
4 206 599-Ed.01 / 2016-02

Wilo-Star-Z/-ZD 

Pioneering for You

lt  Montavimo ir naudojimo instrukcija 



                   

Pav. 1: 

Pav. 2: 



Pav. 3: Pav. 4: 

Pav. 5: 



Pav. 6: Pav. 6a: 

Pav. 6b: Pav. 6c: 

N
L

N L

/
/

1 230 V

50 Hz

N
L

N
L

N
L



   

Pav. 7: Pav. 8: 

Pav. 9: 





Montavimo ir naudojimo instrukcija „Wilo-Star-Z/-ZD“  1

Lietuvių k.

Montavimo ir naudojimo instrukcija1 Bendrieji dalykai

Apie šį dokumentą

Originali naudojimo instrukcija sudaryta vokiečių kalba. 

Visos kitos šios instrukcijos kalbos yra originalios naudojimo 
instrukcijos vertimas.

Montavimo ir naudojimo instrukcija yra sudėtinė prietaiso dalis. 

Ji visada turi būti netoli prietaiso. Tikslus šios instrukcijos laiky-
masis yra būtina prietaiso naudojimo pagal paskirtį ir teisingo jo 

valdymo sąlyga.

Montavimo ir naudojimo instrukcija atitinka gaminio modelį ir 
pateikimo spaudai metu galiojančią jam taikytų saugos techni-

kos standartų redakciją.

EB atitikties deklaracija:
EB atitikties deklaracijos kopija yra šios naudojimo instrukcijos 

dalis.

Atliekant su mumis nesuderintus techninius ten nurodytų tipų 
pakeitimus ar nepaisant naudojimo instrukcijoje pateiktų gami-

nio ir (arba) darbuotojų saugos taisyklių ši deklaracija netenka 

galios.

2 Sauga

Šioje naudojimo instrukcijoje pateiktos svarbiausios nuorodos, 
kurių būtina laikytis montuojant, eksploatuojant ir techniškai 

prižiūrint įrenginį. Todėl montuotojas ir atsakingasis speciali-

zuotas personalas / operatorius prieš montuodamas ir pradėda-
mas eksploatuoti būtinai privalo perskaityti šią instrukciją.

Būtina laikytis ne tik šiame skyriuje „Sauga“ pateiktų bendrųjų 

saugos nuorodų, bet ir kituose skyriuose įterptų, pavojaus simbo-
liais pažymėtų, specialiųjų saugos nuorodų.
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2.1 Nuorodų ženklinimas naudojimo instrukcijoje

Simboliai:
Bendrasis pavojaus simbolis

Elektros įtampos keliamas pavojus

Pastaba: 

Įspėjamieji žodžiai:

PAVOJUS!

Labai pavojinga situacija.

Nesilaikant šio reikalavimo, galima labai sunkiai ar net 
mirtinai susižeisti.

ĮSPĖJIMAS!

Naudotojas gali būti (sunkiai) sužeistas. „Įspėjimas“ reiškia, 
kad ignoruojant šią nuorodą tikėtini (sunkūs) sužeidimai.

ATSARGIAI!

Kyla pavojus apgadinti gaminį ir (arba) įrenginį. „Atsargiai“ 

nurodo galimą gaminio apgadinimo pavojų nesilaikant 
pateiktos nuorodos.

Pastaba: Naudinga pastaba, kaip naudoti gaminį. Be to, ji atkrei-

pia dėmesį į galinčius kilti sunkumus.

Būtina atsižvelgti į tiesiogiai ant gaminio pritvirtintas pastabas, 

pvz.,

• sukimosi ir (arba) srauto krypties rodyklę
• Prijungimų žymėjimas

• Tipo identifikavimo plokštelė

• Privaloma
atsižvelgti į įspėjamuosius lipdukus ir pasirūpinti, kad juose 

pateikiamą tekstą būtų įmanoma įskaityti.
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2.2 Darbuotojų kvalifikacija

Įrenginį montuojantis, valdantis ir techninę priežiūrą atliekantis 

asmuo turi būti įgijęs šiam darbui reikalingą kvalifikaciją. Opera-
torius turi užtikrinti darbuotojų atsakomybės sritį, kompeten-

ciją ir kontrolę. Jei darbuotojai neturi pakankamai žinių, juos 

reikia mokyti ir instruktuoti. Jei būtina, tokiu atveju operatorius 
gali kreiptis į gaminio gamintoją.

2.3 Pavojai, kylantys dėl saugaus eksploatavimo taisyklių 
nesilaikymo

Nepaisant saugos instrukcijų gali kilti pavojus asmenims, aplin-
kai ir gaminio ir (arba) įrenginio veikimui. Nesilaikant saugos 
nuorodų, teisė į bet kokį žalos atlyginimą netenka galios.
Taisyklių nepaisymas gali kelti, pvz., šiuos pavojus:

• elektros, mechaninio ir bakteriologinio poveikio keliama 
grėsmė žmonėms,

• aplinkai keliamas pavojus nutekėjus pavojingoms medžiagoms,
• materialinė žala,
• svarbių produkto ir (arba) įrenginio funkcijų triktis,
• netinkamas privalomosios techninės priežiūros ir remonto proce-

dūrų atlikimas.

2.4 Darbas laikantis saugos nuorodų

Būtina laikytis šioje eksploatavimo instrukcijoje pateiktų sau-
gos instrukcijų, galiojančių nacionalinių taisyklių dėl nelaimingų 
atsitikimų prevencijos bei operatoriaus vidaus darbo, eksploa-
tuotojui taikomų saugos instrukcijų.

2.5 Eksploatuotojui taikomos saugos instrukcijos

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) 
su ribotais fiziniais, sensoriniais arba protiniais gebėjimais arba 
nepakankama patirtimi ir (arba) nepakankamomis žiniomis, 
nebent jie būtų prižiūrimi už jų saugą atsakingo asmens arba 
gautų iš jo instrukcijas, kaip naudoti prietaisą. 
Vaikus reikia prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.
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• Jei įkaitę ar šalti gaminio / įrenginio komponentai kelia pavojų, 
šiuos komponentus reikia apsaugoti nuo prisilietimo (tuo turi 
pasirūpinti klientas).

• Judančių komponentų (pvz., movos) apsaugą nuo prisilietimo 
gaminio eksploatavimo metu nuimti draudžiama. 

• Pavojingų (pvz., sprogių, nuodingų, karštų) terpių nuotėkį (pvz., 
ties veleno sandarikliu) reikia pašalinti taip, kad tai nekeltų 
pavojaus asmenims ir aplinkai. Būtina laikytis nacionalinių įsta-
tymų nuostatų. 

• Turi būti užtikrinta, kad grėsmės nekeltų elektros energija. 
Būtina laikytis vietos bei bendrųjų (pvz., IEC, Lietuvos standar-
tizacijos departamento ir t. t.) taisyklių ir vietos energijos tie-
kimo įmonių reikalavimų.

2.6 Saugos instrukcijos atliekant montavimo ir techninės 
priežiūros darbus

Eksploatuotojas privalo užtikrinti, kad visus montavimo ir tech-

ninės priežiūros darbus atliktų tik įgalioti ir kvalifikuoti specia-
listai, atidžiai perskaitę naudojimo instrukciją ir taip įgiję 

pakankamai žinių.

Darbus ties gaminiu ir (arba) įrenginiu galima atlikti tik tuomet, 

kai jis yra sustojęs. Būtina laikytis tokių gaminio ir (arba) įrengi-
nio sustabdymo veiksmų, kokie aprašyti įrengimo ir naudojimo 

instrukcijoje.

Užbaigus darbus reikia nedelsiant vėl pritvirtinti visus saugos ir 
apsauginius įtaisus arba juos įjungti.

2.7 Savavališkas konstrukcijos keitimas ir atsarginių dalių gamyba
Savavališkas permontavimas ir atsarginių dalių gaminimas kelia 

grėsmę gaminio ir (arba) personalo saugumui ir panaikina 

gamintojo pateiktų saugumo deklaracijų galiojimą. 
Atlikti gaminio pakeitimus leidžiama tik pasitarus su gamintoju. 

Originalios atsarginės dalys ir gamintojo leisti naudoti priedai 

užtikrina saugą. Dėl kitokių dalių naudojimo netaikoma garantija.
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2.8 Neleistini eksploatavimo būdai

Pristatyto gaminio eksploatacinė sauga gali būti garantuojama 

tik naudojant gaminį pagal paskirtį, kaip nurodyta naudojimo 
instrukcijos 4 skirsnyje. Draudžiama viršyti kataloge ir (arba) 

duomenų lape nurodytas ribines vertes ar taikyti per mažas 

vertes.

3 Gabenimas ir tarpinis sandėliavimas

Gavę gaminį, iš karto patikrinkite:

• ar gaminys neapgadintas transportuojant,

• pastebėję, kad gaminys buvo apgadintas transportuojant, per 
nustatytą laiką kreipkitės į vežėją.  

ATSARGIAI! Materialinės žalos pavojus!

Netinkamas transportavimas ir netinkamas tarpinis sandėlia-
vimas gali pakenkti gaminiui.

• Siurblį būtina apsaugoti nuo drėgmės ir mechaninio pažeidimo.

• Siurblį būtina apsaugoti nuo temperatūrų diapazono nuo 
-10 °C iki +50 °C poveikio.

4 Naudojimas pagal paskirtį

Šis apytakinis siurblys pritaikytas tik geriamajam vandeniui 

pumpuoti.

Apytakiniai serijos „Wilo-Star-Z“ siurbliai naudojami pumpuo-
jant skysčius geriamojo vandens, technologinio vandens ir 

maisto produktų sektoriuose. 

Naudojimas pagal paskirtį apima ir šios instrukcijos laikymąsi.
Bet koks kitoks siurblio naudojimas yra netinkamas.
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5 Gaminio duomenys

5.1 Modelio kodo paaiškinimas  

1) Vertės taikomos ne didesniame kaip 300 m aukštyje virš jūros lygio; taikoma patai-
sai, jeigu aukštis didesnis: 0,01 baro /100 m aukščio vertės padidėjimui. Siekiant 
apsisaugoti nuo kavitacinio triukšmo siurblio siurbimo atvamzdyje turi būti užtikri-
nama mažiausia įvadinio slėgio vertė!

2) Dvigubame siurblyje „Star-ZD“ būtina įmontuoti papildomą perjungimo prietaisą 

pagrindiniam / rezerviniam arba lygiagrečiam ir (arba) pikiniam režimui.

Pavyzdys: „Wilo-Star-Z 25/6“
„Star-Z“ Z = apytakinis geriamojo vandens siurblys, beriebokšlis

ZD = apytakinis geriamojo vandens, dvigubasis, beriebokšlis

25 Srieginė jungtis 25 (Rp1), 30 (Rp1 ½)

/6 6 = maksimalus slėgis m, kai Q = 0 m³/h

5.2 Techniniai duomenys

Maitinimo įtampa 1 ~ 230 V ±10 proc.

3 ~ 400 V ±10 proc. 

Tinklo dažnis 50 Hz

Apsaugos klasė IP žr. tipo plokštelę

Variklio sūkių dažnis žr. tipo plokštelę

Vandens temperatūra, 

kai aplinkos oro temperatūra +40 °C

nuo +2 °C iki +65 °C

Didž. aplinkos temperatūra +40 °C

Didž. darbinis slėgis 10 barų (1 000 kPa)

Mažiausia įvadinio slėgio vertė 1) 

jeigu temperatūra nuo +40 °C iki +65 °C

0,05 baro ir (arba) 0,2 baro 

(nuo 5 kPa iki 20 kPa)

Montavimo ilgis nuo 140 mm iki 180 mm

Sūkių dažnio reguliavimas 2) 3 lygiai
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5.3 Tiekimo komplektacija

• Sukomplektuotas apytakinis siurblys 

• 2 tarpikliai
• Montavimo ir naudojimo instrukcija

5.4 Priedai
Priedai užsakomi atskirai:

• šilumą izoliuojantis gaubtas (tik viengubiems siurbliams)

• Srieginės jungtys
• Keičiamasis modulis „S1R-h“, skirtas tik blokavimo srovei 

atspariems 1~ tipų siurbliams, o ne tik „Star-Z 25/6“.

Išsamus sąrašas pateiktas kataloge

6 Aprašymas ir veikimas

6.1 Gaminio aprašymas

Konstrukcinės serijos „Star-Z“ apytakiniai siurbliai specialiai 
pritaikyti darbo sąlygoms geriamojo vandens apytakinėse sis-

temose. Pasirinkus atitinkamas medžiagas ir konstrukciją šie 

siurbliai apsaugoti nuo visų koroziją sukeliančių sudedamųjų 

vandens dalių. 
Siurblys (1 pav.) sudarytas iš hidraulinių komponentų, berie-

bokšlio variklio su gnybtų dėžute. Beriebokšliame siurblyje 

visos sūkiosios dalys liečiasi su pumpuojama terpe, įskaitant 
variklio rotorių. Todėl velenui nebūtinas dylantis sandariklis. 

Pumpuojama terpė sutepa slydimo guolį ir aušina guolį bei roto-

rių. Variklio apsauga nėra reikalinga. Didžiausia perkrovos srovė 
negali pažeisti variklio. Variklis yra atsparus blokavimo srovei.
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Sąvokos (1 pav.):

1. Įsiurbimo atvamzdis

2. Kondensato išleidimas
3. Siurblio korpusas

4. Slėgio atvamzdis

5. Gnybtų dėžutė
6. Kabelio įvadas

7. Variklio sūkių dažnio jungiklis

8. Oro išleidimas
9. Tipo identifikavimo plokštelė

10. Variklio korpusas

6.2 Gaminio veikimas

Sūkių dažnio perjungimas (8 pav.)

„Z 25/6“ ir „ZD 25/6“ tipų siurbliuose gnybtų dėžutėje yra pasu-
kamoji rankenėle, kurią perjungiant rankiniu būdu keičiamos 

trys sūkių dažnio pakopos [1 – 2 – 3]. Sunaudojamą srovę 

sumažinus 50 proc., žemiausios pakopos sūkių dažnis sudaro 
apie 40–50 proc. didžiausios sūkių dažnio vertės.

Siurblių ypatybės

Sudvejintame siurblyje abiejų keičiamųjų modulių konstrukcija 

yra identiška; moduliai montuojami bendrame siurblio korpuse 
su perjungimo sklende. 

Kiekvienas siurblys gali būti naudojamas atskiru režimu arba 

abu siurbliai vienu metu lygiagrečiu režimu. Galima rinktis šiuos 
režimus – pagrindinį, rezervinį, lygiagretųjį ir (arba) pikinį. 

Pavienius įrenginius galima nustatyti veikti skirtinga galia. Jeigu 

tai yra dvigubas siurblys, vieną įrenginį galima nustatyti veikti 
konkrečiomis eksploatavimo sąlygomis. 

Norint valdyti skirtingus eksploatavimo režimus su perjungimo 

prietaisu turi būti sujungiamas atitinkamas jungiklis. 
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7 Instaliacija ir prijungimas prie elektros tinklo

PAVOJUS! Pavojus gyvybei!

Dėl netinkamo instaliavimo ir netinkamo prijungimo prie 
elektros tinklo gali kilti pavojus gyvybei. 

• Instaliuoti ir prijungti prie elektros tinklo gali tik specialistai, 

laikydamiesi galiojančių taisyklių!
• Būtina laikytis nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių!

7.1 Instaliavimas

• Prieš montuojant turi būti atlikti visi suvirinimo ir litavimo darbai 
ir, jei reikia, išplauti vamzdynai.

• Siurblys turi būti montuojamas lengvai prieinamoje vietoje, kad 

būtų lengva jį patikrinti ar išmontuoti.
• Jeigu siurblys įmontuojamas į geriamojo vandens apytakos sis-

temą, slėginėje pusėje turi būti prijungiamas atbulinis vožtuvas.

• Prieš siurblį ir už jo turi būti sumontuotos uždaromosios arma-
tūros, kad prireikus būtų lengviau pakeisti siurblį.  

• Montuoti reikia taip, kad galimo nesandarumo atveju nuotė-

kio vanduo nelašėtų ant gnybtų dėžutės,  
• todėl viršutinė uždaromoji sklendė montuojama šone.

• Atliekant šilumos izoliavimo darbus privaloma pasirūpinti, kad 

siurblio variklis ir modulis nebūtų dengiami šilumos izoliacija. 
Kondensato nutekėjimo angos turi būti laisvos (3 pav., 2 poz.).

• Siurblys turi būti montuojamas siurblio variklį nustačius į hori-

zontalią padėtį ir surenkamas taip, kad jo neveiktų mechaniniai 
įtempiai. Siurblio montavimo padėtys parodytos 2 pav. 

• Rodyklės ant siurblio korpuso ir izoliacijos gaubto (priedas) 

nurodo tekėjimo kryptį (3 pav., 1 poz.).
• Naudodami veržlių raktą priveržkite siurblį, kad jis nepasisuktų į 

šoną (4 pav.).

• Jeigu gnybtų dėžutę būtina nustatyti į tam tikrą padėtį, atsukus 
variklio tvirtinimo varžtus variklio korpusą galima pasukti į šoną 

(5 pav.). 
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Pastaba: Įprastai variklis pasukamas prieš pripildant sistemą. Jei 

variklis pasukamas kai sistema jau pripildyta, neištraukti variklio 

iš siurblio korpuso. Variklį pasukti nestipriai spaudžiant variklio 
bloką, kad iš siurblio negalėtų išsiveržti vanduo.

ATSARGIAI! Materialinės žalos pavojus!

• „Star-Z 25/2“ (3~): 

Variklio gnybtų dėžutė negali būti nukreipta žemyn, antraip 
į ją gali nesunkiai patekti vanduo. Jeigu būtina, atsukus 

variklio korpuso tvirtinimo varžtus, korpusą galima pasukti 

į šoną.
• Jeigu tai yra siurbliai su keičiamuoju moduliu ar moduliu, 

kuris buvo įmontuotas vėliau, oro tiekimas į modulį neturi 

būti ribojamas.
• Sukant variklio korpusą, galima pažeisti sandariklius. 

Defektinius sandariklius nedelsdami pakeiskite: 

Ø 86 x Ø 76 x 2,0 mm EP.

7.2 Elektros jungtis

PAVOJUS! Pavojus gyvybei!

Netinkamai prijungus elektrą, dėl elektros iškrovos gali kilti 
pavojus gyvybei.

• Elektrą prijungti gali tik kvalifikuoti elektrikai, turintys vie-
tos elektros energijos tiekėjo leidimą atlikti šiuos darbus ir 
laikydamiesi vietoje galiojančių taisyklių.

• Prieš atliekant bet kokius darbus būtina atjungti elektros 
įtampą. 

• Maitinimo tinklo jungties elektros srovės rūšis ir įtampa turi ati-
tikti duomenis, nurodytus tipo plokštelėje

• Elektros jungtis prijungiama pagal VDE 0700 1 dalį (CH: NIN 2010) 
ir naudojant stacionarų jungimo kabelį su į elektros lizdą jun-
giamu kištuku arba visų polių jungikliu su ne mažesnio kaip 
3 mm skersmens kontaktų ertmėmis.
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• Apsaugai nuo lašančio vandens ir PG srieginės jungties įtempių 
sumažinimui būtina naudoti pakankamo išorinio skersmens 
jungiamąjį vamzdį (pvz., H05VV-F3G1,5).

• Jungiamąjį vamzdį nutieskite taip, kad jis jokiu būdu nesiliestų 
su vamzdynu ir (arba) siurblio ir variklio korpusu.

• Įjungimas į tinklą turi būti atliekamas pagal 6 ir 7 pav.:
• 6 pav.: 1~230 V, atsparus variklio blokavimo srovei

• 7 pav.: 3~400 V, atsparus variklio blokavimo srovei 

• Jungiamąjį kabelį galima savo nuožiūra tiesti kabelio įvadui iš kai-
rės arba iš dešinės. Aklidangčiai ir kabelio įvadas turi būti pakeičia-
mas. Jeigu gnybtų dėžutė montuojama šonu, kabelio įvadas visada 
tiesiamas iš apačios (5 pvz.).

ATSARGIAI! Trumpojo jungimo pavojus!

Siekiant apsaugoti nuo drėgmės gnybtų dėžutės dangtelis, pri-

jungus elektros jungtį, turi būti vėl pritvirtinamas pagal reika-
lavimus.

• Siurblį ir (arba) įrenginį įžeminkite pagal reikalavimus.

• Prijungiant automatinius jungiklius (dvigubų siurblių jungiklius), 

laikykitės atitinkamos montavimo ir naudojimo instrukcijos 

nuorodų.

Pastaba: Dvigubi siurbliai: Abiems sudvejinto siurblio varikliams 
įtaisoma po atskirą laisvai prijungiamą maitinimo tinklo laidą ir 

atskirą tinklo saugiklį.
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8 Eksploatacijos pradžia

ĮSPĖJIMAS! Žmonių sužalojimo ir materialinių nuostolių 

pavojus! 
Netinkama eksploatacijos pradžia gali sužeisti žmones 

ir padaryti materialinės žalos.

• Eksploataciją pradėti leidžiama tik kvalifikuotiems 
specialistams!

• Priklausomai nuo siurblio ar įrenginio veikimo (darbinės ter-

pės temperatūros), visas siurblys gali labai įkaisti. Prisilietus 

prie siurblio, galima nudegti!

8.1 Pripildymas ir oro pašalinimas

Įrenginys pagal reikalavimus užpildomas ir iš jo išleidžiamas 
oras.

Oras iš siurblio rotoriaus ertmės išteka savaime, praėjus šiek tiek 

laiko po to, kai siurblys pradeda veikti. Trumpa sausoji eiga siur-
bliui nekenkia.

Jeigu iš rotoriaus ertmės būtina išleisti orą, imkitės šių veiksmų:

• Išjunkite siurblį.

ĮSPĖJIMAS! Asmeninės žalos pavojus!
Priklausomai nuo siurblio ar įrenginio veikimo (darbinės ter-
pės temperatūros), visas siurblys gali labai įkaisti. 
Prisilietus prie siurblio galima nusideginti!

• Uždaromoji armatūra slėginėje pusėje yra uždaroma
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ĮSPĖJIMAS! Asmeninės žalos pavojus!
Priklausomai nuo darbinės terpės temperatūros ir slėgio sis-
temoje, atsukus oro išleidimo varžtą įkaitusi darbinė terpė 
gali išbėgti arba išsiveržti garų pavidalu su dideliu slėgiu.
Kyla nusideginimo pavojus išsiveržusia darbine terpe!

• Tinkamu atsuktuvu atsargiai atsukite oro išleidimo varžtą ir 
visiškai jį išimkite (9 pav.). 

• Siurblio veleną atsuktuvu kelis kartus pasukite atgal.
• Elektros dalis apsaugokite nuo išsiskiriančio vandens.
• Įjunkite siurblį.

Pastaba: Jeigu oro išleidimo varžtas yra išsuktas, siurblys, pri-

klausomai nuo darbinio slėgio dydžio, gali blokuoti

• Po 15–30 sek. oro išleidimo varžtą vėl įsukite.

• Vėl atidarykite uždaromąją armatūrą.

8.2 Trifazių

Variklių sukimosi krypties kontrolės nustatymas:

Norėdami nustatyti variklio sukimosi kryptį priekinėje variklio 

pusėje išsukite tvirtinimo varžtus. Trumpam įjungę patikrinkite, 
ar siurblio sukimosi kryptis sutampa su rodykle siurblio tipo 

plokštelėje. Jei sukimosi kryptis neteisinga, sukeiskite 2 fazių 

jungimą.

Sūkių dažnis
Sūkių dažnis nustatomas ant gnybtų dėžutės esančia sukamąja 

rankenėle (8 pav.). 

Pastaba: Jei sudvejintame siurblyje vienu metu veikia abu 

viengubi siurbliai, abiejų siurblių pasirinktos apsukos turi 
būti vienodos.
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9 Techninė priežiūra

PAVOJUS! Pavojus gyvybei!

Dirbant su elektros prietaisais dėl elektros smūgio kyla pavo-
jus gyvybei.

• Atliekant bet kokius techninio aptarnavimo ar remonto dar-

bus siurblį būtina išjungti iš elektros tinklo ir užtikrinti, kad jis 
nebūtų be leidimo įjungtas.

• Jungiamojo kabelio pažeidimus turi šalinti tik kvalifikuotas 

elektrikas.

Atlikus techninės priežiūros ir remonto darbus siurblį įmontuoti 
ar prijungti taip, kaip nurodyta skyriuje „Instaliacija ir prijungi-

mas prie elektros tinklo“. Siurblys įjungiamas taip, kaip nurodyta 

skyriuje „Eksploatacijos pradžia“.
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10 Gedimai, priežastys ir šalinimas

Gedimus paveskite šalinti tik kvalifikuotiems specialistams! 
Vykdykite 9 skyriuje nurodytas saugumo instrukcijas!  

Jei gedimo pašalinti nepavyksta, kreipkitės į „Wilo“ atsto-
vybę arba į „Wilo“ garantinio ir pogarantinio aptarnavimo 

specialistus.

Gedimas Priežastis Šalinimas

Nors elektros 
tiekimas įjungtas, 
siurblys neveikia.

Sugedęs elektros 
saugiklis.

Patikrinkite saugiklius

Siurbliui netieki-
ama įtampa.

Patikrinkite siurblio įtampą
(atsižvelkite į tipo plokštelę).
Atkurkite įtampos tiekimą. 

Sutrikęs konden-
satoriaus veikimas.

Patikrinkite kondensatorių
(atsižvelkite į tipo plokštelę).
Pakeiskite kondensatorių.

Variklis 
užblokuotas , pvz., 
susikaupusiomis 
nuosėdomis.

Iki galo išsukite oro išleidimo 
varžtą ir įstatę atsuktuvą į siur-
blio rotoriaus veleno gale 
esančias išdrožas patikrinkite 
veleno eigą arba veleną pasu-
kite (9 pav.).
DĖMESIO! Jeigu vanduo yra 
įkaitęs ir nusistovėjęs aukštas 
sistemos slėgis, uždaromąją 
armatūrą uždarykite prieš siurblį 
ir už jo.
Prieš išmontavimo darbus pal-
aukite, kol siurblys atvės. 

Siurblys skleidžia 
garsus.

Kavitacija dėl 
nepakankamo 
priešslėgio.

Leistiname diapazone 
padidinkite sistemos priešslėgį.

Patikrinkite sūkių dažnio 
nustatymą arba įjunkite 
žemesnį sūkių dažnį.
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11 Atsarginės dalys

Atsarginės detalės užsakomos per vietinius specializuotus 

amatininkus ir / arba „Wilo“ klientų aptarnavimo tarnybą. 
Siekiant išvengti papildomų užklausų ir užsakymų klaidų, kie-

kviename užsakyme būtina nurodyti visus tipo lentelėje patei-

kiamus duomenis.

12 Šalinimas

Tinkamai šalinant ir remiantis reikalavimais perdirbus šį gaminį 

išvengiama žalos aplinkai ir asmenų sveikatai kylančio pavojaus.

1. Gaminį ir jo dalis šalinti paveskite visuomeninėms arba pri-
vačioms utilizavimo įmonėms.

2. Daugiau informacijos apie tinkamą šalinimą suteikiama 

savivaldybėje, šalinimo tarnyboje arba gaminio pirkimo 
vietoje.

Pastaba: Siurblio nešalinkite kartu su buitinėmis atliekomis! 
Išsami informacija apie grąžinamąjį perdirbimą pateikta svetai-

nėje www.wilo-recycling.com

Galimi techniniai pakeitimai! 



Dortmund, 

N°2063900.04 (CE-A-S n°4145879)
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sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

Nous, fabricant, déclarons que les types de circulateurs des séries

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechend :
In their delivered state comply with the following relevant directives : 
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
_ Low voltage 2006/95/EC
_ Basse tension 2006/95/CE

_ Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2004/108/EG
_ Electromagnetic compatibility 2004/108/EC
_ Compabilité électromagnétique 2004/108/CE

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE CE

Als Hersteller erklären wir hiermit, dass die Nassläufer-Umwälzpumpen der Baureihen
We, the manufacturer, declare that these glandless circulating pump types of the series

WILO SE
Nortkirchenstra�e 100
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and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,

Digital 
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12:41:16 +01'00'



(BG) - �������	
 ��
	 (CS) - e�tina
�����	�
�� � ����������� EO ES PROHLÁ�ENÍ O SHOD�

����� � �� ��	
�����	����� �	������� ������	��, ���
����� �� 
�	�������� ��	�����.

a rovn�� spl�ují po�adavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na p�edcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - ��������
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ������ ����������� EK

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

��� ����!" #� $� �%&" �'�(#)'��#*'� �+(/��5�7 �(8$+�� �)+ �'�;*()'$�� 
�$!' �()!<)=#�'! ��>�?�.

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli (GA) - Gaeilge
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen yhdenmukaistettujen 
eurooppalaisten normien mukaisia.

Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na hEorpa 
dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski (HU) - Magyar
EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EK-MEGFELEL�SÉGI NYILATKOZAT

i uskla@enim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az elCzC oldalon szereplC, harmonizált európai szabványoknak.

(IS) - Íslenska (IT) - Italiano
EB LEYFISYFIRLÝSING DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu.
E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate 
a pagina precedente.

(LT) - Lietuvi� kalba (LV) - Latvie�u valoda
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA EK ATBILST!BAS DEKLAR"CIJU

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos ankstesniame 
puslapyje.

un saskaIotajiem Eiropas standartiem, kas minJti iepriek�JjM lappusJ.

F_GQ_013-14

Lágspennutilskipun 2006/95/EB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2004/108/EB Bassa Tensione 2006/95/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2004/108/EZ

Alacsony Feszültség[ 2006/95/EK ; Elektromágneses összeférhetCségre 
2004/108/EK

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljedeqim prihvaqenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelCségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következC európai irányelvek elCírásainak, valamint 
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin sovellettavien 
kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i 
gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus leis 
na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:

WILO SE  lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í 
samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :

WILO SE ���x�	�	��, {� �	�������� ����{���  �����|}��� ���x�	���| 
�~�������� �� 	����	������ �� �x������ �	������� ��	����� � 
�	��x��� �� �������x�� ����������x���:

Matala Jännite 2006/95/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2004/108/EY Ísealvoltais 2006/95/EC ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2004/108/EC

Lavspændings 2006/95/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF ��#!>&" T7�!" 2006/95/�� ; �>��$()#�<'!$��&" �+#��$8$!$�" 2004/108/��

H���� H��	������ 2006/95/�� ; �x���	�
������� �~
����
��� 
2004/108/��

WILO SE prohla�uje, �e výrobky uvedené v tomto prohlá�ení odpovídají 
ustanovením ní�e uvedených evropských sm�rnic a národním právním 
p�edpis�m, které je p�ejímají:

Nízké Nap�tí 2006/95/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2004/108/ES

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Baja Tensión 2006/95/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE Madalpingeseadmed 2006/95/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2004/108/EÜ

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE ?!>�'�� 8$� $� �()58'$� �)+ )(��)'$�� �$!' ��()=�� �+(/��5�7 
?&>/�! ��'�� �=#;/'� #� $�" ?��$7%��" $/' ��(��7$/ )?!<��' ��� $�" ��'��*" 
')#)�����" �$�" )�)��" *��� #�$�;�(���:

WILO SE parei�kia, kad �ioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka �i� 
Europos direktyv� ir jas perkelian�i� nacionalini� �statym� nuostatus:

WILO SEdeklarJ, ka izstrMdMjumi, kas ir nosaukti �ajM deklarMcijM, atbilst �eit 
uzskait�to Eiropas direkt�vu nosac�jumiem, kM ar� atsevi��u valstu likumiem, 
kuros tie ir ietverti:

�ema �tampa 2006/95/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2004/108/EB Zemsprieguma 2006/95/EK ; ElektromagnJtiskMs Sader�bas 2004/108/EK



(MT) - Malti (NL) - Nederlands
DIKJARAZZJONI KE TA� KONFORMITÀ EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

kif ukoll man-normi Ewropej armoni��ati li jsegwu imsemmija fil-pa�na 
pre�edenti.

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.

(NO) - Norsk (PL) - Polski
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING DEKLARACJA ZGODNO$CI WE

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side. oraz z nastepuj�cymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi na 
poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Român�
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE DECLARA%IE DE CONFORMITATE CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

�i, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedent�.

(RU) - ����	
� ���	 (SK) - Sloven�ina
�&'()*)+,7 : ;::<=&<;<=,, �=*:>&?;',@ X:*@)@ ES VYHLÁSENIE O ZHODE

� ��	
�����	�����
 �	�������
 ������	��
, ���
|����
 �� 
�	�����}�� ��	�����.

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

(SL) - Sloven��ina (SV) - Svenska
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prej�nji strani. Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska standarder 
som nämnts på den föregående sidan.

(TR) - Türkçe
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

ve önceki sayfada belirtilen uyumla�t�r�lm�� Avrupa standartlar�na.
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Alçak Gerilim Yönetmeli�i 2006/95/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk 
Yönetmeli�i 2004/108/AT

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg överensstämmer 
med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och nationella 
lagstiftningar som inför dem:

Nizka Napetost 2006/95/ES ; Elektromagnetno Zdru�ljivostjo 2004/108/ES Lågspännings 2006/95/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG

Nízkonapä ové zariadenia 2006/95/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2004/108/ES

Niskich Napi¡q 2006/95/WE ; Kompatybilno¢ci Elektromagnetycznej 
2004/108/WE

WILO SE ��|x|��, {�� �	������, ��	�{��x�����  ������ ���x�	����  � 
����������,  ���{�£� �x���£}�
 �	�������
 ��	�����
 � 
�������x¤��
 �	��������|
:

WILO SE �estne prehlasuje, �e výrobky ktoré sú predmetom tejto deklarácie, 
sú v súlade s po�iadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :

WILO SE declar� c� produsele citate în prezenta declara¥ie sunt conforme cu 
dispozi¥iile directivelor europene urm�toare �i cu legisla¥iile na¥ionale care le 
transpun :

Baixa Voltagem 2006/95/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE Joas� Tensiune 2006/95/CE ; Compatibilitate Electromagnetic� 2004/108/CE

Laagspannings 2006/95/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2004/108/EG

WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe�ifikati f�din id-dikjarazzjoni huma konformi 
mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le�islazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom:

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan 
de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale 
wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar med 
følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

WILO SE o¢wiadcza, �e produkty wymienione w niniejszej deklaracji s� 
zgodne z postanowieniami nast¡puj�cych dyrektyw europejskich i 
transponuj�cymi je przepisami prawa krajowego:

Vulta�� Baxx 2006/95/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2004/108/KE

EG�Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG ; EG�EMV�Elektromagnetisk 
kompatibilitet 2004/108/EG

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z dolo�ili 
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo:

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin a�a��daki Avrupa yönetmeliklerine ve 
ulusal kanunlara uygun oldu�unu beyan etmektedir:

ª�	����� �« �� ������x¤���
� ���	������£ 2006/95/�« ; ª�	����� 
�« �� ¬x���	�
�������� ��
����
���� 2004/108/�«
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