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Wilo - DrainLift S

Zastrzega siê mo¿liwo�æ zmian bez uprzedzenia.
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1. DANE OGÓLNE
Tylko fachowy personel mo¿e wykonaæ monta¿ i uruchomienie.

1.1. Zastosowanie

Wilo-DrainLift S jest zgodnym z EN 12050-1, automatycznie pracuj¹cym urz¹dzeniem do
przet³aczania �cieków nie zawieraj¹cych fekaliów oraz �cieków zawieraj¹cych fekalia. U¿y-
wa siê je do zabezpieczonego przed cofk¹ odwadniania miejsc sp³ywania �cieków w budyn-
kach i dzia³kach gruntowych znajduj¹cych siê poni¿ej poziomu cofki.
Urz¹dzenie mo¿na instalowaæ zarówno zgodnie z ogólnie obowi¹zuj¹cymi regu³ami poda-
nymi w DIN 1986, jak równie¿ za �ciank¹ przedni¹ dziêki kompaktowej budowie nie wyma-
gaj¹cej du¿o miejsca.
Wed³ug DIN 1986, czê�æ 3, do instalacji odwadniaj¹cych mo¿na wprowadzaæ:
wodê zanieczyszczon¹ w gospodarstwie domowym, ludzkie i - o ile jest to potrzebne lub
dozwolone - zwierzêce odchody z odpowiedni¹ ilo�ci¹ wody sp³ukuj¹cej oraz wodê desz-
czow¹, o ile innego rodzaju odprowadzanie nie jest dozwolone.
Nie mo¿na wprowadzaæ m. in.:
sta³ych cia³, materia³ów w³óknistych, smo³y, piasku, cementu, popio³u, grubego papieru,
gruzu, �mieci, odpadków rze�niczych, t³uszczów, olejów.
Wed³ug DIN 1986, czê�æ 1, punkt 9.5 w przypadku �cieków zawieraj¹cych t³uszcze trzeba
zastosowaæ oddzielacz t³uszczów.

1.2. Dane odno�nie pod³¹czenia i wydajno�ci

Sieæ zasilaj¹ca V
Moc przy³¹czeniowa kW
Pr¹d znamionowy A
Rodzaj pracy
Wymiary: sz/w/g mm
Objêto�æ brutto l
Objêto�æ prze³¹czana l
Wysoko�æ podnoszenia max m
Przep³yw objêto�ciowy max m3/h
Stopieñ ochrony
Masa kg
Temperatura cieczy max OC
Wielko�æ ziaren max mm
Pod³¹czenie ci�nieniowe DN
Pod³¹czenia dop³ywów DN
Odpowietrzenie DN

1~230 (EM)

7,5

3~400 (DM)

3
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Rodzaj pod³¹czenia:
1~230 (EM): wtyczka z zestykiem ochronnym / skrzynka ³¹czeniowa
3~400 (DM): wtyczka CEE / skrzynka ³¹czeniowa,

wolny koniec kabla

Przedstawiany agregat nie mo¿e pracowaæ poza ustalonymi granicami odno�nie przep³y-
wu, prêdko�ci obrotowej, ci�nienia, temperatury i innych parametrów podanymi w niniejszej
instrukcji obs³ugi lub w dokumentacji sprzeda¿y.

Urz¹dzenie nie jest przeznaczone do pracy ci¹g³ej!
Podany maksymalny przep³yw jest wa¿ny dla pracy przerywanej (S3).
Max dopuszczalny dop³yw musi byæ zawsze mniejszy od przep³ywu pompy. Bezwzglêdnie
nale¿y przestrzegaæ wszystkich wymaganych elektrycznych warto�ci odno�nie monta¿u oraz
zaleceñ obs³ugi. Eksploatacja urz¹dzenia nie spe³niaj¹ca podanych wy¿ej warunków pro-
wadzi do przeci¹¿eñ, które mo¿e spowodowaæ uszkodzenie urz¹dzenia. Nie-przestrzeganie
tego ostrze¿enia mo¿e byæ niebezpieczne dla osób i spowodowaæ straty materialne.

2. BEZPIECZEÑSTWO
Zaleceñ zawartych w niniejszej instrukcji nale¿y przestrzegaæ przy monta¿u i pracy urz¹dze-
nia. Dlatego przed monta¿em i uruchomieniem urz¹dzenia nale¿y bezwarunkowo zapoznaæ
siê z t¹ instrukcj¹. Nale¿y przestrzegaæ nie tylko ogólnych zaleceñ podanych w tym rozdzia-
le, ale te¿ zaleceñ szczegó³owych przedstawionych w dalszych rozdzia³ach instrukcji.

2.1. Oznaczenia w instrukcji obs³ugi symboli dotycz¹cych bezpieczeñstwa
pracy

Podane w niniejszej instrukcji zalecenia, których nieprzestrzeganie mo¿e spowodowaæ za-
gro¿enie dla ludzi s¹ ogólnie oznaczone przez:

Przy ostrze¿eniach przed mo¿liwo�ci¹ pora¿enia pr¹dem elektrycznym s¹ oznaczone przez:

Zalecenia, których nieprzestrzeganie mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia urz¹dzeñ lub ich
nieprawid³owego dzia³ania s¹ oznaczone przez:

Nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ zaleceñ podanych bezpo�rednio na urz¹dzeniu (tablicz-
ce znamionowej). Symbole tych zaleceñ i tabliczkê znamionow¹ nale¿y zachowaæ w stanie
ca³kowicie czytelnym.

UWAGA!

UWAGA!

2.2. Kwalifikacje personelu

Personel wykonuj¹cy monta¿ musi posiadaæ kwalifikacje odpowiednie do tego rodzaju prac.

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456
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2.3. Niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce z nieprzestrzegania zaleceñ

Nieprzestrzeganie zaleceñ odno�nie bezpieczeñstwa mo¿e spowodowaæ zagro¿enia dla osób
i urz¹dzenia. Nieprzestrzeganie zaleceñ mo¿e doprowadziæ do utraty mo¿li-wo�ci otrzyma-
nia odszkodowania za szkody wynik³e z pracy urz¹dzenia.
W szczególno�ci nieprzestrzeganie zaleceñ mo¿e przyk³adowo spowodowaæ:
� niew³a�ciwe dzia³anie urz¹dzenia,
� zagro¿enia dla osób wywo³ane oddzia³ywaniami elektrycznymi i mechanicznymi,
� zagro¿enia dla osób wynikaj¹ce z nieprzestrzegania przepisów odno�nie higieny przy

obchodzeniu siê z fekaliami,
� zagro¿enia dla osób przy wyp³ywie niebezpiecznych substancji z nieszczelno�ci.

2.4. Zalecenia dla u¿ytkowników

Nale¿y przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych przepisów odno�nie bezpieczeñstwa pracy. Nale¿y
wykluczyæ zagro¿enia wynikaj¹ce z zastosowania energii elektrycznej. Nale¿y przestrzegaæ
przepisów VDE i miejscowego zak³adu energetycznego.

2.5. Zalecenia dla prac monta¿owych i sprawdzaj¹cych

U¿ytkownik powinien zapewniæ, aby wszystkie prace sprawdzaj¹ce i monta¿owe by³y wyko-
nywane przez wykwalifikowany personel posiadaj¹cy odpowiednie uprawnienia. Personel
ten powinien dok³adnie zapoznaæ siê z instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.
Zasadniczo wszystkie prace na pompie / urz¹dzeniu powinny byæ wykonywane podczas
postoju.

2.6. Samowolna przebudowa i stosowanie niew³a�ciwych czê�ci zamiennych

Zmiany w urz¹dzeniu s¹ mo¿liwe dopiero po ich uzgodnieniu z producentem. Stosowanie
oryginalnych czê�ci zamiennych i wyposa¿enia dodatkowego autoryzowanego przez pro-
ducenta zwiêksza bezpieczeñstwo pracy. Przy stosowaniu innych czê�ci zamiennych pro-
ducent nie odpowiada za wynikaj¹ce z tego skutki.

2.7. Niedopuszczalne sposoby pracy

Bezpieczna praca dostarczonej pompy / urz¹dzenia jest gwarantowana tylko przy zastoso-
waniach zgodnych z 1-szym rozdzia³em instrukcji. Podane w katalogu / karcie katalogowej
warto�ci graniczne nie mog¹ byæ w ¿adnym przypadku przekraczane.

3. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Urz¹dzenie dostarczane jest w opakowaniu kartonowym. Przy transporcie
chroniæ urz¹dzenie przed uderzeniami i upadkami. Urz¹dzenie nale¿y prze-
chowywaæ w miejscu suchym i zabezpieczo-nym przed mrozem zgodnie ze
wskazówkami podanymi na opakowaniu.

UWAGA!

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456
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4. OPIS URZ¥DZENIA I WYPOSA¯ENIA DODATKOWEGO

4.1. Opis urz¹dzenia (rys. 1)

Automatycznie pracuj¹ce urz¹dzenie do przet³aczania �cieków jest przeznaczone do bez-
po�redniego pod³¹czenia do toalety, do odwadniania pojedynczych pomieszczeñ oraz do
instalowania ze �ciank¹ przedni¹.
W wykonaniu jednofazowym (EM) 1~230 V gotowe do pod³¹czenia z wtyczk¹ z zestykiem
ochronnym, w wykonaniu trójfazowym (DM) 3~400 V z wtyczk¹ CEE albo z wolnym koñ-
cem kabla (np. dla monta¿u ze �ciank¹ przedni¹ / monta¿u na�ciennego) dla rozdzielacza
podtynkowego (wyposa¿enie dodatkowe).
Wtyczka (z zestykiem ochronnym / CEE) jest zintegrowana w odpowiedniej skrzynce ³¹cze-
niowej.
Dla pr¹du jednofazowego z kondensatorem oraz prze³¹cznikiem za³¹cz / wy³¹cz i przyci-
skiem automatyka / rêczne. Wykonanie trójfazowe ze zintegrowanym zabezpieczeniem sil-
nika oraz zmieniaczem faz, kontrol¹ kierunku obrotów, prze³¹cznikiem za³¹cz / wy³¹cz oraz
przyciskiem automatyka / rêczne.
Ze wzglêdu na odpowiedni¹ konstrukcjê (geometriê) gazoszczelnego i wodoszczelnego zbior-
nika zbiorczego z tworzywa sztucznego wszystkie �cieki sp³ywaj¹ do pompy, co pozwala na
unikniêcie osadów / inkrustacji w zbiorniku.
Dowolnie dobierane pod³¹czenia dop³ywów �cieków DN 40 do DN 100 (poz. 2) mog¹ byæ
u¿yte na ca³ych powierzchniach obydwu �cian pod³u¿nych wzglêdnie na �cianie czo³owej.
Zaznaczone centrowania na wysoko�ci 180/250 mm od dolnej krawêdzi urz¹dzenia daj¹
orientacjê dla sposobu instalowania wolnostoj¹cego / zawieszonego WC, minimalna wyso-
ko�æ 135 mm. Otwór dla dop³ywu wykonuje siê za pomoc¹ znajduj¹cego siê w zakresie
dostawy wycinaka otworów. Uszczelka profilowa posiadaj¹ca dopuszczenie dla stosowania
do �cieków umo¿liwia wykonanie zgodnego z normami pod³¹czenia rury z tworzywa sztucz-
nego.
Dla dalszych dop³ywów np. dla umywalki, wanny s¹ do dyspozycji dwa dalsze dop³ywy DN
40 (poz. 3), które w razie potrzeby nale¿y odpowiednio otworzyæ.
Pod³¹czenie ruroci¹gu ci�nieniowego DN 80 (poz. 4) znajduje siê u góry zbiornika.
Pod³¹czenie odpowietrzenia DN 70 (poz. 5) umo¿liwia zastosowanie ruroci¹gu odpowie-
trzaj¹cego wyprowadzanego ponad dach. Za pomoc¹ kombinowanej rury odpowietrzaj¹cej
(wyposa¿enie dodatkowe) mo¿na tu dodatkowo pod³¹czyæ rêczn¹ pompê membranow¹
(wyposa¿enie dodatkowe) dla opró¿niania zbiornika.
Otwór rewizyjny (poz. 6) umo¿liwia prost¹ konserwacjê urz¹dzenia. W pokrywie (poz. 7)
tego otworu rewizyjnego znajduje siê zintegrowana regulacja poziomu z mo¿liwo�ci¹ pod³¹-
czenia dodatkowego, zewnêtrznego urz¹dzenia alarmowego.
Zamontowany w zbiorniku silnik pompy (poz. 8) jest wodoszczelnie zamkniêty. Uzwojenie
silnika chronione jest zabezpieczeniem przed przeci¹¿eniem, które od³¹cza silnik przy jego
nadmiernym obci¹¿eniu i w³¹cza go automatycznie z powrotem po sch³odzeniu.
£¹czniki mocuj¹ce (s³u¿¹ce tak¿e jako uchwyty transportowe) na zbiorniku zbiorczym umo¿-
liwiaj¹ zamocowanie do pod³ogi za pomoc¹ do³¹czonych k¹towników, w sposób zabezpie-
czony przed wyp³yniêciem pod wp³ywem si³y wyporu.

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456
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Do³¹czone t³umi¹ce pasy ochronne zmniejszaj¹ przenoszenie d�wiêków, a wiêc dzia³aj¹
d�wiêkoch³onnie.

4.2. Zakres dostawy

Urz¹dzenie do przet³aczania �cieków wraz z:
� wtyczk¹ / urz¹dzeniem prze³¹czaj¹cym (EM / DM),
� 1 uszczelk¹ dop³ywu DN 100 z wycinakiem otworów, 3 t³umi¹cymi pasami ochronnymi,
� 1 króæcem ko³nierzowym DN 80/100 z p³ask¹ uszczelk¹, odcinkiem elastycznego wê¿a,

opaskami zaciskowymi, oraz 8 �rubami i nakrêtkami,
� elementami mocuj¹cymi (2 k¹townikami mocuj¹cymi, �rubami, dyblami, podk³adkami),
� instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.

4.3. Wyposa¿enie dodatkowe

Wyposa¿enie dodatkowe nale¿y zamawiaæ osobno.
� Króciec ko³nierzowy DN 80/100 (zakres dostawy urz¹dzenia).
� Zabezpieczenie przed przep³ywem zwrotnym.
� Zasuwa odcinaj¹ca.
� Kombinowana rura odpowietrzaj¹ca DN 70.
� Rêczna pompa membranowa R 11 (bez wê¿a).
� Uszczelka dop³ywu DN 100 (dla nastêpnego dop³ywu).
� Ma³e alarmowe urz¹dzenie prze³¹czaj¹ce.
� Zestaw osprzêtu monta¿owego.
� Rama rewizyjna (dla instalowania ze �ciank¹ przedni¹).
� Rozdzielacz podtynkowy (dla instalowania ze �ciank¹ przedni¹).
Szczegó³owy opis patrz katalog / cennik.

5. USTAWIENIE / MONTA¯
� Wed³ug DIN 1986, czê�æ 1, punkt 8.3, pomieszczenia dla ustawienia urz¹dzeñ do prze-

t³aczania musz¹ byæ wystarczaj¹co du¿e tak, aby urz¹dzenie by³o dostêpne dla wykona-
nia prac obs³ugowych i konserwacyjnych. Ponad i obok czê�ci wymagaj¹cych obs³ugi i
konserwacji potrzebna jest wolna przestrzeñ robocza o wysoko�ci i szeroko�ci co naj-
mniej 60 cm.

� Pomieszczenie ustawienia musi byæ zabezpieczone przed mrozem, wentylowane i do-
statecznie o�wietlone.

� Powierzchnia ustawienia musi byæ pozioma i równa.
� Przy odwadnianiu pomieszczeñ nale¿y wykonaæ studzienkê dla pompy.
� Zwróciæ uwagê na wymiary odpowiednio do miejsca ustawienia (rys. 2).
� Przy monta¿u DrainLift S ze �cian¹ przedni¹ proszê zwróciæ uwagê na punkt 4.2.
� Przed ustawieniem urz¹dzenia na³o¿yæ do³¹czone ochronne pasy t³umi¹ce na przewi-

dziane do tego celu powierzchnie (patrz rys. 3).

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456
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                    powierzchnie dla pasów ochronnych

Rys. 3: Nak³adanie t³umi¹cych pasów ochronych.

� Wed³ug DIN 1986 urz¹dzenia do przet³aczania nale¿y ustawiaæ w sposób zabezpieczo-
ny przed wyp³yniêciem pod wp³ywem si³y wyporu. W tym celu osadziæ k¹towniki mocu-
j¹ce w ³¹cznikach mocuj¹cych (uchwytach) na obydwu �cianach czo³owych DrainLift S i
przymocowaæ do pod³ogi za pomoc¹ do³¹czonych dybli i �rub (rys. 4).

       k¹townik mocuj¹cy

Rys. 4: zabezpieczone przed wyp³yniêciem mocowanie DrainLift S.

5.1. Mocowanie ruroci¹gów

� Ruroci¹gi zamontowaæ beznaprê¿eniowo. Ruroci¹gi nale¿y umocowaæ tak, aby ich ciê-
¿ar nie przenosi³ siê na urz¹dzenie.
Na urz¹dzenie nie mog¹ oddzia³ywaæ ¿adne si³y i momenty pochodz¹ce od ruroci¹gów!

� Wszystkie pod³¹czenia wykonaæ w sposób elastyczny i t³umi¹cy d�wiêki.
� Po stronie dop³ywowej zbiornika oraz za zabezpieczeniem przed przep³ywem zwrotnym

(po stronie ci�nieniowej) potrzebna jest zawsze wed³ug DIN 1986 dodatkowa zasuwa
odcinaj¹ca.

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
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5.1.1 Ruroci¹g ci�nieniowy
W celu zabezpieczenia przed ewentualn¹ cofk¹ z publicznej kanalizacji ruroci¹g ci�nienio-
wy nale¿y u³o¿yæ w postaci "pêtli". Dolna krawêd� tej pêtli powinna siê znajdowaæ powy¿ej
miejscowego poziomu cofki (najczê�ciej poziomu ulicy). Zgodnie z wymaganiami przepi-
sów nale¿y w ruroci¹gu ci�nieniowym zamontowaæ zabezpieczenie przed przep³ywem zwrot-
nym z urz¹dzeniem otwieraj¹cym dla opró¿nienia ruroci¹gu.
5.1.2 Pod³¹czenia do zbiornika
� Dop³yw DN100 do urz¹dzenia przet³aczaj¹cego mo¿e siê znajdowaæ na obydwu d³u¿-

szych �cianach i / albo na tylnej �cianie urz¹dzenia.
Zaznaczone centrowania na wysoko�ci 180/250 mm od dolnej krawêdzi urz¹dzenia daj¹
orientacjê dla zainstalowania wolnostoj¹cego / zawieszonego WC, minimalna wyso-
ko�æ 135 mm. Standardowa wysoko�æ dla stoj¹cego WC wynosi 180 mm, a dla zawie-
szonego na �cianie 250 mm (patrz rys. 6).

� Za pomoc¹ do³¹czonego wycinaka otworów nadaj¹cego siê do rêcznej wiertarki wyko-
nuje siê otwór dla dop³ywu w �ciance zbiornika (patrz rys. 5).
Wycinak otworów nastawiony jest fabrycznie na potrzebny promieñ 63,2 mm (odstêp
zewnêtrznej krawêdzi p³ytki tn¹cej do zewnêtrznej krawêdzi p³ytki centruj¹cej). Centro-
wanie wycinaka otworów dokonuje siê za pomoc¹ przewidzianego do tego celu zazna-
czenia na �cianie zbiornika.

Aby uzyskaæ przylegaj¹ce, niezawodne uszczelnienie pod³¹czenia dop³ywu
nale¿y u¿yæ wiertarkê z regulowan¹ prêdko�ci¹ obrotow¹ i nastawiæ prêd-
ko�æ miêdzy 100 i 200 min-1.

� W koñcu nale¿y usun¹æ zadziory z powsta³ego otworu.
� Za³o¿yæ do³¹czon¹ uszczelkê DN100 w �ciankê zbiornika (patrz rys. 5b).
� Mo¿na teraz wsun¹æ rurê DN100 w �ciankê zbiornika. Przedtem lekko nat³u�ciæ rurê.
� Dla dalszych dop³ywów DN100 nale¿y zamówiæ uszczelki z programu wyposa¿enia do-

datkowego.

UWAGA!

wycinak

DN 100 - uszczelka

�cianka zbiornika

Rys. 5: a) zastosowanie wycinaka otworów do realizacji dop³ywu Dn 100
b) zak³adanie do³¹czonej uszczelki dop³ywu DN 100

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
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Rys. 6: a) pod³¹czenie stoj¹cego WC, wysoko�æ standardowa 180 mm
b) pod³¹czenie zawieszanego WC, wysoko�æ standardowa 250 mm

� Króciec pod³¹czeniowy DN70 dla ruroci¹gu odpowietrzaj¹cego znajduje siê na górze
zbiornika (patrz rys. 1). Króciec ten jest fabrycznie otwarty i umocowany na zbiorniku za
pomoc¹ elementu po³¹czeniowego "konfix". W celu pod³¹czenia do ruroci¹gu odpowie-
trzaj¹cego nale¿y wyci¹æ otwór w ³¹czniku "konfix". Ruroci¹g odpowietrzaj¹cy nale¿y
wtedy jedynie wetkn¹æ.

� Urz¹dzenie posiada jeszcze dwie mo¿liwo�ci pod³¹czeñ DN 40.Jedno pod³¹czenie jest
umiejscowione na górze zbiornika. Drugie pod³¹czenie znajduje siê g³êboko na �cianie
czo³owej. Obydwa pod³¹czenia s¹ fabrycznie zamkniête.

� W razie potrzeby otworzyæ dop³yw do urz¹dzenia, mo¿liwie za pomoc¹ wycinaka otwo-
rów, zestawu wierc¹cego lub pi³y. Je¿eli brak pi³y do otworów, to mo¿na za pomoc¹ pi³y
odci¹æ dno zgodnie z rys. 7a. Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê na to, aby na króæcu
pozosta³o pier�cieniowe zgrubienie, aby nastêpnie mo¿na by³o tam przymocowaæ ela-
styczny w¹¿ za pomoc¹ opaski zaciskowej.

� Generalnie nale¿y: usun¹æ zadziory i niepotrzebny materia³. Starannie zrealizowaæ po³¹-
czenia za pomoc¹ wê¿a i opasek zaciskowych.

Rys. 7a: przygotowanie króæca zbiornika do pod³¹czenia.

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456
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� Dolny króciec DN 40 mo¿na u¿yæ zarówno do pod³¹czenia rêcznej pompy membrano-
wej jak równie¿ jako dop³ywu z wanny lub prysznica do zbiornika.
W drugim przypadku nale¿y u³o¿yæ ruroci¹g w postaci pêtli o wysoko�ci 180 mm (patrz
rys. 7b), aby unikn¹æ cofki z wanny / prysznica. Aby zapewniæ niezak³ócony dop³yw
�cieków do urz¹dzenia nale¿y u³o¿yæ ruroci¹gi dop³ywowe ze spadkiem zgodnie z DIN
1986 (przy �rednicy znamionowej do DN100 spadek musi wynosiæ co najmniej 1:50).
Je¿eli w uzasadnionych przypadkach trzeba odej�æ od tej warto�ci, to trzeba jednak
zapewniæ minimaln¹ prêdko�æ w ruroci¹gach wynosz¹c¹ co najmniej 0,7 m/s.
Aby mo¿na by³o swobodnie u³o¿yæ ruroci¹g dop³ywowy, stopieñ (pionowy odcinek) na
ruroci¹gu nale¿y umie�ciæ mo¿liwie blisko urz¹dzenia.
Zastosowanie zabezpieczenia przed przep³ywem zwrotnym miêdzy urz¹dzeniem do prze-
t³aczania i wann¹ lub prysznicem nie jest dozwolone.

Rys. 7b: pod³¹czenie ruroci¹gu DN 40 z wanny lub prysznica do przedniego króæca dop³y-
wowego.

5.1.3 Monta¿ DrainLift S ze �ciank¹ przedni¹
Z powodu ma³ej g³êboko�ci DrainLift S wynosz¹cej tylko 300 mo¿liwy jest monta¿ ze �cian-
k¹ przedni¹.
� W tym celu nale¿y najpierw ustawiæ profile �ciany przedniej i umocowaæ na pod³odze

wzglêdnie do �ciany. DrainLift S posiada na d³u¿szych �cianach zag³êbienia na zbiorni-
ku o g³êboko�ci i wysoko�ci 35 mm. Przy ich pomocy mo¿na u³o¿yæ urz¹dzenie przet³a-
czaj¹ce bezpo�rednio na szynach profilowych �ciany przedniej tak, ¿e maksymalna g³ê-
boko�æ monta¿owa nie przekroczy 300 mm.

Mocowanie pod³u¿nych szyn profilowych do pod³ogi nale¿y zrealizowaæ w
taki sposób, aby uzyskaæ pewn¹ (nie chwiejn¹) pozycjê urz¹dzenia przet³a-
czaj¹cego, a wiêc k¹towniki mocuj¹ce szyn profilowych umie�ciæ w odstê-
pie co najmniej 800 mm.

� W koñcu urz¹dzenie przet³aczaj¹ce zresetowaæ z k¹townikami mocuj¹cymi i umocowaæ
zabezpieczenie przed przep³ywem zwrotnym i zasuwê odcinaj¹c¹ na zwê¿ce dwuko³nie-
rzowej.

� Po zamontowaniu ruroci¹gów dop³ywowych (ruroci¹gu dop³ywowego) oraz ruroci¹gu
ci�nieniowego mo¿na umocowaæ panele pokrywaj¹ce na szynach profilowych konstruk-
cji z przedni¹ �ciank¹.

UWAGA!

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456
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Poniewa¿ w przypadku awarii w zbiorniku mo¿e powstaæ nadci�nienie, nale-
¿y zachowaæ odstêp ok. 10 mm od �ciany zbiornika do �ciany budynku oraz
do paneli pokrywaj¹cych �cianki przedniej.

� W celu umo¿liwienia obs³ugi urz¹dzenia nale¿y mieæ do dyspozycji otwór rewizyjny.
Ramy rewizyjne s¹ dostêpne w programie wyposa¿enia dodatkowego. Posiadaj¹ one
szeroko�æ 800 mm i wysoko�æ 500 mm.

� Ramy rewizyjne umie�ciæ w taki sposób, aby mieæ dostêp do wszystkich czê�ci wyma-
gaj¹cych obs³ugi. Szczególnie nale¿y zwróciæ uwagê na to, aby przez odpowiednie umiesz-
czenie otworu rewizyjnego uzyskaæ dostateczn¹ woln¹ przestrzeñ dla wymiany silnika i
regulacji poziomu.

� Z kolei w panelu pokrywaj¹cym nale¿y wypi³owaæ otwór na rozdzielacz podtynkowy.
Sposób pod³¹czenia DrainLift S do rozdzielacza podtynkowego jest opisany w punkcie
5.2 "Pod³¹czenie elektryczne". (rys. 9a / rys. 9b).

� Dodatkowo zalecamy, aby przy monta¿u DrainLift S ze �ciank¹ przedni¹ na sta³e pod³¹-
czyæ rêczn¹ pompê membranow¹ do urz¹dzenia przet³aczaj¹cego.

� W tym celu nale¿y u¿yæ dolnego króæca dop³ywowego DN40.
� Je¿eli rêczna pompa membranowa nie jest przy³¹czona na sta³e do urz¹dzenia, to mo¿-

na alternatywnie pod³¹czyæ pompê membranow¹ za pomoc¹ kombinowanej rury odpo-
wietrzenia (wyposa¿enie dodatkowe) przy³¹czonej do ruroci¹gu odpowietrzaj¹cego.
W przypadku awarii nale¿y odkrêciæ klapê otworu rewizyjnego rury kombinowanej.
Wtedy do urz¹dzenia mo¿na wprowadziæ elastyczny w¹¿ (drugi koniec wê¿a pod³¹czo-
ny do rêcznej pompy membranowej) i za pomoc¹ pompy rêcznie opró¿niæ zbiornik.
Po opró¿nieniu z powrotem za³o¿yæ klapê rewizyjn¹ kombinowanej rury odpowietrzenia,
aby unikn¹æ wydostawania siê zapachów.

5.1.4 Odwadnianie piwnic (rys. 8)
Je¿eli nale¿y automatycznie odwadniaæ pomieszczenie w którym pompa jest ustawiona, w
szczególno�ci przy niebezpieczeñstwie wyst¹pienia przecieków i zalañ, to zaleca siê zasto-
sowane dodatkowej studzienki z pomp¹ zatapialn¹.
� Dobraæ pompê (poz. 4) w zale¿no�ci od potrzebnej wysoko�ci podnoszenia. Wymiary

studzienki w pod³odze pomieszczenia ustawienia co najmniej 500 x 500 x 500 mm.
� Dla rêcznego odwadniania jest alternatywnie do dyspozycji rêczna pompa membranowa

(poz. 5) (wyposa¿enie dodatkowe), pod³¹czona do kombinowanej rury odpowietrzenia.
� Zawór trójdrogowy (wyposa¿enie dodatkowe) umo¿liwia prze³¹czenie rêcznej pompy

membranowej zarówno na opró¿nianie zbiornika jak i na opró¿nianie studzienki.

UWAGA!

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
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Rys. 8: przyk³ad instalacji odwadniania piwnicy.

1 ruroci¹g odpowietrzaj¹cy
2 dop³yw
3 poziom cofki (najczê�ciej poziom

ulicy)
4 pompa odwadniaj¹ca
5 rêczna pompa membranowa

5.2. Pod³¹czenie elektryczne

Pod³¹czenie elektryczne powinno byæ wykonane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami VDE oraz przepisami miejscowymi przez elektromontera posiadaj¹ce-
go uprawnienia wymagane przez miejscowy zak³ad energetyczny.

� Rodzaj pr¹du i napiêcie musz¹ odpowiadaæ danym tabliczki znamionowej.
� Wszystkie urz¹dzenia elektryczne, jak rozdzielacz podtynkowy i urz¹dzenie alarmowe

powinny byæ umieszczone w suchych pomieszczeniach w sposób zabezpieczony przed
zalaniem.

� Przewód pod³¹czenia sieciowego dla urz¹dzeñ 3~400V to kabel 5-¿y³owy.
� Oddzielnie zrealizowaæ zasilanie urz¹dzenia alarmowego zgodnie z jego tabliczk¹ zna-

mionow¹. Pod³¹czyæ urz¹dzenie alarmowe.
� Porównaæ nastawienie wy³¹cznika zabezpieczenia silnika z pr¹dem znamionowym silni-

ka i w razie potrzeby w³a�ciwie nastawiæ.
� Uziemiæ urz¹dzenie zgodnie z przepisami.
� Przy pod³¹czeniu przestrzegaæ technicznych warunków pod³¹czenia miejscowego za-

k³adu energetycznego, danych odno�nie sposobu pod³¹czenia rozdzielacza podtynko-
wego oraz zaleceñ instrukcji obs³ugi.

� Schemat pod³¹czeñ i instrukcja obs³ugi s¹ do³¹czone do urz¹dzenia prze³¹czaj¹cego.
5.2.1 Zasilanie sieciowe
DrainLift S EM
L, N, PE:
Pod³¹czenie sieci 1~230V - wykonanie z wtyczk¹ z zestykiem ochronnym dla gniazdka
zgodnie z VDE 0620.
DrainLift S DM
L1, L2, L3, N, PE:
Pod³¹czenie sieci 3~400V, N, PE - wykonanie z wtyczk¹ CEE dla gniazda CEE zgodnie z
VDE 0623.

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456
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5.2.2 DrainLift S dla monta¿u ze �ciank¹ przedni¹ EM i DM
� Pod³¹czenie do rozdzielacza podtynkowego odpowiednio do schematu pod³¹czeñ roz-

dzielacza.
� Przy pod³¹czeniu wersji EM w razie potrzeby obci¹æ kabel przy skrzynce ³¹czeniowej i

po³¹czyæ zgodnie z rys. 9a.
Poniewa¿ potrzebny dla pracy silnika kondensator znajduje siê w skrzynce
³¹czeniowej, wiêc dla wersji EM nale¿y zastosowaæ rozdzielacz podtynkowy
Wilo (wraz z kondensatorem) aby zapewniæ niezawodn¹ pracê urz¹dzenia.

UWAGA!

Rys. 9: pod³¹czenie DrainLift S do rozdzielacza podtynkowego (wyposa¿enie dodatkowe)
 a) EM (1~230V)
 b) DM (3~400V)

a)

b)

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
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5.2.3 Pod³¹czenie sygnalizacji alarmowej
DrainLift S wyposa¿ony jest fabrycznie w dwa czujniki ci�nienia.
Pierwszy czujnik ci�nienia przeznaczony jest do regulacji poziomu (start / stop urz¹dzenia)
i jest ju¿ po³¹czony z pomp¹ i wtyczk¹ sieciow¹.
Drugi czujnik ci�nienia przeznaczony jest do sygnalizacji alarmu i posiada bezpotencja³owy
styk.
Obci¹¿alno�æ styku:
� minimalna dopuszczalna: 24V DC, 10 mA
� maksymalna dopuszczalna: 250V AC, 1 A
Pod³¹czenie czujnika ci�nienia do sygnalizacji alarmu:

Wyci¹gn¹æ wtyczkê sieciow¹!

� Otworzyæ pokrywê regulacji poziomu nad pokryw¹ rewizyjn¹.
� Usun¹æ za�lepkê d³awika PG w pokrywie regulacji poziomu i zamieniæ j¹ na odpowiedni

d³awik (PG 11). U¿yæ pier�cieñ uszczelniaj¹cy z tworzywa sztucznego za�lepki do nowe-
go d³awika PG 11!

� Pod³¹czenie czujnika ci�nienia do sygnalizacji alarmu (czarne oznaczenie) wykonaæ
wed³ug rysunku 10. Na koñcówki kabla sygna³owego alarmowego urz¹dzenia prze³¹-
czaj¹cego na³o¿yæ p³askie koñcówki i wetkn¹æ w odpowiednie styki.

� Po pod³¹czeniu czujnika alarmowego do:
� zacisków 1 i 3 styk siê zamyka (styk zwierny),
� lub do zacisków 1 i 3 styk siê otwiera (styk rozwierny),
przy odpowiednim poziomie (alarmowym) w zbiorniku.

� Po w³a�ciwym pod³¹czeniu czujnika alarmowego zamkn¹æ pokrywê i doci¹gn¹æ po³¹-
czenie kabla.

� Z powrotem wetkn¹æ wtyczkê.

Rys. 10: pod³¹czenie czujnika ci�nienia �sygnalizacja alarmu�.

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
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6. URUCHOMIENIE
Uruchomienie mo¿na wykonaæ dopiero wtedy, gdy spe³niono wszystkie wymagania przepi-
sów VDE.
� Otworzyæ armaturê odcinaj¹c¹.
� W³¹czyæ urz¹dzenie na skrzynce prze³¹czaj¹cej (prze³¹cznik za³¹cz / wy³¹cz)
� Nape³niaæ urz¹dzenie do momentu uruchomienia pompy. Dla pracy testowej mo¿na

tak¿e nacisn¹æ przycisk rêczne / automatyka przed osi¹gniêciem poziomu za³¹czania w
zbiorniku

� Sprawdziæ szczelno�æ wszystkich po³¹czeñ rurowych.
� Kontrola kierunku obrotów tylko przy wykonaniu DM:

� Przy niew³a�ciwej kolejno�ci faz �wieci siê czerwona sygnalizacja awarii na skrzynce
³¹czeniowej ("Phase-control").

� W takim przypadku nale¿y nacisn¹æ zmieniacz faz w wtyczce CEE za pomoc¹ odpo-
wiedniego �rubokrêta i obróciæ o 180° (rys. 11).

Rys. 11: nastawianie kierunku obrotów za pomoc¹ zmieniacza faz.

6.1. Obs³uga

Skrzynki ³¹czeniowej:
DrainLift S (EM)
� prze³¹cznik za³¹cz / wy³¹cz
� przycisk rêczne / automatyka:

rêczne urz¹dzenie pracuje stale dopóki przycisk jest naci�niêty.
automatyka urz¹dzenie pracuje w zale¿no�ci od wewnêtrznej regulacji poziomu w zbior-
niku.

� Reset:
realizuje siê w przypadku awarii przez prze³¹czenie wy³¹cz / za³¹cz.

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
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DrainLift S (DM)
� prze³¹cznik za³¹cz / wy³¹cz
� prze³¹cznik rêczne / automatyka:

rêczne - urz¹dzenie pracuje stale.
automatyka - urz¹dzenie pracuje w zale¿no�ci od wewnêtrznej regulacji poziomu w zbior-
niku

� przycisk resetu (czerwony)
Mo¿na wybraæ dwie mo¿liwo�ci ponownego w³¹czenia po zadzia³aniu przeka�nika nad-
miarowopr¹dowego (wybór na przeka�niku zabezpieczenia silnika):
automatyczne - w tym przypadku przeka�nik zabezpieczenia silnika w³¹cza ponownie
automatycznie po sch³odzeniu silnika pompy.
rêczne - w tym przypadku po sch³odzeniu silnika nale¿y rêcznie zresetowaæ przeka�nik
zabezpieczenia silnika (przycisk reset).

6.2. Praca

Urz¹dzenie powinno stale pracowaæ spokojnie, bez wstrz¹sów i nie mo¿na
go eksploatowaæ przy temperaturach wy¿szych od podanych w katalogu /
karcie danych. Unikaæ suchobiegu! Suchobieg niszczy uszczelnienie mecha-
niczne pompy.

� Rodzaj pracy:
Praca przerywana S 3 wed³ug VDE. Urz¹dzenie nie jest prze-znaczone do pracy ci¹g³ej!

� Przypadek zalania:
DrainLift S jest zabezpieczone przed zalaniem:
� wysoko�æ zalania : max. 2 m s³upa wody,
� czas zalania max. 7dni.

� Przestrzegaæ zaleceñ instrukcji do³¹czonych do pompy i urz¹dzenia prze³¹czaj¹cego!

7. KONSERWACJA
Wed³ug DIN1986, czê�æ 3, punkt 3 urz¹dzenia odwadniaj¹ce powinny byæ utrzymywane w
ruchu i konserwowane w taki sposób, aby dop³ywaj¹ca zanieczyszczona woda by³a w³a�ci-
wie odprowadzana i aby nieprawid³owo�ci by³y rozpoznawane i usuwane w odpowiednim
czasie.
� Ponadto co miesi¹c nale¿y przeprowadzaæ kontrolê (inspekcjê) dzia³ania urz¹dzenia.
� Urz¹dzenia powinny byæ konserwowane w przemys³owych zastosowaniach co najmniej

co 1 roku, a w domach wielorodzinnych co najmniej co 1 roku.
� U¿ytkownik powinien zapewniæ, aby wszystkie prace sprawdzaj¹ce i monta¿owe by³y

wykonywane przez wykwalifikowany personel posiadaj¹cy odpowiednie uprawnienia.
Personel ten powinien dok³adnie zapoznaæ siê z instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.

� Przez u³o¿enie odpowiedniego planu konserwacji mo¿na przy ma³ych kosztach konser-
wacji unikn¹æ du¿ych kosztów napraw i zapewniæ bezawaryjn¹ pracê urz¹dzenia. S³u¿-
ba serwisowa Wilo jest do dyspozycji dla przeprowadzania uruchamiania i konserwacji.

� W przypadku przeprowadzania konserwacji nale¿y sporz¹dziæ protokó³.

UWAGA!

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
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Przed pracami konserwacyjnymi od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci i zabezpieczyæ
przed ponownym niepo¿¹danym w³¹czeniem. Nie przeprowadzaæ ¿adnych prac
na w³¹czonym urz¹dzeniu.

7.1. Wy³¹czenie z ruchu

Po d³u¿szych czasach postoju zaleca siê sprawdziæ, czy urz¹dzenie nie jest zanieczyszczo-
ne i w razie potrzeby oczy�ciæ.

7.2. Demonta¿ i monta¿

� Tylko fachowy personel mo¿e wykonaæ demonta¿ i monta¿!
� Od³¹czyæ zasilanie elektryczne!
� Zamkn¹æ zasuwy odcinaj¹ce (ruroci¹gi dop³ywu i ruroci¹g ci�nieniowy).
� Opró¿niæ zbiornik zbiorczy (np. za pomoc¹ rêcznej pompy membranowej).
� W celu oczyszczenia odkrêciæ pokrywê rewizyjn¹.

Je¿eli urz¹dzenie lub jego czê�ci nale¿y wys³aæ do naprawy, to ze wzglêdów
higienicznych nale¿y je przed transportem opró¿niæ i wyczy�ciæ. Wszystkie
czê�ci, które wymagaj¹ dotykania musz¹ byæ zdezynfekowane (dezynfekcja
natryskowa). Czê�ci nale¿y umie�ciæ w odpornym na rozerwanie, wystarczaj¹-
co du¿ym opakowaniu z tworzywa sztucznego tak, aby one z niego nie wypa-
d³y. Opakowanie to nale¿y szczelnie zamkn¹æ. Nale¿y je bezzw³ocznie wys³aæ
przez sprawdzonego spedytora.

8. AWARIE, PRZYCZYNY I USUWANIE

Awarie
Pompa nie przet³acza
Za ma³y przep³yw
Za du¿y pobór pr¹du
Za ma³a wysoko�æ podnoszenia
Za du¿y pobór mocy
Pompa pracuje niespokojnie / du¿e szumy

Numer przyczyny, usuwania
6, 7, 8, 9, 16, 17
1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13
2, 4, 5, 8, 11, 14
1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13
2, 3, 14
1, 3, 10, 13, 14, 15

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
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Przyczyna
1

2

3

4
5

6

7

8
9

10

11
12

13
14
15

16

17

Usuwanie 1)

Zatkany dop³yw pompy lub wirnik
� Usun¹æ osady z pompy i / lub zbiornika

Niew³a�ciwy kierunek obrotów
� Zamieniæ miejscami dwie fazy pod³¹czenia sieciowego

Zu¿ycie czê�ci wewnêtrznych (wirnik, ³o¿yska)
� Wymieniæ zu¿yte czê�ci

Za ma³e napiêcie sieci
Praca przy dwóch fazach

� Wymieniæ uszkodzone bezpieczniki
� Sprawdziæ przewody pod³¹czeniowe

Silnik nie pracuje, bo brak napiêcia zasilaj¹cego
� Sprawdziæ instalacjê elektryczn¹

Zatkany dop³yw pompy
� Oczy�ciæ dop³yw do zbiornika

Uszkodzone uzwojenie silnika lub przewody elektryczne 2)

Zatkana klapa zwrotna
� Oczy�ciæ klapê zwrotn¹

Za du¿y spadek poziomu w zbiorniku
� Sprawdziæ czujnik poziomu

Silnik z rozruchem gwiazda-trójk¹t zawiesza siê w po³o¿eniu gwiazda 2)

Nie ca³kowicie otwarta zasuwa w ruroci¹gu ci�nieniowym
� Ca³kowicie otworzyæ zasuwê

Niedopuszczalna ilo�æ powietrza i gazów w przet³aczanej cieczy 2)

Uszkodzone ³o¿ysko promieniowe w silniku 2)

Drgania spowodowane urz¹dzeniem
� Sprawdziæ elastyczno�æ pod³¹czenia ruroci¹gów

Czujnik kontrolny uzwojeñ wy³¹cza z powodu zbyt wysokiej temperatury uzwojeñ
� Po sch³odzeniu nast¹pi ponowne automatyczne za³¹czenie

Zatkane odpowietrzenie pompy
� Oczy�ciæ ruroci¹g odpowietrzaj¹ce

1) Przy usuwaniu uszkodzeñ czê�ci znajduj¹cych siê pod ci�nieniem nale¿y najpierw obni-
¿yæ ci�nienie (unie�æ zabezpieczenie przed przep³ywem zwrotnym i w razie potrzeby
opró¿niæ zbiornik przy u¿yciu rêcznej pompy membranowej).

2) Potrzebne zapytanie w firmie.

Je¿eli nie mo¿na usun¹æ awarii, to nale¿y zwróciæ siê do odpowiedniej firmy
fachowej wzglêdnie do SERWISU lub przedstawicielstwa firmy Wilo.

Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
INFOLINIA SERWISOWA: 0 801 369 456
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NL EG-verklaring van overeenstemming 
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de 
geleverde uitvoering voldoet aan de volgende 
bepalingen: 
EG-richtlijnen betreffende machines 98/37/EG 
Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG 
als vervolg op 91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG 
EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG als vervolg 
op 93/68/EEG 
Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG als vervolg 
op 93/86/EEG  
Gebruikte geharmoniseerde normen, in het 
bijzonder: 1) 

I Dichiarazione di conformità CE 
Con la presente si dichiara che i presenti prodotti 
sono conformi alle seguenti disposizioni e 
direttive rilevanti: 
Direttiva macchine 98/37/CE 
Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e 
seguenti modifiche 91/263/CEE, 92/31/CEE, 
93/68/CEE 
Direttiva bassa tensione 73/23/CEE e seguenti 
modifiche 93/68/CEE 
Direttiva linee guida costruzione dei prodotti 
89/106/CEE e seguenti modifiche 93/68/CEE  
Norme armonizzate applicate, in particolare: 1) 

E Declaración de conformidad CE 
Por la presente declaramos la conformidad del 
producto en su estado de suministro con las 
disposiciones pertinentes siguientes: 
Directiva sobre máquinas 98/37/CE 
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 
89/336/CEE modificada por 91/263/CEE, 
92/31/CEE, 93/68/CEE 
Directiva sobre equipos de baja tensión 
73/23/CEE modificada por 93/68/CEE 
Directiva sobre productos de construcción 
89/106/CEE modificada por 93/68/CEE  
Normas armonizadas adoptadas, especialmente: 1) 

P Declaração de Conformidade CE 
Pela presente, declaramos que esta unidade no 
seu estado original, está conforme os seguintes 
requisitos: 
Directivas CEE relativas a máquinas 98/37/CE 
Compatibilidade electromagnética 89/336/CEE 
com os aditamentos seguintes 91/263/CEE, 
92/31/CEE, 93/68/CEE 
Directiva de baixa voltagem 73/23/CEE com os 
aditamentos seguintes 93/68/CEE 
Directiva sobre produtos de construção 
89/106/CEE com os aditamentos seguintes 
93/68/EWG  
Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1) 

S CE- försäkran 
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat 
utförande motsvarar följande tillämpliga 
bestämmelser: 
EG–Maskindirektiv 98/37/EG 
EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 
89/336/EWG med följande ändringar 
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
EG–Lågspänningsdirektiv 73/23/EWG med 
följande ändringar 93/68/EWG 
EG-Byggmaterialdirektiv 89/106/EWG med 
följande ändringar 93/68/EWG  
Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1) 

N EU-Overensstemmelseserklæring 
Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse 
som levert er i overensstemmelse med følgende 
relevante bestemmelser: 
EG–Maskindirektiv 98/37/EG 
EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 
89/336/EWG med senere tilføyelser: 
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
EG–Lavspenningsdirektiv 73/23/EWG med senere 
tilføyelser: 93/68/EWG 
Byggevaredirektiv 89/106/EWG med senere 
tilføyelser 93/68/EWG  
Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1) 

FIN CE-standardinmukaisuusseloste 
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa 
seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: 
EU–konedirektiivit: 98/37/EG 
Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/EWG 
seuraavin täsmennyksin 91/263/EWG 92/31/EWG, 
93/68/EWG 
Matalajännite direktiivit: 73/23/EWG seuraavin 
täsmennyksin 93/68/EWG 
EU materiaalidirektiivi 89/106/EWG seuraavin 
täsmennyksin 93/68/EWG  
Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1) 

DK EF-overensstemmelseserklæring 
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering 
overholder følgende relevante bestemmelser: 
EU–maskindirektiver 98/37/EG 
Elektromagnetisk kompatibilitet: 89/336/EWG, 
følgende 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Lavvolts-direktiv 73/23/EWG følgende 
93/68/EWG 
Produktkonstruktionsdirektiv 98/106/EWG 
følgende 93/68/EWG  
Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1) 

H EK. Azonossági nyilatkozat 
Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az 
alábbiaknak megfelel: 
EK Irányelvek gépekhez: 98/37/EG 
Elektromágneses zavarás/türés: 89/336/EWG és 
az azt kiváltó 91/263/EWG, 92/31/EWG, 
93/68/EWG 
Kisfeszültségü berendezések irány-Elve: 
73/23/EWG és az azt kiváltó 93/68/EWG  
Építési termékek irányelv 98/106/EWG és az azt 
kiváltó 93/68/EWG 
Felhasznált harmonizált szabványok, különösen: 1)

CZ Prohlášení o shod  EU 
Prohlašujeme tímto, že tento agregát 
v dodaném provedení odpovídá následujícím 
p íslušným ustanovením: 
Sm rnicím EU–strojní za ízení 98/37/EG 
Sm rnicím EU–EMV 89/336/EWG ve sledu 
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Sm rnicím EU–nízké nap tí 73/23/EWG ve 
sledu 93/68/EWG 

Sm rnicím stavebních produkt  89/106/EWG 
ve sledu 93/68/EWG
Použité harmoniza ní normy, zejména: 1)

PL Deklaracja Zgodno ci CE 
Niniejszym deklarujemy z pe n
odpowiedzialnosci e dostarczony wyrób jest 
zgdony z nast puj cymi dokumentami: 

EC–dyrektywa dla przemys u maszynowego 
98/37/EG
Odpowiednio  elektromagnetyczna 
89/336/EWG ze zmian  91/263/EWG, 
92/31/EWG, 93/68/EWG 
Normie niskich napi  73/23/EWG ze zmian
93/68/EWG

Wyroby budowlane 89/106/EWG ze zmian
93/68/EWG
Wyroby s  zgodne ze szczegó owymi normami 
zharmonizowanymi: 1)

RUS

,

:

 EC 
98/37/EG

89/336/EWG  91/263/EWG, 
92/31/EWG, 93/68/EWG 

73/23/EWG  93/68/EWG 

89/106/EWG  93/68/EWG 

,  : 1)

GR . .
’

 : 
 EG  98/37/EG 

 EG-
89/336/EWG
91/263/EWG 92/31/EWG, 93/68/EWG 

 EG–73/23/EWG 
 93/68/EWG 

 89/106/EWG 
 93/68/EWG 

,
: 1)

TR CE Uygunluk Teyid Belgesi 
Bu cihazın teslim edildi i ekliyle a a ıdaki
standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: 
AB-Makina Standartları 98/37/EG 
Elektromanyetik Uyumluluk 89/336/EWG ve 
takip eden, 91/263/EWG, 92/31/EWG, 
93/68/EWG
Alçak gerilim direktifi 73/23/EWG ve takip 
eden, 93/68/EWG 
Ürün imalat direktifi 89/106/EWG ve takip 
eden, 93/68/EWG  

Kısmen kullanılan standartlar: 1)

1) EN 292-1 
EN 292-2 
EN 60204-1 
EN 12050 
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