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1 Általános rész

Csak szakember építheti be és helyezheti üzembe!

1.1 Alkalmazás

A keringetõszivattyút melegvizes fûtõtelepeken alkalmazzák, folyadék szállítására.

A szivattyút semmilyen körülmények között nem szabad ivóvíz vagy élelmiszer

szállítására használni.

1.2 A termék adatai

1.2.1 A típusjel magyarázata TOP-E 30/1-7

Nedves tengelyû fûtéskeringetõ szivattyú

Elektronikus modullal

ED ➞ Ikerszivattyú elektronikus modullal

Névleges csõcsatlakozás

Fokozatmentesen beállítható elõírt szállítómagasság 1 ...7 m

Hmin: 1 m, Hmax: 7m

1.2.2 Csatlakozási és teljesítmény adatok

Szállítható közegek:
– VDI 2035 szerinti fûtési víz
– Víz-/Glykol-keverék 50% alatti Glykol hányaddal. A Glykolos keverékeknél a

szállítási adatokat a nagyobb viszkozitásnak megfelelõen korrigálni kell. Csak
jóminõségû, korrózióvédõ inhibitoros Glykolt szabad alkalmazni és be kell tar-
tani a gyártómû elõírásait. 

– Más közegek szállításakor ki kell kérni a Wilo gyár engedélyét.
– A szállított közeg hõmérséklet tartománya: +20 °... +110 °C.
– Max. környezeti hõmérséklet: 40 °C.
– Párakicsapódás megelõzésére a helyiség hõfoka legyen mindig kisebb, mint a

szállított közegé.
– A szivattyú legnagyobb megengedett üzemi nyomását lásd az adattábláján.
– Kavitációs zörejek megelõzésére a szívócsonkon tartandó legkisebb hozzáfolyási

magasság (TMax legnagyobb vízhõfoknál):

TMax R 1 R 1¼ DN 40 DN 50 DN 65 DN 80

+ 50 °C 0,05 bar 0,3 bar
+ 95 °C 0,5 bar 1,0 bar

+110 °C 1,1 bar 1,6.bar

Az értékek legfeljebb 300 m tengerszint feletti magasságig érvényesek, e felett 100 m-kint 0,01 bar-ral
kell növelni az értékeket.

– Védettség IP 43.

– Csõtlakozás az 1 ~230 V, 50 Hz hálózatra az IEC 38 szerint.

Tartalékalkatrész rendelésekor az adattábla minden adatát meg kell adni.
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2. Biztonság

Ez az üzemeltetési utasítás alapvetõ szempontokat tartalmaz, amelyeket felállítás-

kor és üzem közben figyelembe kell venni. Ezért ezt az utasítást legkésõbb a

szerelés megkezdése elõtt a szerelõnek és az üzemeltetésért felelõsnek el kell

olvasnia.

Nemcsak ezen Biztonság fejezetben leírt általános biztonsági szempontokat kell

figyelembe venni, hanem a többi fejezetben leírt különleges biztonsági szempon-

tokat is.

2.1 A szempontok jelölése az üzemeltetési utasításban

Ezen üzemeltetési utasításban azokat a szempontokat, amelyek be nem tartása

személyeket veszélyeztethet, az általános vészjellel 

villamos áramütés veszélye esetén a villamos vészjellel jelöljük.

Az olyan biztonsági szempontokra, amelyek be nem tartása a szivattyút vagy a

telepet ill. azok mûködését veszélyezteti, a

szóval hívjuk fel a figyelmet.

2.2 A személyzet minõsítése

A szerelõk rendelkezzenek e munkához szükséges szakképzettséggel.

2.3 A biztonsági szempontok figyelmen kívül hagyásának a veszélyei

A biztonsági szempontok figyelmen kívül hagyása veszélyeztethet személyeket, a

szivattyút és a telepet; ezen túlmenõen elvesztik bármilyen kártérítési igényük jo-

gosultságát.

Adott esetben a figyelmen kívül hagyás a következõ veszélyeket vonja maga után:

– Megszûnnek a szivattyú/telep fontos mûködései,

– Személyeket villamos vagy mechanikus hatások veszélyeztetnek.

2.4 Az üzemeltetõ biztonsági szempontjai

A baleset elhárítás érvényes szabályait be kell tartani. A villamos energia veszélyeit

ki kell zárni úgy, hogy be kell tartani az MSZ 172-1, 1600-1 és MSZ EN 60204-1:95

magyar szabványok és a helyi áramszolgáltató elõírásait.
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2.5 A felügyeleti és szerelési munkák biztonsági elõírásai

Az üzemeltetõ ügyeljen arra, hogy minden felügyeleti és szerelési munkát olyan

erre meghatalmazott és szakképzett személy végezzen, akik az üzemeltetési uta-

sítást gondosan áttanulmányozták és a tartalmáról kielégítõen tájékozottak.

Alapvetõen a szivattyún/telepen munkát csak álló helyzetben szabad végezni.

2.6 Önhatalmú átépítés vagy alkatrész elõállítás

A szivattyút/ telepet megváltoztatni csak a gyártómü engedélye alapján szabad.

Az eredeti és a gyártó által engedélyezett alkatrészek beépítése alapozza meg a

biztonságot. Más alkatrészek alkalmazása esetén elvész a garancia és bármilyen

kártérítési igény megszûnik.

2.7 Meg nem engedett üzemmódok

A leszállított szivattyúk/telep üzembiztonságát csak az üzemeltetési utasítás 1 feje-

zetében körülírt alkalmazásokra teljesíti a gyártó. A katalógusban / adatlapon

megadott határértékeket semmilyen esetben sem szabad túllépni.

3 Szállítás és közbensõ raktározás

A szivattyút nedvesség és mechanikai sérülések ellen védeni kell.

A szivattyút semmiképpen nem szabad kitenni a -10... +50 °C-on 

kívüli hõmérsékleteknek.

4 A termék és tartozékai leírása

4.1 A szivattyú leírása (1. ábra)

A szivattyú motorja nedvestengelyû, ahol a forgó részt körülveszi a szállított folyadék.

A kiviteltõl függõen a forgórész tengelyének csúszócsapágyait is a szállított közeg

keni. A szivattyú akár egyes- akár ikerszivattyúként is beépíthetõ a fûtési rendszerbe.

A motorházon található az elektronika modul (2 ábra), amely a szivattyú által elõállí-

tott nyomáskülönbséget a beállítható elõírt értéken tartja. A szabályozás módja sze-

rint a nyomáskülönbség különbözõ feltételeknek felel meg. Valamennyi szabályozási

módnál a szivattyú folyamatosan illeszkedik a telep változó teljesítmény követel-

ményeihez, amit egyébként termosztátszelepekkel vagy keverõkkel állítatnak be.

Az elektronikus szabályozás legfontosabb elõnyei:

– Megtakarítja a túláram szelepeket,

– energia megtakarítás,

– csökkenti az áramlási zajokat.
– A választható szabályozási módok:

∆∆p-c: Az elektronika a megengedett térfogatáram tartományban állandó érté-
ken tartja a szivattyú által létrehozott nyomáskülönbséget a beállított, elõírt Hs
értéken a legnagyobb fordulatú jelleggörbéig (3 ábra).
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∆∆p-v: Az elektronika a szivattyúra elõírt nyomáskülönbséget lineárisan változ-
tatja Hs és ½Hs között. Az elõírt H nyomáskülönbség csökkenõ térfogatáram-
mal csökken (4 ábra).
∆∆p-T: Az elektronika a szivattyúra elõírt nyomáskülönbséget a mért közeghõ-
fok függvényében változtatja. Ez a szabályozási mód csak az IR (infravörös)
monitor segítségével programozható (5 ábra). Ekkor két beállítás lehetséges:
– Pozitív emelkedéssel szabályozás: a közeghõfok emelkedésével lineárisan

növekszik az elõírt nyomáskülönbség Hsmin és Hsmax között. 
(Beállítás az IR-Monitoron: Hsmax > Hsmin).
Ezt alkalmazzák pl. szabványos kazánoknál elõremenõ hõfok vezérléssel.

– Negatív emelkedéssel szabályozás: A közeghõfok emelkedésével az elõírt
nyomáskülönbség lineárisan csökken Hsmin és Hsmax között.
(Beállítás az IR-Monitoron: Hsmax < Hsmin).
Ezt alkalmazzák pl. fûtõérték- kazánoknál, ahol be kell tartani a legkisebb visz-
szafolyó hõfokot ahhoz, hogy a fûtõközeg hõtartalmát jól ki tudja használni.

– Beállító üzem: A szivattyú fordulatszámát nmin és nmax között állandó értéken
tartja (6 ábra).Az üzemmód beállító kikapcsolja a modulon keresztüli szabályozást.

– Az "auto"(-matikus) üzemmódnál a szivattyú rendelkezik azzal a képességgel,

hogy a rendszer minimális fûtöteljesítmény igényét felismerje a szállított közeg

hõmérsékletének spontán csökkenése miatt és akkor átkapcsol a csökkentett

üzemmódra (éjjeli görbe). Növekedõ fûtöteljesítmény igényre automatikusan

visszakapcsol a szabályozott üzemre.

– A szivattyúkat védi az elektronikus túlterhelés védelem, amely túlterhelés ese-

tén kikapcsol.

– A modul az adatok tárolásához rendelkezik adat tárolóval, amely tetszõlegesen

hosszú áramkiesés esetén megõrzi azokat. Az áram visszatérése után a szivattyú

azokkal az adatokkal üzemel, amelyekre az áramszünet elõtt be volt állítva.

– A Modul-típustábla a modul kapocsszekrényben beragasztva található. Ez tar-

talmazza a típus pontos besorolását és adatait.

– Szivattyú próbaüzem: a kikapcsolt szivattyúk, amelyeket az on/off, (be/ki), PLR,

(szivattyúvezérlõ számítógép) vagy IR-Monitor kapcsolt ki minden 24 h-ban rövid

idõre beindulnak, hogy hosszú üzemszünet miatti beszorulást elkerüljék. 

– Ha hosszabb idõre várható hálózati kiesés, akkor a szivattyú próbaüzemét a

fûtési/kazán-vezérlésnek kell átvennie. Ehhez a szivattyúnak bekapcsolt (képer-

nyõn ➞ on) állapotban kell lennie.
– Külsõ kikapcsolás (csak olyan szivattyúknál, ahol P1max ≥ 600 W, lásd az adat-

táblát): külsõ feszültségmentes érintkezõvel a szivattyút be és ki lehet kapcsol-
ni. A sûrûn kapcsolt telepeken (> 20 a napi be/ki kapcsolás), ezt az "ext. Aus"
(külsõ ki) paranccsal lehet végrehajtatni.
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– 0 ... 10 V-os bemenet (csak olyan szivattyúknál, ahol P1max ≥ 600 W, lásd az adat-
táblát): A beállító üzemnél a fordulatszámot külsõ feszültségjellel (0...10 V) lehet
beállítani. Ezzel a frekvencia és a fordulatszám a 6. ábra szerint követi a feszült-
séget, a bemeneti ellenállás: Ri ≥ 10 kΩ.

– + 24 V- os kimenet (csak olyan szivattyúknál, ahol P1max ≥ 600 W, lásd az adat-
táblát): külsõ adó részére kisfeszültségû kimenet. A + 24 V legfeljebb 50 mA-el
terhelhetõ. A feszültség rövidzárlat biztos.

4.2 Ikerszivattyúk üzeme

A két szivattyút a mester gép szabályozza.

Ha az egyik szivattyú hibás lenne: a másik szivattyú üzemel a mester szabályozási

parancsa alapján.
– IF (InterFace)-Modul: Összeköti a mester és követõ szivattyút, továbbá a szivattyú-

vezérlõ számítógépet vagy a csatlakozóponti átalakítót. Az IF modult mindkét szi-
vattyú kapocsdobozában többágas dugaszolóval csatlakoztatható (2. ábra). Op-
cióként szállítható.

– Csúcsüzem: Részterheléskor a hidraulikus teljesítményt egy szivattyúval lehet lét-
rehozni. A 2. szivattyút hatásfok optimálással kapcsolják hozzá, azaz akkor, amiko-
ra P1 felvett teljesítmények összege két szivattyúval – amelyek közûl az egyik teljes
fordulattal, a másik leszabályozva üzemel – kisebb, mint egy szivattyúé részterhe-
léses üzemben. Mindkét szivattyú ezt követõen szinkronban egymással a legna-
gyobb fordulatszámig szabályozható.

– Fõ-/tartalék-üzem: A két szivattyú közûl bármelyik képes teljesíteni a méretezé-
si szállítóképességet. A másik szivattyút üzemzavar indítja be, vagy a szivattyú-
váltás. Mindig csak egy szivattyú üzemel.

– A kommunikáció megszakadásakor: a követõ szivattyú a mester által megadott
legutolsó állapotban üzemel tovább.
Ha az egyik szivattyú kiesik, a másik egyes szabályozott szivattyúként üzemel.
Ha a mester kikapcsol: a követõ is kikapcsol.

– Szivattyúváltás: Ha csak egy szivattyú üzemel (fõ/tartalék, csúcs- vagy csökken-
tett üzemben) akkor minden 24 órás szivattyúüzem után a két gép szivattyú-
váltással szerepet cserél.

– Ha (PLR) szivattyúvezérlõ számítógépet/csatlakozási pont konvertert használ-
nak, akkor a mester szivattyút kell a PLR-hez csatlakoztatni.

– Külsõ ki, 0 ... 10 V, 24 V-kimenet (csak olyan szivattyúknál, ahol P1max ≥ 600 W,
lásd az adattáblát): csak a mester gépre kell csatlakoztatni és mindkét szivattyúra
hat.

– SSM: A mester géprõl levehetõ az (SSM) összevont zavarjel, amit központi irá-
nyító pultra lehet elvezetni. Az érintkezõt ekkor csak a mester gépre kell rákötni,
de a jelzés az egész gépcsoportra érvényes. Az IR-Monitoron ezt a jelzést akár
egyes- (ESM) akár összevont- (SSM) zavarjelként lehet programozni. Egyes za-
varjelzéshez mindkét gépre rá kell csatlakozni.
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4.3 A szivattyú kezelése

Az Elektronika-modul fejrészén található az IR-ablak (Infravörös ablak: 2 ábra, 1.

poz) amivel az IR-Monitor tud kommunikálni valamint a LC-Display (folyadékkris-

tályos képernyõ) az állítógombbal a szivattyú kezeléséhez. Ahhoz, hogy az IR vevõ

és adó felületek között létrejöjjön a kapcsolat, az IR-Monitort rá kell a vevõre irányí-

tani. Az IR kapcsolat létrejöttét mutatja, a zöld LED (2 .ábra, 2. poz.) világít, minda-

zon szivattyúknál, amelyek egyidejûen kapcsolódnak a monitorhoz. A szivattyún a

LED, amikor összeköttetésben áll a monitorral, villog. 5 perccel azután alszik ki, ha

az IR monitorral a kapcsolata megszakadt. Ha üzemzavar alakult ki, akkor az IR

ablakban vörös zavarjelzõ LED (2. ábra, 3. poz) világít. Az IR-Monitor mûködésérõl

annak beépítési és üzemeltetési utasítása ad felvilágosítást. 

LC-Display: (2. ábra, 4. poz) A folyadékkristályos képernyõn jelennek meg a szi-

vattyú beállítási jellemzõi szimbólumokkal és számértékekkel.

A képernyõ megvilágítása folyamatosan be van kapcsolva. A szimbólumok jelentése:

Szimbolum A lehetséges üzemállapotok leírása

auto
Szabályozott üzem; engedélyezett a csökkentett üzemre automatikus
átkapcsolás. A csökkentett üzemet a minimális fûtési igény kapcsolja be.

auto
A szivattyú (éjjeli) csökkentett üzemben minimális
fordulatszámmal forog.

(nincs A csökkentett üzemre az automatikus átkapcsolás letiltva, 
szimbolum.) azaz a szivattyú mindig szabályozott üzemben forog.

A csökkentett üzemet vagy a PLR vagy a csatlakozóponti konverter 
írta elõ szinte függetlenül a rendszer hõfokától. 

Az ikerszivattyú csúcsüzemben mûködik (Mester + követõ)

Az ikerszivattyú fõ-/tartalékkapcsolásban mûködik (Mester + követõ)

A modulon minden beállítás letiltva kivéve a zavar-nyugtázást. A letiltást az
IR-monitor kapcsolta be. A beállításokat csak a monitorral lehet megváltotatni.

A szivattyút a soros porton üzemeltetik. A "be/ki" kapcsolás a modulon nincsen
bekapcsolva. Csak         ,          , optimálás, zavar-nyugtázás állítható be a  
modulon. A P1 ≤ 430 W (lásd az adattáblán) szivattyúkon a modulon csak zavart
lehet nyugtázni. Az IR-Monitorral Íehet a PLR-üzemet megszakítani 
(próbaüzemhez vagy az adatok kiolvasásához).

Az elõírt nyomáskülönbséget H = 9,0 m-re állították be.

A szivattyút állandó fordulatra (itt 1.800 /min) állították be (beállító-üzem).

8 Müzaki változtatás jogát fenntartjuk.



Szimbolum A lehetséges üzemállapotok leírása

∆p-c szabályozási mód: az elõírt nyomáskülönbség értéke állandó (3. ábra).

∆p-v szabályozási mód: változó nyomáskülönbség (4. ábra).

A beállítási üzemmód kikapcsolja a modulról szabályozást. A szivattyú for-
dulatszámát 800 és 2800/min között értéken tartja, amit a forgató 
gombon lehet beállítani.

A beállító üzem a 0...10 V bemenettel állítja be a fordulatszámot (csak P1 ≥ 600 W
esetén érvényes). A forgató gombbal nem lehet elõírt értéket beadni.

∆p-T szabályozási mód: az elõírt nyomáskülönbséget a hõmérsék-
let szabályozza (5. ábra). Megjelenik a beállított legnagyobb Hsmax.
elõírt érték. Ezt a szabályozási módot csak az IR-monitorral 
lehet bekapcsolni.

on A szivattyú be van kapcsolva.

off A szivattyú ki van kapcsolva.

A forgatógomb kezelése: (2. ábra, 5. poz.) Az alapbeállításnák az egyes menük

meghatározott sorrendben egymás után választhatók a gomb megnyomásával (az

1. menünél tovább kell nyomni, mint 1 s). Az éppen kiválasztott szimbólum villog. A

gomb jobbra vagy balra forgatásával lehet a képernyõn az értéket feljebb vagy lej-

jebb állítani és akkor az ujonan beállított érték villog. Ezt a gomb megnyomásával

lehet tárolni, miközben a menü átvált a következõre.

Az elõírt (nyomáskülönbség vagy fordulatszám) értéket az alapbeállításhoz képest

a gomb forgatásával lehet megváltoztatni, amikor az új érték villog és megnyomás-

sal lehet tárolni.

Ha beállítás közben 30 s-ig nem állítjuk az értéket, akkor újra az alapbeállítás jelenik meg.

Az egyes szivattyú képernyõjén kezelés közben a következõ menük jelennek meg:

Egyes szivattyú üzeme: Elsõ üzembehelyezéskori beállítás /

Menü sorrend folyamatos üzemben

Folyadékkristályos LC képernyõ Beállítás

① A modul bekapcsolásakor a képernyõn minden

szimbolum megjelenik 2 s-ig. Ezután kezdõdik

az aktuális beállítás a ② menü megjelenésével.
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Folyadékkristályos LC képernyõ Beállítás

② Az aktuális (alap- = gyári-) beállítás: 

auto ➞ Csökkentett üzem engedélyezve.

A szivattyú szabályozott üzemben

hiányzik ➞ Egyes szivattyú

pI. H 5,0 m ➞ Elõírt szállítómagasság
Hs = 5,0 m ugyanakkor " Hmax (a gyári beállí-
tás függ a szivattyú típusától)

➞ ∆p-c szabályozási mód

➞ szivattyú bekapcsolva

A gomb forgatásával lehet az elõírt

nyomáskülönbséget beállítani. 

Az új érték villog.

Rövid gombnyomással rögzítjük az

újonan beállított értéket.

Ha a gombot nem nyomjuk meg, 30 s

után a beállított villogó érték az elõzõ-

leg beállított értékre ugrik vissza.

A kezelõgombot > 1 s-ig nyomni, 

megjelenik a következõ ③ menü.

Ha a következõ menünél 30 s hosszan nem állítunk be semmit, akkor a képernyõn

megjelenik újra a ② alapbeállítás.

③ A pillanatnyilag beállított szabályozási mód villog.

A gomb forgatásával lehet más szabá-

lyozási módot kiválasztani, amikor

az új mód villog.

Gombnyomással rögzítjük az újonan

beállított módot és ezzel bekapcsoljuk 

a következõ ④ menüt.
④ A ④ menû akkor jelenik meg, ha egyidejûen tel-

jesülnek a következõ feltételek: a szivattyú telje-
sítmény P1 ≥ 600 W és a választott üzemmód a
beállító: 

A ∆p-c és ∆p-v üzemmódnál a menü a ③-ról
rögtön az ⑤ re ugrik át.
A beállítós üzemmódnál a 0...10 V jel érvényes:

A képernyõn megjelenik: „10 V on off” amivel a

10 Müzaki változtatás jogát fenntartjuk.
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külsõ beállítás bekapcsolható vagy kikapcsol-

ható. Az érvényes beállítás villog.

Elfordítás után a másik beállítás villog.

on: a külsõ beállító üzem vezérel,

off: a külsõ jel nem hat, a fordulat-

számot a szivattyún a gombbal 

lehet beállítani.

Gombnyomással rögzítjük a beállítást.
⑤ Valamennyi egyéb üzemmódra érvényes:

A képernyõn „on off” jelenik meg.
A forgatógombbal a szivattyú be- és
kikapcsolható.
Gombnyomással rögzítjük a beállítást.

⑥ Vagylagosan villognak:
auto :➞ Engedélyezett csökkent üzem.

Ekkor a ② menüben „auto       ” áll

az automatikus szabályozó 

üzemben vagy „auto       ” a 

csökkent üzem közben.

➞ normál szabályzott üzem, 

csökkentett üzem letiltva.

Ekkor a ② menüben nincsen

szimbolum.

a két beállítás közûl az egyiket

kiválasztjuk

és rögzítjük.

A képernyõ a következõ menüre ugrik.
⑦ OPt ➞ Optimálás, null térfogatáramnál és

legnagyobb fordulaton a szivattyú mérés
optimálása, az elsõ üzembehelyezéskor
amikor a nyomóoldali elzárót lezárják,
hogy Q = 0 legyen, s ekkor az off villog,

az on-ra forgatjuk.
Gombnyomásra az optimálás elindul. 
Ha újra az off villog, akkor az optimá-
lás befejezõdött. Mialatt az optimálás
folyik, a kezelés letiltva.
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Egyszivattyús üzemben a képernyõ 
visszaugrik a ② alapbeállításra. 
Üzemzavar esetén a ② alapmenü elõtt
még megjelenik a ⑩ üzemzavar menü.
Ikerszivattyús üzemnél a képernyõ az 
⑧ menüre ugrik át.

Ikerszivattyúk üzeme: Beállítás elsõ üzembehelyezéskor

Folyadékkristályos LC képernyõ Beállítás

① A modul bekapcsolásakor a képernyõn 2 s 

idõre megjelenik minden szimbolum. Ezt kö-

vetõen jelenik meg az ①a menü.

①a Mindkét szivattyú képernyõjén az MA = mester
szimbolum villog.
Ha nem állítanak semmit, mindkét szivattyú
állandó fordulatszámmal forog 
(Hs = ½ Hmax Q =0-nál).
Ha a bal szivattyú állítógombját meg-
nyomjuk, a bal szivattyú képernyõjén, megje-
lenik az üzemmód ⑨ beállítása. A jobb szivattyú
képernyõjén automatíkusan megjelenik a 
SL - követõ szímbolum.

Ezzel meghatároztuk, hogy a bal szivattyú a

mester és a jobb a követõ. A követõ szivattyú

forgatógombjának ekkor nincsen semmilyen

szerepe.

Ikerszivattyúk üzeme: a folytonos üzemben a menük sorrendje:

A modul bekapcsolásakor a képernyõn 2 s idõre megjelenik minden ① szimbó-

lum. Ezt követõen beáll a pillanatnyi beállítás, a ② menü. Ha „lapozunk” a MA

mester gép képernyõjén, ugyanaz a menü sorrend jelenik meg (② … ⑦) mint az

egyes szivattyúnál. Ez után jelenik meg a MA kijelzés.
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⑧
Ha elforgatjuk a gombot a MA gépen,
ezen a képernyõn is megjelenik az SL szim-
bólum. Ha a gombot megnyomjuk 
az SL rögzítõdik és a másik (jobb) 
szivattyú lesz a mester. Ezzel felcseréltük a
mester és követõ szerepét. Ekkor már csak a 
jobb (MA-) szivattyún lehet programozni.
Az SL szivattyún semmit nem lehet beállítani. 
A két gép szerepét csak a mester gépen lehet 
felcserélni.

⑨ A csúcsüzem vagy fõ/tartalék üzem beállítása
Az aktuális beállítás villog.

Elfordítás után a másik beállítás villog.

Az új beállítást rögzítjük.

A képernyõ visszaugrik a ② alap beállításra.
⑩

A zavart az E = Error (hiba)
betû és a hiba kódszáma jelzi.
A kódszámot és a jelentését lásd a 8. fejezetben.
A gombot legalább 1 s-ig nyomva nyugtázzuk a
hibát.

4.4 A szivattyú, PLR, IR monitor kezelési elsõbbségei (prioritások)

A hiba megjelenítés (10 menü) beleértve a hiba nyugtázást a legmagasabb elsõbb-

ségû. Ez azt jelenti, hogy az üzemzavar mindent megelõzõen megjelenik a szivattyú

képernyõjén és elhárítása után nyugtázni kell. 

Ha a TOP-E-modullal vagy az IR-monitorral állítottak be jellemzõket és azokat gomb-

nyomásai nem rögzítették, akkor a beállítás 30 s után visszaugrik a legutolsó rög-

zített értékre, az elõzõ állapotra.

– Szivattyú ↔ PLR: Ha a szivattyú parancsot kap a szivattyúfelügyelõ számító-

géptõl, akkor automatikusan átkapcsol a PLR-üzemmódra. Ekkor a képernyõn

megjelenik: Ezzel a kezelés a szivattyún tiltva, kivéve a          , 

optimálás, zavarnyugtázás beállítását. A P1 ≤ 430 W (lásd az adat-

táblán) szivattyúkon csak zavarnyugtázás végezhetõ.

– Szivattyú ↔ IR kulcsra zárás nélkül: a szivattyú átveszi a legutolsó parancsot,

akár az IR monitortól, akár a TOP-E-modultól kapja.
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– Szivattyú ↔ IR kulcsra zárással: A „Key-Funktion on”, hatására a TOP-E modu-

lon beállított értékek maradnak meg. A képernyõn megjelenik a kulcs: 

A szivattyún a kezelés letiltva, kivéve az üzemzavar nyugtázást.

– Szivattyú ↔ PLR ↔ IR: Ennél az összetételnél a PLR elõnyt élvez a szivattyú be-

állítására. Az IR-Monitorral a PLR beállításait meg lehet szakítani, s ez után akár

az IR-monitorral, akár a TOP-E-modullal lehet állítani. Az IR-monitorral végzett

legutolsó beállítás után 5 perccel a PLR-el összeköttetés újra helyreáll. A meg-

szakítás ideje alatt a képernyõrõl eltûnik a szimbolum.

4.5 A szállítás terjedelme

– Komplett szivattyú

– kétrészes hõszigetelõ burok (csak az egyes szivattyúknál) 

– Beépítési és üzemeltetési utasítás

4.6 Tartozékok

– IF-Modul amivel kialakítható a PLR/csatlakozás átalakítón keresztül. A TOP-ED-

nél vagy két TOP-E-nél az automatikus ikerszivattyús szabályozáshoz két IF

modulra van szükség.

– IR-Monitor

5 Felállítás/beépítés

5.1 Szerelés

– A szivattyút száraz, jól szellõzött és fagymentes helyiségbe kell felszerelni.

– Az egyes szivattyúról a beszerelése elõtt le kell venni a két hõszigetelõ félköpenyt.

– Csak akkor szabad beépíteni a szivattyút, ha azon már minden hegesztési és

forrasztási munkát befejeztek és a szükséges kiöblítés megtörtént. A piszok a

szivattyút mûködésképtelenné teheti.

– A szivattyút jól hozzáférhetõ helyre kell szerelni, hogy a késõbbi szervizmunká-

kat megkönnyítse.

– Ajánlatos a szivattyú elé és után a csõbe szakaszoló zárakat építeni. Ezzel meg-

takarítható a telep leûrítése és újra feltõltése a szivattyú esetleges cseréjekor.

Úgy kell a gépet felszerelni, hogy esetleges folyadékszivárgások ne csepeghes-

senek a motorra vagy a kapocsszekrényre.

– Nyitott fûtõrendszerek elõremenõ ágában a biztonsági kiegyenlítõ vezeték a szi-

vattyú elõtt ágazzék el.

– A szereléskor a csõ ne feszítse a szivattyú csonkjait. A csöveket úgy kell alátá-

masztani, hogy a csövek súlya ne nehezedjék a szivattyúra.

– Az áramlási irány eggyezzék meg a szivattyú házára öntött nyíl irányával.

– A motor hûtõbordáihoz a levegõ hozzááramlását nem szabad leszûkíteni.
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– Csak a 7a/7b ábra szerint beépítési módok engedélyezettek. A szivattyú tenge-
lyének vízszintesen kell elhelyezkednie. A P1max ≥ 600 W szivattyúkon az elektro-
nika-modul hûtõbordái függõlegesek legyenek. Ha kell, a motorházat a belsõ
kulcsnyílású csavarok oldásával el kell forgatni.

Ne sértsük meg ilyenkor a légrésedény és a szivattyúház közötti O-gyû-

rût. Az O-gyûrû feküdjön be a légrésedény járókerék felõli hornyába.

– Egyes szivattyúknál helyezzük fel a hõszigetelõ burkolat két felét és nyomjuk

össze, hogy a vezetõ csapok a velük szemben kiképzett fúratba bepattanjanak.

Az olyan telepeken, ahol a szivattyút hõszigetelni kell, az csak a szi-

vattyúházra terjedhet ki. A motor karimán a páralecsapódási vizet ki-

vezetõ fúratokat nyitva kell hagyni.

5.2 Villamos bekötés

A villamos bekötést a helyi áramszolgáltató által engedélyezett villamos

beruházónak kell elkészítenie a vonatkozó elõírásoknak és szabványok-

nak megfelelõen.

– A villamos bekötõvezeték rögzített, legalább 3x1,5 mm2 keresztmetszetû vezeték

legyen amit vagy dugaszolóval, vagy minden pólusvezetéket legalább 3 mm-es

távolsággal megszakító érintkezõkkel felszerelt kapcsolóval kell csatlakoztatni a

hálózathoz. A hálózati bekötõvezetéket a 2. ábra 6. poz. PG 13,5-es kábeltöm-

szelencén kell bevezetni.

– A kábeltömszelence csak akkor véd a csepegõvíz ellen és akkor húzásbiztos,

ha a kábel külsõ átmérõje 8...12 mm-es, (p1.: H05 W-F 3 G 1,5 típusú). Ezen túl-

menõen a kábellel a tömszelence közelében egy olyan hurkot kell kialakítani,

hogy az levezesse a kábelre rácseppenõ vizet. A nem használt tömszelence-

nyílásokat a rendelkezésre álló tömítéssel le kell zárni és összecsavarozni.

– Az olyan szivattyúknál, amelyek 90°C-nál melegebb közeget szállítanak, hõálló

csatlakozóvezetéket kell alkalmazni.

– A csatlakozóvezetéket úgy kell vezetni, hogy az semmiképpen se érhessen hoz-

zá se a csõvezetékhez, a szivattyúházhoz, vagy a motorházhoz.

– Ha FI típusú érintésvédelmi kapcsolót alkalmaznak, figyelni kell a elõírások betar-

tására. A P1max ≥ 600 W teljesítményû motoroknál egyenáramra is érzékeny FI vé-

dõkapcsolókat kell alkalmazni.

– Az áramnem és a feszültség feleljen meg a hálózati csatlakozón az adattáblán

megadott értékeknek.

– Tápfeszültség: 1 ~ 230 VAc, 50 Hz, IEC 38.

– Hálózati elõbiztosító értékét lásd az adattáblán

– A hálózatot a L, N, PE (2. ábra) kapcsokra kell kötni,

– A beépített, feszültségmentes összevont SSM zavarjelet a 2. ábra szerinti SSM

kapocsra kell kötni. 
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Az érintkezõ terhelhetõsége:

min.: 12 V DC, 10 mA,

max.: 250 V AC, 1 A.

– Az IF-Modult a sokágú dugaszolóval kell bedugni a kapocsszekrénybe.

PLR: A szivattyú vezérlõ PLR számítógép vagy soros kimenet 

(konverter) felcserélésre nem érzékeny csatlakozó kapcsai

DP: Csatlakozókapocs ikerszivattyú részére; ikerszivattyús üzemnél a kapcso-

latot a megfelelõ kapcsok között a két szivattyúnál létre kell hozni. A kapocs

felcserélésre nem érzékeny. Az összekötõ kábel 2 x 0,75 ... 1,5 mm2, legfeljebb

2 m hosszú lehet. A kábeleket a PG 11-es (2. ábra, 7. poz.) és a PG 7 ( 2.

ábra, 8. poz.) tömszelencén lehet átvezetni.

– A szivattyút/telepet elõírás szerint kell leföldelni.

Mielött a szivattyún dolgozni kezdenének, a tápfeszültséget meg kell sza-

kítani. Ha a modulon is kell dolgozni, legalább 5 percig kell várni, hogy a

még elõfordulható személyre veszélyes érintési feszültség megszûnjék

(kondenzátor). Ellenõrizni kell, hogy valamennyi csatlakozó (a jelzõ érint-

kezõk is) feszültségmentesek.

6 Üzembehelyezés

Ahhoz, hogy a képernyõn az összes kijelzés megjelenjék, a szivattyúnak és a

modulnak fel kell vennie a környezeti hõmérsékletet.

6.1 Feltõltés és légtelenítés

A telepet szakszerüen kell feltõlteni és légteleníteni. A szivattyú forgórész tere rö-

vid üzemidõ után automatikusan kilégtelenedik. Rövid ideig tartó szárazonfutás a

szivattyút nem károsítja. Igény esetén a szivattyú a légtelenítõ csavarral a követ-

kezõ módon légteleníthetõ ki:

– szivattyút kikapcsolni,

– a nyomóoldali csõvezetéket lezárni,

– a motor homlokoldaláról a fedelet levenni,

– az 5 mm-es belsõ kulcsnyílású légtelenítõ csavart óvatosan megnyitni, 

– a szivattyú tengelyét csavarhúzóval többször óvatosan körbe kell forgatni.

A szállított közeg hõfokától és a rendszer nyomásától függõen a légtele-

nítõ csavar kinyitásakor forró közeg léphet ki folyékony vagy gõz formá-

ban illetve nagy nyomás alatt kilõhet. 

Égési veszély!

– A villamos részeket védjük a kilépõ folyadéktól,

– 15 ... 30 s után a légtelenítõ csavart zárjuk be, 

– a szivattyút kapcsoljuk be,
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– és nyissuk ki a nyomóoldali zárat.

A szivattyú nyitott légtelenítõ csavarral az üzemi nyomás nagyságától

függõen beszorulhat.

A szivattyú ill. telep az üzemállapottól (a szállított közeg hõmérsékletétõl)

függõen az egész szivattyú igen forró lehet. A szivattyú megérintése

égési veszéllyel járhat! A hûtõbordák hõmérséklete a megengedett

üzemi állapotok között elérheti a 70 °C értéket.

6.2 A szivattyú teljesítményének a beállítása

A telepet meghatározott üzemi pontra (a teljes terhelésre, a kiszámított legnagyobb

fûtési igényre) választják ki. Ütembehelyezéskor a szivattyú teljesítményét (szállító-

magasságát) a telep munkapontjához kell beállítani (lásd még a 4.3-at). A gyári

beállítás általános, nem felel meg a telepen igényelt szivattyúteljesítménynek. Azt a

kiválasztott szivattyútípus jelleggörbeje a (katalógus/adatlapj) segítségével állapít-

ható meg. Lásd még a 3 … 5 ábrákat.

A ∆∆p-c, ∆∆p-v és ∆∆p-T szabályozási módok:
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∆p-c (3. ábra) ∆p-v (4. ábra) ∆p-T (5. ábra)

Üzemi pont a A munkaponttól kiindulva húzzunk balra A telepi viszonyok 

legnagyobb egyenest, ami kimetszi a HS elõírt értéket, amire figyelembe 

fordulatú a szivattyút be kell állítani. vételével

jelleggörbén kell beállítani.

Üzemi pont a A munkaponttól A szabályozott jelleggör-

beállítási kündulva húzzunk balra bérõl a max. fordulatú

tartományban egyenest, ami kimetszi görbéig haladni, akkor

a HS elöírt értéket, vízszintesen balra, itt a

amire a szivattyút be HS értéket leolvasni, a

kell állítani. szivattyút erre beállítani. 

Beállítási Hmin, Hmax lásd az 1.2.1 nél a típusjel magyarázatban Tmin: 20 ...90 °C

tartomány Tmax: 40 ... 110°C

∆T = Tmax -Tmin ≥ 10°C

Meredekség:

∆HS/∆T ≤ 1 m/10°C

Hmin, Hmax

7 Karbantartás/Szerviz

Ha szerviz vagy karbantartási munkák közben a motort a szivattyú-
házból kiszerelik, akkor a légrésedény és a szivattyúház közötti O
gyûrût sérülés esetén újra kell kicserélni. 

Összeszereléskor az O-gyûrû helyes befekvésére ügyelni kell.
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8 Üzemzavarok, okaik és elhárításuk

Az üzemzavarokat lehetséges okaikat és elhárításukat lásd az I. táblázatban.

A táblázat elsõ oszlopa felsorolja azokat a kódszámokat, amelyek a képernyõn

üzemzavar esetén megjelennek. A negyedik oszlop: „Reset manuell” (kézi nyugtá-

zás): a legtöbb üzemzavarnál ha az ok nem áll már fenn, akkor a zavar kijelzése is

megszûnik. A „ja” (igen) az oszlopban azt jelenti, hogy az üzemzavart a szivattyún

kézzel nyugtázni kell.

Az ötödik oszlop „x hiba miatt a zavarlekapcsolás 24 óránkint”: 

x=1: Fontos hiba miatt a telep mindjárt a hiba elsõ felléptekor kikapcsol.

x=6: Fellép egy hiba, amire a szivattyú kikapcsol, de a hiba elhárítása

után a szivattyú visszakapcsol. Ha 24 órán belül a hiba hatszor kapcsolja

ki a szivattyút, akkor tartósan kapcsol ki a gép és nyitja az SSM össze-

vont zavarjelzést. Ekkor a zavart elhárítás után kézzel kell nyugtázni.

W: Az üzemzavar csak figyelmeztetés, ami jelzésre kerül, de a zavar-LED nem gyul-

lad ki. A szivattyú tovább üzemel, a zavar tetszõleges gyakorisággal alakulhat ki.

A hibásnak jelzett üzemállapotnak nem szabad hosszabb ideig fennállnia, az

okot meg kell keresni és elhárítani.
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1. ábra
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2. ábra
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3. ábra

4. ábra
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5. ábra

6. ábra
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7a. ábra (P1 ≥ 600 W) 7a. ábra (P1 ≤ 430 W)

8. ábra
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9. ábra

10. ábra



2
4

M
ü

za
k
i vá

lto
zta

tá
s
 jo

g
á
t fe

n
n

ta
rtju

k
.



M
ü

za
k
i vá

lto
zta

tá
s
 jo

g
á
t fe

n
n

ta
rtju

k
.

2
5


