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Pompa obiegowa U 35, U 55

Installationsanleitung

Instruction for installation

Instrukcja obs³ugi
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Konformitätserklärung / Deklaracja zgodnoœci.

Wir erklären, dass diese Produkte mit den folgenden EU-
Richtlinien übereinstimmen:

We declares that these products are In conformity with the 
following EU- directives:

Firma WITA Wilhelm Taake GmbH oœwiadcza, ¿e produkty s¹ 
zgodne z nastêpuj¹cymi normami Unii Europejskiej:

89/392/EEC (EN 292)
89/336/EEC (EN 50 081-1, EN 50 082-2)
73/23/ECC (EN 60 335-1, EN 60 335-2-51)
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Napiêcie zasilania:
Przewód zasilaj¹cy:

Max temperatura medium:
Max temperatura otoczenia:

Max ciœnienie:

1 x 230 V ~ 50 Hz
2max 3 x 1,5 mm

0110 C
040  C

10 bar

Pompê mo¿na montowaæ przed (zalecane) lub za Ÿród³em ciep³a (piecem). 
Przy monta¿u nale¿y zwróciæ uwagê na: wymagany kierunek przep³ywu 
zgodny ze strza³k¹ na korpusie pompy, ³atwy dostêp do pompy celem 
odpowietrzenia i na zamontowanie osi pompy zawsze w kierunku 
poziomym. 
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DANE TECHNICZNE

U 35 U 55

Prêdkoœæ I
Prêdkoœæ II
Prêdkoœæ III

0,17
0,26
0,30
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60
69

Prêdkoœæ I
Prêdkoœæ II
Prêdkoœæ III

0,17
0,27
0,35

39
62
80
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Przewody elektryczne ³¹cznie z uziemieniem nale¿y wprowadziæ do 
listwy zaciskowej z lekkim zwisem i pod³¹czyæ zgodnie z ozna-
czeniem.

Zewnêtrzne elektryczne zabezpieczenia nie s¹ wymagane.
0Silnik pompy mo¿na ustawiæ dowolnie co 90  w stosunku do korpusu 

pompy, nale¿y jednak zwróciæ uwagê, aby wyprowadzenie 
przewodu elektrycznego nie by³o skierowane do góry, a puszka 
zaciskowa nie znajdowa³a siê u do³u silnika (patrz rysunki 2, A1, A2, 
A3, A4). 

Pod³¹czenie w puszce zaciskowej oraz styki pomiêdzy puszk¹ a 
uzwojeniem silnika, nale¿y bezwzglêdnie chroniæ przed wilgoci¹. 
Niedopuszczalne jest montowanie pomp w pomieszczeniach o 
du¿ej wilgotnoœci.

Przed uruchomieniem pompy ca³a instalacja centralnego 
ogrzewania  wype³niona musi byæ wod¹ a pompa odpowietrzona.
Nie nale¿y dopuœciæ do pracy pompy na „sucho”. 
W celu odpowietrzenia i sprawdzenia pracy pompy nale¿y 
prze³¹czyæ pompê na obroty maksymalne (prêdkoœæ 3), odkrêciæ 
korek znajduj¹cy siê na tylnej œciance silnika i w³¹czyæ pompê (patrz 
rysunek 6,7,8).

POD£¥CZENIE ELEKTRYCZNE

ROZRUCH
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- przewód fazowy
- przewód zerowy
- uziemienie
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Pompa nie wymaga ¿adnej obs³ugi w czasie pracy.
¯¹dane charakterystyki przep³ywu otrzymuje siê poprzez zmianê 
prêdkoœci obrotowej silnika prze³¹cznikiem umieszczonym na 
skrzynce elektrycznej. Zmiany mo¿na dokonywaæ w czasie pracy 
pompy.
Po d³u¿szym postoju wa³ek silnika mo¿e byæ zablokowany. Aby 
odblokowaæ wa³ek patrz tabela.

OBS£UGA POMPY
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Sprawdziæ bezpieczniki lub 
luŸne dociski przewodów 
elektrycznych

Wymieniæ kondensator

Na krótki czas prze³¹czyæ na 
max liczbê obrotów lub 
odblokowaæ wirnik: do naciêcia 
wprowadziæ wkrêtak
i przekrêciæ rêcznie

Zdemontowaæ silnik i wyczyœciæ 
pompê

Prze³¹czyæ na ni¿sz¹ liczbê 
obrotów

Odpowietrzyæ pompê lub 
instalacjê

Zwiêkszyæ ciœnienie dop³ywu 
lub sprawdziæ objêtoœæ 
powietrza w naczyniu 
przeponowym (je¿eli wystêpuje)

Brak zasilania

Uszkodzenie kondensatora

Pompa zablokowana poprzez 
osady na ³o¿yskach

Pompa zabrudzona

Za wysoka prêdkoœæ obrotowa

Pompa jest zapowietrzona

Ciœnienie dop³ywu jest za ma³e

Pompa nie dzia³a

Instalacja jest za 
g³oœna

Pompa jest za 
g³oœna

Usterka Przyczyna Usuniêcie usterki
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