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Lietuviškai

1. Bendroji dalis

2.1 Nuorodų žymėjimas šioje instrukcijoje

Montavimo ir naudojimo instrukcija yra prietaiso
dalis. Ji visada turi būti laikoma lengvai prieinamoje vietoje netoli prietaiso. Būtina prietaiso
naudojimo pagal paskirtį ir teisingo jo aptarnavimo sąlyga - tiksliai laikytis šios instrukcijos.
Montavimo ir naudojimo instrukcija atitinka prietaiso modelį ir taikytinus galiojančius saugos
technikos standartus pateikimo spaudai metu.
1.1 Paskirtis
Siurblys naudojamas švariems skysčiams tiekti
buityje, žemės ūkyje, pramonėje ir t. t.
(Pagrindinės naudojimo sritys: vandens tiekimas,
vandens paskirstymas, vandentiekio bokštų
aprūpinimas, laistymo įrenginiai, drėkinimas,
valymas naudojant aukštą slėgį, apsauga nuo
gaisro, kondensatų tiekimas, oro drėkinimas,
pramoninės cirkuliacijos sistemos, taip pat naudojami visų rūšių modulinėse statybos sistemose.)
- Gesintuvų sistemos – „Versorgung von
Heizkesseln“ šildymo katilų aprūpinimas (reikalingas apvadinio vamzdžio rinkinys).
1.2 Prijungimo ir techniniai duomenys
• Didžiausias darbinis slėgis (pagal modelį):
102 - 105
302 - 304
502 - 504
802 - 804
106 - 112
305 - 312
505 - 512
805 - 807

Kontaktinis sandarinimo žiedas 10 bar
Siurblio korpusas 16 bar
maks.
Padavimo slėgis: 6 bar
Kontaktinis sandarinimo žiedas 16 bar
Siurblio korpusas 16 bar
maks.
Padavimo slėgis: 10 bar

• Tiekiamos terpės temperatūrų diapazonas:
(konstrukcija su EPDM tarpine) nuo -15° iki
+90°C
• Maks. aplinkos temperatūra: maks. +40°C.
• Min. padavimo aukštis: pagal siurblio NPSH
Triukšmingumas: priklauso nuo siurblio dydžio,
jo sukimosi greičio, naudojimo vietos ir variklio
tipo. Kai kuriais atvejais jis gali siekti iki 70 dB(A)
esant 50 Hz ir 75 dB(A) esant 60 Hz.

2.Saugumas
·ioje naudojimo instrukcijoje pateiktos esminòs
nuorodos, kuri˜ reikia laikytis ∞rengimo ir
eksploatacijos metu. Todòl montuotojas ir atsakingasis eksploatuotojas prie‰ montavimà ir
eksploatacijos pradÏià b tinai privalo perskaityti
‰ià instrukcijà.
Būtina laikytis ne tik šiame skyriuje „Saugumas“
pateiktų bendrųjų saugos nuorodų, bet ir kituose
skyriuose įterptų, pavojaus simboliais pažymėtų,
specialiųjų saugos nuorodų.

WILO SE 05/2013

Simboliai:
Bendrasis pavojaus simbolis
Elektros įtampos keliamas pavojus
NUORODA: ...
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! Pavojus apgadinti siurblį ar įrenginį.
„Atsargiai“ nurodo galimą žalą gaminiui, jei
nuoroda bus ignoruojama.
NUORODA: Naudinga nuoroda, kaip naudoti
gaminį. Be to, ji atkreipia dėmesį į galinčius kilti
sunkumus.
2.2 Darbuotojų kvalifikacija
Prietaisą montuojantys darbuotojai turi turėti
šiems darbams reikalingą kvalifikaciją.
2.3 Pavojai nesilaikant saugos nuorodų
Nesilaikant saugos nuorodų, gali kilti grėsmė
žmonėms ir siurbliui (įrenginiui). Nesilaikant šių
nuorodų, taip pat gali būti prarastos visos teisės į
nuostolių atlyginimą.
Nuorodų ignoravimas gali kelti, pavyzdžiui, tokią
realią grėsmę:
• Svarbi˜ siurblio (∞renginio) funkcij˜ gedimas;
• Gali nepavykti atlikti nurodytus techninòs prieÏi ros ir remonto darbus;
• Elektros, mechaninio ir bakteriologinio poveikio
keliama gròsmò Ïmonòms;
• Turtinò Ïala.
2.4 Saugos nuorodos eksploatuotojui
Būtina laikytis galiojančių nelaimingų atsitikimų
prevencijos taisyklių. Turi būti užtikrinta, kad
grėsmės nekeltų elektros energija.
Būtina laikytis vietos bei bendrųjų (pvz., IEC,
Lietuvos standartizacijos departamento ir t. t.)
taisyklių ir vietos energijos tiekimo įmonių reikalavimų.
2.5 Tikrinimo ir montavimo darbų saugos nuorodos
Eksploatuotojas privalo užtikrinti, kad visus tikrinimo ir montavimo darbus atliktų tik įgalioti ir
kvalifikuoti specialistai, atidžiai perskaitę naudojimo instrukciją ir taip įgiję pakankamai žinių.
Darbus su siurbliu (įrenginiu) leidžiama atlikti tik
jį išjungus.
2.6 Savavališka rekonstrukcija ir atsarginių dalių
gamyba
Ką nors keisti siurblyje (įrenginyje) leidžiama tik
pasitarus su gamintoju. Originalios atsarginės
dalys ir gamintojo leisti naudoti priedai užtikrina
saugumą. Dėl kitokių dalių naudojimo gali būti
netaikoma garantija.
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2.7

Neleistini eksploatavimo būdai
Pristatyto siurblio (įrenginio) eksploatacinis
saugumas gali būti užtikrinamas tik naudojant jį
pagal paskirtį, kaip nurodyta naudojimo instrukcijos 4 skyriuje. Draudžiama pasiekti kataloge
duomenų lape) nurodytų ribinių verčių arba
viršyti jas.

3.Gabenimas ir saugojimas
Gavę siurblį / įrenginį, iš karto patikrinkite, ar jis
nebuvo sugadintas gabenant. Aptikę vežimo
metu padarytą žalą, imkitės būtinų veiksmų ir per
atitinkamą nustatytą laiką kreipkitės į vežėją.
Jeigu siurblį / įrenginį montuosite ne iš karto, laikykite jį sausoje vietoje ir saugokite nuo kenksmingo išorės poveikio (pvz., drėgmės, šalčio ir
pan.).
PAVOJUS! Tiesioginis pavojus susižeisti!
Siurblys gali apvirsti. Siurblio sunkio centras yra
pakankamai aukštai, o jo atramos paviršius
mažas. Todėl būtina imtis saugumo priemonių,
kad siurblys neapvirstų ir nesužeistų žmonių.
ATSARGIAI! Pavojus sugadinti siurblį! Siurblys
gali būti sugadintas dėl netinkamo naudojimo
gabenant ir sandėliuojant. Keldami ir veždami
siurblį, elkitės su juo atsargiai, kad nesugadintumėte dar prieš montuodami.

4. Gaminio ir priedų aprašymas
4.1 Aprašymas (1, 2, 5 pav.):
1 – priėmimo vožtuvas
2 – uždarymo įtaisas iš įsiurbimo pusės
3 – uždarymo įtaisas iš slėgio pusės
4 – atgalinės eigos blokatorius
5 – užpildymo / oro išleidimo varžtas
6 – ištuštinimo varžtas
7 – vamzdžių tvirtinimas arba vamzdžių apkabos
8 – įsiurbimo filtras
9 – vandens saugykla
10 – miesto vandentiekis
11 – elektros variklio saugos jungiklis
12 – betono cokolis
13 – čiaupas
HA – maks. siurbimo aukštis
HC – minimalus vandens įleidimo aukštis
4.2 Siurblys
Siurblys – vertikalus daugiapakopis (nuo 2 iki
12 pakopų), nesavisiurbis siurblys su linija pagal
ašį išrikiuotomis angomis apatinėje dalyje.
Volo praėjimas užsandarintas standartiniu kontaktiniu sandarinimo žiedu.
Prie korpuso privirintos ovalios jungės PN 16:
siurblys pristatomas su ovaliomis ketaus priešpriešinėmis jungėmis bei tarpikliais ir varžtais.
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4.3 Variklis
Sausos eigos variklis – 2 polių.
Variklio apsaugos būdas: IP 54
Izoliacijos klasė: F
Vienfazis variklis: integruota terminė variklio
apsauga – automatiškai pasikraunantis, su gnybtų dėžėje integruotu kondensatoriumi.
DAŽNIS
50 Hz
60 Hz
Sūkių skaičius / min. 2900
3500
Apvijos* 3 ~ ≤ 4
230/400 VNuo 220/380 V iki 254/440 V
* Standartinė įtampa: (50 Hz) ± 10% – (60 Hz) ± 6%
Maksimalus variklio įsijungimų per valandą skaičius
Variklio našumas (kW) 0,37 0,55
Tiesiogiai
100 90

0,75 1,1
75 60

1,5 1,85 2,2
50 45 40

2,5
40

4.4 Pasirenkami priedai
apvadinio vamzdžio rinkinys, uždarymo vožtuvai,
slėgio talpykla / sandėliavimo talpykla arba cinkuota talpykla, talpykla, skirta apsaugai nuo
hidraulinio smūgio, valdymo dėžė, ovali specialaus plieno priešpriešinė jungė PN16 su sriegiu,
elektros variklio apsaugos jungiklis, atgalinės
eigos blokatorius, priėmimo vožtuvas, apsauginės
movos nuo vibracijos, sausos eigos apsauginis
agregatas, sriegių antvamzdis su išoriniu sriegiu
(specialus plienas)…

5.Įrengimas
2 standartinės montavimo situacijos:
• 1 pav.: siurblys veikia įsiurbimo režimu
• 2 pav.: siurblys veikia vandens tiekimo per talpyklą (9) arba visuomeninį geriamojo vandens tinklą
(10) režimu,su sausos eigos apsauga.
5.1 Montavimas
Pastatykite siurblį sausoje, apsaugotoje nuo šalčio vietoje netoli vandens tiekimo vietos.
Siurblys montuojamas ant (mažiausiai 10 cm
aukščio) betoninio cokolio (12) su tvirtinimo
varžtais pamatuose (žiūrėkite pastatymo planą
3 pav.).
Siekiant išvengti perduodamos vibracijos ir triukšmo, tarp cokolio ir grindų įtaisykite amortizatorių (iš kamščio arba sustiprinto kaučiuko). Prieš
galutinai prisukdami varžtus prie cokolio, nustatykite, kad siurblys būtų pastatytas tiksliai vertikaliai. Jeigu reikia, įstatykite pleištus.
Atkreipkite dėmesį į tai, jog pastatymo vietos
aukštis bei tiekiamos terpės temperatūra gali
sumažinti siurbimo našumą.
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Aukštis
0m
500 m
1000 m
1500 m
2000 m
2500 m
3000 m

Aukščio praradimas Temperatūra Aukščio praradimas
0 mCL
20°C
0,20 mCL
0,60 mCL
30°C
0,40 mCL
1,15 mCL
40°C
0,70 mCL
1,70 mCL
50°C
1,20 mCL
2,20 mCL
60°C
1,90 mCL
2,65 mCL
70°C
3,10 mCL
3,20 mCL
80°C
4,70 mCL
90°C
7,10 mCL
100°C
10,30 mCL

ATSARGIAI! Pavojus sugadinti siurblį!
Kai tiekiamos terpės temperatūra viršija 80 °C,
būtina numatyti vandens padavimo režimą (pirminio slėgio funkciją).
5.2 Hidraulinės jungtys
Prisukamas vamzdis su ovaliomis priešpriešinėmis siurblio jungėmis.
Vamzdžio skersmuo jokiu būdu negali būti
mažesnis nei priešpriešinės jungės skersmuo.
Atkreipkite dėmesį, kad įsiurbimo vamzdynas
pagal galimybes būtų kuo trumpesnis, ir venkite
jungčių įsiurbimo vamzdyne, jos sumažina įsiurbimo našumą (vamzdžio alkūnės, vožtuvai,
vamzdžių skerspjūvį mažinanti jungtis...).
ATSARGIAI! Vamzdyno jungtis gerai užsandarinkite atitinkamomis medžiagomis! Negalima, kad į
įsiurbimo vamzdyną patektų oras; įsiurbimo
vamzdyną tieskite taip, kad jis nuolat kiltų (ne
mažiau kaip 2 %) (žr. 1 pav.).
- Naudokite laikiklius arba movas, kad vamzdyno
svoris neužgultų siurblio.
- Strėlė ant siurblio korpuso žymi tiekiamos terpės
tekėjimo kryptį.
- Siurblio apsaugai nuo hidraulinių smūgių iš slėgio
pusės įmontuokite atbulinės eigos vožtuvą .
Daug deguonies turinčio vandens arba karšto
vandens tiekimui rekomenduojame įmontuoti
apvadinio vamzdžio rinkinį (1 pav., poz. BP).
5.3 Elektros prijungimas
Elektrą turi prijungti vietinės energijos tiekimo
įmonės (ETĮ) leidimą turintis elektros montuotojas, laikydamasis atitinkamų galiojančių vietinių
nuostatų (pvz., Vokietijos elektrotechnikų susivienijimo nuostatas).
- Elektros variklio techniniai duomenys (dažnis,
įtampa, nominalioji srovė) įrašyti informacinėje
lentelėje.
- Elektros tinklo srovės rūšis ir įtampa turi atitikti
informacinės lentelės duomenis.
- Variklis turi būti su elektros varikliui skirta apsauga. Variklio apsaugai yra numatytas elektros variklio apsaugos jungiklis, sureguliuotas pagal
informacinėje lentelėje pateiktą srovės stiprumą.
- Tinklo apsaugai reikėtų numatyti srovės pertraukiklius su saugikliais (tipas aM).
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Elektros tiekimo tinklas
- Naudokite visas EDF normas atitinkantį kabelį
- trifaziam varikliui : 4 gyslų kabelį (3 fazės + įžeminimas)
Prireikus, išpjaukite kiaurymę gnybtų dėžės
dangtyje, pritvirtinkite riebokšlį ir atitinkamai prijunkite variklį pagal schemą gnybtų dėžės dangtyje. (4 pav.)
ATSARGIAI! Pavojus sugadinti siurblį!
Netinkamai prijungus elektrą galima sugadinti
variklį.
ĮŽEMINKITE SIURBLĮ / ĮRENGINĮ LAIKYDAMIESI
INSTRUKCIJŲ.
Atkreipkite dėmesį, kad elektros kabelis niekada nesiliestų su vamzdynu arba siurbliu. Be to,
jį reikia apsaugoti nuo bet kokios drėgmės.
Jeigu siurblio pavaros variklis veikia su dažnio
keitikliu, tiksliai laikykitės dažnio keitiklio montavimo ir naudojimo instrukcijos reikalavimų.
Neleistina, kad dažnio keitiklis prie variklio gnybtų generuotų didesnę nei 850 V įtampą bei
didesnį nei 2500 V/µs įtampos kaitos greitį
(dU/dt), nes, įtampos signalui viršijus nurodytus
dydžius, gali kilti variklio apvijos gedimai.
Priešingu atveju, būtina numatyti LC filtrą
(indukcinis pasipriešinimas – kondensatorius)
tarp dažnio keitiklio ir variklio.
Jis prijungiamas prie variklio pagal galimybes kuo
trumpesniu ir būtinai apsaugotu kabeliu.

6. PARUOŠIMAS NAUDOTI
6.1 Paruošiamasis plovimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojinga sveikatai!
Tam tikros mūsų siurblių dalies hidraulikos sistema tikrinama gamykloje. Todėl gali būti, kad siurblių viduje dar yra vandens. Dėl higieninių priežasčių rekomenduojame išplauti siurblį prieš pradedant naudoti jį geriamojo vandens tinkle.
6.2 Pripildymas ir oro išleidimas
ATSARGIAI! Jokiu būdu negalima, kad siurblys
veiktų be vandens, net ir labai trumpai.
Siurblys vandens padavimo režime ( 2 pav.)
- Uždarykite uždarymo vožtuvą iš slėgio pusės (3),
- Atidarykite oro išleidimo įtaisą (5), atidarykite
uždarymo vožtuvą (2) iš siurbimo pusės ir pilnai
pripildykite siurblį.
Uždarykite oro išleidimo įtaisą tik išbėgus vandeniui ir iš siurblio pilnai išėjus orui.
PAVOJUS! Saugokitės karšto vandens – iš oro
išleidimo angos gali plūstelėti karšto vandens
srovė. Imkitės tinkamų priemonių žmonėms ir
varikliui apsaugoti.
Siurblys įsiurbimo režime
dvi galimybės siurbliui pripildyti:
1-oji galimybė (5-1 pav.) :
- Uždarykite uždarymo vožtuvą (3), iš siurbimo
pusės atidarykite uždarymo vožtuvą (2).
- Išimkite oro išleidimo įtaiso kamštį (5)
- Atlaisvinkite apatinį siurblio korpuso ištuštinimo
varžtą (6) (apie 4 – 5 sūkius).
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- Į oro išleidimo angą įstatytu piltuvu pilnai pripildykite siurblį ir įsiurbimo vamzdyną.
- Kai vanduo išbėga ir siurblyje nebelieka oro, pripildymas baigtas.
- Vėl įsukite oro išleidimo įtaiso kamštį ir apatinį
ištuštinimo varžtą.
2-oji galimybė (5-2 pav.):
Pripildymą galima supaprastinti, įstatant į siurblio
įsiurbimo vamzdyną vertikalų Ø 1/2" vamzdį su
uždarymo čiaupu ir piltuvu.
Viršutinis vamzdžio galas turi būti mažiausiai
50 mm virš ventiliacijos angos.
- Uždarykite uždarymo vožtuvą (3), iš siurbimo
pusės atidarykite uždarymo vožtuvą (2).
- Atidarykite uždarymo čiaupą ir oro išleidimo įtaisą.
- Atlaisvinkite apatinį siurblio korpuso ištuštinimo
varžtą (6) (apie 4 – 5 sūkius).
- Pilnai pripildykite įsiurbimo vamzdyną ir siurblį,
kol iš oro išleidimo įtaiso angos (5) ims bėgti
vanduo.
- Uždarykite uždarymo čiaupą (jis gali likti vietoje),
išimkite vamzdį, uždarykite oro išleidimo įtaisą
(5), vėl užsukite ištuštinimo varžtą (6).
Apsauga nuo tuščiosios eigos
Siekiant užkirsti kelią netyčia įjungti siurblį, kai
jame nėra vandens, rekomenduojame apsaugą
nuo eigos be vandens, naudojant plūduro jungiklį
arba slėginį jungiklį.
6.3 Variklio sukimosi krypties kontrolė
- Plokščiuoju atsuktuvu patikrinkite, ar siurblio
sriegiai lengvai užeina vienas ant kito, sukdami
išdrožinį veleną (oro išleidimo įtaiso pusėje).
Trifazis variklis
- Įjunkite variklį trumpai paspausdami skyriklį ir įsitikinkite, kad jis sukasi siurblio lentelėje rodykle
nurodyta kryptimi.
- Jei variklis sukasi neteisinga kryptimi, reikia
sukeisti trifazės srovės variklio abi fazes prie
variklio gnybto arba jungiklio.
Vienfazis variklis
Vienfaziai varikliai ir reguliuojančios pavaros varikliai sukonstruoti taip, kad jie suktųsi tinkama
sukimosi kryptimi.
Ji nustatyta gamykloje ir nepriklauso nuo prijungimo prie elektros tinklo.
6.4 Įjungimas
PAVOJUS! Priklausomai nuo siurbiamos terpės,
temperatūros ir siurblio veikimo ciklų, paviršiaus temperatūra (siurblys, variklis) gali viršyti
68 °C. Prireikus įrenkite reikalingus asmeninius
apsaugos įtaisus.
ATSARGIAI! Esant nulinei pumpuojamai srovei
(uždarytas uždarymo vožtuvas iš slėgio pusės),
siurblys gali veikti su šaltu vandeniu (T < 40 °C)
ne ilgiau kaip 10 minučių; su šiltu vandeniu
(T > 60 °C) ne ilgiau kaip 5 minutes.

- Laikykite uždarymo vožtuvą iš slėgio pusės
uždarytą.
- Įjunkite siurblį.
- Atidarykite oro išleidimo įtaisą, kad galėtų išeiti
oras. Jei po 20 sekundžių iš angos nepradės bėgti
tolygi vandens srovė, uždarykite oro išleidimo
įtaisą ir išjunkite siurblį. Palaukite 20 sekundžių,
kad galėtų susikaupti oras.
- Iš naujo įjunkite siurblį.
- Jeigu būtina (esant > 5 m siurbimo aukščiui),
pakartokite veiksmus.
- Jeigu iš oro išleidimo įtaiso teka tolygi vandens
srovė (siurblys paduoda slėgį), lėtai atidarykite
uždarymo vožtuvą iš slėgio pusės. Dabar siurblys
turi būti įsiurbęs.
- Patikrinkite slėgio stabilumą manometru, esant
slėgio svyravimams, vėl išleiskite orą.
- Jei nepavyktų, iš naujo pripildykite siurblį ir pradėkite veiksmus iš naujo.
- Baigdami išleiskite orą, uždarykite uždarymo
vožtuvą iš slėgio pusės ir oro išleidimo įtaisą.
Sustabdykite siurblį 20 sekundžių. Po to iš naujo
įjunkite siurblį ir atidarykite oro išleidimo įtaisą.
Jeigu oras išeina, vėl atlikite šiuos veiksmus.
- Atidarykite uždarymo vožtuvą iš slėgio pusės,
kad galima būtų pasiekti norimą režimą.
- Užtikrinkite, kad įsiurbtas skysčio kiekis būtų
mažesnis arba lygus informacinėje lentelėje
nurodytam kiekiui.

7. Techninė priežiūra
ATSARGIAI! Prieš kiekvieną operaciją siurblį ar
siurblius reikia atjungti nuo įtampos šaltinių.
Niekada neatlikite techninės priežiūros darbų
varikliui veikiant.
Pasirūpinkite, kad siurblys ir variklis visada būtų
švarūs.
Apsaugotoje nuo šalčio vietoje siurblio nereikėtų
ištuštinti, taip pat ir tuo atveju, jei jis bus nenaudojamas ilgesnį laiką.
Sankabos guolis yra suteptas visam laikui, todėl
jo nereikia papildomai sutepti.
Variklis: variklio guoliai yra sutepti visam veikimo
laikui, todėl jų nereikia papildomai sutepti.
Kontaktinis sandarinimo žiedas: kontaktinis
sandarinimo žiedas eksploatacijos metu nereikalauja techninės priežiūros. Niekada neleiskite jam
veikti sausai.
Keitimo intervalai
Intervalai, kada turi būti keičiamas kontaktinis
sandarinimo žiedas, priklauso nuo toliau nurodytų siurblio naudojimo sąlygų:
- Pumpuojamos terpės temperatūros ir slėgio.
- Įsijungimo dažnumo: nuolatinis veikimas ar veikimas su pertrūkiais.
Kaip dažnai turi būti keičiamos kitos siurblio
sudėtinės dalys priklauso nuo naudojimo sąlygų,
pavyzdžiui, siurblio apkrovos ir aplinkos temperatūros.

Rekomenduojame užtikrinti minimalią pumpuojamą srovę, mažiausiai 10 % nominalios siurblio
pumpuojamos srovės, kad galima būtų išvengti
kavitacijos siurblio viršutinėje dalyje.
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8. Gedimai, priežastys ir jų šalinimas
Gedimai
Siurblys veikia, bet nepumpuoja

Siurblys vibruoja

Perkaitęs variklis

Siurblio tiekiamo slėgio nepakanka

Įjungiamas apsauginis jungiklis

Pumpavimo srovė nereguliari

Priežastys
Siurblio vidus užsikimšęs svetimkūniais
Siurbimo vamzdynas užsikimšęs
Oras siurbimo vamzdyne

Šalinimas
Išrinkti siurblį ir išvalyti
Išvalyti siurbimo vamzdyną
Patikrinti ir užsandarinti viso tiekimo
vamzdyno sandarumą iki siurblio
Siurblys nesiurbė arba veikė tuščiai
Pripildyti siurblį
Patikrinti priėmimo vožtuvo sandarumą
Įsiurbimo slėgis per mažas, prasidedanč- Per dideli siurbimo praradimai arba per
ios kavitacijos garsai
didelis siurbimo aukštis (patikrinti siurblio
ir viso įrenginio NPSH)
Prie variklio esanti įtampa yra per maža Patikrinti įtampą prie variklio gnybtų ir
laido skersinio pjūvio
Įsukimas į žemę atsipalaidavęs
Patikrinti ir suveržti visus sujungimus
varžtais
Siurblys užblokuotas dėl svetimkūnių
Išrinkti siurblį ir išvalyti
Kieta siurblio eiga
Užtikrinti, kad siurblys suktųsi be neįprasto pasipriešinimo
Neteisingai prijungta elektra
Patikrinti siurblio prijungimą prie variklio
Nepakankama įtampa
Patikrinti įtampą prie variklio pajungimo
gnybtų, ji turėtų būti nominalios įtampos
ribose nuo ± 10% (50 Hz) arba - ± 6 %
(60 Hz)
Siurblys užblokuotas dėl svetimkūnių
Išrinkti siurblį ir išvalyti
Aplinkos temperatūra aukštesnė nei
Variklio konstrukcija pritaikyta naudoji+ 40°C
mui esant ne aukštesnei kaip + 40°C
temperatūrai
Neteisingas prijungimas / schema gnyb- Prijungti / įjungti pagal variklio lentelę ir
tų dėžėje
4 pav.
Variklio greitis nepakankamas (svetim- Išardyti siurblį ir pašalinti svetimkūnius /
kūniai...)
gedimą
Variklis sugedęs
Pakeisti variklį
Siurblys pripildytas blogai
Atidaryti oro išleidimo iš siurblio įtaisą,
kol nebesirodys oro burbulai
Variklis sukasi neteisinga kryptimi (trifa- Pakeisti sukimosi kryptį, pakeičiant 2
zis variklis)
fazes prie variklio gnybtų
Oro išleidimo įtaiso kamštis įsuktas
Patikrinti ir užsukti teisingai
neteisingai
Prie variklio sutelkta įtampa nepakanka- Patikrinti įtampą prie variklio pajungimo
ma
gnybtų, laido skerspjūvio ir jungiklio
Šiluminės apsaugos jungiklis nustatytas Išmatuoti srovės stiprumą srovės stipruneteisingai (per žemai)
mo matuoklio pagalba ir palyginti ją su
variklio lentelėje nurodytu srovės stiprumu
Įtampa per žema
Patikrinti fazes ir, reikalui esant, sukeisti
Viena fazė pertraukta
Patikrinti fazes ir, reikalui esant, sukeisti
Šiluminės apsaugos jungiklis sugedęs
Pakeisti
Saugiklis perdega
Pakeisti
Nesilaikoma siurbimo aukščio (Ha)
Patikrinti naudojimo instrukcijoje nurodytas surinkimo sąlygas ir rekomendacijas
Siurbimo vamzdyno skersmuo mažesnis Siurbimo vamzdynas turi būti to paties
nei siurblio
skersmens kaip ir siurblio įsiurbimo anga
Įsiurbimo filtras ir siurbimo vamzdynas iš Išrinkti ir išvalyti
dalies užsikimšo

Jeigu veikimo sutrikimo pašalinti negalima,
kreipkitės į kvalifikuotas remonto dirbtuves
arba į artimiausią „Wilo“ klientų aptarnavimo
tarnybą arba atstovybę.
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9. Atsarginės dalys
Atsarginės dalys užsakomos vietinėse įgaliotose
remonto dirbtuvėse ir (arba) „Wilo“ klientų
aptarnavimo skyriuje.
Siekiant išvengti papildomų klausimų ir neteisingų dalių užsakymo, kiekvieno užsakymo atveju
reikia nurodyti visus informacinėje lentelėje
pateiktus duomenis.
Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus!
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EG-verklaring van overeenstemming
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de
volgende bepalingen:
EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage
I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

IT
Dichiarazione di conformità CE
Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni
e direttive rilevanti:
Direttiva macchine 2006/42/EG
Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n.
1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG

Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG
Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE

ES
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 2006/42/EG
Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja
tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas
2006/42/CE.
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía

De gebruikte 50 Hz inductie-elektromotoren – draaistroom, kooianker, ééntraps –
conform de ecodesign-vereisten van de verordening 640/2009.

I motori elettrici a induzione utilizzati da 50 Hz – corrente trifase, motore a gabbia di
scoiattolo, monostadio – soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile del
regolamento 640/2009.
Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le
pompe per acqua.
norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente

Los motores eléctricos de inducción de 50 Hz utilizados (de corriente trifásica, rotores en
jaula deardilla, motores de una etapa) cumplen los requisitos relativos al ecodiseño
establecidos en el Reglamento 640/2009.
De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para
bombas hidráulicas.
normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

PT
Declaração de Conformidade CE
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os
seguintes requisitos:
Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o
anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.
Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG
Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção
ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE
Os motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados – corrente trifásica, com rotor em
curto-circuito, monocelular – cumprem os requisitos de concepção ecológica do
Regulamento 640/2009.
Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as
bombas de água.
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior

SV
CE- försäkran
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga
bestämmelser:
EG–Maskindirektiv 2006/42/EG
Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt
bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.
EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG
Direktivet om energirelaterade produkter 2009/125/EG

NO
EU-Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med
følgende relevante bestemmelser:
EG–Maskindirektiv 2006/42/EG
Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.
EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

De använda elektriska induktionsmotorerna på 50 Hz – trefas, kortslutningsmotor,
enstegs – motsvarar kraven på ekodesign för elektriska motorer i förordning 640/2009.
Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar.

De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse – trefasevekselstrøms
kortslutningsmotor, ettrinns – samsvarer med kravene til økodesign i forordning
640/2009.
I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida

anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

FI
CE-standardinmukaisuusseloste
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä:

DA
EF-overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante
bestemmelser:
EU–maskindirektiver 2006/42/EG
Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i
maskindirektivet 2006/42/EF.
Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter
De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer - trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trins opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

HU
EK-megfelelĩségi nyilatkozat
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen.
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina

EU–konedirektiivit: 2006/42/EG
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.
Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori,
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia
vaatimuksia.
Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia
vaatimuksia vastaava.
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu.

I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for
vandpumper.
anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side

CS
Prohlášení o shodĈ ES
Prohlašujeme tímto, že tento agregát vbdodaném provedení odpovídá následujícím
pįíslušným ustanovením:
SmĈrnice ES pro strojní zaįízení 2006/42/ES
Cíle týkající se bezpeünosti stanovené ve smĈrnici o elektrických zaįízeních nízkého napĈtí
jsou dodrženy podle pįílohy I, ü. 1.5.1 smĈrnice o strojních zaįízeních 2006/42/ES.

PL
Deklaracja Zgodnoıci WE
Niniejszym deklarujemy z peğnö odpowiedzialnoıciö, Ņe dostarczony wyrób jest zgodny z
nastĆpujöcymi dokumentami:
dyrektywö maszynowö WE 2006/42/WE
Przestrzegane sö cele ochrony dyrektywy niskonapiĆciowej zgodnie z zağöcznikiem I, nr
1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

SmĈrnice o elektromagnetické kompatibilitĈ 2004/108/ES
SmĈrnice pro výrobky spojené se spotįebou energie 2009/125/ES

dyrektywö dot. kompatybilnoıci elektromagnetycznej 2004/108/WE
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwiözanych z energiö 2009/125/WE.

Použité 50Hz tįífázové induküní motory, s klecovým rotorem, jednostupĥové – vyhovují
požadavkĽm na ekodesign dle naįízení 640/2009.
Vyhovuje požadavkĽm na ekodesign dle naįízení 547/2012 pro vodní üerpadla.

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz – trójfazowe, wirniki klatkowe, jednostopniowe – speğniajö wymogi rozporzödzenia 640/2009 dotyczöce ekoprojektu.
Speğniajö wymogi rozporzödzenia 547/2012 dotyczöcego ekoprojektu dla pomp wodnych.
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EL
ŕŮŻƇƁŷ ƁƃrrƊſƄƇƁŷƀ Ƃŷƀ ŖŖ
ŕŷŻƌżžƃrŵ ƊƂŹ Ƃž ¿ſžƈƊż űƃƂƊ Ɓ’ űƃƂŮ Ƃŷż źűƂŬƁƂűƁŷ ¿űſŬŴžƁŷƀ Źźűżž¿žŹŵů ƂŹƀ
űźƊŻžƃŸŵƀ ŴŹűƂŬŽŵŹƀ :
ŠŴŷųůŵƀ Eś ųŹű rŷƅűżŮrűƂű 2006/42/Eś
ŠŹ ű¿űŹƂŮƁŵŹƀ ¿ſžƁƂűƁůűƀ Ƃŷƀ žŴŷųůűƀ ƅűrŷŻŮƀ ƂŬƁŷƀ ƂŷſžƋżƂűŹ ƁƋrƄƇżű rŵ Ƃž
¿űſŬſƂŷrű I, űſ. 1.5.1 Ƃŷƀ žŴŷųůűƀ ƁƅŵƂŹźŬ rŵ Ƃű rŷƅűżŮrűƂű 2006/42/EG.
ŘŻŵźƂſžrűųżŷƂŹźŮ ƁƃrŲűƂƊƂŷƂű Eś-2004/108/Eś
ŖƃſƇ¿űƈźŮ žŴŷųůű ųŹű ƁƃżŴŵƊrŵżű rŵ Ƃŷż ŵżŭſųŵŹű ¿ſžƈƊżƂű 2009/125/Eś

TR
CE Uygunluk Teyid Belgesi
Bu cihazın teslim edildiĊi ĳekliyle aĳaĊıdaki standartlara uygun olduĊunu teyid ederiz:

ŠŹ ƅſŷƁŹrž¿žŹžƋrŵżžŹ ŵ¿űųƇųŹźžů ŷŻŵźƂſžźŹżŷƂŮſŵƀ 50 Hz – ƂſŹƄűƁŹźžů, Ŵſžrŭűƀ
źŻƇŲžƋ, ržżžŲŬŸrŹžŹ – űżƂű¿žźſůżžżƂűŹ ƁƂŹƀ ű¿űŹƂŮƁŵŹƀ žŹźžŻžųŹźžƋ ƁƅŵŴŹűƁržƋ Ƃžƃ
źűżžżŹƁržƋ 640/2009.
ţƋrƄƇżű rŵ ƂŹƀ ű¿űŹƂŮƁŵŹƀ žŹźžŻžųŹźžƋ ƁƅŵŴŹűƁržƋ Ƃžƃ źűżžżŹƁržƋ 547/2012 ųŹű
ƃŴſűżƂŻůŵƀ.
ŖżűſržżŹƁrŭżű ƅſŷƁŹrž¿žŹžƋrŵżű ¿ſƊƂƃ¿ű, ŹŴŹűůƂŵſű: œŻŭ¿ŵ ¿ſžŷųžƋrŵżŷ ƁŵŻůŴű

Kullanılan 50 Hz indüksiyon elektromotorları – trifaze akım, sincap kafes motor, tek
kademeli – 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarımla ilgili gerekliliklere uygundur.

ET
EÜ vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

AB-Makina Standartları 2006/42/EG
Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e
uygundur.
Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına iliĳkin yönetmelik 2009/125/AT

Su pompaları ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarıma iliĳkin gerekliliklere
uygun.
kısmen kullanılan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ
Kasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline)
vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

LV
EC - atbilstĒbas deklaròcija
Ar šo mĂs apliecinòm, ka šis izstròdòjums atbilst sekojošiem noteikumiem:
MašĒnu direktĒva 2006/42/EK
Zemsprieguma direktĒvas drošĒbas mĂrėi tiek ievĂroti atbilstoši MašĒnu direktĒvas
2006/42/EK
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.
ElektromagnĂtiskòs savietojamĒbas direktĒva 2004/108/EK
DirektĒva 2009/125/EK par ar eneĎiju saistĒtiem produktiem
Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori – maiģstròva, ĒsslĂguma rotora motors,
vienpakòpes – atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina prasĒbòm.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega.

Atbilstoši Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina prasĒbòm ĻdenssĻkģiem.

Gépek irányelv: 2006/42/EK
A kisfeszültségĿ irányelv védelmi elĩírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I.
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.
Elektromágneses összeférhetĩség irányelv: 2004/108/EK
Energiával kapcsolatos termékekrĩl szóló irányelv: 2009/125/EK
A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok – háromfázisú, kalickás forgórész,
egyfokozatú – megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeinek.
A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeinek megfelelĩen.
alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az elĩzĩ oldalt
RU
ƠǁǆǇƼǌƼǒǄǛ Ǌ ǍǊǊǎƾǁǎǍǎƾǄǄ ơƾǌǊǋǁǅǍǆǄǈ ǉǊǌǈƼǈ
ƩƼǍǎǊǛǕǄǈ ǀǊǆǏǈǁǉǎǊǈ ǃƼǛƾǇǛǁǈ, ǓǎǊ ǀƼǉǉǗǅ ƼƿǌǁƿƼǎ ƾ ǁƿǊ Ǌƽǖǁǈǁ ǋǊǍǎƼƾǆǄ
ǍǊǊǎƾǁǎǍǎƾǏǁǎ ǍǇǁǀǏǚǕǄǈ ǉǊǌǈƼǎǄƾǉǗǈ ǀǊǆǏǈǁǉǎƼǈ:
ƠǄǌǁǆǎǄƾǗ EC ƾ ǊǎǉǊǔǁǉǄǄ ǈƼǔǄǉ 2006/42/EG
ƮǌǁƽǊƾƼǉǄǛ ǋǊ ƽǁǃǊǋƼǍǉǊǍǎǄ, ǄǃǇǊǂǁǉǉǗǁ ƾ ǀǄǌǁǆǎǄƾǁ ǋǊ ǉǄǃǆǊƾǊǇǘǎǉǊǈǏ
ǉƼǋǌǛǂǁǉǄǚ, ǍǊƽǇǚǀƼǚǎǍǛ ǍǊƿǇƼǍǉǊ ǋǌǄǇǊǂǁǉǄǚ I, ǭ 1.5.1 ǀǄǌǁǆǎǄƾǗ ƾ ǊǎǉǊǔǁǉǄǄ
ǈƼǔǄǉ 2006/42/ơG.
ƹǇǁǆǎǌǊǈƼƿǉǄǎǉƼǛ ǏǍǎǊǅǓǄƾǊǍǎǘ 2004/108/EG
ƠǄǌǁǆǎǄƾƼ Ǌ ǋǌǊǀǏǆǒǄǄ, ǍƾǛǃƼǉǉǊǅ Ǎ ǙǉǁǌƿǊǋǊǎǌǁƽǇǁǉǄǁǈ 2009/125/ơƭ
ƤǍǋǊǇǘǃǏǁǈǗǁ ƼǍǄǉǑǌǊǉǉǗǁ ǙǇǁǆǎǌǊǀƾǄƿƼǎǁǇǄ 50 Ɵǒ – ǎǌǁǑǐƼǃǉǊƿǊ ǎǊǆƼ,
ǆǊǌǊǎǆǊǃƼǈǆǉǏǎǗǁ, ǊǀǉǊǍǎǏǋǁǉǓƼǎǗǁ – ǍǊǊǎƾǁǎǍǎƾǏǚǎ ǎǌǁƽǊƾƼǉǄǛǈ ǆ ǙǆǊǀǄǃƼǅǉǏ
ƭǊǊǎƾǁǎǍǎƾǏǁǎ ǎǌǁƽǊƾƼǉǄǛǈ ǆ ǙǆǊǀǄǃƼǅǉǏ ǋǌǁǀǋǄǍƼǉǄǛ 547/2012 ǀǇǛ ƾǊǀǛǉǗǑ
ǉƼǍǊǍǊƾ.
ƤǍǋǊǇǘǃǏǁǈǗǁ
ǍǊƿǇƼǍǊƾƼǉǉǗǁ ǍǎƼǉǀƼǌǎǗ
Ǐ
ǀ ǌ Ǆ ǉǊǌǈǗ,
ǌ , ƾ ǓƼǍǎǉǊǍǎǄ : Ǎǈ. ǋǌǁǀǗǀǏǕǏǚ
ǌ ǀ ǀǏǕǏ
ǍǎǌƼǉǄǒǏ
RO
EC-Declaraķie de conformitate
Prin prezenta declarôm cô acest produs aĳa cum este livrat, corespunde cu urmôtoarele
prevederi aplicabile:
Directiva CE pentru maĳini 2006/42/EG
Sunt respectate obiectivele de protecķie din directiva privind joasa tensiune conform
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind maĳinile 2006/42/CE.
Compatibilitatea electromagneticô – directiva 2004/108/EG
Directivô privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE
Electromotoarele cu inducķie, de 50 Hz, utilizate – curent alternativ, motor în scurtcircuit,
cu o treaptô – sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprinĳi în Ordonanķa
640/2009.
În conformitate cu parametrii ecologici cuprinĳi în Ordonanķa 547/2012 pentru pompe de
apô.
standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedentô
LT
EB atitikties deklaracija
Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:
MašinŁ direktyvö 2006/42/EB
Laikomasi Žemos Ĕtampos direktyvos keliamŁ saugos reikalavimŁ pagal MašinŁ direktyvos
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punktö.

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk

piemĂroti harmonizĂti standarti, tai skaitò: skatĒt iepriekšĂjo lappusi

Elektromagnetinio suderinamumo direktyvö 2004/108/EB
Su energija susijusiŁ produktŁ direktyva 2009/125/EB
Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai – trifazĄs Ĕtampos, su narveliniu rotoriumi,
vienos pakopos – atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglamentö
640/2009.
Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglamentö 547/2012 dĄl vandens
siurbliŁ.
pritaikytus vieningus standartus, o bĻtent: žr. ankstesniame puslapyje

SK
ES vyhlásenie o zhode
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštrukünej série v dodanom vyhotovení
vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:
Stroje - smernica 2006/42/ES
Bezpeünostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v zmysle prílohy I, ü. 1.5.1
smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch

SL
ES – izjava o skladnosti
Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledeüim zadevnim doloüilom:

BG
Eƪ-ƠǁǆǇƼǌƼǒǄǛ ǃƼ ǍǖǊǎƾǁǎǍǎƾǄǁ
ƠǁǆǇƼǌǄǌƼǈǁ, Ǔǁ ǋǌǊǀǏǆǎǖǎ ǊǎƿǊƾƼǌǛ ǉƼ ǍǇǁǀǉǄǎǁ ǄǃǄǍǆƾƼǉǄǛ:

Direktiva o strojih 2006/42/ES
Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s
prilogo I, št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseženi.
Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES
Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo

ƨƼǔǄǉǉƼ ǀǄǌǁǆǎǄƾƼ 2006/42/EO
ƲǁǇǄǎǁ ǃƼ ǃƼǕǄǎƼ ǉƼ ǌƼǃǋǊǌǁǀƽƼǎƼ ǃƼ ǉǄǍǆǊ ǉƼǋǌǁǂǁǉǄǁ ǍƼ ǍǖǍǎƼƾǁǉǄ ǍǖƿǇƼǍǉǊ
ƫǌǄǇǊǂǁǉǄǁ I, ǭ 1.5.1 Ǌǎ ƠǄǌǁǆǎǄƾƼǎƼ ǃƼ ǈƼǔǄǉǄ 2006/42/Eƭ.
EǇǁǆǎǌǊǈƼƿǉǄǎǉƼ ǍǖǈǁǍǎǄǈǊǍǎ – ǀǄǌǁǆǎǄƾƼ 2004/108/Eƪ
ƠǄǌǁǆǎǄƾƼ ǃƼ ǋǌǊǀǏǆǎǄǎǁ, ǍƾǖǌǃƼǉǄ Ǎ ǁǉǁǌƿǊǋǊǎǌǁƽǇǁǉǄǁǎǊ 2009/125/ơƪ

Použité 50 Hz induküné elektromotory – jednostupĥové, na trojfázový striedavý prúd, s
rotormi nakrátko – zodpovedajú požiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení
640/2009.
V súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné üerpadlá.

Uporabljeni 50 Hz indukcijski elektromotorji – trifazni tok, kletkasti rotor, enostopenjski –
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 640/2009.
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne ürpalke.

ƤǃǋǊǇǃƾƼǉǄǎǁ ǄǉǀǏǆǒǄǊǉǉǄ ǁǇǁǆǎǌǊǀƾǄƿƼǎǁǇǄ 50 Hz – ǎǌǄǐƼǃǁǉ ǎǊǆ, ǎǖǌǆƼǇǛǕǄ Ǎǁ
ǇƼƿǁǌǄ, ǁǀǉǊǍǎǖǋƼǇǉǄ – ǊǎƿǊƾƼǌǛǎ ǉƼ ǄǃǄǍǆƾƼǉǄǛǎƼ ǃƼ ǁǆǊǀǄǃƼǅǉ ǉƼ ƬǁƿǇƼǈǁǉǎ
640/2009.
ƭǖƿǇƼǍǉǊ ǄǃǄǍǆƾƼǉǄǛǎƼ ǃƼ ǁǆǊǀǄǃƼǅǉ ǉƼ ƬǁƿǇƼǈǁǉǎ 547/2012 ǃƼ ƾǊǀǉǄ ǋǊǈǋǄ.

používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu

uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran

ƱƼǌǈǊǉǄǃǄǌƼǉǄ ǍǎƼǉǀƼǌǎǄ: ƾǂ. ǋǌǁǀǉƼǎƼ ǍǎǌƼǉǄǒƼ

MT
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispoŅizzjonijiet relevanti li
Čejjin:
Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE

HR
EZ izjava o sukladnosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporuüenoj izvedbi odgovaraju sljedeøim
važeøim propisima:
EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ
Ciljevi zaštite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1
smjernice o strojevima 2006/42/EZ.
Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ
Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Korišteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori – trofazni, s kratko spojenim rotorom,
jednostupanjski – odgovaraju zahtjevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.
primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu

SR
EZ izjava o usklaĀenosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporuüenoj verziji odgovaraju sledeøim
važeøim propisima:
EZ direktiva za mašine 2006/42/EZ
Ciljevi zaštite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive
za mašine 2006/42/EZ.
Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Korišøeni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori – trofazni, s kratkospojenim rotorom,
jednstepeni – odgovaraju zahtevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.
primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu

L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-VultaČČ Baxx huma konformi malAnness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.
Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-uŅu tal-enerČija
Il-muturi elettriúi b’induzzjoni ta’ 50 Hz uŅati- tliet faŅijiet, squirrel-cage, singola jissodisfaw ir-rekwiŅiti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.
b'mod partikolari: ara l-paČna ta' qabel
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