
Wilo-COF-2 BL

Pioneering for You

4 212 568-Ed.08 / 2020-01-Wilo

lt  Montavimo ir naudojimo instrukcija



                         
Fig. 1: 



Fig. 2

Fig. 3



Fig. 4a

Fig. 4b





Lietuviškai

6 WILO SE 01/2020

1 Bendroji dalis .......................................................................................................................................... 7

2 Sauga ....................................................................................................................................................... 7
2.1 Nuorodų žymėjimas eksploatacijos instrukcijoje ............................................................................................... 7
2.2 Personalo kvalifikacija .......................................................................................................................................... 7
2.3 Pavojai, kylantys dėl saugaus eksploatavimo taisyklių nesilaikymo ............................................................... 7
2.4 Darbas laikantis saugos nuorodų ......................................................................................................................... 7
2.5 Eksploatacijos saugumo technika ........................................................................................................................ 7
2.6 Darbo saugos taisyklės montavimo ir techninės priežiūros darbams .............................................................. 8
2.7 Savavališkas konstrukcijos keitimas ir atsarginių dalių gamyba ...................................................................... 8
2.8 Neleistinas eksploatavimas .................................................................................................................................. 8

3 Transportavimas ir laikinasis sandėliavimas ....................................................................................... 8
3.1 Transportas montavimo / išmontavimo tikslams ............................................................................................... 8

4 Numatytoji paskirtis .............................................................................................................................. 8

5 Techninė informacija ............................................................................................................................. 8
5.1 Modelio kodo paaiškinimas ................................................................................................................................... 8
5.2 Techniniai duomenys ............................................................................................................................................. 8
5.3 Tiekimo komplektacija .......................................................................................................................................... 9
5.4 Variantai .................................................................................................................................................................. 9
5.5 Perjungimo įtaisas ................................................................................................................................................. 9
5.6 Priedai ..................................................................................................................................................................... 9

6 Aprašymas ir veikimas .......................................................................................................................... 9
6.1 Produkto aprašymas .............................................................................................................................................. 9
6.2 Eksploatavimas ...................................................................................................................................................... 9

7 Instaliacija ir prijungimas prie elektros tinklo .................................................................................... 9
7.1 Pristatymas ir montavimas ................................................................................................................................... 9
7.2 Prijungimas prie elektros tinklo .........................................................................................................................10
7.3 Hidraulinės sistemos jungimas ...........................................................................................................................10

8 Eksploatacijos pradžia .........................................................................................................................11
8.1 Bendrasis pasirengimas ir valdymo priemonės .................................................................................................11
8.2 Sistemos perdavimas eksploatuoti ....................................................................................................................11
8.3 Sistemos išjungimas ............................................................................................................................................11

9 Techninė priežiūra ...............................................................................................................................11

10 Sutrikimai, priežastys ir pašalinimas .................................................................................................12

11 Atsarginės dalys ...................................................................................................................................13

12 Utilizavimas ..........................................................................................................................................13



Lietuviškai

Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-COF-2 BL 7

1 Bendroji dalis

Apie šį dokumentą

Originali naudojimo instrukcija sudaryta prancūzų 

kalba. Visos instrukcijos kitomis kalbomis yra ori-

ginalios naudojimo instrukcijos vertimai.

Montavimo ir naudojimo instrukcija yra sudėtinė 

prietaiso dalis. Ji visada turi būti netoli prietaiso 

montavimo vietos. Tikslus šios instrukcijos laiky-

masis yra būtina prietaiso naudojimo pagal paskirtį 

ir tinkamo jo veikimo sąlyga.

Montavimo ir naudojimo instrukcija atitinka gami-

nio modelį ir pateikiant spaudai galiojančią jam 

taikomų saugos standartų versiją.

EB atitikties deklaracijos kopija yra raktinė šios 

montavimo ir naudojimo instrukcijos dalis.

Jeigu negavus mūsų leidimo atliekami šiame 

dokumente nurodytų konstrukcijų pakeitimai 

arba jeigu nesilaikoma montavimo ir naudojimo 

instrukcijoje pateiktų nurodymų dėl gaminio / 

asmenų saugos, ši deklaracija netenka galios.

2 Sauga
Šioje montavimo ir naudojimo instrukcijoje 

pateikta svarbi informacija, kurios reikia laikytis 

montuojant ir eksploatuojant įrenginį bei atliekant 

techninę priežiūrą. Todėl prieš montavimą ir per-

davimą eksploatuoti, priežiūros inžinierius ir 

kvalifikuotas darbuotojas / operatorius būtinai 

privalo perskaityti šią naudojimo instrukciją.

Būtina laikytis ne tik šiame skyriuje „Sauga“ 

pateiktų bendrųjų saugos nurodymų, bet ir kituose 

skyriuose išdėstytų pavojaus simboliais pažymėtų 

specialiųjų saugos nurodymų.

2.1 Nuorodų žymėjimas eksploatacijos instrukcijoje

Simboliai:

Bendrojo pavojaus simbolis

 Elektros įtampos pavojus

PRANEŠIMAS:

Įspėjamieji žodžiai:

PAVOJUS!

Labai pavojinga situacija.

Nesilaikant šio reikalavimo, kyla pavojus sunkiai 

susižeisti ar net žūti.

ĮSPĖJIMAS!

Naudotojas gali būti (sunkiai) sužeistas. 

„Įspėjimas“ nurodo, kad, nesilaikant šios 

instrukcijos, kyla pavojus (sunkiai) susižeisti.

PERSPĖJIMAS!

Kyla pavojus sugadinti gaminį / įrenginį. 

„Perspėjimas“ nurodo galimą pavojų apgadinti 

gaminį ir sutrikdyti jo funkcionavimą, jei nepai-

soma šios instrukcijos.

PRANEŠIMAS:

Naudingas pranešimas apie gaminio naudojimą. 

Ji taip pat išskiria galimus sunkumus.

Būtina atsižvelgti į informaciją, pateiktą tiesiogiai 

ant gaminio, pavyzdžiui,

• simbolis, nurodantis srauto / sukimosi kryptį,

• jungimo identifikatorius,

• vardinė kortelė ir

• Įspėjimo lipdukus

ir jie turi būti tokios būklės, kad šią informaciją 

būtų įmanoma perskaityti.

2.2 Personalo kvalifikacija

Įrenginį montuojantis, eksploatuojantis ir techninį 

aptarnavimą atliekantis personalas turi būti įgijęs 

šiam darbui reikalingą kvalifikaciją. Operatorius 

turi užtikrinti personalo atsakingumą, techninių 

užduočių vykdymą ir kontrolę. Jei darbuotojai 

neturi reikiamų žinių, jie turi būti apmokyti ir ins-

truktuoti. Reikalui esant, operatoriaus apmoky-

mus gali pravesti įrenginio gamintojas.

2.3 Pavojai, kylantys dėl saugaus eksploatavimo 

taisyklių nesilaikymo

Nesilaikant saugos nurodymų gali kilti pavojus 

sužaloti žmones, padaryti žalos aplinkai ir suga-

dinti gaminį / įrenginį. Nesilaikant saugos nuro-

dymų prarandama teisė teikti pretenzijas dėl 

garantijos. Nesilaikant saugos nurodymų, gali 

kilti šie pavojai:

• Pavojus žmonėms dėl elektros, mechaninių ir 

bakteriologinių veiksnių.

• Žala aplinkai nutekėjus pavojingoms medžiagoms.

• Įrenginio sugadinimas.

• Svarbių gaminio / įrenginio funkcijų triktis.

• Netinkamai atlikta privalomosios techninės 

priežiūros ir remonto eiga.

2.4 Darbas laikantis saugos nuorodų

Būtina laikytis šioje montavimo ir naudojimo ins-

trukcijoje išdėstytų saugos nurodymų, galiojančių 

nacionalinės teisės aktų dėl nelaimingų atsitikimų 

prevencijos ir visų operatoriaus vidaus darbo, nau-

dojimo ir saugos taisyklių.

2.5 Eksploatacijos saugumo technika

Šis įtaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant 

vaikus), turintiems ribotus fizinius, jutimo arba 

protinius gebėjimus arba neturintiems pakanka-

mai patirties bei žinių, nebent už jų saugą atsakin-

gas asmuo juos prižiūri arba detaliai nurodo, kaip 

naudoti įtaisą.

Vaikus reikia prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie nežaistų 

su įtaisu.

• Jei karštos ar šaltos gaminio arba įrenginio dalys 

kelia pavojų, klientas atsako už apsaugą nuo prisi-

lietimo.

• Eksploatuojant gaminį, draudžiama nuimti judan-

čių dalių (pvz., movos) apsaugą, saugančią perso-

nalą nuo šių dalių palietimo.

• Pavojingų (sprogių, nuodingų ar karštų) skysčių 

nuotėkį (pvz., iš velenų sandariklių) reikia pašalinti 

taip, kad tai nekeltų pavojaus žmonėms ir aplinkai. 

Turi būti paisoma nacionalinių įstatymų nuostatų.

• Labai degias medžiagas būtina laikyti saugiu ats-

tumu nuo gaminio.
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• Elektros srovės keliamas pavojus turi būti pašalin-

tas. Būtina laikytis vietinių ar bendrųjų [pvz., IEC, 

Lietuvos standartizacijos departamento ir pan.] 

taisyklių bei vietos energijos tiekimo bendrovių 

instrukcijų.

2.6 Darbo saugos taisyklės montavimo ir techninės 

priežiūros darbams

Operatorius privalo užtikrinti, kad visus techninės 

priežiūros ir montavimo darbus atliktų tik įgalioti ir 

kvalifikuoti darbuotojai, atidžiai perskaitę monta-

vimo ir naudojimo instrukciją ir taip įgiję pakanka-

mai žinių.

Darbus su gaminiu / įrenginiu leidžiama atlikti tik 

tada, kai jis išjungtas. Būtina laikytis montavimo ir 

naudojimo instrukcijoje aprašytos gaminio / 

įrenginio išjungimo tvarkos.

Vos baigus darbus, reikia nedelsiant vėl pritvirtinti 

ir įjungti visus saugos bei apsauginius įtaisus.

2.7 Savavališkas konstrukcijos keitimas ir 

atsarginių dalių gamyba

Savavališkas dalių modifikavimas ir neautorizuotų 

atsarginių dalių naudojimas sukelia pavojų gami-

nio / personalo saugai, be to, gamintojo pateikta 

saugos informacija netenka galios.

Gaminio modifikacijas leidžiama atlikti tik pasita-

rus su gamintoju. Sauga užtikrinama naudojant 

tik originalias atsargines dalis ir gamintojo leistus 

naudoti priedus.

Neoriginalių dalių naudojimas gamintoją visiškai 

atleidžia nuo bet kokios atsakomybės.

2.8 Neleistinas eksploatavimas

Gaminio eksploatavimo sauga garantuojama tik 

tuomet, jei įvykdomi visi 4 skyriuje pateiktos 

montavimo ir naudojimo instrukcijos reikalavimai. 

Draudžiama pasiekti arba viršyti kataloge 

(duomenų lape) nurodytas ribines vertes.

3 Transportavimas ir laikinasis sandėliavimas
Pristatytą gaminį reikia nedelsiant patikrinti, 

ar transportavimo metu jis nebuvo apgadintas. 

Radus triktį, apie ją būtina informuoti pristatymo 

kompaniją (vežėją).

Įranga turi būti gabenama naudojant autorizuotus 

krovimo įrenginius.

Pristatytą gaminį nedelsiant atidžiai apžiūrėkite, ar 

transportavimo metu jis nebuvo apgadintas. 

Radus apgadinimą, per nustatytą laiką turi būti 

atlikta atitinkama, su vežėju susijusi procedūra.

Prieš montuojant gaminį, jį reikia laikyti sausoje, 

nuo šalčio ir mechaninės žalos apsaugotoje 

vietoje.

PERSPĖJIMAS! Įrenginio sugadinimo pavojus!

Netinkamas transportavimas ir laikinasis sandė-

liavimas gali sugadinti gaminį.

• Gaminys neturi būti veikiamas žemesnės 

nei –10 °C ar didesnės nei +40 °C temperatūros.

3.1 Transportas montavimo / išmontavimo tikslams 

ĮSPĖJIMAS! Asmens sužalojimo rizika!

Netinkamas transportavimas gali sukelti 

traumą.

• Turi būti užtikrintas apkrovos stabilumas.

• Krovimo darbus turi atlikti kvalifikuotas, kom-

petentingas personalas, naudodamas autori-

zuotą įrangą.

• Tvirtinimo diržai turi būti pritvirtinti prie speci-

aliai tam sukonstruotų ąsinių varžtų arba 

apsukti aplink plieninę pagrindo plokštę. 

Lipduke ant išorinės plastiko pakuotės yra 

saugos nurodymai (Fig. 2).

• Kaupiamieji rezervuarai nėra tinkami slėgio 

kėlimo įrenginio gabenimui ir neturi būti 

naudojami krovinio tvirtinimui.

Prie kaupiamųjų rezervuarų priklijuoti lipdukai 

primena šias instrukcijas (Fig. 3).

4 Numatytoji paskirtis
Pirminė slėgio kėlimo įrenginio funkcija yra padi-

dinti slėgį gaisrinės žarnos spintelėje ir aprūpinti jį 

vandeniu tam, kad būtų apsaugoti pastatai 

(ligoninės, daugiabučiai namai, mokyklos, pramo-

ninės patalpos, komerciniai centrai ir t. t.).

Vanduo į slėgio kėlimo įrenginį gali būti tiekiamas 

iš komunalinio vandens tiekimo arba rezervuaro.

5 Techninė informacija

5.1 Modelio kodo paaiškinimas

5.2 Techniniai duomenys

• Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų

• Leidžiama vandens temperatūra: 

nuo +0 °C iki +45 °C

• Leidžiama aplinkos temperatūra: 

nuo +0 °C iki +40 °C

• Maitinimo įtampa: 3~ 400 V ±10 %

• Dažnis: 50 Hz

Pasirūpinkite, kad bendras montavimas 

atitiktų saugos standartą NF-C 15-100.

COF-2BL32-140-2.2-T-V-CPI

COF = Versija

2 = Siurblių skaičius 

BL Siurblio tipas

32 = Vardinis siurblio išleidimo angos 
skersmuo (mm)

140 = Vardinis darbaračio skersmuo (mm)

2.2 = Variklio galia (kW)

T = Maitinimo įtampa - 3~ 400 V

V Apsauga nuo sausos eigos priklauso 
nuo to, kokio tipo vandens tiekimu 
aprūpinamas slėgio kėlimo įrenginys:
V = Komunalinis vandens tiekimas
B = Rezervuaras

CPI CPI = Perjungimo įtaisas su izoliacijos 
stebėjimo prietaisu 

tuščias = Perjungimo įtaisas be 
izoliacijos stebėjimo prietaiso
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5.3 Tiekimo komplektacija

Labai svarbu, kad prieš montavimą gerai susipa-

žintumėte su visomis pagrindinėmis slėgio kėlimo 

įrenginio dalimis.

Žiūrėkite slėgio kėlimo įrenginio piešinį Fig. 1:

1. Horizontalūs monobloko siurbliai

2. Pagrindo plokštė atramai ir pritvirtinimui

3. Skydinė ir automatizavimo reguliavimo 

rankenėlė

4. Išsiurbimo paskirstymo kolektorius

5. Išleidimo paskirstymo kolektorius

6. Slėgio jutiklis

7. Manometras

8. Vandens trūkumo jungiklis (versija, kai 

naudojamas komunalinis vandens tiekimas)

9. Išleidimo čiaupas

10. Srauto jungiklis: turi būti sumontuotas pagal 

srauto tekėjimo kryptį

11. Išsiplėtimo indas (netiekiamas, užsakomas 

atskirai)

12. Aplinkvamzdžio parinktis: tiesioginis vandens 

tiekimas nenaudojant siurblių, kai komunalinio 

vandentiekio vandens slėgis yra pakankamas.

13. Moteriškas gaubtas (matmenys priklauso nuo 

modelio)

14. Vyriškas gaubtas (½")

PRANEŠIMAS:

Kiekviename siurblyje yra:

Uždaromoji sklendė išsiurbimo pusėje

Atbulinis vožtuvas ir uždaromoji sklendė išleidimo 

pusėje

Kiekviename surinkimo rezervuare yra įmontuotas 

kamštis.

5.4 Variantai 

Techninės gaminio apibrėžties metu slėgio 

kėlimo įrenginys gali būti konfigūruojamas 

pagal 2 skirtingus variantus:

1 variantas: Apsauga nuo sausos eigos

• „V“ versija (komunalinis vands tiekimas): 

Slėgio kėlimo įrenginys aprūpinamas jungikliu, 

sujungtu išsiurbimo paskirstymo kolektoriumi.

PRANEŠIMAS: MAŽIAUSIAS LEIDŽIAMAS SLĖGIS: 

1 BARAS 

• „B“ versija (rezervuaras): Slėgio kėlimo įrenginys 

turi plūdinį jungiklį, kuris yra įmontuojamas į išsi-

urbimo rezervuarą.

2 variantas: Izoliacijos stebėsenos įtaisas

• Su CPI: Perjungimo įtaisas turi CPI siurbliui ir kon-

troliuoja variklio izoliaciją bei įžeminimą. 

• PRANEŠIMAS: Ši įranga yra būtina su energija 

susijusiems gaminiams (ErP).

• Be CPI.

5.5 Perjungimo įtaisas

Perjungimo įtaisas (Fig. 1, Nr. 3) apsaugo ir 

reguliuoja slėgio kėlimo įrenginį. 

Detalesnę informaciją rasite perjungimo įtaiso 

instrukcijoje.

5.6 Priedai

Galima įsigyti šiuos priedus:

• Uždaromosios sklendės

• Vibracijos slopinimo žarnos

• Slėgio reduktorius

• Slėgio rezervuaras 

• Įsiurbimo filtro atbulinis vožtuvas

• Įspėjimo lemputė

• Paleidimo rezervuaras

Priedai užsakomi atskirai.

6 Aprašymas ir veikimas

6.1 Produkto aprašymas

Slėgio kėlimo įrenginys yra su paruoštu prijungti 

vamzdynu. Klientas turi teisingai prijungti išsiur-

bimo ir šalinimo paskirstymo kolektorius. 

Klientas taip pat turi prijungti perjungimo įtaisą 

prie maitinimo tinklo.

Atliekant jungimą prie komunalinio vandens tie-

kimo, turi būti laikomasi galiojančių teisės aktų ir 

standartų, ir, jei būtina, vandens tiekimo kompa-

nijų nurodymų. 

Be to, turi būti atsižvelgiama į vietos specifiką: 

pavyzdžiui, jei priešslėgis yra per didelis ar kintan-

tis, turi būti sumontuotas slėgio reduktorius.

6.2 Eksploatavimas

Slėgio kėlimo įrenginys yra aprūpintas 2 savaime 

nesavisiurbiais monoblokiniais siurbliais.

Siurbliai įjungiami, kai aptinkamas žemas slėgis 

(Fig. 1, Nr. 6) ir išjungiami, kai tėkmės greitis yra 

lygus nuliui (Fig. 1, Nr. 10). Nulinio srauto aptiki-

mas užtikrinamas naudojant srauto jungiklį. Jį 

sudaro jutiklis su mente, kuri įdėta į išleidimo 

paskirstymo kolektorių. Jeigu įjungiamas žarnų 

įrenginys, generuojamas srautas ir suveikia srauto 

jungiklis.

Srauto jungiklis turi būti sumontuotas įtake, žarnų 

sistemos pusėje, dešinėje (Fig. 4a) arba kairėje 

(Fig. 4b), priklausomai nuo sistemos konfigūraci-

jos.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie regulia-

vimo procesą, skaitykite perjungimo įtaiso 

montavimo ir naudojimo instrukciją. 

Siurbliai kaitosi kiekvieno įjungimo metu tam, 

kad išlaikytų veikimo laiko balansą.

7 Įrengimas ir sujungimas

7.1 Pristatymas ir montavimas

Gaminį išvyniokite ir pakuotę išmeskite aplinką 

tausojančiu būdu.

Slėgio kėlimo įrenginį montuokite lengvai prieina-

moje, gerai vėdinamoje ir nuo šalčio apsaugotoje 

patalpoje. Prieiga prie patalpos turi būti 

neužtverta.

Slėgio kėlimo įrenginio konstrukcija suteikia gali-

mybę instaliavimui virš grindų, ant kieto ir lygaus 

paviršiaus.
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Jeigu įrenginys bus montuojamas pastate, turi 

būti imamasi atitinkamų priemonių, kurios 

neleistų garsui sklisti per pastato sienas.

7.2 Prijungimas prie elektros tinklo

ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio rizika!

Prijungimas prie elektros tinklo leidžiamas tik 

vietinio elektros tiekėjo licencijuotam elektrikui 

ir vadovaujantis galiojančiomis vietinėmis 

taisyklėmis.

Atliekant prijungimą prie elektros tinklo, labai 

svarbu, kad būtų vadovaujamasi atitinkama per-

jungimo valdiklio montavimo ir naudojimo ins-

trukcija bei jungimo schema.

Apskritai turi būti laikomasi šių taisyklių:

• Tinklo įtampa turi atitikti charakteristikas, nuro-

dytas ant vardinės kortelės ir jungimo schemos 

valdymo įtaisui,

• Prijungimo prie elektros tinklo kabelis perjungimo 

įtaisui turi būti tiksliai nustatytų reikiamų dydžių, 

atsižvelgiant į bendrą slėgio kėlimo įrenginio galią 

(žr. vardinę kortelę ir techninius duomenis),

• Slėgio kėlimo įrenginys turi būti įžemintas remian-

tis taisyklėmis (t. y. remiantis vietos taisyklėmis ir 

sąlygomis); dėl to jungimai yra pažymėti atitinka-

mai (taip pat žr. jungimo schemą).

PRANEŠIMAS:

Nepamirškite prijungti slėgio kėlimo įrenginio 

pagrindo plokštę prie grindų ten, kur yra sumon-

tuotas įrenginys.

Plūdinis jungiklio jungimas (B versija)

Atskirai parduodamas plūdinis jungiklis turi būti 

įmontuotas į rezervuarą ir prijungtas prie perjun-

gimo įtaiso kabeliu su dviem laidininkais.

7.3 Hidraulinės sistemos jungimas

Vanduo slėgio kėlimo įrenginiui gali būti imamas iš 

komunalinio vandens tiekimo (versija „V“) arba iš 

rezervuaro (versija „B“) žemiau vandens apkrovos.

Norint užtikrinti tinkamą funkcionavimą, turi būti 

laikomasi tokių specifikacijų:

1. Išsiurbimo vamzdžių skersmuo negali būti 

mažesnis už siurblio skersmenį,

2. Išsiurbimo vamzdynas turi leisti sumažintąjį 

slėgį,

3. Sistema negali turėti:

• Oro įleidimo angos prieš slėgio kėlimo 

įrenginį,

• Vandens ištekėjimo angos netoli siurblio 

išsiurbimo paskirstymo kolektoriaus (jei 

reikia, toje vietoje įmontuokite priešsūkurinį 

įsiurbimo filtrą),

4. Sistema turi būti aprūpinta saugos sistema, 

kuri atjungtų įrenginius, esant vandens 

trūkumui:

• Naudojant jutiklį arba elektrodą įrenginiams, 

prijungtiems prie rezervuarų, 

• Naudojant jungiklį įrenginiams, prijungtiems 

prie komunalinio vandens tiekimo,

5. Nemontuokite automatinio išleidimo čiaupo 

slėgio kėlimo įrenginio įsiurbimo pusėje,

6. Kaip įmanoma labiau sumažinkite trinties 

nuostolius įsiurbimo pusėje, kuriuos gali 

sukelti:

• Per ilgi horizontalūs vamzdynai,

• Hidraulinės dalys, kaip antai susitraukimas, 

vamzdžio alkūnės, vožtuvai, filtrai, minkšti-

kliai ir automatinio stabdymo įrenginiai,

7. Venkite bet kokio nelygumo, dėl kurio viršuti-

niame taške galėtų susidaryti oro kamštis.

Jungimo skersmuo prie surinkimo rezervuarų yra 

nurodyta žemiau esančioje lentelėje:

Išsiurbimo ir šalinimo paskirstymo kolektoriai gali 

būti pajungti kairėje arba dešinėje pusėje. Nenau-

dojamos angos užkemšamos kamščiais (Fig. 4a ir 

Fig. 4b, 13 poz.). Kad srautas būtų aptiktas eks-

ploatacijos metu, srauto jungiklis turi būti ant ½" 

įtakas, ant išleidimo paskirstymo kolektoriaus vir-

šaus, žarnų sistemos pusėje.

Prieš pajungiant slėgio kėlimo įrenginį, 

2 surinkimo rezervuaruose įmontuokite vožtuvus, 

kad juos izoliuotumėte, kol dirbate prie sistemos.

Norint prijungti srauto jungiklį, būtina laikytis šių 

nurodymų:

• Vamzdynas turi driektis horizontaliai.

• Srauto jungiklis turi būti sumontuotas skysčio 

srauto kryptimi (žr. rodyklę ant jutiklio korpuso).

• Srauto jungiklio jutiklis turi būti įmontuotas 

vertikaliai.

• Srauto jungiklį dėkite žarnų sistemos pusėje

• Naudokite pateiktą kamštį (Fig. 4a ir Fig. 4b, 14 

poz.), kad būtų atitvertas antras įtakas, esantis ant 

išleidimo paskirstymo kolektoriaus viršaus.

PERSPĖJIMAS!

• Jei slėgio kėlimo įrenginys yra prijungtas prie 

padidinto slėgio komunalinio vandens tiekimo, 

įsitikinkite, kad įrenginys gali atlaikyti maksi-

malų siurblio slėgį, esant nuliniam tekmės grei-

čiui, ir komunalinio vandentiekio sistemos slėgį. 

Jeigu trikties priežastis ne ta, slėgio reduktorius 

turi būti įtaisytas prie slėgio kėlimo įrenginio 

išeigos.

COF Siurblių 

skaičius 

Surinkimo 

rezervuarų Ø

COF-2BL40-120 2 3"

COF-2BL40-130 2 3"

COF-2BL40-140 2 3"

COF-2BL40-160 2 3"

COF-2BL40-170 2 3"

COF-2BL40-180 2 3"

COF-2BL40-210 2 3"

COF-2BL40-220 2 3"

COF-2BL32-140 2 2"1/2

COF-2BL32-150 2 2"1/2

COF-2BL32-160 2 2"1/2

COF-2BL32-170 2 2"1/2

COF-2BL32-210 2 2"1/2

COF-2BL32-220 2 2"1/2
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• Mes primygtinai rekomenduojame ant vandens 

įtako vamzdžio sumontuoti diferencinio slėgio 

valdymo įtaisą, kad būtų išvengta slėgio svyra-

vimų prie įeigos į slėgio kėlimo įrenginį.

PERSPĖJIMAS!

• Jei slėgio kėlimo įrenginys aprūpinamas vande-

niu iš išsiurbimo rezervuaro, prašome susisiekti 

su „Wilo“ technikos ir konstrukcijos departa-

mentu. Norint užtikrinti optimalų sistemos 

funkcionavimą, reikia laikytis tam tikrų 

nurodymų, kaip antai:

• Vienam siurbliui - vienas išsiurbimo vamzdis, 

• Išsiurbimo vamzdžio skersmuo negali būti 

mažesnis už siurblio vamzdžio skersmenį,

• Išsiurbimo vamzdynas turi leisti sumažintąjį 

slėgį,

• Apribokite horizontalų išsiurbimo vamzdyno ilgį 

ir venkite bet ko, kas gali sukelti trinties suma-

žėjimą (susitraukimas, vamzdžio alkūnės ir t.t.),

• Nemontuokite oro ėmiklio prieš slėgio kėlimo 

įrenginį,

• Venkite vandens nuotekio netoli siurblio išsiur-

bimo vamzdžių (jei reikia, toje vietoje sumon-

tuokite priešsūkurinį įsiurbimo filtrą),

• Apsauga nuo žemo vandens lygio, 

• Jokio automatinio išleidimo čiaupo prieš 

siurblius,

• Pasirūpinkite, kad dėl priedų (įsiurbimo filtro 

atbulinis vožtuvas) nesumažėtų trintis,

• Pasistenkite išvengti bet kokio nelygumo, kuris 

viršuje leistų susiformuoti oro kamščiui,

• Laikydamiesi „NF S 62.201“ standarto, sumon-

tuokite paleidimo rezervuarą virš siurblių.

PRANEŠIMAS:

• Sistemoje visuomet turi būti įrengtas slėgio 

rezervuaras.

8 Eksploatacijos pradžia
Rekomenduojame, kad slėgio kėlimo įrenginio 

pirmąjį paleidimą atliktų arčiausiai jūsų esantis 

„Wilo“ garantinio ir pogarantinio aptarnavimo 

atstovas arba paprasčiausiai susisiekite su mūsų 

centriniu klientų aptarnavimo skyriumi.

8.1 Bendrasis pasirengimas ir valdymo priemonės

• Prieš pirmąjį paleidimą, patikrinkite kliento insta-

liuotą elektros instaliaciją, o ypač įžeminimą;

• patikrinkite vandens tiekimo šaltinį (pakankamai 

pripildytą rezervuarą arba atitinkamą komunalinį 

vandentiekį);

• pripildykite sistemą ir įsitikinkite jos sandarumu, 

atlikdami vizualią apžiūrą;

• atidarykite uždaromąsias sklendes ant siurblių ir 

išsiurbimo bei šalinimo vamzdžių;

• atidarykite kamščius siurblių oro išleidimo siste-

moje ir lėtai pripildykite siurblius vandeniu, kad iš 

jų visiškai pasišalintų oras.

PERSPĖJIMAS! Įrenginio sugadinimo pavojus!

Draudžiama naudoti siurblį be skysčio. Sausa 

eiga sugadins mechaninį sandariklį ir sukels 

variklio perkrovą.

• Palaikykite normalų oro slėgį membraniniame 

slėgio inde. Indo pripūtimo slėgis turi būti 0,3 baro 

žemesnis už tą, kuris įjungia siurblį (valdiklio 

meniu 1.01).

PAVOJUS!

Draudžiama viršyti didžiausią indo pripūtimo 

vertę.

• Patikrinkite siurblio sukimosi kryptį: trumpam 

paleidę (meniu 3.02 ir 3.03), patikrinkite, ar siur-

blio sukimosi kryptis atitinka rodyklę, esančią ant 

siurblio korpuso. Jei sukimosi kryptis neteisinga, 

sukeiskite dvi fazes.

PAVOJUS! Elektros smūgio rizika!

Prieš sukeisdami fazes, atjunkite nuo maitinimo 

tinklo, naudodami pagrindinį įrenginio įjungimo 

ir išjungimo jungiklį.

• Remdamiesi montavimo ir naudojimo instrukcija, 

ant perjungimo įtaiso patikrinkite ir nustatykite 

reikalingus aptarnavimo parametrus.

8.2 Sistemos perdavimas eksploatuoti

Užbaigę paruošiamuosius darbus ir atlikę visus 

patikrinimus, aprašytus 8.1 skyriuje, perskaitykite 

perjungimo įtaiso perdavimo eksploatuoti ins-

trukcijas, kad sužinotumėte jo parametrus. 

Slėgio kėlimo įrenginio išleidimo pusėje slėgio 

jutiklis nedelsiant matuoja slėgį, o srauto jungiklis 

kontroliuoja srautą: atitinkami signalai perduo-

dami perjungimo įtaisui. 

Kai priešgaisrinės žarnos spintelė yra atidaryta, 

slėgis išleidimo pusėje krenta žemiau perjungimo 

įtaiso paleidimo lygio, o pagrindinis siurblys 

pradeda veikti automatiškai.

Jei priešgaisrinės žarnos spintelė buvo atidaryta, 

o paskui uždaryta, slėgio kėlimo įrenginys 

sustabdo išleidimą. Šalinimo pusėje esantis 

srauto jungiklis įsijungia ir siurblys išsijungia 

automatiškai.

PERSPĖJIMAS!

Neleiskite siurbliui veikti ilgiau kaip vieną 

minutę, jei šalinimo vožtuvas yra uždarytas.

8.3 Sistemos išjungimas

Jei slėgio kėlimo įrenginys turi būti išjungtas 

norint atlikti techninės priežiūros darbus ar 

remontą, turi atlikti šiuos nurodymus:

• Išjunkite pagrindinį įjungimo ir išjungimo jungiklį ir 

pasirūpinkite, kad sistemos negalėtų vėl įjungti 

neįgalioti asmenys.

• Uždarykite uždaromąsias sklendes prieš ir po 

montavimo.

• Atskirkite ir nusausinkite membraninį slėginį indą.

• Jei būtina, iš sistemos pilnai išleiskite vandenį.

9 Techninė priežiūra
Techninės priežiūros ir remonto darbus gali atlikti 

tik kvalifikuoti darbuotojai!

PAVOJUS! Pavojus gyvybei!

Dirbant su elektros įtaisais, kyla mirtinos elek-

tros traumos pavojus.

Prieš pradėdami bet kokius techninio aptarna-

vimo ir remonto darbus, atjunkite įtaisą ar sis-
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temą nuo tinklo ir užtikrinkite, kad jo negalėtų 

vėl įjungti neįgalioti asmenys. Iš esmės pažeistus 

jungiamuosius kabelius leidžiama taisyti tik 

kvalifikuotam elektrikui.

Norint užtikrinti optimalią eksploatavimo saugą 

ir išlaikyti minimalius eksploatavimo kaštus, 

rekomenduojama reguliariai vykdyti patikrinimus 

ir slėgio kėlimo įrenginio techninę priežiūrą 

(žiūrėkite siurblio instrukciją ir standartą 

EN 806-5). Tam atlikti, geriausias sprendimas yra 

sudaryti techninės priežiūros subrangos sutartį 

su specialistų firma ar mūsų garantiniu ir pogaran-

tiniu aptarnavimu. 

Šie patikrinimai turi būti atliekami reguliariai:

• Įsitikinkite, kad slėgio kėlimo įrenginys yra geros 

darbinės būklės.

• Patikrinkite siurblių mechaninius sandariklius. 

Mechaniniai sandarikliai tepimui naudoja vandenį, 

kurio nedideli kiekiai gali ištekėti pro tarpiklį. Jei 

nesandarumas yra pakankamai didelis, mechaninis 

sandariklis turi būti pakeistas.

• Įsitikinkite (geriausiai būtų, kas 3 mėnesius), 

kad membraniniame slėgio inde (pasirinktas ar 

papildomas) yra palaikomas tinkamas slėgis.

Perspėjimas! Įrenginio sugadinimo pavojus!

Neįmanoma užtikrinti membraninio slėgio indo 

funkcionavimo, jei pradinis kompresinis slėgis 

yra mažas. Tai gali sukelti didelį membranos 

dilimą ir techninius gedimus.

Išjungdami sistemą ilgam laikui, vykdykite 

8.3 skyriuje pateiktus nurodymus ir nusausinkite 

visus siurblius, atidarydami drenažo kištukus prie 

siurblio kronšteino.

10 Sutrikimai, priežastys ir pašalinimas
Trikčių diagnostiką, ypač problemų, susijusių su 

siurbliais ir perjungimo įtaisais, turi atlikti išskirti-

nai tik „Wilo“ garantinio ir pogarantinio aptarna-

vimo atstovas ar firmos specialistas.

PRANEŠIMAS:

Atliekant priežiūros ir remonto darbus labai svarbu 

laikytis bendrųjų saugos nurodymų! Svarbu laiky-

kis siurblių bei perjungimo įtaiso montavimo ir 

naudojimo instrukcijų.

Pavojus! Pavojus gyvybei!

Trikčių šalinimą gali atlikti tik specialistas ir 

kvalifikuoti darbuotojai!

Laikykitės saugos nurodymų, žr. 9 skyrių 

„Techninis aptarnavimas“.

Gedimas Priežastis Šalinimas

Bent vienas iš dviejų siurblių 
nepasileidžia

Jei rezervuaras yra įsiurbimo 
režime, įsiurbiant gali būti 
įtraukta oro

Patikrinkite visų įsiurbimo vamzdžių jungimo 
sandarumą.
Įsitikinkite, kad siurbimo koštuvas yra tinkamai 
panardintas į vandenį.

Jei rezervuaras yra įsiurbimo 
režime, galimas dalykas, kad 
įsiurbimo filtro atbulinis 
vožtuvas yra pralaidus arba 
užsikirtęs

Patikrinkite vožtuvo sandarumą ir, jei būtina, ją 
pakeiskite.

Dideli trinties nuostoliai 
siurbimo pusėje

Patikrinkite trinties nuostolius ir įsitikinkite, kad jie 
atitinka siurblio NPSH priešslėgį.

Komunalinio vandes tiekimo 
priešslėgis yra per mažas arba jo 
visai nėra

Nustatykite sistemą, kad slėgio kėlimo įrenginys būtų 
aprūpintas iš rezervuaro.

Jei rezervuaras yra įsiurbimo 
režime, tuomet siurbimo aukštis 
gali būti per didelis

Įsitikinkite, kad minimalus rezervuaro lygis atitinka 
siurblio NPSH.

Įsiurbimo vamzdis užblokuotas 
arba uždarytas įsiurbimo 
paskirstymo kolektoriaus 
vožtuvas

Patikrinkite, ar atidaryta armatūra ir, jei būtina, 
išvalykite vamzdyną.

Nepasileidžia vienas siurblys Terminė variklio apsauga 
aktyvuota

Ant valdiklio turi įsižiebti siurblio „trikties“ įspėjamo 
lemputė. Patikrinkite terminės variklio apsaugos 
nustatymus ir grąžinkite juos į pradinę padėtį.

Įsijungė magnetinis galios 
saugiklis

Patikrinkite, ar variklio fazės nepatyrė trumpojo 
jungimo.
Jei reikia, pakeiskite variklį.
Galios saugiklį grąžinkite į pradinę būseną.

Siurblio velenas užblokuotas Atjunkite perjungimo įtaiso nuo tinklo, o tada 
patikrinkite, ar siurblio velenas laisvai sukasi. Jei jis 
užstrigęs, išmontuokite siurblį.

Apvijos gedimas Atjunkite atitinkamo variklio gnybtų dėžutę ir 
patikrinkite gnybtų elektros linijas bei statoriaus 
izoliaciją į žemę.
Jei reikia, pakeiskite variklį.
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Jei gedimo negalima pašalinti, būtina susisiekti 

specialistu arba su artimiausiu „Wilo“ garantinio 

ir pogarantinio aptarnavimo atstovu.

11 Atsarginės dalys
Atsarginių dalių arba remonto darbus galima užsis

akyti iš vietinio specializuoto mažmenininko ir(ar 

ba) „Wilo“ garantinio ir pogarantinio aptarnavimo.

Kad išvengtumėte užklausų ir neteisingų užsa-

kymų, su kiekvienu užsakymu pateikite visus 

vardinėje kortelėje nurodytus duomenis.

12 Utilizavimas
Informacija apie panaudotų elektrinių ir elek-

troninių produktų surinkimą

Tinkamai utilizuojant ir tinkamai perdirbant šį 

gaminį bus išvengta žalos aplinkai ir grėsmės 

žmonių sveikatai.

PRANEŠIMAS

Draudžiama utilizuoti kartu su buitinėmis

atliekomis!

Europos Sąjungoje šis simbolis gali būti ant pro-

dukto, pakuotės arba lydimuosiuose dokumentu-

ose. Jis reiškia, kad atitinkamus elektrinius ir 

elektronikos produktus draudžiama šalinti kartu 

su buitinėmis atliekomis.

Dėl susijusių senų produktų tinkamo tvarkymo, 

perdirbimo ir utilizavimo atsižvelkite į šiuos 

dalykus:

• Šiuos produktus reikia atiduoti tik tam numatytu-

ose sertifikuotuose surinkimo centruose.

• Turi būti laikomasi vietoje galiojančių taisyklių! 

Informacijos apie tinkamą utilizavimą teiraukitės 

vietos bendruomenės administracijoje, artimiau-

sioje atliekų šalinimo aikštelėje arba prekybininko, 

iš kurio įsigijote gaminį. Daugiau informacijos apie 

grąžinamąjį perdirbimą pateikta www.wilo-recy-

cling.com.

Daugiau informacijos galite rasti apsilankę 

www.wilo.com.

Galimi techniniai pakeitimai be išankstinio 

pranešimo.

Nėra slėgio išleidimo pusėje Bent vienas siurblys 
dezaktyvuotas

Žiūrėkite ankstesnį skyrių, klaida „Bent vienas iš 
dviejų siurblių nepasileidžia“ ir perskaitykite siurblio 
montavimo instrukciją.

Komunalinio vandens tiekimo 
priešslėgis mažesnis nei 
nurodytas minimalus

Susisiekite su vietiniu vandens tiekėju arba pakeiskite 
slėgio kėlimo įrenginį. Susisiekite su mumis.

Siurblys užterštas dalelėmis Išmontuokite ir išvalykite siurblį.

Varikliams nepakanka 
maitinimo įtampos

Patikrinkite įtampą ir jungimą prie variklio gnybtų.

Nereguliarus eksploatavimas, bet 
siurbliai pasileidžia dažnai

Slėgio jutiklio gedimas Patikrinkite nustatymus: jei jutiklis yra nestabilus, jis 
turi būti pakeistas.

Nepakankama įrenginio 
(arba rezervuaro) talpa

Sumontuokite papildomą sandėliavimo rezervuarą 
arba pakeiskite kitu, kuris yra didesnės talpos.

Rezervuaro preliminarus 
pripūtimo lygis netenkina

Pripūskite rezervuarą.

Vandens sandėliavimo talpa yra 
pradurta

Pakeiskite indą.

Komunalinio vandens tiekimo atveju, 
slėgio kėlimo įrenginys dažnai 
aktyvuoja žemo vandens lygio 
saugos sistemą

Vandens trūkumo jungiklio 
nustatymai yra per aukšti

Nustatykite ir pataisykite atjungimo jungiklio 
nustatymus.

Komunalinio vandens tiekimo 
priešslėgis krenta, kai pradeda 
veikti siurbliai

Nustatykite išjungimo dėl vandens trūkumo jungiklį 
iki minimumo. Jei problemos pašalinti nepavyko, 
komunalinis vandens tiekimas yra nepakankamas; 
patikrinkite manometras rodmenis, kai siurblys 
pasileidžia, arba susisiekite su komunaliniu vandens 
tiekėju.

Gedimas automatizuotame 
aptarnavime

Sugedo perjungimo įtaisas Perskaitykite perjungimo įtaiso instrukciją.

Sugedo jutiklis Patikrinkite kontaktus, jei reikia, pakeiskite abejonių 
keliantį jutiklį.

Laidai atjungti Patikrinkite visas jungtis prie perjungimo įtaiso 
jungiklio.

Sugedo srauto jungiklis Patikrinkite srauto jungiklio įjungimą ir atjungimą. 
Jeigu reikia, pakeiskite.

Nesandarus šalinimo vožtuvas Sugedusi vožtuvo membrana 
arba sandariklis

Pakeiskite vožtuvus.

Slėgio kėlimo įrenginys nesustoja 
arba nepasileidžia

Uždaryta slėgio jutiklio 
uždaromoji sklendė

Atidarykite slėgio jutiklio uždaromąją sklendę.

Siurblys neišsijungia Patikrinkite srauto jungiklį Įsitikinkite, kad srauto jungiklis yra įmontuotas 
skysčio tekmės kryptimi.

Gedimas Priežastis Šalinimas



Dortmund, 

O
ri

gi
na

ld
ec

la
ra

tio
n

/
O

ri
gi

na
l-

er
kl

är
un

g
/

D
éc

la
ra

tio
n

or
ig

in
al

e

WILO SE
Nortkirchenstra e 100
44263 Dortmund - Germany

F_
G

Q
_0

13
-3

7

(The serial number is marked on the product site plate according to the Machinery Directive 
Annex I: §1.7.4.2, b) & c) and §1.7.3. / Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des 
Produkts gemäß der Maschinenrichtlinie Anhang I angegeben: §1.7.4.2, b) & c) und §1.7.3. / 
Le numéro de série est indiqué sur la plaque signalétique du produit conformément à la 
directive «Machines», annexe I: §1.7.4.2, b) et c) et § 1.7.3.)

COF ...

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Group Quality
WILO SE
Nortkirchenstra e 100
D-44263 Dortmund

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

Person authorized to compile the technical file is:

EN IEC 63000

et aux législations nationales les transposant,

EN ISO 12100

comply also with the following relevant harmonised European standards:

EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

We, the manufacturer, declare under our sole responsability that these booster set types of the series,
Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, da  die Druckerhöhungsanlagen der Baureihen,
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de surpresseurs des séries,

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

and with the relevant national legislation,

_ Machinery 2006/42/EC
_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
_ Machines 2006/42/CE

N°2109710.05 (CE-A-S n°4137913)

H. HERCHENHEIN

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Senior Vice President - Group Quality

EN 61000-6-4:2007+A1:2011

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005

EN 60204-1

_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE

_ Restriction of the use of certain hazardous substances 2011/65/EU + 2015/863
_ Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe-Richtlinie 2011/65/EU + 2015/863
_ Limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses 2011/65/UE + 2015/863 

and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU
und gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten
et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE

_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU
_ Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2014/30/EU

Digital unterschrieben 
von Holger Herchenhein 
Datum: 2019.07.17 
08:41:36 +02'00'



(BG) - (CS) - eština
 EC/EO EU/ES PROHLÁŠENÍ O SHOD

,
.

a rovn ž spl ují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na p edcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - 
EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING  EE/EK

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

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE/CE EL/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
EU/EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS AE/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
EU/EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EU/EK-MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT

i uskla enim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az el z  oldalon szerepl , harmonizált európai szabványoknak.

(IT) - Italiano (LT) - Lietuvi  kalba
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE/CE ES/EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate 
citate a pagina precedente.

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

(LV) - Latviešu valoda (MT) - Malti
ES/EK ATBILST BAS DEKLAR CIJU DIKJARAZZJONI TA’ KONFORMITÀ UE/KE

un saska otajiem Eiropas standartiem, kas min ti iepriekš j  lappus .
kif ukoll man-normi Ewropej armoni ati li jsegwu imsemmija fil-pa na
pre edenti.

F_GQ_013-37

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE ;   sulla 
restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose 2011/65/UE + 
2015/863

Mašinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/ES ;  d l
tam tikr  pavojing  medžiag  naudojimo apribojimo 2011/65/UE + 
2015/863

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2014/30/EU ;  ograni enju uporabe odre enih opasnih tvari 
2011/65/UE + 2015/863 

Gépek 2006/42/EK ; Elektromágneses összeférhet ségre 2014/30/EU ; 
egyes veszélyes való alkalmazásának korlátozásáról  2011/65/UE + 
2015/863

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljede im prihva enim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelel ségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következ  európai irányelvek el írásainak, 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 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 pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka ši
Europos direktyv  ir jas perkelian i  nacionalini statym  nuostatus:

WILO SE ,

:

Koneet 2006/42/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2014/30/EU ;
tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta 2011/65/UE + 
2015/863

Innealra 2006/42/EC ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/AE ;
Srian ar an úsáid a bhaint as substaintí guaiseacha acu 2011/65/UE + 
2015/863

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU ; 
Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer 2011/65/UE + 2015/863 

 2006/42/  ;  2014/30/ E ;
 2011/65/UE 

+ 2015/863 

 2006/42/  ;  2014/30/ C ; 

2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
ustanovením níže uvedených evropských sm rnic a národním právním 
p edpis m, které je p ejímají:

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2014/30/EU ;
Omezení používání n kterých nebezpe ných látek 2011/65/UE + 2015/863 

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:

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE ;
Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas 
2011/65/UE + 2015/863 

Masinad 2006/42/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2014/30/EL ;
teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta 2011/65/UE + 2015/863 

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 

:

WILO SEdeklar , ka izstr d jumi, kas ir nosaukti šaj  deklar cij , atbilst 
šeit uzskait to Eiropas direkt vu nosac jumiem, k  ar  atseviš u valstu 
likumiem, kuros tie ir ietverti:

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:

Maš nas 2006/42/EK ; Elektromagn tisk s Sader bas 2014/30/ES ;  par 
dažu b stamu vielu izmantošanas ierobežošanu 2011/65/UE + 2015/863 

Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/UE ;
dwar ir-restrizzjoni tal-u u ta’ erti sustanzi perikolu i 2011/65/UE + 
2015/863



(NL) - Nederlands (PL) - Polski
EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING DEKLARACJA ZGODNO CI UE/WE

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

oraz z nastepuj cymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi 
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Român
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE/CE DECLARA IE DE CONFORMITATE UE/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 .

(SK) - Sloven ina (SL) - Slovenš ina
EÚ/ES VYHLÁSENIE O ZHODE EU/ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani.

(SV) - Svenska (TR) - Türkçe
EU/EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE AB/CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

ve önceki sayfada belirtilen uyumla t r lm  Avrupa standartlar na.

(IS) - Íslenska (NO) - Norsk
ESB/EB LEYFISYFIRLÝSING EU/EG-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu. og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

F_GQ_013-37

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

Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2014/30/ESB ;
Takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna 2011/65/UE + 2015/863 

EG–Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 
2014/30/EU ;  Begrensning av bruk av visse farlige stoffer  2011/65/UE + 
2015/863

Makine Yönetmeli i  2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeli i
2014/30/AB ;   Belirli tehlikeli maddelerin bir kullan m n  s n rland ran
2011/65/UE + 2015/863 

Ma ini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetic  2014/30/UE ; privind 
restric iile de utilizare a anumitor substan e periculoase  2011/65/UE + 
2015/863

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

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

WILO SE estne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto 
deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

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:

Strojových zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2014/30/EÚ ; obmedzení používania ur itých nebezpe ných látok
2011/65/UE + 2015/863 

Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2014/30/EU ; o 
omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi 2011/65/UE + 2015/863 

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilno ci Elektromagnetycznej 2014/30/UE ; 
sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji
2011/65/UE + 2015/863 

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

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 :

Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EU ; 
betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen
2011/65/UE + 2015/863 

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/UE ;
relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas 
2011/65/UE + 2015/863 

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

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU ; 
begränsning av användning av vissa farliga ämnen  2011/65/UE + 2015/863 
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