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Display HE Pumpen

EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Name des Ausstellers: WITA-Wilhelm Taake GmbH
Pumpen-, Armaturen- und Regeltechnik
Böllingshöfen 85
D-32549 Bad Oeynhausen

Gegenstand der Erklärung: Brauchwasserumwälzpumpe
HPU :pyT

Ausführung: 15 / 20 - KS

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die oben genannten Produkte, 
auf die sich diese EU-Konformitätserklärung bezieht, mit den folgenden Normen 
und Richtlinien übereinstimmen:

Elektromagnetische Verträglichkeit Richtlinie 2014/30/EU
EN 55014-1 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2011
EN 55014-2 : 1997 + A1 : 2001 + A2 : 2008
EN 61000-3-2 : 2014
EN 61000-3-3 : 2013
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
EN 60335-1 : 2012
EN 60335-2-51 : 2003 + A1 : 2008 + A2 : 2012
RoHS 2011/65/EU

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller abgegeben durch:

Bad Oeynhausen, 22.02.2016

aa
Geschäftleitung

 

                                                                                                          2/3 Nr.:7002 

CE 

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
Wir 
My     Taconova Group AG 
 
(Name des Anbieters) (Jméno dodavatele) (nazwa oferenta) 
__________________________________________________________________________ 
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt 
prohlašujeme na svou vlastní zodpovědnost, že výrobek  
deklarujemy na własną odpowiedzialność, że produkt 
 

TacoFlow2 Pure  
__________________________________________________________________________ 
Typ:         302.2316.000 // 302.3316.000 // 302.2316.702 // 302.2316.705  
Rozměr/wymiary:       15-10/65 DN15 // 20-09/110 DN20 
__________________________________________________________________________ 
(Bezeichnung Typ oder Modell, Los-, Chargen- oder Seriennummer) 
(Název, typ nebo model, výrobní dávka, šarže nebo sériové číslo) 
(nazwa, typ lub model, numer partii towaru lub numer seryjny), 
 
auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) 
übereinstimmt 
na který se toto prohlášení vztahuje, je ve shodě s následující (-mi) normou (-ami) nebo normativním (-i) 
dokumentem (-ty) 
do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z poniższą/ poniższymi normami(ą) lub 
normatywnym(i) dokumentem(ami 
 
 
EN 60335-2-51:2003 + A1:2008 + A2:2012 // EN 60335-1:2012 // EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 // EN 61000-3-2:2014 // EN 61000-3-3:2013  
________________________________________________________________ 
(Titel und/oder Nummer sowie Ausgabedatum der Norm(en) oder der anderen normativen Dokumente) 
(Název a/nebo číslo a datum vydání normy (-y) nebo jiný normativní dokument)  
(Tytuł i/ lub numer oraz data wydania normy (norm) lub innego normatywnego(ych) dokumentu(ów) 
 
Gemäss den Bestimmungen der Richtlinie(n), 
v souladu s předpisy směrnice (-ic ),  
zgodnie z postanowieniami dyrektywy (dyrektyw), 
(falls zutreffend) (je-li k dispozici) (jeżeli dotyczy)  
___________________________________________________________________________ 

2014/30/EU ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD) 
2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD) 

2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances Directive (RoHs) 
2012/19/EU waste electrical and electronic equipment (WEEE) 

__________________________________________________________________________ 
(Ort und Datum der Ausstellung)  (Name und Unterschrift oder gleichwertige Kennzeichnung des Befugten) 
(Místo a datum vydání)   (Jméno a podpis nebo rovnocenné označení odpovědné osoby) 
(Miejscowość i data wystawienia) (Nazwisko i podpis lub równoważne oznaczenie osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
Seebach, den 30.09.2019  Andrin Stump    René Freudrich 
    Head Product Development  Head Product Management 
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2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Informacjeogólne

Niniejsza instrukcja montażu i obsługi stanowi część produktu i
zawiera podstawowe informacje, których należy przestrzegać
podczas montażu, obsługi i konserwacji. Z tego względu przed
rozstawieniem urządzenia musi ona zostać przeczytana przez
odpowiedzialny personel specjalistyczny lub użytkownika.
Należy przestrzegać nie tylko wskazówek bezpieczeństwa
podanych w punkcie 2, ale również specjalnych wskazówek
bezpieczeństwa podanych w innych punktach. Do niniejszej
instrukcji załączono kopię deklaracji zgodności UE. W
przypadku niekonsultowanej modyfikacji traci ona ważność.

2.2 Oznaczenie wskazówek w instrukcji obsługi

Ogólny symbol ostrzeżenia! Ryzyko
obrażeń ciała! Przestrzegać istniejących
przepisów dotyczących zapobiegania
wypadkom.

Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo
związane z napięciem elektrycznym!
Należy wykluczyć zagrożenia związane
z energią elektryczną. Przestrzegać
przepisów lokalnych i ogólnych
regulacji (np. IEC, VDE itp.) oraz
wytycznych lokalnych przedsiębiorstw
energetycznych.
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Tutaj znajdują się przydatne informacje
dotyczące obsługi produktu. Zwracają
one uwagę na możliwe trudności i ich
celem jest umożliwienie bezpiecznej
eksploatacji.

Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek umieszczonych na
produkcie, np.:
• Strzałki kierunku obrotów
• Tabliczki znamionowej
• Oznaczenia przyłączy i utrzymywać je w czytelnym stanie.

2.3 Kwalifikacje personelu

Personel zajmujący się montażem, obsługą i konserwacją musi
mieć odpowiednie kwalifikacje. Użytkownik musi
dopilnować zakresów odpowiedzialności personelu oraz
monitorować jego działania. Jeżeli personel nie dysponuje
niezbędną wiedzą, należy go odpowiednio przeszkolić i
poinstruować.
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej
8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
czuciowych i umysłowych, lub też osoby bez wystarczającego
doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się one pod nadzorem lub
zostały pouczone o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia oraz o
ewentualnych niebezpieczeństwach. Dzieciom nie wolno bawić się
urządzeniem. Czyszczenie oraz czynności konserwacyjne
wykonywane przez użytkownika nie mogą być przeprowadzane
przez dzieci bez nadzoru.

Wskazówka
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2.4 Niebezpieczeństwa związane z nieprzestrzeganiem wskazówek
bezpieczeństwa

Nieprzestrzeganiewskazówekbezpieczeństwamożewiązaćsięz
zagrożeniamidlaosób,otoczenia iurządzenia.Nieprzestrzeganie
wskazówekbezpieczeństwaprowadzidoutratyprawadowszelkich
roszczeńgwarancyjnych.
Możliwymizagrożeniamisąnaprzykład:
• Zagrożenia dla personelu związane z wpływem elektrycznym i

mechanicznym.
• Awaria istotnych funkcji urządzenia.
• Zagrożenie dla środowiska związane z wyciekiem płynów wskutek

nieszczelności.
• Niewykonanie zalecanych prac naprawczych i konserwacyjnych.

2.5Bezpiecznapraca

Należyprzestrzegaćwskazówekbezpieczeństwapodanychwniniejszej
instrukcjiobsługiorazkrajowychprzepisówBHP.Jeżeliponadto istnieją
przepisywewnętrzneużytkownika instalacji,należy ichprzestrzegać.

2.6Wskazówkibezpieczeństwadlaużytkownika

• Jeżeli urządzenie jestwyposażonewochronęprzeddotykiem
zabezpieczającąporuszającesięelementy,nienależy jejdemontowaćani
wyłączać.

• Jeżeli wskuteknieszczelnościwydostająsięciecze,należy jeprzechwycić
lubprzekierowaćwtakisposób,abyniepowstałyzagrożeniadlaosóbi
środowiska.
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Wyświetlacz pomp HE

• Należy wykluczyć zagrożenia związane z energią
elektryczną.
W tym celu należy przestrzegać przepisów VDE oraz
lokalnych przepisów zakładu energetycznego.

• Jeżeli w urządzeniu występują zagrożenia związane z
gorącymi lub zimnymi elementami, należy je zabezpieczyć
przed dotykiem odpowiednimi osłonami.

• Nie zbliżać się do produktu z materiałami łatwopalnymi.

2.7 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące prac montażowych
i konserwacyjnych

Użytkownik urządzenia odpowiada za to, aby wszystkie prace
montażowe i konserwacyjne zostały wykonane przez
wykwalifikowany personel. Wcześniej należy zapoznać się z
produktem na podstawie instrukcji obsługi. Praca przy pompie
zasadniczo jest dopuszczalna tylko przy postoju maszyny.
Należy zadbać o bezpieczne odłączenie od sieci elektrycznej.
W tym celu wyciągnąć wtyczkę z urządzenia. W razie potrzeby
sprawdzić zalecaną procedurę wyłączenia w instrukcji obsługi.
Po zakończeniu pracy zamontować z powrotem wszystkie
urządzenia ochronne, np. ochronę przed dotykiem.

2.8 Samowolna przebudowa i produkcja części zamiennych

Modyfikacja lub przebudowa produktu są dopuszczalne tylko
po wcześniejszej konsultacji z producentem. Do napraw
dopuszczalne są tylko oryginalne części zamienne. Wolno
stosować tylko akcesoria zatwierdzone przez producenta.
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Jeżeli używane są inne części, wówczas wykluczona jest
odpowiedzialność producenta za wynikające z tego skutki.

2.9 Niedopuszczalne wykorzystanie

Po odłączeniu pompy od sieci, przed ponownym włączeniu należy
zachować czas oczekiwania wynoszący co najmniej 1 minutę. W
przeciwnym wypadku ogranicznik prądu rozruchowego pompy nie
działa i może dojść do zakłóceń działania lub uszkodzeń ew.
podłączonego regulatora ogrzewania. Bezpieczeństwo pompy jest
zagwarantowane tylko w przypadku użycia zgodnego z
przeznaczeniem.
Należy przestrzegać przy tym punktu 4 niniejszej instrukcji
obsługi.Należy bezwzględnie przestrzegać wartości
granicznych wyszczególnionych w danych technicznych.

3 Transport i przechowywanie

Sprawdzić produkt pod kątem ewentualnych szkód transportowych natychmiast po jego
otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia szkód transportowych należy dochodzić roszczeń u
spedytora.

Niefachowy transport i niefachowe przechowywanie maszyny może być przyczyną szkód
materialnych lub uszkodzenia produktu.

• Podczas przechowywania i transportu chronić produkt przed mrozem, wilgotnością i
uszkodzeniami.

• Nigdy nie przenosić pompy za kabel podłączeniowy lub skrzynkę zaciskową, lecz tylko za
obudowę pompy.

• Jeżeli opakowanie zmięknie wskutek kontaktu z wilgocią, wówczas upadek pompy może
spowodować poważne obrażenia.
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Wyświetlacz pomp HE 

4 Użycie zgodne z przeznaczeniem

Pompa wody użytkowej jest stosowana do cyrkulacji w domach jedno- lub 
dwurodzinnych o długości instalacji do 50 m.

5 Dane dotyczące produktu

5.1 Dane techniczne TacoFlow2 PURE 15 / 20 

TacoFlow2 PURE 20-09/110TacoFlow2 PURE 15-10/65

Maksymalna wysokość tłoczenia 
Maksymalny przepływ
Przyłącze
Długość konstrukcyjna
Masa
Pobór mocy P1 (W) 
Napięcie zasilania 
Poziom ciśnienia akustycznego 
– emisja 
Stopień ochronyt
Klasa mocy
Temperatura otoczenia 
Temperatura mediów 
Maks. ciśnienie systemowe
Dopuszczalne media tłoczące 

Charakterystyka TacoFlow2 PURE 15-10/65 
H(m)

1,00

0,75

0,50

0,25

0 
0 0,1 0,2 2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Qm3/h 

Charakterystyka TacoFlow2 PURE 20-09/110 
H

(m) 
1,00

0,75

0,50

0,25

0 
0 0,1 0,2 2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Qm3/h 

Stopień 1
Stopień 2

Stopień 3

Stopień 1
Stopień 2

Stopień 3

1,0 m
700 l/h
Dwuzłączka ½” IG
65 mm
0,085 kg
2,5 - 8
1 x 230 V 50 Hz
< 40 dB(A)

IP 42
TF 65
od 0 °C do 40 °C
od +5 do 65 °C
10 bar (1 MPa)
Woda użytkowa do < 20° dH

0,9 m
650 l/h

110 mm
1,25 kg

1¼" gwint zewnętrzny
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Ostrożnie!
Niedopuszczalne tłoczone media mogą zniszczyć pompę oraz spowodować
straty materialne.
Bezwzględnie przestrzegać danych producenta oraz kart charakterystyki
bezpieczeństwa!

5.2 Zakres dostawy

• Oryginalnainstrukcja montażu i obsługi
• Pompa
• 2 uszczelki płaskie
• Izolacja
• Wtyczkapompy (opcjonalne)

6 Opis pompy

W przeciętnym gospodarstwie domowym od 10 do 20% zużycia prądu przypada na tradycyjne,
standardowe pompy. Poprzez zastosowanie pompy UPH 15/ 20-KS można obniżyć zużycie
energii o ok. 80% w porównaniu z typową pompą obiegową. Wydajność hydrauliczna jest przy
tym niemal taka sama, jak w przypadku pomp standardowych.

7 Obsługa

Po podłączeniu pompy do napięcia zasilania sygnalizuje ona diodami LED na panelu sterowania,
który stopień jest ustawiony. Na stopniu 1 świeci jedna dioda LED, na stopniu 2 świeci pierwsza i
druga dioda LED, a na stopniu 3 wszystkie trzy diody LED. Naciskając przycisk można przełączać
przez kolejne stopnie. Poprzez wybór najlepszej charakterystyki można dopasować pompę w
sposób optymalny do systemu. 3 migające diody LED sygnalizują usterkę.

 Wskazówka

PrzyciskLED 2

LED 3

LED 1
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 Wskazówka

PrzyciskLED 2

LED 3

LED 1

Caution! 
Unpermitted pumping media can destroy the pump 
and cause personal injury.
Respect the manufacturer's information and safety data sheets!

5.2 Scope of delivery

• Original installation and operating instructions
• Pump
• 2 flat gaskets
• Insulation
• Power plug (optional)

6 Description of the Pump

In an average household, around 10 to 20% of the energy consumption is caused by common
standard pumps. The  pump can reduce energy consumption by up to 80% 
compared to a standard circulation pump, whilst maintaining the same level of hydraulic power. 

7 Pump Settings and Output

After connecting of the pump with the power supply LED lights on the control panel are 
showing the selected level.
For level 1 – the first LED lights up, for level 2 – the first and the second LED are glowing, 
for level 3 – all three LED’s are illuminating.
By pressing of the button all levels will be switched continuously.
The pump can be optimally adapted to the system by selecting of the most appropriate curve.
Three flashing LED lights signals an error.

Note

buttonLED 2

LED 3

LED 1

TacoFlow2 PURE 15/20
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Wyświetlacz pomp HE

8 Montaż

Pompa cyrkulacyjna montowana jest w linii przewodu, zazwyczaj bezpośrednio przed
zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Najczęściej woda jest pompowana z ostatniego punktu
poboru przez przewód cyrkulacyjny do zbiornika.
Po stronie tłocznej (pierwotnej) pompy należy zamontować zawór zwrotny, który będzie
zapobiegał przepływowi wstecznemu w pompie po otwarciu zaworu w punkcie poboru.
W dolnej części TacoFlow2 PURE 20-09/110
już jest zintegrowany zawór zwrotny oraz
zawór kulowy. Po stronie ssania (wtórnej)
pompy dla ułatwienia konserwacji
zamontowano armaturę odcinającą. Przeprowadzić montaż bez naprężeń przy poziomo
ułożonym silniku pompy (strzałka kierunkowa na obudowie pompy wskazuje kierunek
przepływu). Podczas montażu izolacji zwrócić uwagę, aby silnik pompy oraz obudowa części
elektronicznej nie były zakryte przez izolację.

Przeprowadzić montaż bez naprężeń przy poziomo ułożonym silniku pompy (strzałka kierunkowa na
obudowie pompy sygnalizuje kierunek przepływu) (rys. 1).
Podczas montażu izolacji zwrócić uwagę, aby silnik pompy i obudowa części elektronicznej nie były
zakryte przez izolację.

Przestrzegać dopuszczalnych
pozycji montażu:

Rys. 1

Zawór odcinający

otw. zam.
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9 Podłączenie elektryczne

Podłączyć kabel sieciowy do pompy zgodnie z rysunkiem. Ostrożnie – napięcie sieciowe!
Bezwzględnie przestrzegać wymaganych zabezpieczeń, przepisów VDE oraz przepisów
lokalnych. Przekrój przewodu nie może być mniejszy niż 0,75 mm². W przypadku użycia
przewodów o cienkich żyłach należy używać końcówek żył.

18
6

13 (2x)

2

1

1

Click

Click

2

3 4

Uwaga – zagrożenie życia!

Niefachowy montaż i niefachowe podłączenie elektryczne mogą zagrażać życiu.
Należy wykluczyć zagrożenia związane z energią elektryczną.
• Zlecać przeprowadzenie montażu i podłączenia elektrycznego wyłącznie

personelowi specjalistycznemu, w sposób zgodny z przepisami (np. IEC, VDE itp.)!
• Rodzaj prądu i napięcie muszą odpowiadać danym na tabliczce znamionowej.
• Przestrzegać przepisów lokalnych zakładów energetycznych!
• Przestrzegać zasad BHP!
• Nigdy nie ciągnąć za kabel sieciowy.
• Nie zaginać kabla.
• Nie stawiać żadnych przedmiotów na kablu.
• Przy zastosowaniu pompy przy temperaturach powyżej 90 °C należy dobrać przewód

przyłączeniowy odporny na odpowiednio wysoką temperaturę.
• Podczas montażu występują zagrożenia związane z ostrymi krawędziami i zadziorami.
• Nigdy nie transportować pompy nosząc ją za kabel sieciowy.
• Istnieje ryzyko obrażeń ciała wskutek upadku pompy.

9.1 Montaż wtyczki sieciowej (opcjonalne)
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10 Napełnianie i odpowietrzanie instalacji

Przed uruchomieniem pompy dokładnie
przepłukać instalację, aby nie pozostały na niej
żadne zabrudzenia ani ciała obce. Fachowo
napełnić i odpowietrzyć instalację. Aby
odpowietrzyć instalację, należy lekko poluzować
nakrętkę złączkową pompy, aby mogło z niej
ulatniać się powietrze. Przewód podłączeniowy
należy ostrożnie otworzyć, aż przy pompie zacznie wydostawać
się woda.
Ostrożnie! W zależności od stanu eksploatacyjnego instalacji
może wówczas wypływać również gorąca woda. Następnie
dokręcić nakrętkę złączkową z momentem 30 Nm.
Zgodnie z tą procedurą można ustawić na pompie żądany stopień.
Niepełne odpowietrzenie powoduje głośną pracę pompy i
instalacji.

Ostrożnie! Niebezpieczeństwo oparzenia! Zależnie od stanu
eksploatacyjnego instalacji cała pompa może silnie się
rozgrzewać.

Dokręcić nakrętkę złączkową z momentem 30 Nm.
Użyć klucza do filtrów.

Wskazówka



 TACOFLOW2 PURE

V1 10/2019  | 215349 | EA-Nr. 1300  INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI  taconova.com | 14taconova.com | 14 

11 Konserwacja / serwis

Pompa jest niemal bezobsługowa.
Jeżeli pompa przez dłuższy czas nie była używana lub system jest silnie
zanieczyszczony, wirnik może się zablokować. Jest to sygnalizowane przez miganie
trzech diod LED.
Po zdjęciu pokrywy pompy (odkręcić nakrętkę złączkową i zdjąć
pokrywę) odsłonięty zostaje wirnik, który można wymontować. W ten sposób można
zwolnić blokadę i/lub oczyścić pompę. Następnie dokręcić nakrętkę złączkową z
momentem 30 Nm.
Przed rozpoczęciem prac związanych z konserwacją, czyszczeniem i naprawą odłączyć
instalację od napięcia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Przy wysokich
temperaturach wody i ciśnieniach systemowych zaczekać wcześniej, aż pompa ostygnie.
Istnieje ryzyko oparzenia!

12 Usterki, ich przyczyny i sposoby ich usuwania

Prace konserwacyjne i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez personel specjalistyczny.
Przed rozpoczęciem prac związanych z konserwacją, czyszczeniem i naprawą odłączyć instalację od
napięcia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Przy wysokich temperaturach wody i ciśnieniach
systemowych zaczekać wcześniej, aż pompa ostygnie. Istnieje ryzyko oparzenia!

Jeżeli nie można usunąć usterki, należy zwrócić się do specjalisty.

Objaw usterki lub kod
pompy
Pompa nie tłoczy, wskaźnik
nie świeci się

Pompa pracuje, ale nie
tłoczy wody
Instalacja pracuje głośno

Wszystkie trzy diody LED
migają 2 razy, a potem
pompa próbuje uruchomić
się
Wszystkie trzy diody LED
migają

Możliwa przyczyna

Błąd zasilania

Instalacja jest zapowietrzona
Zasuwa jest zamknięta
W instalacji znajduje się powietrze
Za wysoka moc pompy
Zablokowany wirnik

Przegrzanie

Błąd elektroniki

Środki zaradcze

Sprawdzićnapięcieznamionowewpompie.Wrazie
potrzebywłączyćzpowrotemwyłącznikochronny.
Zresetowaćnapięcie(wyłączyćzasilanie,odczekać1minutę
iwłączyćponownie).Jeżelibłądwystępujenadal,należy
wymienićpompę.

Odpowietrzyć instalację(patrzrozdział 10 instrukcjiobsługi)
Otworzyćzasuwęodcinającą
Odpowietrzyćinstalację(patrzrozdział10instrukcjiobsługi)
Sprawdzić ustawienia pompy
Przeprowadzić konserwację (patrz rozdział 11
instrukcji obsługi)
Jeżeli błąd występuje nadal, należy wymienić
pompę.
Aby obniżyć temperaturę w instalacji, nacisnąć
dowolny przycisk i odłączyć pompę od sieci na co
najmniej 1 minutę. Jeżeli błąd występuje nadal,
należy wymienić pompę.

Wymienić pompę
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13 Usuwanie urządzenia

Pompa oraz jej elementy nie mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi,
lecz należy je usunąć w sposób przyjazny środowisku! Proszę skorzystać z usług
publicznych lub prywatnych przedsiębiorstw komunalnych. Na naszej stronie
internetowej w strefie pobierania znajduje się lista materiałów używanych w
naszych produktach.

Wskazówka
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