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Manual de instalação e de funcionamento1 Considerações gerais

Sobre este documento A língua do manual de funcionamento original é o alemão. Todas as 
outras línguas deste manual são uma tradução do manual de funcio-
namento original.

O manual de instalação e funcionamento é parte integrante do pro-
duto. Este deve ser mantido sempre no local de instalação do mesmo. 
O cumprimento destas instruções constitui condição prévia para a 
utilização apropriada e o accionamento correcto do aparelho.

Este manual de instalação e funcionamento está em conformidade 
com o modelo do aparelho e cumpre os regulamentos e as normas 
técnicas de segurança básicas, em vigor à data de impressão.

Declaração CE de conformidade:

Uma cópia da declaração CE de conformidade está incluída neste 
manual de funcionamento.

No caso de qualquer alteração técnica não acordada das construções 
indicadas ou no caso de inobservância das indicações constantes do 
manual de instalação e funcionamento relativamente à segurança do 
produto/pessoal, esta declaração perde a sua validade.

2 Segurança
Este manual de instalação e funcionamento contém indicações que 
devem ser observadas durante a instalação, operação e manutenção. 
Por isso, este manual de funcionamento deve ser lido pelo instalador, 
pelo pessoal técnico e pela entidade operadora responsável antes da 
montagem e arranque.

Tanto estas instruções gerais sobre segurança como as informações 
sobre segurança nos capítulos subsequentes, indicadas por símbolos 
de perigo, devem ser rigorosamente observadas.

2.1 Sinalética utilizada no manual 
de funcionamento

Símbolos Símbolo de perigo geral

Perigo devido a tensão eléctrica

NOTA

Advertências PERIGO!
Situação de perigo iminente.
Perigo de morte ou danos físicos graves em caso de não cumpri-
mento.

CUIDADO!
Perigo de danos físicos (graves) para o operador. “Cuidado” 
adverte para a eventualidade de ocorrência de danos físicos 
(graves) caso o aviso em causa seja ignorado.

ATENÇÃO!
Há o perigo de danificar o produto/sistema. “Atenção” adverte para 
a possibilidade de eventuais danos no produto caso a indicação seja 
ignorada.

NOTA
Indicação útil sobre o modo de utilização do produto. Adverte tam-
bém para a existência de eventuais dificuldades.
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Indicações aplicadas directamente no produto como, por exemplo,
• a seta do sentido de rotação,
• a placa de identificação,
• os autocolantes de aviso,

devem ser respeitados sem falta e mantidos completamente legíveis.

2.2 Qualificação de pessoal O pessoal responsável pela montagem, operação e manutenção deve 
dispor da qualificação necessária para a realização destes trabalhos. 
A entidade operadora deve definir o campo de responsabilidades, 
atribuição de tarefas e a vigilância do pessoal técnico. Se o pessoal 
não tiver os conhecimentos necessários, deve obter formação e rece-
ber instruções. Se necessário, isto pode ser realizado pelo fabricante 
do produto a pedido da entidade operadora.

2.3 Riscos associados ao incumprimento 
das instruções de segurança

O incumprimento das indicações de segurança pode representar um 
perigo para pessoas, para o meio ambiente e para o produto/instala-
ção. O incumprimento das instruções de segurança invalida qualquer 
direito à reclamação de prejuízos.

O referido incumprimento pode, em particular, provocar:
• lesões e ferimentos resultantes de factores eléctricos, mecânicos ou 

bacteriológicos,
• poluição do meio ambiente devido a fugas de substâncias perigosas,
• danos materiais,
• falha de funções importantes do produto/sistema,
• falhas nos procedimentos necessários de manutenção e reparação.

2.4 Trabalhar com segurança Deve-se respeitar as instruções de segurança deste manual de insta-
lação e funcionamento, as normas nacionais de prevenção contra aci-
dentes em vigor e eventuais normas internas de trabalho, operação e 
segurança da entidade operadora.

2.5 Precauções de segurança para 
o utilizador

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo 
crianças) com limitações físicas, sensoriais ou psíquicas ou com falta 
de experiência e/ou falta de conhecimento, a não ser que sejam 
supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou 
que tenham recebido instruções sobre a utilização correcta do apare-
lho. 

As crianças têm de ser supervisionadas de modo a garantir que não 
brincam com o aparelho.

• Se os componentes quentes ou frios do produto/instalação represen-
tarem um perigo, devem ser protegidos contra contacto no local.

• A protecção contra contacto para componentes móveis (p. ex. aco-
plamento) não deve ser retirada enquanto o produto estiver em fun-
cionamento. 

• As fugas (p. ex. na vedação do veio) de fluidos perigosos (p. ex. explo-
sivos, venenosos, quentes) devem ser escoadas sem que isto repre-
sente um perigo para pessoas e para o meio ambiente. Respeitar as 
normas nacionais.

• Devem ser evitados riscos provocados pela energia eléctrica. As nor-
mas locais ou gerais (por ex., IEC, VDE, etc.) e as instruções das empre-
sas produtoras e distribuidoras de energia locais devem ser 
observadas.

• A área circundante da unidade da bomba tem de ser mantida livre de 
sujidade para evitar incêndios ou explosões devido ao contacto da 
sujidade com superfícies quentes da unidade.

• As instruções do presente manual dizem respeito ao modelo padrão 
do produto, não contemplando todos os detalhes nem divergências 
frequentes. Se necessário, podem ser obtidas informações adicionais 
junto do fabricante.
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• Todas as dúvidas relativas ao funcionamento ou regulação de peças 
do produto devem ser, imprescindivelmente, esclarecidas com o 
fabricante.

2.6 Precauções de segurança para 
trabalhos de revisão e montagem

O utilizador deve certificar-se de que todos os trabalhos de monta-
gem e manutenção são levados a cabo por técnicos autorizados e 
qualificados que tenham estudado atentamente este manual.

Os trabalhos no produto/sistema devem apenas ser executados 
quando a máquina estiver parada. O modo de procedimento descrito 
no manual de instalação e funcionamento para a paragem do produto/
sistema tem de ser obrigatoriamente respeitado.

Imediatamente após a conclusão dos trabalhos, é necessário voltar 
a montar ou colocar em funcionamento todos os dispositivos de 
segurança e protecção.

2.7 Modificação e fabrico não autorizado 
de peças de substituição

A modificação e o fabrico não autorizado de peças de substituição põe 
em perigo a segurança do produto/pessoal técnico e anula as declara-
ções relativas à segurança.

Quaisquer alterações efectuadas no produto terão de ser efectuadas 
apenas com o consentimento do fabricante. O uso de peças de subs-
tituição e acessórios originais assegura maior segurança. A utilização 
de quaisquer outras peças invalida o direito de invocar a responsabili-
dade do fabricante por quaisquer consequências.

2.8 Modo de funcionamento inadequado A segurança do funcionamento do produto fornecido apenas está 
assegurada aquando da utilização adequada do mesmo, em conformi-
dade com o parágrafo 4 do manual de instalação e funcionamento. 
Os limites mínimo e máximo descritos no catálogo ou na folha de 
especificações devem ser sempre cumpridos.

3 Transporte e acondicionamento

3.1 Envio A bomba é fornecida na embalagem de cartão ou numa palete, prote-
gida contra pó e humidade.

Inspecção de transporte Na recepção da bomba, verificar imediatamente os danos de trans-
porte. Em caso de danos de transporte, tomar as medidas necessárias 
dentro dos devidos prazos junto da empresa transportadora.

Armazenamento A bomba deve estar armazenada num local seco, livre de gelo e pro-
tegida contra danos mecânicos até à instalação ou durante o armaze-
namento temporário.

ATENÇÃO! Perigo de danos devido a embalagem indevida!
Se a bomba voltar a ser transportada num momento posterior, terá 
de ser embalada devidamente. 

• Utilizar a embalagem original ou uma equivalente.

3.2 Transporte para fins de instalação/
desmontagem

CUIDADO! Perigo de danos físicos!
O transporte inadequado pode provocar danos físicos.

• Realizar o transporte da bomba com meios de transporte de carga 
autorizados. Fixar nos flanges da bomba e, se necessário no diâme-
tro externo do motor (é necessária uma fixação para não escorre-
gar!).
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• No motor, podem ser enroscados olhais de transporte nos orifícios 
roscados previstos. Estes destinam-se apenas à condução na ele-
vação de carga (fig. 5).

• Para a elevação com uma grua é necessário lingar a bomba com cor-
reias adequadas conforme representado. Colocar a bomba em laça-
das que se apertarão com o peso da própria bomba.

• Caso sejam colocados olhais de transporte no motor, destinam-se 
apenas ao transporte do motor, mas não estão autorizados para 
a bomba na totalidade (fig. 6).

CUIDADO! Perigo de ferimentos devido a peso próprio elevado!
A bomba propriamente dita e os respetivos componentes podem 
apresentar um peso próprio muito elevado. Existe o perigo de cor-
tes, contusões ou impactos que podem resultar em morte devido 
à queda de peças.

• Utilizar sempre meios de elevação adequados e fixar os componen-
tes contra queda.

• Nunca permanecer debaixo de cargas suspensas.
• Usar roupa de protecção (calçado de segurança, capacete, luvas de 

protecção e óculos de protecção) em todos os trabalhos.

4 Utilização prevista

Aplicação As bombas de rotor seco da série IPH são utilizadas especialmente 
para o transporte de água quente e fluídos térmicos nos campos de 
aplicação indicados em seguida.

Campos de aplicação Podem ser aplicadas em:
• Sistemas de aquecimento de água,
• Aquecimento à distância,
• Sistemas de circulação industriais,
• Circuitos transportadores de calor.

Contra-indicações Os locais de montagem típicos são as salas de máquinas dentro do 
edifício com outras instalações técnicas. Uma instalação directa do 
aparelho noutro tipo de espaços (habitacionais ou de trabalho) não 
é permitida.

ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!
Matérias não permitidas no fluido podem danificar a bomba. Maté-
rias sólidas abrasivas (p. ex., areia) aumentam o desgaste da 
bomba.
As bombas sem protecção contra explosões não são adequadas 
para a utilização em áreas com perigo de explosão.

• Por utilização prevista entende-se também o cumprimento destas 
instruções.

• Qualquer outra utilização é considerada como imprópria.

Fig. 5: Aplicação dos cabos de transporte

Fig. 6: Transporte do motor (diagrama 
esquemático)
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5 Características do produto

5.1 Código do modelo O código do modelo é constituído pelos seguintes elementos:

5.2 Especificações técnicas

Na encomenda de peças de substituição devem ser indicados todos os 
dados constantes da placa de identificação da bomba e do motor.

Fluidos Se forem aplicadas misturas de água e glicol numa relação de 40 % de 
teor de glicol (ou fluidos com outra viscosidade que a da água pura), 
os dados de transporte da bomba devem ser corrigidos de acordo com 
a viscosidade mais alta, conforme a relação de mistura percentual e a 
temperatura do fluido. Adicionalmente, deve-se adaptar a potência 
do motor conforme necessário.

• Utilizar apenas misturas com inibidores de corrosão. Observar as indi-
cações do fabricante!

• O fluido não deve conter sedimentos.
• Na utilização de outros fluidos é necessária a autorização da Wilo.

Exemplo: IPH-O 65/125-2,2/2

IP Bomba flangeada como bomba inline
...H-O
...H-W

Meios de transferência de calor 
(óleo para transferência de calor)
Água sobreaquecida

65 Diâmetro nominal DN da ligação do tubo
125 Diâmetro nominal do impulsor [mm]
2.2 Potência nominal do motor P2 [kW]
2 Número de pólos do motor

Característica Valor Observações

Velocidade nominal 2900 ou 1450 1/min
Diâmetros nominais DN IPH-O: 20 até 80

IPH-W: 20 até 80
Temperaturas de fluido mín./máx. admis-
síveis

IPH-O: +20 °C a +350 °C
IPH-W: -10 °C a +210 °C

Temperatura ambiente máx. +40 °C
Pressão de funcionamento máx. admissí-
vel

IPH-O:   9 bar num máximo de +350 °C
IPH-W: 23 bar num máximo de +210 °C

Classe de isolamento F
Tipo de protecção IP 55
Ligações de tubos e de medição da pres-
são

Flange de ranhura e de mola PN25 
(conforme DIN EN 1092-1) 

Modelo padrão

Fluidos permitidos Água de aquecimento conforme 
a VDI 2035
Misturas de água e glicol até 40 % Vol.

Modelo padrão

Óleo para transferência de calor Modelo padrão
Ligação eléctrica 3~400 V, 50 Hz Modelo padrão

3~230 V, 50 Hz Aplicação alternativa do modelo 
padrão (sem suplemento de preço)

Versão especial do motor Tensão/Frequência especiais 
(sob consulta)

Versão especial ou equipamento 
suplementar (contra suplemento 
de preço)

Protecção do motor Necessário no local Modelo padrão
Controlo de velocidade Aparelhos de controlo Wilo Modelo padrão
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NOTA
É imprescindível a observância da ficha de dados de segurança do 
fluido a bombear!

5.3 Material fornecido • Bomba IPH-W/O
• Manual de instalação e de funcionamento
• Contraflange e vedações

5.4 Acessórios Os acessórios têm de ser encomendados separadamente:
• Unidade de disparo da resistência para montagem em aparelhos de 

distribuição

Consulte a lista detalhada no catálogo ou tabela de preços.

6 Descrição e funcionamento

6.1 Descrição do produto A bomba centrífuga monocelular está equipada com um motor direc-
tamente flangeado e com um veio inteiro (versão monobloco). 
O corpo da bomba de aço está construída de forma Inline, isto é as 
tubuladuras de aspiração e de pressão encontram-se na mesma linha. 
A bomba foi concebida como bomba de montagem em tubagem. 
O peso da bomba, bem como a posição do centro de gravidade, per-
mitem uma montagem directa de todos os tamanhos de bomba na 
tubagem. Para isso é necessária uma fixação suficiente da tubagem 
no corpo de construção. O veio da bomba está vedado com um 
empanque mecânico para temperaturas até até +210 °C (IPH-W) 
ou +350 °C (IPH-O). É arrefecido através do corpo com aletas de refri-
geração da tampa do corpo.

Em combinação com um aparelho de controlo(sistema Wilo-VR ou 
sistema Wilo-CC) é possível controlar a potência das bombas de 
forma contínua. Isto permite uma adaptação ideal da potência da 
bomba às necessidades do sistema e um funcionamento de bomba 
económico.

7 Instalação e ligação eléctrica

Segurança PERIGO! Perigo de morte!
A instalação e a ligação eléctrica inadequadas podem provocar 
lesões fatais.

• Solicitar a ligação eléctrica apenas a electricistas especializados 
e executar em conformidade com os regulamentos aplicáveis!

• Cumprir as normas de prevenção de acidentes!

PERIGO! Perigo de morte!
Devido à falta de dispositivos de protecção no motor, caixa de bor-
nes ou no acoplamento, choques eléctricos ou o contacto com 
peças em rotação podem resultar em ferimentos graves.

• Antes do arranque ou de trabalhos de manutenção é necessário 
montar novamente os dispositivos de protecção previamente des-
montados, como por exemplo a tampa da caixa de bornes ou cober-
turas do acoplamento.

• Manter-se à distância durante o arranque.
• Em todos os trabalhos, usar vestuário, luvas e óculos de protecção.

CUIDADO! Perigo de ferimentos devido a peso próprio elevado!
A bomba propriamente dita e os respetivos componentes podem 
apresentar um peso próprio muito elevado. Existe o perigo de feri-
mentos de corte, contusões ou impactos que podem resultar em 
morte devido à queda de peças.

• Utilizar sempre meios de elevação adequados e fixar os componen-
tes contra queda.
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• Durante trabalhos de instalação e de manutenção proteger os com-
ponentes da bomba contra queda.

• Nunca permanecer debaixo de cargas suspensas.

ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!
Perigo de danos devido a manuseamento incorrecto. 

• A bomba só deve ser instalada por pessoal especializado.

7.1 Instalação

Preparação • Realizar a instalação apenas após a conclusão de todos os trabalhos 
de soldadura e brasagem e da lavagem do sistema de tubagens. A suji-
dade pode causar avarias na bomba.

• As bombas standard devem ser instaladas protegidas contra intem-
péries num local livre de gelo e pó, bem ventilado e sem risco de 
explosão.

• Montar a bomba num local acessível de forma a permitir uma fácil 
verificação, manutenção (por ex. empanque mecânico) ou substitui-
ção.

Posicionamento/alinhamento • Na vertical sobre a bomba deverá ser aplicado um gancho ou um olhal 
com capacidade de carga correspondente (peso total da bomba:con-
sulte o catálogo/folha de especificações), no qual poderão ser aplica-
dos equipamentos de elevação ou meios auxiliares semelhantes para 
a manutenção ou reparação da bomba.

ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!
Perigo de danos devido a manuseamento incorrecto. 

• Utilizar os olhais de elevação no motor apenas para suportar a 
carga do motor e não para suportar a bomba na totalidade.

• A bomba só deve ser elevada com meios de suspensão de cargas 
autorizados (ver capítulo 3 “Transporte e acondicionamento” na 
página 37).

• Distância mínima entre a parede e a grelha do ventilador do motor: 
30 cm.

• Os flanges de aspiração e de pressão estão identificados com uma 
seta fundida em relação ao sentido do fluxo. O sentido de fluxo deve 
corresponder às setas direccionais nos flanges.

• Os dispositivos de bloqueio devem ser sempre montados à frente e 
atrás da bomba, para evitar a descarga de toda a instalação durante a 
verificação ou substituição da bomba.

• Entre o dispositivo de bloqueio e a bomba deve prover-se uma válvula 
de descarga para descarga da bomba aquando da desmontagem.

• Ao aplicar a bomba em unidades de refrigeração ou ar condicionado, 
o condensado que cai na lanterna pode ser escoado através dos orifí-
cios disponíveis. A lanterna possui uma abertura no lado inferior, à 
qual é possível ligar uma tubagem de descarga no caso de formação 
de condensação.

• Montar as tubagens e a bomba livres de tensões mecânicas.
• É permitida qualquer posição de montagem excepto “Motor para 

baixo” (consulte Posições de montagem fig. 7).
• A válvula de ventilação ou um dos parafusos de purga (fig. 1, pos. 

441h)) tem de estar sempre virada para cima.

NOTA
A caixa de bornes do motor não deve apontar para baixo pois pode 
entrar água. Em caso de necessidade pode virar-se o corpo do motor 
para cima depois de soltar os parafusos de fixação, de maneira que a 
caixa bornes fique virada para cima. Assim, assegura-se simultanea-
mente que um dos parafusos de purga (fig. 1, pos. 441h) se encontra 
no ponto mais alto possível.

Fig. 7: Posições de instalação autorizadas
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ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!
Perigo de danos devido a manuseamento incorrecto. 

• Não danificar o empanque liso do corpo.

NOTA
Na bombagem do tanque é necessário assegurar sempre um nível de 
líquido suficiente acima da conduta de aspiração da bomba, para que 
a bomba nunca funcione a seco. Deve ser cumprida a pressão de 
entrada mínima.

NOTA
No caso de instalações a isolar, só é possível isolar o corpo da bomba, 
não a lanterna e o motor.

• Duas aberturas opostas (fig. 1, pos. 365u) no flange do lado do motor 
da lanterna possibilitam (consoante o tipo de montagem) o reconhe-
cimento de fugas no empanque mecânico. Estas aberturas não devem 
ser bloqueadas (retirar as tampas); no caso das tubagens prever saída 
visível.

7.2 Ligação eléctrica

Segurança PERIGO! Perigo de morte!
Uma ligação eléctrica incorrecta representa perigo de morte por 
choque eléctrico.

• A ligação eléctrica apenas pode ser realizada por electricistas auto-
rizados pelo fornecedor de energia local e em conformidade com as 
leis vigentes localmente.

• Respeitar os manuais de instalação e funcionamento dos acessó-
rios!

CUIDADO! Perigo de sobrecarga na rede!
Uma instalação de rede com capacidade insuficiente pode provocar 
avarias no sistema, cabos queimados e sobrecarga na rede. 

• Na instalação de rede, sobretudo no que diz respeito aos diâmetros 
dos cabos e às protecções, ter em atenção que, durante o funcio-
namento multi-bombas, pode ocorrer por breves instantes o fun-
cionamento simultâneo de todas as bombas.

Preparação/indicações • A ligação eléctrica deve realizar-se através de um cabo de ligação à 
rede fixo, equipado com um dispositivo de encaixe ou um interruptor 
omnipolar com uma largura de abertura de contacto mínima de 3 mm 
(na Alemanha segundo VDE 0730 Parte 1).

• O cabo de ligação deve ser instalado de forma a não entrar, em caso 
algum, em contacto com a tubagem e/ou o corpo da bomba e motor.

• Devem ser utilizados cabos com um diâmetro exterior suficiente e 
enroscados firmemente, para assegurar a protecção contra água de 
gotejamento e a ausência de tracção da união roscada do cabo. Os 
cabos devem ser dobrados numa laçada de descarga junto do prensa-
fios, para a descarga de água de gotejamento formada.

• Os prensa-fios não ocupados têm de ficar fechados com as tampas 
fornecidas pelo fabricante.

• Na utilização das bombas em instalações com temperaturas de água 
acima de 90 °C, é necessário utilizar uma ligação à rede eléctrica resis-
tente ao calor.

• Verificar o tipo de corrente e a tensão da ligação de rede.
• Respeitar os dados da placa de identificação da bomba. O tipo de cor-

rente e a tensão da ligação de rede têm de corresponder aos dados 
constantes da placa de identificação.

• Protecção no lado de entrada da rede: dependendo da corrente nomi-
nal do motor e do tipo de arranque.

• Ligar a bomba/instalação à terra em conformidade com os respetivos 
regulamentos.
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• Recomenda-se a instalação de um disjuntor.

Regulação do disjuntor:
• Arranque directo: 

Ajuste para a corrente do motor e conforme os dados da placa de 
referência do motor.

• Arranque Y-Δ:
Se o disjuntor estiver ligado ao cabo de alimentação da combinação 
de protecção Y-Δ, o ajuste realiza-se como no arranque directo. 
Se o disjuntor do motor for ligado numa bóia de alimentação do 
motor (U1/V1/W1 ou U2/V2/W2), o disjuntor deve ser ajustado 
para 0,58 x de corrente nominal do motor.

• A ligação de rede à placa de terminais depende da potência do motor 
P2, da tensão e do tipo de arranque. A ligação necessária das pontes 
de ligação na caixa de bornes deve ser consultada na seguinte tabela 
e fig. 8.

• Ao ligar aparelhos de distribuição automáticos, há que observar o res-
pectivo manual de instalação e funcionamento.

8 Arranque/paragem

Segurança PERIGO! Perigo de morte!
Devido à falta de dispositivos de protecção no motor, caixa de bor-
nes ou no acoplamento, choques eléctricos ou o contacto com 
peças em rotação podem resultar em ferimentos graves.

• Antes do arranque ou de trabalhos de manutenção é necessário 
montar novamente os dispositivos de protecção previamente des-
montados, como por exemplo a tampa da caixa de bornes ou cober-
turas do acoplamento.

• Manter-se à distância durante o arranque.
• Em todos os trabalhos, utilizar vestuário, luvas e óculos de protec-

ção.

CUIDADO! Perigo de queimaduras ou congelação ao tocar na 
bomba!
De acordo com o estado operacional da bomba ou da instalação 
(temperatura do fluido), toda a bomba pode ficar muito quente ou 
muito fria. 

• Manter a distância durante o funcionamento! 
• No caso de temperaturas da água e pressões de sistema altas, dei-

xar arrefecer a bomba antes de realizar quaisquer trabalhos.
• Em todos os trabalhos, utilizar vestuário, luvas e óculos de protec-

ção.

8.1 Arranque NOTA
Consoante a posição de montagem da bomba, nem sempre um dos 
parafusos de purga se encontra na posição mais alta (fig 1, pos. 441h 
e fig. 2). Nesse caso, deve colocar-se um dos parafusos de purga na 
posição mais alta, soltando o parafuso sextavado no corpo da bomba 
e rodando a unidade “lanterna e motor”.

ATENÇÃO! Perigo de danos na bomba! 
• Ao rodar a unidade “lanterna e motor” não danificar o empanque 

liso do corpo.

Fig. 8: Ligação de rede

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

W2 U2 V2

U1 V1 W1

Tipo de arranque Tensão trifásica de 230 V Tensão trifásica de 400 V

Directa Controlo ∆ (fig. 8 em cima) Controlo Y (fig. 8 centro)

Arranque Y-∆ Retirar as pontes de liga-
ção (fig. 8 em baixo)

Indisponível
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ATENÇÃO! Perigo de danos na bomba!
• Proteger a caixa de bornes contra a água que sai durante a ventila-

ção.
• Fechar a válvula de fecho do lado da pressão.
• Abrir válvula de fecho do lado da aspiração.
• Encher a instalação com água e ventilar o ar.
• Ventilar o ar da bomba, por meio de um dos parafusos de purga, até 

começar a sair líquido. De seguida, voltar a apertar o parafuso de purga

CUIDADO! Perigo devido a fluido extremamente quente ou frio sob 
pressão!
Dependendo da temperatura do fluido e da pressão do sistema, 
com a abertura total do parafuso de purga, podem ser expelidos 
fluidos ou vapores extremamente quentes ou frios, ou sob altas 
pressões.

• Abrir o parafuso de purga com cuidado.

ATENÇÃO! Perigo de danos na bomba! 
O funcionamento a seco danifica o empanque mecânico.

• Assegurar-se de que a bomba não funciona a seco.
• Verificar, ligando brevemente, se o sentido de rotação coincide com a 

seta situada no motor. Se o sentido de rotação estiver errado, proce-
der da seguinte forma:
• Substituir 2 fases na placa de terminais do motor (p. ex. L1 

contra L2),
• Ligar a bomba.
• Abrir a válvula de fecho do lado da pressão.
• Voltar a ventilar a bomba e a instalação por completo.

NOTA
Por forma a evitar desgaste prematuro e assim defeitos na bomba,
deve assegurar-se um caudal mínimo de 10-15 % do caudal nominal 
da bomba.

NOTA
Na bombagem do tanque é necessário assegurar sempre um nível de 
líquido suficiente acima da conduta de aspiração da bomba, para que 
a bomba não funcione a seco. Deve ser cumprida a pressão de entrada 
mínima.

CUIDADO! Perigo de lesões!
Em caso de instalação incorrecta da bomba/instalação, poderá ser 
ejetado fluido durante o arranque. Contudo, também se poderão 
soltar componentes isolados.

• Durante o arranque, manter distância em relação à bomba.
• Usar roupa de protecção e luvas de protecção.

8.2 Paragem • Fechar ambas as válvulas de fecho. Caso necessário, esvaziar 
a bomba.

• Antes de cada recolocação em funcionamento, deve encher-se a 
bomba e ventilá-la.
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9 Manutenção

Segurança Os trabalhos de manutenção e reparação devem ser realizados 
apenas por pessoal qualificado!

Recomenda-se solicitar a verificação da bomba pelo serviço de assis-
tência da Wilo.

PERIGO! Perigo de morte!
Há perigo de morte por choque eléctrico durante os trabalhos em 
aparelhos eléctricos.

• Mandar efectuar os trabalhos em aparelhos eléctricos apenas junto 
de electricistas homologados pela entidade fornecedora de energia 
local.

• Antes de quaisquer trabalhos em aparelhos eléctricos, desligá-los 
da corrente e impedir que voltem a ser ligados.

• Respeitar as instruções de instalação e funcionamento da bomba, 
da regulação de nível e dos outros acessórios!

PERIGO! Perigo de morte!
Devido à falta de dispositivos de protecção no motor, caixa de bor-
nes ou no acoplamento, choques eléctricos ou o contacto com 
peças em rotação podem resultar em ferimentos graves.

• Antes do arranque ou de trabalhos de manutenção é necessário 
montar novamente os dispositivos de protecção previamente des-
montados, como por exemplo a tampa da caixa de bornes ou cober-
turas do acoplamento.

• Manter-se à distância durante o arranque.
• Em todos os trabalhos, utilizar vestuário, luvas e óculos de protec-

ção.

CUIDADO! Perigo de ferimentos devido a peso próprio elevado!

A bomba propriamente dita e os respetivos componentes podem 
apresentar um peso próprio muito elevado. Existe o perigo de feri-
mentos de corte, contusões ou impactos que podem resultar em 
morte devido à queda de peças.

• Utilizar sempre meios de elevação adequados e fixar os componen-
tes contra queda.

• Durante trabalhos de instalação e de manutenção proteger os com-
ponentes da bomba contra queda.

• Nunca permanecer debaixo de cargas suspensas.

PERIGO! Perigo de queimaduras ou congelação ao tocar na bomba!
De acordo com o estado operacional da bomba ou da instalação 
(temperatura do fluido), toda a bomba pode ficar muito quente ou 
muito fria. 

• Manter distância durante o funcionamento! 
• No caso de temperaturas da água e pressões de sistema altas, dei-

xar arrefecer antes de realizar quaisquer trabalhos.
• Em todos os trabalhos, utilizar vestuário, luvas e óculos de protec-

ção.

9.1 Empanque mecânico O empanque mecânico não requer manutenção. Durante o tempo de 
aquecimento podem ocorrer fugas de gotejamento menores. Con-
tudo, é necessário realizar um controlo visual de vez em quando. Se se 
verificar uma fuga nítida, deve substituir-se o empanque. A Wilo ofe-
rece um kit de reparação que contém as peças necessárias para a 
substituição.

9.2 Desagregação da bomba e 
desmontagem
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9.2.1 Desmontagem Desagregação/desmontagem da bomba, consulte fig. 1:
• Ligar a instalação sem tensão e bloqueá-la contra uma nova ligação 

indevida.
• Fechar as válvulas de corte situadas à frente e atrás da bomba.
• Esvaziar a bomba.

CUIDADO! Perigo devido a fluido extremamente quente ou frio sob 
pressão!
Dependendo da temperatura do fluido e da pressão do sistema, 
com a abertura total do parafuso de purga, podem ser expelidos 
fluidos ou vapores extremamente quentes ou frios, ou sob altas 
pressões.

• Efectuar a descarga com cuidado.
• Desapertar os parafusos (437a) no flange entre a bomba e a lanterna 

(5b) e retirar do corpo da bomba o motor com impulsor e lanterna. O 
corpo da bomba (201f) permanece na posição montada.

• Guardar a vedação do corpo (411a) com cuidado.
• Desapertar a porca do impulsor (49a) e remover o disco do impulsor 

(319k), o impulsor (207a) e a mola de ajuste (487b).
• Retirar a tampa do corpo (71c), o anel de segurança (481a) e o rola-

mento radial (59a).

ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!
Perigo de danos devido a manuseamento incorrecto. 

• Em caso de substituição do empanque mecânico, o rolamento radial 
deve também ser substituído.

• Retirar do veio a parte giratória do empanque mecânico desapertando 
os pinos roscados (sextavados).

• Separar a lanterna (5b) do flange do motor e retirar a parte estática do 
empanque mecânico (105a) juntamente com os anéis de vedação 
(413a e 413b).

• Limpar a fundo todos os componentes, os ajustes perfeitos e as 
superfícies de vedação e comprovar se existem danos de desgaste.

9.2.2 Instalação A instalação realiza-se pela ordem inversa da desmontagem.

NOTA
O casquilho, o empanque mecânico e os anéis de vedação devem, em 
princípio, ser substituídos por novos, quando a bomba é desagregada.

NOTA
No aperto de ligações roscadas, associado aos trabalhos descritos em 
seguida: Observar o binário de aperto prescrito para o tipo de rosca 
(ver capítulo  “Binários de aperto dos parafusos” na página 47).

NOTA
Caso o empanque mecânico seja substituído, deve ser respeitada a 
medida de montagem L2 segundo a fig. 3.

NOTA
Caso a medida L2 não possa ser verificada com meios de medição 
habituais, deve ser determinada na peça antiga a medida desde a 
extremidade do veio livre até ao empanque mecânico. Esta medida L1 
deve posteriormente ser transferida para a nova peça, por forma a ser 
possível montar o empanque mecânico no novo veio.

Fig. 9: 

Potência do motor

P2 < 1 kW P2 ≥ 1 kW P2 ≥ 4 kW

L1  [mm] 107 ± 0,3 129 ± 0,3 129 ± 0,3

L2  [mm] 52 ± 0,6 52 ± 0,6 62 ± 0,6

L3  [mm] 37 +0,7/-0,6 37 +0,7/-0,6 37 +0,7/-0,6
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Binários de aperto dos parafusos

10 Avarias, causas e soluções
A eliminação de avarias apenas pode ser efectuada por técnicos 
qualificados! Respeitar as indicações de segurança no capítulo 9.2 
“Desagregação da bomba e desmontagem” na página 45 .

• Se não for possível eliminar a anomalia, entre em contacto com 
o técnico especializado ou ao serviço de assistência ou representa-
ção Wilo mais próxima.

Ligação aparafusada Torque de aperto
Nm ± 10 % 

Instruções de 
montagem

Dissipador — Corpo da bomba M6x25
M8x30

25
35

-

Lanterna — Dissipador M6x20 25 -

Lanterna — Motor M8x40
Porca M8-8

Anilha
25

-

M12x50
Porca M12-8

Anilha
60

-

Impulsor — Veio Porca M8
Porca M12x1,25

Parafuso M8

25
60
12

-

Avaria Causa Solução

A bomba não funciona 
ou pára

Bomba bloqueada Ligar o motor sem tensão, eliminar a causa do bloqueio; se o 
motor bloquear, reparar/substituir o motor/conjunto de 
encaixe

Borne solto Apertar todos os parafusos de borne
Fusíveis avariados Verificar os fusíveis, substituir os fusíveis defeituosos
Motor danificado O motor deve ser verificado pelo serviço de assistência Wilo 

ou por técnicos especializados. Se necessário reparar
O disjuntor disparou Estrangular a bomba para o caudal nominal no lado da pres-

são
Disjuntor ajustado incorrecta-
mente

Ajustar o disjuntor para a corrente nominal correcta da placa 
de identificação

O disjuntor é influenciado pela 
alta temperatura ambiente

Deslocar o disjuntor ou protegê-lo isolando-o do calor

A bomba funciona 
com baixa potência

Sentido de rotação errado Verificar o sentido de rotação. Se necessário, alterar
Válvula de fecho estrangulada 
do lado da pressão

Abrir a válvula de fecho lentamente

Ar no tubo de aspiração Tapar as fugas nos flanges, ventilar
A bomba produz ruí-
dos

Pressão inicial insuficiente Aumentar a pressão inicial, respeitar a pressão mínima no 
bocal de aspiração, verificar a válvula de cunha e o filtro na 
sucção e, se necessário, limpar

O apoio do motor está danifi-
cado

A bomba deve ser verificada pelo serviço de assistência da 
Wilo ou por técnicos especializados e, se necessário, reparada
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11 Peças de substituição
A encomenda de peças de substituição é efectuada através de técni-
cos especializados e/ou pelo serviço de assistência Wilo.

Para evitar questões e encomendas erradas, em cada encomenda 
devem ser indicados todos os dados da placa de identificação.

ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!
Só é possível garantir um funcionamento perfeito da bomba se 
forem utilizadas peças de substituição originais.

• Utilizar exclusivamente peças de substituição da Wilo.
• A tabela seguinte destina-se à identificação dos diversos compo-

nentes. 
Indicações necessárias nas encomendas de peças de substituição:
• Números das peças de substituição 
• Designações das peças de substituição
• Todos os dados constantes da placa de identificação da bomba e 

do motor

Peças de substituição Para a ordem do kit de montagem, consultar a fig. 4.

N.º Peça Detalhes

1 Corpo da bomba (kit) com:
1.1 Corpo da bomba
1.2 Empanque liso
2 Impulsor (kit) com:
1.2 Empanque liso
2.1 Impulsor
2.2 Disco
2.3 Porca
2.4 Mola de ajuste
3 Refrigerador (kit) com:
1.2 Empanque liso
2.2 Disco
2.3 Porca
3.1 Refrigerador
3.2 Anel de segurança
3.3 Anel de retenção
3.4 O-ring
3.5 O-ring
3.6 Parafuso
4 Motor
5 Empanque mecânico (kit) Porca
6 Peça intermediária (kit) com: Anilha de fixação
1.2 Empanque liso
2.2 Disco
2.3 Porca
3.2 Anel de segurança
3.3 Anel de retenção
3.4 O-ring
6.1 O-ring
6.2 Tampa
6.3 Lanterna
7 Parafuso de fixação para corpo 

da bomba/dissipador
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12 Remoção
Com a remoção e a reciclagem adequadas deste produto, evitam-se 
danos ambientais e a colocação em perigo da saúde.

A remoção correcta exige o esvaziamento e limpeza.

O lubrificante deve ser recolhido. Os componentes da bomba devem 
ser separados de acordo com respetivos materiais (metal, plástico, 
componentes electrónicos).

1.ª Para a remoção do produto, bem como de peças do mesmo devem 
ser consultadas ou contactadas empresas de eliminação públicas ou 
privadas.

2.ª Outras informações sobre a remoção adequada são concedidas na 
administração municipal, nos serviços de eliminação de resíduos e em 
todo o lado onde o produto foi adquirido.

Reserva-se o direito de proceder a alterações técnicas.

8 Parafuso de fixação para 
motor/lanterna

9 Disco de contacto para motor/
lanterna

10 Porca para motor/lanterna
Contraflange (kit) com:

Flange de soldagem
Empanque liso

N.º Peça Detalhes



 

 D EG – Konformitätserklärung 
 GB EC – Declaration of conformity 
 F Déclaration de conformité CE 

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und2004/108/EG Anhang IV,2, 
according 2006/42/EC annex II,1A and2004/108/EC annex IV,2, 

conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2) 
 
 
Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe : IPh 
Herewith, we declare that the product type of the series:  
Par le présent, nous déclarons que l’agrégat de la série :  
 

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. / 
The serial number is marked on the product site plate. / 
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.) 

 

 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: 
in its delivered state complies with the following relevant provisions: 
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève: 
 
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  
EC-Machinery directive   
Directives CE relatives aux machines  
Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
eingehalten. 
The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 
2006/42/EC. 
Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, no 1.5.1 de la  
directive CE relatives aux machines 2006/42/CE. 
 
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG 
Electromagnetic compatibility - directive  
Compatibilité électromagnétique- directive  
 
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809 
Applied harmonized standards, in particular: EN 14121-1 
Normes harmonisées, notamment: EN 60034-1 
  
 
Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen  Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. 
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. 
 
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: 
Authorized representative for the completion of the technical documentation: 
Mandataire pour le complément de la documentation technique est :  

Olaf Kuhnt 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

 
 
Dortmund, 30.10.2009   
 
 
 

 
 

 
Erwin Prieß 

Quality Manager 
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Germany 
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NL IT ES
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende 
bepalingen:

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

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

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

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

Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja tensión 
según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG

Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina Norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente Normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

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

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

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

Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 2006/42/EG
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o 
anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.

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

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

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

Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida Anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

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

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

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

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

A kisfeszültségű irányelv védelmi előírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. 
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhetőség irányelv: 2004/108/EK

Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu. Anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side Alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az előző oldalt

CS PL RU
Prohlášení o shodě ES Deklaracja Zgodności WE Декларация о соответствии Европейским нормам
Prohlašujeme tímto, �e tento agregát v�dodaném provedení odpovídá následujícím 
příslušným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że dostarczony wyrób jest zgodny z 
następującymi dokumentami:

Настоящим документом заявляем, что данный агрегат в его объеме поставки 
соответствует следующим нормативным документам:

Směrnice ES pro strojní zařízení 2006/42/ES dyrektywą maszynową WE 2006/42/WE Директивы EC в отношении машин 2006/42/EG
Cíle týkající se bezpečnosti stanovené ve směrnici o elektrických zařízeních nízkého napětí 
jsou dodr�eny podle přílohy I, č. 1.5.1 směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Przestrzegane są cele ochrony dyrektywy niskonapięciowej zgodnie z załącznikiem I, nr 1.5.1 
dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Требования по безопасности, изложенные в директиве по низковольтному 
напряжению, соблюдаются согласно приложению I, № 1.5.1 директивы в отношении 
машин 2006/42/ЕG.

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES dyrektywą dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE Электромагнитная устойчивость 2004/108/EG 

Pou�ité harmonizační normy, zejména: viz předchozí strana Stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególności: patrz poprzednia strona Используемые согласованные стандарты и нормы, в частности : см. предыдущую 
страницу

EL TR RO
Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declaraţie de conformitate
Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό σ’ αυτή την κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις ακόλουθες 
διατάξεις :

Bu cihazın teslim edildiği şekliyle aşağıdaki standartlara uygun olduğunu teyid ederiz: Prin prezenta declarăm că acest produs aşa cum este livrat, corespunde cu următoarele 
prevederi aplicabile:

Οδηγίες EΚ για  μηχανήματα 2006/42/EΚ AB-Makina Standartları 2006/42/EG Directiva CE pentru maşini 2006/42/EG
Οι απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας χαμηλής τάσης τηρούνται σύμφωνα με το 
παράρτημα I, αρ. 1.5.1 της οδηγίας σχετικά με τα μηχανήματα 2006/42/EG.

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

Sunt respectate obiectivele de protecţie din directiva privind joasa tensiune conform Anexei 
I, Nr. 1.5.1 din directiva privind maşinile 2006/42/CE.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EΚ-2004/108/EΚ Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetică – directiva 2004/108/EG

Εναρμονισμένα χρησιμοποιούμενα πρότυπα, ιδιαίτερα: Βλέπε προηγούμενη σελίδα Kısmen kullanılan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa Standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedentă

ET LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilstības deklarācija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele: Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pa�ymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Mašīnu direktīva 2006/42/EK Mašinų direktyvą 2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 2006/42/EÜ I 
lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direktīvas drošības mērķi tiek ievēroti atbilstoši Mašīnu direktīvas 2006/42/EK 
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi �emos įtampos direktyvos keliamų saugos reikalavimų pagal Mašinų direktyvos 
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punktą.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EB

Kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk Piemēroti harmonizēti standarti, tai skaitā: skatīt iepriekšējo lappusi Pritaikytus vieningus standartus, o būtent: �r. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES – izjava o skladnosti EО-Декларация за съответствие
Týmto vyhlasujeme, �e konštrukcie tejto konštrukčnej série v dodanom vyhotovení vyhovujú 
nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledečim zadevnim določilom: Декларираме, че продуктът отговаря на следните изисквания:

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

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

Целите за защита на разпоредбата за ниско напрежение са съставени съгласно 
Приложение I, № 1.5.1 от Директивата за машини 2006/42/EС.

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES Eлектромагнитна съместимост – директива 2004/108/EО

Pou�ívané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu Uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran Хармонизирани стандарти: вж. предната страница

MT HR SR
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o usklađenosti
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispożizzjonijiet relevanti li 
ġejjin:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj izvedbi odgovaraju sljedećim 
va�ećim propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj verziji odgovaraju sledećim 
va�ećim propisima:

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

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

Ciljevi zaštite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive za 
mašine 2006/42/EZ.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ

B'mod partikolari: ara l-paġna ta' qabel Primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu Primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu
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