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Monterings- och skötselanvisning
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1. Allmän information
Montering och idrifttagning ska göras av fackpersonal
1.1 Användning
Med jetpumpen erbjuder WILO vattenförsörjningssystem för bostad, hobby och trädgård.
Pumparna lämpar sig
– för bevattning och spridarbevattning från dammar, vattendrag och brunnar
– för tömning av behållare
– för länspumpning av översvämmade källarutrymmen.
Pumpen arbetar i sugdrift (t.ex. från brunn) eller
tilloppsdrift (t.ex. från en öppen behållare).
Pumpen får inte anslutas direkt till det offentliga
dricksvattennätet.
1.2 Produktdata
1.2.1 Anslutnings- och effektdata
Tillåtet medium: Vatten utan fasta/sedimenterbara partiklar, bruks-, kall-, kyl- och regnvatten.
Vid pumpning av andra media krävs ett tillstånd
från WILO.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillåten temperatur min./max. +5 °C till +35 °C
Omgivningstemperatur min./max. 0...40 °C
Maximal sughöjd 8 m
1~: 2850 r/min (50 Hz)
3~: 3450 r/min (60 Hz)
Sug- och tryckanslutning DN: RP 1
Max. tillåtet driftstryck 6 bar
Isolationsklass: 130
Kapslingsklass IP 44
Elektrisk anslutning 1 ~ 230 V ± 6 %, 50 Hz /
3 ~ 400 V ± 6 %, 50 Hz /
1 ~ 220–240 V ± 6 %, 60 Hz
3 ~ 220–254/380–440 V
± 6 %, 60 Hz
Samtliga uppgifter på anläggningens typskylt ska
anges vid reservdelsbeställning.

2. Säkerhet
I anvisningarna finns viktig information för installation och drift av produkten. Installatören och
driftansvarig person måste därför läsa igenom
anvisningarna före installation och idrifttagning.
Förutom de allmänna säkerhetsföreskrifterna i
säkerhetsavsnittet måste de särskilda säkerhetsinstruktionerna i de följande avsnitten följas.

2.2 Personalkompetens
Installationspersonalen ska vara kvalificerad för
arbetet.
2.3 Risker med att inte följa säkerhetsföreskrifterna
Om säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det
leda till personskador eller skador på anläggningen. Att inte följa säkerhetsföreskrifterna kan leda
till att tillverkarens skadeståndsskyldighet upphävs.
Framför allt gäller att försummad skötsel kan
leda till exempelvis följande problem:
• Fel på viktiga funktioner på anläggningen.
• Risk för personskador på grund av elektriska och
mekaniska faktorer.
2.4 Säkerhetsföreskrifter för driftansvarig
Gällande föreskrifter för att undvika olyckor
måste följas.
Produkten får inte tas i drift eller användas av personer med begränsad omdömesförmåga (inklusive barn) eller personer som saknar nödvändig
specialistkunskap. Denna regel får endast frångås
på direkt inrådan av säkerhetsansvarig.
Risker till följd av elektricitet måste elimineras.
Beakta gällande föreskrifter och bestämmelserna
från det lokala elförsörjningsbolaget.
2.5 Säkerhetsinformation för inspektion och montering
Driftansvarig person ska se till att inspektion och
montering utförs av auktoriserad och kvalificerad
personal som noggrant har studerat driftanvisningarna.
Arbeten på pumpen/produkten får endast utföras
under driftstopp.
2.6 Egenmäktig förändring av produkt och reservdelstillverkning
Ändringar på anläggningen får endast utföras i
samråd med tillverkaren. För säkerhetens skull ska
endast originaldelar och tillbehör som är godkända av tillverkaren användas. Om andra delar
används kan tillverkarens skadeståndsskyldighet
upphävas.
2.7 Otillåtna driftsätt/användningssätt
Driftsäkerheten för anläggningen kan endast
garanteras, om produkten används ändamålsenligt enligt informationen i avsnitt 1 i monteringsoch skötselanvisningen. De gränsvärden som
anges i databladet får aldrig överskridas.

2.1 Märkning av anvisningar i skötselanvisningen
Allmän varningssymbol.
Säkerhetsföreskrifter, som kan leda till personskador om de inte följs, är märkta med den allmänna varningssymbolen.
Varning för elektrisk spänning
VARNING! Om säkerhetsföreskrifterna inte följs
kan det leda till skador på pumpen/anläggningen
eller till felfunktioner.
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3. Transport och tillfällig lagring
VARNING! Pumpen får inte utsättas för temperaturer utanför området 0 °C till +40 °C.
Om den levererade produkten ska monteras vid
en senare tidpunkt måste den skyddas mot fukt,
mekaniska skador (stötar/slag) och yttre påverkan.
Hantera pumpen varsamt, så att geometrin och
hydraulikens balansering inte förändras.
Häng inte upp pumpen i strömkabeln.

4. Beskrivning av produkt och tillbehör
Alla typer är självsugande centrifugalpumpar. På
växelströmsmotorer frånkopplar det termiska
motorskyddet motorn vid överbelastning. Efter
att motorn svalnat tillkopplas pumpen igen automatiskt. Pumphuset är tätat med en mekanisk
tätning mot motorn.
VARNING! Pumpen får inte torrköras.
Tillverkaren tar inget ansvar för skador på pumpen som uppstår genom torrkörning.
4.1 Beskrivning av pumpen WJ
WJ-pumparna kan transporteras. EM-pumparna
har ett bärhandtag och levereras anslutningsfärdiga med anslutningskabel, säkerhetskontakt
och till-/frånkopplare.
Maximalt driftstryck
– Bild 1: Sugdrift
– Bild 2: Tryckdrift på vattentanken eller på tryckvattenanslutningen med torrkörningsskydd.
Förklaring för monteringsexempel (se bild 1 och 2):
Pos. 1 insugningsbottenventil (maximal genomgång 1 mm)
Pos. 2 avstängningskulventil
Pos. 3 utloppsventil
Pos. 4 backventil
Pos. 5 påfyllningsskruv
Pos. 6 urtappningsplugg
Pos. 7 rörfixering
Pos. 8 insugningskorg
Pos. 9 vattentank
Pos. 10 vattenanslutning
Pos. 11 3~ nätanslutning (DM)
Pos. 12 till-/frånkopplare för 1~-motor
(röd signallampa)
Pos. 13 nätkontakt (1~-motor)
4.2 Leveransomfattning
– Jetpump (WJ)
– Monterings- och skötselanvisning.
4.3 Tillbehör
– Insugningssats
– Spärranordning
– Backventil
– Bottenventil sugkorg
– Membrantryckkärl
– Vibrationsdämpare
– Motorskyddsrelä
– Torrkörningsskydd (ME-sats)
– Till-/frånkopplare
Vi rekommenderar att nya tillbehör används.
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5. Uppställning/installation
5.1 Installation
Använd pumpen enligt föreskrifterna från det
lokala vattenledningsverket. Krav på installationsplatsen:
– Lätt åtkomlig
– Väl ventilerad, torr och frostsäker
– Installation på ett betongfundament eller direkt
på ett plant och jämnt underlag.
Skador som kan uppstå till följd av störomkoppling av pumpen, såsom översvämning av rum, ska
driftansvarig person utesluta genom att vidta
lämpliga åtgärder (t.ex. installation av en larmanläggning, reservpump etc.).
– Sug- och tryckledning ska lösas på platsen.
– Vid anslutning av fasta sug- och tryckledningar
ska pumpen fästas i golvet på platsen.
– Anslut alltid pumpen med flexibla slangövergångar till sug- och tryckledningen vid ej fast
installation.
– Dra sugledningen stigandes, vakuumtätt och
spänningsfritt.
– Vid mer än 5 m sughöjd bör sugledningens diameter vara minst 11/4”.
– Anslut tryckledningen spänningsfritt till tryckanslutningen.
VARNING! För att felfri drift ska kunna garanteras behöver pumparna ett vattenlås på 30 cm,
d.v.s. början på tryckledningen ska dras stigandes
i minst 30 cm.
– En bottenventil ska monteras på sugledningen.
Den bör sitta minst 30 cm under den lägsta vattennivån. Användningen av en sugslangssats
(tillbehör), bestående av sugslang, sugkorg och
bottenventil rekommenderas.
5.2 Elektrisk anslutning
VARNING! Den elektriska anslutningen ska göras
av en elinstallatör som godkänts av den lokala
elleverantören och ska utföras i enlighet med
gällande föreskrifter.
Pumparna bör endast anslutas via en jordfelsbrytare med en utlösningsström på 30 mA.
– Vid användning i simbassänger och trädgårdsdammar ska föreskrifterna i VDE 0100, del 702
följas.
– De elektriska stickförbindningarna ska installeras
översvämningssäkert och fuktskyddat.
– Kontrollera nätanslutningens strömtyp och spänning.
– Beakta uppgifterna på pumpmotorns typskylt.
– Nätsidig säkring: 10A, trög.
– Beakta jordningen.
Pumparna får endast användas med en elektrisk
anslutningsledning (samt förlängningsledning)
som minst motsvarar en gummislangledning av
typen H07 RNF enligt DIN 57282 eller DIN 57245.
– Anslut DM-motorer enligt bild 3/anslutningsbild i
kopplingsboxen.
– Vid anslutning av en trefasmotorpump ska en
motorskyddsbrytare tillhandahållas på platsen.
Den ska ställas in på märkströmmen enligt
typskylten.
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– Glöm inte att jorda.
– Ett anslutningsfel kan orsaka en motorskada.
– Strömkabeln får inte komma i kontakt med röret
eller pumpen – och måste skyddas mot all fukt.

6. Idrifttagning
– Kontrollera att vattennivån är tillräcklig i den
öppna förbehållaren eller i brunnen. Torrkörning
av pumpen måste undvikas! Den förstör den
mekaniska tätningen.
– Fyll på pumpen och sugledningen vid påfyllningsskruven. Endast en fylld pump är självsugande.
– Öppna spärrarmaturerna som ev. finns i tryckledningen, så att luft som finns i sugledningen kan
ledas bort.
– Kontrollera rotationsriktningen på DM-motorerna: Kontrollera om pumpens rotationsriktning
stämmer överens med pilen på fläktkåpan genom
en kort inkoppling. Byt plats på två faser om
rotationsriktningen är felaktig.
– Pumpen får inte lyftas, transporteras eller fästas i
nätanslutningskabeln.
– Pumpen får inte utsättas för direkta vattenstrålar.

7. Underhåll
Se till att pumpen resp. anläggningen är spänningsfri före kontrollen! Skador på anslutningskabeln får endast åtgärdas av en behörig elektriker.
Följande kontroller bör utföras med jämna mellanrum för att högsta möjliga driftsäkerhet och
de lägsta driftskostnaderna ska kunna garanteras:
– Kontroll av trycket i membrantryckkärlet (minst
1,4 bar vid flottörbrytarens standardinställning).
– Kontrollera pumpens täthet.
Vid risk för frost måste pumpen tömmas helt
(inklusive behållare). Tömningspluggen finns på
pumpens undersida.
Pumpen måste sköljas noggrant och tömmas helt
före längre stilleståndstider och sedan förvaras
torrt (t.ex. under vintern).
Kontrollera att pumpen roterar fritt (genom att
koppla in den och sedan från igen) innan den tas
i drift. Fyll sedan på vatten.
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8. Problem, orsaker och åtgärder
Problem
Pumpen startar inte

Överhettad motor

Orsaker
Avbrott i strömförsörjningen, kortslutning, isolationsfel i motorlindningen

Åtgärder
Kontrollera nätspänningen, låt en fackman kontrollera ledningen och motorn

Pumpen har blockerats av främmande
föremål (1)

– Gör anläggningen spänningsfri och
säkra den mot otillbörlig återinkoppling
– Stäng spärrarmaturen efter pumpen
– Lyft upp pumpen ur vattenreservoaren
– Ta bort det främmande föremålet ur
pumpen

Motorskyddsbrytaren har löst ut
(1~-motor)

Låt pumpen/motorn svalna

För låg driftspänning

Kontrollera spänningen på anslutningsplintarna.
De bör ligga inom ± 6 % (50 Hz),
resp. ± 6 % (60 Hz) av den nominella
spänningen

Pumpen har blockerats av yttre faktorer (se 1)

Termoskyddsbrytaren har löst ut

Omgivningstemperatur över +40 °C

Motorn är gjord för en maximal omgivningstemperatur på +40 °C

Installationsplats > 1000 m

Motorn är gjord för en driftnivå på ≤
1000 m

Termoskyddsbrytaren felaktigt inställd
(3~-motor)

Ställ in på märkströmmen

Spänningen är för låg

Kontrollera att kabelarean är tillräcklig

En fas har avbrutits

Kontrollera faserna och byt ut kabeln vid
behov

Termoskyddsbrytaren defekt

Byte

Motorn defekt

Byte

Pumpen går, men matar inte eller för lite Pumpen har blockerats av yttre faktorer (se 1)
Pumpen körd tills den tömts
Luft i sugledning

Pumpen vibrerar

Sugledningen igensatt

Fyll på pumpen
Kontrollera tätheten på hela matarledningen, ända till pumpen, och täta den
Rengör sugledningen

Fel rotationsriktning (3~-motor)

Kasta om 2 faser för nätanslutningen

Golvförskruvningen är lös

Kontrollera och dra åt alla klämbultar

Pumpen har blockerats av yttre faktorer (se 1)
Elanslutningen är felaktig

Kontrollera elanslutningen

En igensättning av pumpen kan i de flesta fall
åtgärdas genom att först sugslangen tas bort
och sedan pumpen sköljs igenom baklänges
under tryck. Koppla in pumpen flera gånger i
2 sekunder under sköljningen. Om driftstörningen inte kan åtgärdas måste du kontakta en auktoriserad fackman eller närmaste WILO-kundtjänstkontor eller representant.
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34530 Istanbul
T +90 216 6610211
wilo@wilo.com.tr
Ukraina
WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew
T +38 044 2011870
wilo@wilo.ua
Vietnam
Pompes Salmson Vietnam
Ho Chi Minh-Ville Vietnam
T +84 8 8109975
nkm@salmson.com.vn
United Arab Emirates
WILO ME - Dubai
Dubai
T +971 4 3453633
info@wilo.com.sa
USA
WILO-EMU USA LLC
Thomasville,
Georgia 31792
T +1 229 5840097
info@wilo-emu.com

Saudi Arabia
WILO ME - Riyadh
Riyadh 11465
T +966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

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

USA
WILO USA LLC
Melrose Park, Illinois 60160
T +1 708 3389456
mike.easterley@
wilo-na.com

Wilo – International (Representation offices)
Algeria
Bad Ezzouar, Dar El Beida
T +213 21 247979
chabane.hamdad@salmson.fr

Bosnia and Herzegovina
71000 Sarajevo
T +387 33 714510
zeljko.cvjetkovic@wilo.ba

Macedonia
1000 Skopje
T +389 2 3122058
valerij.vojneski@wilo.com.mk

Moldova
2012 Chisinau
T +373 2 223501
sergiu.zagurean@wilo.md

Tajikistan
734025 Dushanbe
T +992 37 2232908
farhod.rahimov@wilo.tj

Uzbekistan
100015 Tashkent
T +998 71 1206774
info@wilo.uz

Armenia
375001 Yerevan
T +374 10 544336
info@wilo.am

Georgia
0179 Tbilisi
T +995 32 306375
info@wilo.ge

Mexico
07300 Mexico
T +52 55 55863209
roberto.valenzuela@wilo.com.mx

Rep. Mongolia
Ulaanbaatar
T +976 11 314843
wilo@magicnet.mn

Turkmenistan
744000 Ashgabad
T +993 12 345838
wilo@wilo-tm.info

January 2009

