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1 Všeobecne

O tomto dokumente
Originál návodu na obsluhu je v angli tine. Všetky 

alšie jazykové verzie sú prekladom originálu 
návodu na obsluhu.
Návod na montáž a obsluhu je sú as ou výrobku. 
Musí by  vždy k dispozícii v blízkosti výrobku. 
Dôkladné dodržiavanie tohto návodu je predpok-
ladom pre správne používanie a obsluhu výrobku.
Návod na montáž a obsluhu zodpovedá vyhoto-
veniu výrobku a stavu príslušných bezpe nostno-
technických noriem platných v ase tla e.
Vyhlásenie o zhode ES 
Kópia vyhlásenia o zhode ES je sú as ou tohto 
návodu na obsluhu. 
Pri vykonaní vopred neodsúhlasených technic-
kých zmien na konštruk ných typoch uvedených 
v danom vyhlásení stráca toto vyhlásenie svoju 
platnos  

2 Bezpe nos
Tento návod na obsluhu obsahuje základné 
pokyny, ktoré je nutné dodržiava  pri inštalácii 
a prevádzke. Preto je nevyhnutné, aby si tento 
návod na obsluhu pred montážou a uvedením do 
prevádzky bezpodmiene ne pre ítal montážny 
technik a príslušný prevádzkovate . Zoznam pre-
vádzkovate ov tohto stroja musí by  kompletne 
vyplnený. Všetky osoby pracujúce na výrobku 
resp. s ním svojím podpisom na tomto zozname 
potvrdzujú, že si pre ítali túto prevádzkovú 
a údržbovú príru ku a porozumeli jej obsahu. 
Okrem všeobecných bezpe nostných pokynov 
uvedených v tomto hlavnom bode „Bezpe nos “ 
je nevyhnutné dodržiava  aj špeciálne bezpe -
nostné pokyny ozna ené symbolmi upozor ujú-
cimi na nebezpe enstvo, ktoré sú uvedené 
v nasledujúcich hlavných bodoch.

2.1 Ozna ovanie upozornení v návode na obsluhu

Symboly:
> Všeobecný výstražný symbol

Nebezpe enstvo vplyvom elektrického napätia

INFORMÁCIA: ...

Signálne slová:
NEBEZPE ENSTVO!
Akútne nebezpe ná situácia.
Nerešpektovanie má za následok smr  alebo 
ažké zranenia.

VAROVANIE!
Používate  môže utrpie  ( ažké) poranenia. Sig-
nálne slovo „Varovanie“ upozor uje na to, že pri 
nerešpektovaní príslušných pokynov pravdepo-
dobne dôjde k ( ažkým) poraneniam osôb.

OPATRNE!
Hrozí riziko poškodenia erpadla resp. zariade-
nia. Signálne slovo „Opatrne“ upozor uje na to, 
že pri nerešpektovaní príslušných pokynov 
pravdepodobne dôjde poškodeniam výrobku.
INFORMÁCIA:
Užito né informácie týkajúce sa používania 
výrobku. Tento symbol okrem toho slúži aj ako 
upozornenie na možné problémy.

2.2 Kvalifikácia personálu
Je nutné dba  na to, aby personál vykonávajúci 
inštaláciu disponoval príslušnou kvalifikáciou pre 
vykonávanie takýchto prác.

2.3 Riziká pri nedodržiavaní bezpe nostných poky-
nov
Nerešpektovanie bezpe nostných pokynov môže 
ma  za následok ohrozenie osôb a erpadla/zaria-
denia. Nerešpektovanie bezpe nostných pokynov 
môže vies  k strate akýchko vek nárokov na 
náhradu škôd.
Ich nerešpektovanie môže so sebou konkrétne 
prináša  napríklad nasledovné ohrozenia:

• zlyhanie dôležitých funkcií erpadla/zariadenia,
• zlyhanie predpísaných postupov údržby a opráv,
• ohrozenie osôb ú inkami elektrického prúdu, 

mechanickými a bakteriologickými vplyvmi,
• vecné škody

2.4 Bezpe ná práca
Je nevyhnutné dodržiava  bezpe nostné pokyny 
uvedené v tomto návode na obsluhu, existujúce 
národné predpisy týkajúce sa prevencie úrazov, 
ako aj prípadné interné pracovné, prevádzkové 
a bezpe nostné predpisy prevádzkovate a.

2.5 Bezpe nostné pokyny pre prevádzkovate a
Tento prístroj nesmú používa  osoby (vrátane 
detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými 
a duševnými schopnos ami, s nedostatkom skú-
seností a/alebo vedomostí. Výnimkou sú prípady, 
kedy na takéto osoby dohliadajú osoby zodpo-
vedné za ich bezpe nos  alebo im tieto osoby 
poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania prí-
stroja. Je nutné dohliada  na deti, aby sa 
s prístrojom nehrali.

• Ak horúce alebo studené komponenty výrobku/
zariadenia predstavujú nebezpe enstvo, musia 
by  na mieste inštalácie zabezpe ené proti 
dotyku.

• Ochrana pred dotykom pre pohybujúce sa kompo-
nenty (napr. spojka) sa pri výrobku, ktorý je 
v prevádzke, nesmie odstráni .

• Priesaky (napr. tesnenie hriade a) nebezpe ných 
erpaných médií (napr. výbušné, jedovaté, horúce) 

musia by  odvádzané tak, aby pre osoby a životné 
prostredie nevznikalo žiadne nebezpe enstvo. Je 
nutné dodržiava  národné zákonné ustanovenia.

• ahko zápalné materiály sa musia v zásade udržia-
va  mimo výrobku.

• Je nevyhnutné vylú i  ohrozenia vplyvom elek-
trickej energie. Je nutné dodržiava  pokyny vyplý-



Sloven ina

Návod na montáž a obsluhu Wilo-SCP 201

vajúce z miestnych alebo všeobecných predpisov 
[napr. IEC, VDE at .] a pokyny od miestnych dodá-
vate ov energií.

• Ke  hladina hluku erpadla presiahne 80 dBA, je 
nutné dodržiava  miestnu legislatívu týkajúcu sa 
zdravia a bezpe nosti, aby prevádzkovatelia na 
mieste inštalácie neboli vystavení nadmernému 
hluku. Je nutné dba  na hodnotu akustického 
tlaku uvedené na typovom štítku motora. Hladina 
akustického tlaku erpadla vo všeobecnosti zod-
povedá hladine akustického tlaku motora +2 dBA.

2.6 Bezpe nostné pokyny týkajúce sa montážnych 
a údržbových prác
Prevádzkovate  je povinný zabezpe i , aby všetky 
montážne a údržbové práce vykonával oprávnený 
a kvalifikovaný odborný personál, ktorý na základe 
dôkladného štúdia návodu na montáž a obsluhu 
disponuje dostato nými informáciami.
Akýko vek zásah na erpadle/zariadení sa smie 
vykonáva  len po ich odpojení od elektrického 
napätia a úplnom zastavení. Je bezpodmiene ne 
nutné dodržiava  postup pre zastavenie výrobku/
zariadenia, ktorý je popísaný v návode na montáž 
a obsluhu. 
Bezprostredne po ukon ení prác je nutné všetky 
bezpe nostné a ochranné zariadenia opä  
namontova  resp. uvies  do funkcie.

2.7 Svojvo ná úprava a výroba náhradných dielov
Svojvo ná úprava a výroba náhradných dielov 
ohrozujú bezpe nos  výrobku/personálu a spôso-
bujú stratu platnosti uvedených vyhlásení 
výrobcu, ktoré sa týkajú bezpe nosti.
Zmeny výrobku sú prípustné len po dohode s výrob-
com. Originálne náhradné diely a výrobcom schvá-
lené príslušenstvo prispievajú k bezpe nosti. Pou-
žívaním iných dielov zaniká zodpovednos  za 
škody, ktoré na základe toho vzniknú.

2.8 Neprípustné spôsoby prevádzkovania
Prevádzková bezpe nos  dodaného výrobku je 
zaru ená len pri jeho používaní v súlade s ur ením 
pod a odseku 4 návodu na montáž a obsluhu. 
V žiadnom prípade nesmie dôjs  k nedosiahnutiu 
resp. prekro eniu hrani ných hodnôt uvedených 
v katalógu/údajovom liste.

2.9 Monitorovacie prístroje riadiacich zariadení
Pri dodaní erpadla s motorom so skri ovým roz-
vádza om alebo bez neho musia by  nainštalo-
vané predradené odpájacie zariadenia. Ke  je za 
prípravu motora zodpovedný koncový prevádzko-
vate , odporú ame zvoli  motor alebo skri ový 
rozvádza  s povolením ES.
Ochrana životného prostredia
Likvidáciu nežiaducich materiálov resp. odpadu je 
nutné vykonáva  tak, aby nedochádzalo 
k žiadnym poškodeniam životného prostredia. 

erpadlá SCP od spolo nosti Wilo neobsahujú 
žiadne nebezpe né látky.

INFORMÁCIA
Pre prevenciu dvojzmyselnosti upozor ujeme na 
to, že v tomto návode na montáž a obsluhu sa slo-
vami „vymeni “ resp. „nahradi “ myslí výmena 
resp. náhrada príslušného dielu novým konštruk -
ným dielom.
Pre všetky ostatné postupy sa používajú pojmy 
„znovu/opä  nasadi /namontova “.

3 Preprava a prechodné uskladnenie (obr. 1)
Pri prijatí erpadlo ihne  skontrolujte, i po as 
prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Pri zistení 
poškodení spôsobených prepravou je nutné 
s prepravcom v príslušných lehotách podniknú  
všetky nevyhnutné kroky. 
NEBEZPE ENSTVO! Nebezpe enstvo pomliaž-
denia!
Inštaláciu a demontáž výrobku nesmie nikdy 
vykonáva  len jedna osoba.
Je nutné prija  opatrenia, ktoré zabránia zdržia-
vaniu sa osôb pod visiacimi bremenami. Okrem 
toho je tiež zakázané presúva  visiace bremená 
ponad nechránené pracoviská, na ktorých sa 
nachádzajú osoby. Upev ovacie prvky je nutné 
zvoli  v súlade s aktuálnymi podmienkami 
(po asie, závesný systém, bremeno at .) 
a s hmotnos ou výrobku.
OPATRNE! Možné poškodenie erpadla. 
Hrozí nebezpe enstvo vzniku poškodení 
v dôsledku nesprávnej manipulácie pri preprave 
a uskladnení.
Po as prepravy a prechodného uskladnenia je 
nutné erpadlo chráni  pred vlhkos ou, mrazom 
a mechanickým poškodením.

3.1 Manipulácia
OPATRNE! Možné poškodenie erpadla. Nebez-
pe enstvo prevrátenia.
Zdvíhanie erpadiel sa za žiadnych okolností 
nesmie vykonáva  pomocou lanových zaistení, 
ktoré sú vedené pod telesami ložísk. Oká upev-
nené na hornej asti telesa erpadla sa smú 
výlu ne používa  na jej oddelenie od dolnej asti 
telesa a následné nadvihnutie pri vykonávaní 
údržbových prác. Oká sa nesmú používa  na 
zdvíhanie celého erpadla. Je nutné dba  na to, 
že nosnos  lanových zaistení sa pri použití uhol-
níka znižuje. Spúš anie alebo zdvíhanie výrobku 
sa nikdy nesmie vykonáva  vtedy, ke  je výro-
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bok nezaistený. Za každých okolností je nevy-
hnutné zabráni  prevráteniu výrobku.
Na zdvíhanie a prepravu erpadiel je nutné použí-
va  výlu ne vhodné zdvíhacie zariadenia 
a vybavenie na prepravu bremien s platnými certi-
fikátmi a nosnos ami, ktoré zodpovedajú zdvíha-
ným bremenám (napr. popruhy, laná, lanové zais-
tenia). Pri používaní re azí musia by  tieto 
vybavené ochrannými prvkami, ktoré zabra ujú 
zošmyknutiu erpadla, akýmko vek poškodeniam 

erpadla a lakovaných povrchov a/alebo porane-
niam osôb.
Pri zdvíhaní agregátu erpadla spolu so základo-
vou doskou je nutné zdvíhacie zariadenie upevni  
k upev ovacím bodom, ktoré sú pre tento ú el 
k dispozícii na doske. Pre ú ely zdvíhania erpadla 
musia by  pod telesom erpadla vo výške nasáva-
cích a výtla ných hrdiel prevedené lanové zaiste-
nia (pozri schému zdvíhania a bezpe nostné 
pokyny uvedené v kapitole 2). Pre zaru enie bez-
pe nej prepravy erpadla musia tieto lanové zais-
tenia musia vykazova  dostato nú nosnos . 
Pozri obr. 1 a 2

3.2 Dodanie
Pri prijatí výrobok ihne  skontrolujte, i po as pre-
pravy nedošlo k jeho poškodeniu a i obsahuje 
všetky diely. V prípade poškodených alebo chýba-
júcich dielov je nutné o tejto skuto nosti ešte 
v de  dodania informova  prepravcu alebo 
výrobcu. Reklamácie vykonané neskôr budú pova-
žované za neoprávnené. Akéko vek poškodenia na 
dieloch výrobku je nutné zaznamena  do doda-
cieho alebo nákladného listu.

3.3 Skladovanie

3.3.1 Krátkodobé skladovanie (do 3 mesiacov)
erpadlá sú v dodanom stave dostato né chrá-

nené pre prípad krátkodobého skladovania.
Ak erpadlo nebude nainštalované bezprostredne 
po jeho dodaní, je nutné ho skladova  na suchom, 

istom a správne vetranom mieste, ktoré je chrá-
nené pred otrasmi, vlhkos ou, rýchlymi alebo ve -
kými výkyvmi teplôt a mrazom. Ložisko a spojka 
musia by  chránené pred pieskom, prachom 
a akýmiko vek inými ne istotami. Aby sa zabránilo 
vzniku korózie a zadretiu, minimálne raz týždenne 
je nutné erpadlo premaza  a rukou opakovane 
preto i . Pre absorpciu vlhkosti a uchovanie er-
padla v suchom stave možno použi  sušiace pros-
triedky predávané v hotových baleniach. Tieto 
sušiace prostriedky je nutné pred uvedením er-
padla do prevádzky odstráni .

3.3.2 Dlhodobé skladovanie (dlhšie ako 3 mesiace)
Ak má by  zariadenie pred jeho inštaláciou dlhšiu 
dobu skladované, výrobca musí by  o d žke doby 
skladovania informovaný, aby mohli by  prijaté 

alšie preventívne opatrenia.
• erpadlá SCP umiestnite v horizontálnej polohe na 

stabilný podklad a zaistite ich proti pádu. 
• Stroj je nutné chráni  pred priamym slne ným žia-

rením, vysokými teplotami, prachom a mrazom.

• Rotory alebo vrtule je nutné v pravidelných inter-
valoch preto i . Tým sa zabráni zadretiu ložísk 
a dôjde k obnoveniu vrstvy maziva na mechanic-
kej upchávke.

• Pre mechanické upchávky odporú ame relatívnu 
vlhkos  vzduchu nižšiu ako 65% a teplotu medzi 
15 °C a 25 °C. Mechanická upchávka nesmie by  
vystavená priamemu teplu (slnko, kúrenie) alebo 
ozónu - prirodzene prítomnému alebo vytvore-
nému UV svetlom (halogénové alebo neónové 
žiarovky), pretože hrozí nebezpe enstvo skre-
hnutia elastomérového materiálu.

3.4 erpadlá odoslané spä  k dodávate ovi
erpadlá odoslané spä  k výrobcovi musia by  
isté a správne zabalené. Výrazom „ isté“ sa 

v tejto súvislosti myslí odstránenie ne istôt 
a dekontaminácia erpadla, ak bolo prevádzko-
vané s potenciálne zdravie ohrozujúcimi médiami.
Obal musí zaru ova  ochranu erpadla pred akým-
ko vek poškodením.
OPATRNE! Zánik záruky.
Na spätne odoslané výrobky, ktoré nie sú 
správne zabalené, sa nevz ahuje záruka!

4 Používanie v súlade ú elom
Dodané erpadlo je koncipované pre ur itý typ 
média. Pozri list údajov erpadla a potvrdenie 
objednávky. Ak má by  erpadlo používané s inými 

erpanými médiami, je nutné vopred kontaktova  
spolo nos  Wilo. erpadlá s axiálne predeleným 
telesom sa prednostne používajú v oblastiach, 
akými sú zásobovanie vodou, cirkulácia vody, 
spätné vytlá anie vody, postrekovanie z rybníkov, 
klimatiza ná technika, úprava vody, sprinklerové 
zariadenia, kvapkové zavlažovanie, zásobovanie 
požiarnou vodou at .
Ak sa prevádzkové podmienky erpadla líšia od 
špecifikácií uvedených v objednávke (napr. er-
pané médium, teplota alebo prevádzkový bod), 
prevádzkovate  musí pred uvedením zariadenia do 
prevádzky získa  písomný súhlas od spolo nosti 
Wilo.

5 Údaje o výrobku

5.1 Typový štítok
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5.2 Typový k ú

5.3 Všeobecný popis
Hrani né hodnoty pre použitie štandardného 
konštruk ného radu
Technické údaje výrobku, najmä jeho kompatibi-
lita s médiami, boli špecifikované v ponuke pre 
toto erpadlo. Pozri nasledujúce údaje:

SCP200/250HA-110/4/T4-R1/E0

SCP Konštruk ný rad erpadiel
200 Menovitá svetlos  príruby na strane 

výtlaku v mm
250 Menovitá svetlos  obežného kolesa 

v mm
HA Typ hydrauliky:

- HA = štandardné vyhotovenie A
- HB = štandardné vyhotovenie B
- HS = jednoduché obežné koleso na 
strane nasávania
- DV = dvojitá špirála
- DS = dvojstup ové erpadlo

110 Výkon motora v kW
4 Po et pólov
T4 Trojfázové napätie 400 V

R1 Materiálové vyhotovenie: teleso z liatiny, 
obežné koleso z bronzu a hriade  
z uš achtilej ocele; splnenie smernice 
RoHS

E0 Materiálové vyhotovenie mechanickej 
upchávky:
uhlík/karbid kremi itý EPDM, typ 
AQ1EGG

SCP200/250HA-110/4/T4-R1/E0

Vlastnos Hodnota Poznámka

Po et otá ok 2 900, 1 450, 980 1/min V závislosti od verzie
Menovitá svetlos  DN 50 až 400
Štandard príruby PN 16/25 Prípadne ISO 7005-2
Povolená minimálna/maximálna teplota média 
- s mechanickou upchávkou [°C]
 - s upchávkovým tesnením [°C]

-8 až +120
-8 až +105

Minimálna/maximálna teplota okolia [°C] -16 až +40 Iné vyhotovenia na vyžiadanie
Relatívna vlhkos  vzduchu < 90 % Iné vyhotovenia na vyžiadanie
Maximálny prevádzkový tlak Spravidla 16 bar 25 bar v prípade ur itých vyho-

tovení
Izola ná trieda motora F Iné vyhotovenia na vyžiadanie
Druh ochrany motora IP 55
Elektrická ochrana motora – Nutné zabezpe i  na mieste 

inštalácie (v súlade 
s miestnymi ustanoveniami)

Hladina akustického tlaku (v závislosti od výkonu 
motora)

Pozri typový štítok na motore 
alebo listy technických údajov

Povolené erpané médiá Vykurovacia voda pod a 
VDI 2035, chladiaca voda
Studená voda

Zmes vody a glykolu do 40 % obj. 
Teplota 40 °C pri koncentrá-
ciách od 20% do 40% obj.

V prípade iných médií sa obrá te 
na spolo nos  Wilo 

Štandardné vyhotovenie

Štandardné vyhotovenie

Len pri špeciálnych vyhotove-
niach

Elektrické pripojenie 3~230 V, 50 Hz (  4 kW)
3~400 V, 50 Hz (  5,5 kW)

V prípade iných hodnôt frek-
vencie a napätia sa obrá te na 
spolo nos  Wilo
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5.4 Rozsah dodávky
erpadlo môže by  dodané 

• ako kompletný agregát vrátane motora, základo-
vej dosky, spojky a ochrany spojky alebo 

• podobne ako vyššie, avšak bez motora, spojky 
a ochrany spojky alebo

• s vo ným koncom hriade a bez motora 
a základovej dosky

5.5 Príslušenstvo
• Protipríruba
• Základové skrutky
• Vyrovnávacie podložky

6 Popis a funkcia

6.1 Popis výrobku
erpadlá Splitcase môžu by  v jednostup ovom 

alebo dvojstup ovom vyhotovení. Konštrukcia 
tohto druhu erpadiel je relatívne jednoduchá, 
pretože teleso erpadla je pozd ž osi erpadla roz-
delená na dve asti. Tak možno normálnu údržbu 
vykonáva  bez presúvania agregátu erpadla 
alebo potrubí.

6.1.1 Teleso erpadla
Teleso erpadla má špirálovitú formu a pozostáva 
z dvoch liatinových dielov, ktoré sú pozd ž osi er-
padla spojené pomocou skrutiek. Tesnos  medzi 
prírubami obidvoch dielov telesa erpadla zabez-
pe uje papierové tesnenie. Pre presné umiestne-
nie oboch polovíc telesa erpadla a telies/držiakov 
ložísk sa používajú centrovacie kolíky.
Prípojky na strane nasávania a výtlaku sú integrál-
nou sú as ou telesa erpadla, ktoré okrem toho 
zah a aj pätky. Prípojky na strane nasávania 
a výtlaku sú vybavené otvormi pre pripojenie 
manometra a vypúš anie erpadla. Dolný diel 
telesa erpadla obsahuje drážky pre upevnenie 
vodiacich ložísk. Mazacie potrubia tesniacich sys-
témov sú v hornej asti telesa pripojené prostred-
níctvom otvorov. Horná as  erpadla okrem toho 
zah a aj odvzduš ovací kohút pre u ah enie 
nasávania erpadla. 
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Podrobnosti o pripojeniach

. erpadlo CG PG PM AC CDS CDD CD GD VG TG
1 SCP 50-220 HA 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 – 1/4 M8 –
2 SCP 50-180 HA 1/4 1/4 3/8 3/8 1/4 1/4 – 3/4 M8 –
3 SCP 50-340 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 –
4 SCP 50-340 DS 3/8 3/8 1/2 3/8 3/8 3/8 3/8 3/4 M8 –
5 SCP 65-390 HS 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 –
6 SCP 80-230 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 –
7 SCP 80-200 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 –
8 SCP 80-380 DS 3/8 3/8 1/2 3/8 3/8 3/8 1/2 3/4 M8 –
9 SCP 80-340 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 –
10 SCP 80-360 DS 3/8 3/8 3/4 3/8 1/2 1/2 – 1/2 M8 –
11 SCP 100-270 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
12 SCP 100-280 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
13 SCP 100-360 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
14 SCP 100-400 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
15 SCP 100-410 DS 3/8 3/8 3/4 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2 M8 M8
16 SCP 125-290 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
17 SCP 125-330 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
18 SCP 125-440 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
19 SCP 125-470 HA 3/8 3/8 3/4 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
20 SCP 125-460 DS 3/8 3/8 3/4 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
21 SCP 150-290 HA 3/8 3/8 1 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
22 SCP 150-390 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
23 SCP 150-350 HA 3/8 3/8 3/4 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
24 SCP 150-450 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
25 SCP 150-580 HA 3/8 3/8 1 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
26 SCP 150-530 HA 3/8 3/8 1 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
27 SCP 150-460 DS 1/2 1/2 3/4 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2 M8 M8
28 SCP 200-310 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
29 SCP 200-320 HA 3/8 3/8 3/4 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
30 SCP 200-370 HA 3/8 3/8 3/4 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
31 SCP 200-360 HB 3/8 3/8 3/4 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
32 SCP 200-390 HA 3/8 3/8 1 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
33 SCP 200-440 HA 3/8 3/8 1 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
34 SCP 200-460 HA 3/8 3/8 1 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
35 SCP 200-550 HA 3/8 3/8 1 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
36 SCP 200-480 HA 3/8 3/8 1 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
37 SCP 200-560 HA 3/8 3/8 1 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
38 SCP 200-660 DV 3/8 3/8 1 3/8 1 1 – 1 M8 M8
39 SCP 250-250 HA 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2 – 3/4 M8 M8
40 SCP 250-390 HA 3/8 3/8 1 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
41 SCP 250-360 HA 3/8 3/8 1 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
42 SCP 250-450 HA 3/8 3/8 1 3/8 1/2 1/2 – 1 M8 M8
43 SCP 250-570 HA 3/8 3/8 1 3/8 1/2 1/2 – 1 M8 M8
44 SCP 250-700 DV 3/8 3/8 1 3/8 1 1 – 1- 1/4 M8 M8
45 SCP 250-740 DV 3/8 3/8 1 3/8 1 1 – 1- 1/4 M8 M8
46 SCP 300-330 HB 3/8 3/8 1 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
47 SCP 300-380 HA 3/8 3/8 1 3/8 1 1 – 3/4 M8 M8
48 SCP 300-400 HA 3/8 3/8 1 3/8 3/4 3/4 – 3/4 M8 M8
49 SCP 300-490 HA 3/8 3/8 1 3/8 1 1 – 1 M8 M8
50 SCP 300-570 HA 3/8 3/8 1 3/8 1 1 – 1 M8 M8
51 SCP 300-660 DV 3/8 3/8 1-1/2 3/8 1 1 – 1 M8 M8
52 SCP 350-500 HA 3/8 3/8 1 3/8 1 1 – 1 M8 M8
53 SCP 350-470 HA 3/8 3/8 1 3/8 1 1 – 1 M8 M8
54 SCP 400-540 HA 3/8 3/8 1 3/8 1 1 – 1 M8 M8
55 SCP 400-480 HA 3/8 3/8 1 3/8 1 1 – 1 M8 M8
56 SCP 400-550 HA 3/8 3/8 1 3/8 1 1 – 1 M8 M8
57 SCP 400-710 HA 3/8 3/8 1 3/8 1 1 – 1-1/4 M8 M8
58 SCP 400-660 DV 1/2 1/2 1 3/8 1 1 – 1 M8 M8

CG: Compound Ground (uzemnenie); PG: Pressure Gauge (manometer); PM: Priming (nasávanie); AC: Air Cock (odvzduš ovací kohút); CDS: Casing Drain 
(Suction) (vypúš anie telesa - strana nasávania); CDD: Casing Drain (Delivery) (vypúš anie telesa - strana výtlaku); CD: Casing Drain (vypúš anie telesa); 
GD: Gland Drain (vypúš anie cez upchávku); VG: Vibration Gauge (mera  vibrácií); TG: Temperature Gauge (mera  teploty);
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6.1.2 Tesnenie obežného kolesa 
Pre prevenciu prenikania kvapaliny erpadla od 
strany výtlaku obežného kolesa k strane nasáva-
nia je k dispozícii tesnenie obežného kolesa. Medzi 
tesnením obežného kolesa a vstupom obežného 
kolesa sa nachádza ve mi malá medzera. Táto malá 
medzera má zásadný význam pre bezchybný 
výkon erpadla a v pravidelných intervaloch je 
nutné obnovova  jej pôvodnú ve kos . Tesnenia 
obežných kolies sa osádzajú do drážky v dolnej 

asti telesa (drážka a pružina), pri om pri oto nom 
pohybe ich pridržiava horná as  telesa. Poistný 
kolík pre zaistenie obežného kolesa je zalisovaný.

6.1.3 Tesniaci systém
Aby na mieste, kde hriade  vystupuje z telesa er-
padla, nedochádzalo k únikom, možno na oboch 

stranách namontova  upchávkové tesnenia alebo 
mechanické upchávky.

Upchávka
Pri erpadlách SCP možno použi  pletenú bavlnu 
s impregnáciou z oleja a koloidného grafitu.

Mechanická upchávka 
Pri erpadlách SCP sa používajú mechanické 
upchávky Burgmann MG1 alebo M74.

6.1.4 Oto né diely
Oto ná as  erpadiel SCP pozostáva z nasledujú-
cich dielov.

Vyhotovenia erpadiel s upchávkovým tesnením

. Popis dielu . Popis dielu

1 Hriade 13 Kruhový tesniaci krúžok
2 Obežné koleso 14 Kryt ložiska (na strane pohonu)
3 Tesné pero obežného kolesa 15 Ložisko (na strane pohonu)
4 Objímka 16 Teleso ložiska (na strane pohonu)
5 Tesnenie obežného kolesa 17 Kryt ložiska (nie na strane pohonu)
6 Matica objímky 18 Ložisko (nie na strane pohonu)
7 Dištan ná objímka ložiska 19 Poistná podložka
8 Vodiace ložisko 20 Poistná matica
9 Kruhový medzikus 21 Teleso ložiska (nie na strane pohonu)
10 Veko upchávky 22 Tesné pero
11 Upchávkové tesnenie 23 Rozstrekovací krúžok
12 Oporný krúžok 24 Poistný kolík, tesnenie obežného kolesa
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Oto né diely zah ajú hriade , ktorý prostredníc-
tvom tesného pera pohybuje jedným alebo dvomi 
obežnými kolesami, ako aj vymenite né objímky 
hriade a, ktoré na oboch stranách pridržiava náboj 
kolesa a ktoré chránia hriade  pred koróziou 
a opotrebením. Koleso je pridržiavané pomocou 
matíc a pridržiavacích matíc objímky hriade a. 
Tieto matice majú protichodné závity, ktoré 
zabra ujú uvo neniu oto ných dielov pri otá aní.

Rotor erpadla je upevnený v gu ô kových ložis-
kách, ktoré sú na oboch stranách namontované na 
telese erpadla. Vodiace ložiská sa nachádzajú 
v dolnej asti telesa. Vodiace ložiská sa nachá-
dzajú na oboch stranách hriade a na objímke 
v dolnej asti telesa. Pomocou týchto vodiacich 
ložísk je erpané médium vedené k vstupu obež-
ného kolesa. Ich zadná strana pridržiava upcháv-
kové tesnenie. Na oboch stranách hriade a sa za 
držiakmi protikrúžkov nachádzajú rozstrekovacie 
krúžky.

Vyhotovenia erpadiel s mechanickou upchávkou

. Popis dielu . Popis dielu

1 Obežné koleso 13 Kryt ložiska (na strane pohonu)
2 Hriade 14 Ložisko (na strane pohonu)
3 Tesnenie obežného kolesa 15 Teleso ložiska (na strane pohonu)
4 Tesné pero obežného kolesa 16 Oporný krúžok
5 Objímka 17 Kryt ložiska (nie na strane pohonu)
6 Kruhový tesniaci krúžok 18 Ložisko (nie na strane pohonu)
7 Dištan ná objímka ložiska 19 Poistná podložka
8 Matica objímky 20 Poistná matica
9 Vodiace ložisko 21 Teleso ložiska (nie na strane pohonu)
10 Mechanická upchávka 22 Tesné pero
11 Závitový kolík 23 Rozstrekovací krúžok
12 Veko upchávky 24 Poistný kolík, tesnenie obežného kolesa



Sloven ina

208 WILO SE 03/2015

7 Inštalácia a elektrické pripojenie 
(systém motora, erpadla a spojky)

NEBEZPE ENSTVO! Nebezpe enstvo pomliaž-
denia!
Inštaláciu a demontáž výrobku musia vykonáva  
minimálne dve osoby.
Je nutné prija  opatrenia, ktoré zabránia zdržia-
vaniu sa osôb pod visiacimi bremenami. Okrem 
toho je tiež zakázané presúva  visiace bremená 
ponad nechránené pracoviská, na ktorých sa 
nachádzajú osoby. Upev ovacie prvky je nutné 
zvoli  v súlade s aktuálnymi podmienkami 
(po asie, závesný systém, bremeno at .) 
a s hmotnos ou výrobku.
VAROVANIE! Nebezpe enstvo poranenia osôb!
Práce súvisiace s inštaláciou a elektrickým pri-
pojením smú vykonáva  len odborníci, pri om 
musia dodržiava  miestne predpisy. V tomto 
odseku sa nachádzajú pokyny týkajúce sa odpo-
rú aných metód inštalácie erpadiel na betó-
nové základy. Pri inštalácii je nutné dba  najmä 
na montážne výkresy zákazníka a dodávate a, 
aby bolo zaru ené, že erpadlo je vzh adom na 
správnu referen nú rovinu presne umiestnené.

Je nutné dodržiava  platné predpisy týkajúce sa 
prevencie úrazov.

VAROVANIE! Nebezpe enstvo zásahu elektric-
kým prúdom!
Je nevyhnutné vylú i  akéko vek nebezpe en-
stvá súvisiace so zásahom elektrickým prúdom.
Je nutné dodržiava  všetky pokyny uvedené 
v miestnych alebo všeobecných predpisoch 
[napríklad IEC, VDE at .] alebo v smerniciach 
miestnych dodávate ov energií.

7.1 Inštalácia erpadla vybaveného len hriade om
Pre ú ely inštalácie erpadla s nechráneným hria-
de om na základovú dosku sa odporú a použi  
konštruk né diely (spojka, ochrana spojky, motory 
a základové dosky) od spolo nosti Wilo.
Tieto konštruk né diely musia v každom prípade 
sp a  predpisy ES a ochrana spojky musí zodpo-
veda  norme EN 953.

7.1.1 Výber motora
Je nutné zvoli  motor s dostato ne ve kou výko-
novou rezervou pre príkon erpadla. Nasledujúca 
tabu ka slúži ako orienta ná pomôcka pri výbere.

Príklad:
• Prevádzkový bod: 100 m3/h – 35 m – ú innos  

erpadla 78 %
• Príkon erpadla: 12,5 kW
• Výkon elektromotora (vrátane tolerancie):

12,5 * 1,15 = 14,3 kW
• Dostupný menovitý výkon motora IEC: 15 kW

Je nutné použi  pätkový motor (IM 1001) pod a 
IEC 34-1.

7.1.2 Výber spojky
Pre spojenie erpadla a motora je nutné použi  
poloelastickú spojku.
Konštruk nú ve kos  spojky je nutné zvoli  
v závislosti od odporú aní výrobcu. Je nevyhnutné 
dodržiava  pokyny výrobcu týkajúce sa inštalácie 
spojky medzi erpadlo a motor (spojka musí zod-
poveda  norme EN 349). Nastavenie polohy er-
padla a motora je nutné po ich upevnení na základ 
a po pripojení k potrubiam skontrolova  a v prípade 
potreby upravi . Okrem toho je nutné po dosia-
hnutí normálnej prevádzkovej teploty vykona  
opätovnú kontrolu. Ochrana spojky musí zodpo-
veda  európskej bezpe nostnej norme EN 95S3, 
aby po as prevádzky nemohlo dôjs  ku kontaktu 
s oto nými dielmi.

7.1.3 Výber základovej dosky
Zvolená základová doska musí zodpoveda  miest-
nym predpisom. Musí by  dostato ne ve ká 

a stabilná na to, aby dokázala bezpe ne unies  
erpadlo a motor.

7.1.4 Inštalácia agregátu
Nastavte polohu erpadla a motora spolu 
s polovicami spojky a upevnite ich tak, aby po as 
prevádzky nemohlo dôjs  k ich presunutiu. Odpo-
rú ame použi  ochranu spojky od spolo nosti 
Wilo, ktorá je k dispozícii ako príslušenstvo.

7.2 Inštalácia agregátu erpadla
• Pred vykonávaním inštala ných prác je nutné 

skontrolova , i stroj nevykazuje poškodenia, ku 
ktorým mohlo dôjs  po as manipulácie, prepravy 
a skladovania.

• Inštalácia v interiéroch: erpadlo je nutné nainšta-
lova  na dobre vetranom mieste, ktoré je chránené 
pred mrazom a vlhkos ou.

• V okolí agregátu erpadla je pre ú ely vykonávania 
údržby nutné zachova  dostato ne ve ký vo ný 
priestor. Pre zdvíhacie zariadenia musí by  k dis-
pozícii vo ný prístup k agregátu erpadla.

• Inštalácia v exteriéroch:
• Agregát erpadla je nutné chráni  pred silným 

vetrom, daž om a iasto kami, ktoré by mohli 
poškodi  motor.

• Agregát nesmie by  vystavený priamemu slne -
nému žiareniu.

• Agregát erpadla musí by  pomocou nemrznú-
ceho roztoku chránený pred mrazom.

Príkon erpadla P2  4 kW 4 kW < P2  10 kW 10 kW < P2  40 kW 40 kW  P2

Odporú aná výkonová 
rezerva

25 % 20 % 15 % 10 %



Sloven ina

Návod na montáž a obsluhu Wilo-SCP 209

OPATRNE! Riziko vzniku vecných škôd!
Uvedené minimálne/maximálne hodnoty pre 
teplotu okolia je nutné zabezpe i  dostato ným 
vetraním/kúrením.

• Všetky zváracie práce na potrubiach je nutné 
vykona  pred inštaláciou erpadla.
OPATRNE! Riziko vzniku vecných škôd!
Ne istoty pochádzajúce z potrubného systému 
môžu pri prevádzke spôsobi  poškodenie er-
padla. Potrubia je nutné pred inštaláciou agre-
gátu erpadla dôkladne vy isti  a prepláchnu .

• Na stúpajúcu a klesajúcu stranu erpadla je nutné 
namontova  uzatváracie posúva e.

7.2.1 Základy (obr. 2, 3)
Základ musí by  dostato ne stabilný na to, aby 
dokázal pohlti  vibrácie a zaru oval trvalý a pevný 
podklad pre základovú dosku. Základ je nutné 
nadimenzova  ve koryso. 
Ako všeobecné pravidlo platí, že hmotnos  
základu sa musí rovna  dvojnásobku až trojná-
sobku hmotnosti agregátu erpadla. Toto je dôle-
žité pre zachovanie nastavenia polohy priamo pri-
pojeného agregátu. Horná hrana základu sa musí 
nachádza  približne 25,4 mm pod plánovanou 
úrov ou výšky základu, aby bolo možné vykona  
zaliatie. Pomocou šablóny je nutné do betónu 
zapusti  základové skrutky príslušnej ve kosti 
(pozri obr. 3). 

1 Podložky
2 Vrstva malty
3 Betón

INFORMÁCIA: 
Povrch základu ponechajte nevyhladený! Nevy-
hladzujte ho pomocou murárskej lyžice.

• Je nutné použi  rúrové puzdro s priemerom, ktorý 
zodpovedá približne 2,5-násobku priemeru skru-
tiek, aby bolo možné skrutkami pohybova  pre 
dosiahnutie ich definitívnych polôh. Pri inštalá-
ciách, pri ktorých sa o akáva vysoká hladina hluku, 
je nutné základ vytvori  v jame, ktorá musí by  
obložená vhodným izola ným materiálom zabra-

ujúcim prenosu vibrácií do zeme.
OPATRNE! Riziko vzniku vecných škôd!
Pri u ahovaní skrutkových spojov nedržte er-
padlo za motor resp. modul. Namiesto toho 
umiestnite skrutkový k ú  na nasávacie resp. 
výtla né hrdlo.

• Kontrola vytvorených povrchov základovej dosky 
pomocou vodováhy neposta uje, pretože pri 
takejto metóde nemusia by  zistené ur ité druhy 
chýb alebo hodnoty budú nesprávne považované 
za také, ktoré sú ešte v rámci prijate ných limitov. 
Možné deformácie sú znázornené na obr. 4. Preto 
je nutné použi  nosník v tvare I ako šablónu spolu 
s presnou vodováhou.

7.2.2 Nivelácia a inštalácia základovej dosky
OPATRNE! Riziko vzniku vecných škôd!
Pri dodaní erpadiel a motorov namontovaných 
na spolo nej základovej doske bola pred odosla-
ním vykonaná kontrola nastavenia ich polohy. 
Po as prepravy alebo pri skladovaní však môže 
dôjs  k zmenám tohto nastavenia.

• Pre niveláciu základovej dosky je nutné použi  
nosník v tvare I ako šablónu a presnú vodováhu 
(s presnos ou 0,02 mm / meter). Nosník v tvare I 
musí prilieha  k upraveným povrchom základovej 
dosky alebo prípadne k nivela ným prvkom. Tieto 
upravené povrchy, ku ktorým prilieha vodováha, 
musia by  isté a nesmú sa na nich nachádza  
zvyšky farby, výronky at .

• Pod a výkresu celkového usporiadania skontro-
lujte referen nú polohu základového rámu. Výšku 
základovej dosky prispôsobte pomocou vyrovná-
vacích podložiek medzi základovou doskou a pod-
ložkami tak, aby bola vo vodorovnej polohe a aby 
ju podložky podopierali vo výške potrebnej pre 
pripojenie nasávacieho a výtla ného hrdla. Na 
kontrolu vodorovnej polohy dvoch oproti sebe sa 
nachádzajúcich nivela ných prvkov je nutné pou-
ži  nosník v tvare I spolu s presnou vodováhou. 
Povolená odchýlka od vodorovnej polohy je 
0,05 mm na 250 mm.

• Po nastavení základovej dosky do vodorovnej 
polohy zalejte len základové skrutky. Je nutné 
dba  na to, aby nedošlo k zmene zvislej polohy 
základových skrutiek. Pre zalievanie použite zmes 
cementu, piesku a štrku (menšieho ako 12 mm) 
v pomere 1:1:2. Alternatívne možno použi  aj 
rýchlo tuhnúcu maltu.

• Po stuhnutí malty je nutné rovnomerne utiahnu  
základové skrutky. Je nutné dba  na to, aby ste 
základové skrutky neu ahovali príliš ve kou silou. 
V opa nom prípade by mohlo dôjs  k deformácii 

Základová skrutka
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základovej dosky alebo k uvo neniu základových 
skrutiek v malte. 

• Po stuhnutí malty je nutné rovnomerne utiahnu  
základové skrutky. Je nutné dba  na to, aby ste 
základové skrutky neu ahovali príliš ve kou silou. 
V opa nom prípade by mohlo dôjs  k deformácii 
základovej dosky alebo k uvo neniu základových 
skrutiek v malte.

7.2.3 Nastavenie polohy erpadla a motora
• Po nastavení vodorovnej polohy je nutné pripoji  

nasávacie a výtla né potrubia. Je nutné skontrolo-
va  nastavenie polohy erpadla a motora a následne 
vykona  zaliatie základovej dosky maltou. Pre 
vytvrdnutie malty je potrebných minimálne 7 dní. 
Je nutné použi  rovnakú maltovú zmes ako pri 
zalievaní základových skrutiek. Okrem toho odpo-
rú ame, aby ste po vytvrdnutí malty vyplnili 
všetky duté priestory v základovej doske.

• V nasledujúcej asti sú uvedené metódy kontroly 
nastavenia polohy hriade a, ktoré sú odporú ané 
v norme BS-3170 z roku 1972 (Príloha A). Táto 
metóda je nezávislá od presnosti rozmerov spojky 
a hriade a, a preto na u sprie ené polovice spojky 
alebo zmena stredu vonkajšieho priemeru spojky 
nemajú vplyv. Pred nastavením polohy pootá ajte 
každým hriade om, aby ste skontrolovali, i ložiská 
vykazujú ahký chod a i je hodnota radiálneho 
hádzania max 0,1 mm. Uistite sa, že pri otá aní 
hriade a agregátu erpadla nemôže dôjs  k žiad-
nym poškodeniam. Spojenie polovíc spojky by 
malo by  dos  vo né a obe polovice musia by  
nezávisle od seba pohyblivé. V opa nom prípade 
môžu meracie prístroje indikova  nesprávne 
výsledky. Ak pevne osadené kolíky alebo pružiny 
bránia takémuto vo nému spojeniu, je nutné ich 
odstráni . Prie ne cez obe polovice spojky je nutné 
vyzna i  iaru. Merania potom možno vykonáva  
len vtedy, ke  sú zna ky na oboch poloviciach 
spojky v jednej línii.

OPATRNE! Riziko vzniku vecných škôd!
Všetky nastavenia (uhlové aj radiálne) je nutné 
vykonáva  pri sú asnom použití 3 íselníkových 
indikátorov.

Uhlové nastavenie polohy
• Po oddelení hnacej jednotky od napájania elek-

trickým prúdom upevnite oba íselníkové indiká-
tory k navzájom diametrálne proti ahlým bodom 
na jednej polovici spojky alebo na hriadeli nachá-
dzajúcom sa za ou, pri om piest indikátora musí 
prilieha  k zadnej strane druhej polovice spojky 
(pozri obr. 5). Otá ajte spojkovou jednotkou. 

íselníkové indikátory musia by  vertikálne zarov-
nané a ukazova  hodnotu nula. Oto te spojku o 
180° a pozna te si hodnoty uvedené na indikáto-
roch. Tieto hodnoty by mali by  rovnaké, pri om 
nemusí ís  nevyhnutne o nulové hodnoty. Prija-
te né sú aj kladné alebo záporné hodnoty, ak sú 
kladné resp. záporné v rovnakej miere. V prípade 
potreby upravte polohu jednej z jednotiek. Otá-

ajte spojkovou jednotkou. íselníkové indikátory 
musia by  horizontálne zarovnané a ukazova  
hodnotu nula. Oto te spojku o 180° a zopakujte 
vyššie uvedený postup.

Radiálne nastavenie polohy
• K jednej zo spojok alebo k hriade u upevnite ísel-

níkový indikátor tak, ako je to znázornené na 
obr. 5. Piest íselníkového indikátora pritom musí 
prilieha  k okraju druhej polovice spojky. íselní-
kový indikátor nastavte na nulu. Otá ajte spojku 
a po každom pooto ení o štvrtinu celého oto enia 
si pozna te výsledok merania. Všetky odchýlky pri 
výsledkoch merania poukazujú na nesprávne 
nastavenie. V takomto prípade je nutné meni  
polohu jednej z jednotiek dovtedy, kým výsledky 
merania pri každom pooto ení o štvrtinu celého 
oto enia nebudú rovnaké alebo v rámci uvede-
ných tolerancií. Pozri obr. 5

Tolerancie nastavenia 

Po et otá ok 
erpadla

Uhlové nasta-
venie polohy

Radiálne 
nastavenie 

polohy

A < 1 000/min 0,15 mm TIR 0,15 mm TIR
B > 1 000/min 

až 1 800/min
0,1 mm TIR 0,15 mm TIR

C 1 800/min 
až 3 000/min

0,05 mm TIR 0,1 mm TIR

TIR = Total Indicated Reading (celkový údaj uvedený na indikátore)
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Vzdialenos  medzi polovicami spojky pri erpad-
lách SCP 

7.2.4 Pripojenie potrubí
Potrubia nesmú za ažova  teleso erpadla - ani 
vplyvom vlastnej hmotnosti a ani v dôsledku u a-
hovania nesprávne nainštalovaných potrubí 
(obr. 6). Všetky potrubia, ktoré sú pripojené 
k erpadlu, musia by  kompletne podopreté. Prí-
ruby potrubí nachádzajúce sa oproti sebe musia 

by  paralelne umiestnené a všetky otvory pre 
skrutky sa musia prekrýva  (maximálne povolené 
hodnoty síl pôsobiacich na príruby sú uvedené 
v tabu ke). Preto je po pripojení potrubí dôležité 
opätovne vykona  kontrolu nastavenia polohy 

erpadla a motora. Akúko vek odchýlku 
v nastavení je nutné upravi  presunutím alebo 
podopretím potrubí. 

V prípade náro ného erpania na strane nasávania 
je pre ú ely stabilizácie prietoku nutné pred nasá-
vacie hrdlo nainštalova  potrubie s d žkou rovna-
júcou sa 15-násobku ve kosti priemeru nasáva-
cieho hrdla.

• Rýchlos  prietoku v nasávacom alebo prítokovom 
potrubí nesmie by  nikdy vä šia ako 2-3 m/s.

• Rýchlos  prietoku je v prípade potreby nutné zní-
ži , aby boli splnené požiadavky na výšku udržia-
vajúcu tlak erpadla a aby bolo možné kontrolova  
straty nasávacieho potrubia (pozri obr. 6).

Po et otá ok Vzdia-
lenos  
[mm]

990/min 1 450/min 2 900/min
– 3 - 55 kW 3 - 55 kW 2 - 4
90 - 120 
kW

75 - 250 kW 75 - 560 kW 2 - 6

120 kW 250 kW 560 kW 3 - 8

Teleso erpadla nesmie by  namáhané
a: príruba erpadla; b: potrubná prípojka

MAXIMÁLNE PRÍPUSTNÉ SILY A MOMENTY PÔSOBIACE NA ERPADLÁ SCP A PRÍRUBY Z LIATINY 
Sily [N] a momenty [Nm]

Menovité šírky príruby
Sily (N) a momenty (Nm)

Ve kos
príruby [mm]

50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Hrdlá, na oboch 
stranách

Fx 710 890 1 070 1 420 2 490 3 780 5 340 6 670 7 120 8 450 9 335 10 000
Fy 890 1 130 1 330 1 780 3 110 4 890 6 670 8 000 8 900 10 230 1 115 7 780
Fz 580 710 890 1 160 2 050 3 110 4 450 5 340 5 780 6 670 7 335 7 890
Fr 1 280 1 640 1 920 2 560 4 480 9 620 9 630 11 700 12 780 14 850 16 230 17 650

Každé hrdlo Mx 460 690 950 1 330 2 300 3 530 5 020 6 100 6 370 7 320 7 675 7 945
My 230 435 470 680 1 180 1 760 2 440 2 980 3 120 3 660 3 905 4 175
Mz 350 530 720 1 000 1 760 2 580 3 800 4 610 4 750 5 420 5 725 6 060
Mr 620 970 1 280 1 800 3 130 4 710 6 750 8 210 8 540 9 820 10 235 10 775
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7.2.5 Nasávacie potrubie
Optimálne usporiadanie inštalácie erpadla pre 
prítokovú a nasávaciu prevádzku je uvedené na 
obr. 7. Zabezpe te, aby nemohlo dôjs  k vytvára-
niu vzduchových káps. Rôzne menovité svetlosti 
nasávacieho hrdla a nasávacieho potrubia je nutné 
vykompenzova  pomocou excentrických precho-
dových kusov.

• Pred nasávacím potrubím by malo by  nainštalo-
vané sito s filtra nou plochou rovnajúcou sa mini-
málne trojnásobku ve kosti prierezu potrubia (cca 
100 ôk/cm²).

• Nasávací otvor nasávacieho potrubia sa musí 
nachádza  výrazne pod úrov ou výšky hladiny 
a musí by  vybavený sitom. 

• Pre prevenciu príliš ve kých prítokových strát, 
ktoré môžu negatívne ovplyvni  dopravný výkon, 
je nutné sito nainštalova  v dostato nej vzdiale-
nosti od zeme. Odporú ame skontrolova , i nie sú 
prítomné netesnosti.

• V prítokovom potrubí musí by  nainštalovaný 
uzatvárací ventil. Pri údržbových prácach musí by  
tento ventil zatvorený. Pre prevenciu vytvárania 
vzduchových káps by mal by  uzatvárací ventil 
nainštalovaný v uzávere vretena, iže vtedy, ke  
sa vreteno nachádza v horizontálnej polohe alebo 
ukazuje vertikálne smerom nadol. 

1) Excentrický reduk ný kus 
(nasávacie potrubie) 
alebo koncentrický reduk ný kus (výtla né 
potrubie)

2) Uzatváracia armatúra
3) Nasávacie potrubie
4) Koleno
5) Pätkový ventil so sitom
6) Uzatváracia armatúra
7) Regula ný ventil

7.2.6 Výtla né potrubie
OPATRNE! Nebezpe enstvo poškodenia er-
padla!
Pri chýbajúcom spätnom ventile hrozí nebezpe-

enstvo popraskania telesa erpadla vplyvom 
tlakových rázov. V dôsledku spätného toku 
môže dôjs  k vážnym poškodeniam ložísk 
a mechanickej upchávky.
Pre reguláciu prietoku musí by  za erpadlom 
nainštalovaný ventil. Pri používaní spätných ven-
tilov musí ich zatváranie prebieha  ahko. Je nutné 
zabráni  tlakovým rázom.

7.2.7 Upchávkové tesnenie (obr. 9)
OPATRNE! Riziko rýchleho opotrebenia alebo 
netesností!
S tesnením zaobchádzajte opatrne. Nesmie sa 
dosta  do kontaktu s podlahou alebo zne iste-
nými povrchmi. V opa nom prípade hrozí nebez-
pe enstvo jeho zne istenia prachom alebo inými 
ne istotami. Pri inštalácii dôrazne neodporú-

ame používa  kladivo.
erpadlá opúš ajú naše závody s upchávkami bez 

tesnenia. V opa nom prípade by hrozilo nebezpe-
enstvo zostarnutia tesnenia. Tesnenie je zaba-

lené v papieri neprepúš ajúcom mastnotu 
a dodáva sa spolu s erpadlom. Pri vä šine aplikácií 
je nutné použi  najmäkšie tesnenie, iže bavlnenú 
tkaninu impregnovanú olejom a koloidným grafi-
tom. Odrežte potrebný po et a d žky tesnenia tak, 
aby každý kus raz ovinul objímku hriade a až po 
koniec. Konce tesnenia musia by  odrezané pod 
uhlom 45°. Po vy istení upchávky a objímok hria-
de a zave te tesnenie do upchávky. Každý krúžok 
je nutné pomocou veka upchávky samostatne 
zasunú  do príslušnej polohy. Pripojenie jedného 
krúžku musí s pripojeniami svojich susedných 
krúžkov zviera  uhol 180 stup ov. Kruhový 
medzikus, ktorý je sú as ou dodávky, je nutné vo 
vhodnom momente po as inštalácie tesnenia vlo-
ži  do upchávky tak, aby bol zarovnaný s prípojkou 
chladiacej vody. Následne nainštalujte veko 
upchávky tak, aby bolo v jednej rovine s telesom 

erpadla. Maticu utiahnite o nie o silnejšie ako 
rukou.

7.2.8 Mechanická upchávka
OPATRNE! Nebezpe enstvo poškodenia er-
padla!

erpadlo nikdy nezapínajte vtedy, ke  sa v om 
nenachádza kvapalina. V opa nom prípade dôjde 
k okamžitému poškodeniu mechanickej 
upchávky.
Po as inštalácie erpadla nie je potrebná žiadna 
reálna prevádzka. Pred zapnutím sie ového spí-
na a je nutné erpadlo len naplni  a odvzdušni .

Usporiadanie inštalácie erpadla
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7.2.9 Prípojky pre manometer
OPATRNE! Nebezpe enstvo vytekania média!
Manometer nikdy nepripájajte k erpadlu vtedy, 
ke  je systém pod tlakom.
Prípojky pre manometer sa nachádzajú na telese 

erpadla v tesnej blízkosti prírub. Manometer 
možno pripoji  na strane nasávania a na strane 
výtlaku.

7.2.10 Elektrické pripojenie
VAROVANIE! Nebezpe enstvo zásahu elektric-
kým prúdom!
Elektrické pripojenie musí vykona  elektrikár, 
ktorý v súlade s príslušnými miestnymi pred-
pismi [napríklad predpisy VDE] disponuje opráv-
nením od miestneho dodávate a elektrickej 
energie.

• Druh prúdu a napätie pripojenia na sie  musia zod-
poveda  údajom uvedeným na typovom štítku.

• Pri inštalácii a pripájaní dbajte na pokyny uvedené 
v návodoch na montáž a obsluhu motora 
a ovládacích panelov. Motory a elektrické ovláda-
cie panely sú napájané jednofázovým striedavým 
prúdom alebo priemyselným silnoprúdom.

• Elektrické pripojenie je vytvorené pomocou pev-
ného sie ového pripájacieho vedenia.

• Je nutné dodržiava  miestne predpisy.
• Zabezpe te, aby bolo možné všetky zdroje elek-

trickej energie odizolova  a zablokova . Ak došlo 
k zastaveniu stroja bezpe nostným zariadením, 
tak stroj musí zosta  vypnutý až do odstránenia 
poruchy.

• Elektrický systém (stroj vrátane ochranných zaria-
dení a oblasti ovládania) musí by  vždy uzemnený. 
Pri realizácii uzemnenia zodpovedajúceho kon-
cepcii motora a sp ajúceho príslušné predpisy 
a normy dbajte na výkres celkového usporiadania 

erpadla a návody na montáž a obsluhu motorov 
a ovládacích panelov. To platí aj pri vo be správnej 
ve kosti uzem ovacích svoriek a upev ovacích 
prvkov.

• Za žiadnych okolností sa pripájacie káble nesmú 
dotýka  potrubia, erpadla alebo skrine motora.

• Ak existuje možnos , že osoby prídu do styku so 
strojom a erpaným médiom (napríklad na stave-
niskách), uzemnené spojenie je nutné vybavi  aj 
ochranným zariadením proti chybnému prúdu.

• Pre zabezpe enie ochrany pred kvapkajúcou 
vodou a od ah enia ahu káblových prípojok je 
nutné použi  káble s vhodným vonkajším prieme-
rom, pri om káblové priechodky musia by  upev-
nené skrutkami. Okrem toho musia by  káble 
v blízkosti skrutkových spojov zahnuté do 
výpustných slu iek, aby sa zabránilo nahromade-
niam kvapkajúcej vody. Neobsadené káblové prie-
chodky uzavrite pomocou prítomných tesniacich 
krúžkov a pevne ich zaskrutkujte.

7.2.11 Prevádzka s frekven ným meni om 
Po et otá ok erpadla možno pri dodržiavaní pre-
vádzkových hrani ných hodnôt prispôsobova  
(pozri technické údaje). Elektromotor zabudovaný 
v erpadle možno pre ú ely prispôsobenia výkonu 

erpadla prevádzkovému bodu pripoji  k frek-
ven nému meni u. Pred pripojením frekven ného 
meni a sa pora te so spolo nos ou Wilo, i prí-
slušný motor možno prevádzkova  s meniacou sa 
frekvenciou. V každom prípade je nutné spolo -
nos  Wilo pri žiadosti o ponuku informova  o tom, 
že agregát má by  prevádzkovaný s frekven ným 
meni om, pretože táto skuto nos  môže ovplyv-
ni  výber motora.

• Meni  nesmie na svorkách motora nikdy vytvára  
napä ové špi ky vyššie ako 850 V a napä ové 
výkyvy U/ t vyššie ako 2 500 V/ s.

• Ak vyššie uvedené podmienky nie je možné splni , 
je nutné medzi frekven ný meni  a motor nain-
štalova  vhodný filter. Pri výbere filtra sa obrá te 
na výrobcu frekven ného meni a.

• Je nutné prísne dodržiava  návod na montáž 
a obsluhu od výrobcu frekven ného meni a.

• Nastavite ný minimálny po et otá ok nesmie by  
nižší ako 40 % menovitého po tu otá ok erpadla.

8 Uvedenie do prevádzky 
VAROVANIE! Nebezpe enstvo poranenia osôb!
Ochranné zariadenia na erpadla, motore 
a ovládacích paneloch elektrickej inštalácie sa 
nesmú odmontova  alebo zablokova . Pred uve-
dením do prevádzky musí ich funk nos  skon-
trolova  oprávnený technik. Informácie o elek-
trickej bezpe nosti a regula ných prístrojoch sú 
uvedené v príru kách k motoru a ovládaciemu 
panelu elektrickej inštalácie.
VAROVANIE! Nebezpe enstvo poškodenia er-
padla!

erpadlo neprevádzkuje mimo uvedeného pre-
vádzkového rozsahu. Prevádzka mimo prevádz-
kového bodu síce nemusí pre prevádzkovate a 
znamena  žiadne nebezpe enstvo, môže však 
zhorši  ú innos  erpadla alebo vies  k jeho 
poškodeniu. Prevádzka s ventilom zatvoreným 
dlhšie ako 5 minút sa neodporú a. V prípade 
horúcich kvapalín sa takáto prevádzka zásadne 
neodporú a. Zabezpe te, aby bola hodnota 
NPSH-A vždy vyššia ako hodnota NPSH-R.

8.1 Vy istenie pred uvedením do prevádzky

8.1.1 Prepláchnutie potrubí
Pri prvom uvedení do prevádzky a po opätovnom 
uvedení do prevádzky po vykonaní opravy je 
nutné prepláchnu  potrubia erpadla. Prepláchnu-
tím dôjde k odstráneniu ne istôt a usadenín 
nachádzajúcich sa v potrubí, ktoré by v opa nom 
prípade mohli poškodi  erpadlo.
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8.1.2 istenie gu ô kových ložísk
erpadlá SCP sú vybavené utesnenými, trvale 

mazanými ložiskami, ktoré nie je potrebné doda-
to ne premazáva . Gu ô kové ložiská bez trvalého 
mazania resp. ložiská, ktoré boli pred uvedením do 
prevádzky dlhšiu dobu skladované, je nutné vy is-
ti  a prepláchnu  pomocou terpentínovej náhrady 
alebo petroleja dobrej kvality. Pre tento ú el by sa 
nemali používa  už použitý olej/petrolej a bavl-
nené tkaniny, pretože môže dôjs  k vniknutiu 
cudzích prvkov a k poškodeniu ložiska. Následne 
je nutné ložiská premaza  príslušným množstvom 
maziva vhodnej kvality. Zoznam mazív sa nachá-
dza na konci tohto návodu na montáž a obsluhu.

8.2 Naplnenie a odvzdušnenie
Systém je nutné správne naplni  a odvzdušni  
pomocou odvzduš ovacieho kohúta. Chod er-
padla nasucho vedie k vzniku poškodení. Dbajte 
na to, že tento typ erpadla nie je samonasávací, 
a preto musia by  obežné koleso a teleso erpadla 
pred uvedením do prevádzky kompletne naplnené 

erpaným médiom.
VAROVANIE! Nebezpe enstvo poranenia osôb!
Pri kontakte s erpadlom hrozí nebezpe enstvo 
vzniku popálenín! V závislosti od prevádzko-
vého stavu erpadla alebo systému (teplota 
média) môže by  celé erpadlo ve mi horúce. 
OPATRNE! Nebezpe enstvo poškodenia tesnia-
ceho systému!
Ke  je erpadlo prevádzkované nasucho alebo 
len iasto ne naplnené, môže to vies  k zadretiu 
otá ajúcich sa vnútorných dielov.

8.2.1 erpadlá vo výtla nej prevádzke
Pri výtla nej prevádzke je nutné otvori  odvzduš-

ovací otvor v hornej asti telesa a ventil na 
mieste nasávania erpadla a vypusti  vzduch 
nachádzajúci sa v telese erpadla. Ke  z odvzduš-

ovacieho otvoru vystupuje médium bez obsahu 
vzduchu, erpadlo je správne naplnené. Po napl-
není a pred uvedením erpadla do prevádzky je 
nutné zatvori  odvzduš ovací otvor.

8.2.2 erpadlá so zápornou nasávacou výškou
erpadlá, ktoré médium nasávajú z výšky nachá-

dzajúcej sa pod úrov ou prítoku erpadla, možno 
naplni  dvomi spôsobmi:

• Ke  je prítokové potrubie vybavené spätným ven-
tilom, možno erpadlo a potrubie nap a  pros-
tredníctvom externého prítoku. Aplikovaný tlak 
pritom nesmie prekro i  maximálny povolený pre-
vádzkový tlak telesa erpadla. V ur itých prípa-
doch možno plnenie vykonáva  pomocou spät-
ného prívodu z výtla nej strany. 

• Druhým spôsobom je odsávanie vzduchu nachá-
dzajúceho sa v telese erpadla. Pri tejto metóde 
musia by  mechanické upchávky/upchávkové tes-
nenia vzduchotesné resp. utesnené kvapalinou 
prostredníctvom externého prítoku. Pri prevádzke 
odsávacích zariadení je nutné dba  na pokyny 
výrobcu. Spravidla je k dispozícii indikátor upozor-

ujúci na ukon enie procesu nap ania.

8.2.3 erpadlá s horúcimi erpanými médiami
erpadlá s horúcimi erpanými médiami sú pri 

nasávaní vo všeobecnosti pod tlakom. Ke  je tlak 
pary takýchto médií vyšší ako tlak vzduchu, pri 
nasávaní erpadla vystupuje z odvzduš ovacích 
kohútov para. Z tohto dôvodu musia zosta  
odvzduš ovacie kohúty v hornej asti telesa pri 
nap aní mierne otvorené dovtedy, kým nedôjde 
k odvzdušneniu okruhu.
Pri erpadlách s horúcimi erpanými médiami je 
nutné pred nap aním erpadla zapnú  zásobova-
nie chladiacou vodou. Toto zásobovanie môže pri-
vádza  chladiacu vodu k ložiskám a/alebo upcháv-
kam. Ke  je zásobovanie pripravené na prevádzku, 
otvorte prítokové ventily a erpadlo úplne 
zahrejte. Pokia  je erpadlo zahriate na prevádz-
kovú teplotu, zásobovanie vodou nikdy nevypí-
najte. Ke  sú ložiská chladené vodou, prívod chla-
diacej vody prispôsobte tak, aby ložiská 
dosahovali svoju prevádzkovú teplotu. Príliš 
intenzívne ochladzovanie môže vies  ku konden-
zácii vlhkosti prítomnej v atmosfére vo vnútor-
ných astiach ložísk a tým aj k zne isteniu maziva.
Ventil na strane nasávania musí by  úplne otvo-
rený a ventil na strane výtlaku zatvorený.

8.3 Spustenie erpadla

8.3.1 Smer otá ania
Motor je nutné odpoji  od spojky a skontrolova , i 
je jeho smer otá ania správny. Šípka na agregáte 

erpadla indikuje smer otá ania.
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8.3.2 Kontroly pred uvedením do prevádzky
• Uistite sa, že uzatvárací ventil na strane nasávania 

je otvorený a ventil na strane výtlaku zatvorený. 
• Uistite sa, že nasávací kôš na konci nasávacieho 

potrubia nie je zapchatý. 
• Uistite sa, že agregát sa v pripojenom stave vo ne 

otá a.
• Uistite sa, že manometre na strane nasávania a na 

strane výtlaku sú pripojené. Preskúšajte a zapnite 
alarmy, signály a blokovacie a ochranné zariadenia 

vo ved ajšom a hlavnom riadiacom systéme er-
padla. 

• Uistite sa, že všetky elektrické kontroly týkajúce 
sa motora, nastavení relé v skri ovom rozvádza i 
at . boli vykonané v súlade s pokynmi výrobcu 
motora. 

• Uistite sa, že je k dispozícii prípojka vody pre utes-
nenie upchávky tak, ako je to znázornené vo 
výkrese celkového usporiadania. 

8.3.3 Kontroly normálneho spustenia a chodu
• Ak sú výsledky všetkých vyššie uvedených kontrol 

pred uvedením do prevádzky uspokojivé, spustite 
erpadlo a skontrolujte smer otá ania (indikovaný 

pomocou smerovej šípky na telese erpadla). Ak je 
smer otá ania nesprávny, okamžite zastavte er-
padlo a upravte smer otá ania. erpadlo nechajte 
beža  s menovitým po tom otá ok. 

• Pre ítaním hodnoty na ampérmetri skontrolujte, i 
nedochádza k pre ažovaniu motora. 

• Ak je to možné, tak skontrolujte, i nedochádza 
k prehrievaniu upchávky. Uistite sa, že veko 
upchávky je mierne netesné (cca 1 kvapka za 
sekundu). V dôsledku vysokej viskozity maziva 
v tesnení môže na za iatku dochádza  k zahrieva-
niu upchávok. Po as prvých minút prevádzky 
s novým tesnením môže dôjs  k vystupovaniu 
ve mi hustého maziva. Po usadení tesnenia by sa 
však intenzita tohto vystupovania mala zníži . 

Kontrolný zoznam pred uvedením do prevádzky

innos Skontrolované Poznámky
1 Nastavenie polohy s potrubím a bez neho
2 Prepláchnutie potrubí a kontrola tesnosti
3 Kontrola prítomnosti dostato ného množstva média v šachte/

nasávaní v súlade so špecifikáciou
4 Inštalácia všetkých meracích prístrojov

• Manometre na strane nasávania a na strane výtlaku
• Tlakové spína e
• Indikátory teploty
• alšie zariadenia pod a rozsahu dodávky/špecifikácie

5 Nasávacia prevádzka, výtla né ventily a ventily inline
6 Vhodné upevnenie potrubí a alšieho príslušného vybavenia
7 Prítomnos  preplachovacej/tesniacej kvapaliny pre upchávku
8 Dostato né množstvo chladiacej kvapaliny pre ložiská v súlade so 

špecifikáciou
9 Vo né otá anie hriade ov erpadla a hnacích hriade ov
10 Mazanie ložísk
11 Kontrola izola ného odporu motora
12 Správne ukon enie káblov
13 Nastavenia relé ochrany motora
14 Kontrola, i sú všetky blokovacie zariadenia v súlade s plánom/

špecifikáciou
15 Skúšobná prevádzka pohonu bez za aženia

• Smer otá ania v poriadku
• Úrove  hluku a vibrácií v rámci hrani ných hodnôt
• Teploty ložísk a teploty vinutia v rámci hrani ných hodnôt
• Celková prevádzka je uspokojivá

16 Spojenie erpadla a pohonu a vo né otá anie hriade ov v spojenom 
stave

17 Nasávací ventil je úplne otvorený
18 erpadlo je kompletne naplnené a odvzdušnené
19 Výtla ný ventil je zatvorený (v prípade potreby)
20 Je k dispozícii možnos  núdzového vypnutia



Sloven ina

216 WILO SE 03/2015

• Skontrolujte tesnos  mechanickej upchávky. Vo 
fáze spúš ania (a aj po zastavení) je nutné o aká-
va  miernu netesnos . Príležitostne je nutné vyko-
náva  vizuálne kontroly tesnosti. Pri jasne vidite -
nej netesnosti je nutná výmena tesnenia. 
Spolo nos  Wilo ponúka súpravu na opravu, ktorá 
obsahuje všetky diely potrebné pre výmenu.

• Skontrolujte, i nedochádza k prehrievaniu ložísk. 
Pri normálnej prevádzke je teplota ložísk o 30 C - 
35 C vyššia ako teplota okolia. Ideálna prevádz-
ková teplota je v prípade gu ô kových ložísk 40 C 
až 60 C a v prípade zapuzdrených ložísk 40 C až 
55 C. Teplota nesmie nikdy prekro i  hranicu 
82 C pri gu ô kových ložiskách a 75 C pri zapu-
zdrených ložiskách. Pri prehrievaní ložísk je nevy-
hnutné okamžite zisti  prí inu tohto stavu.

• V prípade uspokojivých výsledkov kontroly všet-
kých predchádzajúcich bodov pomaly otvorte 
ventil na tlakovej prípojke a erpadlo postupne 
nastavte na menovité parametre uvedené v liste 
údajov/na typovom štítku, pri om zoh adnite 
hodnoty namerané manometrami a ampérmet-
rom. erpadlo nesmie by  dlhšiu dobu prevádzko-
vané so zatvoreným výtla ným ventilom. Je nutné 
sa uisti , že hnací systém nie je pri otvorenom ven-
tile pre ažovaný. K pre ažovaniu môže dôjs , ke  

erpadlo pre erpáva do prázdneho systému. Ke  
agregát erpadla nedosahuje menovitý dopravný 
tlak, je nutné ho vypnú  a zisti  prí inu.

• Skontrolujte za aženie agregátu vibráciami 
a uistite sa, že dané za aženie je v rámci prísluš-
ných hrani ných hodnôt. Uistite sa, že hladina 
hluku je v rámci príslušných hrani ných hodnôt.

• erpadlá nechajte beža  po dobu 8 hodín v skú-
šobnej prevádzke a v pravidelných intervaloch 
zaznamenávajte všetky parametre, akými sú 
dopravný tlak, elektrický prúd, teplota ložísk at .
V pravidelných intervaloch je nutné vykonáva  
nasledujúce kontroly. Odporú a sa vykonáva  ich 
pri každom striedaní pracovných zmien. 

• Skontrolujte, i manometre na strane nasávania 
a na strane výtlaku indikujú normálny prevádz-
kový tlak. Pri výrazných odchýlkach od predtým 
zaznamenaných hodnôt je možné, že erpadlo 
beží naprázdno. V takomto prípade je nutné 
vypnú  erpadlo a zisti  prí inu straty kvapaliny. 

• Skontrolujte, i nedochádza k prehrievaniu 
mechanickej upchávky alebo upchávkového tes-
nenia.

8.3.4 Utes ovací systém
Upchávkové tesnenie
OPATRNE! Možné poškodenie erpadla.
Pri príliš silnom utiahnutí veka upchávky dôjde 
k okamžitému poškodeniu tesnenia.
Po as prvých prevádzkových hodín je dôležitá 
vä šia netesnos  upchávkového tesnenia, ktorú je 
nutné rovnomerným u ahovaním veka upchávky 
po nieko kých prevádzkových hodinách zmenši . 
Najmä však nesmie dôjs  k zahrievaniu upchávko-
vého tesnenia. Správne nastavené upchávkové 
tesnenie musí priebežne vykazova  miernu netes-
nos  (po as prevádzky 1 až 2 kvapky za sekundu).
Ak je táto netesnos  príliš ve ká a dotiahnutím 
veka upchávky ju už nemožno viac regulova , tes-
niace krúžky sú opotrebované a je nutné ich 
vymeni .
Mechanická upchávka 
OPATRNE! Možné poškodenie erpadla.
Mechanické upchávky nesmú by  nikdy 
v prevádzke bez prítomnosti média a bez maza-
nia, a to ani na krátku dobu.
Uistite sa, že systém je pred spustením erpadla 
kompletne naplnený. Po as fázy zábehu sa môžu 
vyskytnú  mierne netesnosti. Po nieko kých pre-
vádzkových hodinách by sa však mali strati . Ak sú 
netesnosti aj na alej prítomné, je nutné vypnú  

erpadlo, odmontova  mechanickú upchávku 
a skontrolova  jej stav.

8.3.5 Vyradenie z prevádzky 
VAROVANIE! Nebezpe enstvo popálenia!
Ak sú teplota erpaného média a systémový tlak 
vysoké, je nutné zatvori  uzatváracie posúva e 
na predchádzajúcej a nasledujúcej strane er-
padla. erpadlo musí najskôr vychladnú .

• Pre zníženie za aženia motora zatvorte ventil na 
strane výtlaku.

• Vypnite motor erpadla.
• Ke  je erpadlo vypnuté, zatvorte ventil na strane 

nasávania.
• Vypnite meracie prístroje, signály poplachu 

a ochranné systémy.

8.3.6 Núdzové vypnutie
Pri výskyte prevádzkových porúch okamžite 
vypnite erpadlo. Po vypnutí erpadla je nutné 
zatvori  uzatváracie posúva e, odpoji  motor 
a odstráni  poruchu.
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9 Údržba 

Všetky údržbové práce a opravy smie vykonáva  
len odborný personál.
VAROVANIE! Nebezpe enstvo zásahu elektric-
kým prúdom!
Je nevyhnutné vylú i  akéko vek nebezpe en-
stvá súvisiace s elektrickou energiou!

• Pred vykonávaním prác na elektrickej inštalácii 
je nutné vypnú  erpadlo a zaisti  ho proti 
neúmyselnému opätovnému zapnutiu.

• Opravy akýchko vek poškodení pripájacieho 
kábla smie vykonáva  len odborný elektrikár.
VAROVANIE! Nebezpe enstvo obarenia!
Ak sú teplota média a tlak zariadenia príliš 
vysoké, erpadlo najprv nechajte vychladnú  
a následne vypustite systémový tlak.

9.1 Pravidelná údržba a kontrola 
Odstredivé erpadlá si vyžadujú len minimálnu 
údržbu. Pravidelnými kontrolami a vyhodnocova-
ním rôznych prevádzkových parametrov možno 
predchádza  poruchám. Pri pravidelných kontro-
lách je nutné skontrolova  nasledujúce body:

• Dvakrát za zmenu je nutné skontrolova  prevádz-
kové parametre, akými sú tlaky na strane nasáva-
nia a na strane výtlaku, prietok, príkon, teplota 
ložísk at . Ak sa aktuálne namerané hodnoty 
výrazne líšia od predtým nameraných hodnôt, 
je nutné zisti  prí inu. Pozri odsek Údržbový 
a kontrolný protokol.

• Skontrolujte teplotu ložísk (pozri odsek 8.3.3).
• Dvakrát mesa ne skontrolujte úrove  hluku 

a vibrácií a výsledky porovnajte s predtým name-
ranými hodnotami.

• Skontrolujte mieru netesnosti upchávkových tes-
není, aby bolo zaru ené správne chladenie 
a mazanie. V prípade mechanických upchávok 
skontrolujte, i nie je prítomná vidite ná netes-
nos . 

• V prípade akejko vek anomálie zistenej pri údržbe 
alebo kontrole vypnite erpadlo a zistite prí inu.

• Ur ovanie prí in – Vä šina anomálií, ktoré možno 
pri odstredivých erpadlách zisti , je uvedená 
v tabu ke nachádzajúcej sa v odseku 10 „Poruchy, 
prí iny porúch a ich odstra ovanie“.

INFORMÁCIA: 
Ak chybu nie je možné zisti , v príslušnom odseku 
formulára uve te problém/spätnú väzbu a formu-
lár odošlite servisnej službe spolo nosti Wilo.

Pravidelná údržba

Diely innos Interval Poznámky
Mechanická upchávka Kontrola netesností Každý de
Upchávkové tesnenie Kontrola netesností Každý de 10 až 120 kvapiek/min

Kontrola netesností Raz za polrok V prípade potreby výmena za nové tesnenie
Ložiská Kontrola teploty Raz za týžde Ložiská sú namazané na celú dobu ich 

životnosti a nevyžadujú si žiadnu údržbu
Nasávací tlak Kontrola tlaku Každý de
Koncový tlak Kontrola tlaku Každý de
Preplachovanie Kontrola prietoku Raz za týžde Prietok cez preplachovacie potrubie musí 

by  jasný a nepretržitý
Vibrácie Vibrácie Raz za týžde
Elektrické napätie 
a prúd

Kontrola menovitých hodnôt Raz za týžde

Oto né diely Kontrola opotrebenia oto -
ných dielov

Raz za rok

Vô a Kontrola vôle medzi tesnením 
obežného kolesa a obežným 
kolesom

Raz za rok Ak je hodnota vôle príliš vysoká, je nutné 
vymeni  tesnenie obežného kolesa

Celkový dynamický 
tlak (TDH - Total 
Dynamic Head)

Kontrola TDH na strane nasá-
vania a na strane výtlaku

Raz za rok

Nastavenie polohy Kontrola nastavenia polohy 
erpadla a motora

Raz za polrok Ako referenciu použite výkres celkového 
usporiadania motora erpadla.
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9.2 Všeobecná údržba

9.2.1 Všeobecne
Po dlhých prevádzkových dobách môže dôjs  
k opotrebeniu ur itých konštruk ných dielov, 
ktoré je následne nutné vymeni . Opotrebenie 
možno rozpozna  na základe pokra ujúceho zhor-
šenia prevádzkových parametrov v porovnaní 
s pravidelne nameranými hodnotami. Pri zistení 
príslušného opotrebenia je nutné na erpadle 
vykona  zásah. Raz za rok odporú ame skontrolo-
va  medzeru na krúžkoch podliehajúcich opotre-
beniu a v prípade potreby vykona  údržbu.
Pri výraznom opotrebení len niektorých kon-
štruk ných dielov môže posta ova  len výmena 
príslušných konštruk ných dielov. Ak všetky kon-
štruk né diely vykazujú rovnomerné opotrebenie, 
je nutné vymeni  všetky opotrebované diely. 
Pri prvej a pri všetkých nasledujúcich údržbách 

erpadla je nutné odmera  diely podliehajúce 
opotrebeniu a zaznamena  namerané hodnoty. Na 
základe zaznamenaných hodnôt možno presne 
posúdi  rýchlos  opotrebenia a predbežne naplá-
nova  výmenu ur itých dielov.

INFORMÁCIA: 
Hodnoty nachádzajúce sa vo vyššie uvedenej 
tabu ke platia len vtedy, ke  sú tesnenia obežného 
kolesa a obežné koleso vyrobené z rovnakého 
materiálu s malou náchylnos ou na opotrebenie. 
Pri materiáloch s vyššou náchylnos ou na opotre-
benie (AISI 304/316 at . ...) je nutné zabezpe i  
vä ší rozmer medzery (k uvedeným hodnotám je 
nutné pripo íta  0,125 mm).
Pôvodné rozmery a rozmery medzier sú uvedené 
v liste údajov. alšie informácie Vám poskytne 
servisná služba spolo nosti WILO SE. Servisnej 
službe je nutné uvies  údaje nachádzajúce sa na 
typovom štítku erpadla. 
Naj astejšie ide o nasledujúce diely:

• Obežné koleso 
• Mechanická upchávka
• Tesnenia obežných kolies
• Objímky
• Vodiace ložiská
• Ložiská
• Objímky spojky/membránová súprava

Pred demontážou je nutné sa uisti , že sú 
k dispozícii nasledujúce nástroje:

• Zdvíhacie zariadenie s dostato nou nosnos ou pre 
zdvíhanie agregátu erpadla.

• Súpravy o kových a vidlicových k ú ov 
v metrických a anglosaských mierach. 

• Skrutky s okom v metrických a anglosaských mie-
rach.

• Laná, oce ové laná a slu ky.
• Bloky z tvrdého dreva a kovu.
• Bežné náradie, ako napríklad inbusové k ú e, 

vrtáky, skrutkova e, pilníky at . 
• S ahovacie nástroje pre ložiská a spojku.

U ahovacie momenty pre ur ité ve kosti skrutiek 
závisia od nasledujúcich kritérií:

• Od materiálu skrutky
• Od základného kovu
• Od toho, i je skrutka neopracovaná alebo poko-

vovaná
• Od toho, i je skrutka suchá alebo premazávaná
• Od h bky závitu

Vnútorná menovitá 
svetlos  tesnenia obež-

ného kolesa v mm

Menovitý rozmer 
medzery pre priemer 

(mm)

65 0,38
100 0,46
150 0,58 - 0,55
200 0,62
250 0,68
300 0,74
350 0,84 - 0,80

U ahovacie momenty – Neopracovaná skrutka ( ierny povrch); koeficient trenia 0,14

Trieda 
vlast-
nosti

U aho-
vací 
moment

Menovitý priemer – neopracovaný závit

M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36
8,8 Nm 9,2 22 44 76 122 190 300 350 500 600 1 450 1 970 2 530

Ft. lb 6,8 16,2 32,5 56 90 140 221 258 369 443 1 069 1 452 1 865
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9.3 Demontáž erpadla 

Explozívny nákres erpadla SCP (vyhotovenie s upchávkovým tesnením)

Vyhotovenie s upchávkovým tesnením

. Popis . Popis

1 Horná as  telesa 20 Kryt ložiska (nie na strane pohonu)
2 Dolná as  telesa 21 Skrutka krytu ložiska
3 Obežné koleso 22 Ložisko (nie na strane pohonu)
4 Hriade 23 Poistná podložka
5 Tesnenie obežného kolesa (štrbinový krúžok) 24 Poistná matica
6 Tesné pero obežného kolesa 25 Teleso ložiska (nie na strane pohonu)
7 Objímka hriade a 26 Šes hranná zátka
8 Kruhový tesniaci krúžok 27 Odvzduš ovací kohút
9 Dištan ná objímka ložiska 28 Odtlá acia skrutka so šes hrannou hlavou

10 Matica objímky 29 Skrutky pre delené teleso erpadla
11 Vodiace ložisko 30 Tesné pero
12 Upchávkové tesnenie 31 Tesnenie
13 Kruhový medzikus 32 Rozstrekovací krúžok
14 Veko upchávky 33 Centrovací kolík
15 Skrutka pre veko upchávky 34 Skrutka spojky
16 Kryt ložiska (na strane pohonu) 35 Preplachovacia rúrka pre tesnenie kvapalinou
17 Ložisko (na strane pohonu) 36 Šes hranná skrutka pre teleso ložiska
18 Teleso ložiska (na strane pohonu) 37 4-cestný ventil
19 Oporný krúžok 38 Poistný kolík, tesnenie obežného kolesa
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Explozívny nákres erpadla SCP (vyhotovenie s mechanickou upchávkou)

Vyhotovenie s mechanickou upchávkou

. Popis . Popis

1 Horná as  telesa 20 Kryt ložiska (nie na strane pohonu)
2 Dolná as  telesa 21 Skrutka krytu ložiska
3 Obežné koleso 22 Ložisko (nie na strane pohonu)
4 Hriade 23 Poistná podložka
5 Tesnenie obežného kolesa (štrbinový krúžok) 24 Poistná matica
6 Tesné pero obežného kolesa 25 Teleso ložiska (nie na strane pohonu)
7 Objímka hriade a 26 Šes hranná zátka
8 Kruhový tesniaci krúžok 27 Odvzduš ovací kohút
9 Dištan ná objímka ložiska 28 Odtlá acia skrutka so šes hrannou hlavou

10 Matica objímky 29 Skrutky pre delené teleso erpadla
11 Vodiace ložisko 30 Tesné pero
12 Mechanická upchávka 31 Tesnenie
13 Závitový kolík 32 Rozstrekovací krúžok
14 Držiak protikrúžku 33 Centrovací kolík
15 Skrutka pre veko upchávky 34 Skrutka spojky
16 Kryt ložiska (na strane pohonu) 35 Prípojka tesnenia kvapalinou (preplachovacia rúrka)
17 Ložisko (na strane pohonu) 36 Šes hranná skrutka pre teleso ložiska
18 Teleso ložiska (na strane pohonu) 37 4-cestný ventil
19 Oporný krúžok 38 Poistný kolík, tesnenie obežného kolesa
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9.3.1 Demontáž hornej asti telesa
• Zatvorením posuvných uzáverov erpadla na 

strane nasávania a na strane výtlaku uzatvorte 
systém erpadla.

• Vyprázdnite erpadlo a otvorte horný odvzduš o-
vací kohút (27).

• Odstrá te dva centrovacie kolíky (33) a matice 
deleného telesa erpadla.

• V prípade upchávkového tesnenia: 
• Odstrá te matice skrutiek veka upchávky (15) na 

oboch stranách a stiahnite veko upchávky (14). 
Odstrá te upchávkové tesnenie (12) a kruhový 
medzikus (13).

• V prípade mechanickej upchávky: 
• Odpojte preplachovacie rúrky (35), uvo nite 

matice držiaka protikrúžku (14) a držiak stiahnite 
z hriade a (4).

• Následne odstrá te všetky skrutky (29), ktoré 
spájajú obe polovice telesa erpadla (1 a 2). 
K obom skrutkám s okom (37) na hornej asti 
telesa (1) erpadla upevnite vhodné zdvíhacie 
zariadenie. Odstrá te tesnenie telesa (31).

• Odstrá te papierové tesnenie (31) medzi dvomi 
polovicami telesa.

9.3.2 Demontáž oto ných dielov (vyhotovenie er-
padla s upchávkou)

• Odstrá te skrutku/maticu spojky.
• Odstrá te kryt ložiska (16 a 20).
• Odstrá te centrovací kolík (33) a skrutku so šes -

hrannou hlavou (36) telesa ložiska (18 a 25).
• Nadvihnite oto ný diel. 
• Odmontujte spojku a tesné pero (30).
• Odstrá te telesá ložiska (18 a 25) na oboch stra-

nách.
• Z vo ného konca hriade a odstrá te poistnú 

maticu (24) a poistnú podložku (23).
• Pomocou s ahovacieho nástroja odmontujte 

ložiská na strane pohonu a nie na strane pohonu 
(17 a 22) (gu ô kové ložisko nikdy nes ahujte 
vyvíjaním nadmernej sily na jeho vonkajšiu 
klietku).

• Teraz odmontujte oporný krúžok (19) nachádza-
júci sa nie na strane pohonu hriade a.

• Z oboch strán hriade a (4) odmontujte rozstreko-
vací krúžok (32).

• Veko upchávky (14) a upchávkové tesnenie (12) 
spolu s kruhovým medzikusom (13) odmontujte 
z hriade a.

• Na oboch stranách odmontujte vodiace 
ložiská (11).

• Teraz na oboch stranách uvo nite matice objímky 
(10) a dištan né objímky ložiska (9). 

• Z objímky (7) pomocou vhodného nástroja 
odstrá te kruhové tesniace krúžky (8) tak, aby ste 
nepoškodili objímku.

• Tesnenia obežného kolesa (5) odstrá te 
z obežného kolesa (3).

• Pre jednoduchšie odstránenie objímok naneste na 
hriade  malé množstvo oleja alebo mazacieho tuku 
a objímky stiahnite z hriade a (hriade  pred 
demontážou objímok vy istite). Pozna te si 
polohu obežného kolesa (3) na hriadeli (4), aby ste 

koleso pri montáži opä  mohli nasadi  na to isté 
miesto.

• Teraz odmontujte obežné koleso (3), pri om 
dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu tesného 
pera obežného kolesa (6).

• Pre umožnenie demontáže obežného kolesa 
z hriade a môže by  potrebné jeho zahriatie. Pre 
tento ú el rovnomerne zahrejte náboj cez kryt 
obežného kolesa.

9.3.3 Demontáž oto ných dielov (vyhotovenie er-
padla s mechanickou upchávkou)
Jediný rozdiel medzi demontážou oto ných dielov 
vyhotovenia erpadla s mechanickou upchávkou 
a vyhotovenia erpadla s upchávkovým tesnením 
je demontáž mechanickej upchávky.
Pracovné kroky až po demontáž rozstrekovacích 
krúžkov zodpovedajú pracovným krokom platným 
pre vyhotovenie erpadla s upchávkovým tesne-
ním.
Pri demontáži mechanickej upchávky je nutné 
postupova  nasledovne:

• Držiak protikrúžku opatrne stiahnite z hriade a.
• Pozna te si polohu mechanickej upchávky (12) na 

hriadeli (4), aby ste upchávku pri montáži opä  
mohli nasadi  na to isté miesto.

• Uvo nite závitový kolík nastavovacieho krúžku 
tesnenia.

• Po odstránení nastavovacieho krúžku opatrne 
stiahnite mechanickú upchávku z hriade a.

• Ostatné pracovné kroky zodpovedajú pracovným 
krokom platným pre vyhotovenie erpadla 
s upchávkovým tesnením.

9.4 Kontrola vnútorných oto ných dielov
Po demontáži erpadla a oto ných dielov možno 
vykona  ich odmeranie a skontrolova , i sp ajú 
limity tolerancie.

9.4.1 Kryt tesnenia obežného kolesa
Pre kontrolu vnútorného priemeru tesnenia obež-
ného kolesa je nutné použi  mikrometer. Je nutné 
vykona  viacero meraní v pravidelných vzdiale-
nostiach po celom obvode, aby bolo možné overi , 

i nie je prítomné žiadne lokálne opotrebenie. 
Medzeru možno vypo íta  na základe porovnania 
tohto priemeru s vonkajším priemerom obežného 
kolesa na jeho vstupe. Ak táto hodnota presahuje 
150 % pôvodnej hodnoty alebo ak je pokles cha-
rakteristík erpadla taký ve ký, že už nemožno pri-
pusti  žiadne alšie zhoršovanie, tesnenie obež-
ného kolesa je nutné vymeni . 
Je nutné obnovi  pôvodný rozmer medzery medzi 
tesnením obežného kolesa a štrbinovým krúžkom 
telesa. Pre tento ú el je nutné použi  štrbinové 
krúžky so zmenšeným priemerom, ktoré sa pre 
prispôsobenie obežnému kolesu roztiahnu na prí-
slušný priemer.

9.4.2 Objímky hriade a
Objímky hriade a nesmú vykazova  žiadne hlboké 
škrabance alebo známky všeobecného opotrebe-
nia. Vonkajší priemer objímky je nutné zmera  
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a porovna  s otvorom vodiaceho ložiska, cez ktorý 
objímka prechádza. Tak možno skontrolova  ve -
kos  medzery medzi otvorom a objímkou a ur i , i 
je ešte v rámci prípustných tolerancií.

9.4.3 Obežné koleso
Obežné koleso je nutné skontrolova  nasledujú-
cim spôsobom:

• Skontrolujte, i obežné koleso nevykazuje poško-
denia.

• Skontrolujte, i nie je prítomná korózia, odreté 
miesta alebo jamková korózia.

• Skontrolujte, i nie sú prítomné stopy kavitácie.
• Skontrolujte, i nie sú prítomné zdeformované, 

popraskané alebo opotrebované lopatky.
Pri zistení ktorýchko vek z vyššie uvedených 
nedostatkov je nutné vymeni  obežné koleso. 
Pred rozhodnutím o oprave alebo výmene je nutné 
sa obráti  na spolo nos  Wilo.

• Obežné koleso je na svojom vstupe chránené štr-
binovými krúžkami. V oblasti vstupu skontrolujte, 

i nedochádza k vytváraniu rýh v smere osi hria-
de a. Mierne vytváranie rýh je prípustné, no hlboké 
alebo nadmerné vytváranie rýh je nutné odstráni  
opracovaním obežného kolesa pomocou vyhla-
dzovacieho rezu štrbinového krúžku. Pre u ah e-
nie opracovania po osadení sú náhradné štrbinové 
krúžky dodávané s mierne vä ším vonkajším prie-
merom. Štrbinové krúžky sa na hrdlo obežného 
kolesa upev ujú ich osadením za tepla a priskrut-
kovaním.
INFORMÁCIA: 
Štrbinové krúžky obežného kolesa predstavujú 
volite né konštruk né diely ur ené na ochranu 
vstupu obežného kolesa. V štandardnom vyhoto-
vení sú erpadlá dodávané len s tesnením obež-
ného kolesa.

• Pre odmeranie opotrebenia v oblasti hrdla obež-
ného kolesa je nutné použi  presný merací prístroj 

(napr. strme ový mikrometer), ktorým možno 
presne odmera  vonkajší priemer. Pre kontrolu 
toho, i nedochádza k nerovnomernému opotre-
beniu, je nutné merania vykona  v stanovených 
vzdialenostiach po celom obvode. Na základe roz-
dielu medzi vonkajším priemerom hrdla obežného 
kolesa a vnútorným priemerom tesnenia obež-
ného kolesa možno vypo íta  vô u medzi obomi 
dielmi. Takto vypo ítaná vzdialenos  nesmie by  
vä šia ako 150% maximálnej nadimenzovanej 
vzdialenosti. 

9.4.4 Hriade  a tesné perá
Je nutné skontrolova  rozmery hriade a a overi  
tak, i nevykazuje žiadne mechanické nedostatky 
alebo stopy korózie. Ak hriade  nesp a rozsah 
tolerancie 0,1 mm TIR, je nutné ho vymeni . Je 
nutné skontrolova  osadenie tesných pier a to, 

i nie sú opotrebované. Príslušné diely je nutné 
vymeni .

9.4.5 Ložiská
Gu ô kové ložiská sú pri vä šine vyhotovení kon-
štruk ného radu SCP trvale namazané. Z tohto 
dôvodu sú bezúdržbové. Je nutné skontrolova , 

i sa ložiská otá ajú vo ne a bez nepravidelností. 
Je nutné skontrolova , i vonkajšie klietky nie sú 
poodierané alebo sfarbené. V prípade akýchko vek 
pochybností o stave ložísk je nutné ich bezod-
kladne vymeni .
Pri vyhotoveniach erpadiel SCP s ozna ením (*) 
je však potrebné vykona  premazanie ložísk. 
Premazanie je nutné vykona  po uplynutí každých 
1 000 prevádzkových hodín a mazivo je nutné 
minimálne každých 3 000 hodín alebo v súlade 
s pokynmi pre miesto inštalácie výrobku vymeni .

GU Ô KOVÉ LOŽISKÁ

erpadlá STRANA POHONU NIE STRANA 
POHONU

NIE STRANA POHONU 
NAMEX SCP

Ozna enie Konštruk ná ve kos Konštruk ná ve kos  Konštruk ná ve kos  

SCP 50-220 HA 6204 2z 6302 2z 3302 A

SCP 50-180 HA 6304 2z 6304 2z 3304 A

SCP 50-340 HA 6304 2z 6304 2z 3304 A

SCP 50-340 DS 6305 2z 6305 2z 3305 A

SCP 65-390 HS 6305 2z 6305 2z 3305 A

SCP 80-230 HA 6305 2z 6305 2z 3305 A

SCP 80-200 HA 6305 2z 6305 2z 3305 A

SCP 80-380 DS* N206 6305 2z 3305 A

SCP 80-340 HA 6305 2z 6305 2z 3305 A

SCP 80-360 DS 6306 2z 6306 2z 3306A

SCP 100-270 HA 6305 2z 6305 2z 3305 A

SCP 100-280 HA 6305 2z 6305 2z 3305 A
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GU Ô KOVÉ LOŽISKÁ

erpadlá STRANA POHONU NIE STRANA 
POHONU

NIE STRANA POHONU 
NAMEX SCP

SCP 100-360 HA 6305 2z 6305 2z 3305 A

SCP 100-400 HA 6305 2z 6305 2z 3305 A

SCP 100-410 DS 6307 2z 6307 2z 3307A

SCP 125-290 HA 6306 2z 6306 2z 3306A

SCP 125-330 HA 6306 2z 6306 2z 3306A

SCP 125-440 HA 6306 2z 6306 2z NEVHODNÉ

SCP 125-470 HA 6308 2Z 6308 2Z 3308 A

SCP 125-460 DS 6309 2z 6309 2z 3 309

SCP 150-290 HA 6306 2Z 6306 2Z 3306A

SCP 150-390 HA 6308 2z 6308 2z 3308 A

SCP-150-350 HA 6308 2z 6308 2z 3308 A

SCP 150-440 HA 6308 2z 6308 2z 3308 A

SCP 150-580 HA 6311 2z 6311 2z NEVHODNÉ

SCP 150-530 HA 6311 2z 6311 2z 3 311

SCP 150-460 DS 6309 2z 6309 2z 3 309

SCP 200-310 HA 6308 2z 6308 2z 3308 A

SCP 200-320 HA 6308 2z 6308 2z 3308 A

SCP 200-370 HA 6308 2Z 6308 2Z 3308 A

SCP 200-360 HB 6308 2z 6308 2z 3308 A

SCP 200-390 HA 6311 2z 6311 2z 3 311

SCP 200-440 HA 6311 2z 6311 2z 3 311

SCP 200-460 HA 6311 2z 6311 2z 3 311

SCP 200-550 HA 6311 2z 6311 2z 3 311

SCP 200-480 HA 6311 2z 6311 2z 3 311

SCP 200-560 HA 6314 2z 6314 2z 3 314

SCP 200-660 DV 6314 2z 6314 2z NEVHODNÉ

SCP 250-250 HA 6306 2z 6306 2z 3306A

SCP 250-390 HA 6311 2Z 6311 2Z 3 311

SCP 250-360 HA 6311 2z 6311 2z 3 311

SCP 250-450 HA 6314 2z 6314 2z 3 314

SCP 250-570 HA 6314 2z 6314 2z 3 314

SCP 250-700 DV* 6316 2z 3 316 3 316

SCP 250-740 DV* 6316 2z 3 316 3 316

SCP 300-330 HB 6311 2z 6311 2z 3 311

SCP 300-380 HA 6311 2Z 6311 2Z 3 311

SCP 300-400 HA 6311 2z 6311 2z 3 311

SCP 300-490 HA 6314 2z 6314 2z 3 314

SCP 300-570 HA 6314 2z 6314 2z 3 314

SCP 300-660 DV 6318 2Z 6318 2Z 3 318

SCP 350-500 HA 6314 2z 6314 2z 3 314

SCP 350-470 HA 6314 2z 6314 2z 3 314

SCP 400-540 HA 6314 2Z 6314 2Z 3 314

SCP 400-480 HA 6314 2z 6314 2z 3 314

SCP 400-550 HA 6316 2z 6316 2z 3 316

SCP 400-710 HA 6316 2z 6316 2z 3 316

SCP 400-660 DV* 6316 2z 3 319 NEVHODNÉ
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9.4.6 Vodiace ložiská
Na základe priemeru objímky je nutné skontrolo-
va  vnútorné rozmery otvorov ložísk. Ak je 
medzera príliš ve ká, je nutné vymeni  ložiská.

9.4.7 Mechanická upchávka
Skontrolujte, i trecie plochy nevykazujú škra-
bance a nezvy ajné opotrebenie. Uistite sa, že 
unášací krúžok je na hriadeli v správnej polohe 
a správne upevnený. Skontrolujte, i pružina 
mechanickej upchávky nie je ni ím blokovaná.

9.5 Montáž erpadla

9.5.1 Opätovná montáž oto ných dielov (vyhotove-
nie erpadla s upchávkovým tesnením)

• Tesné pero obežného kolesa (6) umiestnite do 
jeho polohy na hriadeli (4).

• Obežné koleso (3) na hriadeli (4) umiestnite do tej 
polohy, ktorú ste si predtým pri demontáži pozna ili.

• Na vstup obežného kolesa nasa te tesnenie 
obežného kolesa (5).

• Objímku (7) na oboch stranách obežného kolesa 
nasu te na hriade .

• Medzi hriade  (4) a objímku (7) umiestnite kruhový 
tesniaci krúžok (8).

• Teraz naskrutkujte dištan né objímky ložiska (9), 
pri om dbajte na správne umiestnenie kruhového 
tesniaceho krúžku (8).

• Naskrutkujte maticu objímky (10), no ešte je 
neu ahujte a ponechajte ju vo nú.

• Vodiace ložiská (11) na oboch stranách nasu te na 
hriade .

• Kruhový medzikus (13) umiestnite ved a vodia-
ceho ložiska (11).

• Na hriade  na oboch stranách nasu te upchávku 
(14) a rozstrekovací krúžok (32).

• Teraz na hriade  (4) na oboch stranách nasu te 
kryty ložísk (16 a 20).

• Oporný krúžok (19) a ložisko (22) umiestnite nie 
na stranu pohonu. Ložisko nasa te pomocou 
vhodnej montážnej pomôcky.

• Teraz nasa te poistnú podložku (23) a poistnú 
maticu (24).

• Pomocou vhodného nástroja utiahnite poistnú 
maticu a zaistite ju poistnou podložkou (23). 
Poradie u ahovania je uvedené na obr. 10.

• Teraz pomocou vhodnej montážnej pomôcky 
nasa te ložisko (17) na stranu pohonu.

• Pomocou gumového kladiva umiestnite kryty 
ložísk (18 a 25) na ložiská (17 a 22).

9.5.2 Montáž erpadla (vyhotovenie erpadla 
s upchávkovým tesnením)
• Uistite sa, že oba diely telesa erpadla sú isté 

a bez cudzích látok. Tesnenie obežného kolesa 
a vodiace ložiská dôkladne vy istite a uistite sa, 
že sú úplne hladké.

• Nadvihnite konštruk nú skupinu rotora 
a nasa te ju na dolnú polovicu krytu (2).

• Na tesniacu plochu dolnej asti telesa umiest-
nite tesnenie telesa (31) s hrúbkou 0,25 mm 
z lesklej lepenky alebo podobného tesniaceho 
materiálu.

• Uistite sa, že poistný kolík (38) tesnenia obež-
ného kolesa (5) a vodiaceho ložiska (11) je 
umiestnený v správnej polohe.

• Teraz naskrutkujte kryt ložiska (16 a 20) na 
teleso ložiska (18 a 25) a následne teleso ložiska 
na dolnú as  telesa (2).

• Na oboch stranách zatla te rozstrekovací krú-
žok (32), veko upchávky (14) a kruhový medzi-
kus (13) na ložiská (17 a 22). 

• Skontrolujte polohu obežného kolesa. V prípade 
nutnosti úpravy nastavenia je nutné uvo ni /
utiahnu  maticu objímky (10) na oboch stranách 
obežného kolesa.

• Po správnom nastavení polohy obežného kolesa 
utiahnite maticu objímky (10).

• Všetky skrutky pre delené teleso erpadla (29) 
umiestnite do ich príslušných polôh.

• Hornú as  telesa (1) nasa te na dolnú as  
telesa.

• Centrovacie kolíky (33) astí telesa (1 a 2) 
a telies ložísk (18 a 25) umiestnite do ich prí-
slušných polôh.

• Skrutky v správnom poradí utiahnite pomocou 
k ú a.

• Uistite sa, že štrbinový krúžok (5) a vodiace 
ložisko (11) sa nachádzajú v správnych polo-
hách.

• Do upchávky vložte predpísaný po et tesnení. 
Správny postup pri rezaní tesnení je uvedený na 
obr. 9.

• Zatla te kruhový medzikus a vložte zvyšné tes-
nenia.

• Veko upchávky (15) umiestnite do správnej 
polohy a jeho skrutky utiahnite rukou. 

• Dbajte na to, aby sa hriade  mohol vo ne otá a .
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9.5.3 Opätovná montáž oto ných dielov (vyhotove-
nie erpadla s mechanickou upchávkou)
Postup pri montáži rotora je v prípade erpadiel 
s mechanickou upchávkou až na montáž vodia-
ceho ložiska (11) identický.
Pri opätovnej montáži mechanickej upchávky je 
nutné postupova  nasledovne:

• Pri montáži dielov mechanických upchávok je 
nutné dba  na maximálnu istotu. V opa nom prí-
pade môže dôjs  k rýchlemu zne isteniu tesnia-
cich plôch a upev ovacích krúžkov.

• Nastavovací krúžok mechanickej upchávky 
umiestnite na zna ku, ktorú ste si vytvorili pri 
demontáži hriade a.

• Závitový kolík (13) umiestnite na nastavovací krú-
žok, no ešte ho neu ahujte.

• Kruhový tesniaci krúžok možno pre u ah enie 
montáže namaza . Kruhové tesniace krúžky 
z materiálu EPDM nesmú v žiadnom prípade prís  
do styku s olejom alebo mazivom. Pre mazanie 
dielov z materiálu EPDM je nutné vždy použi  gly-
cerín alebo vodu.

• Na trecie plochy sa nikdy nesmie nanáša  mazivo. 
Trecie plochy je nutné namontova  v absolútne 

istom, suchom a bezprašnom stave.
• Pri umiest ovaní protikrúžku je nutné dba  na to, 

aby bol vyvíjaný rovnomerný tlak. Pre u ah enie 
montáže kruhového tesniaceho krúžku možno 
použi  vodu alebo alkohol.

Tabu ka s podrobnos ami o upchávkových tesneniach

erpadlo Ve kos  
upchávko-

vého tesnenia

mm2

Po et tesnia-
cich krúžkov

erpadlo Ve kos  
upchávko-

vého tesnenia 

mm2

Po et tesnia-
cich krúžkov

SCP 50-220 HA 12 2 SCP 200-390 HA 20 3
SCP 50-180 HA 14 3 SCP 200-440 HA 20 3
SCP 50-340 HA 10 5 SCP 200-460 HA 20 3
SCP 50-340 DS 9 5 SCP 200-550 HA 20 3
SCP 65-390 HS 14 3 SCP 200-480 HA 20 3
SCP 80-230 HA 14 3 SCP 200-560 HA 22 3
SCP 80-200 HA 14 3 SCP 200-660 DV 22 3
SCP 80-380 DS 10 5 SCP 250-250 HA 16 3
SCP 80-340 HA 14 3 SCP 250-390 HA 20 3
SCP 80-360 DS 10 4 SCP 250-360 HA 20 3
SCP 100-270 HA 14 3 SCP 250-450 HA 22 3
SCP 100-280 HA 14 3 SCP 250-570 HA 22 3
SCP 100-360 HA 14 3 SCP 250-700 DV 20 5
SCP 100-400 HA 14 3 SCP 250-740 DV 20 5
SCP 100-410 DS 10 14 SCP 300-330 HB 20 3
SCP 125-290 HA 16 3 SCP 300-380 HA 20 3
SCP 125-330 HA 16 3 SCP 300-400 HA 20 3
SCP 125-440 HA 16 3 SCP 300-490 HA 22 3
SCP 125-470 HA 17,5 3 SCP 300-570 HA 22 3
SCP 125-460 DS 12 6 SCP 300-660 DV 20 5
SCP 150-290 HA 16 3 SCP 350-500 HA 22 3
SCP 150-390 HA 17,5 3 SCP 350-470 HA 22 3
SCP 150-350 HA 17,5 3 SCP 400-540 HA 22 3
SCP 150-440 HA 17,5 3 SCP 400-480 HA 22 3
SCP 150-580 HA 20 3 SCP 400-550 HA 20 5
SCP 150-530 HA 20 3 SCP 400-710 HA 20 5
SCP 150-460 DS 12 5 SCP 400-660 DV 20 5
SCP 200-310 HA 17,5 3
SCP 200-320 HA 17,5 3
SCP 200-370 HA 17,5 3
SCP 200-360 HB 17,5 3
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• Závla ku, ktorá tesnenie pridržiava pri oto nom 
pohybe, je nutné pri výmene tesnenia takisto 
vymeni . Pri umiest ovaní protikrúžku je nutné 
dôkladne dba  na vyvíjaný tlak, pretože príliš 
vysoký tlak môže poškodi  uhlíkový povrch.

• Teraz skontrolujte vzdialenos  tesnenia tak, ako je 
to znázornené na obrázku. Hodnotu nastavte 
v súlade s údajmi uvedenými v tabu ke.

• Pri zvyšných dieloch vykonajte vyššie popísané 
pracovné kroky, ktoré platia pre vyhotovenie er-
padla s upchávkovým tesnením.

1) Teleso erpadla
2) Protikrúžok
3) Protikrúžok
4) Držiak protikrúžku
5) Kruhový tesniaci krúžok
6) Hriade
X. Mechanická upchávka
1.6 Oporný krúžok
1.7 Upev ovacia skrutka pre oporný krúžok

Umiestnenie mechanickej upchávky na hriadeli:

Tabu ka pre nastavenie polohy mechanických upchávok na hriadeli

erpadlo Priemer 
tesnenia 
(Ø dw)

Vzdialenos  na hriadeli 
(L)

erpadlo Priemer 
tesnenia 
(Ø dw)

Vzdialenos  na hriadeli 
(L)

MG1 M74 MG1 M74
SCP 50-220 HA 28 mm 16,5 mm 26 SCP 200-390 HA 75 mm 30 mm 37
SCP 50-180 HA 32 mm 17,5 mm 26 SCP 200-440 HA 75 mm 30 mm 37
SCP 50-340 HA 32 mmq 17,5 mm 26 SCP 200-460 HA 75 mm 30 mm 37
SCP 50-340 DS 38 mm 20 mm 26 SCP 200-550 HA 75 mm 30 mm 37
SCP 65-390 HS 38 mm 20 mm 26 SCP 200-480 HA 75 mm 30 mm 37
SCP 80-230 HA 38 mm 20 mm 26 SCP 200-560 HA 95 mm 36 mm 42,8
SCP 80-200 HA 38 mm 28 mm 26 SCP 200-660 DV 95 mm 36 mm 42,8
SCP 80-380 DS 42 mm 20 mm Neudáva sa SCP 250-250 HA 50 mm 20,5 mm 42,8
SCP 80-340 HA 38 mm 20 mm 26 SCP 250-390 HA 75 mm 30 mm 37
SCP 80-360 DS 48 mm 20 mm 26 SCP 250-360 HA 75 mm 30 mm 37
SCP 100-270 HA 38 mm 20 mm 26 SCP 250-450 HA 95 mm 36 mm 42,8
SCP 100-280 HA 38 mm 20 mm 26 SCP 250-570 HA 95 mm 36 mm 42,8
SCP 100-360 HA 38 mm 20 mm 26 SCP 250-700 DV 100 mm 37 mm 42,8
SCP 100-400 HA 38 mm 20 mm 26 SCP 250-740 DV 100 mm 37 mm 42,8
SCP 100-410 DS 50 mm 23,5 mm 23,5 SCP 300-330 HB 75 mm 30 mm 37
SCP 125-290 HA 50 mm 20,5 mm 27,5 SCP 300-380 HA 75 mm 30 mm 37
SCP 125-330 HA 38 mm 20 mm 26 SCP 300-400 HA 75 mm 30 mm 37
SCP 125-440 HA 38 mm 20 mm 26 SCP 300-490 HA 95 mm 36 mm 42,8
SCP 125-470 HA 60 mm 28 mm 32,5 SCP 300-570 HA 95 mm 36 mm 42,8
SCP 125-460 DS 60 mm 28 mm 32,5 SCP 300-660 DV 115 mm Neudáva sa 42
SCP 150-290 HA 50 mm 20,5 mm 27,5 SCP 350-500 HA 95 mm 36 mm 42,8
SCP 150-390 HA 60 mm 28 mm 32,5 SCP 350-470 HA 95 mm 36 mm 42,8
SCP 150-350 HA 60 mm 28 mm 32,5 SCP 400-540 HA 95 mm 36 mm 42,8
SCP 150-440 HA 60 mm 28 mm 32,5 SCP 400-480 HA 95 mm 36 mm 42,8
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9.5.4 Montáž erpadla (vyhotovenie erpadla 
s mechanickou upchávkou)
Pri montáži vyhotovenia erpadla s mechanickou 
upchávkou platia rovnaké pracovné kroky ako pri 
montáži vyhotovenia erpadla s upchávkovým 
tesnením. Rozdiel pri montáži mechanickej 
upchávky je nasledovný:
Pri opätovnej montáži mechanickej upchávky je 
nutné postupova  nasledovne:

• Po umiestnení hornej asti telesa (1) do jej polohy 
a utiahnutí skrutiek (29)

• nasa te držiak protikrúžku (15) do správnej 
polohy a utiahnite skrutky.

• Preplachovacie rúrky (35) namontujte na držiak 
protikrúžku (15) mechanickej upchávky.

• Ostatné pracovné kroky zodpovedajú vyššie popí-
saným pracovným krokom platným pre vyhotove-
nie erpadla s upchávkovým tesnením.

INFORMÁCIA: 
Pri montáži konštruk ných dielov z uš achtilej 
ocele sa odporú a použi  molybdénovú pastu, 
ktorá zabra uje zadretiu a u ah uje neskoršiu 
demontáž.
INFORMÁCIA: 
Pri každom otvorení erpadla vyme te tesnenie.

SCP 150-580 HA 75 mm 30 mm 37 SCP 400-550 HA 100 mm 37 mm 42,8
SCP 150-530 HA 75 mm 30 mm 37 SCP 400-710 HA 100 mm 37 mm 42,8
SCP 150-460 DS 60 mm 28 mm 32,5 SCP 400-660 DV 130 mm Neudáva sa 42
SCP 200-310 HA 60 mm 28 mm 32,5
SCP 200-320 HA 60 mm 28 mm 32,5
SCP 200-370 HA 60 mm 28 mm 32,5
SCP 200-360 HB 60 mm 28 mm 32,5

Tabu ka pre nastavenie polohy mechanických upchávok na hriadeli
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9.6 Odporú ané náhradné diely
Pri štandardnej prevádzke erpadla odporú ame 
v závislosti od prevádzkovej doby nasledujúci 
zoznam náhradných dielov.

• Pri 2 rokoch prevádzky: 
• Mechanické upchávky resp. upchávkové tesnenia, 

gu ô kové ložiská a tesnenia vymie ané pri 
demontáži erpadla.

• Pri 3 rokoch prevádzky:
• Mechanické upchávky resp. upchávkové tesnenia, 

gu ô kové ložiská, tesnenia vymie ané pri 
demontáži erpadla, tesnenia obežného kolesa 
a ich matice. Pri erpadlách s upchávkovými tes-
neniami aj veko upchávky a mazací krúžok.

• Pri 5 rokoch prevádzky: 
• Rovnaké náhradné diely ako pri 3 rokoch plus 

obežné koleso a hriade .
Údržba erpadiel Splitcase je jednoduchšia ako pri 
iných typoch erpadiel. Pre umožnenie takejto 
jednoduchej údržby odporú ame spolu 
s erpadlom objedna  aj súpravu náhradných die-
lov. Tak možno prestoje erpadla skráti  na mini-
mum.
Dôrazne odporú ame zakúpenie originálnych 
náhradných dielov od spolo nosti Wilo. Pre vylú-

enie akýchko vek chýb je pri každej objednávke 
náhradných dielov nutné uvies  údaje nachádza-
júce sa na typovom štítku erpadla/motora.

Odporú ané náhradné diely (vyhotovenie s upchávkovým tesnením)

. Popis Množstvo Odporú ané náhradné 
diely

1 Horná as  telesa 1
2 Dolná as  telesa 1
3 Obežné koleso 1
4 Hriade 1
5 Tesnenie obežného kolesa (štrbinový krúžok) 2
6 Tesné pero obežného kolesa 1
7 Objímka hriade a 2
8 Kruhový tesniaci krúžok 2
9 Dištan ná objímka ložiska 2

10 Matica objímky 4
11 Vodiace ložisko 2
12 Upchávkové tesnenie Súprava
13 Kruhový medzikus 2
14 Veko upchávky 2
15 Skrutka pre veko upchávky 2
16 Kryt ložiska (na strane pohonu) 1
17 Ložisko (na strane pohonu) 1
18 Teleso ložiska (na strane pohonu) 1
19 Oporný krúžok 1
20 Kryt ložiska (nie na strane pohonu) 1
21 Skrutka krytu ložiska 1
22 Ložisko (nie na strane pohonu) 1
23 Poistná podložka 1
24 Poistná matica 1
25 Teleso ložiska (nie na strane pohonu) 1
26 Šes hranná zátka –
27 Odvzduš ovací kohút 1
28 Odtlá acia skrutka so šes hrannou hlavou 2
29 Skrutky pre delené teleso erpadla –
30 Tesné pero 1
31 Tesnenie 1
32 Rozstrekovací krúžok 1
33 Centrovací kolík –
34 Skrutka spojky 4
35 Preplachovacia rúrka pre tesnenie kvapalinou 2
36 Šes hranná skrutka pre teleso ložiska 8
37 4-cestný ventil 2
38 Poistný kolík, tesnenie obežného kolesa 2

Ochrana spojky 1
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10 Poruchy, prí iny porúch a ich odstra ovanie

Odporú ané náhradné diely (vyhotovenie s mechanickou upchávkou)

. Popis Množstvo Odporú ané náhradné 
diely

1 Horná as  telesa 1
2 Dolná as  telesa 1
3 Obežné koleso 1
4 Hriade 1
5 Tesnenie obežného kolesa (štrbinový krúžok) 2
6 Tesné pero obežného kolesa 1
7 Objímka hriade a 2
8 Kruhový tesniaci krúžok 2
9 Dištan ná objímka ložiska 2

10 Matica objímky 4
11 Vodiace ložisko 2
12 Mechanická upchávka 1
13 Závitový kolík 2
14 Držiak protikrúžku 2
15 Skrutka pre protikrúžok 2
16 Kryt ložiska (na strane pohonu) 1
17 Ložisko (na strane pohonu) 1
18 Teleso ložiska (na strane pohonu) 1
19 Oporný krúžok 1
20 Kryt ložiska (nie na strane pohonu) 1
21 Skrutka krytu ložiska 1
22 Ložisko (nie na strane pohonu) 1
23 Poistná podložka 1
24 Poistná matica 1
25 Teleso ložiska (nie na strane pohonu) 1
26 Šes hranná zátka –
27 Odvzduš ovací kohút 1
28 Odtlá acia skrutka so šes hrannou hlavou 2
29 Skrutky pre delené teleso erpadla –
30 Tesné pero 1
31 Tesnenie 1
32 Rozstrekovací krúžok 1
33 Centrovací kolík –
34 Skrutka spojky 4
35 Preplachovacia rúrka pre tesnenie kvapalinou 2
36 Šes hranná skrutka pre teleso ložiska 8
37 4-cestný ventil 2
38 Poistný kolík, tesnenie obežného kolesa 2

Ochrana spojky 1

Symptóm Možná prí ina a jej odstránenie 
(Vysvetlenia k uvedeným íslam sa nachádzajú 
v nasledujúcej tabu ke.)

-- erpadlo nedodáva žiadnu vodu. 1, 2, 3, 4, 6, 11, 14, 16, 17, 22, 23
-- Nedostato ný dopravný výkon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 20, 22, 23, 29, 30, 31
-- Nedostato né vytváranie tlaku. 5, 14, 16, 17, 20, 22, 29, 30, 31
-- erpadlo po rozbehu nasáva slabšie. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13
-- Príliš vysoký príkon erpadla. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 34, 37
-- Nadmerná netesnos  upchávky. 12, 13, 24, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40
-- erpadlo vibruje alebo je príliš hlu né. 2, 3, 4, 9, 10, 11, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47
-- Príliš krátka životnos  ložísk. 24, 26, 27, 28, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 
-- erpadlo sa prehrieva a opotrebúva. 1, 4, 21, 22, 24, 27, 28, 35, 36, 41
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Prí iny Odstránenie

1 erpadlo nenasáva. Skontrolujte, i sú teleso erpadla a nasávacie potrubie napl-
nené kvapalinou. V takomto prípade musí z odvzduš ovacieho 
kohúta vystupova  voda.

2 erpadlo alebo nasávacie potrubie nie je kom-
pletne naplnené médiom.

Pri negatívnom nasávaní skontrolujte tesnos  pätkového ven-
tilu.

3 Nasávacia výška je príliš ve ká. Zmenšite nasávaciu výšku medzi erpadlom a hladinou kvapa-
liny resp. zvýšte hladinu kvapaliny.

4 Nedostato ný rozdiel medzi aktuálny tlakom 
a tlakom pary média.

Uistite sa, že prítomná výška udržiavajúca tlak je minimálne o 
1 m vä šia ako požadovaná výška udržiavajúca tlak.

5 V médiu sa nachádza príliš ve a vzduchu. Zistite prí iny a odstrá te ich. V médiu sa nachádza vzduch, 
ktorý do neho môže vstupova  cez nasávacie prípojky.

6 Vzduchové kapsy v nasávacom potrubí. Skontrolujte, i je nasávacie potrubie kompletne naplnené a i 
je dobre preplachované. Uistite sa, že nedošlo k zhoršeniu 
sklonu k nasávaciemu hrdlu.

7 Cez nasávacie potrubie dochádza k vnikaniu 
vzduchu.

Dotiahnite spoje potrubí a/alebo použite tesniaci prostriedok.

8 Cez upchávky dochádza k vnikaniu vzduchu. Skontrolujte, i sú upchávky správne utiahnuté a i sú tesnenia 
dostato ne premazávané.

9 Pätkový ventil je príliš malý alebo netesný. Skontrolujte/vyme te ventil.
10 Pätkový ventil je iasto ne zapchatý. Vy istite ventil.
11 Nasávacie potrubie sa nenachádza kompletne 

pod povrchom erpaného média.
Uistite sa, že hladina kvapaliny kompletne prekrýva pätkový 
ventil.

12 Mazacie potrubie upchávky je zapchaté. Vy istite alebo vyme te potrubie. 
13 Medzikus upchávky nie je správne umiestnený 

a zabra uje mazaniu tesnení.
Medzikus upchávky umiestnite priamo pod mazacie otvory 
upchávky. 

14 Po et otá ok je príliš nízky. Skontrolujte po et otá ok motora a frekvenciu napájania 
napätím. Po et otá ok uvedený na motore a po et otá ok er-
padla sa musia zhodova .

15 Po et otá ok je príliš vysoký. Skontrolujte po et otá ok motora a frekvenciu napájania 
napätím.

16 Smer otá ania je nesprávny. Ešte pred jeho pripojením erpadla skontrolujte smer otá ania 
motora.

17 Dopravná výška v systéme je vä šia ako predpo-
kladaná dopravná výška pri dimenzácii erpadla.

Ur te možné prí iny a obrá te sa na spolo nos  Wilo. Pomocou 
manometra vykonajte merania.

18 Dopravná výška v systéme je menšia ako pred-
pokladaná dopravná výška pri dimenzácii er-
padla.

Ur te možné prí iny a obrá te sa na spolo nos  Wilo. Pomocou 
manometra vykonajte merania.

19 Hustota erpaného média nezodpovedá hustote, 
s ktorou sa po ítalo pri dimenzácii erpadla.

Obrá te sa na spolo nos  Wilo.

20 Viskozita erpaného média nezodpovedá visko-
zite, s ktorou sa po ítalo pri dimenzácii erpadla.

Obrá te sa na spolo nos  Wilo.

21 Pri prevádzke erpadla je prítomný ve mi slabý 
prietok. 

Ur te prí inu a obrá te sa na spolo nos  Wilo. erpadlo pre-
vádzkujte s ur eným prevádzkovým bodom.

22 Pri paralelnej prevádzke erpadiel sa vyskytujú 
poruchy.

Obrá te sa na spolo nos  Wilo a uve te charakteristiky er-
padla.

23 Na obežnom kolese sa nachádzajú ne istoty. Otvorte erpadlo a vy istite ho.
24 Nastavenie polohy erpadla a motora je 

nesprávne. 
Pomocou íselníkového indikátora skontrolujte, i je nastave-
nie polohy stroja v rámci rozsahu tolerancie a i potrubia pripo-
jené k erpadlu nadmerne neza ažujú príruby.

25 Základ alebo základová doska sú nestabilné. Skontrolujte vibrácie na základovej doske a overte, i nie sú prí-
tomné duté priestory.

26 Hriade  je zdeformovaný. Odmontujte hriade , skontrolujte ho a v prípade potreby 
vyme te.

27 Oto ný diel sa odiera o pevný diel. Nesprávna montáž alebo nastavenie. Odstrá te chybu.
28 Ložiská sú opotrebované. Skontrolujte mazanie ložísk, stav hriade a a nastavenie ich 

polohy v erpadle. V prípade potreby vykonajte výmenu.
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11 Vyradenie z prevádzky a recyklácia
Likvidáciu všetkých materiálov a odpadov je nutné 
vykona  ekologickým spôsobom. 

erpadlá od spolo nosti neobsahujú žiadne 
nebezpe né látky. Vä šina materiálov, z ktorých 

erpadlo pozostáva, je recyklovate ná. Likvidáciu 
a recykláciu erpadla je nutné vykona  v súlade 
s platnými miestnymi predpismi.
Demontáž erpadla smie vykonáva  len odborný 
personál.
Pred každou prepravou alebo recykláciou erpadla 
je nutné vykona  jeho vy istenie a dekontaminá-
ciu.

Prí iny Odstránenie

29 Tesnenia obežného kolesa sú opotrebované. Vyme te opotrebované alebo poškodené diely.
30 Obežné koleso je poškodené. Vyme te opotrebované alebo poškodené diely.
31 Chybné tesnenie telesa spôsobuje presakovanie 

vo vnútri.
Vyme te opotrebované alebo poškodené diely.

32 Hriade  alebo objímka hriade a sú v oblasti tes-
není opotrebované alebo poškriabané.

Vyme te opotrebované alebo poškodené diely.

33 Upchávkové tesnenia nie sú správne nainštalo-
vané.

Použite kompatibilný materiál a dostato né ve ké tesnenia.

34 Typ tesnenia nie je vhodný pre prevádzkové 
podmienky erpadla.

Použite kompatibilný materiál a dostato né ve ké tesnenia.

35 Hriade  nie je v dôsledku nadmerného opotrebe-
nia ložísk alebo nesprávneho nastavenia polohy 
správne vycentrovaný.

Odstrá te chybu a znovu nastavte polohu hriade a v erpadle.

36 Rotor nie je správne vyvážený a spôsobuje tak 
nadmerné vibrácie.

Vyvážte rotor.

37 Veko upchávky je príliš utiahnuté a zabra uje tak 
potrebnej netesnosti a tým aj mazaniu upcháv-
kových tesnení.

Prostredníctvom skrutiek správne utiahnite veko upchávky tak, 
aby bola dosiahnutá netesnos .

38 K vodou chladeným upchávkam nie je privádzaná 
chladiaca kvapalina.

Zabezpe te príslušný prívod.

39 Medzera pod súpravou tesnení - medzi hriade-
om a telesom erpadla - je príliš ve ká. Upcháv-

kové tesnenie v erpadle je tak príliš namáhané.

Skontrolujte, i je erpadlo správne namontované.

40 V tesnení sa nachádzajú ne istoty alebo štrk, 
takže na hriadeli alebo objímke hriade a sa 
vyskytuje netesnos .

Skontrolujte, i preplachovacia kvapalina tesnení nie je zne is-
tená.

41 Nadmerná šmyková sila v dôsledku mechanickej 
poruchy v erpadle alebo v dôsledku poruchy 
zariadenia na hydraulické vyrovnávanie (pri viac-
stup ových erpadlách at .).

Skontrolujte, i erpadlo funguje a i je dobre namontované.

42 Nadmerné množstvo maziva alebo oleja 
v ložiskách alebo nedostato né chladenie, o má 
za následok vysoké teploty ložísk.

Dbajte na to, aby nedochádzalo k nedosiahnutiu/prekro eniu 
predpísaných množstiev/hodnôt.

43 Mazanie je nedostato né. Zabezpe te dostato né mazanie.
44 Ložiská sú nesprávne namontované (poškode-

nie, chybná montáž, nastavenie polohy alebo 
usporiadanie at .) 

Opravte a/alebo vyme te ložiská.

45 Ložiská sú zne istené. Zistite prí inu a vy istite ložiská.
46 Na ložiskách došlo v dôsledku vniknutia vody 

k vytvoreniu hrdze.
Zastavte vnikanie vody.

47 V dôsledku nadmerného prívodu chladiacej vody 
k ložiskám dochádza ku kondenzácii vzdušnej 
vlhkosti v telesách ložísk.

Zmenšite množstvo chladiacej vody.



Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
�������	�
���� 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T+ 54 11 4361 5929 
	�����
��������
�

Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
���	��
������	�����
�

Austria 
WILO Pumpen  
�������	������� 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
���	����	��
�

Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1014 Baku 
T +994 12 5962372 
	�����	��
�

Belarus 
WILO Bel OOO 
220035 Minsk 
T +375 17 2535363 
�	����	����

Belgium 
WILO SA/NV 
�!"#��
������� 
T +32 2 4823333 
	�����	����

Bulgaria 
$%&'�*���
�	
�&�� 
1125 Sofia  
T +359 2 9701970 
	�����	����

Brazil 
WILO Brasil Ltda 
Jundiaí – São Paulo – Brasil  
.%:�;���<��#=�#>�!? 
T +55 11 2923 (WILO) 
       9456 
�	����	��>��
�	������

Canada 
$%&'�;
�
�
�%��� 
Calgary, Alberta T2A 5L4 
T +1 403 2769456 
�	��������	��>�
���

China 
$%&'�;�	�
�&�� 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
�	���@��	�������

Croatia 
$	�����D
��E
���� 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
�	��>��D
��E
��	����

Czech Republic 
$%&'�;�F���� 
=?�!��;����	�� 
T +420 234 098711 
	�����	����

Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 
�	����	���E

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
	�����	����

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
�	����	���	

France 
$%&'���� 
U"#X!�*�	���Z���� 
T +33 1 30050930 
	�����	����

Great Britain 
$%&'�[\]^�&�� 
Burton Upon Trent  
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
�
�����	�����E

Greece 
$%&'�����
���� 
14569 Anixi (Attika) 
T +302 10 6248300 
�	��	�����	����

Hungary 
$%&'�`
��
�����c��]�� 
=!h?�qv�vE�c�	��� 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
�	����	����

India 
$%&'�%��	
�`
�����
���
:�
���:��w��&�� 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
���D	�����
����w�
�����

Indonesia 
WILO Pumps Indonesia 
Jakarta Selatan 12140 
T +62 21 7247676 
�	��
�	���������	�

Ireland 
WILO Ireland 
&	���	�E 
T +353 61 227566 
�
�����	��	�

Italy 
$%&'�%�
�	
���� 
=!!z"�:����	��
� 
Borromeo  (Milano) 
T +39 25538351 
�	��	�
�	
��	��	�

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
	�����	��E�

Korea 
$%&'�:��w��&��� 
z�">==!��
�����F�*��
� 
T +82 51 950 8000 
�	����	����E�

Latvia 
$%&'�*
��	���%� 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
	�����	���D

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
|��	�����=!=�=!#!� 
Lebanon 
T +961 1 888910 
	�����	�������

Lithuania 
$%&'�&	���D
�\�* 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
�
	���	�����

Morocco 
WILO MAROC SARL 
20600 CASABLANCA 
T + 212 (0) 5 22 66 09 
24/28 
����
����	���


The Netherlands 
$%&'�}�����
����D 
�??��}��$����

� 
T +31 88 9456 000 
	�����	����

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
�	����	����

Poland 
$%&'�:���E
��w���� 
!?>?!z�&��������
 
T +48 22 7026161 
�	����	��w�

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
:�����
��&�
 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
����
���	��w�

Romania 
$%&'�~��
�	
���� 
!UU!h!�;���;�	
@�
�
|���%���D 
T +40 21 3170164 
�	����	����

Russia 
WILO Rus ooo 
�=#?X=�̀ ����� 
T +7 495 7810690 
�	����	����

Saudi Arabia 
$%&'�`��>�~	�
�� 
~	�
�����hz? 
T +966 1 4624430 
������
��
�
�	
	�����

Serbia and Montenegro 
$%&'�*����
����� 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
���	����	����

Slovakia 
$%&'�;�����F�����.���E
 
"#�!z�*�
�	��
D
 
T +421 2 33014511 
	�����	���E

Slovenia 
$%&'����	
�	����� 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
�	��
��	
�	���	���	

South Africa 
�
���������������	�
 
�z�!�����D
�� 
T +27 11 6082780 
�����������	��� 
�
��������


Spain 
$%&'�%���	�
��� 
=""!z����
�c�������
����
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
�	��	���	�
��	����

Sweden 
$%&'��D��	����* 
35246 Växjö 
T +46 470 727600 
�	����	����

Switzerland 
�`*�:��w����� 
h#�!�~��	������� 
T +41 61 83680-20 
	�������>w��w����

Taiwan 
$%&'�q
	�
��;��w
���&�� 
�
��������	��F�}���q
	w�	�
City 24159 
T +886 2 2999 8676  
����������	�������

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
�
��D��q	����� 
#hX?z����
���� 
T +90 216 2509400 
�	����	�������

Ukraina 
$%&'�\E�
	�
���� 
!�!##�]	�� 
T +38 044 2011870 
�	����	���


United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
|�������	������.��������� 
PO Box 262720 Dubai  
T +971 4 880 91 77 
	�����	��
�

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
	�����	��>��
���

Vietnam 
$%&'��	���
��;��&�� 
���;�	�`	���;	��F��	���
� 
T +84 8 38109975 
�E�	����	��D�
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