
Wilo-Economy MHIE

Pioneering for You

4 090 993-Ed.07 / 2016-09-Wilo

lv 	 Uzstādīšanas	un	ekspluatācijas	instrukcija



Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

27

11

5

73

6 13

3-PH

20
 m

m
 M

ini

2%

1

20
0 

m
m

 M
ini

10
0 

m
m

M
ini

HA

27

11

5

3 74

6

3-PH

20
 m

m
 M

ini

8
9

2 4

10
ou / or

ou / or

HC
 M

ini

off
aux

M
P

D
D

S
20m

A

SBM SSM

SBM SSM

+24V
In1

GND
GND

In2

ON

S

2

1

12

5

5



Fig. 5 Fig. 7

Fig. 6

ou / or

16

15

14

10

16

15

14

ou / or

16

15

14

10



Fig. 8

Fig. 9



 

Fig. 10



6 WILO SE 09/2016

Latviski

Jauda (kW)

0.75 1.1 1.5 2.2

65 66 67 69

1. Vispārīga informācija
Par šo pamācību
Oriģinālās lietošanas instrukcijas valoda ir franču 
valoda. Visas pārējās šajā instrukcijā iekļautās 
valodas ir oriģinālās lietošanas instrukcijas  
tulkojums.
Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija ietil-
pst produkta komplektācijā un tā vienmēr jāglabā 
tiešā izstrādājuma tuvumā. Šīs instrukcijas precīza 
ievērošana ir priekšnoteikums, lai tiktu veikta 
noteikumiem atbilstoša montāža un nodrošinā-
ta pareiza izstrādājuma darbība. Uzstādīšanas un 
ekspluatācijas instrukcija ir paredzēta tikai šim 
izstrādājumam, un tā atbilst drukāšanas laikā spēkā 
esošajiem drošības noteikumiem.

 1.1. Izmantošanas joma
Sūkņi dzirdru šķidrumu transportēšanai dzīvojamā sek-
torā, lauksaimniecībā un rūpniecībā.
Aku, avotu, plūstošo ūdeņu, dīķu piesūknēšanai ... 
nevis izmantošanai uz abesīniešu akām (iesitamām 
cauruļveida akām, iesitamām akām).

 1.2. Tehniskie parametri
• Darba spiediens 

- Maksimālais darba spiediens : 10 bar 
- Maks. pieplūdes spiediens : 6 bar

• Temperatūras diapazons 
- Izpildījums ar blīvējumiem un izmantošanu  
EPDM (KTW/WRAS*) : -15 ° līdz +110 °C 
- Izpildījums ar blīvējumiem un  
izmantošanu VITON : -15 ° līdz + 90 °C

• Apkārtējā gaisa temperatūra 
(standarta izstrādājums) : +40 °C, maks.

• Sūknēšanas augstums :  atkarībā no 
sūkņa nepie-
ciešamā 
kavitācijas 
rezerves spie-
diena

• Trokšņa spiediena dB(A) 
līmenis 0/+3 dB(A):  

• Apkārtējā gaisa mitrums : < 90 %
* KTW: atbilstoši Vācijas noteikumiem 

WRAS: atbilstoši angļu standartam

Elektromagnētiskā savietojamība EN 61800-3: 
Elektromagnētiskais izstarojums - 1. vidē:
Elektromagnētiskā noturība pret traucējumiem  
- 2. vidē:
Frekvences diapazonā starp 600 MHz un 1GHz, 
izņēmuma gadījumos, ja šī frekvences diapazona 
tiešā tuvumā (< 1 m no elektroniskā pārveidotāja) 
atrodas raidītāji, devēji vai līdzīgas ierīces, var ras-
ties rādījumu vai spiediena nolasīšanas traucējumi. 
Taču sūkņa darbību tas nekad neietekmē.

2. Drošība
Šajā lietošanas instrukcijā ir ietverti pamatnorādījumi, 
kas jāievēro produkta uzstādīšanas, izmantošanas 
un apkopes gaitā. Tādēļ ar šajā pamācībā sniegto 
informāciju pirms ražojuma uzstādīšanas un izman-
tošanas uzsākšanas noteikti jāiepazīstas montierim, 
kā arī atbildīgajiem speciālistiem/operatoram.

Jāievēro ne tikai šajā punktā minētie vispārīgie 
drošības norādījumi, bet arī turpmākajos pamācības 
punktos sniegtie īpašie drošības norādījumi, kuriem 
ir pievienots īpašs brīdinājuma apzīmējums.

 2.1. Ekspluatācijas instrukcijā lietoto norāžu  
apzīmējumi

Apzīmējumi:

Vispārīga brīdinājuma simbols.

Elektriskā sprieguma radīts apdraudējums.

NORĀDE: ....

Brīdinājumi:

APDRAUDĒJUMS!  
Pēkšņa bīstama situācija. Norādījumu neie-
vērošana izraisa nāvi vai rada smagas fiziskas 
traumas.

BRĪDINĀJUMS!   
Lietotājs var gūt (smagas) traumas. 
“Brīdinājums” nozīmē, ka, neievērojot norādīju-
mus, pastāv iespēja gūt (smagas) traumas.

UZMANĪBU!   
Pastāv briesmas, ka ražojums/iekārta var tikt 
sabojāta. “Uzmanību” attiecas uz iespējamiem 
ražojuma bojājumiem norāžu neievērošanas 
gadījumā.

NORĀDE:   
Svarīga norāde par produkta lietošanu. Tā pievērš 
uzmanību arī iespējamiem sarežģījumiem.
Tieši uz ražojuma izvietotajām norādēm, piem.,

• griešanās virziena bultiņai,
• pieslēgumu apzīmējumiem,
• datu plāksnītei,
• brīdinājuma uzlīmei

jābūt labi salasāmām un tās obligāti jāievēro.

 2.2. Personāla kvalifikācija
Personālam, kas atbild par montāžu, izmantošanu 
un apkopi, jābūt atbilstoši kvalificētam šo darbu 
veikšanai. Operatoram jānodrošina personāla 
atbildības joma, kompetence un uzraudzība. Ja 
personālam nav nepieciešamo zināšanu, to attiecī-
gi jāapmāca un jāinstruē. Ja nepieciešams, iekārtas 
operatora uzdevumā to var veikt produkta ražotājs.

 2.3. Drošības noteikumu neievērošanas  
izraisītie riski
Neievērojot drošības norādījumus, tiek radīti 
draudi personām, videi un ražojumam/iekārtai. 
Neievērojot drošības norādījumus, spēku zaudē 
iespēja prasīt jebkādu bojājumu atlīdzību.
Atsevišķos gadījumos noteikumu neievērošana 
var izraisīt šādus riskus:

• personu apdraudējumu, kas rodas elektriskas, 
mehāniskas vai bakterioloģiskas iedarbības rezu-
ltātā,

• vides apdraudējumu, no sūcēm izplūstot 
bīstamām vielām,

• materiālos zaudējumus,
• svarīgu produkta/iekārtas funkciju atteici,
• noteikto tehniskās apkopes un labošanas metožu 

atteici.

 2.4. Apzināta darba drošība
Jāievēro šajā lietošanas pamācībā uzskaitī-
tie drošības norādījumi, esošie vietējie nelaimes 
gadījumu novēršanas noteikumi, kā arī iespējamie 
iekārtas operatora iekšējie darba, lietošanas un 
drošības noteikumi.
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 2.5. Operatora drošības noteikumi
Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot 
bērnus) ar ierobežotām fiziskajām, kustību vai garī-
gajām spējām vai personām ar nepietiekamu pieredzi 
un/vai zināšanām par šīs ierīces lietošanu, izņemot, ja 
viņas šo ierīci lieto par viņu drošību atbildīgas perso-
nas klātbūtnē un uzraudzībā vai arī šī persona viņām 
ir sniegusi norādījumus par ierīces lietošanu. 
Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie ar ierīci 
nerotaļājas.

• Ja produkta/iekārtas karstie vai aukstie kompo-
nenti rada apdraudējumu, pasūtītājam tie jāno-
drošina pret pieskaršanos.

• Produkta darbības laikā nedrīkst noņemt aizsarg-
barjeru no kustīgajām daļām (piem., savienojuma 
elementa). 

• Bīstamu (piem., eksplozīvu, indīgu, karstu) šķidru-
mu sūces (piem., vārpstas blīvējumā) jānovērš tā, lai 
tās neradītu apdraudējumu personām un apkārtējai 
videi. Jāievēro valsts likumā minētie noteikumi. 

• Neglabājiet produkta tuvumā viegli uzliesmojošus 
materiālus.

• Jānovērš elektrotraumu gūšanas iespēja. Jāievēro 
vietējos vai vispārīgajos noteikumos minētie 
(piemēram, IEC (Starptautiskā elektrotehniskā 
komisija), VDE (Vācijas Elektrotehniskās, elekt-
roniskās un informācijas tehnikas apvienība) un 
vietējo energoapgādes uzņēmumu sniegtie norādī-
jumi.

 2.6. Montāžas un apkopes darbu drošības informācija
Uzņēmumu vadībai jānodrošina, lai visus montāžas 
un apkopes darbus veiktu pilnvarots un kvalificēts 
personāls, kuram ir plašas un dziļas zināšanas par 
lietošanas pamācībā sniegto informāciju.
Visus ar ražojumu/iekārtu saistītos darbus drīkst 
veikt tikai tad, kad tā ir izslēgta. Obligāti jāievēro 
uzstādīšanas un lietošanas pamācībā aprakstītā 
ražojuma/iekārtas izslēgšanas kārtība.
Tūlīt pēc darbu beigšanas no jauna jāpierīko vai 
jāpieslēdz visas drošības un aizsargierīces.

 2.7. Patvaļīga pārbūve un rezerves daļu izgatavošana
Patvaļīga pārbūve un rezerves daļu izgatavošana 
apdraud produkta/ personāla drošību, un šādā 
gadījumā nav spēkā arī ražotāja sniegtās drošības 
garantijas. 
Izmaiņas ražojumā drīkst veikt, tikai vienojoties 
ar ražotāju. Oriģinālās rezerves daļas un ražotā-
ja apstiprināti piederumi garantē iekārtas drošī-
bu. Citu rezerves daļu izmantošana atceļ ražotāja 
atbildību par to lietošanas rezultātā izraisītajām 
sekām. 

 2.8. Neatļautie darbības veidi
 Piegādātā ražojuma darba drošība tiek garantē-

ta tikai gadījumā, ja tiek izpildīti ierīces liet-
ošanas pamācības 4. nodaļas norādījumi. Nekādā 
gadījumā nedrīkst pārsniegt katalogā/datu lapā 
norādītās robežvērtības.

3. Pārvadāšana, lietošana un uzglabāšana
Saņemot sūkni, nekavējoties pārbaudīt, vai 
tas transportēšanas laikā nav ticis bojāts. Ja ir, 
noteiktajā laika periodā ziņot par tiem kravu pār-
vadājumu uzņēmumam.

UZMANĪBU! Bojājumu rašanās risks nepareizas 
glabāšanas dēļ!
Ja izstrādājumu paredzēts uzstādīt vēlāk, tas 
jāuzglabā sausā vietā. Izstrādājumu nepie-

ciešams aizsargāt pret triecieniem / sitieniem 
un ārēju ietekmi (mitrumu, salu utt.).
UZMANĪBU! Mantas bojājumu risks!
Ar sūkni jārīkojas piesardzīgi, lai netiktu mainīta 
hidrauliskās iekārtas ģeometrija un noregulētais 
stāvoklis.
Sūkni nekādā gadījumā nedrīkst pacelt aiz frek-
vences pārveidotāja. 

4. Produkta tehniskie dati
 4.1. Apraksts (1., 2., 4., 5., 6., 7., 8. att.)

 1 - Uzņemšanas vārsts ar iesūkšanas sietiņu
 2 - Noslēgvārsts, iesūkšanas kanālā
 3 - Noslēgvārsts, spiedienam
 4 - Pretvārsts
 5  Ieplūdes /atgaisošanas skrūve
 6 - Iztukšošanas skrūve
 7 - Cauruļvadu stiprinājumi vai apskaves
 8 - Siets
 9 - Spiedtrauks
10 - Ūdensvada tīkls
11   Slēdzis, slēdža veida pastiprinātājs ar 

drošinātājiem
12  - Noslēgkrāns
13 - Pamatne
14 - Spiediena devējs
15 - Membrānas tipa spiedientvertne
16  - Noslēdzošs aizbīdnis spiediena tvertnei
17 - Rādījums
18 - Iestatīšanas poga
HA: maks. sūknēšanas augstums
HC: min. spiediena augstums

 4.2. Sūknis
• Horizontāls centrbēdzes sūknis.
• Daudzpakāpju.
• Parastas sūknēšanas.
• Sūkšanas un spiediena īscaurule ar vītni.  

Aksiāla ieeja, radiāla izeja uz augšu.
• Vārpstu caurlaidības hermētiskumu nodrošina 

standarta kontakta blīvgredzens. 
• Materiāls: skat. tehnisko aprakstu.

 4.3. Motors ar frekvences pārveidotāju
Trīsfāzu maiņstrāvas motors, ar dieviem poliem 
un frekvences pārveidotāju.

• Motora ar frekvences pārveidotāju aizsardzības 
pakāpe: IP 54

• Izolācijas klase: F
Darba spriegums un frekvences:

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

 4.4. Piederumi
Piederumi jāpasūta atsevišķi.

• IF modulis PLR pieslēgšanai pie saskarnes 
konvertera/PLR.

• IF modulis LON pieslēgšanai pie LONWORKS tīkla. 
IF modulis tiek pieslēgts tieši pārveidotāja pieslē-
guma zonā (10. att.).

• Noslēdzošais aizbīdnis.
• Membrānas tipa spiedientvertne vai cinkots pie-

plūdes rezervuārs.
• Pretvārsts (konuss vai atvāžams vāks ar atsperi 

darbības režīmā ar konstantu spiedienu).
• Uzņemšanas vārsts ar iesūkšanas sietiņu.
• Vibrācijas slāpētāji.
•  Ūdens nepietiekamības aizsardzība.
• Spiediena sensora komplekts (precizitāte ≤ 1 %; 

izmantošanas diapazons no 30 % līdz 100 % no tā 
mērīšanas diapazona).
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5. Montāža
Pieejami divi standarta modeļi:
1. att.: sūkšanas režīms.
2. att.: pieplūdes režīms no uzkrāšanas tvertnes 
(9. poz.) vai dzeramā ūdens tīkla (10. poz.).

 5.1. Uzstādīšana
• Sūkni uzstādīt sausā, no sala pasargātā un viegli 

pieejamā vietā, pēc iespējas tuvāk pieplūdes vietai.
• Novietot sūkni uz cokola (13. poz.) vai tieši uz 

gludas, līdzenas pamatnes.
• Nofiksēt sūkni, izmantojot divas atveres, kas 

paredzētas skrūvēm Ø M8.

NORĀDE: Ņemt vērā, ka uzstādīšanas vietas 
augstums un sūknējamā ūdens temperatūra 
mazina sūkņa uzsūkšanas spēju. 

NORĀDE: Strādājot ar šķidruma temperatūru virs 
80 °C, jāparedz sūkņa darbība pieplūdes režīmā 
(priekšspiediena darbības princips).

 5.2. Hidrauliskie pieslēgumi

UZMANĪBU! Izstrādājuma bojājumu risks!
Instalācijai jāiztur spiediens, kādu rad sūknis, 
strādājot ar maksimālo frekvenci un nulles 
sūknēšanas apjomu.

 Pieslēgums ar spirālēm stiprinātām elastīgām 
caurulēm vai cietu cauruļvadu.

 UZMANĪBU! Iekārtas bojājuma risks!
 Kārtīgi noblīvēt cauruļvada savienojumus 

ar atbilstošiem materiāliem! Sūkšanas līnijā 
nedrīkst iekļūt gaiss; sūkšanas vadu izvietot 
pastāvīgā kāpumā (min. 2 %), (1. att.).

• Izmantojot cietus cauruļvadus, pievērst uzmanību 
tam, lai sūknim vien nav jāuzņem viss cauruļu 
svars. Uzstādīt balstus vai cauruļu fiksatorus (1. 
att.).

• Cauruļvada diametrs nekādā gadījumā nedrīkst būt 
mazāks par sūkņa sūkšanas / izplūdes atvērumu.

• Ierobežot sūkšanas vada garumu un novērst visus 
iemeslus, kas varētu radīt spiediena zudumu 
(līkumi, vārsti, sašaurinājumi).

UZMANĪBU! Izstrādājuma bojājumu risks!
Lai pasargātu sūkni no spiediena svārstībām, 
jāierīko spiediena pretvārsts.

 5.3. Elektriskie pieslēgumi

BĪSTAMI! Draudi dzīvībai!
Elektriskie pieslēgumi jāuzstāda un pārbaudes 
jāveic sertificētiem elektriķiem un saskaņā ar 
vietējiem spēkā esošajiem standartiem.

• Motora ar frekvences pārveidotāju elektriskās 
īpašības (frekvence, spriegums, nominālās 
strāvas stiprums) ir norādītas uz sūkņa datu  
plāksnītes.  
Nepieciešams pārbaudīt, vai motora frekvences 
pārveidotājs atbilst strāvas tīklam, kuram tas 
jāpieslēdz.

• Motora elektroaizsardzība ir integrēta pārvei-
dotājā. Tas ir pielāgots sūkņa parametriem, līdz 
ar ko ir nodrošināta gan pārveidotāja, gan motora 
aizsardzība.

• Ja neitrālā vada pretestība ir pārāk liela, tad pirms 
motora frekvences pārveidotāja jāierīko atbilstoša 
aizsargierīce.

• Lai aizsargātu tīklu, šajā gadījumā iekārtā jāparedz 
slēdža veida pastiprinātāji ar drošinātājiem (tips 
GF) (1., 2. att., 11. poz.).

NORĀDE: Ja personu aizsardzības nolūkā nepie-
ciešams uzstādīt noplūdes strāvas drošības slēd-
zi, izmantojiet selektīvu uz visiem strāvas vei-
diem reaģējošu noplūdes strāvas drošības slēdzi 
ar VDE sertifikātu! Drošības slēdžus noregulēt 
atbilstoši frekvences pārveidotāja specifikāciju 
plāksnītē dotajiem datiem.
Izmantot standartiem atbilstošus pieslēguma 
kabeļus.

APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!
Neaizmirstiet iekārtas iezemēšanu.

Frekvences pārveidotāja elektriskajam pieslē-
gumam (3. att.) atkarībā no ekspluatācijas 
veida jāatbilst (skat. 6. nodaļu - “Ekspluatācijas 
uzsākšana”) zemāk dotajā tabulā attēlotajai shē-
mai.

UZMANĪBU! Izstrādājuma bojājumu risks!
Nepareizi izveidojot pieslēgumus, var tikt bojāts 
frekvences pārveidotājs.

BĪSTAMI! Draudi dzīvībai!
Elektrokabelis nekādā gadījumā nedrīkst nonākt 
saskarē ar cauruļvadu vai sūkni.
Turklāt tam jābūt pilnībā izolētam pret mitrumu.

Augstums Augstuma zudums Temperatūra Augstuma zudums
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

Atveres
Atveres ar vītni

200 400 800 1600

Iesūkšana 1“(26-34) 1“1/4(33-42) 1“1/2(40-49) 2“(50-60)

Spiediena  
īscaurule

1“(26-34) 1“(26-34) 1“1/4(33-42) 1“1/2(40-49)
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Pieslēguma spaiļu izvietošana
• Atskrūvēt skrūves un noņemt frekvences pārvei-

dotāja pārsegu.

Spailes IN1, IN2, GND un Ext. Off atbilst “pienācīgas 
izolācijas” prasībām (saskaņā ar EN61800-5-1), kas 
attiecas uz elektrotīkla spailēm kā arī uz kopējās 
darbības signāla spailēm SBM un kopējo traucējumu 
signāla spailēm SSM (un otrādi).

Apzīmējums Iedalījums Piezīme
L1, L2, L3 Elektrotīkla spriegums Maiņstrāva 3 ~ IEC38
PE Zemējums

IN1
(DDS 9. spaile)

Ieejas sensors Signāla veids: Spriegums (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Ieejas pretestība: Ri ≥ 10 kΩ
Signāla veids: Strāvas stiprums (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Ieejas pretestība: Rb = 500 Ω
Iestatāms izvēlnē „Serviss“ <5.3.0.0>

IN2
(10V/20mA 7. spaile)

Ieeja ārējai uzdotai vērtībai Signāla veids: Spriegums (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Ieejas pretestība: Ri ≥ 10 kΩ
Signāla veids: Strāvas stiprums (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Ieejas pretestība: Rb = 500 Ω
Iestatāms izvēlnē “Serviss” <5.4.0.0>

GND (x2) Zemējuma pieslēgumi Katrai no ieejām IN1 un IN2.

+ 24 V Strāvas padeve sensoram Maksimālais strāvas stiprums: 60 mA
Strāvas padeve ir nodrošināta pret īssavienojumiem.

Ext. off Vadības ieeja ON/OFF
„Prioritāte IZSL.“
bezpotenciāla ārējam slēdzim

Ar bezpotenciāla ārēju slēdzi iespējama sūkņa ieslēgša-
na un izslēgšana.
Iekārtās ar biežu palaides procesa atkārtošanu 
(> 20 reizes dienā), ieslēgšana / izslēgšana paredzēta, 
izmantojot funkciju „ext. off“.

SBM Relejs „Pieejamības signāls“ Relejs ir aktīvs normālā darba režīmā, ja sūknis darbojas 
vai ir gatavs darboties.
Relejs tiek atslēgts, ja radies pirmais traucējums vai 
strāvas pārrāvums (sūknis apstājas).
Vadības iekārta tiek informēta par sūkņa pieejamības 
stāvokli (arī pagaidu).
Iestatāms izvēlnē „Serviss“ <5.7.6.0>
Bezpotenciāla slēdzis:
min.: 12 V DC, 10 mA
maks.: 250 V AC, 1 A

SSM Relejs „Traucējuma signāls“ Pēc tam, kad atpazīti vairāki viena tipa kļūdas traucēju-
mi (no 1 līdz 6, atkarībā no nozīmības pakāpes),
sūknis apstājas un šis relejs tiek aktivizēts (līdz  
manuālai darbībai).
Bezpotenciāla slēdzis:
min.: 12 V DC, 10 mA
maks.: 250 V AC, 1 A
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Tīkla pieslēgums Pieslēgšanas skava

Pieslēgt četru vadu kabeli pie jaudas spaiļu plāksnes 
(fāzes + zemējums).

Ieeju/izeju pieslēgums Ieejas/izejas pieslēgšanas skavas

• Ārējās uzdotās vērtības un ieejas [ext.off] sensora kabelim 
noteikti jābūt ekranētam.

• Ar tālvadību iespējams ieslēgt vai apturēt sūkni (bezpo-
tenciāla). Šai funkcijai ir priekšrocība pār citām funkcijām.
• Šo tālvadību iespējams izslēgt, veicot spaiļu pārvienojumu 
(3. un 4.).

Piemērs: pludiņslēdzis, ūdens trūkuma regulators …

Pieslēguma spailes komunikācijas saskarnei
PLR IF modulis PLR (piegādā kā piederumu), jāiesprauž pārvei-

dotāja pieslēgšanas diapazonā esošajā vairāknodalījumu 
spraudnī.
Modulis ir nodrošināts pret polaritātes samainīšanas  
gadījumiem.

LON IF modulis LON (piegādā kā piederumu), jāiesprauž pār-
veidotāja pieslēgšanas diapazonā esošajā vairāknodalīju-
mu spraudnī.
Modulis ir nodrošināts pret polaritātes samainīšanas  
gadījumiem.

L1 L2 L3

GN
D.

..

In
2.

..

In
1.

..

Tālvadība 
ON/OFF

Ār
ēj

a 
uz

do
tā

 v
ēr

tīb
a

Se
ns

or
s 

20
 m

A/
10

 V

netiek izmantots netiek izmantots

GN
D.

..

+2
4V

...

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
AUX Ext. off MP 20mA/10 DDS
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Pieslēgums «Apgriezienu skaita regulēšanas» Ieejas/izejas pieslēgšanas skavas

Manuāla frekvences iestatīšana:

Frekvences iestatīšana, izmantojot ārējas vadības 
ierīces:

Pieslēgums «Konstants spiediens»

Vadība ar spiediena devēju:
• 2 vadi ([20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 vadi ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V )
un uzdotās vērtības iestatīšana, izmantojot grozāmu 
pogu

Vadība ar spiediena devēju:
• 2 vadi ([20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 vadi ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
un iestatīšana, izmantojot ārējo uzdoto vērtību

Pieslēgums «PID vadība»

Regulēšana ar sensoru (temperatūru, sūknēšanas 
jaudu...):
• 2 vadi ([20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 vadi ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
un uzdotās vērtības iestatīšana, izmantojot grozāmu 
pogu

Regulēšana ar sensoru (temperatūru, sūknēšanas 
jaudu...):
• 2 vadi ([20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 vadi ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)
un iestatīšana, izmantojot ārējo uzdoto vērtību

In
2.

..

Tālvadība

Ārēja uzdotā 
vērtība

In
2.

..

Ārēja uzdotā 
vērtība

Tālvadība

In
1.

..

Spiediena 
devējsTālvadība

In
1.

..

Spiediena 
devējsTālvadība

In
2.

..

Ārēja uzdotā 
vērtība

In
1.

..

Spiediena 
devējsTālvadība

In
1.

..

Spiediena 
devējsTālvadība

 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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 BĪSTAMI! Draudi dzīvībai!
 Pārveidotāja kondensatoru izlādēšana var radīt 

bīstamus spriegumus.
• Tāpēc, izslēdzot strāvas padevi, vienmēr  

5 minūtes nogaidiet, pirms uzsākat jebkādu 
darbu pie pārveidotāja.

• Pārliecināties, ka visi elektriskie pieslēgumi un 
kontakti ir bez sprieguma.

• Pārliecināties, ka pieslēguma spailes  
ir pareizi pievienotas.

• Pārliecināties, ka sūknis un iekārta ir zemēta 
atbilstoši noteikumiem.

IN1: sensora ieeja ekspluatācijas veidos «Konstants spiediens» un «PID vadība»

100 %

Sensora signāls 4-20 mA

0 2 4 20Ieejas strāvas stiprums (mA)

Vērtība

% no sensora 
mērīšanas diapazona

Starp 0 un 2 mA tiek pieņemts, ka 
kabelis ir atvienots

Drošības 
diapazons

100 %

Sensora signāls 0-10 mA

0 10Ieejas spriegums (V)

Vērtība

% no sensora 
mērīšanas diapazona

100 %

Sensora signāls 0-20 mA

0 220Ieejas strāvas stiprums (mA)

Vērtība

% no sensora 
mērīšanas dia-

pazona

100 %

Sensora signāls 2-10 mA

0 10Ieejas spriegums (V)

Vērtība

% no sensora 
mērīšanas dia-

pazona

Regulēšanas principi
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100 %

Nominālā vērtība 4-20 mA

0 2 4 20Ieejas strāvas stiprums (mA)

Uzdotā vērtība

%
no sensora mērīšanas 

diapazona

Diapazons, kurā frekvences 
pārveidotājs apstājas.

Drošības 
diapazons

100 %

Uzdotā vērtība 0-10 V

0 1 2 10Ieejas spriegums (V)

Uzdotā vērtība

%
no sensora mērīšanas 

diapazona

Diapazons, kurā frekvences 
pārveidotājs apstājas.

Drošības 
diapazons

IN2: ārējās uzdotās vērtības Ieeja ekspluatācijas veidos «Konstants spiediens» un «PID vadība»

IN2: ārējās frekvences vadības ieeja ekspluatācijas režīmā «Apgriezienu skaita regulēšana»

100 %

~ 30 %

~ 30 %

Ārējais signāls 0-20 mA

0 2 4

6 10

20Ieejas strāvas stiprums (mA)

Frekvences 
pārveidotāja 

frekvence

Diapazons, kurā frekvences 
pārveidotājs apstājas.

Drošības 
diapazons

100 %

Ārējais signāls 4-20 mA

0 20Ieejas strāvas stiprums (mA)

Frekvences 
pārveidotāja 

frekvence

Diapazons, kurā frekvences 
pārveidotājs apstājas.

Drošības 
diapazons

~ 30 %

3 5

100 %

Ārējais signāls 2-10 mA

0 10Ieejas spriegums (V)

Frekvences 
pārveidotāja 

frekvence

Diapazons, kurā frekvences 
pārveidotājs apstājas.

Drošības 
diapazons

100 %

~ 30 %

Ārējais signāls 0-10 mA

0 1 2 10Ieejas spriegums (V)

Frekvences pārvei-
dotāja frekvence

Diapazons, kurā frekvences 
pārveidotājs apstājas.

Drošības 
diapazons
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6.1.3. Standarta simbolu apraksts

6.1.4. Rādījums

Displeja statusa lapa
• Statusa informāciju displejā uzrāda standartveidā.

Uzrāda patreizējo uzdoto vērtību.
Uzrāda pamatiestatījumus, izmantojot simbolus.

Statusa informācijas piemērs

NORĀDE: Ja grozāmā poga 30 sekunžu laikā 
netiek izmantota, tad no jebkuras izvēlnes dis-
plejs atgriežas atpakaļ pie statusa informācijas; 
šādā gadījumā netiek izdarītas nekādas izmaiņas.

6. Ekspluatācijas uzsākšana

 6.1. Iestatīšana

6.1.1. Vadības elementi
Frekvences pārveidotājs izmanto šādus vadības 
elementus:
Modelis ar pagriežamo pogu
Iestatīšana ar pagriežamās pogas palīdzību:

• 

Jaunus parametrus iestata, pogu vienkārši 
pagriežot. “+” pa labi un “-” pa kreisi.

• Nospiežot pagriežamo pogu, jaunais iestatījums 
tiek pārņemts.

Slēdzis

• Pārveidotājam ir 2-daļīgs slēdzis (4. att., S poz.), 
katram slēdzim ir divi stāvokļi:

• Ar slēdzi 1 var pārslēgt režīmu “OPERATION” 
(Slēdzis 1OFF) uz režīmu “SERVICE” (Slēdzis  
1 > ON] un otrādi. 
Stāvoklis “OPERATION” ieslēdz darbību šajā 
režīmā un nobloķē pieeju parametru iestatīšanai 
(normālais darbības režīms). 
Stāvoklis “SERVICE” nodrošina veikt dažādu 
funkciju parametru iestatīšanu.

• Ar slēdzi 2 iespējams ieslēgt un izslēgt 
„Piekļuves bloķēšana”.

6.1.2. Displeja struktūra

• Tiklīdz tiek atjaunota pārveidotāja strāvas 
padeve, notiek 2 sekunžu ilga displeja pārbaude, 
kuras laikā ieslēdzas visi displeja rādījumi.

ON

1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

5

4 

4 4 

Poz. Apraksts

1 Izvēlnes numurs
2 Vērtības rādījums
3 Vienības rādījums
4 Standarta simboli
5 Piktogrammu rādījums

Simbols Apraksts

Darbība režīmā «Apgriezienu skaita 
regulēšana».

Darbība režīmā «Konstants spie-
diens» vai «PID vadība».

Ieeja IN2 aktivizēta (ārēja uzdotā 
vērtība).

Piekļuves bloķēšana.
Ja uzrāda šo simbolu, tad esošos 
uzstādījumus vai mērīšanas vērtības 
mainīt nedrīkst. Uzrādīto informāciju 
iespējams tikai nolasīt.

BMS (Building Management System, 
ēku pārvaldības sistēma)
PLR vai LON ir aktivizēts.

Sūknis darbojas.

Sūknis ir apturēts.

2
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Navigācijas elements
• Dažādās pārveidotāja funkcijas tiek atvērtas ar 

izvēlnes struktūras palīdzību. Katrai izvēlnei un 
apakšizvēlnei ir pakārtots savs numurs.

• Grozot grozāmo pogu, var apskatīt informāciju 
vienas izvēlnes līmenī (piem., 4000 -> 5000).

• Visas mirgojošās pozīcijas (vērtību, izvēlnes 
numuru, simbolu vai piktogrammu) var mainīt, 
t.i., var ievadīt jaunu vērtību, jaunu izvēlnes 
numuru vai jaunu funkciju .

6.1.5. Izvēlņu apraksts

Sarakts ( 11. att.)

<1.0.0.0>

• Lai iestatītu uzdoto vērtību, jāpagriež grozāmā 
poga. Displejs nomainās uz izvēlni <1.0.0.0> un 
uzdotā vērtība mirgo. Vēlreiz pagriežot, vērtību 
var palielināt vai samazināt.

• Lai apstiprinātu jauno vērtību, jānospiež grozāmā 
poga; displejs atgriežas atpakaļ pie statusa infor-
mācijas.

<2.0.0.0>

• Ekspluatācijas veidi ir “Apgriezienu regulēšana”, 
“Konstants spiediens” un “PID vadība” .

<3.0.0.0>

<4.0.0.0>

• Izvēlne “Informācija” uzrāda mērījumu, ierīču un 
ekspluatācijas parametrus (12. att.).

<5.0.0.0>

• Izvēlne “Serviss” nodrošina pieeju pārveidotāja 
parametru iestatīšanai.

<6.0.0.0>

• Ja radies viens vai vairāki traucējumi, displejā 
uzrāda traucējumu informāciju.

 Tiek uzrādīts burts “E” ar tam sekojošiem trīs 
cipariem (11. nodaļa).

<7.0.0.0>

• “Piekļuves bloķēšana” iespējama tikai tad, ja 
slēdzis 2 atrodas stāvoklī ON.

UZMANĪBU! Mantas bojājumu risks!
Katrs nepareizs iestatījums var izraisīt sūkņa 
darbības traucējumus, līdz ar to sūknim vai 
iekārtai nodarot materiālus zaudējumus.

• Režīmā “SERVICE” iestatījumus ievadīt tikai, 
uzsākot ekspluatāciju, un ļaut to veikt tikai 
kvalificētiem speciālistiem .

Simbols Apraksts

Ja tiek attēlota bulta: 
• Grozāmās pogas nospiešana 
nodrošina piekļuvi apakšizvēlnei 
(piem., 4000 -> 4100).

Ja tiek attēlota atgriešanās bulta: 
• Grozāmās pogas nospiešana 
nodrošina piekļuvi augstāk esošai 
izvēlnei (piem., 4150 -> 4100).

Pozīcija Slēdzis 1 Apraksts

OPERATION OFF Uzdotās vērtības 
attēlošana; iespējama 
abos gadījumos.SERVICE ON

Pozīcija Slēdzis 1 Apraksts

OPERATION OFF
Iespējama tikai 
ekspluatācijas veidu 
nolasīšana.

SERVICE ON
Ekspluatācijas veidu 
iestatīšana.

Pozīcija Slēdzis 1 Apraksts

OPERATION OFF
Sūkņa ieslēgts/izslēgts 
regulēšana.

SERVICE ON

Pozīcija Slēdzis 1 Apraksts

OPERATION OFF
Iespējama tikai izvēlnes 
«Informācija» nolasīšana.

SERVICE ON

Pozīcija Slēdzis 1 Apraksts

OPERATION OFF
Iespējams tikai izlasīt 
izvēlni «Serviss».

SERVICE ON
Izvēlnes «Service“ 
iestatīšana.

Pozīcija Slēdzis 1 Apraksts

OPERATION OFF
Statusa lapas rādījums.

SERVICE ON

Pozīcija Slēdzis 1 Apraksts

OPERATION OFF
«Piekļuves bloķēšana“ 
simbola attēlošana.

SERVICE ON
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11. att.

Navigācija  pamata izvēlnēs normālas darbības režīmā
(Slēdzis1= OFF stāvoklī «OPERATION“)

Punkta iestatīšana

Regulēšanas veids

Informācija

SERVICE

Traucējumu  
apstiprināšana

Sūknis iesl./izsl.

Tiek attēlota,  
ja rodas kļūda



17WILO SE 09/2016

Latviski

12. att.

Navigācija izvēlnē <4.0.0.0> «Informācija»

Informācija

Jauda

Ekspluatācijas dati

Faktiskie nosacījumi

Ierīces parametri

Ekspluatācijas 
stundas

Patēriņš

Skaitītājs strāvas pār-
traukuma gadījumiem

Faktiskais statuss
SSM relejs

Apzīmējums
Sūknis
Programmatūras versija
Lietotāja saskarne

Programmatūras versija
Motora regulēšana

Faktiskais statuss
SBM relejs
Ieejas statuss
Ext. off

Faktiskās vērtības

Spiediens
vai %

Netiek attēlots, ja ieslēgts 
«Apgriezienu regulēšana»

Skat. 11. nodaļu, izvēlne <5.7.6.0>
Standarta: «Pieejamības signāls»
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Parametru iestatīšana izvēlnēs <2.0.0.0> un <5.0.0.0>
Režīmā “SERVICE” var mainīt izvēlņu <2.0.0.0> un <5.0.0.0> parametrus.

Pieejami divi iestatīšanas režīmi:
• Režīms “Easy”: ātrais režīms parametru iestatīšanai 3 ekspluatācijas veidiem.
• Režīms “Expert”: režīms piekļūšanai pie visiem parametriem.

• Pārslēgt slēdzi 1 stāvoklī “ON” (4. att., S poz.).
• Režīms “SERVICE” ir ieslēgts.  

Displeja statusa informācijas joslā mirgo blakus uzrādītais simbols (13. att.).

Režīms “Easy”
• Grozāmo pogu 2 sekundes turēt nospiestu. Tiek attēlots režīma “Easy” simbols (13. att.).
• Lai apstiprinātu izvēli, nospiest grozāmo pogu. Displejs atver izvēlnes numuru <2.0.0.0>.

Ar izvēlni “Režīms Easy” var veikt ātru parametru iestatīšanu 3 ekspluatācijas veidiem (14. att.)
• “Apgriezienu skaita regulēšana”
• “Konstants spiediens”
• “PID vadība”
• Pēc iestatījumu noteikšanas slēdzi 1 atkārtoti pārslēgt stāvoklī “OFF” (4. att., S poz.).

Režīms “Expert”
• Grozāmo pogu 2 sekundes turēt nospiestu. Ieiet “Expert” režīmā; uzrāda režīms Expert” simbolu 

(13. att.).
• Lai apstiprinātu izvēli, nospiest grozāmo pogu. Displejs atver izvēlnes numuru <2.0.0.0>.

Vispirms izvēlnē <2.0.0.0 > izvēlēties ekspluatācijas veidu.
• “Apgriezienu skaita regulēšana”
• “Konstants spiediens”
• “PID vadība”

Tagad Expert režīms izvēlnē <5.0.0.0> atļauj piekļuvi pie visiem pārveidotāja parametriem (15. att.).
• Pēc iestatījumu noteikšanas slēdzi 1 atkārtoti pārslēgt stāvoklī “OFF” (4. att., S poz.).

ON

1

S

13. att.

Režīms «Easy»

Režīms «Expert»

SERVICE
Regulēšanas veids

Režīms «Easy»

Regulēšanas veids
Režīms «Expert»

Sūknis

Informācija

SERVICE

Punkta iestatīšana

ON

1 2

OPERATION
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14. att.

IZVĒLNE 
EASY

Apgriezienu skaita regulēšana
Ar iekšējo uzdoto vērtību

Ieeja ārējai uzdotajai vērtībai - IN2
izslēgta – izvēle OFF

Ieeja ārējai uzdotajai vērtībai - IN2
ieslēgta – izvēle ON

Ieeja ārējai uzdotajai vērtībai - IN2
Signāla tipa izvēle

Ieeja ārējai uzdotajai vērtībai - IN2
Signāla tipa izvēle

Ar ārējo uzdoto vērtību

Ar iekšējo uzdoto vērtību

Ar ārējo uzdoto vērtību

Ar iekšējo uzdoto vērtību

Ar ārējo uzdoto vērtību

Konstants spiediens

PID VADĪBA

Sensora ieeja – IN1
Spiediena devēja izvēle

Sensora ieeja – IN1
Signāla tipa izvēle

Sensora ieeja – IN1
Signāla tipa izvēle

Ieeja ārējai uzdotajai vērtībai - IN2
izslēgta – izvēle OFF

Ieeja ārējai uzdotajai vērtībai - IN2
izslēgta – izvēle OFF

Ieeja ārējai uzdotajai vērtībai - IN2
ieslēgta – izvēle ON

Ieeja ārējai uzdotajai vērtībai - IN2
Signāla tipa izvēle

PID parametru uzstādīšana
«P» vērtības izvēle (0.0-300.0)

PID parametru uzstādīšana
«I» vērtības izvēle (10 ms-300 s)

PID parametru uzstādīšana
«D» vērtības izvēle (0 ms-300 s)

PID parametru uzstādīšana
«P» vērtības izvēle (0.0-300.0)

PID parametru uzstādīšana
«I» vērtības izvēle (10 ms-300 s)

PID parametru uzstādīšana
«D» vērtības izvēle (0 ms-300 s)

Ieeja ārējai uzdotajai vērtībai - IN2
ieslēgta – izvēle ON
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15. att.

IZVĒLNE 
EXPERT

SERVICE

BMS: Building Management System

IN1 – «Sensora ieeja»

IN2 - «Ieeja ārējai vadībai»

PID parametri

Citi iestatījumi

Tiek attēlots, ja ieslēgts «BMS» . 
Skat. šī produkta instrukciju

Netiek attēlots, ja ieslēgts 
«Apgriezienu regulēšana»

Netiek attēlots, ja «IN2» ir izslēgts

Netiek attēlots, ja ieslēgta 
«PID vadība»

Tiek attēlots, ja ieslēgta 
«PID vadība»

Tiek attēlots, ja ieslēgta 
«Spiediena regulēšana»

Sensora izvēle

Signāla diapazona izvēle

Izvēle

«P» parametra 
izvēle

«I» parametra 
izvēle

«D» parametra 
izvēle

Izslēgšana laiks nulles 
sūknēšanas plūsmas gadījumā

Samazinātas  
frekvences izvēle

SBM releja  
funkciju izvēle

Rūpnīcas  
iestatījumu izvēle

Signāla diapazona izvēle
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Piekļuves bloķēšana
Lai aizliegtu sūkņa iestatījumu maiņu, var izman-
tot funkciju “Piekļuves bloķēšana”.

Lai aktivizētu vai noņemtu aizliegumu, jārīkojas 
šādi:

• Pārslēgt slēdzi 2 stāvoklī “ON” (4. att., S poz.). 
Parādās izvēlne <7.0.0.0>.

• Lai aktivizētu vai noņemtu aizliegumu, pagriezt 
grozāmo pogu. Uz patreizējo aizlieguma statusu 
norāda sekojoši simboli: 

Bloķēšana ieslēgta: Piekļuve parame-
triem ir aizliegta, pieeja izvēlnēm 
iespējama tikai rādījumu nolasīšanas 
režīmā.

Bloķēšana izslēgta: Parametrus var 
mainīt, pieeja izvēlnēm ir brīva, lai tajās 
veiktu izmaiņas .

• Pārslēgt slēdzi 2 stāvoklī “OFF” (4. att., S poz.). 
Pēc tam tiek parādīta statusa lapa.

6.1.6. Iestatījumi

NORĀDE: Ja sūknis tiek piegādāts atsevišķi, un 
nevis kādā no mūsu integrētajām sistēmām, tad 
tā piegādes konfigurācija ir ekspluatācijas viedā 
“Apgriezienu skaita regulēšana”.

Ekspluatācijas veids “Apgriezienu skaita regu-
lēšana” (1., 2. att.)
Darba punktu ieregulē, iestatījumus veicot 
manuāli vai ar ārēju frekvences vadību.

• Ekspluatācijas sākšanai iesakām noregulēt moto-
ra apgirezienu skaitu līdz 2400 apgr./min.

Ekspluatācijas veids “Konstants spiediens” 
(6., 7., 8. att.)
Regulēšana, izmantojot spiediena devēju un ies-
tatot uzdoto vērtību (iekšēji vai ārēji).

• Pievienojot spiediena devēju (ar tvertni; spiedie-
na devēja komplektu piegādā kā piederumus), 
iespējams regulēt sūkņa spiedienu.

• Sensora precizitātei jābūt ≤ 1 % un tas jāizmanto 
tā mērīšanas diapazona robežās no 30 % līdz  
100 %; tvertnes derīgais tilpums ir vismaz 8 litri.

• Uzsākot ekspluatāciju, mēs iesakām spiedienu 
noregulēt uz 60 % no maksimālā spiediena.

Ekspluatācijas veids “PID vadība” »
“PID vadība”, izmantojot sensoru (temperatūrai, 
sūknēšanas plūsmai, ...) un iestatot uzdoto vērtī-
bu (iekšēji vai ārēji).

 6.2. Sagatavošanas skalošana

BRĪDINĀJUMS! Veselības apdraudējums!
Mūsu sūkņi rūpnīcā tiek hidrauliski testēti, 
tādēļ ir iespējams, ka to iekšpusē vēl ir ūdens. 
Pirms katras sūkņa izmantošanas dzeramā 
ūdens tīklā, higiēnas apsvērumu dēļ ieteicams 
to izskalot.

 6.3. Uzpilde – atgaisošana

UZMANĪBU! Izstrādājuma bojājumu risks!
Nekad neļaut sūknim darboties bez ūdens, pat 
ne uz īsu brīdi!

Sūkņa darbība pieplūdes režīmā (2. att.).
• Aizvērt spiediena noslēgvārstu (3. poz.).
• Atvērt ieplūdes /atgaisošanas skrūvi (5. poz.).
• Pakāpeniski atvērt vārstu, kas izvietots cau-

ruļvadā pie sūkņas ieejas (2. poz.), un pilnībā 
uzpildīt sūkni.

• Ieplūdes/atgaisošanas skrūvi aizvērt tikai tad, kad 
sāk izplūst ūdens un vairs nav redzami gaisa burbuļi.

BRĪDINĀJUMS! Apdedzināšanās draudi!
Strādājot ar karsto ūdeni, pa atgaisošanas 
atveri var izšļākties ūdens strūkla.

• Veiciet visus nepieciešamos drošības pasāku-
mus, lai pasargātu personas un motoru / 
frekvences pārveidotāju.

Sūknis iesūkšanas režīmā (1., 4. att.)
Iespējami divi varianti:
1. variants (4.1. att.)

• Aizvērt spiediena noslēgvārstu (1. att., 3.poz.), 
atvērt sūcēja noslēgvārstu (1. att., 2.poz.).

• Izskrūvēt ieplūdes / atgaisošanas skrūvi (1. att., 
5. poz.), kas izvietota uz sūkņa korpusa.

• Ar atgaisošanas atverē ieliktas piltuves palīdzību 
pilnībā lēnām uzpildīt sūkni un iesūkšanas vadu.

• Ja sāk izplūst ūdens un sūknī vairs neatrodas 
gaiss, uzpilde ir pabeigta.

• Atkārtoti ieskrūvēt ieplūdes / atgaisošanas skrūvi.
2. variants (4.2. att.)

• Uzpildi iespējams vienkāršot, ja sūkņa iesūkšanas 
vadam piemontē vertikālu cauruli ar Ø ½”, kas 
aprīkota ar noslēgkrānu un piltuvi (4.att., 12. poz.).

• Aizvērt spiediena noslēgvārstu (1. att., 3.poz.), 
atvērt sūcēja noslēgvārstu (1. att., 2.poz.).

• Atvērt noslēgkrānu (4. att., 12.poz.) un ieplūdes / 
atgaisošanas skrūvi (1. att. 5. poz.).

• Pilnībā uzpildīt sūkni un piesūknēšanas cauruli 
līdz ūdens bez burbuļiem izplūst pa uzpildes 
atveri.

• Aizvērt krānu (sk. 4. att., 12. poz.) (tas var palikt 
pie caurules), noņemt cauruli un ieskrūvēt atpakaļ 
ieplūdes / atgaisošanas skrūvi (1. poz., 5. poz.).

 6.4. Ieslēgšana

BRĪDINĀJUMS! Apdedzināšanās draudi! 
Atkarībā no sūknējamā šķidruma temperatūras 
un sūkņa darbības cikliem virsmu temperatūra 
(sūknis, motors) var pārsniegt 68 °C.

• Katram gadījumam instalēt nepieciešamās per-
sonu aizsardzības ierīces!

UZMANĪBU! Mantas bojājumu risks!
Nulles sūknēšanas plūsmas gadījumā (aizvērts 
spiediena noslēgvārsts) sūknis, strādājot ar 
aukstu ūdeni (T < 40 °C), nedrīkst darboties 
ilgāk kā 10 minūtes; strādājot ar siltu ūdeni 
(T > 60 °C), ne ilgāk kā 5 minūtes.
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8. Darbības traucējumi, cēloņi un to 
novēršana
Traucējumus novērst drīkst tikai kvalificēts per-
sonāls! Ievērot minētos drošības noteikumus.

Relejs
Apgriezienu skaita pārveidotājs ir aprīkots ar 
diviem izejas relejiem ar bezpotenciāla kontak-
tiem sūkņa centrālajai vadībai. Piemērs: vadības 
iekārta, sūkņa kontrole....
SBM relejs: 
Šim relejam izvēlnē “Serviss” <5.7.6.0> var  
uzstādīt 3 darbības režīmus.
Režīms: 1 (standarta uzstādījums)
Relejs “Pieejamības signāls” (standartfunkcija šim 
sūkņa modelim).
Relejs ir aktīvs, ja sūknis strādā vai var strādāt.
Relejs tiek atslēgts, ja radies pirmais traucējums 
vai strāvas pārrāvums (sūknis apstājas).  
Vadības iekārta tiek informēta par sūkņa piee-
jamības stāvokli (arī pagaidu).
Režīms: 2
Relejs “Darbības signāls”.
Relejs ir aktīvs, ja sūknis darbojas. 

Režīms: 3
Relejs “Aktivizēšanas signāls”.
Relejs ir aktīvs, ja sūknis atrodas zem sprieguma.

SSM relejs: 
Relejs “Traucējuma signāls”
Pēc tam, kad atpazīti vairāki viena tipa kļūdas 
traucējumi (no 1 līdz 6, atkarībā no nozīmības 
pakāpes), sūknis apstājas un šis relejs tiek akti-
vizēts (līdz manuālai darbībai).

Piemērs: 6 atšķirīga ilguma traucējumi 24 stundu 
laikā.

SBM releja statuss režīmā “Pieejamības signāls”.

• Iesakām ievērot minimālo sūknēšanas jaudu, kas 
ir apm. 10 % no sūkņa nominālās caurlaidības, lai 
sūkņa augšējā daļā neveidotos gāzu uzkrāšanās.

• Atvērt spiediena noslēgvārstu un palaist sūkni.
• Spiediena stabilitāte spiediena pusē jākontrolē ar 

manometru, ja rodas spiediena svārstības, sūknis 
jāatgaiso vai jāuzpilda no jauna.

• Pārliecināties, lai strāvas patēriņš nepārsniedz 
sūkņa datu plāksnītē norādīto vērtību.

7. Tehniskā apkope
BĪSTAMI! Draudi dzīvībai!
Pirms katras iejaukšanās atvienot sūkni 
(sūkņus) no sprieguma!

• Ekspluatācijas laikā nav nepieciešama īpaša 
apkope.

• Gultņi ir ieeļļoti visam to ekspluatācijas laikam, 
tas nozīmē, ka tie nav jāeļļo.

• Sūknim un motoram /frekvences pārveidotājam 
vienmēr jābūt tīriem.

• No sala pasargātās vietās sūkni nav nepieciešams 
iztukšot pat tad, ja tas netiek lietots ilgāku laiku.

• Lai novērstu vārpstas un hidrauliskās iekārtas 
bloķēšanu, sala draugu laikā sūknis jāiztukšo, 
izskrūvējot iztukšošanas skrūvi (6. poz.) un 
ieplūdes / atgaisošanas skrūvi (5. poz.). Ieskrūvēt 
atpakaļ abas skrūves, tās nepievelkot.

Nomaiņas intervāli

NORĀDE: šeit runa var būt tikai par ieteiku-
miem, jo nomaiņas biežums atkarīgs no grupas 
ekspluatācijas apstākļiem, proti:

• no sūknējamā šķidruma temperatūras, spiediena 
un kvalitātes, attiecībā uz gala blīvējumu.

• no spiediena un apkārtējā gaisa temperatūras, 
attiecībā uz motoru un citām detaļām.

• no palaišanas biežuma: ilgstoša vai pagaidu 
ekspluatācija.

Rezerves daļas vai sastāvdaļas Gala blīvējums Sūkņa un  
motora gultņi Pārveidotājs Motora tinums

Izturības ilgums
10 000 h līdz

20 000 h

12 000 h līdz

50 000 h

≥ 15 000 h
maks. apkārtējā 

gaisa temp.
40 °C

25 000 h
maks. apkārtējā 

gaisa temp.
40 °C

Nomaiņas intervāls
Ilgstoša ekspluatācija 1 līdz 2 gadi 1,5 līdz 5 gadi 1 līdz 3 gadi 3 gadi

15 stundu darbība dienā 
9 mēneši gadā 2 līdz 4 gadi 3 līdz 10 gadi - 6 gadi

24 stundas pēc kārtas

Traucējumi

Relejs akti-
vizēts

SBM

Relejs miera 
stāvoklī

Relejs  
aktivizēts

SSM

Relejs miera 
stāvoklī

1 2 3 4 5 6
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 8.1. Traucējumu tabula

Visos tālāk uzskaitītajos traucējumu gadījumos seko šādas pazīmes:
• SBM relejs ieslēdzas miera stāvoklī (ja tas ir iestatīts režīmā “Pieejamības signāls”).
• SSM releja aktivizēšana (kļūdas signāls), ja sasniegts maksimālais viena tipa kļūdu skaits 24 stundu laikā.
• Sarkanas gaismas diodes (LED) iedegšanās.

Traucē-
jumu 
kods

Reakcijas 
laiks līdz 

traucējuma 
uzrādīšanai

Laiks līdz 
traucēju-
ma apsti-
prināšanai 

pēc tā 
uzrādīšanas

Darbības pārtrauku-
ma laiks līdz automāt. 

atkalieslēgšanās 
brīdim

Maks. 
traucē-

jumi 24h 
laikā 

Traucējumi
Iespējamie cēloņi Traucējumu novēršana

Darbības pār-
traukums līdz 
atiestatīšanai

E001 60 S Tūlīt 60 S 6

Sūknis ir pārslogots, bojāts Sūknējamā viela ir pārāk blīva un/
vai viskoza.

300s
Sūkni nosprostojuši svešķer-
meņi

Demontēt sūkni, nomainīt bojātās 
detaļas vai iztīrīt.

E004
(E032 ~ 5 s 300s Tūlīt, tiklīdz novērsts 

traucējums 6
Pārāk zems frekvences pār-
veidotāja barošanas ierīces 
spriegums

Pārbaudīt frekvences pārveidotāja 
spriegumu pie skavām:
• Traucējums, ja spriegums < 330V

0S

E005
(E033) ~ 5 s 300s Tūlīt, tiklīdz novērsts 

traucējums 6
Pārāk augsts frekvences pār-
veidotāja barošanas ierīces 
spriegums

Pārbaudīt frekvences pārveidotāja 
spriegumu pie skavām:
• Traucējums, ja spriegums > 480 V

0S

E006 ~ 5 s 300s Tūlīt, tiklīdz novērsts 
traucējums 6 Iztrūkst viena strāvas padeves 

fāze Pārbaudīt strāvas padevi. 0S

E007 Tūlīt Tūlīt Tūlīt, tiklīdz novērsts 
traucējums

bez 
ierobežo-

juma

Pārveidotājs darbojas kā 
ģenerators. Brīdinājuma sig-
nāls, sūknim neizslēdzoties

Sūknis darbojas atpakaļgaitā; 
Pārbaudīt vārsta blīvumu. 0S

E010 ~ 5 s Tūlīt Nenotiek atkalies-
lēgšanās 1 Sūknis ir bloķēts

Demontēt, iztīrīt sūkni un nomainīt 
bojātās detaļas. Iespējams motora 
(gultņu) mehānisks traucējums.

60 S

E011 15 S Tūlīt 60 S 6 Sūknis nedarbojas vai darbojas 
bez šķidruma

Sūkni atkārtoti uzpildīt (skat. 8.3. 
nodaļu).
Pārbaudīt uzņemšanas vārsta 
hermētiskumu.

300s

E020 ~ 5 s Tūlīt 300s 6

Motors pārāk sakarst
Iztīrīt motora dzesēšanas ribas.

300s
Apkārtējā gaisa temperatūra 
augstāka nekā +40 °C

Motors ir pielāgots apkārtējā gaisa 
temperatūrai līdz maks. +40 °C.

E023 Tūlīt Tūlīt 60 S 6 Motora īssavienojums
Demontēt sūkņa motora frekven-
ces pārveidotāju un to pārbaudīt 
vai nomainīt.

60 S

E025 Tūlīt Tūlīt Nenotiek atkalies-
lēgšanās 1 Iztrūkst viena motora fāze Pārbaudīt savienojumu starp 

motoru un pārveidotāju 60 S

E026 ~ 5 s Tūlīt 300s 6
Bojāta motora temperatūras 
sensors vai tai ir slikts savi-
enojums

Demontēt sūkņa motora frekven-
ces pārveidotāju un to pārbaudīt 
vai nomainīt.

300s

E030
E031 ~ 5 s Tūlīt 300s 6

Frekvences pārveidotājs pārāk 
sakarst

Iztīrīt aizmugurējās un apakšējās 
frekvences pārveidotāja dzesēšanas 
ribas, kā arī ventilatora pārsegu. 300s

Apkārtējā gaisa temperatūra 
augstāka nekā +40 °C

Pārveidotājs ir pielāgots apkārtējā 
gaisa temperatūrai līdz maks. 40 °C.

E042 ~ 5 s Tūlīt Nenotiek atkalies-
lēgšanās 1 Pārrauts sensora kabelis 

(4–20 mA)

Pārbaudīt sensora strāvas 
nodrošinājumu un kabeļu savieno-
jumus.

60 S

E050 60 S Tūlīt Tūlīt, tiklīdz novērsts 
traucējums

bez 
ierobežo-

juma
Traucēta BMS komunikācija Pārbaudīt savienojumu. 300s

E070 Tūlīt Tūlīt Nenotiek atkalies-
lēgšanās 1 Iekšējās komunikācijas 

traucējums Kontaktēties ar klientu servisu. 60 S

E071 Tūlīt Tūlīt Nenotiek atkalies-
lēgšanās 1 Traucējums EEPROM Kontaktēties ar klientu servisu. 60 S

E072
E073 Tūlīt Tūlīt Nenotiek atkalies-

lēgšanās 1 Pārveidotāja iekšēja problēma Kontaktēties ar klientu servisu. 60 S

E075 Tūlīt Tūlīt Nenotiek atkalies-
lēgšanās 1 Traucējums ieslēgšanas strā-

vas ierobežotāja relejā Kontaktēties ar klientu servisu. 60 S

E076 Tūlīt Tūlīt Nenotiek atkalies-
lēgšanās 1 Traucējums sensora strāvā Kontaktēties ar klientu servisu. 60 S

E077 Tūlīt Tūlīt Nenotiek atkalies-
lēgšanās 1 24 V kļūda Kontaktēties ar klientu servisu. 60 S

E099 Tūlīt Tūlīt Nenotiek atkalies-
lēgšanās 1 Sūkņa tips nezināms Kontaktēties ar klientu servisu. Power

off/on
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 8.2. Traucējumu apstiprināšana

UZMANĪBU! Mantas bojājumu risks!
Traucējums apstiprināt tikai pēc cēloņa 
novēršanas.

• Tikai specializēti tehniķi drīkst novērst 
traucējumus.

• Šaubu gadījumā konsultēties ar ražotāju.

• Traucējuma gadījumā statusa lapas vietā tiek 
atvērta traucējumu informācija.

Lai apstiprinātu traucējumus, jārīkojas sekojoši.

• Nospiest grozāmo pogu.

Displejā tiek uzrādīts:

• Izvēlnes numurs <6.0.0.0> .

• Traucējumu skaits, kā arī 24 stundu laikā mak-
simāli pieļaujamais šī traucējuma skaits 
(piemērs: 1/6).

• Atlikušais laiks sekundēs līdz automātiskai 
traucējuma apstiprināšanai.

• Nogaidīt doto laiku līdz automātiskai kļūdas aps-
tiprināšanai.

Tiek aktivizēts iekšējs sistēmas laika slēdzis. 
Uzrāda atlikušo laiku (sekundēs) līdz automā-
tiskai traucējuma apstiprināšanai.

• Pēc tam, kad sasniegts maksimālais traucēju-
mu skaits un notecējis pēdējā laika skaitītājs, 
nospiest grozāmo pogu, tādejādi apstiprinot 
traucējumu.

Sistēma atgriežas atpakaļ pie statusa informācijas.

NORĀDE: Ja ir ieprogrammēts laiks līdz traucēju-
ma apstiprināšanai pēc tā uzrādīšanas (piemērs: 
300 s), tad traucējums katrā gadījumā jāapstipri-
na manuāli.
Laika skaitītājs līdz automātiskai apstiprināšanai 
nav aktīvs, un tāpēc uzrāda « - - - ».

Traucējuma infor-
mācijas piemērs.

Statusa informā-
cijas piemērs.
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 8.3. Citi traucējumu gadījumi

Citas, sūkņa paša radītas un regulatoram neat-
pazīstamus traucējumus.

BĪSTAMI! Savainošanās risks!
Šķidrums ir indīgs, kodīgs vai cilvēkam bīstams.

• Nekavējoties informēt tirdzniecības aģentu.
• Sūkni iztīrīt, lai neradītu bīstamību mehāniķim .

9. Rezerves daļas
Rezerves daļu pasūtīšana notiek ar vietējās tird-
zniecības aģentūras un/vai Wilo klientu apkal-
pošanas biroja starpniecību.
Lai izvairītos no neskaidrībām vai kļūdainiem 
pasūtījumiem, pasūtot, lūdzam norādīt visu uz 
sūkņa nosaukuma plāksnītes minēto informāciju.

 UZMANĪBU! Mantas bojājumu risks!

 Sūkņa pareiza darbība tiek nodrošināta tikai, 
izmantojot oriģinālās rezerves daļas.

• Izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.

Paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas!

Traucējumi Cēlonis Traucējumu novēršana
Sūknis darbojas, taču nesūknē Sūknis nedarbojas pietiekami ātri. Pārbaudīt uzdotās vērtības iestatījuma 

pareizību (atbilstību uzdotajām vērtībām).
Iekšējās detaļas nosprostojuši svešķer-
meņi.

Demontēt un iztīrīt sūkni.

Nosprostots sūkšanas vads. Iztīrīt visu cauruļvadu.

Gaisa iekļuve sūkšanas vadā. Pārbaudīt hermētiskumu visā cauruļvadā 
līdz pat sūknim un to noblīvēt.

Pārāk zems iesūkšanas spiediens, 
traucējums parasti rodas reizē ar kavitā-
cijas trokšņiem.

Pārāk liels zudums uzsūknēšanas laikā vai 
pārāk liels sūkšanas augstums (pārbaudīt 
instalētā sūkņa un kopējās instalācijas NPSH 
(pozitīvais iesūkšanas spiediena augstums)).

Sūknis vibrē Nepietiekams nostiprinājums pie sūkņa 
pamatnes.

Pārbaudīt un, ja nepieciešams, piegriezt 
stiprinājuma skrūves un tapas.

Sūkni nosprosto svešķermeņi. Demontēt un iztīrīt sūkni.

Smaga sūkņa darbība. Pārliecināties, ka sūknis griežas bez 
anomāla pretspara.

Sūknis nenodrošina pietiekamu spiedienu Nepietiekams motora ātrums. Pārbaudīt, vai uzdotā vērtība iestatīta 
pareizi.

Bojāts motors. Nomainīt motoru.
Slikta sūkņa uzpilde. Atvērt atgaisotāju un atgaisot tik ilgi, līdz 

gaiss vairs neizplūst.
Nav pareizi ieskrūvēta atgaisotāja skrūve. Pārbaudīt un ieskrūvēt pilnīgi.

Sūknēšanas plūsma ir nevienmērīga Netiek ievērots sūkšanas augstums (Ha). Pārbaudīt šajā ekspluatācijas instrukcijā 
minēto uzstādīšanas nosacījumu un ietei-
kumu atbilstību.

Sūkšanas vada diametrs ir mazāks nekā 
sūkņa diametrs.

Sūkšanas vada diametram jābūt vismaz 
vienādam ar sūkņa iesūkšanas atveri.

Iesūkšanas sietiņš un sūkšanas vads ir 
daļēji nosprostoti.

Demontēt un iztīrīt.

Ekspluatācijas veidā „Konstants spie-
diens“ nav pareizi pielāgots spiediena 
sensors.

Iemontēt sensoru ar atbilstošu spiediena 
un precizitātes iedalījumu, skat. 
<4.4. nodaļu>.

Ekspluatācijas veidā «Konstants spiedi-
ens» sūknis neapstājas nulles sūknēšanas 
plūsmas gadījumā

Pretvārsts nav hermētiski noslēgts. Iztīrīt vai nomainīt.

Pretvārsts ir nepareizi aprēķināts. Aizvietot ar precīzi nomērītu pretvārstu, 
skat. <4.4. nodaļu>.

Spiedientvertnes kapacitāte ir nepietie-
kama dotajai instalācijai.

Nomainīt vai uzstādīt papildus tvertni.



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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44263 Dortmund - Germany
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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.
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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
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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




