230 V 1,5 0,4180   6

2-polig 2,2 0,2790   6

1,5 0,3020 24

2,2 0,1650 24

1,5 0,2720 30

2,2 0,1480 30
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Motorkontaktor (2/T1, 4/T2, 6/T3 kapcsok)
A szivattyú csatlakoztatása a motorkontaktor 
2/T1, 4/T2 és 6/T3 sorkapcsainál történik a kap-
csolási rajznak megfelel�en (2. ábra). A véd�-
vezetéket a fennmaradó PE kapocshoz kell 
csatlakoztatni.

SSM (7., 8., 9. kapocs):
Küls� gy�jt� zavarjelzés csatlakoztatása, potenci-
álmentes váltó érintkez�,

� min. érintkez� terhelhet�ség 12 V DC, 10 mA,
� max. érintkez� terhelhet�ség 250 V~, 1A,

pl. egy kürt, villogó lámpa vagy riasztó készülék 
csatlakoztatásához (a potenciálmentes bemenet-
nél). 
Az érintkez� riasztáskor, feszültségkimaradáskor,
valamint kikapcsolt f�kapcsoló esetén a 8. és 
9. kapocs között zárt. 

GL (3., 4. kapocs):
Az úszókapcsoló csatlakozója a szivattyú kapcso-
lásához.

HW (5., 6. sorkapocs):
Magas szint úszókapcsoló csatlakozója valamint 
a szivattyú kényszer bekapcsolásához.

WSK (1., 2. kapocs):
A motorvédelem WSK (tekercsvéd� érintkez�)
csatlakozója. A szivattyú csatlakoztatásakor a 
gyárilag beszerelt hidat a kivezetett tekercsvéd�
érintkez�vel távolítsa el.

� Sikeres elektromos csatlakoztatás után helyezze 
a ház fels� részét óvatosan az alsó részre. Húzza 
meg újra a rögzít�csavarokat.

8 Üzembe helyezés 
A szivattyútelep üzembe helyezése el�tt az 
EC-Drain LS1 kapcsolókészülékkel ellen�rizzen 
minden beállítást:

� a feszültség kiválasztását,
� a DIP-kapcsoló állásokat és a szivattyú névleges 

áramának beállítását (lásd a 6.2.3 bekezdésben),
� az utánfutási id�t (lásd a 6.2.4. bekezdést).

Forgásirány ellen�rzés csak a (3~)-kivitel 
esetén:

� Hibás fázissorrend esetén akusztikus jelzést vala-
mint optikai kijelzést ad ki az összes LED egymás 
után, jobbról-balra futó villogása által (futófény) 
és a gy�jt� zavarjelzés aktív.
JAVASLAT: A szivattyú hibás forgásirányának 
megakadályozása érdekében a forgásirány ellen-
�rzés kioldásakor nem lehetséges az automatikus 
indítás és a kézi bekapcsolás.

� Ebben az esetben a fázisfordítót a CEE dugóban a 
megfelel� csavarhúzóval be kell nyomni és 180° 
fokkal el kell forgatni (3. ábra).

Akku (választható opció) behelyezése
VESZÉLY! Életveszély!
Nyitott kapcsolókészüléken végzett munkáknál 
áramütés veszélye áll fenn a feszültség alatt álló 
alkatrészek érintése által. 
A szükséges munkákat kizárólag szakképzett 
személyzet végezheti el!
Az akku behelyezéséhez feszültségmentesítse a 
készüléket és biztosítsa illetéktelen újrabekap-
csolással szemben.

� Helyezze az akkut az erre szánt tartóba. Ügyeljen 
a helyes polaritásra!

� Az akkut rögzítse a mellékelt kábelkötöz�vel
(2. ábra, 3. poz.).
JAVASLAT: Az akkunak üzembe helyezéskor teljes 
mértékben feltöltöttnek kell lennie, ill. 24 órán át 
a kapcsolókészülékben fel kell tölteni.

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 rendszert valamennyi karbantartási és javítási 
munka során feszültségmentesíteni kell és biz-
tosítani kell az illetéktelen visszakapcsolással 
szemben.

� A csatlakozókábelen keletkezett károkat kizá-
rólag szakképzett villamosszerel� javíthatja ki.
A kapcsolókészülék szennyvíz-átemel� telepek-
ben történ� alkalmazása esetén a karbantartást 
kizárólag szakszemélyzet végezheti el az 
EN 12056-4 szerint. A karbantartási id�közök
nem lehetnek hosszabbak, mint:

� 1⁄4 év ipari üzemek esetén
� 1⁄2 év társasházakban lév� rendszerek esetén
� 1 év családi házakban lév� rendszerek esetén.
� A berendezés üzemeltet�jének gondoskodnia kell 

arról, hogy az összes karbantartási, ellen�rzési és 
szerelési munkát engedéllyel rendelkez� és szak-
képzett személyzet végezze, aki a beépítési és 
üzemeltetési utasítás elmélyült tanulmányozásá-

3. ábra
Forgásirány 
beállítás a 
fázisfordítóval
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val megfelel�en tájékozódott a szivattyúkkal kap-
csolatban.

� Ellen�rizze az elektromos alkatrészt szemrevéte-
lezéssel.
MEGJEGYZÉS: Karbantartási terv készítésével 
minimális karbantartási munkával elkerülhet�k
a költséges javítások és biztosítható a berendezés 
zavarmentes m�ködése. Az üzembe helyezési és 
karbantartási munkák elvégzéséhez a Wilo ügy-

félszolgálta szívesen rendelkezésére áll. A karban-
tartásról jegyz�könyvet kell készíteni.

10 Üzemzavarok, azok okai és elhárításuk
Az üzemzavar elhárítását kizárólag szakképzett 
személyzettel végeztesse! Vegye figyelembe 
a Karbantartás fejezet biztonsági utasításait.

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 rendelhet�k meg.
A visszakérdezések és hibás megrendelések elke-
rülése érdekében megrendeléskor adja meg a 
típustáblán szerepl� összes adatot.

A m�szaki változtatás joga fenntartva!

Üzemzavar Ok Elhárítás

LED  pirosan világít

Az elektronikus túláramkioldó kioldott Ellen�rizze a szivattyú és a DIP-kapcsoló 
beállítását. 
A hiba elhárítását követ�en a Reset 
gombbal (1b ábra, 4. poz.) állítsa vissza 
az LED kijelzést.

LED  pirosan villog

Szivattyúáram < 300 mA vagy hiányzik 
az L2 fázis

Ellen�rizze a hálózati bekötést, a szi-
vattyút és a szivattyúkábelt. 
A hiba elhárítását követ�en a Reset 
gombbal (1. ábra, 4. poz.) állítsa vissza az 
LED kijelzést.

LED  pirosan világít

Kioldott a tekercsvéd� érintkez� (WSK) 
vagy hiányzik a híd a WSK kapcsainál 

Ellen�rizze a szivattyút és a huzalozást. 

LED  pirosan világít

Magas szint riasztás jeladó Ellen�rizze a rendszert, ill. a szivattyút. 

Mindegyik LED villog egymás után jobb-
ról-balra (futófény)

Hibás fázissorrend Lásd a forgásirány ellen�rzést a 
8 Üzembe helyezés fejezetben
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