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1. Yleistä

2.1 Ohjeiden merkintä käyttöohjeessa
Symbolit

Tietoja tästä käyttöohjeesta
Alkuperäisen käyttöohjeen kieli on ranska. Kaikki
muunkieliset käyttöohjeet ovat käännöksiä alkuperäisestä käyttöohjeesta.
Asennus- ja käyttöohje kuuluu tuotteen toimitukseen, ja sitä pitää aina säilyttää tuotteen
välittömässä läheisyydessä. Näiden ohjeiden
tarkaa noudattaminen on perusedellytys tuotteen asianmukaiselle asennukselle ja käytölle.
Asennus- ja käyttöohjeet koskevat vain tätä tuotetta, ja ne vastaavat painoajankohtana voimassa
olleita turvallisuusmääräyksiä.

Yleinen varoitussymbolil.
Sähköjännite aiheuttaa vaaran.
HUOMAUTUS: ....
Huomiosanat:
VAARA!
Äkillinen vaaratilanne. Varoituksen huomiotta jättäminen aiheuttaa kuoleman tai vakavan
loukkaantumisen.
VAROITUS!
Käyttäjä saattaa loukkaantua (vakavasti).
Varoitus-sana tarkoittaa, että seurauksena on
todennäköisesti (vakavia) henkilövahinkoja, jos
varoitusta ei noudateta.

1.1 Käyttötarkoitus
Pumput, joilla siirretään kirkkaita nesteitä asuinalueella, maataloudessa ja teollisuudessa.
Imu kaivosta, lähteestä, juoksevasta vedestä,
lammesta ... ei saa käyttää abessiniankaivoissa
(putkikaivot).
1.2 Tekniset tiedot
• Käyttöpaine
- Maks. käyttöpaine
: 10 bar
- Maks. tulopaine: 6 bar
• Lämpötila-alue
- Tiivisteillä ja EPDMillä varustetttu
malli (KTW/WRAS*)
: - 15°... + 110 °C
- TIivisteillä ja VITONilla varustettu
malli
: - 15° ... + 90 °C
• Ympäristölämpötila
(standardituote)
: + 40 °C maks.
• Imukorkeus
: riippuu pumpunpitopainekorkeudesta
• Äänenpainetaso dB(A)
Teho (kW)
0/+3 dB(A): 
0.75 1.1 1.5 2.2
65

66

67

69

• Ympäristön kosteus
: < 90 %
* KTW: Saksalaisen määräyksen mukaan
WRAS: Englantilaisen normin mukaan
ESähkömagneettinen yhteensopivuus EN 61800-3:
Häiriösäteily - 1. ympäristö
Häiriönsieto - 2. ympäristö:
Taajuusalueella 600 MHz - 1GHz saattaa poikkeustapauksissa välittömässä läheisyydessä (< 1
m elektronisesta muuttajasta) toimivissa lähettimissä, antureissa tai sentyyppisissä laitteissa esiintyä näytön tai tulostuksen häiriöitä. Pumpun toimintaan sillä ei kuitenkaan ole koskaan vaikutusta.

2. Turvallisuus
Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä ohjeita, joita on
noudatettava asennuksessa, käytössä ja huollossa. Sen takia asentajan sekä vastaavan ammattihenkilökunnan/ylläpitäjän on ehdottomasti
luettava tämä käyttöohje ennen asennusta ja
käyttöönottoa.
Tässä pääkohdassa esitettyjen yleisten turvallisuusohjeiden lisäksi on noudatettava myös seuraavissa pääkohdissa varoitussymboleilla merkittyjä
erityisiä turvallisuusohjeita.
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HUOMIO!
On vaara, että tuote/laitteisto vaurioituu.
«Huomio» muistuttaa mahdollisista tuotevahingoista, jotka aiheutuvat ohjeen huomiottajättämisestä.

•
•
•
•

HUOMAUTUS:
Tuotteen käsittelyyn liittyvä hyödyllinen ohje. Myös
mahdollisesti esiintyvistä ongelmista mainitaan.
Suoraan tuotteeseen kiinnitettyjä ohjeita, kuten
pyörimissuunnan nuoli,
liitäntöjen merkinnät,
tyyppikilpi,
varoitustarat
täytyy ehdottomasti noudattaa ja pitää ne täysin
luettavassa kunnossa.

2.2 Henkilöstön pätevyys
Asennus-, käyttö- ja huoltohenkilöstöllä täytyy
olla näiden töiden edellyttämä pätevyys. Ylläpitäjän
täytyy varmistaa henkilöstön vastuualue, työtehtävät ja valvontakysymykset. Jos henkilöstöllä ei ole
tarvittavia tietoja, heille on annettava koulutus ja
opastus. Tarpeen vaatiessa ne voi antaa tuotteen
valmistaja ylläpitäjän toimeksiannosta.
2.3 Turvaohjeiden noudattamatta jättämisestä
aiheutuvat vaarat
Turvaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa
aiheuttaa vaaratilanteita ihmisille, ympäristölle ja
tuotteelle/järjestelmälle. Turvaohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa kaikkien vahingonkorvausvaateiden raukeamiseen.
Ohjeiden huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa
esimerkiksi seuraavia vaaratilanteita:
• henkilöiden joutuminen vaaraan sähkön, mekaanisten toimintojen tai bakteerien vaikutuksen
vuoksi,
• ympäristön vaarantuminen vaarallisten aineiden
vuotojen johdosta,
• aineellisia vahinkoja,
• tuotteen tai laitteiston tärkeät toiminnot eivät
toimi,
• ohjeenmukaisten huolto- ja korjausmenetelmien
epäonnistuminen.
2.4 Työskentely turvallisuus huomioon ottaen
Tässä käyttöohjeessa mainittuja turvallisuusohjeita, voimassaolevia maankohtaisia tapaturmantorjuntamääräyksiä sekä mahdollisia ylläpitäjän
yrityksen sisäisiä työ-, käyttö- ja turvallisuusohjeita on noudatettava.
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2.5 Turvaohjeet ylläpitäjälle
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaanlukien) käytettäväksi, joiden
fyysisissä, aistihavaintoja koskevissa ta henkisissä
kyvyissä on rajoitteita tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietämystä, paitsi siinä tapauksessa, että
heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö
valvoo heitä tai he ovat saaneet häneltä ohjeet
siitä, miten laitetta pitää käyttää.
On valvottava, että lapset eivät pääse leikkimään
laitteella.
• Jos kuumat tai kylmät tuotteen/järjestelmän osat
aiheuttavat vaaratilanteita, asiakkaan on huoledittava siitä, että ne suojataab kosketusta vastaan.
• Kosketussuojaa liikkuvia osia (esim. kytkin) varten
ei saa poistaa käytössä olevasta tuotteesta.
• Vuodot (esim. akselitiiviste) vaarallisia pumpattavia aineita (esim. räjähdysalttiit, myrkylliset,
kuumat) täytyy johtaa pois siten, että ihmiset tai
ympäristö eivät joudu vaaraan. Maakohtaisia lakimääräyksiä on noudatettava.
• Herkästi syttyvät materiaalit on aina pidettävä
kaukana laitteesta.
• Sähköenergian aiheuttamat vaaratilanteet on
estettävä. Paikallisia tai yleisiä määräyksiä [esim.
IEC, VDE jne.] sekä paikallisten sähköyhtiöiden
määräyksiä on noudatettava.
2.6 Turvallisuusohjeet asennus- ja huoltotöitä
varten
Ylläpitäjän on huolehdittava siitä, että kaikki asennus- ja huoltotyöt suorittaa valtuutettu
ja pätevä ammattihenkilökunta, joka on etukäteen hankkinut tarvittavat tiedot perehtymällä
käyttöohjeeseen.
Tuotetta/laitteistoa koskevat työt saa suorittaa
töitä vain niiden ollessa pysäytettynä. Tuote/
laitteisto on ehdottomasti pysäytettävä sillä
tavalla, kuin asennus- ja käyttöohjeessa on kerrottu.
Välittömästi töiden lopettamisen jälkeen kaikki turvallisuus- ja suojalaitteet on kiinnitettävä
takaisin paikoilleen ja kytkettävä toimintaan.
2.7 Omatoimiset muutokset ja varaosien valmistus
Varaosien omavaltainen muuntelu tai valmistaminen vaarantaa tuotteen/henkilökunnan turvallisuuden ja mitätöi valmistajan turvallisuudesta
antamat vakuutukset.
Muutoksia tuotteeseen saa tehdä ainoastaan
silloin, kun siitä on sovittu valmistajan kanssa. Alkuperäisvaraosat ja valmistajan hyväksymät lisävarusteet palvelevat turvallisuutta. Muiden
osien käyttö mitätöi vastuun tälläisten osien
käytöstä aiheutuvista seurauksista.
2.8 Luvattomat käyttötavat
Toimitetun tuotteen käyttövarmuus on taattu
vain määräystenmukaisessa käytössä käyttöohjeen kappaleen 4 mukaisesti. Luettelossa tai tietolomakkeella ilmoitettuja raja-arvoja ei saa missään tapauksessa ylittää tai alittaa.

3. Kuljetus, käsittely ja säilytys
Kun pumppu on saapunut, on heti tarkastettava, onko siinä kuljetusvaurioita. Mikäli vaurioita
havaitaan, niistä on välittömästi ilmoitettava kuljetusliikkeelle annettujen määräaikojen puitteissa.
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Huomio! Epäasianmukainen varastointi aiheuttaa
vaurioiden vaaran!
Mikäli materiaali on tarkoitus asentaa myöhempänä ajankohtana, se on säilytettävä kuivassa paikassa. Tuote on suojattava töytäisyjä/
iskuja ja ulkoisia vaikutuksia (kosteus, pakkanen jne.) vastaan.
HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!
Käsittele pumppua varoen, jotta hydraulilaitteiston geometria ja suuntaus ei muutu.
Pumppua ei milloinkaan saa nostaa taajuusmuuttajasta.

4. Tuotetiedot
4.1 Kuvaus (kuva 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)
1 - Jalkaventtiili imukorilla
2 - Sulkuventtiili, imupuoli
3 - Sulkuventtiili, painepuoli
4 - Takaiskuventtiil
5 - Sisääntulo-/ilmaustulppa
6 - Ilmaustulppa
7 - Johtokiinnittimet tai kiinnikkeet
8 - Imukori
9 - Jälkitäyttösäiliö
10 - Vesijohtoverkko
11 -	Kytkin, erotusvahvistin varokkeilla
12 - Sulkuhana
13 - Sokkeli
14 - Paineanturi
15 - Kalvopainesäiliö
16 - Painesäiliön sulkuventtiili
17 - Näyttö
18 - Säätönuppi
HA: maks. imunostokorkeus
HC: min. painekorkeus
4.2
•
•
•
•

Pumppu
Horisontaalinen keskipakopumppu.
Monijaksoinen..
Normaalisti imevä.
Imu- ja paineyhde kierrekiinnityksellä.
Aksiaalinen imu, radiaalinen ulostulo ylös.
• Akseliaukon tiivistys normiliukurengastiivisteellä.
• Materiaali: ks. tekninen kuvaus.

4.3 Moottori taajuusmuuttajalla
3-vaihemoottori, kaksinapainen, taajuusmuuttajalla.
• Moottorin ja taajusmuuttajan suojaluokka: IP 54
• Eristysluokka: F
Käyttöjännitteet ja -taajuudet:
• 400V: ±10% - 50 Hz
• 380-480V: ±6% - 60 Hz
4.4 Lisävarusteet
Lisävarusteet on tilattava erikseen.
• IF-moduuli PLR liitäntämuuttimeen/PLR liittämistä varten.
• IF-moduuli LON LONWORKS-verkkoon liittämistä
varten. IF-moduuli liitetään suoraan taajuusmuuttajan liitäntäalueelle (kuva 10).
• Sulkuventtiili:
• Kalvopainesäiliö tai sinkitty säiliö.
• Takaiskuventiili (jousella varustettu kiila tai läppä
vakiopaineella käytettäessä).
• Jalkaventtiili imukorilla.
• Tärinänvaimentimet.
• Kuivakäyntisuoja.
• Paineanturisarja (tarkkuus ≤ 1 %; ≤ 1 %; mittausalueen käyttöalueella 30 % - 100 %.
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5. Asennus
On kaksi vakiomallia:
Kuva 1: Imukäyttö.
Kuva 2: Syöttökäyttö jälkitäyttösäiliöstä (kohta 9)
tai vesijohtoverkosta (kohta 10).
5.1 Sijoitus
• Pumppu on sijoitettava kuivaan, jäätymisvaaralta
suojattuun ja helposti saavutettavaan paikkaan
mahdollisimman lähelle syöttökohtaa.
• Pumppu asetetaan sokkelille (kohta 13) tai suoraan sileälle ja tasaiselle alustalle.
• Pumppu kiinnitetään 2 pulttireiän Ø M8 kautta.
HUOMAUTUS: Ota huomioon, että asennuspaikan korkeus ja pumpattavan veden lämpötila
vähentävät pumpun imutehoa.
Korkeus

Korkeushäviö

Lämpötila

Korkeushäviö

0m

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

HUOMAUTUS: Yli 80 °C lämpötiloissa pumppu on
varustettava syöttökäytöllä (esipainetoiminnolla).
5.2 Hydrauliliitännät
HUOMIO! Tuotevaurioiden vaara!
Asennuksen on kestettävä painetta, jonka
pumppu aiheuttaa suurimmalla taajuudella ja
nollasiirtomäärällä.
Aukot
Imu

Kierteillä varustetut aukot
200

400

800

1»(26-34) 1»1/4(33-42) 1»1/2(40-49)

Paineliitäntä 1»(26-34)

1»(26-34)

1600
2»(50-60)

1»1/4(33-42) 1»1/2(40-49)

Liitäntä kierrevahvistetulla Flex-letkulla tai
jäykällä putkella.
HUOMIO! Tuotevaurioiden vaara!
Tiivistä putken liitokset huolellisesti sopivillamateriaaleilla! Imujohtoon ei saa päästäilmaa;
asenna imuputki aina nousevasti (min. 2 %) (kuva
1).
• Käytettäessä jäykkiä putkia on pidettävä huolta
siitä, ettei pumppu yksinään kanna johtojen
koko painoa. Käytä tukia tai putkipidikkeitä
(kuva 1).
• Putken halkaisija ei saa koskaan olla imu-/
ulostuloaukkoa pienempi.
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• Imuputken pituutta on rajoitettava ja vältettäväkaikkia tekijöitä, jotka aiheuttavat
painehäviöitä (mutkat, venttiilit, ahtaumat).
HUOMIO! Tuotevaurioiden vaara!
Pumppu on suojattava paineiskuilta asentamalla painepuolelle takaiskuventtiili.
5.3 Sähköliitännät
VAARA! Hengenvaara!
Sähköliitännät ja -tarkastukset on teetätettävä
hyväksytyllä sähköasentajalla paikallisten standardien mukaisesti.
• Taajuusmuuttajalla varustetun moottorin sähköiset ominaisuudet (taajuus, jännite, nimellisvirta)
on merkitty tyyppikilpeen.
On tarkastettava, vastaako moottori-taajuusmuuttaja sähköverkkoa, johon se on tarkoitus
liittää.
• Moottorin sähkösuoja on integroitu muuttajaan.
Muuttaja on säädetty pumpun tietojen mukaan
siten, että sekä sen että moottorin suojaus on
varmaa.
• Mikäli nollajohdossa on liian suuri vastus, on
moottorin taajuusmuuttajan eteen asennettava
vastaava suojalaite.
• Joka tapauksessa pitää järjestelmä suojata sulakkeilla (tyyppi GF) varustetuilla kytkentävahvistimella (kuvat 1, 2, kohta 11).
HUOMAUTUS: Mikäli henkilösuojaksi on asennettava vikavirtasuojakytkin, on käytettävä selektiivistä yleisvirtaherkkää vikavirtasuojakytkintä,
jolla on VDE-hyväksyntä! Suojakytkin on säädettävä taajuusmuuttajan tyyppikilvessä annettuja
arvoja vastaavasti.
On käytettävä norminmukaista liitäntäkaapelia.
VAARA! Hengenvaara!
Älä unohda laitteiston maadoitusta.
Taajuusmuuttajan sähköasennus (kuva 3)
on suoritettava käyttötavasta riippuen (ks.
luku 6 - Käyttöönotto) seuraavan taulukon
kytkentäkaavioiden mukaisesti.
HUOMIO! Tuotevaurioiden vaara!
Taajuusmuuttaja saattaa vaurioitua liitäntävirheen johdosta.
VAARA! Hengenvaara!
Sähkökaapelia ei saa koskaan joutua kosketuksiin putken tai pumpun kanssa.
Lisäksi sen on oltava täysin kosteudelta suojattu.
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Liittimet
• Avaa ruuvit ja poista taajuusmuuttajan kansi.

Nimitys
L1, L2, L3
PE

Luokittelu
Verkkojännite
Maadoitusliitäntä

Huomautus
3-vaihevirta ~ IEC38

IN1
(DDS-Klemme 9)

Anturin tulo

Singaalin tyyppi: jännite (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Ottovastus: Ri ≥ 10 kΩ
Singaalin tyyppi: virranvoimakkuus (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Ottovastus: Rb = 500 Ω
Säädettävissä valikossa „Service“ <5.3.0.0>

IN2
(10V/20mA-liitin 7)

Tulo, ulkoinen asetusarvo

Singaalin tyyppi: jännite (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Ottovastus: Ri ≥ 10 kΩ
Singaalin tyyppi: virranvoimakkuus (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Ottovastus: Rb = 500 Ω
Säädettävissä valikossa „Service“ <5.4.0.0>

GND (x2)

Maadoitusliitännät

Jokaiselle IN1- ja IN2-tulolle.

+ 24 V

Anturin virransaanti

Ext. off

SBM

SSM

Maks. virranvoimakkukus: 60 mA
Virransyöttö on suojattu oikosuluilta.
Ohjauksen tulo ON/OFF
Potentiaalivapaan ulkoisen kytkimen avulla pumppu voi„Tärkeysjärjestys POIS PÄÄLTÄ“
daan kytkeä päälle ja pois päältä.
kun potentiaalivapaa ulkoinen kytkin Laitteissa, joiden käynnistystiheys on suuri
(> 20 päivässä), pitää olla päälle ja pois päältä kytkentä
„ext. off“:in kautta.
Rele „käytettävyysilmoitus“
Normaalikäytössä rele on aktivoitu, kun pumppu käy tai
on valmis käymään.
Rele deaktivoituu, kun ensimmäinsen kerran esiintyy häiriö tai verkkovirtaa ei ole (pumppu pysähtyy).
Kytkentärasia saa tiedon pumpun käytettävyydestä (myös
tilapäisestä).
Säädettävissä valikossa „Service“ <5.7.6.0>
Potentiaalivapaa kytkin:
min.: 12 V DC, 10 mA
maks.: 250 V AC, 1 A
Rele „vikailmoitus“

Sen jälkeen kun saman vikatyypin vika (1 - 6, vakavuudesta riippuen)
on tunnistettu, pumppu pysähtyy ja tämä rele aktivoituu
(manuaaliseen toimenpiteeseen saakka).
Potentiaalivapaa kytkin:
min.: 12 V DC, 10 mA
maks.: 250 V AC, 1 A

Liittimet IN1, IN2, GND ja Ext. Off täyttävät
«asianmukaista eristystä» (normi EN61800-5-1)
koskevat vaatimukset verkon liittimiä sekä liittimiä SBM ja SSM kohden (ja päinvastoin).
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Liitospinne

Yhdistä 4-lankainen kaapeli teholiitinalustaan
(vaiheet + maa).

L3

Liitospinteet tulot/lähdöt
MP

5

ei käytetty

Kauko-ohjaus
ON/OFF

• Kauko-ohjauksella pumppu voidaan käynnistää tai
pysäyttää (potentiaalivap.). Tällä toiminnolla on etusija
kaikkiin muihin toimintoihin nähden.

6

DDS

20mA/10

7

8

9

10 11
+24V...

4

GND...

ei käytetty

Ext. off

3

In1...

2

Anturi 20mA/10V

AUX

1

GND...

• Ulkoisen asetusarvon ja tulon [ext. off] anturin kaapelin
pitää ehdottomasti olla voideltuja.

L2

In2...

Tulojen/lähtöjen liitäntä

L1

Ulkoinen
asetusarvo

Verkkoliitäntä

Esimerkki: uimurikytkin, vedenpuutteen säädin …

• Tämä kauko-ohjain voidaan kytkeä pois päältä ohittamalla
liittimet (3 ja 4) .

Tietoliikenneliitännän liittimet
PLR

Lisävarusteena saatava IF-moduuli PLR on kytkettävä
muuttajan liitäntäalueella olevaan moninapapistokkeeseen.
Moduuli on suojattu napojen vaihtumista vastaani.

LON

Lisävarusteena saatava IF-moduuli PLR on kytkettävä
muuttajan liitäntäalueella olevaan moninapapistokkeeseen.
Moduuli on suojattu napojen vaihtumista vastaan.
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Liitäntä «kierroslukusäätö»

Liitospinteet tulot/lähdöt

Taajuuden säätö käsin:

AUX

1

2

Ext. off

3

4

MP

5

6

20mA/10

7

8

DDS

9

10 11

9

10 11

9

10 11

Kauko-ohjaus

Taajuuden säätö ulkoisella ohjauksella:

AUX

2

Ext. off

3

4

MP

5

6

20mA/10

7

8

DDS

In2...

1

Ulkoinen
asetusarvo

Kauko-ohjaus

Liitäntä «vakiopaine»
Säätö paineanturilla:

AUX

1

2

Ext. off

3

4

MP

5

6

20mA/10

7

8

Kauko-ohjaus

AUX

2

Ext. off

3

4

MP

5

6

20mA/10

7

8

In2...

1

Paineanturi

Ulkoinen
asetusarvo

Kauko-ohjaus

DDS

9

10 11

In1...

Säätö paineanturilla:
• 2 johdinta ([20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 johdinta ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
ja säätö ulkoisella asetusarvolla

DDS

In1...

• 2 johdinta ([20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 johdinta ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
ja asetusarvon säätö kiertonupilla

Paineanturi

Liitäntä «PID-säätö»»
Säätö anturilla (lämpötilan, virtaaman...):

AUX

2

Ext. off

3

4

MP

5

6

20mA/10

7

8

Kauko-ohjaus

Säätö anturilla (lämpötilan, virtaaman...):

AUX

1

2

Ext. off

3

4

Kauko-ohjaus
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Paineanturi

MP

5

6

20mA/10

7

8

In2...

• 2 johdinta ([20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 johdinta ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
ja säätö ulkoisella asetusarvolla

DDS

9
In1...

1

Ulkoinen
asetusarvo

DDS

9

10 11

In1...

• 2 johdinta ([20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 johdinta ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
ja asetusarvon säätö kiertonupilla

Paineanturi
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•

•
•
•

VAARA! Hengenvaara!
Taajuusmuuttajan kondensaattorien purkautuminen saattaa aiheuttaa vaarallisia jännitteitä.
Virran pois kytkemisen jälkeen pitää sen vuoksi
aina odottaa 5 minuuttia ennen kuin taajuusmuuttajaa koskevia toimenpiteitä voidaan
suorittaa.
Varmista, että kaikki sähköliitännät ja koskettimet ovat jännittettömiä.
Varmista, että liittimien kytkentä on oikein.
Varmista, että pumppu ja järjestelmä on
maadoitettuasianmukaisesti.

Säätötavat
IN1: Anturin tulo käyttötavoilla «Vakiopaine» ja «PID-säätö»»

Anturin signaali 4-20mA

100 %

Anturin signaali 0-10mA

100 %

Välillä 0 ... 2 mA oletetaan kaapelin
olevan irti.
Turvaalue

Arvo

Arvo

% anturin
mittausalueesta

0

% anturin
mittausalueesta

2

4

Tulovirran voimakkuus (mA)

20

0

Anturin signaali 0-20mA
100 %

Arvo

Arvo

% anturin
mittausalueesta

12

10

Anturin signaali 2-10mA

100 %

0

Tulojännite (V)

% anturin
mittausalueesta

Tulovirran voimakkuus (mA)

20

0

2

Tulojännite (V)

10
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IN2: Anturin tulo käyttötavoilla «Vakiopaine» ja «PID-säätö»

Asetusarvo 4-20 mA

100 %

Asetusarvo 0-10 V

100 %

Alue, jossa taajuusmuuttaja
pysähtyy.
Turva-alue

Asetusarvo

Turva-alue

Asetusarvo

%
anturin
mittausalueesta

0

Alue, jossa taajuusmuuttaja
pysähtyy.

%
anturin
mittausalueesta

2

4

Tulovirran voimakkuus (mA)

20

0

1

2

Tulojännite (V)

10

IN2: Taajuuden ulkoisen ohjauksen tulo käyttötavalla «Kierroslukusäätö»

Ulkoinen signaali 0-20 mA
100 %

Ulkoinen signaali 0-10 V
100 %

Alue, jossa taajuusmuuttaja
pysähtyy.
Turva-alue

Taajuusmuuttajan
taajuus

~ 30 %

2

4

Tulovirran voimakkuus (mA)

20

0

Ulkoinen signaali 4-20 mA
100 %

Alue, jossa taajuusmuuttaja
pysähtyy.
Turva-alue

Taajuusmuuttajan
taajuus

~ 30 %

0
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Turva-alue

Taajuusmuuttajan
taajuus

~ 30 %

0

Alue, jossa taajuusmuuttaja
pysähtyy.

1

2

Tulojännite (V)

10

Ulkoinen signaali 2-10 V
100 %

Alue, jossa taajuusmuuttaja
pysähtyy.
Turva-alue

Taajuusmuuttajan
taajuus

~ 30 %

6

10 Tulovirran voimakkuus (mA) 20

0

3

5

Tulojännite (V) 10
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6. Käyttöönotto

6.1.3 Vakiosymbolien kuvaus

6.1 Säätö
6.1.1 Ohjauslaitteet
Taajuusmuuttaja käyttää seuraavia ohjauselementtejä:
Kiertonupilla varustettu malli

Symboli

Käyttö moduksella
«Kierroslukusäätö».
Käyttö im moduksella «Vakiopaine «
tai «PID-säätö».
2

Tulo IN2 aktivoitu (ulkoinen
asetusarvo).
Käsittelyn esto.
Jos tämä symboli tulee näkyviin,
vallitsevia säätöjä tai mittausarvoja
ei voi muuttaa. Näkyvät tiedot voidaan vain lukea .

Säätö kiertonupilla:
• Uusi parametri säädetään kiertämällä nuppia.
«+» oikealle ja «-» vasemmalle.
• Uusi säätö hyväksytään painamalla säätöpainiketta.
Kytkin

BMS (Building Management System,
kiinteistöhallintajärjestelmä)
PLR tai LON on aktivoitu.

ON

1

Kuvaus

Pumppu käy.

2

• Taajuusmuuttajassa on yksikkö, jossa on kaksi eri
kytkintä (kuva 4, kohta S), jolla kummallakin on
kaksi eri asentoa:
• Kytkimellä 1 voidaan kytkeä moduksesta
«OPERATION» (kytkin 1 OFF) modukseen
«SERVICE» (kytkin 1 ON) ja takaisin.
Asento «OPERATION» vapauttaa käytön tässä
moduksessa ja lukitsee pääsyn parametrien
asettamiseen (normaalikäyttö).
Asennossa «SERVICE» on eri toimintojen
parametrien anto mahdollista.

Pumppu on pysäytetty.

6.1.4 Näyttö
Näyttöruudun tilasivu
• Näyttöruudun tilasivu näkyy vakiona.
Aktuelli asetusarvo näkyy.
Perusasetukset osoitetaan symbolien avulla.

• Kytkimellä 2 voidaan «Käsittelyn esto»kytkeä
päälle ja pois päältä.
6.1.2 Näyttöruudun rakenne
4

1

2

5

Esimerkki tilasivusta
4

3

4

• Kun muuttajan virransaanti alkaa, näyttöruutu testataan 2 sekunnin ajan, jolloin kaikki
näyttöruudun näytöt kytkeytyvät päälle.
Kohta
1
2
3
4
5

14

HUOMAUTUS: Kaikissa valikoissa näyttöruutuu
palaa takaisin tilasivulle, jos kiertonuppia ei käytetä 30 sekuntiin. Siinä tapauksessa muutoksia ei
oteta käyttöön.

Kuvaus
Valikon numero
Arvon näyttö
Yksikön näyttö
Vakiosymbolit
Piktogrammien näyttö
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Navigointielementti
• Taajuusmuuttajan eri toiminnot haetaan esiin
valikkorakenteen kautta. Jokaisellla valikolla ja
alavalikolla on numero.
• Kun kiertonuppia kierretään, voidaan valikon
samalla tasolla pysyen selata (esim. 4000 -> 5000).
• Kaikkia vilkkuvia elementtejä (arvo, valikkonumero, symboli tai piktogrammi) voidaan muuttaa,
voidaan siis valita uusi arvo, uusi valikkonumero
tai uusi toiminto.
Symboli

Kuvaus
Kun nuoli näkyy :
• Painamalla kiertonuppia päästään
alavalikoihin (esim. 4000 -> 4100).

<3.0.0.0>
Kohta

Kytkin 1

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

Kuvaus
Pumpun säätö päälle/
pois .

<4.0.0.0>
Kohta

Kytkin 1

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

Kuvaus
Valikkoa «Informaatio»
voidaan vain lukea.

• Valikossa «Informaatio» näkyvät mittaus-, laiteja käyttötiedot (kuva 12).
Kun Takaisin-nuoli tulee näkyviin :
• Painamalla kiertonuppia päästään
ylävalikoihin (esim. 4150 -> 4100).

<5.0.0.0>
Kohta

Kytkin 1

OPERATION

OFF

Valikkoa «Service»
voidaan vain lukea.

SERVICE

ON

Valikon «Service»
lukeminen.

6.1.5 Valikon kuvaus
Luettelo (kuva 11)
<1.0.0.0>
Kohta

Kytkin 1

Kuvaus

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

Asetusarvon asettaminen;
mahdollista kummassakin
Fällen tapauksessa.

• Valitse asetusarvo kiertämällä kiertonuppia.
Näyttöruutu siirtyy valikkoon <1.0.0.0> ja asetusarvo vilkkuu. Kiertämällä kiertonuppia uudestaan voidaan arvoa nostaa tai laskea.
• Uusi arvo vahvistetaan painamalla kiertonuppia.
Näyttö palautuu tilasivulle.
<2.0.0.0>
Kohta
OPERATION
SERVICE

Kuvaus

• Valikon «Service» kautta pääsee käsiksi taajuusmuuttajan parametrien asetukseen.
<6.0.0.0>
Kohta

Kytkin 1

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

Kuvaus

Tilasivun näyttö.

• Jos on yksi tai useampi häiriö, tulee näkyviin
häiriösivu.
Ensimmäisenä on kirjain «E» ja sen jäljessä kolme
numeroa (luku 11).
<7.0.0.0>

Kytkin 1

Kuvaus

OFF

Vain käyttötapojen lukeminen mahdollista.

ON

Käyttötapojen
asettaminen.

• Käyttötavat ovat «Kierrosluvun säätö»,
«Vakiopaine» ja «PID-säätö».

Kohta

Kytkin 1

OPERATION

OFF

SERVICE

ON

Kuvaus
«Käsittelyn eston» symbolin näyttö

• «Käsittelyn esto» on mahdollinen vain silloin,
kun kytkin 2 on asennossa ON.
HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!
Kaikki väärät asetukset voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä pumppuun ja siten johtaa pumpun tai laitteiston materiaalivahinkoihin.
• Suorita asetukset moduksessa «SERVICE» vain
käyttöönoton yhteydessä ja anna ainoastaan
pätevien asiantuntijoiden tehdä ne.

WILO SE 09/2016
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Kuva 11

Navigointi perusvalikoissa normaalikäytöllä
(Kytkin1 = OFF asennossa «OPERATION»)

Pisteen säätö

Säätötyyppi

Pumppu päälle/pois

Tietoja

SERVICE

Häiriöiden kuittaus

Tulee näkyviin,
kun on vika .

16
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Kuva 12

Navigointi valikossa <4.0.0.0> «Tietoja»

Tietoja
Todelliset arvot
Paine
tai %

Ei näy, kun «Kierroslukusäätö»
on aktivoituna

Teho

Käyttötiedot
Käyttötunnit
Kulutus
Laskuri /
verkkokatkos

Todelliset edellytykset
Todellinen tila
SSM-rele
Todellinen tila
SBM-rele
Tulotila
ext. off

Ks. luku 11, valikkko <5.7.6.0>
Vakio: «käytettävyysilmoitus»

Laitteen tiedot
Nimitys
Pumppu
Ohjelmistoversio
Käyttöliittymä
Ohjelmistoversio
Moottorisäätö

WILO SE 09/2016
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Parametrien asettaminen valikoissa <2.0.0.0> ja <5.0.0.0>
Moduksessa «SERVICE» voidaan valikoiden <2.0.0.0> ja <5.0.0.0> parametreja muuttaa.
On kaksi asetusmodusta:
• Modus «Easy»: 3 käyttötavan parametrien annon pikakäyttö.
• Modus «Expert»: modus, jossa pääsy kaikkiin parametreihin.
• Käännä kytkin 1 asentoon ON (kuva 4, kohta S).
• Modus «SERVICE» on aktivoitu.

ON

S

1

Kuva 13

Modus «Easy»
SERVICE

Säätötyyppi
Modus «Easy»

Pisteen säätö

Säätötyyppi
Modus Expert
Modus Expert
Pumppu

Tietoja

OPERATION
ON

1

2

SERVICE

Näyttöruudun tilasivulla vilkkuu viereinen symboli (kuva 13).
Modus «Easy»
• Pidä kiertonuppia 2 sekuntia alas painettuna. Moduksen «Easy»symboli tulee näkyviin (kuva 13).
• Vahvista valinta painamalla kiertonuppia. Näyttöruutu siirtyy valikkonumeroon <2.0.0.0>.
•
•
•
•

Valikon «Modus Easy» kautta voidaan nopeasti antaa 3 eri käyttötavan parametrit (kuva 14).
«Kierroslukusäätö»
«Vakiopaine»
«PID- säätö»
Säätöjen asettamisen jälkeen kytke kytkin 1 takaisin OFF-asentoon (kuva 4, kohta S).

Modus «Expert»
• Pidä kiertonuppia 2 sekuntia alas painettuna. Siiirry Expert-modukseen. Moduksen «Expert» symboli
tulee näkyviin (kuva 13).
• Vahvista valinta painamalla kiertonuppia. Näyttöruutu siirtyy valikkonumeroon <2.0.0.0>.
Seuraavaksi valitaan säätötapa valikosta <2.0.0.0>.
• «Kierroslukusäätö»
• «Vakiopaine»
• «PID- säätö»
Nyt Expert-modus vapauttaa valikossa <5.0.0.0> pääsyn kaikkiin taajuusmuuttajan parametreihin (kuva 15).
• Säätöjen asettamisen jälkeen kytke kytkin 1 takaisin OFF-asentoon (kuva 4, kohta S).
18
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Kuva 14

Kierrosluvun säätö

Sisäisellä asetusarvolla

VALIKKO
EASY

Ulkoisen asetusarvon – IN2 tulo
deaktivoitu – valinta OFF
Ulkoisen asetusarvon – IN2 tulo
aktivoitu – valinta ON
Ulkoisella asetusarvolla

Ulkoisen asetusarvon – IN2 tulo
Signaalityypin valinta

Vakiopaine
Anturitulo – IN1
Paineanturin valinta

Anturitulo – IN1
Signaalityypin valinta

Sisäisellä asetusarvolla
Ulkoisen asetusarvon – IN2 tulo
deaktivoitu – valinta OFF
Ulkoisen asetusarvon – IN2 tulo
aktivoitu – valinta ON
Ulkoisen asetusarvon – IN2 tulo
Signaalityypin valinta

Ulkoisella asetusarvolla

PID-SÄÄTÖ
Anturitulo – IN1
Signaalityypin valinta

Ulkoisen asetusarvon – IN2 tulo
deaktivoitu – valinta OFF
PID-parametrien anto
Arvon «P» (0.0–300.0) valinta
PID-parametrien anto
l Arvon «I» (10 ms–300 s) valinta

Sisäisellä asetusarvolla

PID-parametrien anto
Arvon «D» (0 ms–300 s) valinta
Ulkoisen asetusarvon – IN2 tulo
aktivoitu – valinta ON
Ulkoisen asetusarvon – IN2 tulo
Signaalityypin valinta

PID-parametrien anto
Arvon «P» (0.0–300.0) valinta
PID-parametrien anto
l Arvon «I» (10 ms–300 s) valinta

Ulkoisella asetusarvolla

PID-parametrien anto
Arvonl «D» (0 ms–300 s) valinta

WILO SE 09/2016

19

suomi

Kuva 15

VALIKKO
EXPERT

SERVICE
BMS Building Management System

Tulee näkyviin, kun «BMS» on aktivoitu.
Katso tämän tuotteen käyttöohjetta .

IN1 – «Anturitulo»

Ei tule näkyviin, kun
«Kierroslukusäätö» on aktivoitu .

Anturin valinta

Ei tule näkyviin, kun «PID-säätö»
on aktivoitu .

Signaalialueen valinta

IN2 – «Ulkoisen ohjauksen tulo»
Valinta
Signaalialueen valinta

PID-parametrit

Ei tule näkyviin, kun «IN2»
on deaktivoitu .

Tulee näkyviin, kun «PID-säätö»
on aktivoitu .

«P»-parametrien
valinta
«I»-parametrien
valinta
«D»-parametrien
valinta

Muut säädöt
Poiskytkennän valinta-aika nollavirtauksella

Näkyy, kun «Painesäätö»»
on aktivoitu .

Alennetutnl taajuuden valinta
SBM-reletoiminnon
valinta
Tehdasasetuksen
valinta

20
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Käsittelyn esto
Pumppujen säädöt voidaan estää «käsittelyn
esto» -toiminnolla.
Aktivointi ja deaktivointi tehdään seuraavasti:
• Käännä kytkin 2 asentoon ON (kuva 4, kohta S).
Valikko <7.0.0.0> haetaan.
• Aktivoi tai deaktivoi lukitus kiertämällä kiertonuppia. Lukituksen tilan osoittavat seuraavat
symbolit:
Lukitus aktivoitu: Parametrit on lukittu, pääsy valikkoihin on mahdollista
vain näyttömoduksessa.
Lukitus deaktivoitu: Parametereja
voidaan muuttaa, pääsy moduksiin
muutosten suorittamista varten on
vapautettu.

6.3 Täyttäminen – ilmaaminen
HUOMIO! Tuotevaurioiden vaara!
Pumpun ei saa koskaan antaa käydä kuivana, ei
edes lyhyttä aikaa!
Pumppu syöttökäytössä (kuva 2).
• Sulje painepuolen sulkuventtiili (kohta 3).
• Avaa sisääntulo-/ilmaustulppa (kohta 5).
• Avaa vähitellen venttiili, joka sijaitsee pumpun
tulon suojaputkistossa (kohta 2) ja anna pumpun
täyttyä kokonaan.
• Sulje sisääntulo-/ilmaustulppa vasta sitten, kun
vettä tulee ulos ja ilmakuplia ei enää näy.
VAROITUS! Palovammojen vaara!
Käytettäessä kuumaa vettä saattaa ilmausaukosta tulla vesisuihku.
• Suorita kaikki tarvittavat varotoimet henkilöiden ja moottorin/taajuusmuuttajan suojaamiseksi.

• Käännä kytkin 2 asentoon OFF
(kuva 4, kohta S). Sen jälkeen näkyy taas tilasivu.
6.1.6 Säädöt
HUOMAUTUS: Jos pumppu toimitetaan erikseen, ei siis integroimassamme järjestelmässä, toimituskonfigurointi on käyttötavalla
«Kierroslukusäätö».
Käyttötapa «Kierroslukusäätö» (kuvat 1, 2)
Toimintapiste asetetaan joko manuaalisella
säädöllä tai taajuuden ulkopuolisella ohjauksella.
• Suosittelemme asettamaan moottorin kierrosluvun käyttöönottoa varten arvoon2400 r/min.
Käyttötapa «Vakiopaine» (kuvat 6, 7, 8)
Säätö paineanturin ja asetusarvon avulla (sisäinen
tai ulkoinen).
• Lisäämällä paineanturi (säiliön kanssa; paineanturisarja toimitetaan lisävarusteena) voidaan säädellä pumpun painetta.
• Anturin tarkkuuden pitää olla ≤ 1% ja sitä pitää
käyttää sen mittausalueella 30 % -100 %.
Säiliön hyötytilavuus on vähintään 8 litraa.
• Suosittelemme käyttöönoton yhteydessä asettamaan paineeksi 60 % maksimipaineesta.
Käyttötapa «PID-säätö».
PID-säätö anturin (lämpötila, virtaama) avulla ja
ohjearvon asettaminen (sisäinen tai ulkoinen).
6.2 Esihuuhtelu
VAROITUS! Terveydellisiä vaaroja!
Pumput testataan tehtaalla hydraulisesti, joten
on mahdollista, että niiden sisälle on jäänyt vettä. Hygieniasyistä suosittelemme siksi
pumpun huuhtelemista ennen sen käyttämistä
käyttövesiverkossa.
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Pumppu imukäytöllä (kuvat 1, 4)
On kaksi mahdollista tapausta:
1. (kuva 4.1)
Sulje paineenpuoleinen sulkuventtiili (kuva 1,
kohta 3) ja avaa imupuolen sulkuventtiili (kuva 1,
kohta 2).
Irrota sisääntulo-/ilmaustulppa (kuva 1, kohta 5),
joka sijaitsee pumpun rungossa.
Täytä pumppu ja imuputki ilmausaukkoon viedyllä suppilolla kokonaan.
Kun vettä tulee ulos ja pumpussa ei enää ole
ilmaa, täyttö on suoritettu.
Kierrä sisääntulo-/ilmaustulppa takaisin paikalleen.
2. (kuva 4.2)
Täyttöä voidaan yksinkertaistaa asentamalla
pumpun imuputkeen sulkuhanalla ja suppilolla
varustettu pystysuora putki Ø ½» (kuva 4,
kohta 12).
Sulje painepuolen sulkuventtiili (kuva 1, kohta 3)
ja avaa imupuolen sulkuventtiili (kuva 1,
kohta 2).
Avaa sulkuhana (kuva 4, kohta 12) ja sisääntulo-/
ilmaustulppa (kuva 1, kohta 5) .
Anna pumpun ja imujohdon täyttyä kokonaan,
kunnes täyttöaukosta tulee vettä ilman ilmakuplia.
Sulje hana (kuva 4, kohta 12) (se voi jäädä
putkeen), poista putki ja kiiinnitä sisääntulo-/
ilmaustulppa takaisin paikalleen (kuva 1, kohta 5).

6.4 Päälle kytkeminen
VAROITUS! Palovammojen vaara!
Riippuen pumpattavan aineen lämpötilasta ja
pumpun käyttöjaksoista saattaa pintojen lämpötila (pumppu, moottori) ylittää 68 °C.
• Asenna tarvittavat henkilösuojalaitteet, jos se
on aiheellista!
HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!
Nollavirtauksella (painepuolen sulkuventtiili
suljettuna) pumppu ei saa kylmällä vedellä
(T < 40 °C) käydä yli 10 minuuttia, kun vesi on
lämmintä (T < 60 °C), ei yli 5 minuuttia.
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• Suosittelemme pitämään pumpputehona
vähintään 10 % pumpun nimellistehosta, jottei
pumpun yläosaan kertyisi kaasua.
• Avaa painepuolen sulkuventtiili ja käynnistä
pumppu.
• Tarkasta paineen vakavuus painemittarilla ja jos
paine vaihtelee, suorita ilmaus uudestaan.
• Varmista, että virranotto ei ylitä pumpun tyyppikilvessä ilmoitettua arvoa.

7. Huolto

Vaihtovälit.

VAARA! Hengenvaara!
Kytke pumppu (pumput) jännitteettömäksi
ennen jokaista toimenpidettä!
• Käytön aikana ei tarvita mitään erityistä huoltoa.
• Laakereissa on koko käyttöiän kestävä kestovoitelu ja ne eivät siksi tarvitse voitelua.
• Pumppu ja moottori/taajuusmuuttaja on aina
pidettävä puhtaina.

Kuluva osa tai komponentti

Käyttöikä

Vaihtoväli

• Mikäli pumppu on pakkaselta suojatussa paikassa, sitä ei pidä tyhjentää pitkäaikaistakaan
käytöstä poistoa varten.
• Aikoina, jolloin on jäätymisen vaara, on pumppu
tyhjennettävä akselin ja hydraulilaitteiston juuttumisen estämiseksi kiertämällä tyhjennystulppa
(kohta 6) ja sisäätulo-/ilmaustulppa (kohta 5) irti.
Kumpikin tulppa pitää kiertää takaisin paikalleen
ilman kiristämistä.

Jatkuva käyttö
15 tuntia käyttöä päivässä
9 kuukautta vuodessa

HUOMAUTUS: Kyseessä ovat pelkät suositukset,
koska vaihtojen tiheys riippuu ryhmän käyttöolosuhteista, kuten:
• pumpattavan aineen lämpötila, paine ja laatu liukurengastiivisteen yhteydessä
• paine ja ympäristölämpötila moottorin ja muiden
rakenneosien yhteydessä.
• Käynnistystiheys: jatkuva tai ajoittainen käyttö.

Pumpun ja
Liukurengastiiviste moottorin
laakerit

Muuttaja

Moottorin
käämitys

≥15 000 h
maks. ymp. lämpötila

25 000 h
maks. ymp. lämpötila

10 000 h -

12 000 h -

20 000 h

50 000 h

1 - 2 vuotta

1,5 - 5 vuotta

40 °C
1 - 3 vuotta

40 °C
3 vuotta

2 - 4 vuotta

3 - 10 vuotta

-

6 vuotta

8. Häiriöt, niiden syyt ja tarvittavat
toimenpiteet
Häiriöt saa korjata vain pätevä henkilökunta!
Noudata turvaohjeita.
Rele
Kierroslukumuuttaja on varustettu kahdella
ulostuloreleellä potentiaalivapain koskettimin
keskusohjausta varten. Esimerkki: Kytkentärasia,
pumpun valvonta.....
Rele SBM:
Tämä rele voidaan valikossa «Service» <5.7.6.0>
säätää kolmelle käyttömodukselle..
Modus: 1 (vakioasetus)
Rele «käytettävyysilmoitus» (vakiotoiminto tässä
pumpputyypissä).
Rele on aktivoitu, kun pumppu toimii tai voi toimia.
Rele deaktivoidaan, kun ensimmäisen kerran
esiintyy häiriö tai verkkovirtaa ei ole (pumppu
pysähtyy).
Kytkentärasia saa tiedon pumpun käytettävyydestä (myös tilapäisestä).
Modus: 2
Rele «käyttöilmoitus».
Rele on aktivoitu, kun pumppu käy.
Modus: 3
Rele «aktivointi-ilmoitus».
Rele on aktivoitu, kun pumppu käy ja siinä on
jännite.

Rele SSM:
Rele «vikailmoitus»
Sen jälkeen kun on todettu sarja saman vikatyypin vikoja (1 - 6, vakavuusasteesta riippuen),
pumppu pysähtyy ja sen rele aktivoituu).
Esimerkki: 6 erikestoista häiriötä 24 tunnin
kuluessa.
SBM-releen tila «käytettävyysilmoituksen»
yhteydessä.
Häiriöt

1

2

3

4

5

6

Rele
aktivoitu
SBM
Rele lepotilassa
Rele
aktivoitu
SSM
Rele lepotilassa
24 tuntia liukuva
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8.1 Häiriötaulukko
Kaikkien seuraavana mainittujen häiriöiden yhteydessä ilmenevät seuraavat seikat:
• SBM-rele kytkeytyy lepotilaan (kun se on asetettu modukselle «käytettävyysilmoitus»).
• SSM-releen aktivointi (vikailmoitus), kun vikojen maks. lukumäärä on saavutettu 24 tunnin kuluessa.
• Punainen LED syttyy.

Häiriön
Häiriö- Reaktioaika huomiointi
ennen häi- näytön jälkoodi riön näyttöä
keen

Odotusaika auto- Häiriöitä
maattiseen uudelleen maks.
kytkentään saakka
24h

Häiriöt
Mahdolliset syyt

Tarvittavat toimenpiteet

Pumppu on ylikuormitettu,
viallinen

Pumpattavan aineen tiheys ja/ tai
viskositeetti on liian korkea.

Vieraat esineet tukkivat
pumpun.

Irrota pumppu, vaihda vialliset osat tai
puhdista.

Odotusaika
resetointiin
saakka

E001

60 s

Välittömästi

60 s

6

E004
E032

~5s

300s

Heti, kun häiriö poistettu

6

Taajuusmuuttajan syötössä
alijännite

Taajuusmuuttajan liittimien jännitteen tarkastus:
• Häiriö, kun verkko < 330 V

0s

E005
(E033)

~5s

300s

Heti, kun häiriö
poistettu

6

Taajuusmuuttajan syötössä on
ylijännite.

Taajuusmuuttajan liittimien jännitteen tarkastus:
• Häiriö, kun verkko < 480 V

0s

E006

~5s

300s

Heti, kun häiriö
poistettu

6

Virransyötön vaihe puuttuu.

Tarkasta virransyöttö.

0s

Muuttaja toimii generaattorina. Pumppu pyörii takaperin. Tarkasta
Ei rajaa Varoitusilmoitus ilman pumpun
luukun tiiviys.
kytkeytymistä pois päältä.

300 s

E007 Välittömästi Välittömästi

Heti, kun häiriö
poistettu

E010

~5s

Välittömästi

Ei uudelleen käynnistymistä

1

Pumppu on jumittunut.

Irrota pumppu, puhdista ja vaihda vialliset osat. Moottorissa mahdollisesti
mekaaninen häiriö (laakerit).

60 s

E011

15 s

Välittömästi

60 s

6

Pumppu ei vedä tai käy
kuivana.

Täytä pumppu uudestaan
(ks. luku 8.3).
Tarkista jalkaventtiilin tiiviys.

300 s

Moottori kuumenee liikaa.

Puhdista moottorin jäähdytysrivat.

E020

~5s

Välittömästi

300 s

6

Ympäristön lämpötila yli
+ 40 °C.

Taajuusmuuttaja on suunniteltu
maks. + 40 °C ympäristölämpötilalle.

E023 Välittömästi Välittömästi

60 s

6

Moottorissa on oikosulku.

E025 Välittömästi Välittömästi

Ei uudelleen käynnistymistä

1

Moottorista puuttuu vaihe.

300 s

6

Moottorin lämpötunnistin on
viallinen tai sillä on huono
yhteys.

Irrota pumpun moottorin taajuusmuuttaja ja tarkastuta tai vaihdatuta se.

Taajuusmuuttaja kuumenee
liikaa.

Puhdista taemmat jäähdytysrivat
taajuusmuuttajan alta ja tuuletimen
kansi.

Ympäristön lämpötila yli
+ 40 °C.

Taajuusmuuttaja on suunniteltu
maks. 40 °C ympäristölämpötilalle.

E026

~5s

Välittömästi

E030
E031

~5s

E042

~5s

Välittömästi

E050

60s

Välittömästi

Välittömästi

E070 Välittömästi Välittömästi
E071 Välittömästi Välittömästi
E072
Välittömästi Välittömästi
E073
E075 Välittömästi Välittömästi
E076 Välittömästi Välittömästi
E077 Välittömästi Välittömästi
E099 Välittömästi Välittömästi
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300 s

Ei uudelleen käynnistymistä
Heti, kun häiriö
poistettu
Ei uudelleen käynnistymistä
Ei uudelleen käynnistymistä
Ei uudelleen käynnistymistä
Ei uudelleen käynnistymistä
Ei uudelleen käynnistymistä
Ei uudelleen käynnistymistä
Ei uudelleen käynnistymistä

6

Anturin kaapelil (4–20 mA) on
katkennut.
BMS-tietoliikenteessä on
Ei rajaa
häiriö.
Häiriö sisäisessä tietoliiken1
teessä.
1

Irrota pumpun moottorin taajuusmuuttaja ja tarkastuta tai vaihdatuta se.
Tarkista moottorin ja muuttajan välinen yhteys.

0s

300 s
60 s
60 s
300 s

300 s

Tarkasta, ovatko anturin virransaanti
ja johdotus kunnossa.

60 s

Tarkasta yhteys.

300 s

Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

60 s

1

EEPROMin häiriö.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

60 s

1

Muuttajan sisäinen ongelma.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

60 s

1

Käynnistysvirtarajoittimen
releen häiriö.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

60 s

1

Anturivirran häiriö.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

60 s

1

24 V-vika

Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

60 s

1

Pumpun tyyppi tuntematon.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Power
off/on
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8.2 Häiriöiden kuittaus
HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!
Kuittaa häiriöt vasta sen jälkeen, kun syy on
poistettu.
• Vain asiantuntevat asentajat saavat korjata
vikoja.
• Epäselvissä tapauksissa on otettava yhteyttä
valmistajaan.
• Häiriön esiintyessä näkyviin haetaan häiriösivu
tilasivun asemasta.
Kuittaa viat seuraavalla tavalla.
• Paina kiertonuppia.
Näyttöruutuun tulee näkyviin:
• Valikon numero <6.0.0.0> .
Esimerkki
vikasivusta.

• Vikojen lukumäärä sekä kyseisen vian suurin
sallittu esiintymismäärä 24 tunnin kuluessa
(esimerkki: 1/6).

Esimerkki
tilasivusta

• Aika vian automaattisen uudelleen initialisointiin
saakka sekunteina.
• Odota aika automaattiseen uudelleen initialisointiin saakka.
Järjestelmän sisäinen aikakytkentä aktivoituu.
Näytöllä näkyy (sekunteina) aika, joka on jäljellä
vian automaattiseen kuittautumiseen saakka.
• Sen jälkeen kun vikojen maks. lukumäärä on saavutettu ja viimeinen aikakytkentä on tapahtunut,
paina kiertonuppia ja kuittaa siten vika.
Järjestelmä palautuu tilasivulle.
HUOMAUTUS: Kun on ohjelmoitu aika, jolloin
vika huomioidaan sen näytöllä näkymisen jälkeen
(esimerkki: 300 s), vika pitää joka tapauksessa
kuitata manuaalisesti.
Automaattisen uudelleen initialisoinnin
aikakytkentä ei ole aktivoitu ja näytöllä näkyy
«---».
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8.3 Muut häiriötapaukset
Muut, pumppukohtaiset häiriöt, joita ohjausyksikkö ei tunnista.
Häiriöt
Pumppu käy, mutta ei pumppaa.

Syyt
Pumppu ei käy tarpeeksi nopeasti.
Vieraat esineet ovat tukkineet sisäiset
rakenneosat.
Imujohto tukossa.

Pumppu tärisee

Virtaama on epätasainen.

Tarkasta koko putken tiiviys pumppuun
asti ja tiivistä se.

Imupaine liian pieni, yleensä kuuluu
myös kavitaatioääniä.

Imussa liian suuria häviöitä tai imukorkeus on liian suuri (tarkista asennetun
pumpun ja kokonaisasennuksen NPSH).
Tarkista ruuvien ja pulttien kiinnitys ja
kiristä niitä tarpeen vaatiessa.
Irrota pumppu ja puhdista se.

Pumpun jalusta ei ole kiinnitetty
kunnolla.
Vieraat esineet tukkivat pumpun.

Moottorin käyntinopeus ei ole riittävä.
Moottori on viallinen.
Pumppu täytetty huonosti.
Ilmaustulppaa ei ole kierretty kunnolla
paikalleen.
Imukorkeutta (Ha) ei ole noudatettu.

Imujohdolla pienempi halkaisija kuin
pumpulla.
Imukori ja imuputki ovat osittain tukkeutuneet.
Käyttötavalla „Vakiopaine“ ei paineanturia ole säädetty oikein.
Käyttötavakka «Vakiopaine» pumppu ei
pysähdy nollavirtauksella.

Puhdista koko putki.

Imuputkeen pääsee ilmaa.

Pumpulla kova käynti.
Pumppu ei saa aikaan riittävää painetta

Tarvittavat toimenpiteet
Tarkasta, onko asetusarvo asetettu oikein (vastaako asetusarvoja).
Irrota pumppu ja puhdista se.

Takaiskuventtiili ei ole tiivis.

Varmista, että pumppu voi pyöriä ilman
epänormaalia vastusta.
Tarkasta, onko asetusarvo oikein.
Vaihda moottori.
Avaa ilmaus ja jatka ilmausta niin kauan,
kunnes ei enää tule ilmakuplia.
Tarkista ja kierrä tulppa kunnolla kiinni.
Tarkasta, täyttyvätkö tässä käyttöohjeessa mainitut asennusedellytykset ja
-suositukset.
Imujohdon halkaisijan pitää olla
vähintään yhtä suuri kuin pumpun
imuaukko.
Irrota ja puhdista ne.
Asenna tunnistin, jolla on määräystenmukainen paine- ja tarkkuusjako, ks.
<luku 4.4>.
Puhdista tai vaihda se.

Takaiskuventtiili ei ole oikein mitoitettu. Vaihda se oikein mitoitettuun takaiskuventtiiliin, ks. <luku 4.4>.
Painesäiliön kapasiteetti ei ole riittävä
Vaihda se tai asenna lisäksi vielä toinen
nykyiselle asennukselle.
säiliö.

VAARA! Loukkaantumisvaara!
Aine on myrkyllistä, syövyttävää tai ihmiselle
vaarallista.
• Ilmoita asiasta viipymättä jälleenmyyjälle.
• Pumppu on puhdistettava sillä tavalla, että
asentajalle ei ole mitään vaaraa.

HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!
Pumpun asianmukainen käyttö on mahdollista
vain silloin, kun käytetään alkuperäisvaraosia.
• Käytä vain alkuperäisvaraosia.

9. Varaosat
Varaosat tilataan paikalliselta jälleenmyyjältä ja/
tai Wilon asiakaspalvelusta.
Jotta epäselvyyksiltä ja virhetilauksilta vältytään,
pyydämme jokaisen tilauksen yhteydessä ilmoittamaan tyyppikilven kaikki tiedot.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
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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
(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

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/UE 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
_ Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG
_ Energy-related products 2009/125/EC
_ Produits liés à l'énergie 2009/125/CE

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 :

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

Digital unterschrieben
von
holger.herchenhein@wilo
.com
Datum: 2016.03.09
08:04:21 +01'00'
H. HERCHENHEIN
WILO SE
Nortkirchenstraβe 100
Senior Vice President - Group Quality
44263 Dortmund - Germany

Dortmund,

N°2117800.02 (CE-A-S n°4103172)

F_GQ_013-16

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

Original-erklärung / Original declaration / Déclaration originale

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, threephase, 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”

(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 2004/108/ЕО ;
Продукти, свързани с енергопотреблението 2009/125/EO

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

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

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

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

(GA) - Gaeilge

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

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 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

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

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:

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

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

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 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

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

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

(NL) - Nederlands

DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ

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 2004/108/KE ;
Prodotti relatati mal-enerġija 2009/125/KE

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

(PL) - Polski

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

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:

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

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

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

oraz z nastepującymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

(RO) - Română

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 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

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 2004/108/ЕС ; Директива о
продукции, связанной с энергопотреблением 2009/125/ЕС

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

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

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

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG ;
Energirelaterade produkter 2009/125/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
2004/108/AT ; Eko Tasarım Yönetmeliği 2009/125/AT
ve önceki sayfada belirtilen uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Furthersubsidiaries,representationandsalesofficesonwww.wilo.com

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

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

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

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

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

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
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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

