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1 Genel Hususlar

Döküman Hakkında
Montaj ve işletim talimatı, bu cihazın ayrılmaz bir 
parçasıdır ve her zaman cihazın yakınında, kolay 
erişilebilir bir yerde bulundurulmalıdır. Cihazın 
düzgün, kurallara uygun ve doğru kullanımının ön 
şartı elinizdeki talimatlar doğrultusunda kullanıl-
masıdır. 
Montaj ve işletim talimatında beyan edilen bilgiler, 
cihazın bu modeli için geçerli olan ve bu dokümanın 
yayımlandığıtarihte mevcut olan en güncel norm-
lara uygundur.

2 Emniyet
Bu işletim talimatı, cihazın kurulumu ve işletimi 
esnasında dikkate alınması gereken temel bilgileri 
içermektedir. Bu nedenle işletim talimatı, cihazın 
montajı ve ilk çalıştırılması öncesinde montajı 
yapacak kişi ve sorumlu işletmen tarafından dik-
katle okunmalıdır.
Burada 'Güvenlik' başlığı altında belirtilen genel 
güvenlik uyarılarına mutlak uyulmasının yanı sıra 
her bölüm içerisinde tehlike simgeleri ile belirtilen 
güvenlik uyarılarına da kesinlikle uyulmalıdır.

2.1 Çalıştırma talimatında kullanılan ikaz ve 
emniyet sembolleri

Semboller:
Genel Tehlike Sembolü

Elektrik çarpmalarına karşı uyarı sembolü

NOT 

Uyarı kelimeleri:
TEHLİKE!
Acil tehlike durumu.
Önlemi alınmazsa ölüm veya ciddi yaralanmalara 
neden olabilir.
UYARI!
Ciddi yaralanma riski. “Uyarı” ikazının dikkate 
alınmaması durumunda, kişilerde (ağır) yaralan-
malara neden olabileceğini belirtir.
DİKKAT!
Pompa veya tesisatta arıza riski. “Dikkat” ika-
zının dikkate alınmaması durumunda üründe 
veya sistemde hasar meydana gelebileceğini 
belirtir.
NOT: Ürünün işletiminde faydalı bilgiler. Kul-
lanıcıyı olası problemler konusunda uyarır.

2.2 Personel eğitimi
Montajı gerçekleştirecek personel, bu işlemler için 
uygun eğitimi almış olmalıdır.

2.3 Emniyet tedbirlerinin alınmadağı durumlarda 
karşılaşılacak tehlike
Güvenlik uyarılarının göz ardı edilmesi, kişiler ve 
pompa/tesisat için tehlikelere yol açabilir. Güvenlik 
uyarılarının göz ardı edilmesi, her türlü tazminat 

talep hakkının kaybolmasına neden olabilir.
Uyarıların göz ardı edilmesi durumunda, özel 
durumlarda örneğin aşağıda belirtilen tehlikelerin 
oluşmasına yol açabilir:

• Pompanın/tesisatın kritik işlevlerinin devre dışı 
kalması,

• Özel bakım ve onarım methotlarının uygulanama-
ması,

• Elektriksel, mekanik ve bakteriyel nedenlerden 
kaynaklanan personel yaralanmaları,

• Sistem özelliklerinde hasar.

2.4 İşletim için emniyet tedbirleri
Kazaların önlenmesine yönelik varolan yönetmeli-
klerin tamamına dikkatle uyulmalıdır.
Elektrik enerjisinden kaynaklanabilecek tehlikeler 
engellenmelidir. Yerel ve uluslararası kabul görmüş 
yönetmelikler ve yöresel elektrik dağıtım kuru-
luşlarının direktiflerine uyulmalıdır.

2.5 Kontrol ve montaj için emniyet tedbirleri
Cihazın kontrol ve montajının, bu kılavuzu dikkatle 
okuyup anlamış, yetkilendirilmiş ve kalifiye elem-
anlarca gerçekleştirildiğinden emin olunmalıdır.
Pompa veya tesisattaki çalışmalar, yalnızca cihaz 
tamamen durdurulduğunda yapılmalıdır.

2.6 Onaylanmamış ürün değişikliği ve yedek parça 
üretimi 
Pompa veya tesisattaki değişiklikler, ancak üreti-
ciye danışıldıktan sonra yapılabilir. Orijinal yedek 
parçalar ve kullanımı üretici tarafından onaylanmış 
aksesuarlar gerekli güvenlik şartlarını sağlamakt-
adır. Bunların dışında kalan parçaların kullanımdan 
doğabilecek sorunlar üretici sorumluluğu kap-
samında olmayabilir.

2.7 Hatalı kullanım
Teslim edilen pompanın veya tesisatın işletim 
güvenliği, yalnızca bu işletim talimatının 4. bölü-
münde belirtilen cihazın doğru ve kurallara uygun 
kullanılması şartıyla garanti edilir. Katalogta/bilgi 
sayfasında belirtilen sınır değerleri kesinlikle aşıl-
mamalıdır veya bu değerlerin altına düşülmemeli-
dir.

Montaj ve kullanma kılavuzu
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3 Nakliye ve ara depolama
Ürünün teslim alınmasının akabinde derhal:

• üründe nakliye hasarı olup olmadığını kontrol edi-
niz.

• Herhangi bir nakliye hasarı tespit edildiğinde, 
belirlenen zaman dilimi içerisinde nakliye firması 
nezninde gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. 
DİKKAT Maddi hasar tehlikesi!
Kurallara uyulmadan yapılan nakliye ve depo-
lama, pompada maddi hasar oluşmasına neden 
olabilir.

• Pompa, yalnızca bu kullanım için öngörülen 
askıya asılarak taşınabilir ve nakledilebilir. 
Kesinlikle kablodan tutmayınız ya da asmayınız!

• Pompa, nakliye ve ara depolama esnasında nem, 
pas, ısı ve doğrudan güneş ışınları ile mekanik 
zedelenmelere karşı korunmalıdır.

• Kirlenmelerin önüne geçmek için pompa basınç 
ağızlıkları, depolama esnasında sıkıca kapatıl-
malıdır.

• Nakliye ve ara depolama esnasında, motor dol-
gusu donma noktasının -8 °C olmasına dikkat 
edilmelidir.

• Tüm akım aktarma hatları bükülmelere, hasar-
lara ve nem sızıntılarına karşı korunmalıdır.

• Pompa, yatay olarak sağlam ve düz bir zemine 
yerleştirilmelidir.

4 Kullanım amacı
Wilo-Sub TWI dalgıç motorlu pompalar temiz ya 
da içerisinde uzun damarlı ve zedeleyici maddeler 
bulunmayan hafif kirli su tedariği için uygundur.
Bu pompalar şu alanlarda kullanılır:

• sondaj deliği ve su depolarında,
• kullanım suyunun aşağıdaki amaçlarla pompalan-

ması ve dağıtılmasında:
•  konut tüketimi (içme suyu tedariği)
• tarım (sulama, yağmurlama)
• sanayi (basınç artırımı vb.)
NOT: Her türlü kullanımda yerel yönergelere uyul-
malıdır.
Pompalar yalnızca su altında (daldırılmış) olarak 
yerleştirilir ve kurulumu soğutma ceketi borusu ile 
yatay olarak veya dikey olarak yapılır.
DİKKAT Maddi hasar tehlikesi! Pompa ile, onay-
lanmamış sıvıların pompalanması üründe maddi 
hasara yol açabilir. 
Pompalar, damarlı kaba kir ihtiva eden ya da 
yanıcı akışkanların pompalanmasına ve patlama 
tehlikesi bulunan bölgelerde kullanıma uygun 
değildir.
Bu kılavuza uyulması da, pompanın amacına uygun 
kullanımına dahildir.
Bu kılavuzun dışındaki tüm kullanımlar, amaç dışı 
kullanım olarak kabul edilirler.

5 Ürün hakkında bilgiler

5.1 Tip kodlaması (Standart model)

5.3 Teslimat kapsamı (Standart model)
• Dalgıç motorlu pompa
• Entegre çekvalfli
• Bağlantı kablosu

• 1,5 m, 2,5 ya da 5 m uzunluğunda, sökülebilir 
bağlantı kablosu (4x1,5mm²) 4" motorlarda ya da

• 4 m uzunluğunda bağlantı kablosu (4x4 mm²) 
6" motorlarda

• 230 V dahil:
• Kondanzatörlü kumanda kutusu
• entegre termik motor koruması
• Aç, kapa şalteri
NOT: Elektrik bağlantıları fabrikada yapılmıştır.

• Montaj ve kullanma kılavuzu

5.4 Aksesuar (opsiyonal):
• Sondaj deliği çıkışında geri akım kapağı
• Kuru çalışma koruması: Şamandıra veya elektrod
• WILO-ER Kumanda cihazı (Motor koruması + Su 

seviyesi denetimi)
• Motor kablosu: Montaj seti olarak (fiş dahil olmak 

üzere) ya da metre cinsinden (fişsiz)
• Büzülme hortum ya da kablo bağlantısı elemanları 

(motor kablosunun uzatılması amaçlı)

Örnek: WILO-Sub TWI 4.01-09-B EM

TWI Dalgıç motorlu pompa
4 ve/
veya 6

Asgari çap:
Montaj deliği çapı 4" ve 6"
4'' de azami montaj deliği çapı 98 mm, 
6'' de azami montaj deliği çapı 152 mm.

.01 Tanımlanan debi akımı (m³/h)
-09 Pompanın kademe sayısı
-B Pompa generasyonu
EM EM = Alternatif akım 1~230 V (50 Hz/60 Hz) 

marşlı
DM = Trifaze akım 3~400 V (50 Hz), 3~480 V 
(60 Hz)
SD = Trifaze akım, Yıldız üçgen marşlı 
(yalnızca 6" motorlarda)

5.2 Teknik Veriler 50 Hz 60 Hz

Pompalanan akışkanın izin 
verilen içeriği:

azami kum oranı 50 g/m³

Şebeke voltajı: 1~230 V (4"), 
3~400 V 
(4", 6")

1~230 V (4") 
3~480 V 
(4", 6")

Koruma sınıfı: IP 68
Azami pompalama miktarı: 4" = 20 m³/h 

6" = 78 m³/h
4" = 25 m³/h 
6" = 97 m³/h

Azami pompalama 
yüksekliği:

4" = 320 m
6" = 410 m

4" = 340 m
6" = 520 m

Basınç ağızlığı: 1¼", 1½", 2" 4" Hidrolikte
2½", 3" 6" Hidrolikte

Pompalanan sıvının izin 
verilen sıcaklık aralığı:

+3 ila 30 °C

Azami dalma derinliği 350 m
Azami çalışma devri 20/ h
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• Basınç ve ön hazne
• WILO-Fluidcontrol ya da WILO basınç kumandası 

ER Plug & Pump Paketi olarak (bkz. ayrıca ele 
alınan Montaj ve kullanma kılavuzu)

6 Tanım ve işlev

6.1 Pompanın tanımlanması (Figür 4) 

Komple su altında kalabilen, çok kademeli, radyal 
ve yarı eksenel çarklı dalgıç motorlu pompa. Kaplin 
ve flanş, pompalı motorlar için kullanılabilir. Takma 
ölçüleri NEMA standartlarıyla uyumludur. Pompa 
kafasına monteli çekvalf. Her kademede, muyluları 
optimize etmek amaçlı özel tasarım ara yatak yer-
leştirilmiştir. Sağlam kablo koruması. Hidrolik yapı 
parçaları, en üst etki derecesine ulaşabilmek 
amacıyla optimize edilmişlerdir. Paslanmaz çeliğin 
sahip olduğu özellikler sayesinde, korozyon ve 
alınmaya karşı yüksek dayanıklılık elde edilir. 
Motorun basit montaj ve demontaj özelliği saye-
sinde servis bakımları kolaylıkla yapılabilir.
Korozyonsuz monofaze veya trifaze motor, 
boyayla yalıtılmış sargılar, hava geçirmez dökme 
stator içerisinde ve doğrudan marşlı.
Motor soğutması, kaybedilen ısının motorun dış 
yüzeyi üzerinden pompalanan akışkana iletilmesi 
ile sağlanır. Pompalanan akışkanın asgari akış 
hızı 4" motorlarda 10 cm/sn. ve 6" motorlarda 
16 cm/sn dir.

6.2 Yumuşak marş ve frekans konvertörü
Genel olarak tüm motorlar frekans konvertörü ile 
kombine edilerek ve elektronik marşlarla 
(yumuşak marş), aşağıda sıralanmış sınırlar dahil-
inde kullanılabilirler.
DİKKAT Maddi hasar tehlikesi!
Bu kullanım koşullarının mevcut olmaması 
motorun ömrünü kısaltır ve motorun bozul-
masına neden olur!

6.2.1 Elektronik marşların (yumuşak marş) kullanım 
koşulları

• Gerekli asgari soğuk akım hızı tüm işletim 
noktalarında sağlanmış olmalıdır 
(4" motorları - 10 cm/sn, 6" motorları - 16 cm/sn)

• Elektrik girişi tüm işletim boyunca nominal değerin 
(In) altında bulunmalıdır (bkz. Tip plaketi verileri).

• Motorun çalıştırma ve durdurma işlemleri gerçe-
kleşirken ihtiyaç duyulan geçiş sürelerinin 0 ila 
30 Hz arasında azami 1 sn.'ye ayarlanması gerek-
mektedir. 30 Hz ve nominal frekans arasındaki 
geçiş süresinin azami 3 sn.'ye ayarlanması gerek-
mektedir.

• Motorun çalıştırılması esnasında voltajın, asgari 
motor voltajının % 55 'i oranında olması gerek-
mektedir.

• İşletim esnasında performans kaybını engellemek 
amacıyla, elektronik marşın (yumuşak marş) nor-
mal işletim seviyesine ulaşılmasının ardından 
köprülenerek devre dışı bırakılmalıdır.

6.2.2 Frekans konvertörü kullanım koşulları
• Sürekli işletim yalnızca 30 Hz ve 50 Hz (60 Hz) 

arasında sağlanabilir.
• Motor sargısının soğutulması için pompanın 

durdurulması ile yeniden çalıştırılması arasında en 
az 60 sn. bırakılması önerilir.

• Kesinlikle nominal akımı derecesini (bkz. Tip pla-
keti verileri) aşmayınız.
Azami akım: 1000 V
Azami akım artış hızı: 500 V/μs

• Gerekli 400 V kumanda akımı aşıldığında ek filtre 
kullanılmak zorundadır.

• Motorun çalıştırılması esnasında voltajın, asgari 
motor voltajının % 55 'i oranında olması gerek-
mektedir.

7 Montaj ve elektrik bağlantısı
TEHLİKE! Hayati tehlike!
Kurallara uygun yapılmayan montaj ve elektrik 
bağlantısı hayati tehlikelere yol açabilir. 

• Montaj ve elektrik bağlantısı sadece uzman per-
sonel tarafından geçerli yönetmeliklere uygun 
olarak yapılmalıdır!

• Kazalardan korunma yönetmelikleri mutlaka 
dikkate alınmalıdır!

7.1 Montaj
Pompa yatay veya dikey olarak soğutma ceketi 
borusu ile monte edilebilir.
DİKKAT Maddi hasar tehlikesi!
Kurallara uygun olmayan yöntemlerden kayna-
klanan hasar tehlikesi. Sondaj delikleri ya da 
pompa istayonlarının genel geçer teknik kural-
lara uygun olarak açılması gerekmektedir.
DİKKAT Maddi hasar tehlikesi!
> 4" veya 6" (bkz. Figür 4) montaj deliklerine 
yapılacak bir montajda ya da yatay yerleştirilmiş 
bir ön hazneye yapılacak bir montajda, motoru 
yeterince soğutmak amacıyla mutlaka, pompa 
etrafına su kanalize etme ceketi ve bir motor 
yerleştirilmelidir!

•  >9 m³/h nominal debi akımına sahip 4'' pompalar 
için 6'' sondaj deliği açılması, >30 m³/h nominal 
debi akımına sahip 6'' pompalar için 8'' sondaj 
deliği açılması önerilmektedir.

• Sondaj deliği ya da kaynaklardaki su girişinin, 
pompanın pompalama performansına yeterli 
olması gerekmektedir.

Pozisyon Komponent tanımlaması

1 DM modeli Wilo-Sub pompası
2 Dalgıç elektrod kütlesi 
3 Dalgıç elektrod su eksikliği
4 Dalgıç elektrod üst seviyesi
5 Motor bağlantı kablosu
6 Dinamik seviye (pompa işletimde)
7 Statik seviye (pompa kapalı)
8 Kumanda kutusu (kuru çalışma koruması)
9 Elektrik şebekesi bağlantısı / Elektrik beslemesi
10 Manometreli basınç şalteri
11 Basınç haznesi ve ön hazne
12 Kapatma armatürü
13 Çekvalf
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• Pompa, bir palanga, zincir ve üç ayaklı payanda ile, 
ağır pompalar ise bir vinç yardımıyla aşağı indiril-
melidirler. Montajın, su girişinin ve filtre boru-
sunun dışında yapılması gerekmektedir.

• Pompa kesinlikle kuru çalıştırılmamalıdır. Buna ek 
olarak, kuru periyodlarda bile su seviyesinin kesin-
likle motorun üst kenarından aşağı seviyeye düş-
mediği güvence altına alınmalıdır.

• Pompanın sorunsuzca aşağı indirlmesinin sağlana-
bilmesi için, 4" (102 mm) veya 6" (152 mm)'lik eşit 
bir boru genişliğinin sağlanması gerekmektedir.

• Pompa kesinlikle elektrik kablosu kullanılarak 
aşağı indirilmemeli/yukarı çekilmemelidir.

• Elektrik bağlantısının sağlanması ve motor kablo-
sunun uzatılması işlemlerinin motor aşağı bırakıl-
madan önce yapılması gerekmektedir.

• Pompanın kaynak ve sondaj deliği zemininin en az 
0,30 m üzerinde yerleştirilmesi gerekmektedir. 
(Figür 4).

• Teknik sistem verilerine ulaşabilmek için sistem tip 
plaketinin sondaj deliğinin yakınına asılması 
gerekmektedir.

• Aşağı indirmeden önce (ve derin sondaj deliklerine 
indirme esnasında) motor ve kablonun izolasyon 
direncinin kontrol edilmesi gerekmektedir. (azami 
2 M Ω).

• Pompa, modeline göre 1¼" ila 3" nominal 
genişliğine sahip sabit ya da esnek boru hattına 
bağlanmalıdır.

• Esnek boru hatlarının kullanımında pompanın bir 
emniyet zinciri ile tutulması gerekmektedir. Bu 
amaç için pompa kafasında bulunan çelik askıların 
kullanılması gerekmektedir (TWI4). Bu bağlantı 

noktaları mevcut değilse (TWI6), bu bağlantı 
noktalarına sahip bir ara flanº takılmalıdır. Sabit 
borular tercih edilmelidir.

• Sondaj deliği çıkışına bir çekvalf ve kapatma arma-
türü takılması önerilir.
DİKKAT Maddi hasar tehlikesi!
Aşırı su basıncının (>180 m Ws) söz konusu 
olduğu durumlarda doğrudan pompa çıkışına bir 
çekvalf takılmak zorundadır. Çekvalfin 20 bar 
seviyesine ayarlanmış olması gerekmektedir!

• Gerekli motor soğutmasının dikkate alınması 
gerekmektedir (bkz. Çizelge “Akışkan ısısı”)!

7.2 Elektrik bağlantısı
TEHLİKE! Hayati tehlike!
Kurallara uygun olmayan elektrik bağlantı-
larında elektrik çarpmasından kaynakalanan 
hayati tehlike mevcuttur.
Elektrik bağlantısı, yalnızca yerel elektrik teda-
rikçisi tarafından onaylanmış elektrikçiler tar-
afından geçerli yönergelere uyularak 
yapılmalıdır.

• Elektirik şebekesi akım ve gerilimin tip plaketi 
üzerindeki verilere uygun olması gerekmektedir.

• Bağlantı kablosunu geçerli normlar/yönergelere 
uygun olarak kullanınız ve bağlantılarını kumanda 
cihazı ya da kumanda dolabının kelmens planına 
uygun olarak yapınız.
DİKKAT Maddi hasar tehlikesi!
Kablonun azami uzunluğu motorun nominal 
elektrik alımına ve kablo kesitine bağımlıdır!
Kabloyu bağlamadan önce çizelge yardımıyla 
uzunluğunu ve çapını ölçünüz!

Doğrudan marşta kablonun çap ve azami uzunluğu:
Motor modeli Motor Kablo

kW 4 x 1,5 mm² 4 x 2,5 mm² 4 x 4 mm² 4 x 6 mm² 4 x 10 mm² 4 x 16 mm²

EM
1~50/60 Hz 230 V

0,25 100 -- -- -- -- --
0,37 85 144 -- -- -- --
0,55 64 107 140 -- -- --
0,75 49 83 110 165 -- --
1,10 32 54 80 120 195 --
1,50 25 35 60 95 153 245
2,20 17 25 45 65 102 163

DM
3~50 Hz 400 V
3~60 Hz 480 V

0,37 661 1102 1764 2646 4411 7057
0,55 454 758 1213 1819 3032 4852
0,75 341 569 911 1367 2279 3647
1,10 245 409 655 983 1639 2623
1,50 179 299 478 718 1196 1915
2,20 121 202 324 486 811 1298
3,00 94 157 252 378 630 1008
3,70 76 128 204 307 512 819
4,00 70 118 188 283 472 755
5,50 52 87 140 210 351 562
7,50 39 65 104 157 261 418

Kablo ağırlığı (kg/m) 0,20 0,25 0,30 0,40 0,65 0,85
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DİKKAT Maddi hasar tehlikesi!
Motorun kurallara uygun bir şekilde bağlanma-
ması durumunda motor zarar görür!

• Şebeke gerilimini kontrol ediniz
• Kumanda dolabı ve pompa arasındaki kabloyu 

kesinlikle sökmeyiniz. Kumanda dolabı, motorun 
için gerekli olan kondensatörleri ihtiva eder 
(yalnızca EM modellerinde).

• Topraklama bağlantısı yapınız
• Termik ve manyetik şalterli motor koruması mec-

buridir (EM modelinde mevcuttur, DM modeline 
sonradan takılmak zorundadır).

8 İlk çalıştırma

8.1 Dönüş yönü kontrolü (yalnızca trifaze 
motorlarda - Alternatif akım motorlarında 
dönüş yönünün karıştırılması mümkün değildir)
Doğru yönü belirleyebilmek için, çalışmakta olan 
pompa baskı tarafındaki su basıncının kontrol 
edilmesi yeterlidir.

Doğrudan marşta kablonun çap ve azami uzunluğu:
Motor modeli Motor Kablo

kW 4 x 1,5 mm² 4 x 2,5 mm² 4 x 4 mm² 4 x 6 mm² 4 x 10 mm² 4 x 16 mm²

DM
3~50 Hz 400 V
3~60 Hz 480 V

9,30 32 54 87 130 217 348
11,00 -- 45 72 109 181 291
15,00 -- -- 54 81 135 216
18,50 -- -- 44 66 110 176
22,00 -- -- -- 55 92 147
30,00 -- -- -- -- 67 108
37,00 -- -- -- -- -- 89
45,00 -- -- -- -- -- 73

Kablo ağırlığı (kg/m) 0,20 0,25 0,30 0,40 0,65 0,85

Yıldız-üçgen marşlarda tablonun çapı ve azami uzunluğu (6" motorlarda):
Motor modeli Motor Kablo

kW 4 x 1,5 mm² 4 x 2,5 mm² 4 x 4 mm² 4 x 6 mm² 4 x 10 mm² 4 x 16 mm²

DM
3~50 Hz 400 V
3~60 Hz 480 V

2,20 182 304 486 730 1217 1947
3,00 141 236 378 567 945 1513
3,70 115 192 307 461 768 1229
4,00 106 177 283 425 708 1133
5,50 79 131 210 316 527 843
7,50 58 98 157 235 392 628
9,30 48 81 130 195 326 522
11,00 40 68 109 163 272 436
15,00 30 50 81 121 203 324
18,50 24 41 66 99 165 264
22,00 -- 34 55 83 138 221
30,00 -- -- 40 60 101 162
37,00 -- -- -- 50 83 134
45,00 -- -- -- -- 68 109

Kablo ağırlığı (kg/m) 0,20 0,25 0,30 0,40 0,65 0,85

1~230 V (50 Hz, 60 Hz), EM nodeli (Figür 1)
Performans Elektrik çekişi 230 V İşletme 

kondenzatörü
kW A μF
0,37 3,2 16
0,55 4,3 20
0,75 5,3 30
1,10 7,8 40
1,50 9,9 50
2,20 14,9 75

3~400V 50 Hz, 3~480V 60 Hz, DM modeli´
(Figür 2 / 3) 

Performans Elektrik çekişi 400/480 V
kW A
0,37 1,3
0,55 1,7
0,75 2,2
1,10 3,2
1,50 4,0
2,20 5,9
3,00 7,8
3,70 9,1
4,00 10,0
5,50 13,7
7,50 18,0
9,30 20,3
11,00 23,3
15,00 31,3
18,50 38,5

Bağlantılar
(Kablo damar renk tanımlaması)

Figür 1 - 3
a siyah
b mavi / gri
c kahverengi
d yeşil / sarı
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NOT: Pompa yanlış dönüş yönünde kullanıldığında 
debi azalımı söz konusu olur.
Yanlış dönüş yönü söz konusu olduğunda, elektrik 
şebekesi bağlantısının 2 fazı (kumanda dolabı ya 
da kontak vericide) değiştirilmelidir.

8.2 İlk çalıştırma
DİKKAT Maddi hasar tehlikesi!
Mekanik salmastranın hasar görme tehlikesi. 
Pompayı, kısa süreli de olsa kesinlikle kuru 
çalıştırmayınız!

• Yeniden tüm elektrik bağlantılarını, elektrik koru-
masını ve sigortaları kontrol ediniz.

• Elektirik çekişini evre evre kontrol ediniz ve tip 
plaketi üzerinde yer alan değerler ile karşılaştırınız.
Kesinlikle motor için onaylanmış nominal akımı 
(In) aşmayınız (bkzç tip plaketi)

• Voltajı, motor çalışır durumda iken kontrol ediniz.
İzin verilen tolerans aralığı: %±10.

• Motoru çalıştırmaya başlamadan önce, tepmeleri 
engellemek için basınç ağızlığını havalandırınız.

• İlk çalıştırma işlemi esnasında, marştan kayna-
klanan tepmeleri ve pompalanan akışkan içerisin-
deki kısa dönemli kum oranı artışlarını (kaynağın 
ilk kullanımında) minimize etmek için valfleri 
kapatınız.

• Pompayı saatte 20 defadan fazla çalıştırmayınız 
(Hararet tehlikesi).

• Pompanın, kalın basılmış katalog hatları dahilinde 
kullanılıyor olduğunu garanti altına alınız. Pompayı 
kesinlikle sağ ya da solda kalın basılmış karateristik 
eğrinin dışında kullanmayınız.

• Valfler kapalı iken pompayı kesinlikle uzun süreli 
çalıştırmayınız.

8.3 Pompalanan akışkan
Dalgıç motorlu pompalar nominal voltajda, 3 °C ile 
azami 30 °C arasındaki ısılarda çalıştırılabilir. Etkin 
bir soğutmayı mümkün kılabilmek için motor 
yüzeyinde soğutucu suyun sirkülasyon akım 
hızının 4'' motorlarda asgari 10 cm/sn. ve 6'' 
motorlarda 16 cm/sn olması gerekmektedir.

Motorun aşırı sıcaklıklarda da soğutulmasını sağla-
mak için, pompalama performansının motor per-
formansı seviyesine düşürülmesi gerekmektedir. 
(bkz. öndeki Çizelge)
NOT: Motoru 55 °C'den fazla sıcaklığa sahip akışk-
anların içerisinde çalıştırmayınız!

8.4 Motorun doluluk seviyesini kontrol etme ve 
ayarlama (Figür 6)
Motorun doluluk seviyesi kontrolü ve ayarlamal-
arının uzman personel tarafından yapılması gerek-
mektedir. TWI4 motorlarında ek doldurumla 
yalnızca üretici tarafından yapılabilir. 
• Motoru, girişi (C) üst tarafa gelecek şekilde yatay 

olarak yatırınız
• Kontrol çubuğunu diyafram muhafazasında 

bulunan deliğe (E) sokun ve diyafram seviyesini 
(D) kontrol ediniz -bkz. Çizelge 1-. Kontrol 
çubuğu üzerinde yer alan çentiklerin deliklerin 
dış kenarı ile örtüşmesi gerekmektedir.

• Su seviyesinin düşük olduğu durumlarda filtreyi 
(C) çıkarınız (yalnızca TWI6 motorlarında).

• Doldurulmuş olan iğneyi valfe yerleştiriniz ve 
motora suyu enjekte ediniz.

• Havasını almak amacıyla valfi kontrol çubuğu ile 
havasız su çıkana kadar kısaca içeri bastırınız. 
Dikkat aşırı basınç

• Diyafram seviyesine (D) ulaşana kadar su fişkırt-
maya devam ediniz.

• Filtreyi (C) yeniden yerleştiriniz.

9 Bakım
Bakım ve onarım çalışmaları ancak kalifiye 
uzman personel tarafından yapılmalıdır!
TEHLİKE! Hayati tehlike!
Elektrikli cihazlarda yapılan çalışmalarda elekt-
rik çarpmasından kaynaklanan hayati tehlike 
vardır.

• Tüm bakım ve onarım çalışmalarında pompanın 
elektrik bağlantısının kesilmesi ve yetkisi 
olmayan kişiler tarafından açılmasına karşı 
önlem alınması gerekmektedir.

• Bağlantı kablosunda meydana gelebilecek 
hasarlar ancak uzman elektrikçiler tarafından 
giderilebilir.
NOT: Normal işletim sırasında özel bir bakım yapıl-
masına gerek yoktur.

30 °C'ye kadar olan su sıcaklığında motor soğutması için 
gerekli olan asgari debi akımı 

Kaynak duvarı ya da 
soğutma ceketi dahili çapı 

4" Motor 6" Motor

102 mm (4") 0,30 m³/h --
127 mm (5") 1,60 m³/h --
152 mm (6") 3,00 m³/h 2,10 m³/h
178 mm (7") 4,60 m³/h 6,00 m³/h
203 mm (8") 6,90 m³/h 10,30 m³/h

Pompalanan akışkan
Su sıcaklığı  0,37 kW'den 5,5 kW'e kadar olan 

nominal akımın ayarı [%]

35 °C 95 %
40 °C 95 %
45 °C 90 %
50 °C 80 %
55 °C 70 %

Motor tipi Kontrol 
ölçüsü (D)

Tolerans

4" 10 mm +/- 2 mm
6" (AISI 304 SS) 59 mm +/- 2 mm
6" (AISI 316 SS) 19 mm +/- 2 mm
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10 Arızalar, nedenleri ve giderilmeleri
Arıza giderim çalışmaları ancak kalifiye uzman 
personel tarafından yapılmalıdır! Bakım  altında yer 
alana güvenlik uyarılarını dikkate alınız.

İşletim arızalarının giderilemediği durumlarda, 
uzman mağazalara ya da en yakın müşteri hiz-
metleri merkezine veya temsilcisine başvurunuz 
Wilo.

11 Yedek parçalar
Yedek parça sipariş verme işlemi yerel uzman 
mağaza ve/veya Wilo müşteri hizmetleri üzerinden 
gerçekleşir.
Yanıtlanmamış soru kalmasını ve yanlış sipariş ver-
ilmesini engellemek için, sipariş verirken tip plake-
tinde yer alan tüm verilerin bildirilmesi 
gerekmektedir.

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!

Arızalar Nedenleri Arızanın giderilmesi

Pompa çalıştırılamıyor Yanlış voltaj ya da voltaj eksikliği. Motoru marş ederken voltajı kontrol ediniz, 
düşük çaplı bir kablo kullanımı voltaj 
azalımına neden olabilir ve pompanın açlış-
masını engeller.

Bağlantı kablosunda kopukluk. Faz dirençlerini ölçünüz, pompayı yukarı 
çekiniz ve kabloyu kontrol ediniz.

Motor koruma şalteri aktive edildi. Koruma şalterini devreye sokan voltaj değeri 
ayarını kontrol ediniz ve bu değeri çekilen 
nominal elektrik değeri ile karşılaştırınız.

Pompa aşırı marş ediyor. Marş işlemlerini azaltınız, motorun hararet 
yapma tehlikesi var (yakl. 1 min.).

Pompa çalışıyor ancak pompa-
lamıyor

Su yok ya da çok düşük su seviyesi • Su seviyesini kontrol ediniz, suyun emme 
borularının asgari 0,20 m üzerinde 
olmasını sağlayınız.

• Pompayı havalandırınız.
Pompalama miktarı çok düşük. Emme filtreleri tıkalı Pomapyı yukarı şekiniz ve filtreleri temiz-

leyiniz.
Yanlış dönüş yönü (DM modellerinde) Bağlantı kutularındaki iki fazı değiştiriniz.

Pompa aşırı marş ediyor. Kapatma ve açma basınçları arasındaki fark 
oldukça az.

Kapatma ve açma basınçları arasındaki farkı 
artırınız.

Elektrodlar yanlış yerleştirilmiş. Elektrodlar arasındaki mesafeyi, pompanın 
durması ile çalıştırılması arasında yeterli bir 
zaman aralığı kalana kadar ayarlayınız.

Genleşme tankı küçük ayarlanmış ya da yan-
lış ön basınca sahip.

Basıncı kontrol ediniz ve düzenleyiniz (açıp 
kapatınız). Haznenin ön basıncını kontrol 
ediniz. Genleşme tankını daha büyüğü ile 
değiştiriniz ya da ek bir tank yerleştiriniz.
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