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1 Bezpečnostní pokyny
Celý návod k obsluze si pečlivě přečtěte před vlastní instalací. 
Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může vést k těžkým 
zraněním či poškození přístroje. Po instalaci předejte tento návod 
uživateli. Návod je třeba uchovávat v blízkosti čerpadla, slouží jako 
reference u pozdějších problémů. Neručíme za škody způsobené 
zanedbáním pokynů uvedených v tomto návodu.

Označování výstrah v návodu k obsluze 

Symboly:
Všeobecný symbol nebezpečí

Ohrožení elektrickým napětím

UPOZORNĚNÍ: ...

Upozorňující výrazy:
NEBEZPEČÍ!
Akutně nebezpečná situace.
Zanedbání vede k usmrcení nebo k nejtěžším zraněním.

VAROVÁNÍ!
Uživatel může utrpět (těžká) poranění.
'Varování' upozorňuje také na to, že může dojít k 
(těžké) újmě osob, dojde-li k zanedbání této výstrahy.

POZOR!
Hrozí nebezpečí poškození čerpadla/systému.
'Pozor' se týká možného poškození produktu 
způsobeného zanedbáním tohoto upozornění.

UPOZORNĚNÍ:
Užitečné upozornění ohledně manipulace s produktem.
Upozorňuje na eventuální problémy.
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Kvalifikace personálu
Personál provádějící montáž musí mít pro tuto práci příslušnou 
kvalifikaci.

Předpisy
Během instalace je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, VDE 
0370/část1, a další lokální předpisy (např. ČSN, IEC, VDE 
apod.).

Přestavba/úprava
Čerpadlo nesmí být technicky a konstrukčně měněno či 
upravováno.

2 Přeprava a skladování
Po obdržení čerpadla/zařízení ho okamžitě zkontrolujte ohledně 
případného poškození přepravou.
POZOR! Nebezpečí poškození čerpadla.
Nebezpečí poškození neodbornou manipulací během 
transportu a skladování.

 Čerpadlo je nutno chránit před vlhkostí a mechanickým 
poškozením nárazy/údery.

 Čerpadlo nesmí být vystavováno teplotám mimo teplotní 
rozsah –10°C až +50 °C.

3 Účel použití
Oběhová čerpadla konstrukční řady Wilo-Stratos ECO / BMS jsou 
koncipována pro teplovodní topné okruhy a podobné systémy 
s neustále se měnícím průtokem. Plynulé přizpůsobování výkonu 
čerpadla skutečné tepelné spotřebě systému je zajišťováno 
elektronickou regulací diferenčního tlaku tohoto čerpadla. 
Oběhová čerpadla konstrukční řady Wilo-Stratos ECO-Z / BMS 
jsou vhodná také k čerpání pitné/užitkové vody a pro oblasti 
potravinářského průmyslu.
Oběhová čerpadla řady Stratos ECO-ST jsou – díky speciálnímu 
ochrannému povlaku tělesa čerpadla (kataforézní ochranná 
vrstva) – vhodná pro použití v rámci termických solárních 
systémů.
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4 Charakteristika výrobku

4.1 Technické parametry

Wilo Stratos ECO...

25(30)/1-3 25(30)/1-5
(-BMS)

Z 25/1-5-ST
(-BMS)

Připojovací napětí 1 ~ 230 V +10%, -15%, 50 Hz +/-5%
Teploty vody* 15 až 110°C
Max. okolní teplota* 40 °C
Minimální nátokový tlak 0,3 bar / 1,0 bar
při Tmax 95°C / 110°C

*Teplota vody max. 110 °C při okolní teplotě max. 25 °C
max. 95 °C při okolní teplotě max. 40 °C

4.2 Čerpaná média:
 Topná voda dle VDI 2035,
 Voda a směsy voda-glykol v poměru do 1:1.; v případě 

přimíchávání glykolu je z důvodu vyšší viskozity nutno upravit 
parametry čerpání čerpadla, a to v závislosti na procentuálním 
poměru směsi.

 Pro použití jiných médií je nutno vyžádat si schválení firmy Wilo.

4.3 Rozsah dodávky
 Kompletní oběhové čerpadlo.
 Návod k montáži a obsluze.



7 Wilo AG 07/2006

5 Popis a funkčnost

5.1 Popis čerpadla

Čerpadlo (obr. 1)
Oběhové čerpadlo je vybaveno mokroběžným motorem.
Oběhové čerpadlo Stratos ECO-Z (-BMS) je konstruováno 
speciálně pro provozní podmínky v cirkulačních systémech 
pitné/užitkové vody. Díky vhodnému výběru materiálů a své 
konstrukci je korozivzdorné a rezistentní vůči všem částicím 
obsaženým v pitné vodě.
Těleso čerpadla je obloženo tepelně-izolační skořepinou 
(mimo model ST).
Na krytu motoru se nachází elektronický regulační modul (pol. 
1), který reguluje diferenční tlak čerpadla na nastavitelné 
hodnotě v rozsahu 1 až 3 m resp. 1 až 5 m. Čerpadlo se tak 
nepřetržitě přizpůsobuje stále se měnícímu příkonu zařízení, ke 
kterému dochází především při použití termostatických ventilů.
Čerpadlo Stratos ECO-L 25/1-5 je odvzdušňovacím 
čerpadlem. Je vybaveno odvzdušňovacím tělesem, na které lze 
nasadit běžný rychloodvzdušňovací ventil. Přípojku lze po 
uvolnění inbusových šroubů na tělese pootočit, takže 
odvzdušňovací ventil je možno v jakékoliv instalační poloze 
čerpadla vždy uvést do vertikální polohy.

Regulační režim (obr. 2a, b):
Diferenční tlak variabilní (∆p-v): Požadovaná hodnota 
diferenčního tlaku je v rámci přípustného rozsahu průtoku 
lineárně zvyšována v rozmezí ½ H a H. Diferenční tlak vytvořený 
čerpadlem je regulován v mezích příslušné požadované hodnoty 
diferenčního tlaku (obr. 2a).
Diferenční tlak konstantní (Δp-c): Pouze u Stratos ECO-
ST a -BMS: Diferenční tlak vytvořený čerpadlem je – v rámci 
přípustného průtoku – udržován konstantně na požadované 
hodnotě diferenčního tlaku nastavené na ovládacím knoflíku 
(obr. 2b).
Čerpadlo automaticky sleduje noční útlum topného systému, 
a to díky elektronickému vyhodnocování signálů z teplotního 
čidla. Čerpadlo pak přepíná na minimální otáčky. Při opětovném 
ohřevu topného kotle přepíná čerpadlo zpět do původně 
nastaveného stupně otáček. Automatiku nočního útlumu lze 
také deaktivovat (obr. 1, pol. 2):
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auto  Aktivace nočního útlumu, regulační provoz na 
nastavené požadované hodnotě a automatický, na 
teplotě závislý noční útlum (další úspora energie).

 Deaktivace nočního útlumu, regulační provoz na 
nastavené požadované hodnotě .

UPOZORNĚNÍ:
Pokud dojde k nedostatečnému zásobování topného / 
klimatizačního systému (nedostatečný tepelný výkon), je nutno 
zkontrolovat, zda není aktivován noční útlum. 
Popř. je nutno noční útlum deaktivovat.

Ovládací prvky (obr. 1):
 Ovládací knoflík požadované hodnoty diferenčního tlaku (obr. 1, pol. 2)
 Rozsahy nastavení:

 Stratos ECO... / 1–3  Hmin = 1 m, Hmax = 3 m
 Stratos ECO... / 1–5  Hmin = 1 m, Hmax = 5 m

6 Instalace a elektrické zapojení
Instalaci a elektrické připojení musí provést 
autorizovaný personál na základě lokálních předpisů!

VAROVÁNÍ! Nebezpečí ohrožení osob
Je nutno dodržovat stávající předpisy bezpečnosti práce.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem
Je nutno vyloučit ohrožení elektrickým proudem.
Dodržujte platné elektrotechnické předpisy [např. ČSN, 
IEC, VDE apod.] a předpisy lokálních elektrorozvodných 
závodů.

6.1 Instalace
 Instalaci čerpadla je nutno provést po ukončení všech svářecích 

a letovacích prací a nutném vypláchnutí potrubního systému.
 V případě instalace do stoupačky otevřeného systému musí před 

čerpadlem odbočovat bezpečnostní obtok (DIN 4751).
 Proveďte montáž bez jakéhokoliv pnutí, s motorem čerpadla 

v horizontální poloze. Instalační polohy modulu viz obr. 3.
Ostatní instalační polohy na vyžádání.

 Směrové šipky na tělese čerpadla a izolační skořepině ukazují 
směr proudění.
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 Pokud by bylo nutno změnit polohu modulu, musí být nejprve 
následujícím způsobem pootočeno pouzdro motoru:

 Pomocí šroubováku nazdvihněte a sejměte izolační skořepinu.
 Uvolněte 2 šrouby s vnitřním šestihranem.
 Pootočte pouzdro motoru i s regulačním modulem.

POZOR! Nebezpečí poškození čerpadla
Při otáčení pouzdra motoru může dojít k poškození 
těsnění. Poškozené těsnění je nutno okamžitě vyměnit.
Velikost těsnění: ø 86 x ø 76 x 2,0 mm, EP

 Šrouby s vnitřním šestihranem opět dotáhněte.
 Izolační skořepinu vraťte na původní místo.

6.2 Elektrické zapojení
VAROVÁNÍ! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem
Elektrické připojení musí být provedeno profesionálním, 
autorizovaným  elektroinstalatérem, na základě 
platných lokálních elektroinstalačních předpisů (např. 
ČSN, VDE apod.).

 Druh proudu a napětí síťové přípojky musí odpovídat údajům na 
typovém štítku.

 Připojení proveďte podle obr. 4.:
 Síťová přípojka: L, N, PE.
 Max. předřazené pojistky: 10 A, setrvačné.
 Připojovací kabel je možno dle volby vést zleva nebo zprava 

šroubovací kabelovou průchodkou. Šroubovací kabelovou 
průchodku a záslepku (PG 11) je přitom popř. nutno 
přehodit na druhou stranu.

 Čerpadlo je nutno předpisově uzemnit.
 Elektrické zapojení musí být – dle VDE 0730/část 1 – realizováno 

přes pevný napájecí kabel, který je opatřen zástrčkou nebo 
vypínačem všech pólů s minimální světlostí svorkových otvorů 3 
mm.

 Na ochranu před kapající vodou a odlehčení šroubovací 
průchodky v tahu musí být použit připojovací kabel 
s dostatečným vnějším průřezem (např. H05W-F3G1,5 nebo 
AVMH-3x1,5).

 Napájecí kabel je nutno instalovat tak, aby se v žádném případě 
nedotýkal potrubního vedení a/nebo samotného čerpadla či 
motoru.
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 Stratos ECO BMS a -ST: Signální zapojení proveďte podle obr. 
5.:
UPOZORNĚNÍ:
Čerpadlo nesmí být vystavováno jakémukoliv pnutí! Pokud 
nebudou využity žádné BMS-funkce, musí být šroubovací 
průchodky uzavřeny dodanými záslepkami.
Integrované, beznapěťové souborné poruchové hlášení (SSM) 
čerpadla Stratos ECO BMS / ST je k dispozici na přípojce (obr. 5, 
pol. 1) coby rozpojovací kontakt. SSM rozpojí kontakt za cca. 
120 sek. po výskytu závady, resp. po uplynutí všech pokusů o 
opakovaný náběh, a sepne po odstranění poruchy nebo po 
odpojení přívodu elektrického proudu.
Zatížení kontaktů:
 minimálně přípustné: 12 V DC, 10 mA,
 maximálně přípustné: 250 V AC, 1 A.

 SSM: Připojení proveďte podle obr. 5 a následujícího popisu:
 Kabel protáhněte šroubovací průchodkou (PG 9 předepsáno 

při pouhém využití SSM-funkce pro kabel 5–8 mm a průřez 
kabelu 0,5–1,5 mm2)

 Kabel připojte k pol.1
 Během normálního provozu svítí dioda LED zeleně. LED svítí 

červeně v případě výskytu následujících poruch:
- Zablokování
- Defekt motoru
- Interní zkrat

 Externí VYP: Připojení proveďte podle obr. 5 a následujícího 
popisu:
 Odstraňte můstek!
 Kabel protáhněte šroubovací průchodkou (PG 9 předepsáno 

při pouhém využití funkce Externí VYP pro kabel 5-8mm a 
průřez kabelu 0,5-1 mm2)

 Kabel připojte podle obr. 5.

 0–10V: Připojení proveďte podle obr. 5 a následujícího popisu:
 Kabel protáhněte šroubovací průchodkou (PG 11 pro kabel 

6-10mm a průřez kabelu 0,5-1 mm2)
 Kabel připojte podle obr. 5.
 Schémata regulace dle obr. 6
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 DIP-přepínač:

Funkce Možné nastavení Popis

DIP 1:
Externí / Lokální

Ovládání čerpadla:
a) přes rozhraní 0–10 V
b) manuálně, pomocí červeného 
knoflíku

DIP 2:
Otáčky / 
výškové metry

10V ovládá:
a) Otáčky
b) Výškové metry

DIP 3:
Regulační režim

Výběr mezi:
a) Regulační režim Delta p-c
b) Regulační režim Delta p-v

UPOZORNĚNÍ:
Před přepnutím DIP-přepínače odpojte čerpadlo od přívodu 
elektrického napětí.

Důležité polohy přepínače:
Přepnutí DIP přepínače 2 do polohy 'n' má za účinek, že 
čerpadlo není regulováno a pracuje pouze v režimu pevných 
otáček.
Přepnutí DIP přepínače 1 do polohy '0–10V' má za účinek, že 
čerpadlo není možno ovládat lokálně pomocí červeného 
knoflíku.

7 Uvedení do provozu
VAROVÁNÍ! Nebezpečí popálení!
Čerpadlo může být v závislosti na jeho provozním stavu 
resp. stavu celého systému (teplota čerpaného média) 
velmi horké.
Hrozí nebezpečí popálení při dotyku čerpadla !

7.1 Naplnění a odvzdušnění
Zařízení je nutno odborně naplnit a odvzdušnit. K odvzdušnění 
prostoru rotoru čerpadla dochází zpravidla automaticky po 
krátké době provozu. Pokud by však bylo potřeba provést přímé 
odvzdušnění prostoru rotoru, je nutno postupovat následujícím 
způsobem:

 Vypněte čerpadlo.
 Uzavřete uzavírací orgán na výtlaku.
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VAROVÁNÍ! Nebezpečí opaření!
Podle teploty čerpaného média a velikosti systémového 
tlaku může při otevření odvzdušňovacího šroubu dojít 
k úniku resp. tryskání horkého čerpaného média pod 
tlakem v kapalném či parním stavu. Pozor, nebezpečí 
opaření!

 Protrhněte perforaci uprostřed typového štítku a opatrně 
otevřete odvzdušňovací šroub.

 Elektrické součásti je nutno chránit před unikající vodou.
 Šroubovákem několikrát opatrně zasuňte hřídel čerpadla.

POZOR! Nebezpečí poškození čerpadla
U čerpadla s otevřeným šroubovým uzávěrem může –
v závislosti na vysokém provozním tlaku – dojít k jeho 
zablokování.
Před spuštěním odvzdušňovací šroub opět uzavřete.

 Odvzdušňovací šroub opět uzavřete.
 Otevřete uzavírací orgán.
 Spusťte čerpadlo.

7.2 Nastavení výkonu čerpadla
 Zvolte příslušný regulační režim (viz odstavec 6.1).
 Pomocí ovládacího knoflíku (obr. 1, pol. 2) zvolte potřebný 

výkon čerpadla (dopravní výšku).
 Pokud požadovaná dopravní výška není známa, doporučujeme 

začít s nastavením 1,5 m.
 Je-li tepelný výkon nedostatečný, zvyšujte postupně 

nastavitelnou hodnotu.
 Pokud je tepelný výkon příliš velký nebo dochází k výskytu hluku 

průtoku, nastavitelnou hodnotu postupně snižujte.
 Zvolte použití režimu automatického nočního útlumu, tzn. 

aktivujte či deaktivujte ho (v. odstavec 5.1).


8 Údržba
Údržbu a servisní práce smí provádět pouze 
kvalifikovaný personál!
VAROVÁNÍ! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem
Je nutno vyloučit ohrožení elektrickým proudem.

 Před prováděním údržby či opravy je nutno čerpadlo 
odpojit od zdroje elektrického proudu a zajistit ho před 
neoprávněným znovuzapojením.

 Opravy poškozeného připojovacího kabelu smí provádět 
pouze kvalifikovaný elektroinstalatér.
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9 Poruchy, jejich příčiny a odstraňování

Čerpadlo je pod proudem, ale neběží:
 Zkontrolujte elektrické pojistky na straně sítě,
 Zkontrolujte napětí na čerpadle (dbejte údajů na typovém 

štítku).
 Zablokování čerpadla:

 Vypněte čerpadlo.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí opaření
Podle teploty čerpaného média a velikosti systémového 
tlaku může u otevřeného odvzdušňovacího šroubu dojít 
k úniku resp. tryskání horkého čerpaného média pod 
tlakem v kapalném či parním stavu. Pozor, nebezpečí 
opaření!

 Uzavřete uzavírací orgány před a za čerpadlem a čerpadlo 
nechte vychladnout. Otevřete odvzdušňovací šroub. Otáčením 
drážkované hřídele rotoru (pomocí šroubováku) zkontrolujte její 
volné otáčení a popř. ji odblokujte.

 Spusťte čerpadlo.
 Nedojde-li k odstranění zablokování pomocí automatického 

odblokovacího programu, použijte výše popsaného manuálního 
postupu.

Čerpadlo je hlučné.
 Zkontrolujte nastavení diferenčního tlaku resp. ho nově 

nastavte.
 Nedostatečný tepelný výkon, možnosti zvýšení:

 Zvyšte požadovanou hodnotu,
 Deaktivujte noční útlum.
Pro krátkodobé vypnutí nočního útlumu (kontrola regulace) stačí 
ovládacím knoflíkem pootočit nepatrně sem a tam.

 V případě kavitačního hluku je nutno v rámci přípustného 
rozsahu zvýšit vstupní systémový tlak.

Nedá-li se provozní porucha odstranit, obraťte se 
prosím na opravárenskou firmu v oboru sanitního a 
topného zařízení, nebo nejbližší zákaznický servis fy. 
WILO. 

Změny vyhrazeny!


