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1. LEGENDA 

Na pierwszej stronie zosta a podana wersja niniejszego dokumentu w formie Vn.x. Niniejsza wersja wskazuje, 
e dokument jest wa ny dla wszystkich wersji software urz dzenia n.y. Przyk ad.: V3.0 odpowiada wszystkim 

Sw: 3.y. 
 
W niniejszym dokumencie zosta y przedstawione poni sze symbole w celu podkre lenia zagro enia: 
 

 

Zagro enie ogólne. Nie zastosowanie si  do wytycznych, o których informuje mo e by  
przyczyn  szkód na osobach i rzeczach. 

 

 

Zagro enie pora enia pr dem. Nie zastosowanie si  do wytycznych, o których informuje 
mo e by  przyczyn   powa nego zagro enia dla bezpiecze stwa osób. 

 
 

2. OGÓLNE INFORMACJE 

 

Przed przyst pieniem do monta u przeczyta  dok adnie niniejszy dokument. 

 
Instalacja musi by  wykonana przez osoby kompetentne i wykwalifikowane spe niaj ce wymogi techniczne 
okre lone przez szczególne przepisy dotycz ce sektora. Jako wykwalifikowany personel rozumiane s  osoby, 
które z uwagi na ich przeszkolenie, do wiadczenie i przyuczenie, jak te  znajomo  odpowiednich przepisów 
i zalece  w zakresie zapobiegania wypadkom oraz warunków eksploatacji, zosta y upowa nione przez 
kierownika ds. bezpiecze stwa instalacji do wykonywania wszelkich wymaganych czynno ci. Osoby te s  w 
stanie rozpoznawa  wszelkie zagro enia w celu ich unikni cia. (Definicja dla personelu technicznego IEC 364) 
 Urz dzenie nie mo e by  u ywane przez dzieci poni ej 8 roku ycia i przez osoby o ograniczonych 
zdolno ciach fizycznych, czuciowych i umys owych, a tak e przez osoby nie posiadaj ce wiedzy i 
do wiadczenia chyba, e b d  one nadzorowane lub zostan  poinformowane na temat bezpiecznego 
korzystania z urz dzenia i na temat zagro e  zwi zanych z jego nieprawid owym u ytkowaniem. Dzieci nie 
powinny bawi  si  urz dzeniem.   
 

 

Sprawdzi , czy produkt nie zosta  uszkodzony podczas transportu lub w trakcie 
magazynowania. Skontrolowa , czy zewn trzna pow oka jest w nienaruszonym i w 
optymalnym stanie. 

 
2.1 Bezpiecze stwo 

U ytkowanie jest dozwolone tylko je li instalacja elektryczna jest wyposa one w rodki bezpiecze stwa 
zgodne z obowi zuj cymi normami w kraju instalacji produktu. 
 

2.2 Odpowiedzialno  

Producent nie odpowiada za prawid owe funkcjonowanie maszyny lub za ewentualne szkody 
spowodowane przez ni , je li ona sama zosta a naruszona, zmodyfikowana i/lub zastosowana poza 
ustalon  stref  pracy lub niezgodnie z innymi wytycznymi znajduj cymi si  w niniejszej instrukcji. 
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2.3 Wyj tkowe rodki ostro no ci 

 

Przed zadzia aniem na cz  elektryczn  lub mechaniczn  instalacji zawsze od czy  
napi cie sieci. Odczeka  na wy czenie si  lampki kontrolnej na panelu sterowania 
przed otwarciem samego urz dzenia. Kondensator obiegu po redniego pr du 
ci g ego pozostaje pod niebezpiecznie wysokim napi ciem tak e po od czeniu 
napi cia sieci.  
S  dozwolone tylko pod czenia sieci odpowiednio okablowane. Urz dzenie musi 
zosta  uziemione (IEC 536 klasa 1, NEC i inne, odpowiednie standardy). 

 

 

Zaciski sieci i zaciski silnika mog  by  pod niebezpiecznym napi ciem tak e przy 
wy czonym silniku. 

 

 

Je eli kabel jest uszkodzony, musi zosta  wymieniony przez serwis techniczny lub 
przez wykwalifikowany personel, aby nie dopu ci  do jakiegokolwiek ryzyka. 

 

3. OPIS PRODUKTU 

 
 

Rysunek 1: T oczone ciecze, ostrze enia i warunki pracy 
 
Pompy obiegowe EVOSTA2 OEM stanowi  kompletn  gam  pomp obiegowych. 
Niniejsze instrukcje instalacji i dzia ania opisuj  modele EVOSTA2 OEM Rodzaj modelu jest wskazany na 
opakowaniu i na tabliczce znamionowej. 
 
Poni sza tabela zawiera informacje na temat funkcji poszczególnych modeli pomp EVOSTA2 OEM. 
 

Funkcje EVOSTA2 OEM  
Ci nienie proporcjonalne  
Ci nienie sta e  
Charakterystyka sta a  
Zabezpieczenie przed suchobiegiem  
Automatyczne Odgazowanie  

Tabela 1: Funkcje i dzia anie 

4. POMPOWANE CIECZE 

Czysta, wolna od substacji sta ych i olejów mineralnych, chemicznie naturalna, zbli ona do w a ciwo ci wody 
(glikol max. 30%). 
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5. ZASTOSOWANIA 

Pompy obiegowe serii EVOSTA2 OEM pozwalaj  na zintegrowany proces regulacji ci nienienia ró nicowego, 
które pozwala przystosowa  prac  pompy do efektywnych wymogów instalacji. Wp ywa to na znaczn  
oszcz dno  energii, lepsz  kontrol  instalacji i zmniejszenie ha asu. 
 
Pompy EVOSTA2 OEM zosta y stworzone do obiegu: 
 

� wody w systemach ogrzewania i klimatyzacji. 
� wody w uk adach hydraulicznych przemys owych. 

 
Pompy EVOSTA2 OEM s  samozabezpiecznone przed: 
 

� Przeci eniem 
� Brakiem fazy 
� Przegrzaniem 
� Przepi ciem i brakiem napi cia 

 

6. DANE TECHNICZNE 

Napi cie zasilania 1x230 V (+/-10%),  50/60 Hz 
Moc absorbowana patrz tabliczka dane elektryczne 
Maksymalne napi cie patrz tabliczka dane elektryczne 
Stopie  ochrony IPX5 
Klasa ochrony F 
Klasa TF TF 110 
  
Bezpiecznik Nie jest wymagany bezpiecznik zewn trzny 
  
Maksymalna temperatura rodowiska 70 ºC 
Temperatura cieczy -10 ºC ÷ 110 ºC 
  
Nat enie przep ywu patrz Tab.1 
Wysoko  podnoszenia patrz Tab.1  
Maksymalne ci nienie robocze 1.0 Mpa � 10 bar 
Minimalne ci nienie robocze 0.1 Mpa � 1 bar 
Lpa [dB(A)]  43 

Tabela 2: Dane techniczne 

 
Spis oznacze  
(przyk ad) 
 

 EVOSTA2 OEM 70 130 ½� 
Nazwa serii 

 

   
Maksymalna wysoko  podnoszenia (dm)     
Rozstaw korpusu (mm)     
½� = przy cza gwintowane na 1�½ 
     = przy cza gwintowane na 1� 

 
   

 
 
  



POLSKI 

 110 
 

 Hmax [m] Qmax [m3/h] 

EVOSTA2 50/130 OEM PWM (1/2") 5 3,4 

EVOSTA2 65/130 OEM (1") 6,5 4 

EVOSTA2 65/130 OEM PWM (1") 6,5 4 

EVOSTA2 70/130 OEM (1") 7 4 

EVOSTA2 75/130 OEM (1") 7,5 4,5 

EVOSTA2 75/130 OEM PWM (1") 7,5 4,5 

EVOSTA2 75/180 OEM (1") 7,5 4,5 

EVOSTA2 75/180 OEM PWM (1") 7,5 4,5 

Tabela 3: Maksymalna wysoko  podnoszenia (Hmax) i maksymalne nat enie przep ywu (Qmax) pomp 
EVOSTA2 OEM  

 

7. ZARZ DZANIE 

7.1 Magazynowanie 

Wszystkie pompy musz  by  magazynowane w miejscu zadaszonym, suchym i przy sta ej wilgotno ci 
powietrza, bez wibracji i py ów. Zostaj  dostarczone w ich oryginalnym opakowaniu, w którym musz  pozosta , 
a  do momentu monta u. Je eli jednak jest to nie mo liwe nale y zadba  o prawid owe zamkni cie otworu po 
stronie ss cej i t ocznej. 
 
7.2 Transport 

Unika  sytuacji, w których produkty mog  zosta  nara one na nie potrzebne uderzenia i kolizje z innymi 
produktami. W celu podnoszenia i transportu pomp u ywa  palet, które zosta y dostarczone na wyposa eniu 
(je li przewidziane). 
 
7.3 Waga 

Przyklejona tabliczka na opakowaniu wskazuje ca kowit  wag  pompy. 
 
 
 

8. MONTA  

 

Przed zadzia aniem na cz  elektryczn  lub mechaniczn  instalacji zawsze od czy  
napi cie sieci. Odczeka  na wy czenie si  lampki kontrolnej na panelu sterowania 
przed otwarciem samego urz dzenia. Kondensator obiegu po redniego pr du ci g ego 
pozostaje pod niebezpiecznie wysokim napi ciem tak e po od czeniu napi cia sieci.  
S  dozwolone tylko pod czenia sieci odpowiednio okablowane. Urz dzenie musi 
zosta  uziemione (IEC 536 klasa 1, NEC i inne, odpowiednie standardy). 

 

 

Upewni  si , czy napi cie cz stotliwo ci tabliczki pompy EVOSTA2 OEM odpowiada 
warto ciom sieci zasilania. 
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8.1 Monta  mechaniczny 

 
Rysunek 2: Monta  modelu EVOSTA2 OEM  

 
Strza ki na korpusie pompy oznaczaj  kierunek przep ywu cieczy. Zob. rys. 1, poz. A. 
1. Podczas monta u pompy na ruroci gu nale y za o y  dwie uszczelki. Zob. rys. 1, poz. B. 
2. Pomp  nale y montowa  z wa em silnika w po o eniu poziomym. Zob. rys. 1, poz. C.  
3. Dokr ci  z czki. 
 
8.2 Ustawienie Interfejsu U ytkownika 

 

 

Zamontowa  pomp  EVOSTA2 OEM zawsze z wa em silnika w pozycji poziomej. 
Zamontowa  elektroniczne urz dzenie steruj ce w pozycji pionowej 

  

 

Rysunek 3: Pozycja monta u 

 
 Pompa mo e by  zamontowana w instalacjach grzewczych i klimatyzacjach tak po stronie 

doprowadzaj cej jak i odprowadzaj cej; wybita strza ka na korpusie pompy wskazuje kierunek cieczy. 
 Zamontuj pomp  tak daleko, jak to mo liwe powy ej minimalnego poziomu pieca i jak najdalej od kolanek, 

zakrzywie  i odga zie . 

A 

B 

C 
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 Aby u atwi  czynno ci kontrolne i konserwacyjne, zamontowa  tak na przewodzie ss cym jak i na 
przewodzie t ocznym zawór odcinaj cy. 

 Przed monta em pompy, wykona  dok adne mycie instalacji tylko przy pomocy wody o temperaturze 
80°C. Opró ni  ca kowicie instalacj , w celu usuni cia wszystkich ewentualnych szkodliwych substancji, 
które mog y si  dosta  do obiegu. 

 Unika  mieszania z wod  w obiegu dodatków pochodz cych od w glowodorów i produktów 
aromatycznych. Zaleca si  dodanie p ynu przeciw zamarzaniu, je li konieczne, maksymalnie w ilo ci 30%. 

 W przypadku izolacji (np. termicznej) u ywa  odpowiedniego zestawu (je li dostarczony na wyposa eniu) 
i upewni  si , czy otwory odprowadzania skroplin skrzynki silnika nie s  zamkni te lub cz ciowo zatkane. 

 W momencie konserwacji zawsze u ywa  nowy zestaw uszczelek. 
 

 

Nigdy nie izolowa  elektronicznego urz dzenia steruj cego. 

 
8.2.1 Ustawienie interfejsu u ytkownika w instalacjach grzewczych  
 
Mo na ustawi  interfejs u ytkownika kablem skierowanym ku górze, na lewo lub prawo. 
 

 
Rysunek 4: Ustawienie interfejsu u ytkownika 

 
8.3 Obracanie interfejsu u ytkownika 

Je eli instalacja zostanie wykonana na przewodach znajduj cych si  w pozycji poziomej nale y obróci  o 90 
stopni interfejs z odpowiednim urz dzeniem elektrycznym, zachowuj c stopie  ochrony IP i pozwalaj c tym 
samy u ytkownikowi na bardziej wygodn  interakcj  z interfejsem graficznym. 
 

 

Przed przyst pieniem do obrócenia g owicy, upewni  si , czy pompa zosta a 
ca kowicie opró niona. 
 

 
Aby obróci  g owic  pompy EVOSTA2 OEM post pi  jak poni ej: 

1. Usun  4 ruby mocuj ce g owic  pompy. 
2. Przekr ci  o 90 stopni skrzynk  silnika wraz z elektronicznym urz dzeniem steruj cym w kierunku 

zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub w zale no ci od konieczno ci. 
3. Na o y  i przykr ci  4 ruby, które mocuj  g owic  pompy. 

 

Elektroniczne urz dzenie steruj ce musi pozosta  w pozycji pionowej! 
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Rysunek 5: Zmiana ustawienia interfejsu u ytkownika 

 

UWAGA 
Woda o wysokiej temperaturze. 
Temperatura za wysoka. 
 
 

 

UWAGA 
Instalacja pod ci nieniem 
- Przed demonta em pompy, opró ni  instalacj  i zamkn  zawory odcinaj ce po obu 
stronach pompy. T oczona ciecz mo e uzyska  znaczn  temperatur  i wysokie 
ci nienie 

 
 
8.4 Zawór zwrotny 

Je eli instalacja jest wyposa ona w zawór zwrotny upewni  si , czy minimalne ci nienie pompy jest zawsze 
wy sze od ci nienia zamkni cia zaworu. 
 

9. POD CZENIA ELEKTRYCZNE 

Pod czenia elektryczne musz  by  wykonane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel. 
 
 

 

UWAGA! ZAWSZE PRZESTRZEGA  LOKALNYCH PRZEPISÓW BEZPIECZE STWA. 

 

 

Przed zadzia aniem na cz  elektryczn  lub mechaniczn  instalacji zawsze od czy  
napi cie sieci. Odczeka  na wy czenie si  lampki kontrolnej na panelu sterowania 
przed otwarciem samego urz dzenia. Kondensator obiegu po redniego pr du 
ci g ego pozostaje pod niebezpiecznie wysokim napi ciem tak e po od czeniu 
napi cia sieci.  
S  dozwolone tylko pod czenia sieci odpowiednio okablowane. Urz dzenie musi 
zosta  uziemione (IEC 536 klasa 1, NEC i inne, odpowiednie standardy). 

 

 

ZALECA SI  PRAWID OWE I BEZPIECZNE POD CZENIE DO UZIEMIENIA 
INSTALACJI! 

 

 

Zaleca si  zainstalowa  wy cznik ró nicowopr dowy zabezpieczaj cy instalacj , o 
prawid owej wielko ci, typu: klasa A z pr dem up ywowym regulowanym, 
selektywny. 
Automatyczny wy cznik ró nicowopr dowy musi by  oznaczony przez symbole: 
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� Pompa nie wymaga adnego zabezpieczenia zewn trznego silnika. 
� Sprawdzi , czy napi cie i cz stotliwo  zasilania odpowiadaj  wskazanym warto ciom na tabliczce 

znamionowej pompy. 
 
9.1 Pod czenie zasilania 

 

Pod czenie kolektora do pompy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 6 

 

10. URUCHOMIENIE 

 

Wszystkie czynno ci uruchomienia musz  by  wykonane przy zamkni tej pokrywie 
panelu sterowania EVOSTA2 OEM! 
 
Uruchomi  system tylko, gdy wszystkie pod czenia elektryczne zosta y 
skompletowane. 
 
Unika  dzia ania pompy bez wody w instalacji. 

 

Ciecz znajduj ca si  w instalacji oprócz tego, e ma wysok  temperatur  i ci nienie 
mo e tak e wyst powa  w formie pary. ZAGRO ENIE POPARZENIA! 
 
Jest niebezpiecznym dotyka  pompy. ZAGRO ENIE POPARZENIA! 

 
Po wykonaniu wszystkich pod cze  elektrycznych i hydraulicznych nape ni  instalacj  wod  i ewentualnie 
glikolem  (patrz maksymalna ilo  glikolu roz.4) i zasili  system. 
 
Po uruchomieniu systemu mo na modyfikowa  tryby i dzia anie, aby go lepiej przystosowa  do wymogów 
instalacji. 
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10.1 Odgazowanie pompy 

 
 

Rysunek 7: Odpowietrzenie pompy 
 

Przed u yciem zawsze odpowietrzy  pomp ! 

 

Pompa nie mo e pracowa  na sucho. 

  

 
 

  

11. FUNKCJE 

11.1 Sposoby regulacji 

Pompy EVOSTA2 OEM pozwalaj  na wykonanie poni szych trybów regulacji w zale no ci od wymogów 
instalacji: 

 Regulacja ci nienia ró nicowego proporcjonalnego w ci ej zale no ci od strumienia przep ywu w 
instalacji. 

 Regulacja przy sta ej krzywej. 
 
Sposób regulacji mo e by  ustawiony poprzez panel sterowania EVOSTA2 OEM. 
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11.1.1 Regulacja ci nienia ró nicowego proporcjonalnego 

 

W tym trybie regulacji ci nienie zostaje ograniczone 
lub zwi ksza si  przy zmniejszeniu lub zwi kszeniu 
zapotrzebowania wody. 
Punkt pracy Hs mo na ustawi  na wy wietlaczu. 
 
Regulacja wskazana dla: 

� Instalacji grzewczych i klimatyzacji ze 
znacznymi stratami ci nienia  

� Instalacji z regulatorem ci nienia 
ró nicowym drugorz dnym  

� Centralnych obiegów z du ymi stratami 
ci nienia 

� Systemów recyrkulacji wód u ywanych z 
zaworami termostatycznymi na kolumnach 
utrzymuj cych 

11.1.2 Regulacja ci nienia ró nicowego sta ego 

 
 
 

W tym trybie regulacji ci nienie ró nicowe zostaje 
zachowane sta e, niezale nie od zapotrzebowania 
wody. 
 
Regulacja wskazana dla: 

� Instalacji grzewczych i klimatyzacji z niskimi 
stratami ci nienia  

� Systemów jednoprzewodowych z zaworami 
termostatycznymi   

� Instalacji na obiegi naturalne 
� Centralnych obiegów z ma ymi stratami 

ci nienia 
� Systemów recyrkulacji wód u ywanych z 

zaworami termostatycznymi na kolumnach 
utrzymuj cych 

11.1.3 Regulacja przy sta ej krzywej 

 
 

W tym trybie regulacji pompa pracuje przy krzywych 
charakteryzuj cych si  sta  pr dko ci . 
 
Regulacja wskazana dla instalacji grzewczych i 
klimatyzacji ze sta ym nat eniem przep ywu. 
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12. PANEL STEROWANIA 

Funkcje pomp EVOSTA2 OEM mog  by  modyfikowane poprzez panel sterowania znajduj cy si  na pokrywie 
elektronicznego urz dzenia steruj cego. 
 
12.1 Elementy Wy wietlacza 

 
 

 
 

Rysunek 8: Wy wietlacz 

1 Przycisk do wyboru ustawienia pompy. 
2 Wska niki wietlne, które wskazuj  rodzaj krzywej ustawienia 
3 Wska niki wietlne, które wskazuj  rodzaj krzywej ustawienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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12.2 Ustawienie trybu dzia ania pompy 

 EVOSTA2 OEM   

1 

 

 
 

Niska krzywa ci nienia proporcjonalnego, PP1 

2 

 

 
 

rednia krzywa ci nienia proporcjonalnego, PP2 

3 

 

 
 

Wysoka krzywa ci nienia proporcjonalnego, PP3 

4 

 

 
 

Niska krzywa ci nienia sta ego, CP1 
 

5 

 

 
 

rednia krzywa ci nienia sta ego, CP2 
 

6 

 

 
 

Wysoka krzywa ci nienia sta ego, CP3 
 

7 

 

 
 

Krzywa sta a, pr dko  I 

8 

 

 
 

Krzywa sta a, pr dko  II 

9 

 

 
 

Krzywa sta a, pr dko  III 
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10 

 

 
 

Krzywa sta a, pr dko  IV 

11 

 

 
 

Krzywa sta a, pr dko  V 

12 

 

 
 

Krzywa sta a, pr dko  VI 

Tabela 4: Sposób dzia ania pompy 
 

13. USTAWIENIA FABRYCZNE 

Sposób ustawienia:  = Ustawienie na ci nienie ró nicowe proporcjonalne minimalne 
 

14. SYGNA  PWM 

Profil sygna u wej ciowego PWM wersja OGRZEWANIE. 
 

Strefa pracy Cykl pracy PWM 
Setpoint maksymalny <10% 
Setpoint zmienny 10% / 84% 
Setpoint minimalny >84% / 91% 
Strefy histerezy >91% / 95% 
Tryb standby >95% / 100% 

 

 
 

Profil PWM OGRZEWANIE 
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15. RODZAJ ALARMÓW 

 Opis Alarmów 
Ilo  Migni  ikony 
krzywej wysoko ci 

EVOSTA2 OEM 

2 Migni cia 
PRACA: brak kontroli silnika, mo e by  spowodowane przez b dne 
parametry, zablokowany wirnik, roz czone fazy, od czony silnik 

3 Migni cia ZWARCIE: zwarcie pomi dzy fazami lub pomi dzy fazami, a uziemieniem 
4 Migni cia PRZECI ENIE: uszkodzenie oprogramowania 

5 Migni cia 
BEZPICZE STWO: b d modu u zabezpieczaj cego, mo e by  
spowodowany nag ym przeci eniem lub innymi wadami karty hardware. 

Tabela 5: Rodzaje alarmów 
 

16. KONSERWACJA 

 

Przed przyst pieniem do wykonywania jakichkolwiek czynno ci w obr bie urz dzenia lub 
wyszukiwania usterek, nale y od czy  zasilanie elektryczne pompy (wyci gn  wtyczk  
z gniazda pr du) i przeczyta  instrukj  obs ugi i konserwacji. 

 

17. UTYLIZACJA  

 

Niniejszy produkt lub jego cz ci powinny zosta  zutylizowane, przestrzegaj c zasad 
ochrony rodowiska oraz zgodnie z miejscowymi przepisami, obowi zuj cymi w tym 
zakresie. Nale y korzysta  z us ug miejscowych, pa stwowych lub prywatnych centrów 
zbiórki odpadów. 

 
 
Informacje 
 
Najcz ciej pojawiaj ce si  pytania (FAQ) dotycz ce dyrektywy ekoprojektu 2009/125/WE, która okre la 
ogólne wymogi w sprawie ekoprojektu produktów zwi zanych z energi  i jej rozporz dzenia wykonawcze: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-
design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf 
 
 
Szczegó y wytyczne dotycz ce rozporz dze  komisji w sprawie stosowania dyrektywy co do ekoprojektu: 
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm - pompy obiegowe. 
 
 
 
 
 
 


