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Budowa
Elektronicznie regulowana pompa dławnicowa o konstrukcji typu Inline z
przyłączem kołnierzowym i automatycznym dopasowaniem wydajności.

Zastosowanie
Do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), mieszanin woda-glikol
oraz wody chłodzącej i zimnej, niezawierającej składników powodujących
abrazję, w instalacjach grzewczych, wody zimnej i chłodniczych.

Oznaczenie typu
Przykład BL-E 40/160-5,5/2-R1

BL-E Pompa blokowa z regulacją elektroniczną

40
Średnica nominalna DN przyłącza rurowego (przyłącze
ciśnieniowe)

160 Nominalna średnica wirnika w [mm]

5,5 Znamionowa moc silnika P2 [kW]

2 Liczba biegunów

-R1 Wersja bez czujnika różnicy ciśnień

Cechy szczególne/zalety produktu
W standardzie silniki o wyższym stopniu sprawności w klasie IE2•
Oszczędność energii dzięki zintegrowanemu elektronicznemu
systemowi dopasowania wydajności

•

Prosta obsługa za pomocą techniki czerwonego pokrętła, czytelny
wyświetlacz

•

Dwa konfigurowane przekaźniki do sygnalizacji pracy i awarii•
Możliwość aktywacji blokady dostępu do pompy•
Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika (obwód termistora) z
wyzwalaczem elektronicznym

•

Wysoki stopień ochrony przed korozją dzięki powłoce kataforetycznej•
Pompa z silnikiem o mocy do 4 kW z przykręconym cokołem do
montażu na fundamencie

•

Pompa z silnikiem o mocy od 5,5 kW z odlewanymi/przykręcanymi
stopami; możliwość montażu na fundamencie przy zastosowaniu
konsoli (wyposażenie dodatkowe)

•

Otwory do odprowadzania kondensatu w standardzie•
Działające niezależnie od kierunku obrotów uszczelnienie mechaniczne
z wymuszonym opływem

•

Powszechna dostępność na całym świecie silników odpowiadających
normom (wg specyfikacji Wilo) i uszczelnień mechanicznych

•

Dostosowana do wymagań Użytkownika: moc i główne wymiary
według EN 733 (DIN dla pomp odpowiadających normom)

•

Dane techniczne
Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,4•
Dopuszczalny zakres temperatury od -20°C do +140°C•
Napięcie zasilania•

3~440 V -5/±10%, 50/60 Hz•
3~400 V ±10%, 50/60 Hz•
3~380 V -5/±10%, 50/60 Hz•

Stopień ochrony IP 55•
Średnica nominalna od DN 32 do DN 125•
Max. ciśnienie robocze 16 bar (120°C)•

Opis/budowa
Jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa o konstrukcji blokowej z
osiowym króćcem ssawnym i promieniowo umieszczonym przyłączem
ciśnieniowym, z następującym wyposażeniem:

Uszczelnienie mechaniczne•
Przyłącze kołnierzowe z przyłączem pomiarowym ciśnienia R 1/8•
Latarnia•
Sprzęgło•
Napęd ze zintegrowaną elektroniczną regulacją prędkości obrotowej•

Materiały
Korpus pompy i latarnia: Standardowo: EN-GJL-250;
Opcjonalnie: Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT Wirnik:
Standardowo: EN-GJL-200;
Opcjonalnie: Brąz G-CuSn 10 Wał: 1.4122 Uszczelnienie mechaniczne:
AQEGG, inne uszczelnienia mechaniczne na zapytanie

•

Wyposażenie/funkcja
Rodzaje pracy

Δp‐c (wg stałej różnicy ciśnień – tylko z zewnętrznym czujnikiem
różnicy ciśnień)

•

PID-Control•
Tryb regulacji ręcznej (n = constant)•

Poziom obsługi ręcznej
Technika czerwonego pokrętła oraz wyświetlacz•

Funkcje ustawiane za pomocą pokrętła
Ustawienie wartości zadanej dla różnicy ciśnień•
Ustawianie prędkości obrotowej (tryb regulacji ręcznej)•
Ustawianie rodzaju pracy•
Ustawianie WŁ./WYŁ. pompy•
Konfiguracja wszystkich parametrów roboczych•
Potwierdzanie błędów•

Zewnętrzne funkcje sterujące
Wejście sterujące „Wyłączanie z priorytetem”•
Wejście sterujące analogowe 0-10 V, 0-20 mA do trybu regulacji
ręcznej (DDC) i zdalnej regulacji wartości zadanej

•

Wejście sterujące analogowe 2-10 V, 4-20 mA do trybu regulacji
ręcznej (DDC) i zdalnej regulacji wartości zadanej

•

Wejście analogowe 0-10 V dla sygnału wartości rzeczywistej z czujnika
ciśnienia

•

Wejście sterujące analogowe 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA dla sygnału
wartości rzeczywistej z czujnika ciśnienia

•

Funkcje sygnalizacji i wskazań
Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM•
Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM•

Wymiana danych
Złącze na podczerwień do bezprzewodowej wymiany danych z IR-
Monitorem/IR-Stickiem

•

Gniazdo IF-Modułów Wilo (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) do
połączenia z automatyką budynku

•

Funkcje zabezpieczające
Pełne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem
elektronicznym

•

Blokada dostępu•
Zarządzanie pracą pomp podwójnych (2 x pompa pojedyncza, tylko w
zastosowaniu z trójnikiem rurowym)

Praca/rezerwa (automatyczne przełączanie awaryjne)•
Praca/rezerwa, zmiana pompy po 24 godzinach•
Praca z dołączaniem•
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Praca z dołączaniem (dołączanie i odłączanie pompy w okresach
szczytowego obciążenia z optymalizacją sprawności)

•

Zakres dostawy
Pompa•
Instrukcja montażu i obsługi•

Opcje
Wariant L1 z wirnikiem z brązu (za dopłatą)•
Wariant H1 z korpusem z żeliwa sferoidalnego (za dopłatą)•

Wyposażenie dodatkowe
Konsole z materiałem mocującym do montażu na fundamencie•
IR-Monitor, IR-Stick•
IF-Moduł PLR do podłączenia do PLR/konwertera interfejsu•
IF-Moduł LON do podłączenia do sieci LONWORKS•
IF-Moduł BACnet•
IF-Moduł Modbus•
IF-Moduł CAN•
System regulacyjny VR-HVAC•
System regulacyjny CCe-HVAC•
System regulacyjny SCe-HVAC•
Czujnik różnicy ciśnień (DDG)•

Wskazówki ogólne - dyrektywa ErP (w sprawie ekoprojektu)
Wartość wzorcowa dla pomp do wody mających najwyższą sprawność
wynosi MEI ≥ 0,70

•

Sprawność pompy z wirnikiem o zmniejszonej średnicy jest zwykle
niższa niż sprawność pompy z wirnikiem pełnowymiarowym.
Zmniejszenie średnicy wirnika spowoduje dostosowanie pompy do
ustalonego punktu pracy, a co za tym idzie – do zmniejszenia zużycia
energii. Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) podano w oparciu
o średnicę wirnika pełnowymiarowego.

•

Działanie tej pompy o zmiennych punktach pracy może być bardziej
efektywne i ekonomiczne w przypadku stosowania sterowania, np. za
pomocą napędu o zmiennej prędkości obrotowej, który dostosowuje
wydajność pompy do systemu.

•

Informacje na temat sprawności wzorcowej można znaleźć na stronie
internetowej www.europump.org/efficiencycharts

•
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