
Wilo-BM, BM-B, BM-S

Pioneering for You

2 103 933-Ed.06 / 2016-08-Wilo

lv 	 Uzstādīšanas	un	ekspluatācijas	instrukcija



 



1. att.: 

1a 1b 1c



lv Instalēšanas un ekspluatācijas instrukcijas 3



Latviski

Instalēšanas un ekspluatācijas instrukcijas Wilo-BM, BM-B, BM-S 3

Instalēšanas un ekspluatācijas instrukcijas 1 Vispārīga informācija

Par šo pamācību Oriģinālās lietošanas instrukcijas valoda ir vācu valoda. Visas pārējās 

šajā instrukcijā iekļautās valodas ir oriģinālās lietošanas instrukcijas 

tulkojums.

Uzstādīšanas un lietošanas instrukcija ietilpst produkta komplektā-

cijā. Tā vienmēr jāglabā produkta tuvumā. Precīza šajā instrukcijā 

sniegto norādījumu ievērošana ir priekšnoteikums produkta atbilsto-

šai izmantošanai un pareizi veiktai apkopei.

Uzstādīšanas un lietošanas instrukcijā sniegtā informācija atbilst pro-

dukta modelim un drošības tehnikas pamata noteikumiem un stan-

dartiem drukāšanas brīdī.

EK atbilstības deklarācija:

Viens EK atbilstības deklarācijas eksemplārs ir šīs lietošanas instrukci-

jas sastāvdaļa.

Veicot ar mums nesaskaņotas tur minēto detaļu tehniskas izmaiņas 

vai uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā minēto ražojuma/per-

sonāla drošības skaidrojumu neievērošanas gadījumā šī deklarācija 

zaudē savu spēku.

 2 Drošība Šajā lietošanas instrukcijā ir ietverti pamatnorādījumi, kas jāievēro 

produkta uzstādīšanas, ekspluatācijas un apkopes gaitā. Tādēļ ar šajā 

instrukcijā sniegto informāciju pirms ražojuma uzstādīšanas un eks-

pluatācijas uzsākšanas noteikti jāiepazīstas montierim, kā arī atbildī-

gajiem speciālistiem/operatoram.

Jāievēro ne tikai šajā punktā minētie vispārīgie drošības norādījumi, 

bet arī turpmākajos instrukcijas punktos sniegtie īpašie drošības 

norādījumi, kuriem ir pievienots īpašs brīdinājuma apzīmējums.

 2.1 Bīstamības simboli šajās drošības 

instrukcijās

Apzīmējumi: Vispārīgs brīdinājums

Elektriskās strāvas trieciena risks

PIEZĪME

Brīdinājumi APDRAUDĒJUMS!

Pēkšņa bīstama situācija.

Norādījumu neievērošana izraisa nāvi vai rada smagas fiziskas 

traumas.

BRĪDINĀJUMS!

Lietotājs var gūt (smagas) traumas. «Brīdinājums» nozīmē, ka, 

neievērojot norādījumus, pastāv iespēja gūt (smagas) traumas.

UZMANĪBU!

Pastāv briesmas, ka ražojums/iekārta var tikt sabojāta. 

«Uzmanību» attiecas uz iespējamiem ražojuma bojājumiem norāžu 

neievērošanas gadījumā.

PIEZĪME:

Svarīga norāde par produkta lietošanu. Tas arī pievērš uzmanību 

iespējamiem sarežģījumiem.
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Tieši uz ražojuma izvietotās norādes, kā, piem.,

• griešanās virziena bultiņa,

• šķidruma pieslēgumu apzīmējums,

• tipa tehnisko datu plāksnīte,

• brīdinājuma uzlīme

obligāti jāievēro un tām jābūt labi salasāmām

 2.2 Personāla kvalifikācija Personālam, kas atbild par montāžu, ekspluatāciju un apkopi, jābūt 

atbilstoši kvalificētam šo darbu veikšanai. Operatoram jānodrošina 

personāla atbildības joma, kompetence un uzraudzība. Ja personālam 

nav vajadzīgo zināšanu, tad tie attiecīgi jāapmāca un jāinstruē. Ja 

nepieciešams, iekārtas operatora uzdevumā to var veikt produkta 

ražotājs.

 2.3 Drošības noteikumu neievērošanas 

izraisītie riski

Neievērojot drošības norādījumus, tiek radīti draudi personām, videi 

un ražojumam/iekārtai. Neievērojot drošības norādījumus, tiek zau-

dēta iespēja prasīt jebkādu kaitējumu atlīdzību.

Atsevišķos gadījumos noteikumu neievērošana var izraisīt šādus ris-

kus:

• personu apdraudējumu, kas rodas elektriskas, mehāniskas vai bakte-

rioloģiskas iedarbības rezultātā,

• vides apdraudējumu, no sūcēm izplūstot bīstamām vielām,

• materiālos zaudējumus,

• svarīgu produkta/iekārtas funkciju atteici,

• Noteikto tehniskās apkopes un labošanas metožu atteici.

 2.4 Apzināta darba drošība Jāievēro šajā ekspluatācijas instrukcijā uzskaitītie drošības norādī-

jumi, esošie vietējie nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi, kā arī 

iespējamie iekārtas operatora iekšējie darba, ekspluatācijas un drošī-

bas noteikumi.

 2.5 Lietotāja drošības noteikumi Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar iero-

bežotām fiziskajām, kustību vai garīgajām spējām vai personām ar 

nepietiekamu pieredzi un/vai zināšanām par šīs ierīces lietošanu, 

izņemot, ja tās šo ierīci lieto par viņu drošību atbildīgas personas klāt-

būtnē un uzraudzībā vai arī šī persona tām ir sniegusi norādījumus par 

ierīces lietošanu.

Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi ar ierīci nerotaļājas.

• Ja produkta/iekārtas karstie vai aukstie komponenti rada apdraudē-

jumu, pasūtītājam tie jānodrošina pret aizskaršanu.

• Produkta darbības laikā nedrīkst noņemt aizsargbarjeru no kustīgajām 

daļām (piem., savienojuma elementa). 

• Bīstamu šķidrumu (piem., eksplozīvi, indīgi, karsti) sūces (piem., vārp-

stas blīvējumā) jānovērš tā, lai tās neradītu apdraudējumu personām 

un videi. Jāievēro valsts likuma noteikumi. 

• Jānovērš elektrotraumu gūšanas iespēja. Jāievēro vietējos vai vispārī-

gajos noteikumos minētie (piemēram, IEC (Starptautiskās elektroteh-

niskās komisijas), VDE (Vācijas Elektrotehniskās, elektroniskās un 

informācijas tehnikas apvienības) un vietējo energoapgādes uzņē-

mumu sniegtie norādījumi.

 2.6 Montāžas un apkopes darbu drošības 

informācija

Uzņēmumu vadībai jārūpējas, lai visus montāžas un apkopes darbus 

veiktu pilnvarots un kvalificēts personāls, kuram ir pamatīgas un dziļas 

zināšanas par ekspluatācijas instrukcijā sniegto informāciju.

Visus ar ražojumu/iekārtu saistītos darbus drīkst veikt tikai tad, kad tā 

ir izslēgta. Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā aprakstītā kār-

tība attiecībā uz ražojuma/iekārtas izslēgšanu jāievēro obligāti.

Tūlīt pēc darbu beigšanas no jauna jāpierīko vai jāpieslēdz visas drošī-

bas un aizsargierīces.
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 2.7 Rezerves daļu modificēšana un 

izgatavošana

Patvaļīga pārbūve un rezerves daļu izgatavošana apdraud produkta/

personāla drošību, un šādā gadījumā nav spēkā arī ražotāja sniegtās 

drošības garantijas. 

Izmaiņas ražojumā drīkst veikt tikai vienojoties ar ražotāju. Oriģinālās 

rezerves daļas un ražotāja apstiprinātais papildaprīkojums kalpo dro-

šībai. Citu rezerves daļu izmantošana var atceļ ražotāja atbildību par 

to lietošanas rezultātā izraisītajām sekām. 

 2.8 Nepieļaujamās ekspluatācijas 

metodes

Piegādātā ražojuma darba drošība tiek garantēta tikai ierīces eksplua-

tācijas instrukcijas «Izmantošanas joma». nodaļā sniegto norādījumu 

izpildes gadījumā. Nekādā gadījumā nedrīkst pārkāpt katalogā/datu 

lapā norādītās robežvērtības.

 3 Transportēšana un uzglabāšana

 3.1 Nosūtīšana Sūknis rūpnīcā tiek ievietots kartona kastē vai nostiprināts uz paletes, 

un ir aizsargāts pret putekļiem un mitrumu.

Transportēšanas pārbaude Saņemot sūkni, nekavējoties pārbaudīt, vai tas transportēšanas laikā 

nav bojāts. Konstatējot bojājumus, kas radušies transportēšanas laikā, 

par tiem nekavējoties jāinformē kravas pārvadātājs.

Uzglabāšana Līdz uzstādīšanai sūknis jāuzglabā sausā, no sala un mehāniskiem 

bojājumiem pasargātā vietā.

UZMANĪBU! Bojājumu rašanās risks nepareiza iepakojuma dēļ!

Ja sūknis vēlāk tiek transportēts atkārtoti, tas jāiepako droši. 

• Šim nolūkam izmantojiet oriģinālo iepakojumu vai ekvivalentu 

iepakojumu.

 3.2 Transportēšana montāžas/

demontāžas mērķiem

BRĪDINĀJUMS! Miesas bojājumu risks!

Nepareizas transportēšanas rezultātā pastāv iespēja gūt miesas 

bojājumus.

• Sūkņa transportēšana jāveic ar atļautiem kravas pacelšanas līdzek-

ļiem (piem., trīsi, krānu utt.). Tie jāpiestiprina pie sūkņa atlokiem 

un, ja nepieciešams, arī ap motora ārējo diametru (nepieciešams 

drošinātājs aizsardzībai pret noslīdēšanu!).

• Lai sūkni paceltu ar celtni, sūknis jānostiprina ar piemērotām siks-

nām, kā parādīts attēlā. Ievietojiet sūkni cilpās, kuras savilksies 

sūkņa svara ietekmē.

• Pie motora izvietotās transportēšanas cilpas paredzētas tikai vadī-

šanai iekraušanas procesā (skat. Fig.2).

• Pie motora izvietotās transportēšanas cilpas paredzētas tikai 

motora transportēšanai, nevis visa sūkņa transportēšanai.

BRĪDINĀJUMS! Lielā pašsvara izraisīts savainošanās risks!

Pats sūknis un sūkņa daļas var veidot ļoti lielu pašsvaru. Lejup krī-

tošas daļas var radīt nopietnus draudus gūt iegriezumu, saspie-

dumu, sitienu vai triecienu traumas, kuras var būt pat nāvējošas.

• Vienmēr izmantot atbilstošus kravas pacelšanas līdzekļus un sūkņa 

daļas jānodrošina pret iespējamu nokrišanu.

• Nekad neuzturieties zem kustīgām kravām.

• Pirms glabāšanas un transportēšanas, kā arī pirms visiem uzstādī-

šanas un citiem montāžas darbiem nodrošināt sūkņa stabilu pozī-

ciju vai drošu stāvokli.

Fig. 2: Sūkņa transportēšana
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 4 Izmantošanas joma

Darba uzdevums Sērijas BM, BM-B un BM-S sausā rotora sūkņus paredzēts izmantot par 

cirkulācijas sūkņiem ēku tehnikā.

Izmantošanas sfēras Tos drīkst izmantot:

• Karstā ūdens apkures sistēmās

• Dzesēšanas ūdens un aukstā ūdens cirkulācijas sistēmās

• Rūpnieciskās cirkulācijas sistēmās

• Siltumnesēju cirkulācijas sistēmās

Norādījumi apdraudējuma 

novēršanai

Sūkņi ir paredzēti uzstādīšanai un izmantošanai tikai slēgtās telpās. 

Raksturīgas montāžas vietas ir tehnikas telpas ēkās ar vairākām ēku 

tehnoloģiju instalācijām. Ierīce nav paredzēta tiešai uzstādīšanai 

citādi izmantojamās telpās (dzīvojamās un darba telpās). Nav pieļau-

jama:

• uzstādīšana ārpus telpām un izmantošana brīvā dabā

UZMANĪBU! Materiālo zaudējumu risks!

Bīstamu vielu klātbūtne var izraisīt bojājumus sūknī. Abrazīvas vie-

las (piem., smiltis) paātrina sūkņa nolietojumu. Sūkņus, kuriem nav 

sprādzienaizsardzības nodrošinājuma, nedrīkst izmantot paaugsti-

nātas sprādzienbīstamības zonās.

• Noteikumiem atbilstoša ierīces izmantošana ietver arī šīs instruk-

cijas norāžu ievērošanu.

• Jebkura cita veida izmantošana, kas neatbilst sūkņa lietošanas 

noteikumiem, ir uzskatāma par noteikumiem neatbilstošu.

 5 Produkta tehniskie dati

 5.1 Modeļa koda atšifrējums Modeļa koda atšifrējums sastāv no šādiem elementiem:

Piemērs: BM 50/170-7,5/2

BM Inline sūknis

BM-B Bronzas izpildījums

BM-S Nerūsējošā tērauda izpildījums

50 Cauruļvada savienojuma nominālais diametrs [mm]

/170 Rotora nominālais diametrs [mm]

-7,5 Motora nominālā jauda [kW]

/2 2-polu motors
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 5.2 Tehniskie parametri

Pasūtot rezerves daļas, jānorāda visi uz sūkņa un motora tehnisko 

datu plāksnītes dotie dati.

Sūknējamie šķidrumi Izmantojot ūdens un glikola maisījumus ar glikola saturu līdz 40 % (vai 

sūknējamos šķidrumus ar viskozitāti, kura atšķiras no tīra ūdens vis-

kozitātes), sūkņa sūknēšanas parametri jākoriģē atbilstoši augstākai 

viskozitātei, atkarībā no maisījuma procentuālā sastāva un šķidruma 

temperatūras. Nepieciešamības gadījumā papildus jāpielāgo motora 

jauda. Izmantot tikai firmas preces ar pretkorozijas inhibitoriem, ņemt 

vērā ražotāja norādes.

• Sūknējamā šķidrumā nedrīkst būt nosēdumi.

• Izmantojot citus šķidrumus, nepieciešama Wilo atļauja.

PIEZĪME:

Katrā gadījumā jāievēro sūknējamā šķidruma drošības informācija!

Īpašība Vērtība Piezīmes

Apgriezienu skaits 2900, 1450 1/min

Nominālie diametri DN 2900 1/min: 32-80
1450 1/min: 32-125

Cauruļu un spiediena mērīšanas pieslēgumi Atloki PN 10 EN 1092-2

Pieļaujamā min./maks. šķidruma temperatūra -10 °C līdz +90 °C, pēc pieprasījuma: 
+120 °C

Atkarībā no šķidruma

Apkārtējā gaisa min./maks. temperatūra 0 °C līdz +40 °C Augstāka vai zemāka apkār-
tējā gaisa temperatūra pēc 
pieprasījuma

Maks. pieļaujamais darba spiediens 10 bar

Aizsardzības klase F

Aizsardzības pakāpe IP 55

Atļautie sūknējamie šķidrumi Apkures ūdens atbilstoši VDI 2035
dzesēšanas/aukstais ūdens
Ūdens un glikola maisījums ar glikola til-
puma daļu līdz 40 % pie šķidruma maks. 
temperatūras: +30 °C
Citi šķidrumi pēc pieprasījuma

Standarta modelis
Standarta modelis
Standarta modelis

Pieslēgums elektrotīklam 3~400 V, 50 Hz
3~230 V, 50 Hz, līdz 3 kW iesk.

3~230 V, 50 Hz, sākot no 4 kW
3~440 - 480 V, 60 Hz

Standarta modelis
Standarta modeļa izmanto-
šanas alternatīva (bez papildu 
samaksas)
Speciālais modelis vai papildu 
aprīkojums (par papildu 
samaksu)

Rezistora sensors Speciālais modelis vai papildu 
aprīkojums (par papildu 
samaksu)

Apgriezienu skaita regulēšana Regulēšanas ierīces 
(Wilo-CC/SC-System)

Standarta modelis
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 5.3 Piegādes komplektācija • Blokveida sūknis

• Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

 5.4 Piederumi Piederumi jāpasūta atsevišķi:

• Rezistora ieslēgšanas relejs montāžai sadales skapī

 5.5 Paredzamā trokšņa emisija 

(orientējošas vērtības)

 6 Produkta apraksts un darbības 
princips

Produkta apraksts Visi šajā instrukcijā aprakstītie sūkņi ir kompakti vienpakāpes zems-

piediena centrbēdzes sūkņi. Motors un sūknis ir savienoti ar nedalītu 

vārpstu. Sūkņus var uzstādīt tieši pietiekami nofiksētā cauruļvadā vai 

novietot uz pamatnes.

Savienojumā ar regulēšanas ierīci (Wilo-CC/SC-System) sūkņu jaudu 

var regulēt bez pakāpēm. Tādējādi ir iespējama sūkņa jaudas optimāla 

pielāgošana iekārtas vajadzībām un sūkņa ekonomiska darbība.

• Sūkņa korpusam ir blokveida konstrukcija, t.i., iesūkšanas kanāla un 

spiediena puses atloki ir izvietoti, savstarpēji veidojot 90° leņķi. Visi 

sūkņu korpusi aprīkoti ar kājām. Ja motora nominālā jauda ir 5,5 kW 

vai vairāk, montāžu ieteicams veikt uz pamatnes.

 7 Montāža un pieslēgums 
elektrotīklam

Drošība BĪSTAMI! Draudi dzīvībai!

Noteikumiem neatbilstoša sūkņa montāža un pieslēgšana elektro-

tīklam var apdraudēt dzīvību.

• Darbus, kas saistīti ar pieslēgšanos elektrotīklam, drīkst veikt tikai 

kvalificēti elektriķi atbilstoši darba drošības noteikumiem!

• Ievērojiet darba drošības instrukciju!

• Izolējamām iekārtām drīkst izolēt tikai sūkņa korpusu, bet ne 

starpkorpusu un motoru. 

UZMANĪBU! Materiālo bojājumu risks!

Bojājumu risks, neatbilstoši apejoties sūkni. 

• Sūkni drīkst uzstādīt tikai speciālisti.

• Sūknējot no rezervuāra, pastāvīgi jānodrošina pietiekams šķidruma 

līmenis virs sūkņa iesūkšanas porta, lai sūknis nekādā gadījumā 

nedarbotos bez šķidruma. Jānodrošina minimālais pieplūdes spie-

diens.

 7.1 Montāža • Pirms un pēc sūkņa uzstādiet izlīdzināšanas posmu — taisnu cauruļ-

vadu. Izlīdzināšanas posma garumam jābūt vismaz 5 x DN no sūkņa 

atloka (skat. Fig.3). Tas jādara, lai izvairītos no plūsmas kavitācijas.

Skaņas spiediena līmenis pA [dB] *)

*. Skaņas spiediena līmeņa vidējā vērtība telpā uz kvadra formas mērīšanas virsmu 1 m 
attālumā no motora virsmas.

Motora jauda Sūknis ar motoru

PN [kW] 1450 min –1 2900 min –1

≤ 4,00 64 70

 5,50 − 18,5 66 75

 22,0 − 37,0 70 77
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• Montāžas darbus sākt tikai pēc tam, kad ir pabeigti visi metināšanas 

un lodēšanas darbi un, ja nepieciešams, cauruļvadu sistēmas skalo-

šana. Netīrumu rezultātā sūknis var pārstāt darboties, tas īpaši attie-

cas uz gala blīvējumu.

• Standarta sūkņi jāsargā no laika apstākļu ietekmes, tie jāuzstāda no 

sala/putekļiem pasargātā, labi ventilējamā un ne sprādzienbīstamā 

vidē.

• Sūkni uzstādīt viegli pieejamā vietā, lai atvieglotu pārbaudes/apkopes 

vai nomaiņas veikšanu.

• Vertikāli virs sūkņa jāuzstāda āķis vai cilpa ar atbilstošu celtspēju 

(sūkņa kopsvars: sk. katalogu/ datu lapu), pie kuras, veicot sūkņa 

apkopi vai remontdarbus, var nostiprināt pacelšanas mehānismu vai 

līdzīgu palīglīdzekli.

• Sūknis jāceļ, izmantojot atbilstošu kravas pārvietošanas līdzekli (sk. 3. 

nodaļu). 

• Minimālais aksiālais atstatums starp sienu un motora ventilatora pār-

segu: neierobežots montāžas atstatums, taču ne mazāks kā 250 mm 

+ ventilatora pārsega ∅.

• Pirms un aiz sūkņa jāuzstāda noslēgierīces, lai sūkņa pārbaudes vai 

nomaiņas laikā nebūtu jāiztukšo visa iekārta.

• Atpakaļplūsmas izraisīta apdraudējuma gadījumā uzstādīt pretvārstu.

• Cauruļvadus un sūkni uzstādīt bez sprieguma. Cauruļvadi jānostiprina 

tā, lai uz sūkni netiktu pārnests cauruļu svars.

• Atgaisošanas skrūvei vienmēr jābūt pavērstai uz augšu.

• Ir atļauts jebkurš uzstādīšanas stāvoklis, izņemot stāvokli «Motors uz 

leju».

Motora termināļa kārba nedrīkst būt pavērsta uz leju. Ja nepieciešams, 

motoru, resp., ievietojamo moduli pēc atbilstošā korpusa atskrūvēša-

nas var pagriezt.

UZMANĪBU! Materiālo bojājumu risks!

Bojājumu risks, neatbilstoši apejoties sūkni. 

• Pagriežot, nesabojāt korpusa blīvējumu.

 7.2 Pieslēgšana elektrotīklam

Drošība APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!

Nepareizi veicot pieslēgšanu elektrotīklam, pastāv draudi dzīvībai, 

gūstot strāvas triecienu.

• Pieslēgšanu elektrotīklam uzticiet tikai tādam elektriķim, kuru ir 

pilnvarojis vietējais energoapgādes uzņēmums un kurš darbus 

veiks atbilstoši darba drošības instrukcijai.

• Ievērojiet piederumu uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā 

sniegto informāciju!

Sagatavošana/norādes • Pieslēgšana elektrotīklam atbilstoši VDE 0730/ 1. daļai jāveic, izman-

tojot fiksētu pieslēguma vadu, kurš ir aprīkots ar kontaktierīci vai visu 

polu slēdzi ar vismaz 3 mm atstarpi starp kontaktiem.

• Lai nodrošinātu kabeļu skrūvsavienojuma spriegojuma atbrīvošanu un 

aizsardzību pret pilošu ūdeni, jāizmanto pieslēguma vads ar pietie-

kamu ārējo diametru. Atbilstoši izvietojot kabeļu skrūvsavienojumu 

vai kabeļus, nodrošināt to, ka termināļa kārbā nevar nonākt pilošs 

ūdens.

• Sūkņus izmantojot iekārtās, kurās ūdens temperatūra pārsniedz 90 °C, 

jāizmanto pieslēguma vads ar atbilstošu siltumizturību.

• Pieslēguma vads jāizvieto tā, lai tas nekādā gadījumā nenonāktu kon-

taktā ar cauruļvadu un/vai sūkņa un motora korpusu.

• Pārbaudīt elektrotīkla pieslēguma strāvas veidu un spriegumu.

• Ņemt vērā uz motora plāksnītes ar nosaukumu dotos datus.

Elektrotīkla drošinātājs: atkarīgs no motora nominālās strāvas.

Fig. 3: Izlīdzināšanas posms pirms un pēc 
sūkņa

r
5 x DN

d s

r  2,5 · (d - 2s)
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• Sūkni/iekārtu iezemēt atbilstoši priekšrakstiem.

• Pieslēgšanai elektrotīklam nepieciešamā shēma atrodas termināļa 

kārbas vākā (sk. arī 1. att.).

• Motors jānodrošina pret pārslodzi, izmantojot motora aizsardzības 

slēdzi vai rezistora ieslēgšanas releju.

Motora aizsardzības slēdža iestatīšana:

Tiešā palaide: motora nominālās strāvas iestatīšana atbilstoši uz 

motora plāksnītes ar nosaukumu dotajiem datiem,

J-Δ palaide: ja motora aizsardzības slēdzis ir pieslēgts pie vada uz J-

Δ aizsargierīces kombināciju, iestatīšana jāveic kā tiešās palaides 

gadījumā. Ja motora aizsardzības slēdzis ir pieslēgta pie motora vada 

atzara (U1/V1/W1 vai U2/V2/W2), motora aizsardzības slēdzim jāie-

stata vērtība 0,58 x motora nominālā strāva.

• Speciālā modeļa motors ir aprīkots ar rezistora sensoriem. Rezistora 

sensorus pieslēgt pie rezistora ieslēgšanas releja.

UZMANĪBU! Materiālo bojājumu risks!

Bojājumu risks, neatbilstoši apejoties sūkni. 

• Pie rezistora sensoru spailēm drīkst pieslēgt maks. 7,5 V sprie-

gumu, lielāks spriegums sabojā rezistora sensorus.

• Elektrotīkla pieslēgums pie spaiļu bloka ir atkarīgs no motora jaudas 

P2, tīkla sprieguma un ieslēgšanas veida. Savienojuma tiltiņu nepie-

ciešamo slēgumu termināļa kārbā sk. nākamajā tabulā un 1. att. 

• Pieslēdzot automātiskas darbības vadības ierīces, ņemt vērā atbil-

stošo uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukciju.

 8 Sūkņa ekspluatācijas uzsākšana • Sūknim, iesūkšanas un pieplūdes cauruļvadiem jābūt piepildītiem un 

atgaisotiem.

UZMANĪBU! Sūkņa bojājumu risks!

Darbība bez ūdens bojā gala blīvējumu.

• Nodrošiniet, lai sūknis nedarbotos bez šķidruma.

• Lai novērstu kavitācijas trokšņus un bojājumus, pie sūkņa iesūkšanas 

porta jānodrošina minimālais pieplūdes spiediens. Šis minimālais pie-

plūdes spiediens ir atkarīgs no sūkņa ekspluatācijas situācijas un dar-

bības punkta un jānosaka, vadoties pēc tiem. Minimālā pieplūdes 

spiediena būtiskākie noteikšanas parametri ir sūkņa NPSH vērtība tā 

darbības punktā un sūknējamā šķidruma tvaika spiediens.

• Sūkņus atgaisot, atskrūvējot atgaisošanas skrūves.

BRĪDINĀJUMS! Apdraudējums, ko var izraisīt zem spiediena esošs 

un ļoti karsts vai ļoti auksts šķidrums!

Atkarībā no sūknējamā šķidruma temperatūras un sistēmas spie-

diena, pilnīgi atverot atgaisošanas skrūvi, šķidrā vai tvaika veidā 

var izplūst vai spiediena ietekmē izšļākties ļoti karsts vai ļoti auksts 

sūknējamais šķidrums.

• Atveriet atgaisošanas skrūvi uzmanīgi.

1. att.

Ieslēgšanas 

veids

Motora jauda

P2 ≤ 3 kW

Motora jauda

P2 ≥ 4 kW

Tīkla spriegums Tīkla spriegums

3~230 V 3~400 V 3 ~400 V

Tiešais Δ slēgums (1a) J slēgums (1b) Δ slēgums (1a)

J-Δ palaide Izņemt 
savienojuma 
tiltiņus (1c)

Nav iespējama Izņemt savieno-
juma tiltiņus 
(1c)
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• Īslaicīgi ieslēdzot, pārbaudīt, vai griešanās virziens sakrīt ar uz motora 

(ventilatora pārsega vai atloka) redzamās bultiņas virzienu. Nepareiza 

griešanās virziena gadījumā rīkoties šādi:

• Tiešā palaide: apmainīt vietām motora spaiļu bloka 2 fāzes (piem., L1 

pret L2),

• J-Δ palaide: apmainīt vietām motora spaiļu bloka 2 tinumu tinuma 

sākumu un tinuma beigas (piem., V1 pret V2 un W1 pret W2).

• Sūknēšanas plūsma nedrīkst būt mazāka nekā maksimālās sūknēša-

nas jaudas 10 %.

• Pārbaudīt, vai strāvas stiprums nepārsniedz uz plāksnītes ar nosau-

kumu doto nominālo strāvu.

UZMANĪBU! Sūkņa bojājumu risks!

Darbība bez ūdens bojā gala blīvējumu.

• Sūknis nedrīkst darboties ilgāk nekā 5 minūtes, ja sūknēšanas 

plūsma Q=0 m³/h (noslēgvārsts aizvērts).

BRĪDINĀJUMS! Apdedzināšanās vai piesalšanas draudi, saskaroties 

ar sūkni!

Atkarībā no sūkņa vai iekārtas ekspluatācijas stāvokļa (šķidruma 

temperatūra) sūknis var kļūt ļoti karsts vai ļoti auksts. 

• Nepieskarieties sūknim tā darbības laikā! 

• Pirms darbu uzsākšanas ļaut sūknim/iekārtai atdzist.

• Veicot jebkādus darbus, jālieto aizsargapģērbs, aizsargcimdi un 

aizsargbrilles.

 9 Apkope

Drošība Apkopes un remonta darbus drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti!

Sūkņa apkopi un pārbaudi iesakām uzticēt Wilo klientu servisam.

APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!

Veicot darbus pie elektroierīcēm, pastāv dzīvībai bīstama strāvas 

trieciena gūšanas risks.

• Darbus ar elektroierīcēm drīkst veikt tikai tāds elektriķis, kuru šim 

darbam ir pilnvarojis vietējais energoapgādes uzņēmums.

• Veicot jebkādus darbus ar elektroierīcēm, atvienot tās no sprie-

guma padeves un nobloķēt pret ieslēgšanos.

• Sūkņa pieslēguma kabeļa bojājumus lūgt novērst tikai sertificētam, 

zinošam elektriķim.

APDRAUDĒJUMS! Applaucēšanās risks!

Augstās sūknējamā šķidruma temperatūras dēļ pastāv applaucēša-

nās risks.

• Ja ir augsta sūknējamā šķidruma temperatūra, sūknim pirms darbu 

veikšanas jāļauj atdzist.

 9.1 Gala blīvējums Darbības laikā var rasties minimālas pilienveida noplūdes. Reizi nedēļā 

jāveic vizuāla pārbaude. Izteiktas (nepārtrauktas) noplūdes gadījumā 

jāveic blīvējuma nomaiņa. Wilo piedāvā remonta komplektu, kurā ir 

iekļautas nomaiņai nepieciešamās detaļas.

Gala blīvējuma nomaiņa:

• Iekārtu atslēgt no sprieguma un nodrošināt, lai to nevar ieslēgt.

• Aizvērt pirms un aiz sūkņa uzstādītos slēgvārstus.

• Atverot atgaisošanas skrūvi, sūkņa spiedienu pazemināt līdz nullei.

APDRAUDĒJUMS! Applaucēšanās risks!

Augstās sūknējamā šķidruma temperatūras dēļ pastāv applaucēša-

nās risks.

• Ja ir augsta sūknējamā šķidruma temperatūra, sūknim pirms darbu 

veikšanas jāļauj atdzist.
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• Ja kabelis ir pārāk īss, lai veiktu motora demontāžu, motors jāatvieno 

no spailēm.

• Atskrūvēt motora atlokā izvietotās motora fiksācijas skrūves un 

motoru ar rotoru un vārpstas blīvējumu nocelt no sūkņa, izmantojot 

piemērotu pacelšanas mehānismu.

• Noskrūvēt rotora fiksācijas uzgriezni, noņemt zem tā esošo paplāksni 

un noņemt rotoru no sūkņa vārpstas.

• Noņemt gala blīvējumu no vārpstas.

• Rūpīgi notīrīt vārpstas salāgotās/balsta vietas. 

• No starpkorpusa atloka izņemt gala blīvējuma balsta gredzenu ar 

manšetblīvi, kā arī noņemt blīvgredzenu, un notīrīt blīvējuma vietas. 

• Starpkorpusa atloka blīvējuma vietā iespiest jaunu gala blīvējuma 

balsta gredzenu ar manšetblīvi. Kā smērvielu var izmantot standarta 

trauku mazgājamo līdzekli.

• Starpkorpusa blīvgredzenam paredzētajā vietā iemontēt jaunu blīv-

gredzenu.

• Uzbīdīt jaunu gala blīvējumu uz vārpstas līdz koniskās ligzdas galam. 

Kā smērvielu var izmantot standarta trauku mazgājamo līdzekli.

• Piemontēt rotoru ar paplāksni un uzgriezni; pievelkot, turēt pie rotora 

ārējā diametra. Izvairīties no gala blīvējuma bojājumiem, kas var ras-

ties, to sasverot.

PIEZĪME

• Ievērot norādīto skrūvju pievilkšanas griezes momentu (sk. 9.3.)

• Izmantojot piemērotu pacelšanas mehānismu, motoru ar rotoru un 

vārpstas blīvējumu uzmanīgi ievietot sūkņa korpusā un pieskrūvēt.

• Motora kabeli piestiprināt pie spailēm.

PIEZĪME

• Ievērot norādīto skrūvju pievilkšanas griezes momentu (sk. 9.3.)

 9.2 Motors Pastiprināti trokšņi gultņos un netipiska vibrācija liecina par gultņu 

nolietojumu. Gultņi vai motors jānomaina.

Motora nomaiņa: 

• Iekārtu atslēgt no sprieguma un nodrošināt, lai to nevar ieslēgt.

• Aizvērt pirms un aiz sūkņa uzstādītos slēgvārstus.

• Uzmanīgi atverot atgaisošanas skrūvi, sūkņa spiedienu pazemināt līdz 

nullei.

APDRAUDĒJUMS! Applaucēšanās risks!

Augstās sūknējamā šķidruma temperatūras dēļ pastāv applaucēša-

nās risks.

• Ja ir augsta sūknējamā šķidruma temperatūra, sūknim pirms darbu 

veikšanas jāļauj atdzist.

• Atvienot motora pieslēguma vadus. 

• Atskrūvēt motora atlokā izvietotās motora fiksācijas skrūves un 

motoru ar rotoru un vārpstas blīvējumu nocelt no sūkņa, izmantojot 

piemērotu pacelšanas mehānismu.

• Izmantojot piemērotu pacelšanas mehānismu, jauno motoru ar rotoru 

un vārpstas blīvējumu uzmanīgi ievietot sūkņa korpusā un pieskrūvēt.

PIEZĪME

• Ievērot norādīto skrūvju pievilkšanas griezes momentu (sk. 9.3.)
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 9.3 Skrūvju pievilkšanas griezes 

momenti

 10 Sūkņa darbības traucējumi, 
cēloņi un to novēršana

Traucējumu novēršanu uzticēt tikai kvalificētiem speciālistiem! 

Ņemt vērā 9. nodaļā «Apkope» ietvertos drošības norādījumus.

• Ja traucējumu neizdodas novērst, vērsties specializētā remont-

darbnīcā vai tuvākajā klientu servisa centrā, vai pārstāvniecībā.

Skrūvju savienojums Pievilkšanas 

griezes 

moments

Nm ± 10 % 

Montāžas 

instrukcija

Rotors
—
vārpsta

M10
M12

30
60

Sūkņa 
korpuss
—
Starp-
korpuss

M16 90
• Pievilkt vienmē-

rīgi pa diagonāli.

Traucējumi Cēloņi  Traucējumu novēršana

Sūknis neieslēdzas vai izslēdzas Sūknis ir nobloķēts Motoru atslēgt no sprieguma, novērst 
bloķējuma cēloni; ja motors ir nobloķēts, 
veikt motora/ievietojamā moduļa 
remontu/nomaiņu

Vaļīgas kabeļu spailes Pievilkt visas spaiļu skrūves

Drošinātāji ir bojāti Pārbaudīt drošinātājus, nomainīt bojātos 
drošinātājus

Motors ir bojāts Sazināties ar klientu servisu

Nostrādājis motora aizsardzības slē-
dzis

Veikt sūkņa spiediena puses droselēšanu 
atbilstoši nominālajai sūknēšanas plūsmai

Motora aizsardzības slēdzis iestatīts 
nepareizi

Motora aizsardzības slēdzi iestatīt atbil-
stoši uz plāksnītes ar nosaukumu dotajai 
nominālajai strāvai

Motora aizsardzības slēdža darbību 
ietekmē pārāk augsta apkārtējā gaisa 
temperatūra

Motora aizsardzības slēdzi uzstādīt citur 
vai aprīkot ar siltumizolāciju

Nostrādājis rezistora ieslēgšanas 
relejs

Pārbaudīt vai motors un ventilatora pār-
segs nav netīri un, ja nepieciešams, veikt 
tīrīšanu; pārbaudīt apkārtējā gaisa tem-
peratūru un, ja nepieciešams, izmantojot 
ventilāciju, nodrošināt apkārtējā gaisa 
temperatūru ≤ 40 °C

Sūknis darbojas ar pazeminātu jaudu Nepareizs griešanās virziens Pārbaudīt griešanās virzienu; ja nepiecie-
šams, nomainīt

Spiediena puses noslēgvārsts ir aiz-
spiests

Lēni atvērt noslēgvārstu

Apgriezienu skaits ir pārāk zems Novērst nepareizo spaiļu savienojumu
(J Δ vietā)

Iesūkšanas cauruļvadā ir gaiss Likvidēt nehermētiskās atloku vietas, 
atgaisot
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 11 Utilizācija Šī produkta pareiza utilizācija un prasībām atbilstoša otrreizējā pār-

strāde ļauj izvairīties no vides piesārņošanas, kā arī no kaitējumiem 

cilvēku veselībai.

Norādēm atbilstoša utilizācija iekļauj arī iztukšošanu un iztīrīšanu.

Eļļošanas līdzekļi ir jāsavāc. Sūkņa detaļas jāsašķiro atbilstoši materiā-

liem (metāls, plastmasa, elektronika).

1. Produkta, kā arī to sastāvdaļu utilizācijai izmantojiet sabiedriskās 

vai privātās utilizācijas sabiedrības pakalpojumus.

2. Plašāku informāciju par pareizu utilizāciju varat iegūt pilsētas paš-

valdībā, utilizācijas iestādē vai arī vietā, kur iegādājāties šo ražojumu.

NORĀDE:

Izstrādājumu vai tā daļas nedrīkst nodot sadzīves atkritumos! 

Plašāku informāciju, kas saistīta ar tēmu „Otrreizējā pārstāde” skatiet 

www.wilo-recycling.com

Sūknis rada trokšņus Nepietiekams priekšspiediens Palielināt priekšspiedienu, nodrošināt 
minimālo spiedienu pie iesūkšanas porta, 
pārbaudīt iesūkšanas kanāla aizbīdni un 
filtru un, ja nepieciešams, veikt tīrīšanu

Motora gultņi ir bojāti Wilo klientu servisam vai specializētam 
uzņēmumam uzticēt sūkņa pārbaudi un, 
ja nepieciešams, remontdarbu veikšanu

Rotors saskaras ar korpusu Pārbaudīt priekšējās virsmas un centrēju-
mus starp starpkorpusu un sūkņa korpusu 
un, ja nepieciešams, veikt tīrīšanu

Traucējumi Cēloņi  Traucējumu novēršana
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 D EG – Konformitätserklärung 

 GB EC – Declaration of conformity 
 F Déclaration de conformité CE 

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und 2004/108/EG Anhang IV,2, 
according 2006/42/EC annex II,1A and 2004/108/EC annex IV,2, 

conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE l’annexe IV,2) 

 
Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe : BM/BMB/BM-S 
Herewith, we declare that this pump type of the series:  
Par le présent, nous déclarons que le type de pompes de la série: 
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben./ 
The serial number is marked on the product site plate./ Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)  
 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: 
in its delivered state complies with the following relevant provisions: 
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève: 
 
  

EG-Maschinenrichtlinie 
EC-Machinery directive 
Directive CE relative aux machines 

2006/42/EG  
 

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der 2006/42/EG Maschinen-
richtlinie eingehalten.  
The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery 
directive 2006/42/EC. 
Les objectifs de protection (sécurité) de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectés conformément à l’annexe I, no 

5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE. 
  
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG 
Electromagnetic compatibility - directive  
Directive compatibilité électromagnétique  
   
Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte  2009/125/EG 
Energy-related products - directive  
Directive des produits liés à l’énergie   
Die verwendeten 50Hz Induktionselektromotoren - Drehstrom, Käfigläufer, einstufig - entsprechen den Ökodesign - Anforderungen 
der Verordnung 640/2009 und der Verordnung 547/2012 von Wasserpumpen. 
This applies according to eco-design requirements of the regulation 640/2009 to the versions with an induction electric motor, 
squirrel cage, three-phase, single speed, running at 50 Hz and of the regulation 547/2012 for water pumps. 
Qui s’applique suivant les exigences d’éco-conception du règlement 640/2009 aux versions comportant un moteur électrique à 
induction à cage d’écureuil, triphasé, mono-vitesse, fonctionnant à 50 Hz et, du règlement 547/2012 pour les pompes à eau, 

 
und entsprechender nationaler Gesetzgebung, 
and with the relevant national legislation, 
et aux législations nationales les transposant, 
 

 
 
 
 

angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809+A1 
as well as following harmonized standards: EN 60034-1 
ainsi qu’aux normes (européennes) harmonisées suivantes:  
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NL IT ES
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de 
volgende bepalingen:

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni 
e direttive rilevanti:

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las 
disposiciones pertinentes siguientes:

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG Direttiva macchine 2006/42/EG Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage 
I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n. 
1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

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.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE 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.

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.

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen. Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le 
pompe per acqua.

De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para 
bombas hidráulicas.

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

PT SV NO
Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os 
seguintes requisitos:

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga 
bestämmelser:

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med 
følgende relevante bestemmelser:

Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG EG�Maskindirektiv 2006/42/EG EG�Maskindirektiv 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.

Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt 
bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.

Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med 
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG�Elektromagnetisk kompatibilitet � riktlinje 2004/108/EG EG�EMV�Elektromagnetisk kompatibilitet 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  

Direktivet om energirelaterade produkter  2009/125/EG Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

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.

De använda elektriska induktionsmotorerna på 50 Hz � trefas, kortslutningsmotor, 
enstegs � motsvarar kraven på ekodesign för elektriska motorer i förordning 640/2009.

De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse � trefasevekselstrøms 
kortslutningsmotor, ettrinns � samsvarer med kravene til økodesign i forordning 
640/2009.

Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as 
bombas de água.

Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar. I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

FI DA HU
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel ségi nyilatkozat
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante 

bestemmelser:
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

EU�konedirektiivit: 2006/42/EG EU�maskindirektiver 2006/42/EG Gépek irányelv: 2006/42/EK
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan 
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i 
maskindirektivet 2006/42/EF.

A kisfeszültség  irányelv védelmi el írásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. 
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet ség irányelv: 2004/108/EK
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter Energiával kapcsolatos termékekr l szóló irányelv: 2009/125/EK
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori, 
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia.

De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer - trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trins -
opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok � háromfázisú, kalickás forgórész, 
egyfokozatú � megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek.

Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia vastaava.

I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for 
vandpumper.

A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek megfelel en.

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu. anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az el z  oldalt

CS PL RU
Prohlá�ení o shod  ES Deklaracja Zgodno ci WE     
Prohla�ujeme tímto, �e tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím 
p íslu�ným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pe n  odpowiedzialno ci , e dostarczony wyrób jest zgodny z 
nast puj cymi dokumentami:

  ,        
   :

Sm rnice ES pro strojní za ízení 2006/42/ES dyrektyw  maszynow  WE 2006/42/WE  EC    2006/42/EG
Cíle týkající se bezpe nosti stanovené ve sm rnici o elektrických za ízeních nízkého nap tí 
jsou dodr�eny podle p ílohy I, . 1.5.1 sm rnice o strojních za ízeních 2006/42/ES.

Przestrzegane s  cele ochrony dyrektywy niskonapi ciowej zgodnie z za cznikiem I, nr 
1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

  ,      
,    I,  1.5.1    

 2006/42/ G.
Sm rnice o elektromagnetické kompatibilit  2004/108/ES dyrektyw  dot. kompatybilno ci elektromagnetycznej 2004/108/WE   2004/108/EG 
Sm rnice pro výrobky spojené se spot ebou energie 2009/125/ES Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwi zanych z energi  2009/125/WE.   ,    2009/125/

Pou�ité 50Hz t ífázové induk ní motory, s klecovým rotorem, jednostup ové � vyhovují 
po�adavk m na ekodesign dle na ízení 640/2009

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz � trójfazowe, wirniki klatkowe, jed-
nostopniowe spe niaj wymogi rozporz dzenia 640/2009 dotycz ce ekoprojektu

   50  �  , 
po�adavk m na ekodesign dle na ízení 640/2009. nostopniowe � spe niaj  wymogi rozporz dzenia 640/2009 dotycz ce ekoprojektu. ,  �     
Vyhovuje po�adavk m na ekodesign dle na ízení 547/2012 pro vodní erpadla. Spe niaj  wymogi rozporz dzenia 547/2012 dotycz cego ekoprojektu dla pomp wodnych.      547/2012   

.
pou�ité harmoniza ní normy, zejména: viz p edchozí strana stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci: patrz poprzednia strona     ,   : .  

EL TR RO
    CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara ie de conformitate

     �       
  :

Bu cihaz�n teslim edildi i ekliyle a a �daki standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: Prin prezenta declar m c  acest produs a a cum este livrat, corespunde cu urm toarele 
prevederi aplicabile:

 E     2006/42/E AB-Makina Standartlar� 2006/42/EG Directiva CE pentru ma ini 2006/42/EG
           

 I, . 1.5.1       2006/42/EG.
Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e 
uygundur.

Sunt respectate obiectivele de protec ie din directiva privind joasa tensiune conform 
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind ma inile 2006/42/CE.

  E -2004/108/E Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic  � directiva 2004/108/EG
        2009/125/E Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarl� tasar�m�na ili kin yönetmelik 2009/125/AT Directiv  privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

    50 Hz � ,  
,  �       

 640/2009.

Kullan�lan 50 Hz indüksiyon elektromotorlar� � trifaze ak�m, sincap kafes motor, tek 
kademeli � 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasar�mla ilgili gerekliliklere uygundur.

Electromotoarele cu induc ie, de 50 Hz, utilizate � curent alternativ, motor în scurtcircuit, 
cu o treapt  � sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprin i în Ordonan a 
640/2009.

        547/2012  
.

Su pompalar� ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasar�ma ili kin gerekliliklere 
uygun.

În conformitate cu parametrii ecologici cuprin i în Ordonan a 547/2012 pentru pompe de 
ap .

  , :   k�smen kullan�lan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedent

ET LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst bas deklar cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele: Ar �o m s apliecin m, ka �is izstr d jums atbilst sekojo�iem noteikumiem: �iuo pa�ymima, kad �is gaminys atitinka �ias normas ir direktyvas:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Ma� nu direkt va 2006/42/EK Ma�in  direktyv  2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direkt vas dro� bas m r i tiek iev roti atbilsto�i Ma� nu direkt vas 
2006/42/EK 
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi �emos tampos direktyvos keliam  saugos reikalavim  pagal Ma�in  direktyvos 
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt .

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn tisk s savietojam bas direkt va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv  2004/108/EB
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ Direkt va 2009/125/EK par ar ene iju saist tiem produktiem Su energija susijusi  produkt  direktyva 2009/125/EB
Kasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline) 
vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori � mai str va, ssl guma rotora motors, 
vienpak pes � atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina pras b m.

Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai � trifaz s tampos, su narveliniu rotoriumi, 
vienos pakopos � atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament  
640/2009.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega. Atbilsto�i Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina pras b m denss k iem. Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament  547/2012 d l vandens 
siurbli .

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk piem roti harmoniz ti standarti, tai skait : skat t iepriek� jo lappusi pritaikytus vieningus standartus, o b tent: �r. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES � izjava o skladnosti E -   
Týmto vyhlasujeme, �e kon�trukcie tejto kon�truk nej série v dodanom vyhotovení 
vyhovujú nasledujúcim príslu�ným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede im zadevnim dolo ilom: ,      :

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES   2006/42/EO
Bezpe nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodr�iavané v zmysle prílohy I, . 1.5.1 
smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s 
prilogo I, �t. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG dose�eni.

           
 I,  1.5.1     2006/42/E .

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES E   �  2004/108/E
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo   ,    2009/125/

Pou�ité 50 Hz induk né elektromotory � jednostup ové, na trojfázový striedavý prúd, s 
rotormi nakrátko � zodpovedajú po�iadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení 
640/2009.

Uporabljeni 50 Hz indukcijski elektromotorji � trifazni tok, kletkasti rotor, enostopenjski � 
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 640/2009.

   50 Hz �  ,   
,  �        

640/2009.
V súlade s po�iadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné erpadlá. izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne rpalke.       547/2012   .

pou�ívané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prej�njo stran  : .  

MT HR SR
Dikjarazzjoni ta� konformità KE EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o uskla enosti
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispo izzjonijiet relevanti li 

ejjin:
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu enoj izvedbi odgovaraju sljede im 
va�e im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu enoj verziji odgovaraju slede im 
va�e im propisima:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ EZ direktiva za ma�ine 2006/42/EZ
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vulta  Baxx huma konformi mal-
Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Ciljevi za�tite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1 
smjernice o strojevima 2006/42/EZ.

Ciljevi za�tite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive 
za ma�ine 2006/42/EZ.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Li j G id 2009/125/KE d d tti l t ti l t l ij S j i i d l t l d t � j ij 2009/125/EZ Di kti i d l t l d t � j ij 2009/125/EZLinja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-u u tal-ener ija Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potro�nje energije 2009/125/EZ Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potro�nje energije 2009/125/EZ
Il-muturi elettri i b�induzzjoni ta� 50 Hz u ati- tliet fa ijiet, squirrel-cage, singola - 
jissodisfaw ir-rekwi iti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.

Kori�teni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori � trofazni, s kratko spojenim rotorom, 
jednostupanjski � odgovaraju zahtjevima za ekolo�ki dizajn iz uredbe 640/2009.

Kori� eni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori � trofazni, s kratkospojenim rotorom, 
jednstepeni � odgovaraju zahtevima za ekolo�ki dizajn iz uredbe 640/2009.

b'mod partikolari: ara l-pa na ta' qabel primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu
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Jdeideh 1202 2030
Lebanon
T +961 1 888910
info@wilo.com.lb

Lithuania
WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
mail@wilo.lt 

Morocco
WILO Maroc SARL
20250 Casablanca
T +212 (0) 5 22 66 09 24
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland B.V.
1551 NA Westzaan
T +31 88 9456 000
info@wilo.nl

Norway
WILO Norge AS
0975 Oslo
T +47 22 804570
wilo@wilo.no

Poland
WILO Polska Sp. z.o.o.
5-506 Lesznowola
T +48 22 7026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bombas Wilo-Salmson
Sistemas Hidraulicos Lda.
4475-330 Maia
T +351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Romania
WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. Ilfov
T +40 21 3170164
wilo@wilo.ro

Russia
WILO Rus ooo
123592 Moscow
T +7 495 7810690
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia
WILO Middle East KSA
Riyadh 11465
T +966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T +381 11 2851278
office@wilo.rs

Slovakia
WILO CS s.r.o., org. Zložka
83106 Bratislava
T +421 2 33014511
info@wilo.sk

Slovenia
WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Wilo Pumps SA Pty LTD
1685 Midrand
T +27 11 6082780
patrick.hulley@salmson.co.za

Spain
WILO Ibérica S.A.
8806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T +34 91 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden
WILO NORDIC AB
35033 Växjö
T +46 470 727600
wilo@wilo.se

Switzerland
Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T +41 61 836 80 20
info@wilo.ch

Taiwan
WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 New Taipei City
T +886 2 2999 8676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey
WILO Pompa Sistemleri
San. ve Tic. A.S¸
34956 İstanbul
T +90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina
WILO Ukraina t.o.w.
08130 Kiew
T +38 044 3937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free zone – South
PO Box 262720 Dubai 
T +971 4 880 91 77
info@wilo.ae

USA
WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 6872
info@wilo-usa.com

Vietnam
WILO Vietnam Co Ltd.
Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.vn

Wilo – International (Subsidiaries)

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com Januar 2016



Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstraße	100
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com




