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    1 Загальні положення

Про цей документ
Німецька мова є мовою оригінальної інструкції з експлуата-
ції. Всі інші мови цієї інструкції є перекладами оригінальної 
інструкції з експлуатації.
Інструкція з монтажу та експлуатації є складовою частиною 
приладу. В будь-який час ви можете заздалегідь ближче 
ознайомитись з приладом. Точне дотримання цих інструк-
цій є передумовою для використання згідно з приписом та 
правильної експлуатації приладу.
Інструкція з монтажу та експлуатації відповідає виконанню 
продукту і стану взятих за основу приписів та стандартів 
з техніки безпеки на момент передачі до друку.

2 Заходи безпеки

Ця інструкція з експлуатації містить основні вказівки, яких 
необхідно дотримуватися при монтажі й експлуатації. Саме 
тому цю інструкцію з монтажу та експлуатації слід 
обов’язково прочитати монтеру і вповноваженому опера-
тору перед монтажем та введенням у експлуатацію.
Дотримуйтесь не лише загальних вказівок безпеки, зазна-
чених у головному пункті "Заходи безпеки", а й символів 
небезпеки, спеціальних правил техніки безпеки, що дода-
ються в наступних головних пунктах.
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2.2 Кваліфікація персоналу
Персонал, відповідальний за монтаж, управління та тех-
нічне обслуговування, повинен мати відповідну кваліфіка-
цію для виконання цих робіт. Зона відповідальності, компе-
тентність та контроль персоналу повинні забезпечуватися 
оператором. Якщо персонал не має необхідних знань, він 
повинен пройти навчання та інструктаж. За необхідності це 
можна виконати на замовлення оператора виробником 
виробу. 

2.3 Небезпека під час недотримання правил техніки безпеки
Недотримання правил техніки безпеки може мати нега-
тивні наслідки для здоров’я й життя людей, навколиш-
нього середовища та призвести до перебоїв у виробі/уста-
новці. Недотримання правил техніки безпеки може приз-
вести до втрати права на висування будь-яких вимог щодо 
відшкодування збитків.
Зокрема, нехтування може призвести, напр., до таких 
наслідків:

• небезпека для людей через електричні, механічні та бак-
теріологічні впливи,

• загроза для навколишнього середовища внаслідок витоків 
небезпечних речовин,

• матеріальні збитки,
• відмова важливих функцій виробу/установки,
• порушення призначених робіт з технічного обслуговування 
та ремонтно-відновлювальних робіт.

2.4 Роботи з усвідомленням техніки безпеки
Слід дотримуватися наведених у цій інструкції з монтажу та 
експлуатації вказівок з техніки безпеки, існуючих націо-
нальних приписів з попередження нещасних випадків, 
а також можливих внутрішніх робочих, експлуатаційних 
інструкцій та правил техніки безпеки оператора.
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2.5 Правила техніки безпеки для користувача
Цей прилад не призначений для експлуатації особами 
(включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними 
чи психічними можливостями чи такими, що не мають 
достатнього досвіду та/або знань, за винятком випадків, 
коли вони перебувають під наглядом відповідальної за них 
особи чи отримали від неї вказівки стосовно того, яким 
чином експлуатується прилад. 
За дітьми потрібно наглядати, щоб переконатися в тому, 
що вони не граються з приладом.

• Якщо гарячі або холодні компоненти на виробі/установці 
призводять до небезпечних ситуацій, вони повинні бути 
захищені на місці встановлення від дотикання.

• Захист від дотикання для рухомих компонентів (напр., 
муфта) заборонено усувати на працюючому виробі. 

• Витоки (напр., ущільнення валу) небезпечних перекачу-
ваних середовищ (напр., вибухонебезпечних, отруйних, 
гарячих) повинні виводиться таким чином, щоб не виникала 
будь-яка загроза для працівників та навколишнього сере-
довища. Слід дотримуватися національних законних роз-
поряджень. 

• Необхідно запобігти небезпеці ураження електричним 
струмом. Слід дотримуватися загальних приписів [напр., 
IEC, VDE та ін.] і вказівок місцевих енергетичних компаній.
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2.6 Правила техніки безпеки для робіт з монтажу та 
технічного обслуговування
Оператор повинен забезпечити виконання усіх монтажних 
робіт і робіт з технічного обслуговування авторизованим та 
кваліфікованим персоналом, який був би детально 
ознайомлений з інструкцією з експлуатації.
Роботи на продукті/установці дозволяється виконувати 
тільки після його/її повної зупинки. Обов'язково дотриму-
ватися описаної в інструкції з монтажу та експлуатації 
методики повної зупинки продукту/установки.
Безпосередньо після завершення робіт необхідно знову 
повернути на місце усі запобіжні та захисні пристрої або 
увімкнути їх.

2.7 Самовільна видозміна конструкції та виготовлення 
запасних частин
Самовільні видозміна конструкції та виготовлення запас-
них частин загрожують безпеці виробу/персоналу та роб-
лять недійсними надані виробником пояснення з техніки 
безпеки. 
Зміни виробу дозволяється здійснювати тільки за згодою 
виробника. Використання оригінальних запасних частини 
та авторизованого виробником допоміжного обладнання 
слугує дотриманню заходів безпеки. Використання інших 
запчастин звільняє виробника від відповідальності за мож-
ливі наслідки.

2.8 Заборонені методи експлуатації
Експлуатаційна безпека працюючого виробу забезпе-
чується лише під час його використання за призначенням 
відповідно до розділу 4 інструкції з експлуатації. Допустимі 
величини параметрів, указані в каталозі/паспорті, в жод-
ному разі не повинні бути порушені.
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4 Використання за призначенням
Циркуляційні насоси типоряду Wilo-Star RS сконструйовані 
для систем водяного опалення та схожих систем з витра-
тою, яка постійно змінюється. 
Допустимими до використання перекачуваними середо-
вищами є: вода систем опалення згідно з VDI 2035, водоглі-
колеві суміші у співвідношенні макс. 1:1. При наявності 
домішок гліколю необхідне коригування робочих характе-
ристик насоса відповідно до підвищеної в'язкості і в 
залежності від процентного співвідношення компонентів 
суміші.
Застосовувати тільки відомі марки з інгібіторами анти-
корозійного захисту, дотримуватися даних виробника. 
При застосуванні інших перекачуваних середовищ пот-
рібно мати дозвіл від WILO.
До використання за призначенням також належить дотри-
мання цієї інструкції.
Кожне використання окрім вищевказаного вважається 
таким, що не відповідає призначенню.
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5 Дані про виріб
5.1 Типовий код  

1) Параметри дійсні до 300 м над рівнем моря; Надбавка для вищих положень: 
0,01 бар/100 м зростання висоти. Для запобігання кавітаційним шумам дотри-
муватись мінімального тиску подачі на всмоктуючому патрубку насоса!

2) Для здвоєних насосів Star-RSD додатково потрібен прилад керування для 
залежного від часу основного/резервного чи паралельного/пікового режиму 
роботи.

Наприклад: Wilo-Star-RS 25/4
Star�RS RS = циркуляційний насос для систем опалення, насос 

з мокрим ротором
RSD = здвоєний циркуляційний насос для систем 
опалення, насос з мокрим ротором

25 Різьбове з'єднання 15, (Rp ½), 25 (Rp1), 30 (Rp1 ½)
/4 4 = максимальна висота подачі в м при Q = 0 м³/год

5.2 Технічні характеристики

Підвідна напруга 1 ~ 230 В ± 10 %
Частота мережі 50 Гц
Клас захисту IP Див. заводську табличку
Число обертів двигуна макс. Див. заводську табличку
Температура води при макс. темпера-
турі навколишнього середовища +40 °C

від -10 °C до +110 °C

Макс. температура навколишнього 
середовища

+40 °C

макс. робочий тиск 10 бар (1000 кПа)
Мінімальний тиск притоку1) 
при +50 °C/+95 °C/+110 °C

0,05 бар / 0,3 бар / 1,0 бар 
(5 кПа / 30 кПа / 100 кПа)

Монтажна довжина 130 мм / 180 мм
Перемикання числа обертів2) 3 ступені
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5.3 Комплект поставки
• Циркуляційний насос в комплекті 
• 2 шт. пласких ущільнень
• Інструкція з монтажу та експлуатації

5.4 Допоміжне приладдя
Додаткове приладдя замовляється окремо.

• теплоізоляція
• Гвинтові з'єднання
Детальний перелік див. у каталозі.

6 Опис та функціонування
6.1 Опис виробу

Насос (мал. 1) складається з гідравліки, двигуна з мокрим 
ротором з клемною коробкою. В насосі з мокрим ротором 
всі обертальні частини, також ротор двигуна, обтікаються 
перекачуваним середовищем. Зношуване ущільнення валу 
не потрібне. Перекачуване середовище змащує підшипник 
ковзання та охолоджує підшипник і ротор. Захист двигуна 
не потрібен. Навіть максимальний струм перевантаження 
не може пошкодити двигун. Двигун стійкий до струмів 
блокування.

Поняття (мал. 1):
1. Всмоктуючий патрубок
2. Відведення конденсату
3. Корпус насоса
4. Напірний патрубок
5. Клемна коробка
6. Підведення кабелю
7. Перемикач числа обертів
8. Вентиляція
9. Заводська табличка
10. Корпус двигуна
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10 Несправності, їх причини та усунення
Усунення неполадок проводиться лише кваліфікованими 
фахівцями! 
Дотримуватися вказівок з техніки безпеки в главі 9!

Неполадки Причини Усунення

Насос не працює 
при увімкнутій 
подачі електро-
живлення.

Несправний елек-
тричний запобіж-
ник.

Перевірити запобіжники.

На насосі відсутня 
напруга.

Перевірити напругу на 
насосі. 
(Дотримуватись даних на 
заводській табличці)
Відновити подачу напруги

Несправний кон-
денсатор

Перевірити конденсатор
(Дотримуватись даних на 
заводській табличці)
Замінити конденсатор

Двигун заблоко-
ваний, напр., 
через відкла-
дення з води сис-
теми опалення

Повністю викрутити 
повітровідвідний гвинт і 
перевірити або деблокувати 
плавний хід ротора насоса 
обертанням шліцевого кінця 
валу за допомогою викрутки 
(мал. 9).
Увага! При високих темпера-
турах води і тиску в системі 
закрити запірну арматуру 
перед насосом і після нього. 
Попередньо дати насосу 
охолонути.

Насос шумить. Кавітація через 
недостатній тиск 
подачі.

Збільшити системний тиск 
подачі в межах допустимого 
діапазону.
Перевірити регулювання 
числа обертів, за необхід-
ності перемкнутися на 
менше число обертів.
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