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1 Vispārīga informācija
1.1 Pielietojums
Sūkņi dzirdru šķidrumu transportēšanai dzīvojamā sektorā, lauksaimniecībā un rūpniecībā. Aku,
avotu, plūstošo ūdeņu, dīķu piesūknēšanai ... nevis
izmantošanai uz abesīniešu akām (iesitamām cauruļveida akām, iesitamām akām).
1.2
•
•
•

Tehniskie dati
Maksimālais darba spiediens:
10 bar
Maksimālais padeves spiediens:
6 bar
Temperatūras diapazons:
- Modelis ar blīvēm un ieliktņiem no EPDM*:
- 15° līdz + 110 °C
- Modelis ar blīvēm un ieliktņiem no VITON:
- 15° līdz + 90 °C
•	Sūknēšanas augstums:
atkarībā no sūkņa nepieciešamā kavitācijas rezerves spiediena
•	Vides temperatūra (standarts):
+ 40 °C (par augstākām temperatūrām sazinieties
ar firmas Wilo klientu dienestu)
• Trokšņa spiediena līmenis 50/60Hz 0/+3 dB(A): 66
*Izmantošana dzeramā ūdens sektorā: WRAS: Anglijas norma,
KTW : Vācijas norma.

2 Drošība

Šajā ekspluatācijas instrukcijā ir ietvertas pamata
drošības norādes, kuras ņemamas vērā veicot
iekārtas montāžu un nododot to ekspluatācijā.
Tādēļ šī ekspluatācijas instrukcija montierim, kā
arī atbildīgajam lietotājam obligāti jāizlasa pirms
iekārtas montāžas un nodošanas ekspluatācijā.
Jāņem vērā ne tikai šajā pamatpunktā Drošība
minētās vispārīgās norādes par drošības tehniku,
bet arī turpmākajos punktos uzskaitītās, īpašās
norādes par drošības tehniku.

2.1 E
 kspluatācijas instrukcijā lietoto norāžu
apzīmējumi
Šajā ekspluatācijas instrukcijā sniegtās noršades
par drošības tehniku, kuru neievērošanas gadījumā
var tikt radīti draudi personām, īpaši apzīmētas ar
vispārīgi bīstamības simbolu,
brīdinājuma par elektrospriegumu gadījumā ar
.
Norādēm par drošības tehniku, kuru neievērošanas gadījumā tiek radīti draudi iekārtai un tās
funkcijām, tiek iekļauts vārds

Atsevišķos gadījumos norāžu neievērošana var
radīt šādus draudus:
•	Svarīgu iekārtas / sūkņa funkciju atteice.
•	Personu apdraudējums, ko rada elektriska, mehāniska vai bekterioloģiks iedarbība,
•	mantas bojājumi.
2.4 N
 orādes iekārtas lietotājam par drošības tehniku
Nepieciešams ņemt vērā esošos priekšrakstus par
nelaimes gadījumu novēršanu.
Nepieciešams nodrošināt aizsardzību pret elektroenerģijas radītajiem draudiem. Jāņem vērā VDE
(Elektrotehniks, elektronikas un ifnromācijas tehnoloģiju apvienība, reģ. apv.) un vietējā energoapgādes uzņēmuma sniegtie noteikumi.
2.5 N
 orādes par drošības tehniku pārbaudes un
montāžas darbu veikšanai
Iekārtas lietotājam jānodrošina, lai visus pārbaudes un montāžas darbus veic autorizēti un kvalificēti speciālisti, kuri rūpīgi izpētot ekspluatācijas
instrukciju ir ieguvuši pietiekami daudz informācijas.
Pamatā darbus ar sūkni / iekārtu drīkst veikt tikai
dīkstāves laikā.
2.6 P
 atvaļīga pārbūve un rezerves daļu izgatavošana
Sūkņa / iekārtas izmaiņas drīkst veikt tikai vienojoties ar ražotāju. Oriģinālās rezerves daļas un
ražotāja apstiprināti piederumi garantē iekārtas
drošību. Izmantojot citas detaļas, var tikt atcelta
atbildība par izrietošajām sekām.
2.7 Neatļautie darbības veidi
Piegādātā sūkņa / iekārtas darba drošība tiek
garantēta tikai ierīces ekspluatācijas instrukcijas
1. nodaļā sniegto norādījumu izpildes gadījumā.
Katalogā/datu lapā dotās robežvērtības nekādā
gadījumā nedrīkst pārsniegt, kā arī vērtība
nedrīkst būt mazāka par norādīto robežvērtību.

3 Pārvadāšana, lietošana un uzglabāšana

Saņemot sūkni/iekārtu, nekavējoties pārbaudiet,
vai transportējot nav radušies bojājumi. Ja ir,
noteiktajā laika periodā ziņot par tiem kravu pārvadājumu uzņēmumam.

UZMANĪBU!

UZMANĪBU! .
2.2 Personāla kvalifikācija
Montāžas personālam jābūt atbilstoši kvalificētiem šo darbu veikšanai.
2.3 A
 pdraudējumi drošības norāžu neievērošanas
gadījumā
Norāžu par drošības tehniku neievērošanas gadījumā var tikt radīti draudi personām un sūknim /
iekārtai. Norāžu par drošības tehniku neievērošanas gadījumā var tik noraidītas pretenzijas pretenzijas attiecībā uz bojājumiem.
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Ja izstrādājumu paredzēts uzstādīt
vēlāk, tas jāuzglabā sausā vietā.
Izstrādājums jāaizsargā pret triecieniem
un visa veida ārēju ietekmi (mitrums,
sals utt.).

Sūknis jālieto piesardzīgi, lai netiktu mainīta iekārtas ģeometrija un noregulētais stāvoklis.
UZMANĪBU!

Sūkni nekādā gadījumā nedrīkst pacelt
aiz frekvences pārveidotāja.
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4 Produkti un piederumi

5 Uzstādīšana

4.1 Apraksts (sk. 1.-9. att.):
1 : uzņemšanas vārsts ar sūkšanas galviņu (maksimālais caurlaidības izmērs 1 mm)
2 : nosēgvārsts; sūkšanas
3 : nosēgvārsts; spiediena
4 : pretvārsts
5 : ieplūdes / atgaisošanas skrūve
6 : iztukšošanas skrūve
7 : caurules fiksators
8 : sūkšanas grozs
9 : uzpildes tvertnes
10 : ūdensvada ūdens tīkls
11 : slēdzis, slēdža veida pastiprinātājs ar drošinātājiem
12 : krāns
13 : cokols
14 : spiediena sensors
15 : membrānas tipa spiedientvertne
16 : bloķējošs membrānas tipa spiedientvertnes aizbīdnis
17 : sarkana LED
18 : zaļa LED
19 : potenciometrs
20 : pieslēgšanas skava
21 : aizsardzība pret nepietiekamu ūdens daudzumu
HA : maksimālais sūkšanas augstums
HC : minimālais pievades augstums
4.2 Sūknis
Horizontāls centrbēdzes sūknis.
Daudzpakāpju, nav patstāvīgas sūknēšanas funkcijas Ieejas / izejas atveres ar vītni.
Aksiāla ieeja, radiāla izeja uz augšu.
Vārpstu caurlaidības hermētiskusmu nodrošina
standarta kontakta blīvgredzens.
4.3 Motors ar frekvences pārveidotāju
Trīsfāzu maiņstrāvas motors, ar dieviem poliem un
frekvences pārveidotāju.
Aizsardzības pakāpe: IP 54.
Izolācijas klase: F
Darba spriegums un frekvences
Frekvence
Spriegums

50 Hz
1~230 V (± 10 %)

5.1 Uzstādīšana
Uzstādīt sūkni viegli pieejamā vietā, kas pasargāta
no ārējas ietekmes (pārmērīga lietus vai saules
iedarbība, sals) un atrodas pēc iespējas tuvāk
ņemšanas vietai.
Novietot sūkni uz cokola (13. poz.) vai tieši uz
gludas, līdzenas pamatnes. Nofiksēt sūkni, izmentojot divas atveres, kas paredzētas skrūvēm Ø M8.
UZMANĪBU!

60 Hz
1~220 V (± 6 %)

Ņemiet vērā, ka uzstādīšanas vietas augstums un transportējamā
līdzekļa temperatūra mazina sūkņa
piesūknēšanas spēju.

Augstums Augstuma Temperatūra Augstuma
meter
zudums		
zudums
0,00 m
0,00 mCL	 20 °C	 0,20 mCL
500 m
0,60 mCL	 30 °C	 0,40 mCL
1000 m
1,15 mCL	 40 °C	 0,70 mCL
			 50 °C	 1,20 mCL
			 60 °C	 1,90 mCL
			 70 °C	 3,10 mCL
			 80 °C	 4,70 mCL
			 90 °C	 7,10 mCL
			
100 °C
10,30 mCL
			
110 °C
14,70 mCL
			
120 °C
20,50 mCL
UZMANĪBU!

Ja temperatūra pārsniedz 80 °C, tad
uzstādīšana veicama padeves režīmā.

5.2 Cauruļu pieslēgumi
UZMANĪBU!

4.4 Piederumi (izvēles)
•	piesūknēšanas komplekts
• bloķēšanas iekārta
• membrānas tipa spiedientvertne
• uzņemšanas kameras
•	pretvārsts
• uzņemšanas vārsts ar sūkšanas galviņu
• kompensators
•	aizsardzība pret ūdens trūkumu
(dzeramā ūdens tīkls)
(sk. 5. att., 21. poz.)
• 	spiediena sensora regulēšanas komplekts (sensora
precizitāte: # 1 %; izmantošana starp 30 % un
100 % nolasīšanas diapazona).
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Divi varianti:
• sk. 1. att.: sūkšanas režīms.
•	sk. 2. att.: padeves režīms no uzpildīšanas tvertnes (9. poz.) vai dzeramā ūdens tīkla
(10. poz.).

Instalācijai jāiztur spiediens, kādu sūknis
rada ar maksimālo frekvenci un nulles
transportēšanas daudzumu.

Cauruļu pieslēgumi
Sūkņa  
tips
Ieejas
atvere
Izejas
atvere

MHIE
200
1»1/4 1» - (26-34)
1» 1» - (26-34)

400
1»1/2 (33-42)
1»1/4 (26-34)

800
(40-49)
(33-42)

-	Pieslēgums ar spirēlēm stiprinātām elastīgām caurulēm vai cietu cauruļvadu.
- Izmantojot piemērotus produktus, kārtīgi
noblīvēt cauruļu pieslēgumus. Sūkšanas līnijā nedrīkst iekļūt gaiss; Uzstādīt cauruļvadu
pakāpeniski, augošā secībā (2 %) (sk. 1. att.).
-	Izmantojot cietus cauruļvadus, pievērst uzmanību tam, lai sūknim vien nav jāuzņem viss cauruļu
svars. Uzstādīt balstus, proti, cauruļu fiksatorus
(sk. 1. un 2. att., 7. poz.).
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-	Sūkšanas līnijas diametrs nekādā gadījumā
nedrīkst būt mazāks par sūkņa sūkšanas / transportēšanas atvertes diametru.
-	Ierobežot sūkšanas līnijas hrizontālo garumu un
novērst visus cēloņus, kas rada spriediena zudumu
(līkumi, vārsti, sašaurinājumi u. tml.).
UZMANĪBU!

Iespējami sūkņa bojājumi!
Lai pasargātu sūkni no spiediena triecieniem,  jāuzstāda spiediena pretvārsts.

Frekvences pārveidotājā pārbaudes strāvas
kontūri, izmantojot vienkāršu izolācijas materiālu (CEI664-1), ir norobežoti no jaudas strāvas
kontūriem.
Personai, kas veic uzstādīšanu, jāpārliecinās,
ka ārējie pārbaudes strāvas kontūri (piem.:
spiediena sensors, ārējas nominālās vērtības
vadīšanas ierīce…) ir norobežoti, lai tie nenonāktu saskarē ar personām. Ja pārbaudes strāvas kontūri jāpieslēdz SELV (TBTS) drošības
noteikumiem atbilstošiem strāvas kontūriem,
nepieciešams uzstādīt papildu izolāciju, lai
atbilstu SELV (TBTS) klasifikācijai.
5.3 Elektriskie pieslēgumi
Elektriskie pieslēgumi jāuzstāda un pārbaudes
jāveic sertificētiem elektriķiem un saskaņā ar
vietējām normām.
Motora frekvences pārveidotāja elektrības īpašības (frekvence, spriegums, nominālā strāva)
atzīmētas uz motora / sūkņa specifikācijas plāksnītes. Nepieciešams pārbaudīt, vai motora frekvences pārveidotājs atbilst strāvas padeves tīklam,
kuram tas jāpieslēdz.
Frekvences pārveidotājs aprīkots ar motora
aizsargierīci. Pastāvīgi salīdzinot pašreizējo un
saglabāto datu nominālās un fakstiskās vērtības,
tiek nodrošināta pastāvīga motora un sūkņa aizsardzība.
Ja neitrālā vada pretestība ir pārāk liela, tad pirms
motora frekvences pārveidotāja jāuzstāda atbilstoša aizsargierīce.
Lai aizsargātu tīklu, iekārtā jāparedz slēdža veida
pastipriātāji ar drošinātājiem (tips GF) (sk. 1. un
2. att., 11. poz.).
Ja personu aizsardzības nolūkā nepieciešams
uzstādīt noplūdes strāvas drošības slēdzi,
izmantojiet selektīvu uz visiem strāvas veidiem
reaģējošu noplūdes strāvas drošības slēdzi ar
VDE sertifikātu!
Drošības slēdžus noregulēt atbilstoši frekvences
pārveidotāja specifikāciju plāksnītē dotajiem
datiem.
Izmantot normām atbilstošus pieslēguma kabeļus.
Iezemēt sūkni / iekārtu atbilstoši priekšraktiem.

MHIE 1~ uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija
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Frekvences pārveidotāja elektriskajam pieslēgumam jāatbilst zemāk dotajā tabulā attēlotajai
shēmai:
UZMANĪBU!

Nepareizi izveidojot pieslēgumus, frekvences pārveidotājs var tikt bojāts.

Elektrokabelis nedrīkst nonākt saskarē ar līniju
vai sūkni. Turklāt tam jābūt pilnībā aizsargātam
pret mitrumu.
Detalizēta informācija par elektriskiem pieslēgumiem - Atskrūvēt skrūves un noņemt frekvences pārveidotāja augšējo
vāku.
pieslēgšanas skava

(sk. 3. att.,
20. poz.)

L

UZMANĪBU!

6

dzīslas
Ø 2,5 mm2

PE

+24 V
Kļūdas releja
bezpotenciāla kontakts: 250 V–1 A

7 8 9 10 11 12 13 14

Ārējas ieejas/izejas

+24 V

+10 V

0V
nulle voltu

Norāde: Ikeārtas konfigurācija piegādes stāvoklī ir vai nu 1. vai 3. režīmā, vai
2. režīmā, atkarībā no vēlamā sūkņa vadības
ierīces veida. Režīmu maiņa no 1. un
3. režīmā uz 2. režīmu (vai otrādi) tiek
veikta, izmantojot programmēšanas atslēgu; nepieciešama klientu servisa darbinieku
palīdzība.

1 2 3 4 5 6

+10 V DC maks. 30 mA

Ir 3 ekspluatācijas veidi:
(sk. 3. att.)
(sk. 6. nodaļu: Ekspluatācijas sākšana)
manuālā darbināšana:
1. režīms
spiediena regulēšana:
2. režīms
darbināšana, izmantojot ārēju
vadības ierīci:
3. režīms

N

galvenais drošinātājs 20 A
Ieejas/izejas pieslēgšanas
skavas

Ieeju/izeju pieslēgums

+24 V DC maks. 30 mA

Tīkla pieslēgums
Trīs kabeļa vadus pieslēgt 3
plates pieslēguma skavām.
(fāze + neitrāls + zeme).

Iespējami iekārtas bojājumi!
Pamatojoties uz darba iestatījumiem,
nepareizi izvietota dzīsla pieslēguma
zonā var radīt frekvences pārveidotāja
bojājumus.
• Dzīslu abos tās galos atvienot no
sprieguma
• Izvilkt

WILO SE 09/2016.
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1 - Spiediena sensora pieslēgums

1

Spiediena sensors 0-10 V (**)
• 3 dzīslas (0 V / 0-10 V / +24 V)

2
0V

3

4

5

+24 V

+24 V

vai

1
0V

Spiediena sensors 4-20 mA (*)
• 2 dzīslas (4-20 mA / +24 V)
• 3 dzīslas (0 V / 4-20 mA / +24 V)

Frekvences pārveidotāja ieeju/izeju pieslēgšanas skavas
Shēma

10 V

Ieeju/izeju pieslēgums

6

4-20 mA +24 V

0V

0-10 V

+24 V

7

8

9

10

11

12

13

14

12

13

14

12

13

14

*
**

2 - Potenciometra pieslēgums

1

2

3

4

5

+24 V

0V

+24 V

2
10 V

Nominālās vērtības iestatīšaba,
izmantojot potenciometru

Frekvences pārveidotāja ieeju/izeju pieslēgšanas skavas
Shēma

6

1
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9

10

11

3

4

5

6

7

7

8

9

10

11

3

4

5

6

7

1

2

3

4

0-20 mA

0V

0-10 V

0V

5

*

+24 V

0V

+24 V

3
10 V

Nominālās vērtības iestatīšana,
izmantojot ērēju vadības ierīci
• 0-20 mA (*)
vai
• 0-10 V (**)

2

7

6

1

2

**

7
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3 - Kontroles skavu iestatījumi (7. līdz 14. skava)
Frekvences pārveidotāja ieeju/izeju pieslēguma skavas
Shēma

1

2

3

4

5

+24 V

+24 V

0V

10 V

4

6

7

8

9

10

11

6

7

8

9

10

11

6

7

8

9

10

11

6

7

8

9

10

11

6

7

8

9

10

11

12

13

14

12

13

14

12

13

14

12

13

14

12

13

14

1

2

3

4

5

+24 V

+24 V

0V

10 V

5

1

2

3

4

5

+24 V

+24 V

0V

10 V

6

1

2

3

4

5

+24 V

+24 V

0V

10 V

7

1

2

3

4

5

+24 V

+24 V

0V

Izmantojot ārēju vadības ierīci(*), iespējams
palaist un apturēt sūkni (bezpotenciāla kontakts), šai funkcija ir prioritāra attiecībā pret
citām funkcijām.
Šo ārējo vadības ierīci var noņemt, apejot skavas
(11 un 12).

10 V

4 - Iespējamie pieslēgum

*

Piemēri: pludiņa slēdzis,
ūdens trūkuma slēdzis utt.

8

1

2

3

4

5

**

+24 V

+24 V

0V

Kontakts ir atvērts= Frekvences pārveidotājs
nesaņem spriegumu vai ir
bojāts

10 V

Frekvences pārveidotājs aprīkots ar kļūdas releju
ar slēgu (**):

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Ekspluatācijas veidi un shēmas
Ekspluatācijas veidi
1. režīms
3. režīms – 0-20 mA
3. režīms – 0-10 V
2. režīms – PI vadība – sensors: 4-20 mA
2. režīms – PI vadība – sensors: 0-10 V
2. režīms – PI vadība – sensors: 4-20 mA – nominālās vērtības ārēja vadīšana:
2. režīms – PI vadība – sensors: 4-20 mA – nominālās vērtības ārēja vadīšana:
2. režīms – PI vadība – sensors: 0-10 V – nominālās vērtības ārēja vadīšana:
2. režīms – PI vadība – sensors: 0-10 V – nominālās vērtības ārēja vadīšana:
UZMANĪBU!

0-20 mA
0-10 V
0-20 mA
0-10 V

1
1
1
1
1
1

Shēmas
2 + 4
3 + 6
3 + 4
+ 2 + 4
+ 2 + 5
+ 3 + 6
+ 3 + 4
+ 3 + 7
+ 3 + 5

Iespējami mantas bojājumi!
Frekvences pārveidotāja vākam jābūt
viegli aizveramam.
• Pirms noslēgšanas rūpīgi ievietot
spraudsavienojumus frekvences pārveidotājā.

MHIE 1~ uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija
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Vadības noteikumi 2. režīmā
Sensors 4-20 mA

Sensors 0-10 V

Starp 0 un4 mA tiek pieņemts, ka kabelis ir
atvienots.

100 %
Vērtība mērvienībās % no
sensora maksimālā spiediena
mērīšanas diapazona

Vērtība mērvienībās % no
sensora maksimālā spiediena
mērīšanas diapazona

100 %

0

4 Ieejas strāvas stiprums (mA) 20

0

Ieejas spriegums (V)

10

Nominālās vērtības ārēja vadīšana 2. režīmā
Nominālā vērtība 0-20 mA

Nominālā vērtība 0-10 V

Diapazons, kurā frekvences pārveidotājs apstājas.

Diapazons, kurā frekvences pārveidotājs apstājas.

100 %

Spiediens mērvienībās
% no sensora mērīšanas
diapazona

Spiediens mērvienībās
% no sensora mērīšanas
diapazona

100 %

10 %

10 %
0

2

Ieejas strāvas stiprums (mA) 20

0

1

Ieejas spriegums (V)

10

Frekvences ārēja vadīšana 3. režīmā
Ārējais signāls 0-20 mA

Ārējais signāls 0-10 mA

Diapazons, kurā frekvences pārveidotājs apstājas.

100 %

Frekvences
pārveidotāja
frekvence

Frekvences
pārveidotāja
frekvence

100 %

40 %

40 %

0

10

Diapazons, kurā frekvences pārveidotājs apstājas.

2

Ieejas strāvas stiprums (mA) 20

0

1

Ieejas spriegums (V)

10
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6 Nodošana ekspluatācijā
UZMANĪBU!

6.2 Sagatavošanas skalošana

Ja sūknis tiek piegādāts atsevišķi, tas
nav iebūvēts mūsu montētā sistēmā, tad
piegādes konfigurācijas veids ir vai nu
1., 3. režīms, vai 2. režīms, atkarībā no
vēlamā sūkņa vadības ierīces veida.
Der iegaumēt: Režīmu maiņa no 1. un
3. režīmā uz 2. režīmu (vai otrādi) tiek
veikta, izmantojot programmēšanas atslēgu; nepieciešama klientu servisa darbinieku palīdzība.

6.1 Iestatījumi
-	Manuālajā ekspluatācijas rezīmē: 1. režīms (sk. 1.,
2. att.).
		Sūkņa ekspluatācijas punkts tiek sasniegts,
ar potenciometra palīdzību iestatot motora apgriezienu skaitu (sk. 9. att., 19. poz.) starp 40 un
100% no maksimālā apgriezienu skaita.
		Eskpluatācijas sākšanai iesakām noregulēt motora
apgirezienu skaitu uz 70 %.
-	Ar tālvadības pulti (slēdzi) var apturēt sūkni (frekvences pārveidotājs atrodas zem sprieguma).
-	Ekspluatācijas režīmā Spiediena regulēšana:
2. režīms (sk. 6., 7., 8. att.).
Pievienojot spiediena sensoru un membrānas
tipa spiedientvertni, iespējams regulēt sūkņa
spiedienu. Sensora precizitātei jābūt <1% un tas
jāizmanto tā mērīšanas diapazona robežās no
30 % līdz 100 %; Tvertnes lietderīgais tilpums
ir vismaz 8 litri.
		Membrānas tipa spiedientvertnē nav ūdens.
Membrānas tipa spiedientvertne jāuzpumpē,
līdz spiediens tajā ir par 0,3 bar mazāks nekā
sūkņa regulēšanas spiediens (Membrānas tipa
spiedientvertne un sensoru komplekts piegādāti
kā piederumi).
Spiediena regulēšanas nominālā vērtība tiek
norādīta divos veidos:
		 • Potenciometra iestatījums norāda nominālo
vērtību vērtībai no 0 līdz 100 % sensora mērījumu diapazonā. Nodošanai ekspluatācijā iesakām
noregulēt potenciometru uz 100 %.
		 • Iespējams pieslēgt ārēju signālierīci (0-10 V vai
0-20 mA), lai veiktu nominālās vērtības attālo
vadīšanu (sk. nodaļu 5.3 - Elektriskie pieslēgumi).
Norāde: Funkcija «Tilpuma noteikšana - strāva ir
nulle» ļauj apturēt sūkni.
-	IZmantojot ārējas frekvences vadības ierīces:
3. režīms (sk. 10. att.).
Potenciometram 3. režīmā nav funkciju, tomēr tas
jānoregulē uz 100%. Sūkni vada ārējs signāls.
Informācija par nodošanu ekspluatācijā: sk. spiediena paaugstināšanas iekārtas instrukciju.
Standarta darba režīmā gaismas diožu stāvokļi ir
šādi: (sk. 9. att., 1.7. un 18. poz.)
Gaismas diožu stāvoklis

zaļa LED

Frekvences pārveidotāju noslogo- iesl.
spriegums / sūknis darbojas
Frekvences pārveidotāju noslogo- iesl.
spriegums / sūknis ir apturēts

Mūsu sūkņi rūpnīcā tiek hidrauliski testēti,
tādēļ ir iespējams, ka to iekšpusē vēl ir ūdens.
Higiēnas apsvērumu dēļ pirms sūkņa ieviešanas
dzeramā ūdens tīkla, ieteicams to izskalot.
6.3 Uzpilde - atgaisošana
UZMANĪBU!

Sūkni nekad nedrīkst darbināt bez
ūdens, pat ne īsu brītiņu.

Sūkņi padeves režīmā (sk. 2. att.)
-	Aizvērt spiediena noslēgvārstu (3. poz.), atvērt
ieplūdes / atgaisošanas skrūvi (5. poz.).
-	Pakāpeniski atvērt vārstu, kas izvietots cauruļvadā pie sūkņas ieejas ( 2. poz.), un pilnībā uzpildīt
sūkni. Skūvi ieskrūvēt atpakaļ tikai pēc tam,
kad ūdens sācis plūst ārā un sūknis ir pilnībā
atgaisots.
Miesas bojājumu risks!
Strādājot ar karsto ūdeni, ūdens strūkla var
izšļākties pa atgaisošanas atveri.
Veiciet visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas un motoru / frekvences pārveidotāju!
Sūkņi sūkšanas režīmā (sk. 1. att.): Iespējami divi
varianti.
1. variants (sk. 4.1 att.)
-	Aizvērt spiediena noslēgvārstu
(sk. 1. att., 3. poz.).
-	Atvērt sūkšanas noslēgvārstu (sk. 1. att., 2. poz.).
-	Izskrūvēt ieplūdes / atgaisošanas skrūvi (sk. 1. att.,
5. poz.), kas izvietota uz sūkņa korpusa.
-	Izmantojot atverē ievietoto piltuvi, pilnībā uzpildīt
sūkni un sūkšanas līniju.
-	Pēc tam, kad ūdens sācis plūst ārā, un pēc pilnīgas
atgaisošanas jāpabeidz uzpildes process.
-	Ieskrūvēt atpakaļ ieplūdes / atgaisošanas skrūvi.
2. variants (sk. 4.2 att.)
Sūkņa uzpildi iespējams atvieglot, ja pie sūkņa
sūkšanas līnijas vertikāli tiek uzstādīta ar krānu
(12. poz.) Ø 1/2» un piltuvi aprīkota caurule.
-	Aizvērt spiediena noslēgvārstu
(sk. 1. att., 3. poz.).
- Atvērt sūkšanas noslēgvārstu (sk. 1. att., 2. poz. ).
- Atvērt krānu (sk. 4. att., 12. poz.) un ieplūdes /
atgaisošanas skrūvi (sk. 1. att., 5. poz.).
-	Pilnībā uzpildīt sūkni un piesūknēšanas līniju, līdz
ūdens bez burbuļiem izplūst pa uzpildes atveri.
-	Aizvērt krānu (sk. 4. att., 12. poz.) (tas var palikt
pie caurules), noņemt cauruli un ieskrūvēt atpakaļ
ieplūdes / atgaisošanas skrūvi.

sarkana LED
izsl.
izsl.

MHIE 1~ uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija
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6.4 Palaišana
 tkarībā no transportējamā līdzekļa temperaA
tūras un sūkņa darba cikliem virsmu temperatūra (sūknis, motors) var pārsniegt 68 °C: vajadzības gadījumā uzstādīt piemērotu personu
drošības iekārtu.
UZMANĪBU!

Ja transportēšanas strāva ir nulle, tad
sūkni ar pieslēgtu spiediena aizbīdni nedrīkst darbināt ilgāk par desmit
minūtēm.

Iesakām ievērot minimālo transportēšanas jaudu,
kas ir apm. 10% no sūkņa nominālās caurplaidības, lai sūkņa augšējā daļā netiktu iesprostotas
gāzes.
-	Atvērt spiediena noslēgvārstu un palaist sūkni.
-	Izmantojot manomentru, pārbaudīt spiedienu;
svārstību gadījumā atkārtoti izvēdināt vai uzpildīt
sūkni.
-	Pārbaudīt patērētās strāvas daudzumu. Strāvas
patēriņš maksimāli drīkst sasniegt uz sūkņa plāksnītes norādīto vērtību.

12

7 Tehniskā apkope
UZMANĪBU!

Pirms katras iejaukšanās sūknis(-ņi)
jāatvieno no sprieguma un jānodrošina
pret netīšu palaišanu.

Tehnsikās apkopes darbus nekad nedrīkst veikt, ja
sūknis darbojas. Sūknim un motoram / frekvences
pārveidotājam vienmēr jābūt tīriem.
No sala pasargātās vietās sūkni nav nepieciešams
izukšot pat tad, ja tas netiek lietots ilgāku laiku.
Lai novērstu vārpstas un hidrauliskās iekātas
bloķēšanu, sala draugu laikā sūknis jāiztukšo,
izskrūvējot iztukšošanas un ieplūdes / atgaisošanas skrūvi (1. un 2. att., 5. un 6. poz.).
Ieskrūvēt atpakaļ abas skrūves, tās nepievelkot.
Nomaiņas biežums
Norāde: šeit runa var būt tikai par ieteikumiem,
jo nomaiņas bviežums atkarīgs no grupas
ekspluatācijas apstākļiem, proti:
•	transportējamā līdzekļa temperatūras, spiediena
un kvalitātes, slēdgredzena blīvei.
•	spiediena un vides temperatūras, motoram un
citām detaļām.
•	Palaišanas biežuma: ilgstoša vai pagaidu
ekspluatācija.

WILO SE 09/2016.
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8 Darbības traucējumi
UZMANĪBU!

Pirms katras iejaukšanās atvienot sukni
no sprieguma un nodrošina pret netīšu
atkārtotu ieslēgšanu!

Visi tālāk minēto gadījumu rezultātā kļūdas
relejs izslēdzas.
Indikators

Frekvences pārveidošanas
metode

zaļa
LED

Gaidīšanas
laiks līdz
brīdim, kad
iekārta atkal
ieslēdzas

sarka- Reakcijas laiks
na LED līdz brīdim, kad
frekvences pārveidotājs
apstājas

Traucējums / iespējamie
cēloņi

Novēršana

Releja stāvoklis
Kontakts

Izsl.

Iesl.

Nav apstājies

/

Atvērts

a) Pārāk zems frekvences
pārveidotāja barošanas
ierīces spriegums.

- Pārbaudīt frekvences
pārveidotāja spriegumu pie skavām.

Izsl.

Iesl.

Tūlīt

Neieslēdzas
atkārtoti

Atvērts

b) Pārāk agsts frekvences
pārveidotāja barošanas
ierīces spriegums.

- Pārbaudīt frekvences
pārveidotāja spriegumu pie skavām.

Izsl.

Iesl.

Tūlīt

Neieslēdzas
atkārtoti

Atvērts

c) Motora īssavienojums.

Izsl.

Iesl.

<10 s

Neieslēdzas
atkārtoti

Atvērts

d) Sūknis ir pārslogots.

Izsl.

Iesl.

<60 s

Neieslēdzas
atkārtoti

Atvērts

e) Sensora kabelis
(4-20 mA) ir atvienots
(tikai 2. režīms).

- Sūkņa motoru / frekvences pārveidotāju
demontēt un uzdot
pārbaudīt vai nomainīt.
- Transportējamais
materiāls ir pārāk
blīvs un/vai viskozs.
- Pārbaudīt, vai sensora
strāvas padeve un
kabeļi ir pareizi.

Ja sūknis ir pilnībā apstājies un nepieciešama iejaukšanās, atvienojiet strāvas padeves iekārtu, nogaidiet līdz gaismas diodes (LED) pilnībā izdziest, novērsiet traucējumu un atkal pieslēdziet strāvas padevs iekārtu. Ja ir radies nopietns traucējums, tad nepieciešama klientu servisa darbinieku palīdzība.

Pirms katras iejaukšanās atvienot sūkni no
sprieguma.
Ja šķidrums ir toksisks, korodīvs vai cilvēkiem
bīstams, par to jāinformē firma WILO vai autorizēta labošanas darbnīca. Tādā gadījumā sūknis
jāiztīra, lai garantētu labošanas speciālistam
absolūtu drošību

MHIE 1~ uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

Ja darbības raucējumu nevar novērst, sazinieties ar
specializētu meistaru vai vietējo firmas WILO klientu
dienestu.
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Citi sūkņa traucējumi, kurus frekvences pārveidotājs neatpazīst.
Traucējumi

Cēloņi

Novēršana

8.1 Sūknis darbojas,
taču nesūknē

a) sūknis nedarbojas pietiekami ātri:

a) Pārbaudīt, vai iestatīta pareiza nominālā vērtība
(nominālo vērtību punkti sakrīt).
b) Izjaukt sūkni, nomainīt bojātās detaļas, iztīrīt.

b) iekšējos elementus nobloķējuši
svešķermeņi:
c) bloķēta sūkšanas līnija:
d) pa sūkšanas līniju ieplūst gaiss:
e) sūknis ir tukšs:
f) piesūknēšanas spiediens ir pārāk
vājš, rodas kavitācijas skaņas:

8.2 Sūknis vibrē

a) slikti nostiprināts uz cokola:
b) svešķermeņi bloķē sūkni:
c) smaga sūkņa rotācija:
a) nepietiekams motora ātrums:

8.3 Sūknis nenodrošina pietiekamu spiedienu

8.4 Caurlaidība nav
vienmērīga

b) motors ir bojāts:
c) nepietiekama sūkņa ventilācija:
d) iztukšošanas skrūve nav pilnībā
izskrūvēta:
a) nav ievērots sūkšanas augstums
(Ha):
b) sūkšanas līnijas diametrs ir mazāks
nekā sūkņa diametrs:
c) sūkšanas grozs un sūkšanas līnija ir
daļēji bloķēti:

c) Iztīrīt visas caurules.
d) Pārbaudīt visu cauruļvadu līdz sūknim hermētiskumu un
noblīvēt.
e) No jauna uzpildīt sūkni. Pārbaudīt uzņemšanas vārsta
hermētiskumu.
f) Pārāk liels sūkšanas spiediena zudums vai pārāk liels
sūkšanas augstums.
(Pārbaudīt uzstādītā sūkņa un iekārtas nepieciešamās
kavitācijas spiediena rezerves lielumu).
a) Pārbaudīt cokola skrūvju uzgriežņus un pievilkt.
b) Izjaut sūkni un iztīrīt.
c) Pārbaudīt, vai sūknis brīvi griežas, neradot pārmērīgu
pretestību.
a) Pārbaudīt, vai iestatīta pareiza nominālā vērtība
(nominālo vērtību punkti sakrīt).
b) Uzdot nomainīt motoru / frekvences pārveidotāju.
c) atvērt sūkņa iztukšošanas krānu un atgaisot sūkni, līdz
sistēmā nav neviena gaisa burbuļa.
d) Pārbaudīt iztukšošanas skrūvi un vajadzības gadījumā
ieskrūvēt to.
a) Apskatīt šajā ekspluatācijas instrukcijā minētos
uzstādīšanas noteikumus un ieteikumus.
b) Sūkšanas līnijas diametram jāsakrīt ar sūkņa izejas
atveres diametru.
c) Demontēt un iztīrīt.

9 Rezerves daļas
Rezerves daļas pasūtāmas pie vietējā izplatītāja
un/vai firmas Wilo klientu servisā. Lai novērstu
nevajadzīgu jautājumu vai kļūdainu pasūtījumu
rašanos, pasūtot norādiet uz specifikāciju plāksnītes dotos datus.
Paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas!

14

WILO SE 09/2016.

EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE
Als Hersteller erklären wir hiermit, dass die Pumpenbauarten der Baureihe
We, the manufacturer, declare that the pump types of the series
Nous, fabricant, déclarons que les types de pompes de la série

MHIE…/M…

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2
und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked
on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of
the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit
en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l’annexe I de la Directive
Machines.)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen :
In their delivered state comply with the following relevant directives :
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :
_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
_ Machinery 2006/42/EC
_ Machines 2006/42/CE
und gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU ab 20 April 2016 eingehalten
and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU from April 20th 2016
et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/EU à partir du 20/04/2016

_ Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2014/30/EU ab 20 April 2016
_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU from April 20th 2016
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE à partir du 20 avril 2016

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,
sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :
EN 809+A1

EN 60034-1
EN 60204-1

EN 61800-5-1

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Person authorized to compile the technical file is :
Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Dortmund,

EN 61800-3+A1:2012

Division Clean and Waste Water
Quality Manager - PBU Multistage
WILO SALMSON FRANCE SAS
80 Bd de l'Industrie - CS 90527
F-53005 Laval Cedex






H. HERCHENHEIN
Senior Vice President - Group ITQ

WILO SE
44263 Dortmund - Germany

N°2117799.02 (CE-A-S n°4170921)

(BG) - български език

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ EO

(CS) - Čeština

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

WILO SE декларират, че продуктите посочени в настоящата декларация
съответстват на разпоредбите на следните европейски директиви и
приелите ги национални законодателства:

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají
ustanovením níže uvedených evropských směrnic a národním právním
předpisům, které je přejímají:

Машини 2006/42/ЕО ; Електромагнитна съвместимост 2014/30/ЕО

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2014/30/ES

както и на хармонизираните европейски стандарти, упоменати на
предишната страница.

a rovněž splňují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených
na předcházející stránce.

(DA) - Dansk

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

(EL) - Ελληνικά

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EK

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 δηλώνει ότι τα προϊόντα που ορίζονται στην παρούσα ευρωπαϊκά
δήλωση είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω οδηγιών και τις
εθνικές νομοθεσίες στις οποίες έχει μεταφερθεί:

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EF

Μηχανήματα 2006/42/ΕΚ ; Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΚ

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

και επίσης με τα εξής εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται
στην προηγούμενη σελίδα.

(ES) - Español

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

(ET) - Eesti keel

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

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/CE

Masinad 2006/42/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2014/30/EÜ

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud
armonizadas citadas en la página anterior.
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

(GA) - Gaeilge

EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

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:

Koneet 2006/42/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2014/30/EY

Innealra 2006/42/EC ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/EC

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

EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI
WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa
sljedećim prihvaćenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

(HU) - Magyar

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt
termékek megfelelnek a következő európai irányelvek előírásainak, valamint
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost smjernica 2014/30/EZ

Gépek 2006/42/EK ; Elektromágneses összeférhetőségre 2014/30/EK

i usklađenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.

valamint az előző oldalon szereplő, harmonizált európai szabványoknak.

(IS) - Íslenska

EB LEYFISYFIRLÝSING

(IT) - Italiano

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

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

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

Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2014/30/EB

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/CE

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu.

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

(LT) - Lietuvių kalba

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

(LV) - Latviešu valoda

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka šių
Europos direktyvų ir jas perkeliančių nacionalinių įstatymų nuostatus:

WILO SEdeklarē, ka izstrādājumi, kas ir nosaukti šajā deklarācijā, atbilst
šeit uzskaitīto Eiropas direktīvu nosacījumiem, kā arī atsevišķu valstu
likumiem, kuros tie ir ietverti:

Mašinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/EB

Mašīnas 2006/42/EK ; Elektromagnētiskās Saderības 2014/30/EK

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

un saskaņotajiem Eiropas standartiem, kas minēti iepriekšējā lappusē.
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(MT) - Malti

DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ

(NL) - Nederlands

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

WILO SE jiddikjara li l-prodotti speċifikati f’din id-dikjarazzjoni huma
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-leġislazzjonijiet nazzjonali li
japplikawhom:

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

Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/KE

Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EG

kif ukoll man-normi Ewropej armoniżżati li jsegwu imsemmija fil-paġna
preċedenti.

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

(NO) - Norsk

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

(PL) - Polski

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
WILO SE oświadcza, że produkty wymienione w niniejszej deklaracji są
zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw europejskich i
transponującymi je przepisami prawa krajowego:

EG–Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet
2014/30/EG

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/WE

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

oraz z nastepującymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português

(RO) - Română

DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE

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 declară că produsele citate în prezenta declaraţie sunt conforme cu
dispoziţiile directivelor europene următoare şi cu legislaţiile naţionale care le
transpun :

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/CE

Maşini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetică 2014/30/CE

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

şi, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în
pagina precedentă.

(RU) - русский язык

Декларация о соответствии Европейским нормам

(SK) - Slovenčina

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

WILO SE заявляет, что продукты, перечисленные в данной декларации
о соответствии, отвечают следующим европейским директивам и
национальным предписаниям:

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

Директива ЕС по машинному оборудованию 2006/42/ЕС ; Директива ЕС
по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС

Strojových zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu
2014/30/ES

и гармонизированным европейским стандартам, упомянутым на
предыдущей странице.

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na
predchádzajúcej strane.

(SL) - Slovenščina

ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

(SV) - Svenska

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

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

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

Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2014/30/ES

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EG

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

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

(TR) - Türkçe

CE UYGUNLUK TEYID BELGESI
WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin aşağıdaki Avrupa yönetmeliklerine
ve ulusal kanunlara uygun olduğunu beyan etmektedir:
Makine Yönetmeliği 2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
2014/30/AT
ve önceki sayfada belirtilen uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına.
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