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Instrukcja zestawów końcowych

Zestaw końcowy

Zestaw końcowy
Składa się z uchwytu ze stali nierdzewnej, przełącznika pneumatycznego lub sensorowego,
regulatora powietrza. Dyszę można ustawić w różnych kierunkach. Pompa z brązu, sterowanie
pnuematyczne klasy IP 54 z 5 metrowym kablem lub sensorowe klasy IP 54 z 5 metrowym
kablem.

UWAGA!

Jeśli chodzi o atrakcje wodne, dłuższa stagnacja wody w orurowaniu może
zanieczyszczać wodę w basenie. Aby przeciwdziałać takiemu ryzyku, należy
przeprowadzać częściowy przepływ czystej wody w orurowaniu atrakcji
wodnych. Inną możliwością dla utrzymania odpowiednich wartości jest
sterowany układ ruchu.

W bardzo rzadkich przypadkach możliwe są problemy podczas pracy przeciwprądu ze względu na
UWAGA! geometrię basenu. W takich przypadkach z założenia instalacja działa prawidłowo tylko przy
mniejszej wydajności, jednak moc pompy jest bez żadnych zastrzeżeń. Zjawisko to nie stanowi
żadnego rodzaju wady w instalacji basenu. W rzeczywistości, jest to wynikiem interakcji napływu
wody i przeciwprądu, które są nieuchronne podczas używania basenu. Do tej pory takie zjawisko
zaobserwowano tylko w związku z instalacją klatki schodowej.

Instrukcja instalacji

UWAGA!

Wszystkie części z brązu muszą być odpowiednio połączone i uzieminone.
Wąż włącznika pneumatycznego i orurowanie muszą być zainstalowane powyżej poziomu
wody.
W przypadku basenu z przykryciem, należy zabezpieczyć włącznik sensorowy, aby uniknąć
jego włączenia podczas używania przykrycia.

Wał pompy
Wysokość pod poziomem wody: 75 cm

UWAGA!

Zapewnienie wentylacji i odpływu wału pompy jest aboslutnie niezbędne.
Pompa nie nadaje się do pracy pod wodą!
Jest absolutnie konieczne postępowanie zgodnie z instrukcją pompy.

Wkłady przednie
okrągły

Włącznik pneumatyczny/sensorowy

Regulator powietrza

Dysza wtryskowa
Regulator poziomu wody

Regulator poziomu wody

prostokątny)

Dysza wtryskowa

Włącznik pneumatyczny/sensorowy

Regulator powietrza

Regulator poziomu wody

Regulator powietrza

Włącznik PN

Dysza wtryskowa

Regulator poziomu wody

Włącznik PN

Dysza wtryskowa

Zestaw końcowy typu Taifun, Taifun Duo i Tornado
poziom wody

z włącznikiem sensorowym

Nr.

szt.

opis

kod

wkład przedni okragły Taifun
wkład przedni prostokątny Taifun
wkład przedni Taifun Duo
zestaw montażowy Taifun
zestaw montażowy Taifun Duo
zestaw montażowy Tornado
elementy łączeniowe
zasuwy
tulejka węża
wąż wysokociśnieniowy
opaska zaciskowa
nakrętka, tulejka węża, uszczelka

łącznik tłoczny
pompa z brązu
sterownik sensorowy
z włącznikiem pneumatycznym

Nr.

szt.

opis

kod

wkład przedni okragły Taifun
wkład przedni prostokątny Taifun
wkład przedni Taifun Duo
wkład przedni Tornado
sterownik pnuematyczny

Pozostałe pozycje w tabelce powyżej!

Zestaw końcowy typu Junior i UNI

poziom wody

Nr.

szt.

opis

kod

wkład przedni Junior
wkład przedni Uni
zestaw montażowy Junior
zestaw montażowy Uni
nypel podwójny
zasuwy
tulejka węża
wąż wysokociśnieniowy
opaska zaciskowa
nakrętka, tulejka węża,uszczelka

łącznik tłoczny dla
łącznik tłoczny dla
pompa z brązu
pompa z brązu
pompa z brązu
sterownik pneumatyczny
sterownik pneumatyczny
sterownik pneumatyczny

Zestaw końcowy typu Taifun kompakt
poziom wody

z włącznikiem sensorowym

Nr.

szt.

opis

kod

wkład przedni okrągły Taifun
wkład przedni prostokątny Taifun
zestaw montażowy Taifun
zestaw montażowy Taifun
pompa z brązu z kołnierzami
sterownik sensorowy
z włącznikiem pneumatycznym

Nr.

szt.

opis

kod

wkład przedni okrągły Taifun
wkład przedni prostokątny Taifun
sterownik pneumatyczny

Pozostałe pozycje w tabelce powyżej!

UWAGA!

Pompa (nr. 3) musi być zawsze zamontowana z podstawą (kod 72 80050).

Zestaw końcowy typu Junior kompakt

Nr.

szt.

opis

kod

wkład przedni Junior
zestaw montażowy Junior
pompa z brązu z kołnierzami
sterownik pneumatyczny

UWAGA!

Pompa (nr. 3) musi być zawsze zamontowana z podstawą (kod 72 80050).

Dodatki
Dodatki nie wchodzą w skład zestawu i muszą być zamówione oddzielnie!

Nr. szt.

opis

kod

uchwyt do Taifun, Taifun Duo i Uni
uchwyt prostokątny do Taifuna prostokątnego i Junior
uchwyt prostokątny do Tornado

poziom wody
poziom wody

Nr. szt.

opis

kod
podstawa pompy

zasuwa G 2 ½ " Taifun kompakt
zasuwa G 2 ” Junior kompakt

Nr. szt.

opis

kod

Kołnierz uszczelniający do zestawu przedmontażowego Taifun do basenów foliowych
Kołnierz uszczelniający do zestawu przedmontażowego Junior do basenów foliowych
Kołnierz uszczelniający do zestawu przedmontażowego Tornado do basenów foliowych

kołnierz
uszczelka
nakrętka
uszczelka

Nr. szt.

opis

kod

Kołnierz uszczelniający do zestawu przedmontażowego Taifun Duo (Taifun/Taifun kompakt) do basenów gotowych

opis

kod
Wąż do masażu do Junior, Junior kompakt

Wąż do masażu do Taifun, Uni
Wąż do masażu z pulsującym strumieniem wody do Taifun
Wąż do masażu i zatyczka do Taifun Duo
Wąż do masażu z pulsującym strumieniem wody i zatyczka do Taifun Duo

Okablowanie

Połączenie elektryczne (należy wykonać na miejscu)
Potrzebny jest kabel zasilający 5 x 2 ,5 mm² do strzynki sterującej. Bezpiecznik 16 A. Wyłącznik
różnicowoprądowy (30mA) musi być zawsze zamontowany. Przewód zasilający obwodu trójfazowego
pompy 4 x 2 ,5 mm² .

Instalacja sterownika
Maksymalna odległość sterownika od włącznika pneumatycznego lub sensorowego wynosi 2 5
m. Sterownik musi zostać zamontowany w suchym miejscu. Przekaźnik zabezpieczenia
pompy jest wbudowany w sterownik w celu ochrony pompy. przekaźnik musi zostać
dostosowany na miejscu. Pobór mocy oddzielnych faz musi być zmierzona podczas pracy.
Przekaźnik musi zostać dostosowany do pomiaru prądu znamionowego silnika. Opisane
czynności są absolutnie konieczne.

UWAGA! Wszystkie metalowe części muszą być odpowiednio połączone i uzieminone! Podczas

montażu należy się upewnić, że żadne przewody połączeniowe nie zostaną zniszczone! Wąż
PN musi być co najmniej 5- metrowy i nie można go skracać. Regulacja czułości przy pomocy
śrub ciśnienia powietrza (śruby do regulacji są na przełączniku manometrycznym). Wciśnięcie
- większą czułość, wysunięcie - mniejsza czułość. Podczas instalacji nalezy przestrzegać
przepisów dotyczących instalacji i przepisów firmy odpowiedzialnej za dostawę energii. Prace
muszą być prowadzone wyłącznie przez elektryka zgodnie z niemiecką normą VDE 0100
część 702 i 430

Okablowanie
Schemat połączeń sterownika sensorowego, kod 7336550
zaciski
zaciski

stycznik
przekaźnik sterujący
przekaźnik ochrony silnika

Włącznik

Włącznik we własnym
zakresie

UWAGA!
Nie otwierać włącznika sensorowego, w
przeciwnym razie gwarancja zostanie
utracona!

UWAGA!

niebieski (zielony)
biały
brązowy

Moc panelu sterowania włącznika
sensorowego to maksymalnie 1 Amper!
Ustaw przekaźnik ochrony silnika!

Schemat połączeń sterownika pneumatycznego, kod 7322150

Włącznik

Włącznik we własnym
zakresie
/ogrzewanie
/ zaciski
/ zaciski

P-E Wandler
Transducer
Transformator

stycznik
przekaźnik sterujący

/ przekaźnik ochrony silnika

UWAGA!: Ustaw przekaźnik ochrony silnika!

Schemat połączeń sterownika pneumatycznego, kod 7322160

Włącznik

Włącznik we własnym
zakresie
/ogrzewanie
/ zaciski
/ zaciski
P-E Wandler
Transducer
Transformator

stycznik
przekaźnik sterujący

/ przekaźnik ochrony silnika

UWAGA!: Ustaw przekaźnik ochrony silnika!

Schemat połączeń sterownika pneumatycznego, kod 7313050

Włącznik we własnym
zakresie
Włącznik
/ogrzewanie
/ zaciski
/ zaciski
stycznik
przekaźnik sterujący

/ przekaźnik ochrony silnika

UWAGA!: Ustaw przekaźnik ochrony silnika!

Ciśnienie można regulować przy pomocy śruby regulacyjnej.

Instrukcja instalacji
1. Lokalizacja
Zaleca się, aby odległość między pompą a przeciwprądem była jak najkrótsza. W każdym przypadku
należy zapewnić poziomą pozycję pompy. Zmiana miejsca pompy jest możliwa ze względów
konstrukcyjnych. Nie zaleca się wykraczać poza odległość 5 metrów. Podczas instalacji należy
upewnić się, że rury są prawidłowe połączone, szczelne i maksymalna możliwa ilość jest w pozycji
poziomej. Jeśli odległość jest większa, należy zwiększyć średnice rur. Temperatura otoczenia pompy
nie może przekraczać 40 ̊C. Pompę należy umieścić poniżej poziomu wody, gdyż nie jest to pompa
samozasysająca. Należy zapewnić swobodny dostęp do pompy. Należy zapewnić odpowiednią
wentylację i odpływ.

2. Instalacja
Urządzenie jest dostarczane ze wszystkimi niezbędnymi elementami. Zestaw montażowy jest
odpowiedni do ścian betonowych o grubości
, ewentualnie 150 mm i powinien być
zamontowany tak, aby środek dyszy znajdował się
poniżej poziomu wody i w odległości nie
mniejszej niż 1,5 m od najbliższej ściany bocznej. Po zakończeniu budowy i oczyszczenie części
montażowych, można zamontować przeciwprąd. W przypadku korzystania z uchwytu, musi być ono
zamontowane w pierwszej kolejności. Połączenie włącznika pneumatycznego i sensorowego musi być
związane z przejściem zestawu montażowego. Zestaw końcowy należy zamontować przy pomocy
załączonych śrub zestawu montażowego. Następnie zawór zwrotny w wale pompy należy podłączyć
do przewodu powietrza. Zawór zwrotny i wąż pneumatyczny należy zamontować powyżej poziomu
wody. Wąż pneumatyczny lub kabel sensorowy należy podłączyć do skrzynki sterującej. Zakończenie
przewodów między pompą a zestawem montażowym zgodnie ze schematem instalacji i listą części.

3. Uruchomienie
Upewnij się, że basen jest napełniony wodą przed uruchomieniem pompy. Unikaj uruchamiania pompy
“na sucho”.
1. Otworzyć oba zawory i włączyć instalację za pomocą sensorowego/pneumatycznego włącznika.
. Sprawdź wtrysk powietrza.
3. Skontroluj przepływ.
4. Połączenia rur i węża muszą zostać sprawdzone pod kątem wycieków w trakcie pracy. Ze względu
na różnice temperatur, może się okazać konieczne dokręcenie połączeń.

4. Eksploatacja
Włączenie i wyłączenie przy pomocy pneumatycznego lub sensorowego włącznika. Regulator
powietrza umożliwia wprowadzenie pęcherzyków powietrza w strumień wody (nie dotyczy Tornado).
Natężenie strumienia wody można regulować poprzez regulację intensywności (nie dotyczy Tornado).
Ustawienie dyszy w różnych kierunkach można regulować.

5. Przezimowanie
Pompa musi być opróżniona. Zamknij oba zawory i odkręć śrubę na obudowie pompy w celu
opróżnienia pompy.

6. Możliwe problemy i ich rozwiązania
6-1. Instalacja nie ma wystarczającej mocy: Pompa obraca się w złym kierunku. Poziom wody jest
zbyt niski. Pompa zasysa powietrze. Zawór nie jest całkowicie otwarty. Rura ssąca jest nieszczelna.
Pompa jest zatkana (np. liśćmi). Jeśli przyczyny nie można zidentyfikować, poinformuj serwis.
6-2. Nie można włączyć pompy: Sprawdź kabel między włącznikiem sensorowym a sterownikiem i
konfigurację sterwonika.
6-3. Przekaźnik ochrony silnika włącza się: Przekaźnik nie jest prawidłowo ustawiony. Prąd
znamionowy silnika iwarunki lokalne muszą być zgodne z ustawieniami przekaźnika. Pompa jest
przegrzana. Schłodzić silnik i uruchomić go ponownie. Zanik fazy - sprawdź bezpiecznik.
6-4. Wyłącznik różnicowoprądowy wyłącza się: Urządzenie musi zostać sprawdzone przez
elektryka.

Łączna wysokość podnoszenia H (m)

Dane techniczne pomp z brązu

Natężenie przepływu - wydajność Q ( m3/h)

Wydajność pompy: 1,5 kW moc wyjściowa, prąd jednofazowy, 2 30 Wolt, 50 Hz. Prędkość strumienia z dyszy 1,2 m/sek.
Moc silnika: 1,5 kW
Pobór mocy: 2 ,0 kW

Wydajność pompy: 2 ,2 kW moc wyjściowa, prąd trójfazowy, 2 30/400 Wolt, 50 Hz. Prędkość strumienia z dyszy 1,5 m/sek.
Moc silnika: 2 ,2 kW
Pobór mocy: 2 ,8 kW

Wydajność pompy: 2 ,2 kW moc wyjściowa, prąd trójfazowy, 2 30/400 Wolt, 50 Hz. Prędkość strumienia z dyszy 1,5 m/sek.
Moc silnika: 2 ,2 kW
Pobór mocy: 2 ,8 kW

Zmiany techniczne zastrzeżone

