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Sikkerhed
Denne vejledning hører sammen med pumpen. Gælder for
alle nævnte serier og beskriver sikker og korrekt anvendelse i alle driftsfaser.

Generelle sikkerhedshenvisninger



Advarselshenvisninger og symboler
Advarselshen- Faretrin
visning

Fare!

Umiddelbart truende fare

Advarsel!

Mulig truende fare

Forsigtig!

Mulig farlig situation

Symbol

Følger ved ignorering
Død, alvorlig legemsbeskadigelse
Død, alvorlig legemsbeskadigelse
Let legemsbeskadigelse, materiel
skade

Betydning
Sikkerhedssignal: Træf alle foranstaltninger, der er mærket med sikkerhedssignalet, for at undgå kvæstelser og død.
Information
Handlingsvejledning
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Pumpe-installation må kun gennemføres af kvalificeret
fagpersonale.
Opbevar driftsvejledningen og andre gyldige dokumenter
komplet, og sørg for, at de kan læses og til enhver tid er
tilgængelige.
Før arbejder på pumpen skal driftsvejledningen læses og
forstås.
Denne cirkulationspumpe er kun egnet til drikkevand.
Pumpen må kun anvendes i teknisk fejlfri tilstand samt i
overensstemmelse med formålet, sikkerheds- og farebevidst og under overholdelse af denne vejledning.
Før alle montage- og vedligeholdelsesarbejder skal motoren være gjort spændingsfri og sikres mod genstart.
Produktet må kun anvendes, rengøres eller serviceres af
børn over 8 år og af personer med begrænsede fysiske,
sensoriske eller mentale evner, samt af personer med
manglende erfaring eller manglende viden, når de er under
opsyn eller er blevet instrueret i sikker anvendelse af produktet og forstår de deraf resulterende farer. Børn må ikke
lege med produktet.

Turvallisuus
Tämä käyttöohje on osa pumppua, se koskee kaikkia mainittuja valmistussarjoja ja kuvaa turvallisen ja asianmukaisen käytön kaikissa työvaiheissa.

Yleiset turvallisuusohjeet



Varo itukset ja symbolit
Varoitus
Vaara!
Varoitus!
Varo!

Vaaran taso

Seuraukset huomiotta jättämisestä
välittömästi uhkaa- kuolema, vakava
va vaara
loukkaantuminen
mahdollinen uhkaa- kuolema, vakava
va vaara
loukkaantuminen
mahdollinen vaaral- lievä loukkaantumilinen tilanne
nen, esinevahingot









Symbolit

Merkitys
Turvallisuusmerkintä: Kaikki toimenpiteet,
jotka ovat merkitty turvallisuusmerkinnällä,
pyrkivät estämään loukkaantumisen tai kuolemantapauksen

Pumpun asennuksen saa suorittaa ainoastaan tehtävään
pätevä ammattilainen.
Säilytä käyttöohje ja muut siihen kuuluvat asiakirjat
kokonaisuudessaan ja luettavilla, huolehdi, että ne ovat
helposti saatavilla.
Lue ja ymmärrä käyttöohje ennen työskentelyä pumpulla.
Tämä kiertovesipumppu soveltuu ainoastaan talousvedelle.
Käytä pumppua vain sen ollessa teknisesti kunnossa, ota
samalla huomioon t urvallisuus- ja vaaratekijät, sekä tämä
käyttöohje.
Kytke moottori jännitteettömäksi ja varmista, että se ei voi
kytkeytyä uudelleen päälle ennen kaikkien asennus- ja
huoltotöiden suorittamista.
Yli 8-vuotiaat lapset, henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset
tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, sekä henkilöt, joilta
puuttuu kokemusta tai tietoa, saavat käyttää, puhdistaa
tai huoltaa tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai he
ovat saaneet ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he
ymmärtävätkäyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa
leikkiä laitteella.

Tiedot
Toimintaohje
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Saugos nurodymai
Ši instrukcija yra pateikiama kartu su siurbliu, ji taikoma visiems
nurodytų tipų siurbliams, joje pateikiamos teisingos, patikimos ir
saugios įrenginio eksploatacijos visais jo panaudojimo etapais
instrukcijos.
Įspėjamosios nuorodos ir simboliai
Įspėjamoji
nuoroda
Pavojinga!
Dėmesio!

Pasekmės
nesilaikant įspėjimo

tiesiogiai gresiantis
pavojus
galimas gresiantis
pavojus

mirtis, sunkūs kūno
sužalojimai
mirtis, sunkūs kūno
sužalojimai
lengvi kūno sužalojimai, turto sugadinimas

galima pavojinga
situacija

Piktograma

Reikšmė
Įspėjamieji ženklai: siekiant išvengti rimtų ar
net mirtinų sužalojimų, būtina griežtai laikytis
visų nurodomų atsargumo priemonių.
Informacija
Veiksmų seka
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Pavojaus lygis

Atsargiai!

Bendrieji saugos nurodymai









Siurblio įrengimą turi atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai
Eksploatacijos instrukcija ir kiti reikalingi dokumentai turi būti
laikomi visi kartu lengvai
prieinamoje vietoje ir turi būti lengvai perskaitomi.
Prieš atliekant darbus su siurbliu, būtina perskaityti ir suprasti eksploatacijos instrukciją.
Šis apytakinis siurblys tinkamas tik geriamajam vandeniui.
Siurblį galima naudoti tiktai nepriekaištingos techninės
būklės, pagal saugos nurodymus, atsižvelgiant į galimus
pavojus bei laikantis šios eksploatacijos instrukcijos.
Prieš pradedant visus montavimo ir techninės priežiūros darbus variklį būtina išjungti iš įtampos šaltinio ir įsitikinti, kad jis
nebūtų pakartotinai įjungtas.
Šį įrenginį gali naudoti, valyti ar techniškai prižiūrėti vaikai
nuo 8 metų ir ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų
asmenys, taip pat asmenys, stokojantys patirties arba žinių
tik tada, jei jie yra prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudoti
įrenginį bei suvokia galimus pavojus. Vaikams negalima
žaisti su įrenginiu.

Produktbeskrivelse
Pumpe BWO 155 BlueOne er en brugsvandpumpe (drikkevand-cirkulationspumpe) med en høj-effektiv elektronisk
jævnstrøms-motor som drivanordning. Den er bygget efter
VORTEX originale kuglemotor-princip og er forsynet med en
permanent-magnetisk kugle-rotor. Pumpe BWO 155 omdrejningstal kan indstilles variabelt.
Leveringsomfang
Fladpakninger og udvalgt skruesæt ved pumper med
V-pumpehus
 Isoleringsskål til pumpehuset
 Driftsvejledning


EU - Konformitet
Dette produkt overholder de gældende europæiske
retningslinjer samt de supplerende nationale krav og
normer. Konformiteten er blevet dokumenteret. Produktets
konformitetserklæring kan læses på www.deutsche-
vortex.com eller rekvireres direkte hos Deutsche Vortex
GmbH & Co. KG.

Tuotteen kuvaus
Pumppu BWO 155 BlueOne on käyttövesipumppu (juomavesi-kiertovesipumppu), joka on varustettu tehokkaalla
elektronisesti kommutoidulla tasavirtamoottorilla. Se on
rakennettu VORTEXin alkuperäisen kuulamoottoriperiaatteen mukaisesti, ja se sisältää magneettisen roottorin.
Pumpun BWO 155 kierrosluku voidaan säätää.
Toimitus
 Tasotiivisteet ja kierreliitinsarja V-pumppupesällä varustetuissa pumpuissa
 Pumpunpesän eristyskuori
 Käyttöohje

EU - Vaatimustenmukaisuus
Tämä tuote vastaa voimassa olevia EU-direktiivejä sekä
niitä täydentäviä kansallisia vaatimuksia ja sääntöjä.
Vaatimustenmukaisuus on todistettu. Tuotteen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa
www.deutsche-vortex.com tai se voidaan pyytää suoraan
Deutsche Vortext GmbH & Co. KG:lta.
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Gaminio aprašymas
BWO 155 BlueOne buitinės paskirties vandens siurblys
(geriamojo vandens cirkuliacinis siurblys) su aukšto efektyvumo
elektroniškai valdomu nuolatinės srovės varikliu.
Jis pagamintas pagal VORTEX originalaus sferinio variklio
principą ir turi ištisinį magnetinį sferinį rotorių. Siurblio BWO
155 sūkių skaičius gali būti keičiamas.
Tiekimo apimtis




Tarpinių ir pasirinktų jungčių komplektas siurbliams su „V“
formos korpusu
Siurblio korpuso izoliacinis gaubtas
Eksploatacijos instrukcija

ES - Atitiktis
Šis gaminys atitinka galiojančias Europos direktyvas bei
papildomus nacionalinius reikalavimus ir standartus. Atitiktis
buvo patvirtinta. Gaminio atitikties deklaraciją galima rasti
tinklalapyje www.deutsche-vortex.com arba paprašyti tiesiai
iš Deutsche Vortex GmbH & Co. KG.

7

Tekniske data • Tekniset tiedot • Techniniai duomenys

Pmax = 10 bar

t1 ≤ 95 °C
t2 ≤ 40 °C

~ 43 dB(A)
1~115 – 230 V /
50 – 60 Hz

TF 95
(t1 ≤ 95 °C)
12 V=

Maks. fødehøjde
Maks. fødemængde
Strømforbrug
Medietemperatur
Beskyttelsestype
Tilladt vandhårdhed
Tørkøringssikring

1,3 mWS
950 l/h
2,5 – 9 W
2 °C – 95 °C
IP 44
ubegrænset
ja

Max. nostokorkeus
Maks. tuottomäärä
Tehonkulutus
Nesteen lämpötila
Suojausluokka
Sallittu veden kovuus
Kuivakäyntisuoja

1,3 mWS
950 l/h
2,5 – 9 wattia
2 °C – 95 °C
IP 44
ei raja-arvoja
on

Maks. tiekimo aukštis
Maks. tiekiamas kiekis
Galios suvartojimas
Terpės temperatūra
Apsaugos rūšis
Leistinas vandens kietumas
Apsauga nuo sausosios eigos

1,3 mWS
950 l/h
2,5 – 9 vatai
2 °C – 95 °C
IP 44
neribojamas
taip
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Installation • Asennus • Montavimas
Forsigtig! Materiel skade på grund af
indtrængende vand.
► Sørg for, at kabelindføringen eller kablet peger
nedad efter monteringen (se billeder).
Varo! Veden sisääntulosta johtuva
 sinevahinko.
e
► Varmista, että kaapelin sisäänvienti ja kaapeli
osoittaa alas (katso kuvat).
Atsargiai! Patekus vandeniui galimi materialiniai nuostoliai.
► Įsitikinkite, kad, atlikus montavimo darbus, kabelio
įvadas arba kabelis yra nukreipti žemyn (žr. pav.).
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Installation • Asennus • Montavimas
Pumpehuse med unioner (1) er udstyrede med
afspærrings- og kontraventiler.
► R 1/2"-pumper (2) skal udstyres med kontraventil
RV 153 og en afspærringhane KV 150.



V-pumppuihin (1) on asennettu sulku- ja takaiskuventtiili.
► R 1/2"-pumppuihin (2) on lisäksi asennettava
RV 153 takaiskuventtiili ja KV 150 palloventtiili.



V tipo siurbliuose (1) yra įmontuotas uždaromasis
č iaupas ir atbulinis vožtuvas.
► R 1/2" siurbliuose (2) reikia papildomai sumontuoti
atbulinį vožtuvą RV 153 ir rutulinį uždaromąjį čiaupą
KV 150.



(1)
≥ 50 cm
KV 150
RV 153
(2)
≥ 50 cm
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Installation • Asennus • Montavimas
Forsigtig! Skade på leje af tørløb.
► Skyl ledningssystemet grundigt med vand,
og udluft det (se billede 1–12).

1

Varo! Laakerivauriot kuivakäynnin vuoksi.
► Huuhtele vesijohdot huolellisesti vedellä ja

ilmaa linjat (katso kuvat 1–12).

2

3

Atsargiai! Dėl sausos eigos galima
sugadinti guolius.
► Vamzdžių sistemą reikia kruopščiai išplauti
vandeniu ir nuorinti (žr. 1–12 pav.).

4

+
11

5

VORTEX EF 150

+

= 20 Nm

Installation • Asennus • Montavimas
6

8

7

9

10

11

12

= 20 Nm

13

12

Installation • Asennus • Montavimas
Forsigtig! Skade på leje af tørløb.
► Fyld pumpen før den elektriske tilslutning:

Åbn langsomt alle afspærringshaner
(se billede 13, side 12).

Varo! Laakerivauriot kuivakäynnin vuoksi.
► Täytä pumppu vedellä ennen sähköliitäntää:

Avaa hitaasti kaikki venttiilit
(katso kuva 13, s.12).

Atsargiai! Dėl sausos eigos galima sugadinti
guolius.
► Prieš prijungiant siurblį prie elektros tinklo, jį reikia
pripildyti vandens: pamažu atidarykite visus uždaromuosius vožtuvus (žr. 13 pav. ,12 psl.).
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Elektrisk tilslutning • Sähköliitännät • Prijungimas prie elektros tinklo






Pumpen er forsynet med en jævnstrøms-motor som
drivanordning. Derfor er en beskyttelsesleder ikke
nødvendig.
Spændingstransformatoren til vekselstrømsdrift
(trafo) er integreret i tilslutningshætten ved vekselstrømsmodeller.
I henhold til beskyttelsesklasse 2 er et sikkerhedskabel ikke påkrævet.
Fare! Død på grund af elektrisk stød.
► Arbejder på det elektriske system må
kun udføres af en autoriseret elektriker.
► Slå spændingen fra strømkredsløbet, og
sørg for at sikre det mod genindkobling
(se billede 1, side 15).
► Kontrollér, at der ikke er spænding.
Advarsel! Brandfare pga. el-tændning.
► Sørg for, at pumpen kun tilsluttes den

spændingsforsyning, som er angivet på
typeskiltet(se side 8).






Pumppu toimii tasavirtamoottorilla. Siksi se ei
vaadi suojakytkintä.
Vaihtovirtaa varten tarkoitettu jännitemuuntaja on
integroitu liitossuojaan vaihtovirralla toimivissa
malleissa.
Suojausluokan 2 perusteella suojajohdinta ei ole
vaadita.
Vaara! Sähköiskun aiheuttama hengenvaara.
► Ainostaan valtuutettu sähköalan ammat-

tilainen saa suorittaa sähköön liittyvät
työt.
► Kytke virtapiiri jännitteettömäksi ja
varmista päällekytkemistä vastaan
(katso kuva 1, s.15).
► Varmista jännitteettömyys.
Varoitus! Tulipalon vaara kipinöinin takia.

► Varmista, että pumppu liitetään vain tyyp-

pikilvessä mainittuun jännitelähteeseen
(katso s. 8).
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Elektrisk tilslutning • Sähköliitännät • Prijungimas prie elektros tinklo





Siurblys turi nuolatinės srovės variklį kaip pavaros
šaltinį.
Todėl nebūtinas apsauginis laidas.
Maitinimui kintamaja srove įtampos keitiklis (transformatorius) yra integruotas į jungties dangtelį.
Dėl 2 el. saugos klasės apsauginis (įžeminimo)
laidininkas nereikalingas.
Pavojinga! Mirtis nuo elektros smūgio.
► Darbus su elektros sistema leidžiama atlikti
tiktai kvalifikuotiems elektrikams.
► Išjunkite elektros srovę ir apsaugokite įrenginį nuo pakartotinio įsijungimo (žr. 1 pav.).
► Patikrinkite, ar tikrai įrenginyje nėra įtampos.

1

2

Tx10
Dėmesio! Gaisro pavojus dėl elektros
kibirkšties!
► Įsitikinkite, kad siurblys prijungtas prie
specifikacijos lentelėje nurodytos maitinimo
įtampos (žr. 8 psl.).
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Elektrisk tilslutning • Sähköliitännät • Prijungimas prie elektros tinklo
► Fast tilslutning mulig eller brug netstik med beskyt-

4

telsesklasse IP44 (tag højde for alpolet adskillelse).

► Kabeltværsnit 0,75 – 1,5 mm²
► Rundkabel med Ø 5 – 8 mm
► Tilslutning med snoet trådføring, ingen kabel ende-

muffe, ingen fortinnede ender.

230 V~
► Kiinteä liitäntä mahdollinen tai käytettävä verkko-

5a

5b

12 V=

5c

pistoketta, jonka suojausluokka on IP44. Kaikkien
napojen erotus varmistettava.
► Kaapelin halkaisija 0,75 – 1,5 mm²
► Pyörökaapeli, jossa Ø 5 – 8 mm
► Liitäntä, jossa kierteiset johdot, mutta ei puristusholkkeja, eikä tinattuja päitä.
► Galimas stacionarus prijungimas arba naudokite IP44
apsaugos klasės tinklo kištuką (su visų polių atskyrimu).
► Kabelio skerspjūvio plotas 0,75 – 1,5 mm²
► Apvalus kabelis Ø 5 – 8 mm
► Sujungimas susukant kabelio gyslas, jokių gyslų
gnybtų, jokių alavuotų galų.

230 V~

8,5 - 10 mm
–
+

12 V=

6

230 V~

12 V=

16

Elektrisk tilslutning • Sähköliitännät • Prijungimas prie elektros tinklo
7

11

12

12 V=

230 V~

8

Pumper med reguleringsmodul:
Pumpe BWO 155 Z kører i permanentdrift.
Pumpe BWO 155 ERT kører, når indstillede
vandtemperatur underskrides.
Säätömoduulilla varustetut pumput:
 Pumppu BWO 155 Z toimii yhtäjaksoisesti.
 Pumppu BWO 155 ERT toimii, kun säädetty veden
lämpötila alittuu.



12 V=

230 V~

9
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230 V~

10

12 V=

Siurbliams su reguliavimo moduliu:
BWO 155 Z siurblys veikia nuolat.
 BWO 155 ERT siurblys veikia, jeigu vandens
temperatūra žemesnė už nustatytą.


Udluftning • Ilmanpoisto • Oro išleidimas
Advarsel! Risiko for forbrænding på grund
af den varme overflade på p
 umpehuset og
motoren.
► Undgå direkte kontakt med pumpehus og
motor.
► Sørg for luftfri cirkulationsledning (se side 11).

Indtil pumpen fungerer uden susen, gøres følgende på
skift for at udlufte:
► Tænd og sluk for pumpen flere gange (se billede 2).
► Åbn et varmtvandstappested flere gange (se billede 3).



Varoitus! Pumpunpesän ja moottorin
kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja.
► Vältä suoraa kosketusta pumpunpesän ja
moottorin kanssa.

Dėmesio! Galite nusideginti - siurblio korpuso
paviršius ir variklis įkaitę!
► stenkitės neliesti siurblio korpuso ir variklio.
► Užtikrinkite, kad cirkuliacijos vamzdyne nebūtų oro
(žr. 11 psl.)
 Iki kol siurblys pradės veikti be garso, kad jame neliktų oro,
pakaitomis:
► Kelis kartus įjunkite ir išjunkite siurblį (žr. 2 pav.).
► Kelis kartus atidarykite karšto vandens čiaupą (žr. 3 pav.).

1

2

3

4

► Varmista, että kiertojohdossa ei ole ilmaa (katso s. 11).

Kunnes pumppu toimii ilman kohinaa, suorita ilmastus
seuraavia kohtia vuorotellen:
► Kytke pumppu päälle ja pois useaan kertaan
(katso kuva 2).
► Avaa lämminvesihana useaan kertaan (katso kuva 3).



5x

5
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Elektronisk reguleringstermostat ERT
1

1



4


2

3



Pumpe slukker ved indstillede temperatur. Pumpe tænder igen efter vandet er afkølet ca. 7°C.
Efter strømtilslutning er 45°C (e) indstillet som pumpens
frakoblingstemperatur (se billede 1).
Ved strømsvigt slettes den indstillede frakoblingstemperatur ikke.

Ændring af frakoblingstemperatur:
► 1 holdes nedtrykket, indtil ønskede frakoblings

temperatur lyser op. (9 trin i 5°-skridt fra 35°C til 75°C).

5

Taster

og LED’er

:

Driftsstatus vælges (med urets retning):
2 Permanentdrift
3 Permanentstop
4 Frakoblingstemperatur ved pumpestop (e = 45°C)
5 Pumpe kører (LED lyser) eller er slukket
(LED lyser ikke)
1

19

Ændring af driftstilstand:
► 1 Trykkes gentagne gange, indtil ønskede driftsstatus
lyser op. Den er omgående aktiveret.

Elektroninen säätötermostaatti ERT
1

1



4
2

3




Pumppu kytkeytyy pois käytöstä säädetyssä lämpötilassa. Kun vesi on jäähtynyt noin 7 °C astetta pumppu
kytkeytyy jälleen päälle.
Sähköverkkoon liitettäessä pumpun pysähtymislämpötilaksi on säädetty 45 °C (e) (katso kuva 1).
Säädetty pysähtymislämpötilaksi pysyy muistissa
sähkökatkoksen aikana

Pysähtymislämpötilan muuttaminen:
► Paina 1 , kunnes haluttu pysähtymislämpötila palaa.

5

Painike

ja LED-näytöt

(9 tasoa 5°-jaksoissa 35 °C – 75 °C asteen välillä).

:

Valitse käyttötila (järjestys myötäpäivään):
2 Yhtäjaksoinen käynti
3 Pysäytys
4 Pumpun pysähtymislämpötila (e=45 °C)
5 Pumppu käytössä (LED-valo palaa) tai pumppu on
kytketty pois käytöstä (LED-valo ei pala)
1

Käyttötilan muuttaminen:
► Paina 1 , kunnes haluttu käyttötila palaa. Tila aktivoituu
välittömästi.
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Elektroninis reguliavimo termostatas ERT

1

1



4


2

3



Siurblys išsijungia esant nustatytai temperatūrai. Kai vanduo
atvės 7°C, siurblys vėl įsijungs.
Po siurblio prijungimo prie elektros srovės, nustatyta išjungimo temperatūra 45°C (e) (žr. 1 psl.)
Nutrūkus elektros srovės maitinimui, išjungimo temperatūros
nustatymas yra išsaugomas.

Išjungimo temperatūros pakeitimas:
► Spauskite 1 , kol temperatūros indikatorius švies ties norima
išjungimo temperatūra. (9 pakopos po 5° intervalus nuo 35°C
iki 75°C).

5

Mygtukai

ir šviesos diodo rodmenys

:

1 Pasirinkite eksploatacijos režimą (pagal laikrodžio rodyklę):
2 Nuolatinis darbas
3 Nuolat išjungta
4 Siurblio išjungimo temperatūra (e=45°C)

5 Siurblys veikia (šviesos diodas šviečia) arba jis

išjungtas (šviesos diodas nešviečia)
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Eksploatacijos režimo keitimas:
► Spauskite 1 , kol pradės šviesti norimo eksploatacijos
režimo indikatorius. Jis tampa aktyviu tuoj pat.

Tidsur
1
5
4
10

1



2
3



6
7

9

8

Taster og LED’er :
1 Driftsstatus vælges (med urets retning):
2 Permanentdrift
3 Indstillingsmodus
4 Drift via tidsafbryder
5 Permanentstop
6 Klokkeslæt
7 LED-krans for driftstider (se billede 2, S. 23)
8 Vælg tider (klokkeslæt og driftstider)
9 Pumpe kører (LED lyser) eller er slukket (LED lyser ikke)
10 Bekræft klokkeslæt / bekræft eller slet driftstider



Efter den første tilslutning til lysnettet kører pumpen
kontinuerligt (leverancetilstand – LED 3 og 9 lyser,
6 blinker, se billede 1).
Korteste driftstid er 30 minutter.
Ved afbrydelse af strømforsyningen stopper tidsangivelsen (ingen reservestrøm). De lagrede driftstider 7
bevares dog. Når strømforsyningen igen er etableret,
fortsætter pumpen i den sidst indstillede driftstilstand,
6 blinker. Klokkeslættet skal opdateres.

Indstilling af klokkeslæt og driftstider:
► Tryk på 1 , til 3 lyser.
► Indstil den røde LED vha. 8 på det aktuelle klokkeslæt

og bekræfter med OK 10 . 9 lyser ikke mere. Den grønne
LED blinker i området kl. 0.00 til kl. 0.30.
► Indstil LED'en vha. 8 på den ønskede driftstid og bekræft med OK 10 . LED'en springer direkte til næste driftstid. Bekræft igen med OK 10 , eller spring over med 8
(osv.). LED-kransen løber hurtigere, når 8 holdes inde.
► Afslut indstillingen med 1 . De lagrede driftstider vises.
Pumpen kører til de indstillede driftstider, 4 lyser.
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Tidsur
Ændring af klokkeslæt:

Eksempel på indstilling (se billede 2):
Aktuelt klokkeslæt 6 : fx kl. 9.50
(LED i tidsramme klokken 9.30 til klokken 10.00)
 Pumpe kører ikke, LED 9 er slukket.
 Indstillede driftstider 7 for pumpen:

► Tryk på 1 , til 3 lyser. Tryk på 8 , til den røde LED står på



Klokken 06.00 - 07.30
Klokken 11.00 - 13.30

Klokken 15.30 - 18.30
Klokken 20.00 - 20.30

det aktuelle klokkeslæt 6 (se billede 3).

► Bekræft med OK 10 .

Klokken 21.00 - 21.30
Klokken 22.00 - 22.30

► Afslut indstillingen vha. 1 . Pumpen kører til de indstille-

de driftstider, 4 lyser.

Ændring af driftstider:

2

3

4

7

1

9

6

10

4
1

3

► Tryk på 1 , til 3 lyser. Bekræft det aktuelle klokkeslæt

3

6

8

med OK 10 (se billede 3). De gemte driftstider lyser. En
driftstid blinker (se billede 4).
► Tilføjelse af nye driftstider: Tryk på 8 , til den nye driftstid blinker; bekræft med OK 10 . Gentag processen for
yderligere driftstider, eller afslut indstillingen med 1 .
► Sletning af driftstider: Tryk på 8 , til den driftstid, der
skal slettes, blinker; bekræft med OK 10 . Gentag processen for yderligere driftstider, eller afslut indstillingen
med 1 .
Nulstilling af alle indstillingsværdier:
► Hold 1 inde i 5 sekunder (se billede 1, s. 22).
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10

8

Ændring af driftstilstand:
► Tryk på 1 , til den ønskede driftstilstand ( 2 , 4 eller 5 )
lyser (se billede 1, s. 22). Funktion er omgående aktiv.

Ajastinkytkin
1
5
4
10

1
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6
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9

8

Painikkeet ja LED-näytöt :
1 Valitse käyttötila (järjestys myötäpäivään):
2 Yhtäjaksoinen käynti
3 Säätö
4 Pumpunkäyttö ajastimella
5 Pysäytys
6 Kellonaika
7 LED-kehä kytkentäaikoja varten (katso kuva 2, s. 25)
8 Kellonajan ja kytkentäaikojen valinta
9 Pumppu käynnissä (LED palaa) tai pysähtyneenä
(LED ei pala)
10 Kellonajan ja kytkentäaikojen vahvistaminen tai
poistaminen



Kun pumppu kytketään ensimmäistä kertaa sähköverkkoon, sen toimintatilana on yhtäjaksoinen käynti (toimitustila – LED 3 ja 9 palaa, 6 vilkkuu, katso kuva 1).
Lyhin kytkentäaika on 30 minuuttia.
Jos virransyöttö katkeaa, kello pysähtyy (ei varavirtalähdettä). Tallennetut kytkentäajat 7 jäävät kuitenkin
voimaan. Kun virransyöttö kytkeytyy jälleen päälle,
pumpun toiminta jatkuu viimeisimpien käyttöasetusten
mukaisesti, 6 vilkkuu. Kellonaika on päivitettävä.

Kellonajan ja kytkentäaikojen asettaminen:
► Paina painiketta 1 , kunnes merkkivalo 3 syttyy.
► Aseta painikkeella 8 punainen LED oikean kellonajan
kohdalle ja vahvista painamalla OK 10 . 9 ei enää syty.
Vihreä LED vilkkuu alueella 0.00 - 0.30.
► Aseta painikkeella 8 LED halutun kytkentäajan kohdalle
ja vahvista painamalla OK 10 . LED hyppää suoraan seuraavaan kytkentäaikaan. Vahvista asetus jälleen painamalla OK 10 tai ohita se painamalla 8 (jne.). LED-kehä
liikkuu nopeammin, kun painike 8 pidetään painettuna.
► Päätä asetustoimenpide painamalla 1 . Näytössä näkyvät tallennetut kytkentäajat. Pumppu toimii kytkentäaika-asetusten mukaisesti, 4 syttyy.
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Ajastinkytkin
Kellonajan muuttaminen:

Esimerkki säädöstä (katso kuva 2):
Kellonaika 6 : esim. 9.50
(LED-valo on kohdassa 9.30 - 10.00)
 Pumppu ei ole käynnissä, LED 9 ei pala.
 Pumpun asetetut kytkentäajat 7 :

► Paina painiketta 1 , kunnes merkkivalo 3 syttyy. Paina



06.00 – 07.30
11.00 – 13.30

15.30 – 18.30
20.00 – 20.30

2

3

4
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1

9

6

10

4
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21.00 – 21.30
22.00 – 22.30

1

3

10

8

3

6

8

painiketta 8 , kunnes punainen LED on oikean kellonajan X6X kohdalla (katso kuva 3).
► Vahvista asetus painamalla OK 10 .
► Päätä asetustoimenpide painamalla 1 . Pumppu toimii
kytkentäaika-asetusten mukaisesti, 4 syttyy.
Käyntiaikojen muuttaminen:
► Paina painiketta 1 , kunnes merkkivalo 3 syttyy.
Vahvista kellonaika painamalla OK 10 (katso kuva 3).
Tallennetut kytkentäajat ilmestyvät näyttöön. Yksi kytkentäaika vilkkuu (katso kuva 4).
► Uusien kytkentäaikojen lisääminen: Paina painiketta,
kunnes uusi kytkentäaika vilkkuu, vahvista painamalla
OK 10 . Jos kytkentäaikoja tarvitaan lisää, toista menettely tai päätä asetustoimet painamalla 1 .
► Kytkentäaikojen poistaminen: Paina painiketta 8 ,
kunnes poistettava kytkentäaika vilkkuu, vahvista painamalla OK 10 . Jos kytkentäaikoja tarvitaan lisää, toista
menettely tai päätä asetustoimet painamalla 1 .
Kaikkien asetusaikojen nollaaminen:
► Paina 5 sekunnin ajan painiketta 1 (katso kuva 1, s. 24).
Käyttötilan muuttaminen:
► Paina painiketta 1 , kunnes halutun käyttötilan merkkivalo ( 2 , 4 tai 5 ) syttyy (katso kuva 1, s. 24). Tila
aktivoituu heti.

Laikmatis

1
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Mygtukai
ir šviesos diodo rodmenys :
1 darbo režimo pasirinkimas (pagal laikrodžio rodyklę):
2 nepertraukiamas veikimas
3 nustatymo režimas
4 režimas naudojantis laikmačiu
5 ilgalaikis sustabdymas
6 laikas
7 veikimo trukmės LED vainikas (žr. 2 pav., 27 psl.)
8 laiko pasirinkimas (laikas ir veikimo trukmė)
9 siurblys veikia (šviečia LED) arba jis išjungtas
(LED nešviečia)
10 laiko patvirtinimas / veikimo trukmės patvirtinimas
arba ištrynimas

8

Pirmą kartą prijungus prie elektros tinklo siurblys veikia
nepertraukiamai (gamykliniai nustatymai – LED 3 ir 9
šviečia, 6 mirksi, žr. pav., 1).
Trumpiausiais veikimo laikas 30 minučių.
Nutrūkus elektros energijos tiekimui laikas sustoja (nėra
eigos rezervo). Tačiau išsaugoti 7 veikimo trukmės duomenys išlieka. Atstačius elektros energijos teikimą, siurblys
pradeda veikti pastarąjį kartą nustatytu režimu, 6 mirksi.
Laiką reikia atnaujinti.

Laiko ir veikimo trukmės nustatymas:
► Spauskite 1 , kol pradės šviesti 3 .
► Naudodamiesi 8 raudoną LED nustatykite ties esamu laiku
ir patvirtinkite OK 10 . 9 nebešviečia. Žalias LED mirksi
zonoje nuo 0.00 iki 0.30 val.
► Naudodamiesi 8 raudoną LED nustatykite ties pageidaujama veikimo trukme ir patvirtinkite OK 10 . LED peršoka tiesiai
prie kitos veikimo trukmės. Dar kartą patvirtinkite OK 10
arba peršokite su 8 (ir t. t.). LED vainikas sukasi greičiau,
kai 8 lieka paspaustas.
► Nustatymus užbaikite 1 . Parodomos išsaugotos veikimo
trukmės. Siurblys veikia nustatytu laiku, 4 šviečia.
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Laikmatis
Nustatymo pavyzdys (žr. 2 pav.)
Esamas laikas 6 : pavyzdžiui, 9.50 val.
(šviesos diodas laiko lange nuo 9.30 iki 10.00)
 Siurblys neveikia, šviesos diodas 9 išjungtas.
 Nustatyta siurblio veikimo trukmė 7 :


nuo 06.00 iki 7.30 val. nuo 15.30 iki 18.30 val. nuo 21.00 iki 21.30 val.
nuo 11.00 iki 13.30 val. nuo 20.00 iki 20.30 val. nuo 22.00 iki 22.30 val.
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Laiko keitimas:
► Spauskite 1 , kol pradės šviesti 3 . Spauskite 8 , kol raudonas LED bus ties esamu laiku 6 (žr. 3 pav.).
► Patvirtinkite su OK 10 .
► Nustatymus užbaikite 1 . Siurblys veikia nustatytu laiku,
4 šviečia.
Veikimo trukmės keitimas:
► Spauskite 1 , kol pradės šviesti 3 . Esamą laiką patvirtinkite
OK 10 (žr. 3 pav.). Išsaugotos veikimo trukmės šviečia. Veikimo trukmė mirksi (žr. 4 pav.).
► Naujos veikimo trukmės pridėjimas: Spauskite 8 , kol pradės
mirksėti nauja veikimo trukmė, patvirtinkite OK 10 . Pakartokite
kitų veikimo trukmių procesą arba baikite nustatymus su 1 .
► Veikimo trukmių ištrynimas: spauskite 8 , kol pradės
mirksėti veikimo trukmė, kurią reikia ištrinti, patvirtinkite OK
10 . Pakartokite kitų veikimo trukmių procesą arba baikite
nustatymus su 1 .
Visų nustatymo reikšmių atstata:
► 5 sekundes spauskite 1 (žr. 1 pav., 26 psl.).
Režimo keitimas:
► Spauskite 1 , kol užsižiebs pageidaujamas režimas ( 2 , 4
arba 5 ) (žr. 1 pav., 26 psl.). Jis suaktyvinamas nedelsiant.
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6

Vaara! Sähköiskun aiheuttama hengenvaara.
► Kytke virtapiiri jännitteettömäksi ja varmista

päällekytkemistä vastaan, ennen kuin
työskentelet pumpulla (katso kuva 1, s. 29).
► Varmista jännitteettömyys.

900

Q [l / h]



Omdrejningstallet kan indstilles.
Advarsel! Risiko for forbrænding på grund
af den varme overflade på p
 umpehuset og
motoren.
► Undgå direkte kontakt med pumpehus og
motor.
Fare! Død på grund af elektrisk stød.
► Før arbejder på pumpen skal spændingen
slås fra strømkredsløbet, og det skal
sikres mod genindkobling (se billede 1,
side 29).
► Kontrollér, at der ikke er spænding.

Kierrosluku on jatkuvasäätöinen.
Varoitus! Pumpunpesän ja moottorin kuumat
pinnat voivat aiheuttaa palovammoja.
► Vältä suoraa kosketusta pumpunpesän ja
moottorin kanssa.

4
2

[kPa]

1,4

10

0,8



Bepakopis sūkių skaičiaus nustatymas.
Dėmesio! Galite nusideginti - siurblio korpuso
paviršius ir variklis įkaitę!
► stenkitės neliesti siurblio korpuso ir variklio.
Pavojinga! Mirtis nuo elektros smūgio.
► Prieš atlikdami veiksmus su siurbliu, išjunkite
elektros srovę ir apsaugokite įrenginį nuo
pakartotinio įsijungimo (žr. 1 pav., 29 psl.).
► Patikrinkite, ar tikrai įrenginyje nėra įtampos.
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Indstilling af omdrejningstallet • Kierrosluvun säätö • Sūkių skaičiaus nustatymas
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Vedligeholdelse • Huolto • Techninė priežiūra
Fare! Død på grund af elektrisk stød.
► Før arbejder på pumpen skal spændingen slås
fra strømkredsløbet, og det skal sikres mod
genindkobling (se billede 2).
► Kontrollér, at der ikke er spænding.

1

Vaara! Sähköiskun aiheuttama hengenvaara.
► Kytke virtapiiri jännitteettömäksi ja varmista

päällekytkemistä vastaan, ennen kuin työskentelet pumpulla (katso kuva 2).
► Varmista jännitteettömyys.

2

Pavojinga! Mirtis nuo elektros smūgio.
► Prieš atlikdami veiksmus su siurbliu, išjunkite elektros srovę ir apsaugokite įrenginį nuo p
 akartotinio
įsijungimo (žr. 2 pav.).
► Patikrinkite, ar tikrai įrenginyje nėra įtampos.
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Vedligeholdelse • Huolto • Techninė priežiūra
3

► Hver gang motoren åbnes, skal pakningen

udskiftes (se billede 9).

► Indsæt en ny pakning i rillen i pumpehuset, og skub

den lidt ind (se billede 10).

► Vaihda tiivisterengas aina moottorin avaamisen

yhteydessä (katso kuva 9).

4

► Aseta uusi tiivisterengas pumppukotelon uraan ja

5

paina kevyesti (katso kuva 10).

► Kiekvieną kartą nuėmus variklį, reikia pakeisti sandarinimo žiedą (žr. 9 pav.).
► Naują sandarinimo žiedą įdėkite į siurblio korpuso
griovelį ir švelniai prispauskite (žr. 10 pav.).

6
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Vedligeholdelse • Huolto • Techninė priežiūra
11

12

13

17

= 20 Nm

14

15

► De kan få teknisk bistand hos Deres VVS-firma.

► Teknistä tukea saat LVI-liikkeistä.

16
5x

► Dėl techninės pagalbos galite kreiptis į savo specializuotą šildymo ir vandentiekio įmonę arba į bendrovę
„Deutsche Vortex“.
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Udskiftning • Vaihto • Keitimas
Motor • Moottori • Variklis

1

2

Fare! Død på grund af elektrisk stød.
► Før arbejder på pumpen skal spændingen slås

fra strømkredsløbet, og det skal sikres mod
genindkobling (se billede 1).
► Kontrollér, at der ikke er spænding.

Vaara! Sähköiskun aiheuttama hengenvaara.
► Kytke virtapiiri jännitteettömäksi ja varmista
päällekytkemistä vastaan, ennen kuin työskentelet pumpulla (katso kuva 1).
► Varmista jännitteettömyys.

3

4

Pavojinga! Mirtis nuo elektros smūgio.
► Prieš atlikdami veiksmus su siurbliu, išjunkite elektros srovę ir apsaugokite įrenginį nuo pakartotinio
įsijungimo (žr. 1 pav.).
► Patikrinkite, ar tikrai įrenginyje nėra įtampos.
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Udskiftning • Vaihto • Keitimas
9

8

10

= 20 Nm

11

12

Tidsur • Ajastinkytkin • Laikmatis
Fare! Død på grund af elektrisk stød.
► Arbejder på det elektriske system må kun udføres af en autoriseret elektriker.
► Slå spændingen fra strømkredsløbet, og sørg for
at sikre det mod genindkobling
(se billede 1, side 35).
► Kontrollér, at der ikke er spænding.
Vaara! Sähköiskun aiheuttama hengenvaara.
► Ainostaan valtuutettu sähköalan ammattilainen

saa suorittaa sähköön liittyvät työt.

► Kytke virtapiiri jännitteettömäksi ja varmista
► Udskiftning afsluttes: se fra kapitel el-tilslutning,

s. 14 følgende.

► Vaihtaminen: katso kappaleesta Sähköliitäntä,

s. 14.

► Keitimo pabaiga: žr. nuo skyriaus „Prijungimas prie
elektros tinklo“, 14 psl.

päällekytkemistä vastaan (katso kuva 1, s. 35).

► Varmista jännitteettömyys.

Pavojinga! Mirtis nuo elektros smūgio.
► Darbus su elektros sistema leidžiama atlikti tiktai
kvalifikuotiems elektrikams.
► Išjunkite elektros srovę ir apsaugokite įrenginį nuo
pakartotinio įsijungimo (žr. 1 pav., 35 psl.).
► Patikrinkite, ar tikrai įrenginyje nėra įtampos.
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Udskiftning • Vaihto • Keitimas
1

2

► Udskiftning afsluttes: se fra kapitel el-tilslutning,

s. 14 følgende.

► Vaihtaminen: katso kappaleesta Sähköliitäntä,

s. 14.

► Keitimo pabaiga: žr. nuo skyriaus „Prijungimas prie
elektros tinklo“, 14 psl.
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Bortskaffelse
Bortskaffelse af produkt
Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE)
indeholdermaterialer, komponenter og
stoffer, der kan være farlige og skadelige
for menneskers sundhed og for miljøet,
når affaldet af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.
Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand’,
er elektrisk og elektronisk udstyr. Den
krydsede skraldespand symboliserer, at
affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes
sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret
indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk
udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer
eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra
husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos
kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og
elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og
elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere
skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at
mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med
bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og
øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Hävittäminen

Atsikratymas

Tuotteen hävittäminen

Produkto išmetimas

Yliruksittu roska-astian symboli pakkauksessa tarkoittaa, että tätä tuotetta
ei saa hävittää talousjätteen mukana,
vaan erillisessä sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteessä.
Varmistamalla tuotteen asianmukaisen
hävittämisen, autat estämään vääränlaiseen käsittelyyn päätyneen SER:n
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
ympäristölle ja terveydelle. Lisätietoja varten ota yhteyttä
paikalliseen jätehuollon järjestäjään tai tuotteen ostopaikkaan.

Ant produkto ar pakuotės pavaizduotas
perbrauktos šiukšliadėžės su ratukais
simbolis reiškia, kad šio produkto negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
Jis turi būti pristatytas į perdirbamos
elektros ir elektronikos įrangos surinkimo
punktą. Pasirūpinę, kad šis produktas
būtų tinkamai išmestas, padėsite apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimo
neigiamo netinkamai tvarkomų elektros ir elektronikos šiukšlių
poveikio. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio produkto perdirbimą, kreipkitės į savo savivaldybę, komunalinių atliekų tvarkymo įmonę ar parduotuvę, kurioje įsigijote produktą.

36

Fejl og udbedring
► Kapitel Overhold sikkerhed (se s.3)

Fejl

Årsag

Udbedring

Pumpe kører ikke:
LED "Pumpe" lyser
ikke.*

 Strømforsyning er afbrudt.

► Sørg for korrekt strømforsyning.

 Tidskoblingsfunktion tænder ikke for p
 umpen

Tidsur, s. 22

 Temperaturfunktion tænder ikke for p
 umpen

► Kontrollér LED "driftsstatus".
► Afvent næste pumpestart.
► Foretag ændring af tidsindstilling.
► Foretag ændring af frakoblingstemperatur, eller

LED "Klokkeslæt"
blinker*.

 Strømforsyning var afbrudt.

► Opdater klokkeslæt.

Tidsur, s. 22

Pumpe kører ikke:
LED "Pumpe"
lyser.*

 Motor defekt (elektrik/elektronik).

► Skift motor.

(ved pumpe BWO 155 Z).

(ved pumpe BWO 155 ERT).
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afvent næste pumpestart.

Kapitel / side

Elektronisk reguleringstermostat ERT, s. 19

 Løbehjul blokeret, løbehjul defekt.
 Løbehjul blokerer pga. aflagringer.

► Rens dele, der har vandkontakt.

Vedligeholdelse, s. 31

Pumpe standser
konstant løbehjul.

 Luft i pumpehus, tørløbsbeskyttelse er aktive-

► Udluft cirkulationsledningen.

Installation, s. 9 og
Udluftning, s. 18

Pumpe giver lyde
fra sig.

 Luft i pumpehus.

► Udluft cirkukaltionsledning.

Installation, s. 9 og
Udluftning, s. 18

 Rotorleje defekt.

► Skift Løbehjul. Skift motor ved beskadiget

Udskiftning, s. 33

 Kontraventil er løs.

► Skift V-pumpehus eller kontraventil, som er

Installation, s. 9

ret.

*kun pumpe BWO 155 Z og/eller BWO 155 ERT

lejestift.

anbragt bag pumpen(fx RV 153).

Ongelmat ja mahdolliset ratkaisut
► Noudata kappaletta Turvallisuusohje (katso s. 4).

Ongelma

Syy

Mahdollinen ratkaisu

Pumppu ei toimi.
“Pumpe”-LED ei
pala*.

 Virransyöttö on katkennut

► Varmista, että virransyöttö toimii

 Pumppu ei käynnisty aikakytkennällä.

Ajastinkytkin, S. 24

 Lämpötilatoiminto ei käynnistä pumppua

► Tarkista "Käyttötila"-LED.
► Odota pumpun seuraavaa käynnistymistä.
► Muuta aika-asetusta.
► Muuta sammutuslämpötilaa tai odota pumpun

"Kellonaika"-LED
vilkkuu*.

 Virransyöttö katkennut.

► Päivitä kellonaika.

Ajastinkytkin, S. 24

Pumppu ei käynnisty: LED-valo
“Pumpe” (pumppu) palaa.*

 Moottorissa on vikaa (sähkössä/

► Vaihda moottori.

(BWO 155 Z)

(BWO 155 ERT).

Pumppu pysäyttää
jatkuvasti roottorin.
Pumpusta kuuluu
ääniä.

elektroniikassa).
 Roottori lukkiutuu, sillä roottorilaakerissa on
vikaa.
 Roottori lukkiutuu saostumien vuoksi.

Kappale / Sivu

asianmukaisesti.

seuraavaa käynnistymistä.

Elektroninen säätötermostaatti ERT, S. 20

► Puhdista veden kanssa kosketuksiin joutuneet

Huolto, S. 31

 Pumppupesässä on ilmaa, kuivakäyntisuoja on

► Poista ilma kierrätysjärjestelmästä.

Asennus, S. 9 ja
Ilmanpoisto, S. 18

 Pumppupesässä on ilmaa.

► Poista ilma kierrätysjärjestelmästä.

Asennus, S. 9 ja
Ilmanpoisto, S. 18

 Roottorilaakeri on viallinen.

► Vaihda roottori. Vaihda moottori, jos

Vaihto, S. 33

 Takaiskuventtiili on löystynyt.

► Vaihda V-pumppupesä tai pumpun taakse

Asennus, S. 9

aktivoitu.

*vain pumput BWO 155 Z ja/tai BWO 155 ERT

osat.

laakeritappi on vahingoittunut.

asennettu takaiskuventtiili (esim. RV 153).
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Darbo sutrikimai ir jų pašalinimo būdai
► Laikykitės skyriaus „Saugos nurodymai“ nurodymų (žr. 5 psl.).
Sutrikimas

Priežastis

Pašalinimo būdas

Siurblys neveikia.
LED „Pumpe“
(siurblys)
nešviečia*.

 Nutrūkęs elektros energijos tiekimas

 Temperatūros funkcija siurblio neįjungia

► Užtikrinkite tinkamą elektros energijos tiekimą.
Laikmatis, 26 psl.
► Patikrinkite LED „režimą“.
► Palaukite kito siurblio paleidimo.
► Laiko nustatymų keitimas.
► Pakeiskite išjungimo temperatūrą arba laukite Elektroninis reguliavi-

 Buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas.

► Laiko atnaujinimas.

 Laikmačio funkcija neįjungia siurblio.

(BWO 155 Z)

(BWO 155 ERT).

LED „laikas“
mirksi*.
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kito siurblio paleidimo.

Skyrius / puslapis

mo termostatas ERT,
21 psl.
Laikmatis, 26 psl.

Siurblys neveikia:  Variklis sugedęs (elektrinė/elektroninė dalis).
Šviesos diodas
 Užblokuotas rotorius, nes sugeręs rotoriaus
„Pumpe“ (siurblys)
guolis.
šviečia.*
 Rotorius užblokuotas dėl nuosėdų.

► Pakeiskite variklį.

Siurblys nuolat
stabdo rotoriaus
eigą.

 Oras siurblio korpuse, suaktyvintas sausos

► Pašalinkite orą iš cirkuliacijos vamzdyno.

Montavimas, 9 psl. ir
Oro išleidimas, 18 psl.

Siurblys triukšmauja.

 Oras siurblio korpuse.

► Pašalinkite orą iš cirkuliacijos vamzdyno.

Montavimas, 9 psl. ir
Oro išleidimas, 18 psl.

 Sugedęs rotoriaus guolis.

► Pakeiskite rotorių. Esant pažeistam guolio

Keitimas, 33 psl.

 Atsilaisvino atbulinis vožtuvas

► Pakeiskite V formos siurblio korpusą arba už

Montavimas, 9 psl.

eigos apsauga.

*tik BWO 155 Z ir (arba) BWO 155 ERT siurbliams

► Išvalykite turinčius kontaktą su vandeniu dalis. Techninė priežiūra,
31 psl.

strypui, pakeiskite variklį.

siurblio sumontuotą atbulinį vožtuvą
(pvz. RV 153).
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