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1. Yleistä

1.1 Tietoja tästä oppaasta
Alkuperäisen käyttöohjeen kieli on ranska. Kaikki
muunkieliset käyttöohjeet ovat käännöksiä
alkuperäisestä käyttöohjeesta.
Asennus- ja käyttöohje kuuluu laitteen toimituk-
seen. Ohjetta on aina säilytettävä laitteen välit-
tömässä läheisyydessä. Ohjeiden huolellinen
noudattaminen on edellytys laitteen määräys-
tenmukaiselle käytölle ja oikealle käyttötavalle.
Asennus- ja käyttöohje vastaa laitteen rakennet-
ta ja sen perusteena olevia, painohetkellä voi-
massa olleita turvallisuusteknisiä standardeja.

2. Turvallisuus

Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä ohjeita, joita on
noudatettava laitteen asennuksessa ja käytössä.
Sen lisäksi asentajan ja vastuullisen käyttäjän on
ehdottomasti luettava tämä käyttöohje ennen
asennusta ja käyttöönottoa.
Tässä pääkohdassa esitettyjen yleisten turvalli-
suusohjeiden lisäksi on noudatettava myös seu-
raavissa pääkohdissa varoitussymboleilla merkit-
tyjä erityisiä turvallisuusohjeita.

2.1 Ohjeiden tunnusmerkintä käyttöohjeessa

Symbolit

Yleinen varoitussymboli

Sähköjännitteen varoitussymboli

HUOMAUTUS: ....

Huomiosanat

VAARA! Äkillinen vaaratilanne.
Varoituksen huomiotta jättäminen aiheuttaa
kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.

VAROITUS! Käyttäjä saattaa loukkaantua
(vakavasti). Varoitus-sana tarkoittaa, että seu-
rauksena on todennäköisesti (vakavia) henkilö-
vahinkoja, jos varoitusta ei noudateta.

HUOMIO! Vaarana on, että pumppu/järjestelmä
vaurioituu. ‘Huomio’ muistuttaa mahdollisista
laitteen vaurioista, jotka aiheutuvat ohjeen
huomiotta jättämisestä.

HUOMAUTUS! Laitteen käsittelyyn liittyvä hyö-
dyllinen ohje. Myös mahdollisesti esiintyvistä
ongelmista mainitaan.

2.2 Henkilöstön pätevyys
Asennushenkilöstöllä on oltava työn edellyttämä
pätevyys.

2.3 Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämi-
sestä aiheutuvat vaarat
Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen
saattaa vaarantaa ihmisten ja pumpun/järjestel-
män turvallisuuden. Turvallisuusohjeiden huo-
miotta jättäminen saattaa johtaa vahingonkor-
vausvaatimusten menetykseen.
Ohjeiden huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa
esimerkiksi seuraavia vaaratilanteita:

• Pumpun/järjestelmän tärkeät toiminnot lakkaa-
vat toimimasta.

• Henkilöiden joutuminen vaaraan sähkön, mekaa-
nisten toimintojen tai bakteerien vaikutuksen
vuoksi.

2.4 Käyttäjän varotoimet
Turvallisuustoimenpiteitä koskevia olemassa ole-
via määräyksiä on noudatettava.
Sähköenergian aiheuttamat vaaratilanteet on
estettävä. Paikallisia tai yleisiä määräyksiä sekä
paikallisten energianhuoltoyhtiöiden määräyksiä
on noudatettava.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöi-
den (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joiden
fyysisissä, aistihavaintoja koskevissa tai henkisis-
sä kyvyissä on rajoitteita tai joilta puuttuu koke-
musta ja/tai tietämystä, paitsi siinä tapauksessa,
että heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva
henkilö valvoo heitä tai he ovat saaneet häneltä
ohjeet siitä, miten laitetta pitää käyttää.
Käyttäjän on valvottava lapsia, jotta nämä eivät
pääse leikkimään laitteella.

2.5 Tarkastusta ja asennusta koskevat turvaohjeet
Käyttäjän on huolehdittava siitä, että tarkastus-
ja asennustöistä vastaa vain tehtäviin valtuutettu
ja ammattitaitoinen henkilöstö, joka on myös
perehtynyt ennakolta suoritettaviin tehtäviin
tutustumalla huolellisesti käyttöohjeeseen.
Pumppuun/järjestelmään liittyviin työtehtäviin
saa ryhtyä vain, jos pumppu/järjestelmä on
pysäytetty.

2.6 Omavaltaiset muutokset ja varaosien valmista-
minen
Muutoksia pumppuun/järjestelmään saa tehdä
ainoastaan valmistajan erityisellä luvalla.
Alkuperäiset varaosat ja valmistajan hyväksymät
tarvikkeet edistävät turvallisuutta. Muiden osien
käyttö saattaa mitätöidä vastuun tälläisten osien
käytöstä aiheutuvista seurauksista.

2.7 Luvattomat käyttötavat
Toimitetun pumpun/järjestelmän käyttövarmuus
on varmistettavissa vain, jos pumppua/järjestel-
mää käytetään kappaleessa 4 kuvattuun käyttö-
tarkoitukseen. Luettelossa tai tietolomakkeella
ilmoitettuja raja-arvoja ei saa missään tapauk-
sessa ylittää tai alittaa.
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3. Kuljetus ja välivarastointi

Toimituksen vastaanoton yhteydessä on tarkas-
tettava, esiintyykö laitteessa kuljetusvaurioita.
Jos kuljetusvaurioita on havaittavissa, vaurioista
on ilmoitettava huolintaliikkeelle määräajan
kuluessa.

HUOMIO! Pumpun välivarastoinnin on tapahdut-
tava kuivassa sekä iskuilta ja muilta ulkoisilta
vaikutuksilta (kosteus, pakkanen jne.) suojatussa
ympäristössä.

Pumppua on käsiteltävä varoen, jotta kaikenlai-
set vauriot ovat vältettävissä.

4. Käyttötarkoitus

HUOMIO! Pumppu voi vaurioitua!
Mallisarjan TWI 5 uppopumput on suunniteltu
ainoastaan veden pumppaamiseen.

Mallisarjan TWI 5 uppopumppuja voi käyttää
seuraavissa kohteissa:

• Matalissa kaivoissa, säiliöissä, sadeveden varas-
tointisäiliöissä

• Käyttöveden pumppaamiseen ja siirtämiseen:
rakennuksissa (vesihuolto)
maataloudessa (sadetus, kastelu,…)

• Soveltuvat vesityypeille: puhdas vesi, ei juota-
vaksi tarkoitettu käyttövesi, kylmä vesi, sadevesi
Pumppua ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön,
esim. käytettäväksi suihkukaivojen yhteydessä
(pumpun käyttöikä lyhenee, mikäli pumppu on
yhtäjaksoisesti käynnissä yli 2 tunnin ajan).
Pumppua ei saa käyttää uima-altaiden tyhjentä-
miseen.

5. Tuotetiedot

5.1 Tyyppiavain

TWI5 - SE - 304 - EM - FS / B

Pumppusarja

SE - uiva vedenotto 
(siv. imuliitäntä)

Nimellisvirtaus (m³/h)

Vaiheluku

EM - 230 V:n 1-vaihemoottori

DM - 400 V:n 3-vaihemoottori

FS - sisäänrakennettu uimurikytkin

B - tekn. rakennetyyppi

5.2 Tekniset tiedot

• Maks. käyttöpaine: 10 bar
• Tulopaine (malli SE): 0,1 - 4 bar
• Pumpattavan aineen maks. lämpötila: 40 °C
• Ottoteho P1 : ks. tyyppikilpi
• Nimellisvirta: ks. tyyppikilpi
• Käyntinopeus: ks. tyyppikilpi
• Moottorin kotelointiluokka: IP68
• Säätölaitteen kotelointiluokka 

(1-vaihevirta): IP54

• Eristysluokka: 155
• Taajuus: 50 Hz
• Jännite 1-vaihevirta: 230 V (± 10 %)

3-vaihevirta: 400V (± 10 %)
• Kaapelipituus: 20m
• Maks. käynnistystiheys/h: 40
• Maks. upotussyvyys: 20m
• Kiintoaineksen maks. raekoko: 2 mm
• Maks. hiekkapitoisuus: 50g/m³

Mitat ja liitännät: (ks. kuva 1)

5.3 Toimituksen sisältö
• 1-vaihemoottorilla varustettu pumppu, sisältää

liitäntäkaapelin (H07RN-F), säätölaitteen ja verk-
kopistokkeella varustetun 2 m:n verkkovirtakaa-
pelin
tai 3-vaihemoottorilla varustettu pumppu, sisäl-
tää liitäntäkaapelin (H07RN-F) ja kaapelin (3 vai-
hetta + maadoitus).

• FS-mallit toimitetaan suoraan moottoriin liitetyl-
lä uimurikytkimellä varustettuna.

• Malli SE: 4 tärinänvaimenninta ruuveineen.
• 20 m:n kannatinköysi.
• Asennus- ja käyttöohje.
• Turvallisuusohjeet.

5.4 Lisävarusteet
Lisävarusteet on tilattava erikseen.

• Sulkuventtiili
• Takaiskuventtiili
• Säätölaite ja moottorinsuoja
• Suojakytkin
• Uimurikytkin
• Akustinen ylivuotohälytys
• Fluidcontrol (virtaus- ja painevahti)
• Painevahti
• Uimurilla varustettu imusuodatin: - karkeasuoda-

tin, - hienosuodatin
Uusien lisävarusteiden käyttöä suositellaan.
Lisätietoja osien nimityksistä ja tilausnumeroista
tuoteluettelossa ja tietolehdellä.

5.5 Pumpun kuvaus (kuvat 2, 3, 4, 5, 6 ja 7)
1. Takaiskuventtiili
2. Sulkuventtiili
3. Uimurikytkin
4. Liitäntärasia 1-vaihevirtaa varten
5. Kannatinköysi
6. Fluidcontrol
7. Virransyöttöjohto
8. Uimuri alemmassa asennossa
9. Uimuri ylemmässä asennossa
10. Painevahti
11. Liitäntärasia 3-vaihevirtaa varten
12. Uimurilla varustettu imusuodatin
13. Ilmanpoistoaukko 

(tehtävä itse, Ø 3 mm)
14. Imusihti

Suomi
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5.6 Pumpun ja moottorin rakenne
Uppopumppu on rakenteeltaan kuten monivai-
heinen keskipakopumppu. 
Kaikkien pumpattavan aineen kanssa kosketuk-
siin joutuvat osat on valmistettu jaloteräksestä.
Sähkömoottori on erotettu pumpun nestepuo-
lesta kahden liukurengastiivisteen ja öljytäyttei-
sen välikammion avulla. Nämä takaavat mootto-
rin tiiviyden.
Pumpun toimitukseen sisältyy kannatinköysi.
Pumpun pohjassa on imusihti.
SE-mallien kyljessä on imuyhde, johon voi liittää
uivan tai kiinteästi asennetun imusuodattimen.
Nämä mallit on edelleen varustettu myös jal-
kayhteellä, joka sisältää 4 lattia-asennukseen
tarkoitettua tärinänvaimenninta.

1-vaihemoottorilla (EM) varustettu pumppu toi-
mitetaan kytkentävalmiina säätölaitteella varus-
tettuna. Tähän sisältyvät seuraavat osat:

• merkkivalolla varustettu virtakytkin,
• manuaalisesti palautettava ylivirtarele,
• kondensaattori,
• liitäntä uimurikytkintä varten (kuivakäyntisuoja),
• liitäntäkoteloon ja pumppuun liitetty kaapeli,
• verkkovirtakaapeli, pituus 2 m, varustettu suko-

pistokkeella.
Moottori on varustettu suojausjärjestelmällä,
joka pysäyttää moottorin automaattisesti yliku-
umenemisen tapauksessa.
3-vaihemoottorilla (DM) varustetun pumpun
toimitukseen sisältyy kaapeli  (3 vaihetta + maa-
doitus), jonka päässä ei ole pistoketta.
Säätölaitteen voi toimittaa joko Wilo tai asiakas
itse. 
Säätölaitteen tulee olla varustettu moottorinsu-
ojakytkimellä.
Ylikuormitussuojan laukeamisen jälkeen suojaus-
tila on palautettava painamalla virtakytkintä.

6. Asentaminen ja liittäminen
HUOMIO! Asennus ja sähköliitäntä pitää suorit-
taa paikallisten määräysten mukaisesti ja ainoas-
taan alan ammattilaiset saavat suorittaa työn

VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara!
Tapaturmien ehkäisyä koskevia voimassa olevia
määräyksiä on noudatettava.

VAROITUS! Sähköiskun vaara!
Sähköenergian aiheuttamat vaaratilanteet on
estettävä.
Sekä kansallisia sähköalaa koskevia ohjeita että
yleisiä kansallisia määräyksiä ja ohjeita on nou-
datettava.

6.1 Asennus

HUOMIO! Pumppu voi vaurioitua!
Pumppua ei saa kuljettaa eikä laskea alas virta-
kaapelin varassa eikä myöskään ripustaa virta-
kaapelin varaan.

- Pumpun sijoituspaikan tulee olla suojattu jääty-
miseltä.

- Kiinnitä kannatinköysi kiinnitysaukkoon pumpun
yläosassa.

- Yhdistä paineputki.
- Kiinnitä virransyöttökaapeli sopivilla kiinnitysvä-

lineillä paineputkeen siten, ettei kaapeliin muo-
dostu jännityksiä.

- Laske pumppu kannatinköyden varassa veteen ja
kohdista pumppu siten, että se on jatkuvasti
veden pinnan alla. Maks. upotussyvyys: 20 m,
vapaasti riippuvana.

- Pumppua voi käyttää vaakasuorassa asennossa.
- Varmista, että kaivon halkaisija on tasainen ja

että esteet eivät häiritse pumpun laskemista kai-
voon.

- Kohdista pumppu kaivon keskustaan.
- Varmista tällöin, että pumppu, virtakaapeli ja

kannatinköysi eivät hankaa kaivon reunaa tai
muita esteitä vasten.

- Pumpun etäisyyden kaivon pohjaan tulee olla
lopullisessa käyttöasennossa vähintään 0,50 m.

- Varmista, että pumpun imusihdin yläpuolella on
jatkuvasti vähintään 0,15 m vettä (pumpun
ollessa käynnissä).

- Koskee ulkoasennusta: paineputki, sähköinen
säätölaite, luistiventtiili ja sähköiset ohjauslait-
teet on suojattava pakkaselta.

- Uivaa vedenottoa (letkuliitännällä varustettua
imusuodatinta) käytettäessä on varmistettava,
että letkun pituus sopii yhteen sadeveden varas-
tointisäiliön muodon kanssa. Jotta pumpun sisäl-
le ei pääse tunkeutumaan ilmaa, karkeasuodatin
ei saa yltää vedenpinnan tasolle (ks. kuva 8).

- Mallin SE voi asentaa tukijalassa olevien 4
porauksen avulla suoraan alustaan (ruuvien hal-
kaisija 6 mm).

- SE-mallien tapauksessa kuiva-asennus on mah-
dollista, sillä pumpattava neste huolehtii moot-
torin jäähdytyksestä (ks. kuva 7).

- Mallit FS toimitetaan suoraan moottoriin liitetyllä
uimurikytkimellä varustettuna, jolloin pumppu käyn-
nistyy ja pysähtyy automaattisesti (ks. kuva 3b). 
Uimurikytkin pääsee liikkumaan vapaasti.

- 1-vaihemoottorilla varustettujen pumppujen
yhteydessä toimitettavan säätölaitteen avulla on
mahdollista estää pumpun kuivakäynti yhdistä-
mällä säätölaitteeseen uimurikytkimen (ks. kohta
6.3). Lisäksi säätölaite voi huolehtia pumpun
käynnistämisestä ja pysäyttämisestä pumppuun
liitettävän painevahdin välityksellä (ks. kuva 4).

- 3-vaihemoottorilla varustettuihin pumppuihin
lisävarusteena saatavien kytkentärasioiden avulla
säätölaitteen avulla on mahdollista estää pum-
pun kuivakäynti liittämällä pumppuun uimurikyt-
kin. Lisäksi kytkentärasioihin voi liittää painevah-
din, joka huolehtii pumpun käynnistämisestä ja
pysäyttämisestä (ks. kuva 5).



6.2 Vesipuolen liittäminen

HUOMIO! Pumppu voi vaurioitua! SE-mallin
tapauksessa letku on täytettävä vedellä ennen
pumpun käynnistämistä (ks. kuva 8).

TWI5-pumput ovat normaalisti imeviä.
Mikäli käytetään kierreliitännällä varustettuja
teräsputkia tai puolijäykkiä ja suuritiheyksisiä
polyetyleeniputkia, putken halkaisija ei saa olla
pienempi kuin pumpun liitännän halkaisija.
Puolijäykkää putkea käytettäessä pumppu on
tuettava pumpun pesään kiinnitetyn kannatin-
köyden avulla.
Pumpun ulostuloon ja sulkuventtiilin eteen on
ehdottomasti asennettava takaiskuventtiili.

6.3 Sähköasennus

VAROITUS! Sähköiskun vaara!
Sähköasennuksen saa tehdä vain luvan saanut
sähköasentaja voimassa olevien paikallisten
määräysten mukaisesti.
Pumpun virransyöttö on varustettava vikavirta-
suojalla, joka laukeaa enintään 30 mA:n virralla.
Jos kaapelin vaurioituu, pätevän sähköasentajan
on vaihdettava kaapeli. 

- Tarkasta verkkoliitännän virran tyyppi ja jännite.
- Noudata pumppuun kiinnitetyssä tyyppikilvessä

ilmoitettuja tietoja.

VAROITUS! Varmista, että maadoitus on liitetty
oikein.

- 3-vaihemoottorilla varustetun pumpun mukana
toimitetaan 20 m:n pituinen kaapeli, joka on
yhdistettävä suoja- tai säätölaitteeseen (sähköa-
sennus säätölaitteen asennus- ja käyttöohjeen
sisältämän kytkentäkaavion mukaisesti).

- Moottorien tulee olla varustettu suojakytkimellä,
joka on säädetty toimimaan moottorin tyyppikil-
vessä ilmoitetulla virralla. Jotta virransyöttö toi-
misi luotettavasti, laite on varustettava sulake-
kytkimellä (tyyppi aM).
HUOMAUTUS: Yksivaihepumput on varustettu
säätölaitteeseen integroidulla ylivirtasuojalla.

- 1-vaihemoottorilla varustetussa pumpussa on
verkkovirtakaapeli. Pumppu toimitetaan konden-
saattorikotelolla ja lämpösuojalla varustettuna.
Tämä kotelo on yhdistettävä sähköverkkoon tar-
koitukseen varatulla kaapelilla.

- Laitteeseen on liitettävä uimurikytkin tai paine-
vahti. 

VAROITUS! Pumppu on tällöin erotettava verk-
kovirrasta ennen kotelon avaamista.

Poista siltaus ja yhdistä siltauksen paikalle virta-
kytkimen virransyöttökaapeli ja (mikäli varustuk-
sessa) maadoitusjohdin. Sähköasennusta koske-
via huomautuksia, ks. liitinkaavio liitäntärasian
sisäpuolella. 

- Korkeuden säätö: Huolehdi siitä, että imusihdin
yläpuolella on vähintään 150 mm vettä pumpun
ollessa pysähdyksissä (ks. kuva 3a).

7. Käyttöönotto

7.1 Pyörimissuunta

HUOMAUTUS: Kun porauksen ulostulokohdassa
oleva venttiili on kiinni, tällöin mitattu paine vas-
taa pumpun nostokorkeutta nollavirtauksen
tasolla vähennettynä mittauspisteen ja veden-
pinnan välisellä korkeudella.

Yksivaihevirta 230 V : Ei väärän pyörimissuun-
nan vaaraa.

Kolmivaihevirta 400 V : Pumpun oikean pyöri-
missuunnan määrittämistä varten tarvitsee vain
tarkastaa pumppauspaine. Oikean pyörimissuun-
nan tapauksessa pumppauspaine on suurempi.
Pumppauspaineen voi myös mitata luistiventtiilin
ollessa kiinni. Mitattua painetta on tällöin verrat-
tava ohjepaineeseen.
Jos pyörimissuunta on väärä, kahden vapaasti
valittavan vaiheen paikkaa on vaihdettava säät-
ölaitteessa tai suojakytkimessä.

7.2 Käyttö

HUOMIO! Pumppu voi vaurioitua! Pumppu ei saa
koskaan käydä kuivana tai sulkuventtiilin ollessa
kiinni.
Wilo ei vastaa vahingoista, joiden voidaan katsoa
johtuvan pumpun kuivakäynnistä. Myöskään
takuu ei korvaa tällaisia vahinkoja.

- Kaivon täyttämisen tai pumpun kaivoon asenta-
misen aikana on varmistettava, että uimurikytkin
pääsee liikkumaan vapaasti.

- Kaikki sähköliitännät, sähköiset suojalaitteet ja
sulakkeiden arvot on tarkastettava vielä kertaalleen.

- Mittaa virta jokaisen vaiheen liitännästä ja vertaa
mittaustuloksia tyyppikilpeen merkittyihin
nimellisarvoihin.

HUOMIO! Pumppu voi vaurioitua! Ilmoitetut
moottorin virran nimellisarvot eivät saa ylittyä.

- Pumpun sisälle jäänyt ilma on poistettava pum-
pusta sen jälkeen, kun pumppu on upotettu
veteen. Tämä tapahtuu käynnistämällä ja
pysäyttämällä pumppu useita kertoja.

- Toisinaan paineputkeen voi joutua poraamaan 
Ø 3 mm:n aukon (ks. kuva 3, kohta 13), minkä
tarkoituksena on tehostaa ilman poistumista.

- Mittaa syöttöjännite moottorin ollessa käynnissä.

HUOMAUTUS: Sallittu jännitetoleranssi on ilmoi-
tettu kohdassa 5.2.

8. Huolto
HUOMIO! Kytke pumppu (pumput) irti sähkölii-
tännästä, ennen kuin aloitat huoltotoimenpiteet.

- Pumppu ei vaadi erityisiä huoltotoimenpiteitä.
- Jos imusihti on tukkeutunut ja pumpun tuotto on

laskenut huomattavasti, imusihti on poistettava ja
puhdistettava harjalla  juoksevan veden alla.

- Pumpun korjaamiseen sekä sähköliitäntöjä kos-
keviin muutostöihin saa ryhtyä vain tehtävään
pätevä ammattihenkilö tai valmistajan asiakas-
palvelun asennushenkilöstö. 

- Varaosien tilaamisen yhteydessä on ilmoitettava
kaikki pumpun tyyppikilven sisältämät tiedot.
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9. Häiriöt, niiden syyt ja tarvittavat 
toimenpiteet

HUOMIO! Hiekka ja tukokset pumpun sisällä
aiheuttavat usein häiriöitä. Jos pumpussa ei ole
tukijalkaa, pumppu on ripustettava riittävän kor-
kealle kaivon pohjan yläpuolelle, jotta pumpun
sisälle ei pääse kulkeutumaan hiekkaa.

Jos ylikuormitussuoja laukeaa toistuvasti,
ammattihenkilön tai Wilon asiakaspalvelun asen-
nushenkilöstön on huollettava pumppu.

Jos häiriön poistaminen ei onnistu, ota yhteyt-
tä asennushenkilöstöösi tai Wilon asiakaspal-
veluun.

10. Asennus - irrotus

HUOMIO! Varo sekoittamasta osia keskenään.
Kytke pumppu irti sähköliitännästä.
(Ks. kuvat 9a ja 9b)

11. Varaosat

Varaosia voi tilata paikalliselta erikoisliikkeeltä
ja/tai Wilo-asiakaspalvelulta. 
Pyydämme ilmoittamaan jokaisen tilauksen
yhteydessä kaikki tyyppikilven sisältämät tiedot.
Näin vältetään tarpeettomat tarkennuspyynnöt
ja virheelliset tilaukset.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

Häiriöt Syyt Tarvittavat toimenpiteet
Pumppu käynnistyy, mutta pysäh-
tyy tämän jälkeen uudelleen.

Väärä jännite tai jännitteen lasku Tarkasta kytkeytynyt jännite käynnistyksen
yhteydessä: Liian pieni kaapeleiden poikkipin-
ta-ala voi johtaa sellaiseen jännitteen laskuun,
joka estää moottorin normaalin käytön.

Katkos moottorin virtakaapelissa Mittaa vastus vaiheiden väliltä. Nosta tarvit-
taessa pumppua ja tarkasta kaapeli.

Moottorinsuoja on lauennut. Tarkasta lämpölaukaisimeen asetetut virrat ja
vertaa lukemia tyyppikilven tietoihin.
Tärkeää: Älä yritä käynnistää pumppua uudel-
leen toistuvan laukeamisen tapauksessa, vaan
määritä laukeamisen syy. Moottori voi vaurioi-
tua erittäin nopeasti ylikuumenemisen vuoksi,
mikäli se yritetään käynnistää pakottamalla.

Pumppu ei käynnisty/pysähdy Uimurikytkin on jumittunut tai ei pääse
liikkumaan vapaasti.

Tarkasta uimurikytkin ja varmista, että se pää-
see liikkumaan vapaasti.

Virtaus puuttuu tai on liian pieni. Liian pieni jännite Tarkasta syöttöjännite säätölaitteesta.
Imusihti on tukkeutunut Nosta pumppua ja puhdista kohde.
Luistiventtiili on kiinni. Avaa luistiventtiili.
Väärä moottorin pyörimissuunta
(3-vaihemoottori)

Vaihda kahden vaiheen paikkaa säätölaitteessa.

Takaiskuventtiili on juuttunut suljettuun
asentoon.

Irrota ja puhdista takaiskuventtiili.

Vesimäärä kaivossa on liian pieni tai
vedenpinta on liian alhaalla

Tarkasta vedenpinta kaivossa: Pinnan tulee 
olla vähintään 0,15 m pumpun imusihdin 
yläpuolella.

Pumpun sisällä on ilmaa. Poraa paineputkeen reikä (ø 3 mm) pumpun ja
takaiskuventtiilin välille (ks. kuva 3, kohta 13).

Liian suuri pumpun käynnistysti-
heys

Liian pieni paine-eromittarin hystereesi Lisää käynnistys- ja pysäytyspisteiden etäi-
syyttä.

Uimurin sijainti virheellinen Muuta uimurin sijaintia siten, että pumpun 
kytkeytymisaika on sopiva.

Paineastian varastotilavuus on liian pieni
tai esipaineen asetus on liian pieni.

Tarkasta kytkeytymispaineen asetukset ja
säädä paine uudelleen.
Tarkasta astian esipaine. Esipaineen tulee 
olla 0,3 baaria pumpun käynnistyspainetta 
pienempi.
Kasvata varastotilavuutta
lisäsäiliön avulla tai vaihda säiliö.

Takaiskuventtiili vuotaa. Puhdista takaiskuventtiili ja vaihda venttiili tar-
vittaessa.
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