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1 DANE OGÓLNE 
Tylko fachowy personel mo�e wykona� monta� i uruchomienie! 

1.1. Obszary zastosowa� 
 � Zaopatrzenie w wod� gospodarstw domowych,  
 � Pobór wody ze studni (np. wierconych) i zbiorników  

1.2.2 Dane techniczne 
50 Hz 
� Zakres temperatury:                        +3oC do +40oC 
� Maks. przepływ:    2.6 m3/h 
� Maks. wysoko�� podnoszenia:  125 m 
� Maks. dopuszcz. zawarto�� piasku: 40 mg/ m3 

� ∅ kró�ca tłocznego:    1“ 
� Maks. gł�boko�� zanurzenia:  60 m 

60 Hz (nie dotyczy Polski) 
� Zakres temperatury:                        +3oC do +40oC 
� Maks. przepływ:    3.5 m3/h 
� Maks. wysoko�� podnoszenia:  150 m 
� Maks. dopuszcz. zawarto�� piasku: 40 mg/ m3 

� ∅ kró�ca tłocznego:    1“ 
� Maks. gł�boko�� zanurzenia:  60 m 

2 Bezpiecze�stwo 
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe zalecenia, które nale�y przestrzega� 
przy ustawieniu i pracy urz�dzenia. Dlatego monterzy i u�ytkownik powinni 
bezwarunkowo przeczyta� t� instrukcj� przed wykonaniem monta�u i uruchomienia. 
Nale�y przestrzega� nie tylko ogólnych zalece� dotycz�cych bezpiecze�stwa zawartych 
w niniejszym rozdziale, lecz tak�e specjalnie oznaczonych zalece� zawartych 
w nast�pnych rozdziałach. 

2.1 Oznaczenie zalece� w instrukcji obsługi 
Zawarte w niniejszej instrukcji obsługi zalecenia odno�nie bezpiecze�stwa, których 
nieprzestrzeganie mo�e spowodowa� zagro�enia dla osób, s� oznaczone ogólnym 
symbolem niebezpiecze�stwa 

, 
Ostrze�enia przed napi�ciem elektrycznym oznaczone s� specjalnie przez 

 
      
Przy zaleceniach odno�nie bezpiecze�stwa, których nieprzestrzeganie mo�e 
spowodowa� niewła�ciwe działanie lub uszkodzenie urz�dzenia dodano słowo 

UWAGA! 
     

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456
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2.2 Kwalifikacje personelu 
Personel wykonuj�cy monta� musi posiada� kwalifikacje wymagane do tego rodzaju 
prac. 

2.3 Niebezpiecze�stwa wynikaj�ce z nieprzestrzegania zalece� 
Nieprzestrzeganie zalece� dotycz�cych bezpiecze�stwa mo�e stwarza� zagro�enia dla 
osób oraz spowodowa� uszkodzenie pompy/urz�dzenia. Nieprzestrzeganie zalece� 
mo�e doprowadzi� do utraty mo�liwo�ci otrzymania odszkodowania za szkody wynikłe 
z pracy urz�dzenia. 
W szczególno�ci nieprzestrzeganie zalece� mo�e przykładowo spowodowa�: 
� niewła�ciwe działanie pompy/urz�dzenia, 
� zagro�enia dla osób wywołane oddziaływaniami elektrycznymi, mechanicznymi 

i bakteriologicznymi, 
� szkody materialne. 

2.4 Zalecenia dla u�ytkowników 
Nale�y przestrzega� obowi�zuj�cych przepisów odno�nie bezpiecze�stwa pracy. 
Nale�y wykluczy� zagro�enia wynikaj�ce z zastosowania energii elektrycznej. Nale�y 
przestrzega� przepisów VDE i wymaga� miejscowego zakładu energetycznego. 

2.5 Zalecenia dla prac monta�owych i sprawdzaj�cych 
U�ytkownik powinien zapewni�, aby wszystkie prace sprawdzaj�ce i monta�owe były 
wykonywane przez wykwalifikowany personel posiadaj�cy odpowiednie uprawnienia. 
Personel ten powinien dokładnie zapozna� si� z instrukcj� monta�u i obsługi. 
Zasadniczo wszystkie prace na pompie/urz�dzeniu powinny by� wykonywane podczas 
postoju. 

2.6 Samowolna przebudowa i stosowanie niewła�ciwych cz��ci zamiennych 
Zmiany w urz�dzeniu s� mo�liwe dopiero po ich uzgodnieniu z producentem. 
Stosowanie oryginalnych cz��ci zamiennych i wyposa�enia dodatkowego 
autoryzowanego przez producenta zwi�ksza bezpiecze�stwo pracy. Przy stosowaniu 
innych cz��ci zamiennych producent nie odpowiada za wynikaj�ce z tego skutki. 

2.7 Niedopuszczalne sposoby pracy 
Bezpieczna praca dostarczonej pompy/urz�dzenia jest gwarantowana tylko przy 
zastosowaniach zgodnych z 1-szym rozdziałem instrukcji. Podane w katalogu/ karcie 
danych warto�ci graniczne nie mog� by� w �adnym przypadku przekraczane.    

3 Transport i magazynowanie 
Natychmiast po dostawie sprawdzi� pomp� odno�nie uszkodze� transportowych. 
Je�eli stwierdzono uszkodzenia, to nale�y je zgłosi� spedytorowi w terminach 
okre�lonych przepisami. 

UWAGA! Je�eli monta� urz�dzenia nast�pi pó�niej, to urz�dzenie nale�y 
przechowywa� w suchym miejscu. Urz�dzenie nale�y chroni� przed 
uderzeniami i wszystkimi wpływami zewn�trznymi (wilgo�, mróz itp.). 

 

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456
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4 Opis wyrobu i wyposa�enia dodatkowego 
4.1. Pompa 

� Pompa gł�binowa, wielostopniowa, z wirnikami promieniowymi z norylu 
� Dyfuzor z poliacetalu 
� Korpus ssawny i głowica pompy ze stali nierdzewnej AISI 304 lub mosi�dzu w 

zale�no�ci od wykonania 
� Korpus pompy ze stali nierdzewnej AISI 304 
� Wał  i osłona kabla ze stali nierdzewnej 430F 
� Zintegrowane zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym (maks. ci�nienie 20 bar) 
� Wszystkie cz��ci stykaj�ce si� z ciecz� s� odporne na korozj�. 

4.2. Silnik 
� Kołnierz NEMA 3“ 
� Stojan z mo�liwo�ci� ponownego nawini�cia 
� Samosmaruj�ce ło�yska 
� Silnik napełniony olejem 
� Kabel 4 x 1,5 mm2 bez mo�liwo�ci odł�czenia, o długo�ci 1.8 m 
� Chłodzenie silnika przez oddawanie ciepła do przetłaczanej cieczy w zewn�trznym 

płaszczu silnika. Dla zapewnienia chłodzenia silnika potrzebny jest przepływ 
przetłaczanej cieczy o minimalnej pr�dko�ci 8 cm/s. W innym przypadku zaleca si� 
zastosowanie dodatkowego płaszcza chłodz�cego. 

Wła�ciwo�ci 

 Pr�dko�� 
obrotowa 
[1/min] 

Klasa ISO 
klasa izolacji 

Trójfazowy 
(DM) 

Jednofazowy 
(EM) 

Kondensator  

 
50 Hz 

 
2800 

 
F 

 
380-400 V 

 
220-230 V 

 

 
rozruch + praca 

 
60 Hz 

 
3400 

 
F 

 
380-400 V 

 

 
220-230 V 

 
rozruch + praca 

� Stopie� ochrony: IP 58 
� Wykonanie 230 V dodatkowo ze skrzynk� ł�czeniow�, zintegrowanym, termicznym 

wył�cznikiem zabezpieczenia silnika oraz wył�cznikiem zał/ wył. 
� Liczba rozruchów / h (maks.): 20 

4.3 Wyposa�enie dodatkowe (opcje) 
� Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym na wylocie otworu wiertniczego. 
� Zabezpieczenie przed suchobiegiem: wył�cznik pływakowy lub elektroda. 
� Urz�dzenia steruj�ce WILO-ER lub ESK1 (zabezpieczenie silnika + kontrola stanu 

wody). 
� Kabel silnika: oferowany na metry (bez wtyczki). 
� W��e termokurczliwe lub zalewane mufy (dla przedłu�enia kabla silnika). 
� Zbiornik ci�nieniowy / zbiornik zapasu. 
� Wilo-Fluidcontrol lub przeł�cznik ci�nieniowy WILO-ER. 

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456
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5 Instalowanie 
Pompy mog� by� montowane poziomo lub pionowo. 

UWAGA! Nie mo�na przekracza� podanej maksymalnej warto�ci przepływu 
obj�to�ciowego 2,6 m3/h. Przekroczenie tej warto�ci nie jest 
dopuszczalne, bo powoduje odwrócenie kierunku działania sił osiowych i 
zniszczenie silnika. 

5.1 Monta� 
� Otwory wiertnicze i stacje pompowe musz� by� zaprojektowane/wykonane zgodnie z 

ogólnie uznanymi regułami technicznymi. 
� Nale�y zwróci� uwag� na to, aby dopływ wody do otworu wiertniczego lub do studni 

był co najmniej równy wydajno�ci pompy. 
� Pomp� nale�y ostro�nie spu�ci� na linie za pomoc� wielokr��ka i trójnogu, a przy 

wi�kszych pompach za pomoc� kołowrotu linowego. 
� Nale�y zwróci� uwag� na to, aby pompa nigdy nie pracowała „na sucho” i aby nawet 

w suchych porach roku poziom wody nigdy nie spadał poni�ej otworu zasysaj�cego. 

UWAGA! Przy monta�u poziomym nale�y bezwzgl�dnie zastosowa� rurowy 
płaszcz chłodz�cy o �rednicy wewn�trznej ∅ 3“ wokół pompy i silnika, w 
celu zapewnienia dobrego chłodzenia silnika (rys. 4). 

� Aby zapewni� swobodne spuszczanie pompy rura powinna mie� na całej długo�ci 
�rednic� wewn�trzn� 3".  

� Nigdy nie podnosi� ani nie opuszcza� pompy na kablu elektrycznym. 
� Podł�czenia elektryczne oraz przedłu�enie kabla silnika nale�y wykona� przed 

spuszczeniem pompy. 
� Pompa powinna by� umieszczona przynajmniej 0,30 m nad dnem studni lub otworu 

wiertniczego (rys. 3) 
� Tabliczka znamionowa pompy musi si� znajdowa� stale w pobli�u otworu 

wiertniczego w celu zapewnienia łatwego dost�pu do jej danych technicznych. 
� Przed spuszczeniem pompy (oraz podczas spuszczania w gł�bokie otwory 

wiertnicze) nale�y kilkakrotnie mierzy� rezystancj� izolacji silnika i kabla (min. 2MΩ). 

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456
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5.2 Podł�czenia hydrauliczne (patrz rys. 3) 
  Schemat instalacyjny 

1 Pompa Wilo-Sub 3“ w wykonaniu trójfazowym  8 Skrzynka przeł�czaj�ca  
   (DM)     (z zabezpiecz. przed suchobiegiem) 
2 Elektroda zanurzeniowa, masa  9  Podł�czenie do sieci/napi�cia 
 zasilania 
3 Elektroda zanurzeniowa, brak wody  10  Wył�cznik ci�nieniowy z  
       manometrem 
4 Elektroda zanurzeniowa, górny poziom 11 Zbiornik ci�nieniowy /zapasu 
5 Kabel podł�czeniowy silnika 12 Zasuwa odcinaj�ca 
6 Poziom dynamiczny (pompa pracuje)  13 Zabezpieczenie przed przepływem 
 zwrotnym  14  Kabel silnika 
7 Poziom statyczny (pompa wył�czona) 15  Poł�czenie kabla mi�dzy poz. 14  
      i poz.  5. 
� Pomp� mo�na podł�czy� za pomoc� sztywnego lub gi�tkiego ruroci�gu o �rednicy 

znamionowej 1”.  
� Przy zastosowaniu gi�tkich ruroci�gów pompa musi by� podtrzymywana za pomoc� 

ła�cucha/liny stalowej. Nale�y przy tym u�y� obydwu stalowych uchwytów na głowicy 
pompy. 

� Na wylocie otworu wiertniczego zaleca si� zastosowanie zabezpieczenia przed 
przepływem zwrotnym (13) oraz armatury odcinaj�cej. 

5.3 Podł�czenie elektryczne 

 

Podł�czenia elektryczne oraz sprawdzenia instalacji elektrycznej musz� by� 
wykonane przez elektromontera posiadaj�cego uprawnienia wydane przez 
miejscowe władze. 

� Sprawdzi� napi�cie sieci. 
� U�y� kabla spełniaj�cego wymagania obowi�zuj�cych norm/przepisów i podł�czy� 

go do urz�dzenia przeł�czaj�cego lub szafy sterowniczej zgodnie ze schematem 
poł�cze� zacisków. 

 

Maksymalna długo�� kabla jest zale�na od znamionowego poboru pr�du 
silnika i od przekroju kabla. 

� Przed podł�czeniem kabla sprawdzi� jego długo�� i �rednic� za pomoc� poni�szych 
tabeli. 
Maksymalne długo�ci kabli przy rozruchu bezpo�rednim: 

Silnik Kabel  
 kW 4 x 1 

mm2 
4 x 1.5 
mm2 

4 x 2.5 
mm2 

4 x 4 
mm2 

4 x 6 
mm2 

4 x 10 
mm2 

Jednofazowy EM 1~ 
50/60 Hz 

220/230 V 

0,37 
0,55 
0,75 

 

50 
38 
30 
 

75 
57 
45 
 

125 
95 
75 
 

� 
152 
120 

 

� 
� 

174 
 

� 
� 
� 
 

Trójfazowy (DM)3~ 
50/60 Hz 

380/400 V 

0,37 
0,55 
0,75 
1,1 

240 
164 
133 
97 

� 
246 
200 
146 

� 
� 

333 
244 

� 
� 
� 

390 

� 
� 
� 
� 

� 
� 
� 
� 

Masa kabla [kg/m]  0,2 0,25 0,3 0,4 0,65 

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456
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1~230 V, 50 Hz, wersja jednofazowa (EM) (kondensator pracy) 
  Kondensator  

Moc 

Pobór 
pr�du 230 

V 
Praca 50 

Hz 
Praca 60 

Hz Rozruch 

[kW] [KM] [A] [µF] [µF] [µF] 
0,37 0,50 3,75 16 12,5 – 
0,55 0,75 4,5 20 16 – 
0,75 1,00 5,85 25 25 – 

Silnik 3~ 380 V - 400 V - 415 V :  50 Hz 
Silnik 3~ 400 V -460 V - 415 V :  60 Hz 

Moc Pobór pr�du 400 V  
[kW] [KM] [A] 
0,37 0,50 2,0 
0,55 0,75 2,1 
0,75 1,00 2,5 
1,10 1,50 3,2 

 

UWAGA! Niepoprawne poł�czenie elektryczne powoduje uszkodzenie silnika. 

� Nie rozł�cza� poł�czenia mi�dzy pomp� i skrzynk� ł�czeniow�. Skrzynka 
ł�czeniowa zawiera kondensatory potrzebne dla silnika (tylko przy wersji 
jednofazowej EM). 

� Nie zapomnie� o wykonaniu uziemie�. 
� Zabezpieczenie silnika powinno by� wykonane za pomoc� wył�cznika termicznego 

lub magnetycznego (zabezpieczenie takie jest zrealizowane fabrycznie przy wersji 
jednofazowej, nale�y je wykona� przy wersji trójfazowej). 

Podł�czenia wersji jednofazowej: 
a = czarny, b = niebieski,  c = br�zowy, d = zielony/ �ółty 
(Rys. 1): wykonanie z kondensatorem pracy 

Podł�czenia wersji trójfazowej: 
a = czarny, b = niebieski,  c = br�zowy, d = zielony/ �ółty 
(Rys. 2): wykonanie z kondensatorem pracy i kondensatorem rozruchowym 

6. Uruchomienie 
6.1 Kontrola kierunku obrotów 

1 ~: Zamiana kierunku obrotów nie jest mo�liwa. 
3 ~: W celu okre�lenia kierunku obrotów wystarczy sprawdza� ci�nienie wody po 

stronie ci�nieniowej pompy przy wł�czonej pompie. Przy wła�ciwym kierunku 
obrotów ci�nienie wody jest wy�sze. Przy niewła�ciwym kierunku obrotów 
zamieni� miejscami poł�czenia 2 faz napi�cia zasilania w skrzynce ł�czeniowej 
lub w na podł�czenie kabla zasilaj�cego do sieci. 

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456
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6.2 Uruchomienie 

UWAGA! Pompa nigdy nie powinna pracowa� „na sucho”, nawet krótkotrwale. 

� Jeszcze raz sprawdzi� podł�czenia elektryczne, zabezpieczenia elektryczne oraz 
bezpieczniki. 

� Sprawdzi� pobory pr�dy w fazach i porówna� z warto�ciami podanymi na tabliczce 
znamionowej. 
Pobór pr�du silnika nigdy nie mo�e przekracza� dopuszczalnej warto�ci. 

� Sprawdzi� napi�cie zasilania na silniku przy pracuj�cym silniku.  
Dopuszczalna tolerancja:  ± 10 % dla 50Hz / 60Hz 

� Ruroci�g ci�nieniowy musi by� całkowicie odpowietrzony w celu unikni�cie uderze� 
ci�nienia przy rozruchu. 

Temperatura otoczenia 
Przy napi�ciu znamionowym pompy gł�binowe mog� pracowa� przy temperaturze 
30°C. Aby uzyska� wystarczaj�ce chłodzenie przy wy�szych temperaturach nale�y w 
takich przypadkach zmniejszy� przepływ pompy proporcjonalnie do mocy silnika (patrz 
poni�sza tabela). 

Temperatura wody 
Nastawienie (%) pr�du 

znamionowego 
od 0,37 do 5,5 kW 

Pomi�dzy 40°C (104°F) 
i 50°C (122°F) 

90 % 

 

UWAGA! W �adnym przypadku silnik nie mo�e pracowa� przy temperaturze 
otoczenia wy�szej od 50oC. 

� Punkt zamarzania cieczy wypełniaj�cej silnik wynosi –15oC. 

UWAGA! Pompa nie mo�e nigdy pracowa� dłu�szy czas przy całkowicie 
zamkni�tej zasuwie odcinaj�cej, bo przy takiej pracy nie jest 
zapewnione chłodzenie silnika. Wtedy wskutek podwy�szenia 
temperatury uzwoje� zmniejsza si� �ywotno�� silnika. 

7 Konserwacja 
� Podczas normalnej eksploatacji nie s� potrzebne �adne specjalne prace 
konserwacyjne.  

7.1 Cz��ci zamienne 
Odno�nie cz��ci zamiennych potrzebnych do standardowych wymian lub napraw 
nale�y zwraca� si� bezpo�rednio do słu�by obsługi klientów firmy Wilo. 

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456
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8 Awarie 

Awarie Przyczyny Usuwanie 
Silnik nie obraca si� a) Niewła�ciwe napi�cie lub 

spadek napi�cia. 
 
 
b) Przerwa w kablu poł�cze-

niowym 
 
 
c) Zadziałało zabezpieczenie 

silnika 
 

a) Przy rozruchu sprawdzi� napi�cie na 
silniku; niewystarczaj�ce przekroje 
przewodów kabla mog� spowodowa� 
spadek napi�cia uniemo�liwiaj�cy 
normaln� prac� silnika. 

b) Zmierzy� rezystancj� mi�dzy fazami. 
W razie potrzeby podnie�� pomp� i 
sprawdzi� kabel. 

c) Sprawdzi� warto�ci pr�du na 
wyzwalaczu termicznym i porówna� z 
danymi tabliczki znamionowej. 

Wa�ne: Przy cz�sto powtarzaj�cym si� 
wył�czaniu poszuka� przyczyny. 
Wymuszone, cz�sto powtarzaj�ce si� 
(w ci�gu jednej minuty) ponowne 
wł�czenia mog� spowodowa� 
uszkodzenie silnika. 

Brak przepływu lub 
niewystarczaj�cy 
przepływ 

a) Za niskie napi�cie 
 
b) Zatkany filtr zasysaj�cy 
 
c) Niewła�ciwy kierunek obrotów 

silnika 
 
d) Brak wody lub poziom wody w 

studni za niski 

a) Sprawdzi� napi�cie zasilania na 
urz�dzeniu przeł�czaj�cym. 

b) Wyci�gn�� pomp� z otworu 
wiertniczego, oczy�ci� filtr zasysaj�cy. 

c) Zamieni� miejscami podł�czenia 
dwóch faz na urz�dzeniu 
przeł�czaj�cym. 

d)   Sprawdzi� poziom wody w otworze 
wiertniczym/studni; powinien si� on 
znajdowa� przynajmniej 0.3 m ponad 
kró�cem tłocznym pompy. 

Za du�a cz�sto�� 
zał�czania pompy. 

a) Za mała ró�nica mi�dzy 
ci�nieniami zał�czania/ 
wył�czania na manometrze 
kontaktowym 

b) Niewła�ciwe ustawienie elektrod 
zanurzeniowych. 

 
c) Za mała obj�to�� membranowego 

zbiornika ci�nieniowego lub za 
niskie ci�nienie nastawione w tym 
zbiorniku 

 

a) Zwi�kszy� ró�nic� mi�dzy punktem 
zał�czenia i punktem wył�czenia 

 
 
b) Przestawi� odst�py mi�dzy 

elektrodami zanurzeniowymi i przez to 
zmieni� cz�sto�� zał�cze�. 

c) �         Sprawdzi� nastawy ci�nie� 
przeł�czania i nastawi� je od nowa 

� Sprawdzi� ci�nienie w zbiorniku 
(brak wody w zbiorniku) 

� Zastosowa� dodatkowy zbiornik 
lub zamontowa� zbiornik o 
wi�kszej pojemno�ci znamionowej. 

Je�eli nie mo�na usun�� przyczyny awarii, to nale�y si� zwróci� do fachowej firmy 
zajmuj�cej si� instalacjami sanitarnymi i instalacjami grzewczymi lub do obsługi 
klientów firmy Wilo. 

 
Mo�liwo�� zmian technicznych zastrze�ona! 

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456
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Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456
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