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el 	 Οδηγίες	εγκατάστασης	και	λειτουργίας
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Ισχύς (kW)

0.75 1.1 1.5 2.2

65 66 67 69

1. Γενικά
Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο
Το πρωτότυπο των οδηγιών λειτουργίας είναι στη 
γαλλική γλώσσα. Όλες οι άλλες γλώσσες αυτών 
των οδηγιών είναι μετάφραση του πρωτοτύπου.
Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας απο-
τελούν αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος και 
πρέπει να φυλάγονται πάντα κοντά στο προϊόν. Η 
ακριβής τήρηση αυτών των οδηγιών είναι βασι-
κή προϋπόθεση για τη σωστή εγκατάσταση και 
τη σωστή λειτουργία του προϊόντος. Οι οδηγίες 
εγκατάστασης και λειτουργίας αφορούν μόνο 
αυτό το προϊόν και αντιστοιχούν στις οδηγίες 
ασφαλείας που ίσχυαν κατά τη στιγμή της εκτύ-
πωσής τους.

 1.1 Σκοπός χρήσης
Αντλίες για άντληση καθαρών υγρών στον οικιακό 
τομέα, στη γεωργία και τη βιομηχανία.
Άντληση από πηγάδια, πηγές, ρέοντα ύδατα, 
τεχνητή λίμνη ... δεν εφαρμόζεται σε αβησσυνια-
κά φρέατα (διάτρητος σωλήνας έμπηξης).

 1.2 Τεχνικά στοιχεία
• Πίεση λειτουργίας 

- Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 10 bar 
- Μέγιστη πίεση προσαγωγής : 6 bar

• Περιοχή θερμοκρασίας 
- Τύπος με παρεμβύσματα και 
   στοιχείο EPDM (KTW/WRAS*) : - 15° έως + 110 °C 
- Τύπος με παρεμβύσματα  
   και στοιχείο VITON  : - 15° έως + 90 °C

• Θερμοκρασία περιβάλλοντος 
(τυπικό προϊόν) : + 40 °C max.

• Ύψος αναρρόφησης :  ανάλογα με το 
ύψος NPSH της 
αντλίας

• Στάθμη ηχητικής dB(A) 
πίεσης 0/+3 dB(A):  

• Υγρασία περιβάλλοντος : < 90 %
* KTW: Σύμφωνα με το γερμανικό κανονισμό 

WRAS: Σύμφωνα με το αγγλικό πρότυπο

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EN 61800-3: 
Εκπομπή παρεμβολών - 1η περιοχή
Εκπομπή παρεμβολών - 2η περιοχή
Στο εύρος συχνοτήτων μεταξύ 600 MHz και 1GHz, 
ενδέχεται κατ’ εξαίρεση όταν η αντλία βρίσκεται 
πολύ κοντά (< 1 m από τον ηλεκτρονικό μετα-
τροπέα) σε πομπούς, κωδικοποιητές ή παρόμοιες 
συσκευές που λειτουργούν στο ίδιο εύρος συχνο-
τήτων, να υπάρξουν παρεμβολές στην οθόνη ή 
στην ένδειξη της πίεσης. Η λειτουργία της αντλίας 
ωστόσο δεν επηρεάζεται ποτέ.

2. Ασφάλεια
Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν βασικές 
υποδείξεις, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά 
την τοποθέτηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση. 
Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να διαβάζονται όχι μόνο 
από τον εγκαταστάτη πριν από τη συναρμολό-
γηση και τη θέση σε λειτουργία, αλλά και από το 
υπεύθυνο ειδικό προσωπικό για το χειρισμό του 
μηχανήματος και από το χρήστη.

Δεν πρέπει να τηρούνται μόνο οι γενικές υποδεί-
ξεις ασφαλείας αυτής της ενότητας, αλλά και οι 
ειδικές υποδείξεις ασφαλείας με τα σύμβολα που 
περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες.

 2.1 Επισήμανση των υποδείξεων στις οδηγίες 
λειτουργίας

Σύμβολα

Γενικό σύμβολο κινδύνου.

Κίνδυνος λόγω ηλεκτρικής τάσης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: ....

Λέξεις σήμανσης:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!  
Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση. Η μη τήρηση 
μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς 
τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!   
Ο χρήστης μπορεί να υποστεί (σοβαρούς) 
τραυματισμούς. Το σύμβολο «Προειδοποίηση» 
σημαίνει ότι υπάρχει η πιθανότητα πρόκλη-
σης (σοβαρών) τραυματισμών, αν δεν ληφθεί 
υπόψη αυτή η υπόδειξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ!   
Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο 
μηχάνημα ή την εγκατάσταση. Η επισήμανση 
«Προσοχή» αφορά πιθανές ζημιές λόγω μη 
τήρησης των υποδείξεων.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:   
Μία χρήσιμη υπόδειξη για το χειρισμό του προ-
ϊόντος. Επίσης, εφιστά την προσοχή σχετικά με 
τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετω-
πίσετε.
Υποδείξεις που αναγράφονται πάνω στο προϊόν, 
όπως π.χ.

• βέλη φοράς περιστροφής,
• σημάνσεις για σημεία σύνδεσης,
• πινακίδες τύπου,
• προειδοποιητικά αυτοκόλλητα,

πρέπει τα λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη και 
να διατηρούνται ευανάγνωστα.

 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού
Το προσωπικό που ασχολείται με τη συναρμο-
λόγηση, το χειρισμό και τη συντήρηση πρέπει να 
διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση γι’ αυτές τις 
εργασίες. Ο τομέας ευθύνης, η αρμοδιότητα και η 
επιτήρηση του προσωπικού πρέπει να καθορίζο-
νται επακριβώς από το χρήστη. Εάν το προσωπικό 
δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, πρέπει να 
εκπαιδευτεί και να λάβει τις απαραίτητες οδηγίες. 
Αυτό, εφόσον απαιτείται, μπορεί να γίνει από τον 
κατασκευαστή ή τον προμηθευτή του μηχανήμα-
τος κατόπιν εντολής του χρήστη.

 2.3 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη τήρησης των υπο-
δείξεων ασφαλείας
Εάν δεν τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας μπο-
ρεί να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, το 
περιβάλλον και για το μηχάνημα ή την εγκατά-
σταση. Εάν δεν τηρηθούν οι υποδείξεις ασφαλεί-
ας, χάνεται κάθε αξίωσης αποζημίωσης.
Ειδικότερα, η μη τήρηση των υποδείξεων ασφα-
λείας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα π.χ. τους 
παρακάτω κινδύνους:

• κινδύνους από ηλεκτρικές, μηχανικές ή βακτη-
ριολογικές επιδράσεις,

• κινδύνους για το περιβάλλον λόγω διαρροής 
επικίνδυνων υλικών,
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• υλικές ζημιές,
• διακοπή σημαντικών λειτουργιών του μηχανή-

ματος ή της εγκατάστασης,
• αποτυχία των προκαθορισμένων διαδικασιών 

συντήρησης και επισκευής.

 2.4 Εργασία τηρώντας τις υποδείξεις ασφαλείας
Πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας 
που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουρ-
γίας, οι ισχύοντες εθνικοί κανονισμοί για την 
προστασία από ατυχήματα, όπως και οι τυχόν 
εσωτερικοί κανονισμοί εργασίας, λειτουργίας και 
ασφαλείας από πλευράς χρήστη.

 2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για το χρήστη
Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποι-
είται από άτομα με περιορισμένες φυσικές, κινη-
τικές ή διανοητικές ικανότητες, ή που δεν διαθέ-
τουν την εμπειρία ή τις σχετικές γνώσεις (ούτε 
και από παιδιά), εκτός εάν επιτηρούνται από ένα 
άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους 
ή αν λαμβάνουν οδηγίες από αυτό το άτομο σχε-
τικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής. 
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην 
υπάρξει περίπτωση να παίξουν με τη συσκευή.

• Εάν στο προϊόν ή στην εγκατάσταση υπάρχουν 
κίνδυνοι από εξαρτήματα που έχουν πολύ υψη-
λές ή χαμηλές θερμοκρασίες, πρέπει αυτά τα 
εξαρτήματα να προστατευθούν από τον υπεύθυ-
νο χρήστη, ώστε να μην τα αγγίξει κανείς.

• Οι προστατευτικές διατάξεις έναντι αγγίγματος 
των κινούμενων εξαρτημάτων (π.χ. των συνδέ-
σμων) δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται όταν το 
μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. 

• Τα επικίνδυνα υγρά άντλησης (π.χ. εκρηκτι-
κά, δηλητηριώδη, καυτά) που διαφεύγουν από 
σημεία διαρροής (π.χ. στην τσιμούχα άξονα) πρέ-
πει να απομακρύνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
να μην συνιστούν πηγές κινδύνου για τον άνθρω-
πο και το περιβάλλον. Πρέπει να τηρούνται οι 
εθνικές νομικές διατάξεις. 

• Τα λίαν εύφλεκτα υλικά πρέπει να παραμένουν 
κατά κανόνα μακριά από το προϊόν.

• Πρέπει να αποκλείονται οι κίνδυνοι που προέρ-
χονται από την ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να 
τηρούνται οι οδηγίες των τοπικών και γενικών 
κανονισμών [π.χ. των IEC, VDE κλπ.] καθώς και των 
τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας (ΔΕΗ).

 2.6 Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες συναρμο-
λόγησης και συντήρησης
Ο χρήστης πρέπει να φροντίζει ώστε όλες οι εργα-
σίες συναρμολόγησης και συντήρησης να πραγ-
ματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο και εξειδι-
κευμένο προσωπικό, το οποίο έχει ενημερωθεί 
επαρκώς μελετώντας τις οδηγίες λειτουργίας.
Οι εργασίες στο μηχάνημα και την εγκατάστα-
ση πρέπει να πραγματοποιούνται μόνον όταν η 
εγκατάσταση είναι εκτός λειτουργίας. Πρέπει να 
τηρείται οπωσδήποτε η διαδικασία απενεργο-
ποίησης του μηχανήματος και της εγκατάστασης, 
όπως περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης 
και λειτουργίας.
Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών 
πρέπει να γίνεται η επανεγκατάσταση και η επα-
νενεργοποίηση όλων των διατάξεων ασφαλείας 
και προστασίας.

 2.7 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή 
ανταλλακτικών
Οι αυθαίρετες τροποποιήσεις και η αυθαίρετη 
κατασκευή ανταλλακτικών θέτουν σε κίνδυνο 
την ασφάλεια του προϊόντος και του προσωπι-
κού και ακυρώνουν τις δηλώσεις από μέρους του 

κατασκευαστή σχετικά με την ασφάλεια. 
Οι τροποποιήσεις στο μηχάνημα επιτρέπονται 
μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον κατασκευαστή. 
Τα γνήσια ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα που 
εγκρίνει ο κατασκευαστής εγγυώνται την ασφά-
λεια. Η χρήση εξαρτημάτων άλλης προέλευσης 
απαλλάσσει τον κατασκευαστή από τις ευθύνες 
σχετικά με ενδεχόμενες συνέπειες. 

 2.8 Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας
 Η ασφάλεια λειτουργίας της παραδιδόμενης 

συσκευής διασφαλίζεται μόνο εφόσον γίνεται η 
προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το κεφάλαιο 
4 των οδηγιών λειτουργίας. Σε καμία περίπτωση 
δεν επιτρέπεται να ξεπερασθούν οι οριακές τιμές 
που δίδονται στον κατάλογο ή στο φύλλο στοι-
χείων του προϊόντος.

3. Μεταφορά, μεταχείριση και αποθήκευση
Όταν παραλάβετε την αντλία, ελέγξτε την αμέ-
σως για ζημιές που έχουν ενδεχομένως προ-
κληθεί κατά τη μεταφορά. Εάν υπάρχουν ζημιές, 
δηλώστε τις άμεσα εντός των προδιαγραφόμε-
νων προθεσμιών στη μεταφορική εταιρεία.

Προσοχή! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών λόγω 
λανθασμένης αποθήκευσης!
Εάν το υλικό πρόκειται να τοποθετηθεί αργό-
τερα, θα πρέπει να αποθηκευτεί σε ξηρό μέρος. 
Το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από κτυ-
πήματα, κρούσεις και εξωτερικές επιδράσεις 
(υγρασία, παγετό κ.λπ.).
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών!
Ο χειρισμός της αντλίας πρέπει να γίνεται προσε-
κτικά, ώστε να μη μεταβάλλονται η γεωμετρία και 
η ευθυγράμμιση της υδραυλικής εγκατάστασης.
Η αντλία δεν επιτρέπεται να ανυψώνεται σε καμία 
περίπτωση από τον μετατροπέα συχνότητας. 

4. Στοιχεία σχετικά με το προϊόν
 4.1 Περιγραφή (σχ. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)

 1 -Βαλβίδα βάσης με κεφαλή αναρρόφησης
 2 - Αποφρακτική βάνα, πλευρά αναρρόφησης
 3 - Αποφρακτική βάνα, πλευρά κατάθλιψης
 4 - Βαλβίδα αντεπιστροφής
 5 - Τάπα εισαγωγής/εξαέρωσης
 6 - Τάπα εκκένωσης
 7 - Στηρίγματα αγωγών ή σφιγκτήρες
 8 - Κεφαλή αναρρόφησης
 9 - Δεξαμενή τροφοδοσίας
10 - Δίκτυο πόσιμου νερού
11 -  Διακόπτης, ενισχυτικός διακόπτης με ασφάλειες
12 - Κρουνός
13 - Βάση
14 - Κωδικοποιητής πίεσης
15 - Δοχείο διαστολής μεμβράνης
16  - Βάνα φραγής για δοχείο πίεσης
17  - Οθόνη
18  - Κουμπί ρύθμισης
HA: μέγιστο ύψος αναρρόφησης
HC: ελάχιστο ύψος πίεσης

 4.2 Η αντλία
• Οριζόντια φυγοκεντρική αντλία.
• Πολλών βαθμίδων.
• Κανονικής αναρρόφησης.
• Στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης με σπείρωμα.  

Αξονική αναρρόφηση, ακτινική έξοδος προς τα 
πάνω.

• Στεγανοποίηση άξονα με τυποποιημένο μηχανι-
κό στυπιοθλίπτη. 

• Υλικά: Βλ. τεχνική περιγραφή.
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 4.3 Ο κινητήρας με μετατροπέα συχνότητας
Τριφασικός κινητήρας, διπολικός, με μετατρο-
πέα συχνότητας.

• Βαθμός προστασίας κινητήρα με μετατροπέα 
συχνότητας: IP 54

• Κατηγορία μόνωσης: F
Τάσεις και συχνότητες λειτουργίας:

• 400V: ±10% - 50 Hz
• 380-480V: ±6% - 60 Hz

 4.4 Παρελκόμενα
Τα παρελκόμενα πρέπει να παραγγέλνονται 
ξεχωριστά.

• Δομοστοιχείο IF PLR για σύνδεση σε μετατροπείς 
διεπαφής/PLR.

• Δομοστοιχείο IF LON για σύνδεση στο δίκτυο 
LONWORKS. Το δομοστοιχείο IF συνδέεται κατευθεί-
αν στο τμήμα συνδέσεων του μετατροπέα (σχ. 10).

• Βάνα απομόνωσης.
• Δοχείο μεμβράνης ή γαλβανισμένη δεξαμενή τρο-

φοδοσίας.
• Βαλβίδα αντεπιστροφής (κώνος ή δικλείδα με 

ελατήριο για λειτουργία με σταθερή πίεση).
• Βαλβίδα βάσης με κεφαλή αναρρόφησης.
• Αντικραδασμικά στοιχεία.
• Προστασία από έλλειψη νερού.
• Σετ αισθητήρα πίεσης (ακρίβεια ≤ 1 %, χρήση μεταξύ 

30 % και 100 % του δικού του εύρους μέτηρησης).

5. Εγκατάσταση
Υπάρχουν δύο κανονικοί τύποι:
Σχ. 1: Λειτουργία αναρρόφησης.
Σχ. 2: Λειτουργία παροχής από δεξαμενή τρο-
φοδοσίας (θέση 9) ή από δίκτυο πόσιμου νερού 
(θέση 10).

 5.1 Τοποθέτηση
• Τοποθετήστε την αντλία σε μέρος ξηρό και προ-

στατευμένο από παγετό, εύκολα προσβάσιμο και 
κοντά σε ένα σημείο τροφοδοσίας.

• Τοποθετήστε την αντλία πάνω σε μία βάση (θέση 13) 
ή τοποθετήστε την απευθείας σε λεία, επίπεδη 
επιφάνεια.

• Στερέωση της αντλίας από 2 οπές με μπουλόνια Ø M8.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Λάβετε υπόψη ότι το ύψος του 
σημείου τοποθέτησης και η θερμοκρασία του 
αντλούμενου υγρού μειώνουν την απόδοση 
αναρρόφησης της αντλίας. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Σε θερμοκρασίες πάνω από τους 80 °C 
προετοιμάστε την αντλία για λειτουργία παρο-
χής (πίεση προσαγωγής).

 5.2 Υδραυλικές συνδέσεις
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος για ζημιές στη συσκευή!
Η εγκατάσταση πρέπει να είναι κατάλληλη για 
την πίεση που παράγει η αντλία σε μέγιστη 
συχνότητα και με μηδενική παροχή.

 Σύνδεση με εύκαμπτους, ενισχυμένους σπιράλ 
σωλήνες ή με άκαμπτη σωλήνωση.

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιάς για την εγκατάσταση!
 Στεγανοποιήστε καλά τις συνδέσεις της σωλή-

νωσης με τα κατάλληλα υλικά! Δεν επιτρέπεται 
να εισχωρεί καθόλου αέρας στον αγωγό αναρ-
ρόφησης. Τοποθετείτε τον αγωγό αναρρόφησης 
πάντα ανοδικά (τουλάχιστον 2 %) (σχ. 1).

• Σε άκαμπτες σωληνώσεις προσέχετε ώστε να 
μην φέρει μόνη της η αντλία το βάρος των αγω-
γών. Χρησιμοποιήστε υποστηρίγματα ή στηρίγ-
ματα σωληνώσεων (σχ. 1).

• Η διάμετρος των σωληνώσεων δεν επιτρέπεται 
να είναι ποτέ μικρότερη από το άνοιγμα αναρ-
ρόφησης/εξόδου.

• Περιορίστε το μήκος του αγωγού αναρρόφησης 
και αποφύγετε όσο γίνεται όλες τις αιτίες που 
προκαλούν απώλειες πίεσης (καμπύλες, βαλβί-
δες, στενώσεις).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος για ζημιές στη συσκευή!
Για προστασία της αντλίας από πλήγματα πίε-
σης τοποθετήστε τη βαλβίδα αντεπιστροφής 
στην πλευρά κατάθλιψης.

 5.3 Ηλεκτρικές συνδέσεις

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος!
Οι ηλεκτρικές συνδέσεις και οι έλεγχοι πρέπει 
να γίνονται από εγκεκριμένο ηλεκτρολόγο και 
σύμφωνα με τις τοπικά ισχύουσες διατάξεις 
των ανάλογων προτύπων.

• Οι ηλεκτρικές ιδιότητες (συχνότητα, τάση, ονο-
μαστικό ρεύμα) του κινητήρα με μετατροπέα 
συχνότητας σημειώνονται στην πινακίδα τύπου.  
Πρέπει να ελεγχθεί εάν ο μετατροπέας συχνό-
τητας αντιστοιχεί στο ηλεκτρικό δίκτυο τροφο-
δοσίας, στο οποίο πρόκειται να συνδεθεί.

• Η ηλεκτρική προστασία του κινητήρα είναι ενσω-
ματωμένη στο μετατροπέα συχνότητας. Αυτός 
είναι ρυθμισμένος κατά τέτοιο τρόπο στα δεδο-
μένα της αντλίας, ώστε να εξασφαλίζεται η προ-
στασία και της αντλίας και του κινητήρα.

• Εάν υπάρχει πολύ υψηλή αντίσταση του ουδέτε-
ρου αγωγού, πριν από το μετατροπέα συχνότη-
τας κινητήρα πρέπει να τοποθετηθεί μία ανάλογη 
διάταξη προστασίας.

• Σε κάθε περίπτωση για την προστασία της εγκα-
τάστασης θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας ενι-
σχυτικός διακόπτης με ασφάλειες (τύπος GF) (σχ. 
12, θέση 11).

Ύψος Απώλεια ύψους Θερμοκρασία Απώλεια ύψους
0 m 0 mCL 20 °C 0,20 mCL

500 m 500 mCL 30 °C 0,40 mCL

1000 m 1000 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

Ανοίγματα
Ανοίγματα με σπείρωμα

200 400 800 1600

Αναρρόφηση 1»(26-34) 1»1/4(33-42) 1»1/2(40-49) 2»(50-60)

Σύνδεση 
κατάθλιψης

1»(26-34) 1»(26-34) 1»1/4(33-42) 1»1/2(40-49)
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ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Εάν πρέπει να εγκατασταθεί διακό-
πτης διαρροής για την προστασία ατόμων, χρη-
σιμοποιήστε έναν επιλεκτικό διακόπτη διαρροής 
κατασκευασμένο για διεθνείς προδιαγραφές με 
έγκριση VDE ή αντίστοιχου φορέα)! Ρυθμίστε 
τον διακόπτη προστασίας σύμφωνα με τα στοι-
χεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου 
του μετατροπέα συχνότητας.
Χρησιμοποιήστε καλώδιο σύνδεσης που να αντι-
στοιχεί στα πρότυπα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος!
Μην ξεχνάτε τη γείωση της εγκατάστασης.

Η ηλεκτρική σύνδεση του μετατροπέα συχνότητας 
(σχ. 3) πρέπει ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας 

Ονομασία Αντιστοιχία Παρατήρηση
L1, L2, L3 Τάση ηλεκτρ. δικτύου Τριφασικό ρεύμα 3 ~ IEC38
PE Σύνδεση γείωσης

IN1
(ακροδέκτης DDS 9)

Είσοδος αισθητήρα Είδος σήματος: Τάση (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Αντίσταση εισόδου: Ri ≥ 10 kΩ
Είδος σήματος: Ένταση ρεύματος (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Αντίσταση εισόδου: Rb = 500 Ω
Ρυθμίζεται στο μενού «Συντήρηση» <5.3.0.0>

IN2
(10V/20mA, 
ακροδέκτης 7)

Είσοδος εξωτερικής ονομαστικής τιμής Είδος σήματος: Τάση (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Αντίσταση εισόδου: Ri ≥ 10 kΩ
Είδος σήματος: Ένταση ρεύματος (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Αντίσταση εισόδου: Rb = 500 Ω
Ρυθμίζεται στο μενού «Συντήρηση» <5.4.0.0>

GND (x2) Συνδέσεις γείωσης Για κάθε μια από τις εισόδους IN1 και IN2.
+ 24 V Ηλεκτρική τροφοδοσία για αισθητήρα Μέγιστη ένταση ρεύματος: 60 mA

Η ηλεκτρική τροφοδοσία είναι διασφαλισμένη έναντι 
βραχυκυκλωμάτων.

Ext. off Είσοδος του συστήματος ελέγχου ON/
OFF
«Προτεραιότητα Off»
σε έναν εξωτερικό διακόπτη χωρίς 
δυναμικό

Ο εξωτερικός διακόπτης χωρίς δυναμικό επιτρέπει την 
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της αντλίας.
Σε εγκαταστάσεις με συχνές εκκινήσεις (> 20 ανά 
ημέρα) πρέπει να προβλέπεται η ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση μέσω «ext. off».

SBM Ρελέ «Μήνυμα διαθεσιμότητας» Στην κανονική λειτουργία το ρελέ αυτό είναι ενεργό όταν 
η αντλία λειτουργεί ή είναι σε θέση να λειτουργήσει.
Το ρελέ απενεργοποιείται μόλις παρουσιαστεί μια 
βλάβη για πρώτη φορά ή σε περίπτωση διακοπής της 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας (η αντλία σταμάταει).
Ένας ηλεκτρικός πίνακας πληροφορείται σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα (ακόμη και την προσωρινή) μιας αντλίας.
Ρυθμίζεται στο μενού «Συντήρηση» <5.7.6.0>
Διακόπτης χωρίς δυναμικό:
Ελάχιστο: 12 V DC, 10 mA
Μέγιστο: 250 V AC, 1 A

SSM Ρελέ «Μήνυμα βλάβης» Αφού διαπιστωθεί μια σειρά λαθών ίδιου τύπου (από 
1 έως 6, ανάλογα το βαθμό σοβαρότητας)
η αντλία σταματά και αυτό το ρελέ ενεργοποιείται 
(ώσπου να γίνει επέμβαση με το χέρι).
Διακόπτης χωρίς δυναμικό:
Ελάχιστο: 12 V DC, 10 mA
Μέγιστο: 250 V AC, 1 A

(βλ. Κεφ. 6 - Θέση σε λειτουργία) να αντιστοιχεί 
στα σχέδια συνδεσμολογίας του επόμενου πίνακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος για ζημιές στη συσκευή!
Λόγω σφάλματος σύνδεσης μπορεί να υποστεί 
ζημιά ο μετατροπέας συχνότητας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος!
Το ηλεκτρικό καλώδιο δεν επιτρέπεται ποτέ να 
έρθει σε επαφή με τον αγωγό ή την αντλία.
Εκτός αυτού πρέπει να προστατεύεται πλήρως 
έναντι υγρασίας.

Αντιστοίχιση των ακροδεκτών σύνδεσης
• Λύστε τις βίδες και αφαιρέστε το καπάκι του 

μετατροπέα συχνότητας.

Οι ακροδέκτες IN1, IN2, GND και Ext. Off πλη-
ρούν τις απαιτήσεις μιας «σωστής μόνωσης» 
(κατά το EN61800-5-1) σε σχέση με τους ακρο-
δέκτες ηλεκτρικού δικτύου, καθώς και τους 
ακροδέκτες SBM και SSM (και το αντίστροφο).
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Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου Ακροδέκτης σύνδεσης

Συνδέστε το τετράκλωνο καλώδιο στον πίνακα ακροδεκτών 
ισχύος (φάσεις + γείωση).

Σύνδεση των εισόδων / εξόδων Ακροδέκτες εισόδου / εξόδου

• Το καλώδιο του αισθητήρα για την εξωτερική ονομαστική 
τιμή και την είσοδο [ext.off] πρέπει οπωσδήποτε να είναι 
θωρακισμένο.

• Με τον τηλεχειρισμό η αντλία μπορεί να τεθεί σε κίνηση 
ή να ακινητοποιηθεί (χωρίς δυναμικό). Η λειτουργία αυτή 
έχει προτεραιότητα έναντι των άλλων λειτουργιών.
• Ο τηλεχειρισμός μπορεί να απενεργοποιηθεί με 
γεφύρωση των ακροδεκτών (3 και 4).

Παράδειγμα: Πλωτηροδιακόπτης, ρυθμιστής έλλειψης 
νερού…

Ακροδέκτες σύνδεσης για τη διεπαφή επικοινωνίας
PLR Το δομοστοιχείο IF PLR που διατίθεται ως πρόσθετο 

εξάρτημα πρέπει να συνδεθεί στο πολλαπλό βύσμα στο 
τμήμα συνδέσεων του μετατροπέα.
Το δομοστοιχείο είναι διασφαλισμένο έναντι 
λανθασμένης πολικότητας.

LON Το δομοστοιχείο IF LON που διατίθεται ως πρόσθετο 
εξάρτημα πρέπει να συνδεθεί στο πολλαπλό βύσμα στο 
τμήμα συνδέσεων του μετατροπέα.
Το δομοστοιχείο είναι διασφαλισμένο έναντι 
λανθασμένης πολικότητας.

L1 L2 L3

GN
D.
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2.

..

In
1.

..

Τηλεχειρισμός 
ON/OFF
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AUX Ext. off MP 20mA/10 DDS
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Σύνδεση «Ρύθμιση αριθμού στροφών» Ακροδέκτες εισόδου / εξόδου

Ρύθμιση της συχνότητας με το χέρι:

Ρύθμιση της συχνότητας μέσω εξωτερικού συστήματος 
ελέγχου:

Σύνδεση «Σταθερή πίεση»

Σύστημα ρύθμισης με κωδικοποιητή πίεσης:
• 2 κλώνων ([20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 κλώνων ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
και ρύθμιση της ονομαστικής τιμής με το 
περιστροφικό κουμπί

Σύστημα ρύθμισης με κωδικοποιητή πίεσης:
• 2 κλώνων ([20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 κλώνων ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
και ρύθμιση μέσω εξωτερικής ονομαστικής τιμής

Σύνδεση «Ρύθμιση PID»

Ρύθμιση με αισθητήρα (για θερμοκρασία, ισχύ 
παροχής...):
• 2 κλώνων ([20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 κλώνων ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
και ρύθμιση της ονομαστικής τιμής με το 
περιστροφικό κουμπί

Ρύθμιση με αισθητήρα (για θερμοκρασία, ισχύ 
παροχής...):
• 2 κλώνων ([20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 κλώνων ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
και ρύθμιση μέσω εξωτερικής ονομαστικής τιμής

In
2.

..

Τηλεχειρισμός

Εξωτερική  
ονομαστική τιμή

In
2.

..

Εξωτερική 
ονομαστική 

τιμή

Τηλεχειρισμός

In
1.

..

Κωδικοποιητής 
πίεσηςΤηλεχειρισμός

In
1.

..

Κωδικοποιητής 
πίεσηςΤηλεχειρισμός

In
2.

..

Εξωτερική 
ονομαστική 

τιμή

In
1.

..

Κωδικοποιητής 
πίεσηςΤηλεχειρισμός

In
1.

..

Κωδικοποιητής 
πίεσηςΤηλεχειρισμός

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
AUX Ext. off MP 20mA/10 DDS

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
AUX Ext. off MP 20mA/10 DDS

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
AUX Ext. off MP 20mA/10 DDS

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
AUX Ext. off MP 20mA/10 DDS

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
AUX Ext. off MP 20mA/10 DDS

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
AUX Ext. off MP 20mA/10 DDS
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 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος!
 Από την αποφόρτιση των πυκνωτών του μετα-

τροπέα συχνότητας μπορεί να δημιουργηθούν 
επικίνδυνες τάσεις.

• Γι’ αυτό μετά από την απενεργοποίηση της 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας πρέπει να περιμένετε 
πάντοτε για 5 λεπτά, πριν διεξάγετε οποιεσδή-
ποτε εργασίες στο μετατροπέα συχνότητας.

• Βεβαιωθείτε ότι έχει διακοπεί η τάση σε όλες 
τις ηλεκτρικές συνδέσεις και επαφές.

• Βεβαιωθείτε ότι η αντιστοίχιση των ακροδε-
κτών σύνδεσης είναι σωστή.

• Βεβαιωθείτε ότι η αντλία και η εγκατάσταση 
είναι γειωμένες σωστά.

IN1: Είσοδος αισθητήρα για τους τρόπους λειτουργίας «Σταθερή πίεση» και «Ρύθμιση PID»

100 %

Σήμα αισθητήρα 4-20 mA

0 2 4 20Ένταση ρεύματος εισόδου (mA)

Τιμή

σε % της περιοχής 
μέτρησης του 

αισθητήρα

Μεταξύ 0 και 2 mA θεωρείται ότι 
το καλώδιο είναι αποσυνδεδεμένο.

Περιοχή 
ασφαλείας

100 %

Σήμα αισθητήρα 0-10 mA

0 10Τάση εισόδου (V)

Τιμή

σε % της περιοχής 
μέτρησης του 

αισθητήρα

100 %

Σήμα αισθητήρα 0-20 mA

0 220Ένταση ρεύματος εισόδου (mA)

Τιμή

σε % της περιοχής 
μέτρησης του 

αισθητήρα

100 %

Σήμα αισθητήρα 2-10 mA

0 10Τάση εισόδου (V)

Τιμή

σε % της περιοχής 
μέτρησης του 

αισθητήρα

Τρόποι ρύθμισης
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100 %

Ονομαστική τιμή 4-20 mA

0 2 4 20Ένταση ρεύματος εισόδου (mA)

Ονομαστική τιμή

σε %
της περιοχής 
μέτρησης του 

αισθητήρα

Περιοχή, στην οποία σταματά ο 
μετατροπέας συχνότητας.

Περιοχή 
ασφαλείας

100 %

Ονομαστική τιμή 0-10 V

0 1 2 10Τάση εισόδου (V)

Ονομαστική τιμή

σε %
της περιοχής 
μέτρησης του 

αισθητήρα

Περιοχή, στην οποία σταματά ο 
μετατροπέας συχνότητας.

Περιοχή 
ασφαλείας

IN2: Είσοδος της εξωτερικής ονομαστικής τιμής για τους τρόπους λειτουργίας «Σταθερή πίεση» και «Ρύθμιση PID»

IN2: Είσοδος του εξωτερικού ελέγχου της συχνότητας στον τρόπο λειτουργίας «Ρύθμιση αριθμού στροφών»

100 %

~ 30 %

~ 30 %

Εξωτερικό σήμα 0-20 mA

0 2 4

6 10

20Ένταση ρεύματος εισόδου (mA)

Συχνότητα του 
μετατροπέα 
συχνότητας

Περιοχή, στην οποία σταματά ο 
μετατροπέας συχνότητας.

Περιοχή 
ασφαλείας

100 %

Εξωτερικό σήμα 4-20 mA

0 20Ένταση ρεύματος 
εισόδου (mA)

Συχνότητα του 
μετατροπέα 
συχνότητας

Περιοχή, στην οποία σταματά ο 
μετατροπέας συχνότητας.

Περιοχή 
ασφαλείας

~ 30 %

3 5

100 %

Εξωτερικό σήμα 2-10 V

0 10Τάση εισόδου (V)

Συχνότητα του 
μετατροπέα 
συχνότητας

Περιοχή, στην οποία σταματά ο 
μετατροπέας συχνότητας.

Περιοχή 
ασφαλείας

100 %

~ 30 %

Εξωτερικό σήμα 0-10 V

0 1 2 10Τάση εισόδου (V)

Συχνότητα του 
μετατροπέα 
συχνότητας

Περιοχή, στην οποία σταματά ο 
μετατροπέας συχνότητας.

Περιοχή 
ασφαλείας
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6.1.3 Περιγραφή των τυπικών συμβόλων

6.1.4 Ένδειξη

Σελίδα κατάστασης της οθόνης
• Η σελίδα κατάστασης είναι η στάνταρ ένδειξη 

της οθόνης .
Παρουσιάζεται η τρέχουσα ονομαστική τιμή.
Οι βασικές ρυθμίσεις παρουσιάζονται με τη 
βοήθεια συμβόλων.

Παράδειγμα για μια σελίδα κατάστασης

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Εάν το περιστρεφόμενο κουμπί δεν 
χρησιμοποιηθεί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, σε 
όλα τα μενού η ένδειξη επιστρέφει στη σελίδα 
κατάστασης. Σε αυτήν την περίπτωση δεν γίνε-
ται καμία αλλαγή.

6. Θέση σε λειτουργία

 6.1 Ρύθμιση

6.1.1 Στοιχεία συστήματος ελέγχου
Ο μετατροπέας συχνότητας χρησιμοποιεί τα 
εξής όργανα ελέγχου:
Τύπος με περιστρεφόμενο κουμπί
Ρύθμιση με το περιστρεφόμενο κουμπί:

• 

Μια νέα παράμετρος ρυθμίζεται με απλό γύρι-
σμα του κουμπιού. «+» προς τα δεξιά και «-» 
προς τα αριστερά.

• Πιέζοντας το περιστροφικό κουμπί κάνετε απο-
δεκτή τη νέα ρύθμιση.

Διακόπτης

• Ο μετατροπέας έχει μια μονάδα με δύο διακό-
πτες (σχ. 4, θέση S) με ανά δύο θέσεις ρύθμισης:

• Μέσω του διακόπτη 1 μπορεί να γίνει μετάβαση 
από τη λειτουργία «OPERATION» (διακόπτης 
1 OFF) στη λειτουργία «SERVICE» (διακόπτης 
1 ON) και αντίστροφα. 
Η θέση «OPERATION» ενεργοποιεί την επιλεγμέ-
νη λειτουργία και φράζει την πρόσβαση για ρύθ-
μιση των παραμέτρων (κανονική λειτουργία). 
Η θέση «SERVICE» επιτρέπει την παραμετρο-
ποίηση των διαφόρων λειτουργιών.

• Μέσω του διακόπτη 2 μπορείτε να ενεργοποιή-
σετε και να απενεργοποιήσετε την «φραγή  
πρόσβασης».

6.1.2 Διάταξη της οθόνης
• Μόλις ενεργοποιηθεί η ηλεκτρική τροφοδοσία 

του μετατροπέα συχνότητας, εκτελείται ένας 
έλεγχος οθόνης 2 δευτερολέπτων, κατά τον 
οποίο εμφανίζονται όλες οι ενδείξεις της οθόνης.

ON

1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

5

4 

4 4 

Θέση Περιγραφή

1 Αριθμός του μενού
2 Προβολή της τιμής
3 Προβολή της μονάδας
4 Στάνταρ σύμβολα
5 Προβολή των συμβόλων

Σύμβολο Περιγραφή

Λειτουργία στον τρόπο «Ρύθμιση 
αριθμού στροφών».

Λειτουργία στον τρόπο λειτουργίας 
«Σταθερή πίεση» ή «Ρύθμιση PID».

Είσοδος IN2 ενεργοποιημένη 
(εξωτερική ονομαστική τιμή).

Φραγή πρόσβασης.
Όταν εμφανίζεται αυτό το σύμβολο 
δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές 
στις τρέχουσες ρυθμίσεις ή στις 
τιμές μέτρησης. Οι πληροφορίες 
που εμφανίζονται μπορούν μόνο να 
διαβαστούν.

BMS (Building Management System, 
Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίου)
Το PLR ή το LON έχει ενεργοποιηθεί.

Αντλίασε λειτουργία.

Η αντλία έχει σταματήσει.

2
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Στοιχείο πλοήγησης
• Η δομή του μενού επιτρέπει την κλήση των 

διαφόρων λειτουργιών του μετατροπέα συχνό-
τητας. Σε κάθε μενού και υπομενού αντιστοιχεί 
ένας αριθμός.

• Με γύρισμα του κουμπιού μπορεί να γίνει το 
ξεφύλλισμα εντός της ίδιας βαθμίδας ενός 
μενού (π.χ. 4000 -> 5000).

• Όλα τα στοιχεία που αναβοσβήνουν (τιμή, αριθ-
μός μενού, σύμβολο ή εικονόγραμμα) μπορούν 
να αλλαχτούν, δηλαδή μπορεί να επιλεχθεί μια 
νέα τιμή, ένας άλλος αριθμός μενού ή μια άλλη 
λειτουργία.

6.1.5 Περιγραφή των μενού

Λίστα (σχ. 11)

<1.0.0.0>

• Για τη ρύθμιση της ονομαστικής τιμής γυρίστε 
το κουμπί. Η οθόνη αλλάζει στο μενού <1.0.0.0> 
και η ονομαστική τιμή αναβοσβήνει. Με ένα νέο 
γύρισμα του κουμπιού η τιμή μπορεί να αυξηθεί 
ή να μειωθεί.

• Για την επιβεβαίωση της νέας τιμής πατήστε το 
κουμπί. Η οθόνη επιστρέφει στη σελίδα κατά-
στασης.

<2.0.0.0>

• Οι τρόποι λειτουργίας είναι η «Ρύθμιση αριθμού 
στροφών», η «Σταθερή πίεση» και η «Ρύθμιση 
PID-Control».

<3.0.0.0>

<4.0.0.0>

• Το μενού «Πληροφορίες» εμφανίζει τα δεδομέ-
να μέτρησης, συσκευής και λειτουργίας (σχ. 12).

<5.0.0.0>

• Το μενού «Συντήρηση» καθιστά δυνατή την 
πρόσβαση για ρύθμιση των παραμέτρων του 
μετατροπέα.

<6.0.0.0>

• Αν υπάρχουν μια ή περισσότερες βλάβες, εμφα-
νίζεται η σελίδα βλαβών.

 Παρουσιάζεται το γράμμα «E» ακολουθούμενο 
από τρία ψηφία (κεφάλαιο 11).

<7.0.0.0>

• Η «φραγή πρόσβασης» είναι δυνατή μόνον όταν 
ο διακόπτης 2 βρίσκεται στη θέση ON.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών!
Κάθε λάθος ρύθμιση μπορεί να οδηγήσει σε 
προβλήματα λειτουργίας της αντλίας και κατά 
συνέπεια σε υλικές ζημιές της αντλίας ή της 
εγκατάστασης.

• Οι ρυθμίσεις στη λειτουργία «SERVICE» πρέ-
πει να γίνονται μόνο κατά τη θέση σε λειτουρ-
γία και μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.

Σύμβολο Περιγραφή

Όταν εμφανίζεται το βέλος: 
• Με πάτημα του κουμπιού μπορεί 
να γίνει πρόσβαση σε ένα υπομενού 
(π. χ. 4000 -> 4100).

Όταν εμφανίζεται το βέλος πίσω: 
• Με πάτημα του κουμπιού μπορεί 
να γίνει πρόσβαση σε ένα ανώτερο 
μενού (π. χ. 4150 -> 4100).

Θέση Διακόπτης 
1 Περιγραφή

OPERATION OFF Ρύθμιση της ονομαστικής 
τιμή. Δυνατή και στις δύο 
περιπτώσεις.SERVICE ON

Θέση Διακόπτης 
1 Περιγραφή

OPERATION OFF
Είναι δυνατή μόνο η 
ανάγνωση των τρόπων 
λειτουργίας.

SERVICE ON
Ρύθμιση των τρόπων 
λειτουργίας.

Θέση Διακόπτης 
1 Περιγραφή

OPERATION OFF
Ρύθμιση ON/OFF της 
αντλίας.

SERVICE ON

Θέση Διακόπτης 
1 Περιγραφή

OPERATION OFF Είναι δυνατή μόνο η 
ανάγνωση του μενού 
«Πληροφορίες».SERVICE ON

Θέση Διακόπτης 
1 Περιγραφή

OPERATION OFF
Είναι δυνατή μόνο η 
ανάγνωση του μενού 
«Συντήρηση».

SERVICE ON
Ρύθμιση του μενού 
«Service».

Θέση Διακόπτης 
1 Περιγραφή

OPERATION OFF
Προβολή της σελίδας 
κατάστασης.

SERVICE ON

Θέση Διακόπτης 
1 Περιγραφή

OPERATION OFF
Προβολή του συμβόλου 
για «φραγή πρόσβασης».

SERVICE ON
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Σχ. 11

Πλοήγηση στα βασικά μενού κατά την κανονική λειτουργία
(Διακόπτης 1 = OFF σε θέση «OPERATION»)

Ρύθμιση του σημείου

Τύπος ρύθμισης

Πληροφορίες

SERVICE

Επιβεβαίωση των 
βλαβών

Αντλία On/Off

Εμφανίζεται μόνο εάν 
υπάρχει σφάλμα
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Σχ. 12

Πλοήγηση στο μενού <4.0.0.0> «Πληροφορίες»

Πληροφορίες

Ισχύς

Στοιχεία λειτουργίας

Πραγματικές συνθήκες

Στοιχεία συσκευής

Ώρες 
λειτουργίας

Κατανάλωση

Μετρητής για
διακοπή ηλεκτρικού δικτύου

Πραγματική κατάσταση
Ρελέ SSM

Ονομασία
Αντλία
Έκδοση λογισμικού
Διεπαφή χρήστη

Έκδοση λογισμικού
Ρύθμιση κινητήρα

Πραγματική κατάσταση
Ρελέ SBM
Κατάσταση εισόδου
ext.off

Πραγματικές τιμές

Πίεση
ή %

Δεν εμφανίζεται αν είναι ενεργοποιημένη 
η «Ρύθμιση αριθμού στροφών» ,

Βλ. κεφάλαιο 11, Μενού <5.7.6.0>
Στάνταρ: «Μήνυμα διαθεσιμότητας»
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Παραμετροποίηση στα μενού <2.0.0.0> και <5.0.0.0>
Οι παράμετροι των μενού <2.0.0.0> και <5.0.0.0> μπορούν να τροποποιηθούν στη λειτουργία «SERVICE».

Υπάρχουν δύο τρόποι ρύθμισης:
• Λειτουργία «Easy»: Γρήγορη παραμετροποίηση για 3 τρόπους λειτουργίας.
• Λειτουργία «Expert»: Λειτουργία για πρόσβαση σε όλες τις παραμέτρους.

• Θέστε το διακόπτη 1 στη θέση ON (σχ. 4, θέση S).
• Η λειτουργία «SERVICE» ενεργοποιείται.  

Στη σελίδα κατάστασης της οθόνης αναβοσβήνει το διπλανό σύμβολο (σχ. 13).

Λειτουργία «Easy»
• Κρατήστε το περιστρεφόμενο κουμπί πατημένο για 2 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται το σύμβολο για τη 

λειτουργία «Easy» (σχ. 13).
• Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Η οθόνη περνάει στο μενου με αριθμό <2.0.0.0>.

Με το μενού «Λειτουργία Easy» μπορούν να παραμετροποιηθούν γρήγορα 3 τρόποι λειτουργίας (σχ. 14).
• «Ρύθμιση αριθμού στροφών»
• «Σταθερή πίεση»
• «Ρύθμιση PID»
• Μετά το πέρας των ρυθμίσεων θέστε το διακόπτη 1 ξανά στη θέση OFF (σχ. 4, θέση S).

Λειτουργία «Expert»
• Κρατήστε το περιστρεφόμενο κουμπί πατημένο για 2 δευτερόλεπτα. Πηγαίνετε στη λειτουργία 

«Expert». Εμφανίζεται το σύμβολο για τη λειτουργία «Expert» (σχ. 13).
• Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Η οθόνη περνάει στο μενού με αριθμό <2.0.0.0>.

Επιλέξτε πρώτα τον τρόπο λειτουργίας στο μενού <2.0.0.0>.
• «Ρύθμιση αριθμού στροφών»
• «Σταθερή πίεση»
• «Ρύθμιση PID»
Η λειτουργία «Expert» θα σας δώσει τώρα στο μενού <5.0.0.0> τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις παραμέτρους 
του μετατροπέα (σχ. 15).
• Μετά το πέρας των ρυθμίσεων θέστε το διακόπτη 1 ξανά στη θέση OFF (σχ. 4, θέση S).

ON

1

S

Σχ. 13

Λειτουργία «Easy»

Λειτουργία Expert

SERVICE
Τύπος ρύθμισης

Λειτουργία «Easy»

Τύπος ρύθμισης
Λειτουργία Expert

Αντλία

Πληροφορίες

SERVICE

Ρύθμιση του σημείου

ON

1 2

OPERATION
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Σχ. 14

ΜΕΝΟΥ 
EASY

Ρύθμιση αριθμού στροφών
Με εσωτερική ονομαστική τιμή

Είσοδος εξωτερικής ονομαστικής τιμής – IN2
Απενεργοποιημένη – Επιλογή OFF

Είσοδος εξωτερικής ονομαστικής τιμής – IN2
Ενεργοποιημένη – Επιλογή ON

Είσοδος εξωτερικής ονομαστικής τιμής – IN2
Επιλογή του τύπου σήματος

Είσοδος εξωτερικής ονομαστικής τιμής – IN2
Επιλογή του τύπου σήματος

Με εξωτερική ονομαστική τιμή

Με εσωτερική ονομαστική τιμή

Με εξωτερική ονομαστική τιμή

Με εσωτερική ονομαστική τιμή

Με εξωτερική ονομαστική τιμή

Σταθερή πίεση

ΡΥΘΜΙΣΗ PID

Είσοδος αισθητήρα – IN1
Επιλογή του κωδικοποιητή πίεσης

Είσοδος αισθητήρα – IN1
Επιλογή του τύπου σήματος

Είσοδος αισθητήρα – IN1
Επιλογή του τύπου σήματος

Είσοδος εξωτερικής ονομαστικής τιμής – IN2
Απενεργοποιημένη – Επιλογή OFF

Είσοδος εξωτερικής ονομαστικής τιμής – IN2
Απενεργοποιημένη – Επιλογή OFF

Είσοδος εξωτερικής ονομαστικής τιμής – IN2
Ενεργοποιημένη – Επιλογή ON

Είσοδος εξωτερικής ονομαστικής τιμής – IN2
Επιλογή του τύπου σήματος

Παραμετροποίηση PID
Επιλογή τιμής «P» (0.0–300.0)

Παραμετροποίηση PID
Επιλογή τιμής «I» (10 ms–300 s)

Παραμετροποίηση PID
Επιλογή τιμής «D» (0 ms–300 s)

Παραμετροποίηση PID
Επιλογή τιμής «P» (0.0–300.0)

Παραμετροποίηση PID
Επιλογή τιμής «I» (10 ms–300 s)

Παραμετροποίηση PID
Επιλογή τιμής «D» (0 ms–300 s)

Είσοδος εξωτερικής ονομαστικής τιμής – IN2
Ενεργοποιημένη – Επιλογή ON
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Σχ. 15

ΜΕΝΟΥ 
EXPERT

SERVICE

BMS: Building Management System

IN1 – «Είσοδος αισθητήρα»

IN2 – «Είσοδος εξωτερικού ελέγχου»

Παράμετροι PID

Περαιτέρω ρυθμίσεις

Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένο το 
«BMS». Βλέπε οδηγίες για αυτό το προϊόν

Δεν εμφανίζεται αν είναι ενεργοποιημένη 
η «Ρύθμιση αριθμού στροφών» ,

Δεν εμφανίζεται αν η «IN2» είναι 
απενεργοποιημένη

Δεν εμφανίζεται αν είναι ενεργοποιημένη 
η «Ρύθμιση PID» ,

Εμφανίζεται όταν είναι 
ενεργοποιημένη η «Ρύθμιση PID»

Εμφανίζεται όταν είναι 
ενεργοποιημένη η «Ρύθμιση πίεσης»

Επιλογή αισθητήρα

Επιλογή περιοχής σήματος

Επιλογή

Επιλογή 
παραμέτρου «P»

Επιλογή 
παραμέτρου «I»

Επιλογή 
παραμέτρου «D»

Επιλογή χρόνου απενεργοποίησης 
σε μηδενική παροχή

Επιλογή μειωμένης  
συχνότητας

Επιλογή λειτουργίας ρελέ SBM

Επιλογή εργοστασιακής 
ρύθμισης

Επιλογή περιοχής σήματος
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Φραγή πρόσβασης
Για να κλειδώσετε τις ρυθμίσεις της αντλίας 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη «φραγή  
πρόσβασης».

Για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ακο-
λουθήστε την εξής διαδικασία:

• Θέστε το διακόπτη 2 στη θέση ON (σχ. 4, θέση 
S). Ανοίγει το μενού <7.0.0.0>.

• Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 
το κλείδωμα γυρίστε το περιστρεφόμενο κου-
μπί. Η τρέχουσα κατάσταση της φραγής φαίνε-
ται από τα εξής σύμβολα: 

Ενεργοποιημένη φραγή: Οι παράμε-
τροι είναι κλειδωμένες, πρόσβαση 
στα μενού υπάρχει μόνο για τη λει-
τουργία ένδειξης.

Απενεργοποιημένη φραγή: Οι παρά-
μετροι μπορούν να τροποποιηθούν, 
η πρόσβαση στα μενού επιτρέπει τη 
διεξαγωγή αλλαγών.

• Θέστε το διακόπτη 2 στη θέση OFF (σχ. 4, θέση 
S). Εμφανίζεται πάλι η σελίδα κατάστασης.

6.1.6 Ρυθμίσεις

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Αν η αντλία παραδοθεί μόνη της, 
δηλαδή χωρίς να είναι μέρος ενός δικού μας 
συστήματος, τότε η ρύθμιση κατά την παράδοση 
είναι σε λειτουργία «Ρύθμιση αριθμού στροφών».

Τρόπος λειτουργίας «Ρύθμιση αριθμού στρο-
φών» (σχ. 1, 2)
Το σημείο λειτουργίας ρυθμίζεται είτε με το 
χέρι, είτε μέσω ενός εξωτερικού συστήματος 
ελέγχου της συχνότητας.

• Συνιστούμε για τη θέση σε λειτουργία να ρυθμί-
σετε τις στροφές κινητήρα σε 2400 σ.α.λ.

Τρόπος λειτουργίας «Σταθερή πίεση» (σχ. 6, 7, 8)
Ρύθμιση μέσω ενός κωδικοποιητή πίεσης και 
ρύθμιση μιας ονομαστικής τιμής (εσωτερικά ή 
εξωτερικά).

• Η προσθήκη ενός κωδικοποιητή πίεσης (με 
δοχείο, το σετ κωδικοποιητή πίεσης διατίθεται 
ως πρόσθετο εξάρτημα) δίνει τη δυνατότητα 
ρύθμισης της πίεσης της αντλίας.

• Ο αισθητήρας πρέπει να έχει ακρίβεια ≤ 1 % και 
να χρησιμοποιείται στο 30 έως 100 % της δικής 
του περιοχής μέτρησης. Το δοχείο πρέπει να 
έχει ωφέλιμο όγκο τουλάχιστον 8 λίτρων.

• Κατά τη θέση σε λειτουργία συνιστούμε να ρυθ-
μίσετε την πίεση στο 60 % της μέγιστης τιμής 
της.

Τρόπος λειτουργίας «Ρύθμιση PID».
Ρύθμιση PID με τη βοήθεια ενός αισθητήρα 
(θερμοκρασία, παροχή, ...) και ρύθμιση μιας 
ονομαστικής τιμής (εσωτερικά ή εξωτερικά).

 6.2 Προετοιμασία πλύσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος για την υγεία!
Οι αντλίες μας ελέγχονται στο εργοστάσιο 
υδραυλικά, συνεπώς είναι πιθανό να βρίσκεται 
ακόμη νερό στο εσωτερικό. Για λόγους υγιει-
νής συνιστάται συνεπώς πριν από κάθε χρήση 
της αντλίας πλύσιμο σε νερό δικτύου.

 6.3 Πλήρωση – Εξαέρωση

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος για ζημιές στη συσκευή!
Μην αφήνετε ποτέ την αντλία να λειτουργεί 
ξηρή, ούτε για πολύ λίγο!

Αντλία σε λειτουργία παροχής (σχ. 2).
• Κλείστε τη βάνα στην πλευρά κατάθλιψης 

(θέση 3).
• Ανοίξτε τη τάπα εισαγωγής/εξαέρωσης (θέση 5).
• Ανοίξτε σιγά τη βάνα, που βρίσκεται στη σωλή-

νωση στην είσοδο της αντλίας (θέση 2) και γεμί-
στε τελείως την αντλία.

• Κλείστε πάλι την τάπα εισαγωγής/εξαέρωσης 
μόνο όταν από την αντλία εκρέει νερό και δεν 
παρουσιάζονται πλέον φυσαλίδες αέρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαύματος!
Αν το νερό είναι καυτό, μπορεί να εκτοξευθεί 
από το άνοιγμα εξαέρωσης ως ακτίνα νερού.

• Λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης για να 
προστατεύσετε άτομα και το μετατροπέα συχνό-
τητας του κινητήρα.

Αντλία σε λειτουργία αναρρόφησης (σχ. 1, 4)
Είναι πιθανές δύο περιπτώσεις:
1η περίπτωση (σχ. 4.1)

• Κλείστε τη βάνα στην πλευρά κατάθλιψης (σχ. 1, 
θέση 3) και ανοίξτε τη βάνα στην πλευρά αναρ-
ρόφησης (σχ. 1, θέση 2).

• Ξεβιδώστε την τάπα εισαγωγής/εξαέρωσης (σχ. 
1, θέση 5), που βρίσκεται στο περίβλημα της 
αντλίας.

• Με τη βοήθεια μιας χοάνης που τοποθετείται 
στο άνοιγμα εξαέρωσης, γεμίστε αργά και πλή-
ρως την αντλία και τον αγωγό αναρρόφησης.

• Όταν από την αντλία εκρέει νερό και δεν υπάρ-
χει μέσα άλλος αέρας, η πλήρωση έχει ολοκλη-
ρωθεί.

• Βιδώστε πάλι την τάπα εισαγωγής/εξαέρωσης.
2η περίπτωση (σχ. 4.2)

• Η πλήρωση μπορεί να απλοποιηθεί με την εγκα-
τάσταση στον αγωγό αναρρόφησης της αντλίας 
ενός κατακόρυφου σωλήνα με Ø ½» και εξοπλι-
σμένου με κρουνό και χοάνη (σχ. 4, θέση 12).

• Κλείστε τη βάνα στην πλευρά κατάθλιψης (σχ. 1, 
θέση 3) και ανοίξτε τη βάνα στην πλευρά αναρ-
ρόφησης (σχ. 1, θέση 2).

• Ανοίξτε τον κρουνό (σχ. 4, θέση 12) και την τάπα 
εισαγωγής/εξαέρωσης (σχ. 1, θέση 5).

• Γεμίστε εντελώς την αντλία και τον αγωγό αναρ-
ρόφησης, μέχρι να τρέξει νερό χωρίς φυσαλίδες 
αέρα από το άνοιγμα πλήρωσης.

• Κλείστε τον κρουνό (σχ. 4, θέση 12) (μπορεί να 
παραμείνει στο σωλήνα), αφαιρέστε τον σωλήνα 
και βιδώστε πάλι την τάπα εισαγωγής/εξαέρωσης 
(σχ. 1, θέση 5).

 6.4 Ενεργοποίηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαύματος! 
Αναλόγως της θερμοκρασίας του αντλούμενου 
υγρού και των κύκλων λειτουργίας της αντλίας, 
η θερμοκρασία στην επιφάνεια (αντλίας, κινη-
τήρα) μπορεί να ξεπερνά και τους 68 °C.

• Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε τους απαιτού-
μενους εξοπλισμούς προστασίας ατόμων!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών!
Σε μηδενική παροχή (κλειστή βάνα στην κατά-
θλιψη) η αντλία δεν επιτρέπεται να λειτουργή-
σει με κρύο νερό (T < 40 °C) περισσότερο 
από 10 λεπτά, και με ζεστό νερό (T > 60 °C) 
όχι περισσότερο από 5 λεπτά.
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8. Βλάβες, αίτια και αντιμετώπιση
Αναθέστε την αντιμετώπιση βλαβών μόνο σε 
εκπαιδευμένο προσωπικό! Τηρείτε τις οδηγίες 
ασφαλείας.

Ρελέ
Ο μετατροπέας στροφών είναι εξοπλισμένος 
με δύο ρελέ εξόδου με επαφές χωρίς δυναμικό 
για το κεντρικό σύστημα ελέγχου. Παράδειγμα: 
Ηλεκτρικός πίνακας, επιτήρηση αντλίας....
Ρελέ SBM:
Αυτό το ρελέ μπορεί να ρυθμιστεί στο μενού 
«Συντήρηση» <5.7.6.0>  
σε 3 τρόπους λειτουργίας.
Λειτουργία: 1 (στάνταρ ρύθμιση)
Ρελέ «Μήνυμα διαθεσιμότητας» (στάνταρ λει-
τουργία σε αυτόν τον τύπο αντλίας).
Το ρελέ αυτό είναι ενεργό όταν η αντλία λει-
τουργεί ή είναι σε θέση να λειτουργήσει.
Το ρελέ απενεργοποιείται μόλις παρουσιαστεί μια 
βλάβη για πρώτη φορά ή σε περίπτωση διακοπής 
της ηλεκτρικής τροφοδοσίας (η αντλία σταμάταει).  
Ένας ηλεκτρικός πίνακας πληροφορείται σχετι-
κά με τη διαθεσιμότητα (ακόμη και την προσω-
ρινή) μιας αντλίας.
Λειτουργία: 2
Ρελέ «Μήνυμα λειτουργίας».
Το ρελέ αυτό είναι ενεργό όταν η αντλία λειτουργεί. 

Λειτουργία: 3
Ρελέ «Μήνυμα ενεργοποίησης».
Το ρελέ αυτό είναι ενεργό όταν η αντλία βρίσκε-
ται υπό ηλεκτρική τάση.

Ρελέ SSM:
Ρελέ «Μήνυμα βλάβης»
Εφόσον αναγνωριστεί μια σειρά του ίδιου τύπου 
σφάλματος (από 1 έως 6, ανάλογα με το βαθμό 
σοβαρότητας), η αντλία σταματάει και ενεργοποιεί-
ται αυτό το ρελέ (μέχρι τη χειροκίνητη επέμβαση).

Παράδειγμα: 6 βλάβες διαφορετικής διάρκειας 
μέσα σε 24 συνεχείς ώρες.

Κατάσταση του ρελέ SBM σε «Μήνυμα διαθεσι-
μότητας».

• Συνιστούμε την τήρηση μιας ελάχιστης παροχής 
περίπου στο 10% της ονομαστικής παροχής της 
αντλίας, για να μη δημιουργούνται αέρια στο 
πάνω μέρος της αντλίας.

• Ανοίξτε τη βάνα στην πλευρά κατάθλιψης και 
ξεκινήστε την αντλία.

• Με ένα μανόμετρο εξετάστε τη σταθερότητα της 
πίεσης και σε περίπτωση διακυμάνσεων κάντε 
εκ νέου εξαέρωση ή πλήρωση.

• Βεβαιωθείτε ότι η κατανάλωση ρεύματος δεν 
ξεπερνάει την τιμή που αναγράφεται επάνω 
στην πινακίδα τύπου της αντλίας.

7. Συντήρηση
ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος!
Πριν από κάθε επέμβαση διακόψτε την τροφο-
δοσία ρεύματος της αντλίας!

• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δεν απαιτείται 
καμία ιδιαίτερη συντήρηση.

• Τα έδρανα έχουν λίπανση για όλη τη διάρκεια 
ζωής τους και συνεπώς δεν χρειάζονται λίπανση.

• Διατηρείτε την αντλία και το μετατροπέα συχνότη-
τας του κινητήρα πάντοτε σε καθαρή κατάσταση.

• Εάν στο σημείο τοποθέτησης δεν υπάρχει 
κίνδυνος παγετού, η αντλία δεν χρειάζεται να 
εκκενώνεται ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται 
επί μακρόν.

• Για να αποφεύγεται μπλοκάρισμα του άξονα 
και της υδραυλικής διάταξης, σε περιόδους με 
κίνδυνο παγετού η αντλία πρέπει να εκκενώνε-
ται, ξεβιδώνοντας την τάπα εκκένωσης (θέση 6 
) και την τάπα εισαγωγής/εξαέρωσης (θέση 5). 
Βιδώστε πάλι τις δύο τάπες χωρίς να τις σφίξετε.

Διαστήματα αντικατάστασης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Εδώ δίνονται μόνο συστάσεις, καθώς 
η συχνότητα της αντικατάστασης εξαρτάται από 
τις συνθήκες λειτουργίας του συνόλου, και 
μάλιστα:

• Θερμοκρασία, πίεση και ποιότητα του αντλούμε-
νου υγρού για το μηχανικό στυπιοθλίπτη.

•  Πίεση και θερμοκρασία περιβάλλοντος για τον 
κινητήρα και άλλα εξαρτήματα.

• Συχνότητα εκκίνησης: διαρκής ή τμηματική  
λειτουργία.

Μέρη ή εξαρτήματα που υπόκεινται σε 
φθορά

Μηχανικός 
στυπειοθλίπτης

Έδρανα αντλίας και 
κινητήρα

Μετατροπέας 
συχνότητας

Περιέλιξη  
κινητήρα

Διάρκεια ζωής
10 000 h έως

20 000 h

12 000 h έως

50 000 h

≥15 000 h
μέγ.θερμοκρ.περιβ.

40 °C

25 000 h
μέγ.θερμοκρ.περιβ.

40 °C

Διάστημα 
αντικατάστασης

Συνεχής λειτουργία 1 έως 2 έτη 1,5 έως 5 έτη 1 έως 3 έτη 3 έτη

15 ώρες λειτουργία 
την ημέρα
9 μήνες το χρόνο

2 έως 4 έτη 3 έως 10 έτη - 6 έτη

24 ώρες κυλιόμενες

Βλάβες

Ρελέ 
ενεργοποιημένο

SBM

Ρελέ σε 
κατάσταση 

ηρεμίας

Ρελέ 
ενεργοποιημένο

SSM

Ρελέ σε 
κατάσταση 

ηρεμίας

1 2 3 4 5 6
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 8.1 Πίνακας βλαβών

Σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις βλάβης παρουσιάζονται τα εξής χαρακτηριστικά:
• Το ρελέ SBM περνάει στην κατάσταση ηρεμίας (αν έχει ρυθμιστεί στον τρόπο λειτουργίας «Μήνυμα διαθεσιμότητας»).
• Ενεργοποίηση του ρελέ SSM (μήνυμα σφάλματος), όταν επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός σφαλμάτων ενός τύπου 

εντός 24 ωρών.
• Ανάβει μια κόκκινη λυχνία LED.

Κωδικός 
βλάβης

Χρόνος 
αντίδρασης 

πριν την 
ένδειξη της 

βλάβης

Χρόνος πριν 
ληφθεί υπόψη 
η βλάβη μετά 
την εμφάνισή 

της

Χρόνος αναμονής 
έως την αυτόμ. 

επανενεργοποίηση

Μέγιστος 
αρ. 

βλαβών 
εντός 
24h 

Βλάβες
Πιθανές αιτίες Αντιμετώπιση

Χρόνος 
αναμονής 
μέχρι την 

επαναφορά

E001 60 s Άμεσα 60 s 6

Η αντλία έχει υπερφορτωθεί, 
έχει χαλάσει.

Πολύ υψηλή πυκνότητα ή και ιξώδες 
του αντλούμενου υγρού.

300 sΗ αντλία έχει βουλώσει 
εξαιτίας ξένων σωμάτων.

Αποσυναρμολογήστε την αντλία και 
αντικαταστήστε τα ελαττωματικά 
εξαρτήματα ή καθαρίστε τα.

E004
(E032 ~ 5 s 300 s Αμέσως, εφόσον 

διορθωθεί η βλάβη 6 Η τροφοδοσία του μετατροπέα 
συχνότητας έχει υπόταση.

Ελέγξτε την τάση στους ακροδέκτες 
του μετατροπέα συχνότητας:
• Βλάβη, αν η τάση δικτύου είναι < 330 V

0 s

E005
(E033) ~ 5 s 300 s Αμέσως, εφόσον 

διορθωθεί η βλάβη 6
Η τροφοδοσία τάσης του 
μετατροπέα συχνότητας έχει 
υπέρταση.

Ελέγξτε την τάση στους ακροδέκτες 
του μετατροπέα συχνότητας:
• Βλάβη, αν η τάση δικτύου είναι > 480 V

0 s

E006 ~ 5 s 300 s Αμέσως, εφόσον 
διορθωθεί η βλάβη 6 Λείπει μια φάση της 

ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Εξετάστε την ηλεκτρική τροφοδοσία. 0 s

E007 Άμεσα Άμεσα Αμέσως, εφόσον 
διορθωθεί η βλάβη

χωρίς 
όριο

Ο μετατροπέας συχνότητας 
λειτουργεί ως γεννήτρια. 
Μήνυμα προειδοποίησης χωρίς 
απενεργοποίηση της αντλίας

Η αντλία λειτουργεί αντίστροφα. 
Εξετάστε τη στεγανότητα του  
κλαπέτου.

0 s

E010 ~ 5 s Άμεσα Δεν γίνεται 
επανενεργοποίηση 1 Η αντλία είναι μπλοκαρισμένη.

Αποσυναρμολογήστε την αντλία, 
καθαρίστε και αντικαταστήστε 
τυχόν ελαττωματικά εξαρτήματα.  
Πιθανή μηχανική βλάβη του κινητήρα 
(έδρανο).

60 s

E011 15 s Άμεσα 60 s 6 Η αντλία δεν τραβάει ή 
λειτουργεί στεγνή.

Γεμίστε εκ νέου την αντλία (βλ. 
κεφάλαιο 8.3).
Ελέγξτε τη στεγανότητα της βαλβίδας 
βάσης.

300 s

E020 ~ 5 s Άμεσα 300 s 6

Ο κινητήρας ζεσταίνεται 
υπερβολικά.

Καθαρίστε τα πτερύγια ψύξης του 
κινητήρα.

300 sΘερμοκρασία περιβάλλοντος 
μεγαλύτερη από + 40 °C

Ο κινητήρας είναι σχεδιασμένος για 
θερμοκρασία περιβάλλοντος έως το 
πολύ + 40 °C.

E023 Άμεσα Άμεσα 60 s 6 Ο κινητήρας έχει  
βραχυκύκλωμα.

Αποσυναρμολογήστε το μετατροπέα 
συχνότητας του κινητήρα της αντλίας 
και αναθέστε τον έλεγχο ή την 
αντικατάστασή του.

60 s

E025 Άμεσα Άμεσα Δεν γίνεται 
επανενεργοποίηση 1 Λείπει μια φάση του κινητήρα. Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στον 

κινητήρα και το μετατροπέα συχνότητας. 60 s

E026 ~ 5 s Άμεσα 300 s 6
Ο αισθητήρας θερμότητας του 
κινητήρα είναι χαλασμένος ή 
δεν έχει καλή σύνδεση.

Αποσυναρμολογήστε το μετατροπέα 
συχνότητας του κινητήρα της αντλίας 
και αναθέστε τον έλεγχο ή την 
αντικατάστασή του.

300 s

E030
E031 ~ 5 s Άμεσα 300 s 6

Ο μετατροπέας συχνότητας 
ζεσταίνεται υπερβολικά.

Καθαρίστε τα πίσω πτερύγια ψύξης 
και εκείνα που βρίσκονται κάτω από 
το μετατροπέα συχνότητας και το 
κάλυμμα του ανεμιστήρα. 300 s

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 
μεγαλύτερη από + 40 °C

Ο μετατροπέας συχνότητας είναι 
σχεδιασμένος για θερμοκρασία 
περιβάλλοντος έως το πολύ 40 °C.

E042 ~ 5 s Άμεσα Δεν γίνεται 
επανενεργοποίηση 1 Το καλώδιο αισθητήρα  

(420 mA) έχει διακοπεί.
Ελέγξτε τη σωστή τροφοδοσία ρεύματος 
και την καλωδίωση του αισθητήρα. 60 s

E050 60 s Άμεσα Αμέσως, εφόσον 
διορθωθεί η βλάβη

Κανένα 
όριο

Η επικοινωνία BMS 
παρουσιάζει βλάβη. Εξετάστε τη σύνδεση. 300 s

E070 Άμεσα Άμεσα Δεν γίνεται 
επανενεργοποίηση 1 Βλάβη στην εσωτερική  

επικοινωνία.
Επικοινωνήστε με το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών. 60 s

E071 Άμεσα Άμεσα Δεν γίνεται 
επανενεργοποίηση 1 Βλάβη EEPROM Επικοινωνήστε με το τμήμα 

εξυπηρέτησης πελατών. 60 s

E072
E073 Άμεσα Άμεσα Δεν γίνεται 

επανενεργοποίηση 1 Εσωτερικό πρόβλημα του 
μετατροπέα

Επικοινωνήστε με το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών. 60 s

E075 Άμεσα Άμεσα Δεν γίνεται 
επανενεργοποίηση 1

Βλάβη του ρελέ για τον 
περιορισμό του ρεύματος 
ενεργοποίησης

Επικοινωνήστε με το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών. 60 s

E076 Άμεσα Άμεσα Δεν γίνεται 
επανενεργοποίηση 1 Βλάβη ρεύματος αισθητήρα Επικοινωνήστε με το τμήμα 

εξυπηρέτησης πελατών. 60 s

E077 Άμεσα Άμεσα Δεν γίνεται 
επανενεργοποίηση 1 Σφάλμα 24 V Επικοινωνήστε με το τμήμα 

εξυπηρέτησης πελατών. 60 s

E099 Άμεσα Άμεσα Δεν γίνεται 
επανενεργοποίηση 1 Άγνωστος τύπος αντλίας Επικοινωνήστε με το τμήμα 

εξυπηρέτησης πελατών.
Power
off/on
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 8.2 Επιβεβαίωση των βλαβών

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών!
Επιβεβαιώνετε τα σφάλματα μόνον αφού εξα-
λειφθεί η αιτία τους.

• Η αντιμετώπιση των βλαβών επιτρέπεπται να 
γίνεται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπι-
κό.

• Σε περίπτωση αμφιβολιών απευθυνθείτε στον 
κατασκευαστή.

• Σε περίπτωση βλάβης, αντί της σελίδας κατά-
στασης εμφανίζεται η σελίδα βλαβών.

Για την επιβεβαίωση των σφαλμάτων ακολουθή-
στε την ακόλουθη διαδικασία.

• Πατήστε το περιστρεφόμενο κουμπί.

Στην οθόνη εμφανίζεται:

• Ο αριθμός του μενού <6.0.0.0> .

• Ο αριθμός των βλαβών, καθώς και ο εντός 
24 ωρών μέγιστος επιτρεπτός αριθμός της  
εκάστοτε βλάβης (παράδειγμα: 1/6).

• Ο υπόλοιπος χρόνος σε δευτερόλεπτα μέχρι την 
αυτόματη επανενεργοποίηση της βλάβης.

• Περιμένετε να περάσει ο χρόνος μέχρι την 
αυτόματη επανενεργοποίηση.

Ενεργοποιείται μια εσωτερική χρονολειτουρ-
γία του συστήματος. Εμφανίζεται ο υπόλοιπος 
χρόνος (σε δευτερόλεπτα) μέχρι την αυτόματη 
επιβεβαίωση της βλάβης.

• Αφού επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός βλαβών 
και ολοκληρωθεί η τελευταία χρονολειτουργία, 
πατήστε το περιστρεφόμενο κουμπί για να επι-
βεβαιώσετε έτσι τη βλάβη.

Το σύστημα επιστρέφει στη σελίδα κατάστασης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Αν έχει προγραμματιστεί ένας χρό-
νος πριν ληφθεί υπόψη η βλάβη μετά την εμφά-
νισή της (παράδειγμα: 300 s), η βλάβη πρέπει να 
επιβεβαιωθεί οπωσδήποτε με το χέρι.
Η χρονολειτουργία για την αυτόματη επανενερ-
γοποίηση δεν είναι ενεργή και εμφανίζεται η 
ένδειξη « - - - ».

Παράδειγμα μιας 
σελίδας βλάβης.

Παράδειγμα 
για μια σελίδα 
κατάστασης.
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 8.3 Άλλες περιπτώσεις βλαβών

Περαιτέρω βλάβες αντλίας που δεν αναγνωρί-
ζονται από τη μονάδα ρύθμισης.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος τραυματισμού!
Το υγρό είναι δηλητηριώδες, καυστικό ή επι-
κίνδυνο για τον άνθρωπο.

• Ενημερώστε αμέσως τον εξουσιοδοτημένο έμπορο.
• Καθαρίστε τη αντλία κατά τέτοιον τρόπο, ώστε 

να μην υφίσταται κανένας κίνδυνος για το 
μηχανικό.

9 Ανταλλακτικά
Η παραγγελία ανταλλακτικών γίνεται μέσω των 
τοπικών εξουσιοδοτημένων εμπόρων και/ή του 

τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της Wilo.
Για να αποφεύγονται οι μετέπειτα διευκρινίσεις 
και τα λάθη κατά την παραγγελία, πρέπει όταν 
αυτή γίνεται, να αναφέρονται όλα τα στοιχεία 
της πινακίδας τύπου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών!
 Η σωστή λειτουργία της αντλίας διασφαλίζεται 

μόνο όταν χρησιμοποιούνται γνήσια ανταλλα-
κτικά.

• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών!

Βλάβες Αίτια Αντιμετώπιση
Η αντλία λειτουργεί, αλλά δεν αντλεί Η αντλία δεν λειτουργεί αρκετά γρήγορα. Ελέγξτε τη σωστή ρύθμιση της 

ονομαστικής τιμής (συμφωνία των σημείων 
ονομαστικής τιμής).

Εσωτερικά εξαρτήματα έχουν βουλώσει 
εξαιτίας ξένων σωμάτων.

Αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε την 
αντλία.

Βουλωμένος σωλήνας αναρρόφησης. Καθαρίστε ολόκληρο το σωλήνα.

Στο σωλήνα αναρρόφησης μπαίνει αέρας. Ελέγξτε και αποκαταστήστε τη στεγανότητα 
ολόκληρης της σωλήνωσης μέχρι την 
αντλία.

Η πίεση αναρρόφησης είναι πολύ 
μικρή, κατά κανόνα συνοδευόμενη από 
θορύβους σπηλαίωσης.

Πολύ μεγάλες απώλειες κατά την αναρρόφηση 
ή πολύ μεγάλο ύψος αναρρόφησης (ελέγξτε την 
τιμή NPSH της εγκαταστημένης αντλίας και της 
συνολικής εγκατάστασης).

Η αντλία δονείται Ανεπαρκής στερέωση πάνω στη βάση της 
αντλίας.

Ελέγξτε τις βίδες και τα μπουλόνια της 
στερέωσης και αν χρειάζεται σφίξτε τα.

Η αντλία έχει βουλώσει εξαιτίας ξένων 
σωμάτων.

Αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε την 
αντλία.

Δύσκολη περιστροφή της αντλίας. Βεβαιωθείτε ότι η αντλία περιστρέφεται 
χωρίς ασυνήθιστη αντίσταση.

Η αντλία δεν παράγει επαρκή πίεση Ανεπαρκείς οι στροφές του κινητήρα. Ελέγξτε αν η ρύθμιση της ονομαστικής 
τιμής είναι σωστή.

Ο κινητήρας έχει χαλάσει. Αντικαταστήστε τον κινητήρα.
Η πλήρωση της αντλίας δεν γίνεται σωστά. Ανοίξτε την εξαέρωση και εξαερώστε 

ώσπου να μην εξέρχονται πλέον άλλες 
φυσαλίδες αέρα.

Η τάπα εκκένωσης δεν έχει βιδωθεί σωστά. Ελέγξτε και βιδώστε σωστά.

Η παροχή είναι ανομοιόμορφη Δεν τηρείται σωστά το ύψος 
αναρρόφησης (Ha).

Ελέγξτε προσεκτικά τις συνθήκες 
εγκατάστασης και τις σχετικές συστάσεις σε 
αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.

Ο αγωγός αναρρόφησης έχει μικρότερη 
διάμετρο από την αντλία.

Ο αγωγός αναρρόφησης πρέπει να έχει 
τουλάχιστον την ίδια διάμετρο με το 
άνοιγμα αναρρόφησης της αντλίας.

Η κεφαλή και ο αγωγός αναρρόφησης 
έχουν εν μέρει βουλώσει.

Αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε τα.

Στον τρόπο λειτουργίας «Σταθερή 
πίεση» ο αισθητήρας πίεσης δεν έχει 
προσαρμοστεί σωστά.

Εγκαταστήστε έναν αισθητήρα με κλίμακα 
πίεσης και ακριβείας σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές, βλ. <κεφάλαιο 4.4>.

Στον τρόπο λειτουργίας «Σταθερή 
πίεση» η αντλία δεν σταματάει σε 
μηδενική παροχή

Η βαλβίδα αντεπιστροφής δεν είναι  
στεγανή.

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη βαλβίδα.

Η βαλβίδα αντεπιστροφής δεν έχει το 
σωστό μέγεθος.

Αντικαταστήστε με μια βαλβίδα αντεπιστροφής 
σωστού μεγέθους, βλ. <κεφάλαιο 4.4>.

Το δοχείο πίεσης δεν έχει την απαραίτητη 
χωρητικότητα για τη συγκεκριμένη 
εγκατάσταση.

Αντικαταστήστε το δοχείο ή προσθέστε 
ένα ακόμη δοχείο.



Dortmund, 

_ Produits liés à l'énergie 2009/125/CE
Nach den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung 640/2009 für Ausführungen mit einem einstufigen Dreiphasen - 50Hz - Käfigläufer - 
Induktionselektromotor, der Verordnung 4/2014 "Geänderte
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 50Hz, amended by Regulation 4/2014 "
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 50Hz, amendé par le règlement 4/2014”

_ 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

_ Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG
_ Energy-related products 2009/125/EC

_ 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/UE à partir du 20/04/2016

N°2117800.02 (CE-A-S n°4103172)

H. HERCHENHEIN

Person authorized to compile the technical file is :

Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Senior Vice President - Group Quality

EN 809+A1

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 61800-3+A1:2012EN 60034-1
EN 60204-1

et aux législations nationales les transposant,

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

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 :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
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(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.)

MHIE

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

and with the relevant national legislation,

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

EN 61800-5-1

Digital unterschrieben 
von 
holger.herchenhein@wilo
.com 
Datum: 2016.03.09 
08:04:21 +01'00'



(BG) - български език (CS) - Čeština
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ EO ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

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

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

(DA) - Dansk (EL) - Ελληνικά
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EK

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 (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD 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
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 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
EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

i usklađenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az előző oldalon szereplő, harmonizált európai szabványoknak.

(IS) - Íslenska (IT) - Italiano
EB LEYFISYFIRLÝSING DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

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 (LV) - Latviešu valoda
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU

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

un saskaņotajiem Eiropas standartiem, kas minēti iepriekšējā lappusē.

F_GQ_013-16

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 2004/108/EB ; 
Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

Mašīnas 2006/42/EK ; Elektromagnētiskās Saderības 2004/108/EK ; 
Enerģiju saistītiem ražojumiem 2009/125/EK

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

Koneet 2006/42/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2004/108/EY ; 
Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY

Innealra 2006/42/EC ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2004/108/EC 
; Fuinneamh a bhaineann le táirgí 2009/125/EC

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF ; 
Energirelaterede produkter 2009/125/EF

Μηχανήματα 2006/42/ΕΚ ; Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/ΕΚ ; 
Συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 2009/125/EK

Машини 2006/42/ЕО ; Електромагнитна съвместимост 2004/108/ЕО ; 
Продукти, свързани с енергопотреблението 2009/125/EO

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

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2004/108/ES ; 
Výrobků spojených se spotřebou energie 2009/125/ES

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 2004/108/CE ; 
Productos relacionados con la energía 2009/125/CE

Masinad 2006/42/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2004/108/EÜ ; 
Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ

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:

Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2004/108/EB ; 
Tilskipun varðandi vörur tengdar orkunotkun 2009/125/EB

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE ; 
Prodotti connessi all’energia 2009/125/CE

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2004/108/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu 
potrošnje energije 2009/125/EZ

Gépek 2006/42/EK ; Elektromágneses összeférhetőségre 2004/108/EK ; 
Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK

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

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következő európai irányelvek előírásainak, 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  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 :



(MT) - Malti (NL) - Nederlands
DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

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 (PL) - Polski
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING DEKLARACJA ZGODNOŚCI 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

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 (SK) - Slovenčina
Декларация о соответствии Европейским нормам ES VYHLÁSENIE O ZHODE

и гармонизированным европейским стандартам, упомянутым на 
предыдущей странице.

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

(SL) - Slovenščina (SV) - Svenska
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

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

ve önceki sayfada belirtilen uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına.

F_GQ_013-16

Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2004/108/KE ; 
Prodotti relatati mal-enerġija 2009/125/KE

EG–Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 
2004/108/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

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 SEbu belgede belirtilen ürünlerin aşağıdaki Avrupa yönetmeliklerine 
ve ulusal kanunlara uygun olduğunu beyan etmektedir:

Директива ЕС по машинному оборудованию 2006/42/ЕС ; Директива ЕС 
по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС ; Директива о 
продукции, связанной с энергопотреблением 2009/125/ЕС

Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2004/108/EG ; 
Energiegerelateerde producten 2009/125/EG

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:

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

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

Strojových zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2004/108/ES ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE ; 
Produktów związanych z energią 2009/125/WE

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:

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 2004/108/CE ; 
Produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE

Maşini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetică 2004/108/CE ; 
Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

Makine Yönetmeliği  2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 
2004/108/AT ; Eko Tasarım Yönetmeliği 2009/125/AT

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 2004/108/ES ; 
Izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG ; 
Energirelaterade produkter 2009/125/EG



Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
Argentina S.A. 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T+ 54 11 4361 5929 
info@salmson.com.ar

Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
chris.dayton@wilo.com.au

Austria 
WILO Pumpen  
Österreich GmbH 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
office@wilo.at

Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1014 Baku 
T +994 12 5962372 
info@wilo.az

Belarus 
WILO Bel OOO 
220035 Minsk 
T +375 17 2535363 
wilo@wilo.by

Belgium 
WILO SA/NV 
1083Ganshoren 
T +32 2 4823333 
info@wilo.be

Bulgaria 
WILOBulgariaLtd. 
1125 Sofia  
T +359 2 9701970 
info@wilo.bg

Brazil 
WILO Brasil Ltda 
Jundiaí – São Paulo – Brasil  
ZIPCode:13.213-105 
T +55 11 2923 (WILO) 
       9456 
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada 
WILOCanadaInc. 
Calgary, Alberta T2A 5L4 
T +1 403 2769456 
bill.lowe@wilo-na.com

China 
WILOChinaLtd. 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
wilobj@wilo.com.cn

Croatia 
WiloHrvatskad.o.o. 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic 
WILOCS,s.r.o. 
25101Cestlice 
T +420 234 098711 
info@wilo.cz

Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 
wilo@wilo.dk

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
info@wilo.ee

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
wilo@wilo.fi

France 
WILOS.A.S. 
78390Boisd‘Arcy 
T +33 1 30050930 
info@wilo.fr

Great Britain 
WILO(U.K.)Ltd. 
Burton Upon Trent  
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
sales@wilo.co.uk

Greece 
WILOHellasAG 
14569 Anixi (Attika) 
T +302 10 6248300 
wilo.info@wilo.gr

Hungary 
WILOMagyarországKft 
2045Törökbálint 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
wilo@wilo.hu

India 
WILOIndiaMatherand
PlattPumpsLtd. 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
services@matherplatt.com

Indonesia 
WILO Pumps Indonesia 
Jakarta Selatan 12140 
T +62 21 7247676 
citrawilo@cbn.net.id

Ireland 
WILO Ireland 
Limerick 
T +353 61 227566 
sales@wilo.ie

Italy 
WILOItalias.r.l. 
20068Peschiera 
Borromeo  (Milano) 
T +39 25538351 
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
info@wilo.kz

Korea 
WILOPumpsLtd. 
618-220Gangseo,Busan 
T +82 51 950 8000 
wilo@wilo.co.kr

Latvia 
WILOBalticSIA 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
info@wilo.lv

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
Jdeideh12022030 
Lebanon 
T +961 1 888910 
info@wilo.com.lb

Lithuania 
WILOLietuvaUAB 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
mail@wilo.lt

Morocco 
WILO MAROC SARL 
20600 CASABLANCA 
T + 212 (0) 5 22 66 09 
24/28 
contact@wilo.ma

The Netherlands 
WILONederlandb.v. 
1551NAWestzaan 
T +31 88 9456 000 
info@wilo.nl

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

Poland 
WILOPolskaSp.z.o.o. 
05-506Lesznowola 
T +48 22 7026161 
wilo@wilo.pl

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
PortugalLda. 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
bombas@wilo.pt

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

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

Saudi Arabia 
WILOME-Riyadh 
Riyadh11465 
T +966 1 4624430 
wshoula@wataniaind.com

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

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

Slovenia 
WILOAdriaticd.o.o. 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa 
SalmsonSouthAfrica 
1610Edenvale 
T +27 11 6082780 
errol.cornelius@ 
salmson.co.za

Spain 
WILOIbéricaS.A. 
28806AlcaládeHenares
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
wilo.iberica@wilo.es

Sweden 
WILOSverigeAB 
35246 Växjö 
T +46 470 727600 
wilo@wilo.se

Switzerland 
EMBPumpenAG 
4310Rheinfelden 
T +41 61 83680-20 
info@emb-pumpen.ch

Taiwan 
WILOTaiwanCompanyLtd. 
SanchongDist.,NewTaipei
City 24159 
T +886 2 2999 8676  
nelson.wu@wilo.com.tw

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

Ukraina 
WILOUkrainat.o.w. 
01033Kiew 
T +38 044 2011870 
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
JebelAliFreeZone–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 
WILOVietnamCoLtd. 
HoChiMinhCity,Vietnam 
T +84 8 38109975 
nkminh@wilo.vn

May 2013Furthersubsidiaries,representationandsalesofficesonwww.wilo.com



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




