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Інструкція з монтажу та експлуатації1 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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2.1 Позначення вказівок у інструкції з експлуатації

Символи:
Загальний символ небезпеки

Небезпека через електричну напругу

Вказівка: 

Сигнальні слова:

НЕБЕЗПЕЧНО!
Знак небезпечної ситуації.
Недотримання призводить до смерті або тяжких ушкод-
жень.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!
Користувач може зазнати (тяжких) ушкоджень. Слово 
'Застереження' означає, що може бути заподіяна (значна) 
шкода здоров’ю, якщо не дотримуватись вказівки.

ОБЕРЕЖНО!
Виникає небезпека пошкодження виробу/установки. 
Слово 'Обережно' означає, що прилад може бути 
пошкоджено внаслідок недотримання вказівки.

Вказівка: Корисна вказівка щодо використання приладу. 
Вона звертає увагу користувача на можливі труднощі.

Розміщені безпосередньо на виробі вказівки, як, напр.,
• стрілка напрямку обертання,
• умовні позначення для під’єднань,
• заводська табличка
• попереджувальна наклейка
повинні обов’язкового дотримуватися і утримуватися
у повністю читабельному стані.
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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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3 Транспортування та тимчасове зберігання
Відразу після отримання виробу:

• Перевірити прилад на пошкодження під час транспорту-
вання,

• При пошкодженні під час транспортування Вам слід пові-
домити відправника у відповідні терміни. 

ОБЕРЕЖНО! Небезпека матеріальних збитків!
Неправильне транспортування та неправильне тимча-
сове зберігання приладу може призвести до матеріаль-
них збитків (мал. 7).

• Під час транспортування й тимчасового зберігання захи-
щати насос, вкл. упаковку, від впливу вологи, морозу та 
механічного пошкодження внаслідок поштовхів/ударів.

• На насос не повинні впливати температури за межами 
діапазону від -10 °C до +50 °C.



Інструкція з монтажу та експлуатації Star-RS/RSD 

Українська

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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6.2 Функціонування виробу

Перемикання числа обертів (мал. 8)
Число обертів перемикається поворотною ручкою по трьох 
ступенях. Число обертів найменшого ступеня складає 
близько 40...50 % максимального числа обертів при зни-
женні споживання струму до 50 %.

Особливості насосів
Для здвоєного насоса обидва вставні блоки мають одна-
кову конструкцію і розміщені у загальному корпусі насоса з 
вбудованим перемикаючим клапаном. 
Кожен насос може працювати в індивідуальному режимі, а 
обидва насоси одночасно в паралельному режимі. Режим 
може бути основним/резервним чи паралельним/піковим. 
Окремі агрегати можуть бути виконані для різної потуж-
ності. Завдяки здвоєному насосу така установка може бути 
адаптована до індивідуальних експлуатаційних ситуацій. 
Для керування різноманітними режимами потрібне 
під'єднання відповідного приладу керування для переми-
кання. 

7 Установка та електричне підключення
НЕБЕЗПЕЧНО! Небезпека для життя!
Неправильне встановлення та неправильне електричне 
під'єднання можуть бути небезпечними для життя.

• Встановлення та електричне під'єднання проводяться 
лише за допомогою фахівців та згідно з чинними припи-
сами!

• Дотримуйтесь приписів для запобігання нещасним 
випадкам
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7.1 Установка
• Монтаж насоса виконувати лише після закінчення всіх зва-
рювальних і паяльних робіт та промивання трубної сис-
теми, якщо вона необхідна.

• Монтувати насос у добре доступному місці таким чином, 
щоб потім можна було легко виконати перевірку або 
демонтаж.

• При монтажі на підвідному трубопроводі відкритих уста-
новок необхідно відвести захисний підвідний трубопровід 
перед насосом (DIN EN 12828).

• Перед і після насоса змонтувати запірні арматури, щоб 
спростити можливу заміну насоса. 
• Виконувати монтаж таким чином, щоб вода, яка можливо
буде витікати, не могла крапати на модуль регулювання. 

• Для цього верхню засувку зорієнтувати вбік.
• При роботах з теплоізолювання слідкувати за тим, щоб 
насос двигуна і модуль не ізолювались. Отвір для стікання 
конденсату повинен бути вільним (мал. 3, поз. 2).

• Виконати монтаж без внутрішніх напружень з горизон-
тальним розташуванням двигуна насоса. Монтажні поло-
ження для насоса див. мал. 2.

• Стрілки на корпусі насоса і теплоізоляції (додаткове при-
ладдя) вказують на напрямок потоку (мал. 3, поз. 1).

• За допомогою гайкового ключа зафіксувати насос від про-
кручення (мал. 4).

• Для розташування клемної коробки корпус двигуна можна 
змістити після відгвинчування гвинтів кріплення двигуна 
(мал. 5).

Вказівка: Загалом верхню частину двигуна провертати до 
заповнення установки. При провертанні верхньої частини 
двигуна на вже заповненій установці не витягати верхню 
частину двигуна з корпуса насоса. Під легким натисканням 
блока двигуна провернути верхню частину двигуна таким 
чином, щоб з насоса не виступала вода.
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ОБЕРЕЖНО! Небезпека матеріальних збитків!
При обертанні корпуса двигуна може бути пошкоджене 
ущільнення. Пошкоджені ущільнення потрібно негайно 
міняти: Ø 86 x Ø 76 x 2.0 мм EP.

7.2 Електричне під’єднання

НЕБЕЗПЕКА! Небезпека для життя!
Під час неправильного електричного підключення вини-
кає небезпека для життя через ураження струмом.

• Електричне під'єднання виконується лише електромон-
тером, який має дозвіл місцевого постачальника елект-
роенергії, та відповідно до місцевих приписів.

• Перед усіма роботами вимикати енергопостачання.

• Тип струму і напруга повинні відповідати даним на завод-
ській табличці.

• Електричне під’єднання за VDE 0700/частина 1 повинне 
виконуватися через стаціонарний під’єднувальний провід, 
що забезпечений штекерним пристроєм або полюсним 
вимикачем щонайменше з 3 мм ширини розмикання кон-
тактів.

• Для забезпечення захисту від крапельної вологи та від над-
мірного натягу кабельного різьбового з’єднання потрібен
кабель з відповідним зовнішнім діаметром 
(напр., H05VV-F3G1,5).

• При застосуванні насосів в установках з температурою 
води понад 90 °C необхідно використовувати відповідний 
термостійкий з’єднувальний провід.

• З’єднувальний провід необхідно прокласти таким чином, 
щоб він в жодному разі не торкався трубопроводу та/або 
корпусу насоса й двигуна.

• Під’єднання до мережі виконувати за мал. 6.
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• Під’єднувальний кабель можна проводити зліва чи справа 
через отвір для кабелю. Для цього потрібно зняти заглушку. 
Якщо клемна коробка розташована збоку, передбачити вве-
дення кабелю знизу (мал. 5).

ОБЕРЕЖНО! Коротке замикання!
Для захисту від вологи кришку клемної коробки після 
виконання електричного під’єднання потрібно знову 
закрити належним чином.

• Насос/установку належним чином уземлити.
• При під'єднанні автоматичних приладів керування (для 
здвоєних насосів) дотримуватись відповідної інструкції з 
монтажу та експлуатації.

Вказівка: Здвоєні насоси: Обидва двигуни здвоєного насоса 
з окремим ізольованим проводом для під’єднання до 
мережі та окремим захистом запобіжником зі сторони 
мережі живлення.

8 Введення в експлуатацію
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Небезпека для людей та загроза 
матеріальних збитків! 
Неправильне введення в експлуатацію може призвести 
до тілесних ушкоджень та матеріальних збитків.

• Введення в експлуатацію лише силами кваліфікованих 
спеціалістів! 

• В залежності від робочого стану насоса або установки
(температури перекачуваного середовища) весь насос 
може стати дуже гарячим. Якщо торкнутися насоса, 
можна отримати опіки!
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8.1 Заповнення та видалення повітря
Заповнити установку та видалити з неї повітря належним 
чином.
Розповітрення насоса, напр., потрібне тоді, коли система 
опалення і насос працюють, а радіатор опалення зали-
шається холодним. Якщо в камері насоса знаходиться 
повітря, насос не перекачує воду.
Видалення повітря з камери ротора насоса виконується 
автоматично вже після короткого часу експлуатації. Корот-
кочасний сухий хід не пошкоджує насос.
Якщо потрібне розповітрення камери ротора, потрібно 
діяти наступним чином:

• Вимкнути насос.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Небезпека тілесних ушкоджень! 
В залежності від робочого стану насоса або установки 
(температури перекачуваного середовища) весь насос
може стати дуже гарячим. Якщо торкнутися насоса, 
можна отримати опіки!

• Закрити запірну арматуру трубопроводу з напірної сто-
рони.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Небезпека тілесних ушкоджень! 
Залежно від температури середовища і тиску в системі 
при відкриванні повітровідвідного гвинта для видалення 
повітря може статися витікання гарячого середовища 
у рідкому або пароподібному стані або стрімкий його 
викид під високим тиском. Виникає небезпека опіків 
від гарячого середовища, що витікає!

• Обережно з використанням відповідної викрутки ослабити 
повітровідвідний гвинт і викрутити його повністю (мал. 9).

• Обережно кілька разів перемістити назад вал насоса за 
допомогою викрутки.
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• Захистити електричні частини від витоку води.
• Увімкнути насос.

Вказівка: Насос може заблокуватися при відкритому 
повітровідвідному гвинті залежно від рівня робочого тиску.

• Знову вкрутити повітровідвідний гвинт через 15 - 
30 секунд.

• Знову відкрити запірну арматуру.

8.2 Перемикання числа обертів
Якщо приміщення опалюються недостатньо, число обертів 
насоса може бути замалим. Тоді може знадобитись пере-
мкнення на більше число обертів. Якщо, навпаки, насос 
відрегульований на занадто високе число обертів, в тру-
бопроводах і, зокрема, на дросельованих термостатичних 
вентилях виникають гідравлічні шуми. Їх потрібно усувати 
перемиканням на нижче число обертів. Перемикання на 
інше число обертів виконується поворотною ручкою на 
клемній коробці. Мала мітка - це найнижче, а велика мітка 
- найбільше число обертів (мал. 8).

Вказівка: Якщо при здвоєному насосі водночас працюють 
обидва окремих насоси, попередньо вибрані числа обертів 
обох насосів повинні бути однаковими.
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9 Технічне обслуговування
НЕБЕЗПЕЧНО! Небезпека для життя!
Під час робіт із електричними приладами існує небезпека 
для життя через ураження струмом.

• Під час усіх робіт з технічного обслуговування та ремон-
тно-відновлювальних робіт насос відключається від 
мережі та захищається від несанкціонованого повтор-
ного увімкнення.

• Пошкодження на з’єднувальному кабелі усуваються 
виключно за допомоги кваліфікованого електромонтера.

Після виконання робіт з технічного обслуговування та 
ремонтно-відновлювальних робіт установити або 
під'єднати насос відповідно до глави "Встановлення та 
електричне під'єднання". Ввімкнення насоса виконується 
за главою "Введення в дію".
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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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Якщо несправність усунути не вдається, зверніться до 
спеціалізованого підприємства чи сервісної служби Wilo.

11 Запасні частини

Замовлення запчастин виконується через місцеве спеціалі-
зоване підприємство і/чи через сервісний центр Wilo.
Щоб уникнути зустрічних запитань і помилкових замов-
лень, для кожного замовлення вказуйте усі дані, що наве-
дені на заводській табличці.

12 Утилізація

За допомогою належної утилізації цього виробу уника-
ються екологічні шкоди та небезпека для здоров'я людей.
1. Для видалення відходів виробу, а також деталей з 

нього, необхідно звертатися до державних або приват-
них компаній з переробки відходів.

2. Додаткова інформація з належного видалення відходів 
видається у адміністрації міста, управлінні з питань 
утилізації або там, де придбаний виріб.

Вказівка: Насос не можна здавати разом з побутовим сміт-
тям! З додатковою інформацією щодо утилізації можна 
ознайомитися на сайті www.wilo-recycling.com

Можливі технічні зміни! 
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