
Pompa cyrkulacyjna do wody pitnej 
WITA AQUA U25, U35, U55



Pompy cyrkulacyjne WITA AQUA można stosować wyłącznie do wody pitnej 
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE 641/2009. Elementy, z których została 
wykonana pompa są odporne na działanie czynników występujących w w/w 
układach. Przed rozpoczęciem obsługi pompy obiegowej prosimy o uważne 
przeczytanie w/w instrukcji.

Pompę należy montować na prostym odcinku rurociągu, pomiędzy dwoma 
zaworami odcinającymi. Należy zwrócić uwagę, żeby wymagany kierunek 
przepływu był zgodny ze strzałką na korpusie pompy. Przed pompą należy 
zamontować filtr i okresowo go czyścić.

Deklaracja zgodności

Firma HEL-WITA Sp. z o.o. oświadcza, że produkty, których dotyczy
instrukcja, są zgodne z następującymi wymaganiami:

2006/42/WE, 2006/95/WE, 2004/108/WE

oraz 

PN-EN 809, PN-EN 60335-1, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 61000-6-3

Kopia deklaracji zgodności dostępna na stronie www.hel-wita.com.pl

ZASTOSOWANIE



AQUA U25 AQUA U35

AQUA U55



Przed uruchomieniem pompy cała instalacja musi być wypełniona 
odpowiednim medium a pompa odpowietrzona. Nie należy dopuścić 
do pracy pompy na „sucho”. W celu odpowietrzenia i sprawdzenia 
pracy pompy należy przełączyć pompę na obroty maksymalne (pręd-
kość 3), odkrecić korek odpowietrzający i właczyć pompę (patrz 
rysunek 6, 7, 8).

Przewody elektryczne łącznie z uziemieniem należy wprowadzić do 
listwy zaciskowej z lekkim zwisem i podłączyć zgodnie z oznaczniem.

Zewnętrzne elektryczne zabezpieczenia nie są wymagane.
Silnik pompy można ustawić dowolnie co 900 w stosunku do korpusu 
pompy, należy jednak zwrócić uwagę, aby wyprowadzenie przewodu 
elektrycznego nie było skierowane do góry, a puszka zaciskowa nie 
znajdowała się u dołu silnika (patrz rysunki 2, A1, A2, A3, A4).

Podłączenie w puszcze zaciskowej oraz styki pomiędzy puszką a 
uzwojeniem silnika, należy bezwzględnie chronić przed wilgocią. 
Niedopuszczalne jest montowanie pomp w pomieszczeniach o dużej 
wilgotoności.



Pompa nie wymaga żadnej obsługi w czasie pracy.
Żądane charakterystyki przepływu otrzymuje się poprzez zmianę 
prędkości obrotowej silnika przełącznikiem umieszczonym na skrzynce 
elektrycznej. Zmiany można dokonywać w czasie pracy pompy.
Po dłuższym postoju wałek silnika może być zablokowany. Aby odblo-
kować wałek patrz tabela.
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