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1

Yleistä
Tästä julkaisusta

Asennus- ja käyttöohje
Alkuperäiskäyttöohjeen kieli on englanti. Kaikki muunkieliset versiot
tästä käyttöohjeesta ovat alkuperäiskäyttöohjeen käännöksiä.
Tämä asennus- ja käyttöohje on tuotteen erottamaton osa. Oppaan
tulee olla aina saatavilla tuotteen asennuspaikassa. Jotta tuotetta on
mahdollista käyttää asianmukaisesti ja jotta tuote toimisi moitteettomasti, tämän oppaan sisältämiä ohjeita on noudatettava tarkasti.
Asennus- ja käyttöohje vastaa yksittäisen tuoteversion ominaisuuksia ja painatusajankohtana voimassa olevia olennaisia turvallisuusmääräyksiä ja -standardeja.
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus:
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös on osa tätä käyttöohjetta.
Tämä vakuutus lakkaa olemasta voimassa, mikäli kyseisessä vakuutuksessa mainittuihin malleihin tehdään teknisiä muutoksia ilman
valmistajan suostumusta tai mikäli asennus- ja käyttöohjeen sisältämiä tuotteen/henkilöstön turvallisuutta koskevia ohjeita ei noudateta.

2

Turvallisuus

Tämä käyttöohje sisältää perustietoja, joita on noudatettava asennuksen, käytön ja huollon aikana. Tämän vuoksi huoltoasentajan,
erikoishenkilöstön ja tuotteen omistajan tulee ehdottomasti lukea
tämä opas ennen asennusta ja käyttöönottoa.
Sitovat turvallisuusohjeet eivät rajoitu pelkästään pääkohdassa
“Turvallisuus” mainittuihin ohjeisiin. Näiden ohjeiden lisäksi on noudatettava myös seuraaviin pääkohtiin sisältyviä erityisiä turvallisuusohjeita, jotka on varustettu varoitusmerkeillä.

2.1

Käyttöohjeen sisältämien
ohjetekstien merkinnät
Merkit

Yleinen vaaran merkki
Sähköiskun vaara
HUOMAUTUS

Huomiosanat

VAARA!
Välittömästi vaarallinen tilanne
Piittaamattomuus johtaa kuolemaan tai erittäin vakavaan loukkaantumiseen.
VAROITUS!
Käyttäjä voi loukkaantua (vakavasti). Sana “Varoitus” merkitsee
sitä, että (vakava) loukkaantuminen on todennäköistä, mikäli tällaista ohjetta ei noudateta.
HUOMIO!
Tuote/laitteisto on vaarassa vahingoittua. Sana “Huomio” merkitsee sitä, että tuotteen vahingoittuminen on todennäköistä, mikäli
tällaista ohjetta ei noudateta.
HUOMAUTUS:
Sisältää hyödyllisiä tietoja tuotteen käsittelystä. Muistuttaa lukijaa
mahdollisista ongelmista.

Asennus- ja käyttöohje Wilo-BAC
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•
•
•
•

Suoraan tuotteeseen merkittyjä tietoja, kuten:
pyörimissuunnan osoittavat nuolet
fluidiliitäntöjen tunnistusmerkinnät
arvokilvet ja
varoitustarrat
on ehdottomasti noudatettava. Nämä merkinnät tulee pitää täysin
lukukelpoisessa kunnossa.

2.2

Henkilöstön pätevyys

Asennus-, käyttö- ja huoltohenkilöstöllä tulee olla näiden työtehtävien edellyttämä pätevyys. Omistajan on määriteltävä henkilöstön
vastuualueet ja tehtävät sekä huolehdittava henkilöstön valvonnasta.
Jos henkilöstön tiedot ovat puutteelliset, henkilöstölle on järjestettävä tarvittava koulutus ja perehdytys. Valmistajan pyynnöstä näistä
toimenpiteistä voi tarvittaessa huolehtia tuotteen valmistaja.

2.3

Turvallisuusohjeiden laiminlyönnin
aiheuttamat vaarat

Piittaamattomuus turvallisuusohjeista voi johtaa loukkaantumiseen,
tuotteen/laitteiston vaurioitumiseen samoin kuin ympäristövahinkoihin. Piittaamattomuus turvallisuusohjeista johtaa kaikkien takuuvaatimusten hylkäämiseen.
Piittaamattomuus voi johtaa erityisesti seuraavanlaisiin ongelmiin:
• Sähköiskujen, mekaanisten voimien ja bakteerien aiheuttamat henkilövahingot.
• Ympäristön saastuminen vaarallisten aineiden vuotamisen vuoksi
• Omaisuusvahingot
• Häiriöt tärkeissä tuotteen/laitteiston toiminnoissa
• Ohjeissa määriteltyjen huolto- ja korjausmenettelyjen epäonnistuminen

2.4

Turvallisuustekijöistä tietoinen
työskentely

Tämän asennus- ja käyttöohjeen sisältämiä turvallisuusohjeita, voimassa olevia kansallisia tapaturmien ehkäisyä koskevia määräyksiä
sekä omistajan omia työskentely-, toiminta- ja turvallisuusohjeita
tulee noudattaa.

2.5

Omistajaa koskevia
turvallisuusohjeita

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan
luettuna) käyttöön, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt
ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu käyttöön tarvittava kokemus tai
tietämys. Mainitut henkilöt saavat käyttää laitetta vain, jos he toimivat heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai jos
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on opastanut heitä laitteen käytössä.
Lapsia on syytä valvoa, jotta he eivät leikkisi laitteen parissa.
• Jos kylmät tai kuumat tuotteen/laitteiston osat voivat aiheuttaa vaaratilanteita, asiakkaan on ehkäistävä asianmukaisin toimenpitein
mahdollisuus koskettaa tällaisia kohteita.
• Liikkuvien osien (kuten kytkimen) kosketussuojia ei saa poistaa tuotteen käytön aikana.
• Vaarallisten (esim. räjähdysvaarallisten, myrkyllisten tai kuumien)
fluidien vuodot (esim. akselitiivisteen kohdalta) on johdettava pois
siten, ettei fluideista aiheudu vaaraa ihmisille tai ympäristölle. Tätä
koskevaa kansallista lainsäädäntöä tulee noudattaa.
• Sähköenergian aiheuttamat vaaratilanteet on estettävä. Paikallisia tai
yleisiä säännöstöjä [viime mainittuja ovat esim. IEC, VDE jne.] samoin
kuin paikallisten energiantoimittajien ohjeita tulee noudattaa.

2.6
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Asennus- ja huoltotöitä koskevia
turvallisuusohjeita

Laitteen haltijan on varmistettava, että asennus- ja huoltotöihin ryhtyy vain näihin tehtäviin valtuutettu ja pätevä henkilöstö, joka on
hankkinut riittävät tiedot työtehtävistä perehtymällä huolellisesti
käyttöohjeeseen.
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Laitteeseen/laitteistoon liittyviin toimenpiteisiin saa ryhtyä vain, jos
laite on pysähdystilassa. Asennus- ja käyttöohjeen sisältämiä pysäyttämistä koskevia ohjeita tulee ehdottomasti noudattaa.
Kaikki turvalaitteet ja suojukset on asennettava takaisin paikalleen ja/
tai otettava uudelleen käyttöön välittömästi työskentelyn päätyttyä.
2.7

Luvattomat muutokset ja varaosien
valmistus

Luvatta tehdyt muutokset ja varaosien valmistaminen vaarantavat
laitteen/henkilöstön turvallisuuden. Tämän seurauksena valmistajan
antamat turvallisuutta koskevat vakuutukset raukeavat.
Tuotteeseen saa tehdä muutoksia vain, jos näistä on sovittu etukäteen valmistajan kanssa. Valmistajan hyväksymät alkuperäisvaraosat
ja varusteet varmistavat tuotteen turvallisuuden. Valmistaja ei vastaa
muunlaisten osien käytön seurauksista.

2.8

Virheellinen käyttö

Toimitetun tuotteen käyttöturvallisuus on varmistettavissa vain, jos
tuotetta käytetään käyttöohjeen luvun “Käyttötarkoitus” mukaisesti.
Tuotekuvastossa/erittelylehdellä ilmoitetut raja-arvot eivät saa missään tapauksessa alittua tai ylittyä.

3

Kuljetus ja välivarastointi

3.1

Lähetys

Pumppu toimitetaan tehtaalta pahvilaatikkoon pakattuna tai kuormalavaan kiinnitettynä. Pumppu on tällöin suojattu pölyltä ja kosteudelta.

Vastaanottotarkastus

Mahdolliset kuljetusvauriot on tarkastettava pumpusta välittömästi
pumpun vastaanoton jälkeen. Mikäli vaurioita on havaittavissa, näistä
on ilmoitettava kuljetusliikkeelle ilmoitetun määräajan kuluessa.

Säilytys

Pumpun tulee pysyä ennen asennusta kuivana sekä suojassa pakkaselta ja mekaanisilta vaurioilta.
HUOMIO! Virheellisen pakkaustavan aiheuttamien vaurioiden
vaara!
Jos pumppua on tarkoitus kuljettaa myöhemmin uudelleen,
pumppu on tällöin pakattava siten, ettei se voi vaurioitua kuljetuksen aikana.
• Käytä tarkoitukseen joko alkuperäispakkausta tai alkuperäispakkauksen veroista pakkausta.

Käsittely
3.2

Kuljetus asennusta/irrotusta varten

4

Käyttötarkoitus
Tehtävä

Asennus- ja käyttöohje Wilo-BAC

Käsittele pumppua varovasti, jotta se ei vahingoitu ennen asennusta.
VAROITUS! Loukkaantumisvaara!
Virheellinen kuljetustapa voi johtaa loukkaantumiseen.
• Pumpun kuljettamiseen saa käyttää vain tarkoitukseen hyväksyttyjä nostovälineitä (esim. nostotaljaa, nosturia jne.). Nämä on kiinnitettävä pumpun laippoihin ja tarvittaessa moottorin ulkokehälle
(kiinnitysvälineiden luistaminen on estettävä!).
• Riippuvan taakan alla ei saa koskaan oleskella.
• Varmista, että pumppu on turvallisesti paikallaan ja tukevassa
asennossa sekä säilytyksen ja kuljetuksen aikana että ennen asennus- ja kokoamistöiden aloittamista.

BAC-pumput ovat yksijaksoisia keskipakopumppuja, jotka on tarkoitettu fluidien kierrättämiseen rakennuksissa, maataloudessa ja teollisuudessa.
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Käyttöalueet
•
•
•
•
Rajoitukset

Pumppuja voi käyttää seuraavissa kohteissa:
Jäähdytysjärjestelmät
Kylmä- ja kuumavesijärjestelmät
Teollisuuden vesijärjestelmät
Teollisuuden kiertojärjestelmät
Pumput on tarkoitettu vain suljetuissa tiloissa tapahtuvaa asennusta
ja käyttöä varten. Tyypillisiä asennuskohteita ovat rakennusten
tekniset tilat, joissa pumput sijaitsevat muiden rakennusteknisten
laitteistojen yhteydessä. Laitetta ei ole suunniteltu asennettavaksi
suoraan muunlaiseen käyttöön (asuin- ja työkäyttöön) tarkoitettuihin tiloihin.

Seuraavanlainen asennus ja käyttö on kielletty:
• laitteen asentaminen ulos/ulkokäyttö
HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!
Fluidin sisältämät kielletyt ainesosat voivat rikkoa pumpun.
Hankaava kiintoaines (esim. hiekka) lisää pumpun kulumista.
Pumppuja ei saa käyttää mahdollisesti räjähdysvaarallisissa
tiloissa, mikäli niille ei ole myönnetty Ex-hyväksyntää.
• Pumpun/laitteiston käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön
kuuluu myös näiden ohjeiden noudattaminen.
• Muunlainen käyttö katsotaan virheelliseksi.

5

Tuotetiedot

5.1

Yleistä

Vähimmäishyötysuhdeindeksi MEI:
Kaikkein tehokkaimpien vesipumppujen vertailuarvo on MEI ≥ 0,70.
HUOMAUTUS:
Katso pumpputyyppien MEI-arvoja koskevat yksityiskohtaiset tiedot
Wilo-online-tuoteluettelosta osoitteesta
www.wilo.com
Pumpun hyötysuhde on yleensä alhaisempi pienennetyllä juoksupyörällä kuin suurimmalla juoksupyörällä. Juoksupyörän pienentäminen
sovittaa pumpun määrättyyn tuottopisteeseen, mikä alentaa energiankulutusta. Vähimmäishyötysuhdeindeksi (MEI) perustuu suurimman juoksupyörän halkaisijaan.
Tämä vesipumppu voi toimia tehokkaammin ja taloudellisemmin
vaihtelevissa tuottopisteissä, jos sitä ohjataan esimerkiksi käyttämällä taajuusmuuttajaa, jolla pumpun tuottopiste sovitetaan järjestelmän tuottotarpeisiin.
Tietoja hyötysuhteen vertailuarvoista on saatavilla osoitteessa
www.europump.org/efficiencycharts

5.2
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Tyyppiavain

Tyyppiavain sisältää seuraavat osat:
Esimerkki:

BAC 40-134/2,2/2-DM/R

BAC

Bloc Air Conditioning
Yksilohkoinen ja yksijaksoinen vaakasuuntainen
pumppu

40

Paineliitännän halkaisija [mm]

-134

Juoksupyörän halkaisija [mm]

/2,2

Moottorin nimellisteho P2 [kW]

/2

Napojen lukumäärä

-DM

Kolmivaiheinen

/R

R = Victaulic-liitäntä
S = kierreliitäntä

WILO SE 11/2013

Suomi
5.3

Tekniset tiedot
Ominaisuus

Arvo

Putkiliitokset

BAC 40.../S: nimelliskoko G2/G 1½ tai
Victaulic-liitännät
BAC 40.../R: 60,3/48,3 mm
BAC 70.../R: 76,1/76,1 mm
-15 °C ... +60 °C
+40 °C
< 95 %, tiivistymätön
6,5 bar
4,0 bar
riippuu pumpun NPSH-arvosta
Jäähdytys-/kylmä vesi
Veden/glykolin seos, väkevyys enintään
Lämmitysveden lämpötila
40 til-%
Lämmitysvesi ohjeen VDI 2035 mukai- enintään +60 °C
sesti
Muiden fluidien käytöstä sovittava
erikseen
Cl <150 mg/l
1 cSt - 50 cSt
6-8
Ø maks. 0,5 mm
3-vaihemoottorin tapauksessa IE2
standardin
IEC 60034-30 mukaan
IP 55
F
Jännite ja taajuus, ks. moottorin
arvokilpi
±10%
0,75/1,1 kW:
1,5 mm2 - 2,5 mm2
1,5/2,2/3/4 kW: 2,5 mm2 - 4,0 mm2
68 dB(A)
Arvo taajuudella 50 Hz

Fluidin pienin/suurin sallittu lämpötila
Ympäristön suurin lämpötila
Sallittu ilmankosteus
Suurin sallittu käyttölämpötila
Suurin sallittu imupaine
Imukorkeus
Hyväksytyt fluidit

Fluidin sallittu kloridipitoisuus
Fluidin viskositeetti
Fluidin pH-arvot
Sallittu keskimääräinen raekoko
Moottorin hyötysuhde

Kotelointiluokka
Eristysluokka
Sähköliitännät
Jännitteen toleranssi
Virtajohdon poikkipinta-ala
(4-johtiminen johto)
Äänenpainetaso

Huomautuksia

Varaosien tilaamisen yhteydessä on muistettava ilmoittaa kaikki
pumpun ja moottorin tyyppikilvissä mainitut tiedot.
Fluidit

Mikäli pumpussa käytetään veden/glykolin seoksia (tai fluideja, joiden
viskositeetti on puhdasta vettä suurempi), pumpun tehonkulutuksen
kasvu on otettava huomioon. Käytä ainoastaan seoksia, joihin on
lisätty korroosionestoaineita. Noudata kyseisten aineiden valmistajan
ohjeita.
• Fluidiin ei saa muodostua kerrostumia.
• Wilon muiden pumpattavien aineiden käyttöön on saatava Wilon
hyväksyntä.
• Jos glykolin osuus seoksessa on > 10 %, tämä vaikuttaa pumpun
käyrään Δp-v ja virtauksen laskentaan.
HUOMAUTUS
Lue aina pumpattavaa fluidia koskeva käyttöturvallisuustiedote sekä
toimi tiedotteen mukaisesti!

5.4

Toimitussisältö

Asennus- ja käyttöohje Wilo-BAC

• Pumppu BAC
• Asennus- ja käyttöohje
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5.5

Oheisvarusteet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oheisvarusteet on tilattava erikseen:
Imusarjat
Sulkuventtiilit
Takaiskuventtiilit
Imusihdin polkuventtiili
Kalvopainesäiliöt tai galvanoidut säiliöt
Tärinänvaimentimet
Moottorinsuojakytkin
Kuivakäyntisuoja
Kytkeytymisen valvontalaite ja kuivakäyntisuoja
Victaulicin liitintyyppi

6

Kuvaus ja toiminta

6.1

Tuotteen kuvaus

Selitysteksti, ks. (kuva 1/2):
1 Imusihdin polkuventtiili (kanavan maks. koko 1 mm)
2 Pumpun imuventtiili
3 Pumpun paineventtiili
4 Takaiskuventtiili
5 Täyttötulppa
6 Tyhjennystulppa
7 Putken kannatin
8 Imusihti
9 Varastosäiliö
10 Vesijohtoverkon syöttöliitäntä
11 Moottorinsuojarele kolmivaihemoottoria varten
HA Imukorkeus
HC Nostokorkeus

6.2

Tuotteen rakenne

BAC-pumput ovat normaalisti imeviä, yksijaksoisia ja vaakasuuntaisia
keskipakoispumppuja. Pumppu on yksilohkoinen. Imuliitäntä sijaitsee
akselin suuntaisesti ja paineliitäntä säteen suuntaisesti. Pumput on
varustettu ilmajäähdytteisellä moottorilla. Pumpun pesä on valmistettu yhdistelmämateriaalista. Pumpun tehosta riippuen pumput on
varustettu joko “Victaulic”-liittimillä ja/tai kierreliittimillä. Akseli on
varustettu mekaanisella tiivisteellä, joka ei vaadi huoltoa.

7

Asennus ja sähköliitäntöjen
kytkeminen
Turvallisuus

VAARA! Hengenvaara!
Virheellinen asennus ja väärin kytketyt sähköliitännät voivat johtaa hengenvaaralliseen loukkaantumiseen.
• Sähköliitäntöjen kytkemisen saa antaa vain hyväksytyn sähköasentajan tehtäväksi. Asentajan on tällöin noudatettava asiaankuuluvia määräyksiä.
• Tapaturmien ehkäisyä koskevia määräyksiä on noudatettava!
HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!
Virheellisen käsittelyn aiheuttamien vaurioiden vaara.
• Pumpun asentamisen saa antaa vain pätevän henkilöstön tehtäväksi.

7.1
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Käyttöönotto

• Pura pumppu pakkauksesta ja hävitä pakkausmateriaali ympäristöystävällisesti.
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7.2

Asennus

HUOMIO!Pumpun vahingoittumisen vaara!
Lika voi aiheuttaa pumpun toimintahäiriöitä.
• Pumppu on syytä asentaa vasta sen jälkeen, kun kaikki hitsaus- ja
juotostyöt on suoritettu ja kun putkisto on (tarvittaessa) huuhdeltu.
VAROITUS! Pumppu voi aiheuttaa palovammoja, mikäli kehon osat
joutuvat kosketuksiin pumpun kanssa!
Pumppu voi kuumentua kauttaaltaan erittäin voimakkaasti eräissä
pumpun tai laitteiston käyttöolosuhteissa (fluidin lämpötiloissa).
• Pumppu on sijoitettava siten, ettei joudu kosketuksiin pumpun
kuumien pintojen kanssa pumpun ollessa käynnissä.
VAROITUS! Putoamisvaara!
• Pumppu on kiinnitettävä tiukasti kiinni alustaan.
•
•
•

•
•
•
•

HUOMIO! Osia saattaa jäädä pumpun sisälle!
Irrota kaikki sulkutulpat pumpun pesästä.
Pumppu on asennettava helposti saavutettavaan paikkaan, jotta
pumppu on helppo tarkastaa tai vaihtaa.
Pumput on suojattava sään vaikutukselta. Pumput on asennettava
tilaan, joka suojassa pakkaselta ja pölytön, jossa on hyvä ilmanvaihto
ja jossa ei esiinny räjähdysvaaraa. Pumppua ei saa asentaa ulos.
Ilman tulee päästä virtaamaan esteettömästi moottorin tuulettimelle.
Pumpun ja seinän väliin tulee jäädä vähintään 0,3 m:n rako.
Pumppu on syytä sijoittaa mieluiten sileälle sementtipinnalle.
Pumppu on kiinnitettävä vähintään kahdella vaarnaruuvilla, joiden
halkaisija on pumpun koosta riippuen M8 tai M10.
Moottori on varustettu kondenssiveden poistoliitännällä (moottorin
alla). Poistoliitäntä on suljettu tehtaalla tulpalla, minkä ansiosta
moottori täyttää kotelointiluokan IP55 vaatimukset. Tämä tulppa on
poistettava, mikäli pumppua käytetään ilmastointi- tai jäähdytystehtäviin. Näin kondenssivesi pääsee tyhjentymään liitännän kautta.
HUOMAUTUS
Jos tulpat on poistettu, kotelointiluokan IP 55 vaatimusten täyttyminen ei ole varmaa!

7.3

Putkien liittäminen
Yleistä

r ⬇ 2,5 · (d · 2s)

s

d

r

5 x DN

HUOMAUTUS
Pumpun edessä ja takana tulee olla suoran putken muodostama
tasautumisosa. Tämän tasautumisosan pituuden tulisi olla vähintään
5 x pumpun laipan koko (DN) (kuva 4). Tasausosan tarkoituksena on
ehkäistä kavitaation esiintyminen virtauksen yhteydessä.

Fig. 4: Tasautumisosa pumpun edessä ja
takana

Liitäntävaihtoehdot

Käytettävissä on kaksi perusvaihtoehtoa:
1 Pumppu imutilassa (kuva 1)
2 Pumppu painetilassa (kuva 2), syöttö varastosäiliöstä (kuva 2,
kohta 9) tai vesijohtoverkon liitännästä (kuva 2, kohta 10),
varustuksessa kuivakäynniltä suojaava järjestelmä
HUOMIO! Pumppu saattaa vaurioitua!
Ruuvien tai pulttien kiristystiukkuus saa olla korkeintaan 10 daNm.
Iskuväännintä ei saa käyttää.
• Fluidin kiertosuunta on merkitty pumpun pesään.
• Putket ja pumppu on asennettava siten, etteivät ne altistu mekaaniselle rasitukselle.
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• Pumppu on asennettava siten, että putkiston paino ei jää pumpun
varaan.

•
•
•
•

•

•

HUOMAUTUS
Sulkuventtiilien asentaminen pumpun imu- ja painepuolelle on suositeltavaa.
Käytä pumpun aiheuttaman melun ja tärinän vähentämiseen kumista
valmistettuja laajennussaumoja.
Käytä imuputkea, jonka nimellispoikkileikkaus on vähintään yhtä
suuri kuin pumpun liitäntä.
Paineputkeen voi asentaa takaiskuventtiilin, joka suojaa pumppua
paineiskuilta.
Jos pumppu on tarkoitus yhdistää suoraan yleiseen vesijohtoverkkoon, myös imuputki on varustettava takaiskuventtiilillä ja varoventtiilillä.
Jos pumpun ja vesijohtoverkon väliin sijoitetaan säiliö, imuputkeen on
asennettava imusihti, joka estää epäpuhtauksien pääsyn pumppuun,
sekä takaiskuventtiili.
Pumppua käytetään imutilassa (kuva 1):
upota imusihti fluidiin (vähintään 200 mm) ja aseta tarvittaessa painot
taipuisaan letkuun. Rajoita imuputken pituutta ja vältä kaikkia järjestelyitä, jotka pienentävät imukorkeutta (kavennuksia, taitekohtia
jne.). Tähän nousevaan (kaltevuus 2 %) putkeen ei saa päästä ilmaa.

HUOMIO! Vuotojen vaara!
Putkien ja pumpun liitäntöjen kohdistaminen toisiinsa nähden on
tärkeää.
• Mikäli pumpun yhteydessä käytetään “Victaulic”-putkiliitintä,
2 tuuman pumppujen kulmapoikkeama saa olla enintään 3° ja
3 tuuman pumppujen poikkeama puolestaan enintään 2°.
• Mikäli pumpun yhteydessä käytetään kierreliittimiä ja pumpun
liitännät on kohdistettava siten, ettei poikkeamia esiinny lainkaan.
Kiristystiukkuus saa olla tällöin enintään 4daNm.
• Tiivistä putket tarkoitukseen sopivien tuotteiden avulla.
Pumpun liitännän nimellishalkaisija (DN):
Liitännän DN (kierteitetty):
Liitännän tyyppi
Imupuoli

7.4

Victaulic ≤ 2,2 kW

2” (Ø 60,3 mm)

11/2” (Ø 48,3 mm)

Victaulic > 2,2 kW

ulkoh. 3”
(Ø 76,1 mm)

ulkoh. 3”
(Ø 76,1 mm)

Kierreliitäntä
≤ 2,2 kW

2” (50-60 mm)

11/2” (40-49 mm)

Sähköliitännät
Turvallisuus

•

•
•

•
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Painepuoli

VAARA! Hengenvaarallisen loukkaantumisen vaara!
Väärin kytketyt sähköliitännät voivat aiheuttaa hengenvaarallisia
sähköiskuja.
Anna sähköliitäntöjen kytkeminen vain paikallisen sähköntoimittajan hyväksymän sähköasentajan tehtäväksi. Huolehdi myös siitä,
että kytkeminen tapahtuu voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti.
Varmista, että kaikki liitännät (potentiaalivapaat koskettimet
mukaan luettuna) ovat jännitteettömiä.
Jotta pumpun asennus ja käyttö voisivat tapahtua turvallisesti,
pumppu on maadoitettava asianmukaisesti virtalähteen maadoitusnapoihin.
Noudata oheisvarusteiden asennus- ja käyttöohjeita!
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• Varmista, että toimintavirta, jännite ja taajuus vastaavat moottorin
arvokilvessä mainittuja arvoja.
• Pumppu on yhdistettävä sähköverkkoon umpinaisen johdon avulla.
Johdon tulee olla varustettu maadoitetulla pistokeliitännällä tai virtakytkimellä.
• Kolmivaihemoottorit on yhdistettävä hyväksyttyyn turvakytkimeen.
Nimellisvirran tulee vastata moottorin arvokilvessä ilmoitettuja sähköjärjestelmää koskevia arvoja.
• Syöttöjohto tulee asentaa siten, ettei se pysty koskaan koskettamaan
putkistoa ja/tai pumpun pesää ja moottorin koteloa.
• Pumppu/laitteisto on maadoitettava paikallisten määräysten mukaisesti. Lisäsuojauksena voi käyttää vikavirtasuojakytkintä.
• Laite on kytkettävä verkkoon liitäntäkaavion mukaisesti.
7.5

Käyttö Wilo-valvontalaitteiden
yhteydessä

Pumppujen tehoa on mahdollista valvoa jatkuvasti valvontalaitteen
avulla (Wilo-VR-järjestelmä tai Wilo-CC-järjestelmä). Näin pumpun
tuotto on mahdollista optimoida yksittäisen laitteiston suhteen,
minkä ansiosta pumppua on mahdollista myös käyttää taloudellisesti.

7.6

Käyttö (muiden valmistajien)
taajuusmuuttajan yhteydessä

Wilon/Salmsonin moottoreita voi yleensä käyttää ulkopuolisten taajuusmuuttajien yhteydessä, mikäli nämä taajuusmuuttajat täyttävät
standardien IEC /TS 60034-17 ja IEC/TS 60034-25 vaatimukset.
Muuttajan pulssijännitteen (ilman suodinta) tulee olla kohdassa
(kuva 5) näkyvän rajoituskäyrän alapuolella.

Upk [kV]
2,4
2,15 kV

2
1,6

1,56 kV
1,35 kV

1,2
0,8
0,4
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

400V (IEC 60034-17)

1

1,2
tr [µs]

500V (IEC 60034-25, Level A)
690V (IEC 60034-25, Level B)

Fig. 5: Sallitun pulssijännitteen Upk rajakäyrä
(sisältää jännitteen heijastumisen ja vaimennuksen), kahden haaran napojen välistä mitattuna, nousuajan tr perusteella
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Käyttöönotto

8.1

Järjestelmän täyttö ja ilmaaminen

Tämä koskee moottorin navoilla olevaa jännitettä. Tätä jännitettä ei
määrää pelkästään taajuusmuuttaja, vaan myös moottorin johto
(tyyppi, poikkipinta-ala, suojaus, pituus, ...
• Noudata tarkasti taajuusmuuttajan valmistajan antamia ohjeita.
Nousuajat ja huippujännitteet eri kaapelipituuksilla on ilmoitettu
taajuusmuuttajien asennus- ja käyttöohjeissa.
• Ota huomioon seuraavat tekijät:
• käytä sopivia johtoja, joiden poikkipinta-ala on riittävä (enintään
5 %:n jännitehäviö)
• käytä taajuusmuuttajan valmistajan suositusten mukaista suojausta
• sijoita datalinjat (esim. PTC-termistorin arvojen käsittely) erilleen
verkkojohdosta
• mahdollisesti siniaaltosuodattimen (LC) käyttö taajuusmuuttajan
valmistajan ohjeiden mukaisesti
Käyttö on mahdollista taajuusalueella 12,5 Hz - 50 Hz. Pienitaajuisen
käytön tapauksessa käyttö on syytä aloittaa taajuudelta 50 Hz, minkä
jälkeen taajuutta voi pienentää valitun lukeman tasolle.

HUOMIO! Pumppu saattaa vaurioitua!
Kuivakäynti johtaa mekaanisen tiivisteen rikkoutumiseen.
• Varmista, että pumppu ei käy kuivana.
• Järjestelmä on täytettävä ennen pumpun käynnistämistä.
Jos ilmaaminen on välttämätöntä (luvun 8.1.1 “Ilmaaminen – pumppu
painetilassa” sivulla 26 ja luvun 8.1.2 “Ilmaaminen – pumppu imutilassa” sivulla 26 perusteella), noudata seuraavia ohjeita.
VAARA! Pumppu voi aiheuttaa palo- tai paleltumisvammoja, mikäli
kehon osat joutuvat kosketuksiin pumpun kanssa!
Pumppu voi kuumentua tai jäähtyä kauttaaltaan erittäin voimakkaasti eräissä pumpun tai laitteiston käyttöolosuhteissa (fluidin
lämpötiloissa).
• Säilytä käytön aikana riittävä etäisyys!
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• Mikäli vesi on kuumaa tai järjestelmän paine on suuri, anna pumpun
jäähtyä ennen työskentelyn aloittamista.
• Käytä työskentelyn aikana aina suojavaatetusta, suojakäsineitä ja
suojalaseja.
VAROITUS! Erittäin kuuman tai erittäin kylmän paineistuneen fluidin aiheuttama vaara!
Ilmausruuvin avaamisen yhteydessä pumpusta saattaa vuotaa tai
purkautua suurella paineella äärimmäisen kuumaa tai äärimmäisen
kylmää fluidia joko nestemäisessä tai höyrymäisessä muodossa sen
mukaan, mikä on fluidin lämpötila ja mikä on järjestelmän paine.
• Ole aina varovainen avatessasi ilmausruuvin.
VAROITUS! Loukkaantumisvaara!
Jos pumppu/laitteisto on asennettu virheellisesti, pumpusta saattaa poistua nestettä käyttöönoton aikana. Yksittäiset saattavat
myös irrota.
• Säilytä käyttöönoton aikana riittävä etäisyys pumppuun!
• Käytä suojavaatetusta, suojakäsineitä ja suojalaseja.
8.1.1

Ilmaaminen – pumppu painetilassa

8.1.2

Ilmaaminen – pumppu imutilassa

Ks. (kuva 2):
• Sulje paineventtiili (kuva 2, kohta 3).
• Avaa täyttötulppa (kuva 2, kohta 5) (nestejärjestelmän yläosassa).
• Avaa imuventtiiliä hitaasti (kuva 2, kohta 2) ja täytä pumppu kokonaan.
• Kierrä ilmausruuvi sisään vasta sen jälkeen, kun vesi on virrannut
kokonaan ulos ja ilma on poistunut kokonaan.
• Sulje imuventtiili (kuva 2, kohta 2).
• Käynnistä pumppu hetkeksi ja tarkasta, vastaako pumpun pyörimissuunta pumpun pesään merkityn nuolen suuntaa. Jos pyörimissuunta
on virheellinen, vaihda 2 vaiheen paikkaa keskenään moottorin liitinlevyllä.
• Avaa paineventtiili (kuva 2, kohta 3).
Mahdollisia tapauksia on kaksi.
Ensimmäinen tapaus, ks. (kuva 1):
Avaa paineventtiili (kuva 1, kohta 3).
Avaa imuventtiili (kuva 1, kohta 2).
Avaa täyttötulppa (kuva 1, kohta 5) (nestejärjestelmän yläosassa).
Aseta liitäntään täyttösuppilo ja täytä sekä pumppu että imuputki
hitaasti kokonaan.
• Täyttö on suoritettu sen jälkeen, kun vesi on virrannut kokonaan ulos
ja ilma on poistunut kokonaan. Kierrä tulppa takaisin sisään.
• Käynnistä pumppu hetkeksi ja tarkasta, vastaako pumpun pyörimissuunta pumpun pesään merkityn nuolen suuntaa. Jos pyörimissuunta
on virheellinen, vaihda 2 vaiheen paikkaa keskenään moottorin liitinlevyllä.
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
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Toinen tapaus, ks. (kuva1/3):
Täyttö helpottuu, mikäli pumpun imuputkeen asennetaan pystysuora
putki (pituus vähintään 25 cm), joka on varustettu sulkuhanalla ja
täyttösuppilolla (ks. kuva 3)
Avaa paineventtiili (kuva 1, kohta 3).
Avaa imuventtiili (kuva 1, kohta 2).
Avaa täyttötulppa (kuva 1, kohta 5) (nestejärjestelmän yläosassa).
Täytä pumppu ja imuputki kokonaan, minkä jälkeen vesi virtaa ulos
pumpusta.
Sulje sulkuhana (jonka voi jättää paikalleen), irrota putki ja kierrä täyttötulppa takaisin sisään.
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•
•

•
•

HUOMIO! Virheellisesti suoritettavan ilmanpoiston vaara!
Tarkastus on aina välttämätöntä kummassakin edellä mainitussa
tapauksessa. Seuraavat toimenpiteet ovat välttämättömiä sen jälkeen, kun täyttötulppa on kierretty takaisin paikalleen:
Käynnistä moottori lyhyen pulssin avulla.
Avaa täyttötulppa uudelleen ja jatka täyttämistä siihen saakka.
kunnes veden määrä pumpun sisällä on saavuttanut lopullisen
tason.
Toista tämä toimenpide tarvittaessa.
Käynnistä pumppu hetkeksi ja tarkasta, vastaako pumpun pyörimissuunta pumpun pesään merkityn nuolen suuntaa. Jos pyörimissuunta
on virheellinen, vaihda 2 vaiheen paikkaa keskenään moottorin liitinlevyllä.
HUOMAUTUS
Jotta pumppu ei voi aloittaa imuvaihetta vahingossa ennen veden
lopullisen täyttöasteen saavuttamista, valmistaja suosittelee pumpun
varustamista tarkoitukseen sopivalla suojalaitteella (kuivakäyntisuojalla tai uimurikytkimellä).

8.2

Käyttöönotto

VAROITUS! Loukkaantumisvaara!
• Laitteiston asennus on suunniteltava siten, ettei kukaan ole vaarassa loukkaantua fluidivuotojen tapauksessa (mekaanisen tiivisteen rikkouduttua…).
HUOMIO! Pumppu saattaa vaurioitua!
Pumppua ei saa käyttää nollavirtauksella (paineventtiilin ollessa
kiinni) yli kymmenen minuutin ajan.
• Valmistaja suosittelee huolehtimaan siitä, että virtaus pumpun läpi on
jatkuvasti vähintään 10 % pumpun nimelliskapasiteetista. Näin on
mahdollista välttää ilmataskujen muodostuminen.
• Tarkasta painemittarin avulla, pysyykö pumpun lähtöpaine vakaana.
Jos lähtöpaine vaihtelee, ilmaa pumppu uudelleen tai täytä pumppu.
HUOMIO! Moottorin ylikuormittumisen vaara!
• Varmista, että tulovirta ei ylitä moottorin arvokilpeen merkittyä
arvoa.

9

Huolto- ja korjaustyöt

Huolto- ja korjaustöihin saa ryhtyä vain tehtäviin pätevä ammattihenkilöstö!
Valmistaja suosittelee antamaan pumpun huoltamisen ja tarkastamisen Wilo-asiakaspalvelun tehtäväksi.

•
•

•
•
•

VAARA! Hengenvaarallisen loukkaantumisen vaara!
Sähkölaitteisiin liittyvien työtehtävien yhteydessä ovat vaarana
hengenvaaralliset sähköiskut.
Sähkölaitteisiin liittyviin työtehtäviin saavat ryhtyä vain paikallisen sähköntoimittajan hyväksymät sähköasentajat.
Katkaise jännite sähkölaitteista ja estä jännitteen kytkeytyminen
uudelleen päälle ennen sähkölaitteisiin liittyvien työtehtävien
aloittamista.
Liitosjohtoon liittyvien vaurioiden korjaaminen tulee aina jättää
pätevän sähköasentajan tehtäväksi.
Noudata pumpun, täyttöasteen valvontalaitteen ja muiden oheisvarusteiden asennus- ja käyttöohjeita.
Kaikki irrotetut suojavarusteet (kuten liitäntäkotelon kansi) tulee
asentaa takaisin paikalleen huoltotöiden päätyttyä!
VAARA! Hengenvaarallisen loukkaantumisen vaara!
Itse pumppu ja pumpun osat ovat erittäin painavia. Osien putoaminen voi aiheuttaa hengenvaarallisia viilto-, puristumis-, ruhje- tai
iskuvammoja.
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• Käytä aina sopivia nostovälineitä ja kiinnitä osat siten, etteivät ne
pääse putoamaan.
• Riippuvan taakan alla ei saa koskaan oleskella.
• Varmista, että pumppu on turvallisesti paikallaan ja tukevassa
asennossa sekä säilytyksen ja kuljetuksen aikana että ennen asennus- ja kokoamistöiden aloittamista.

•
•
•
•
•
•

•
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Häiriöt, häiriöiden syyt ja
korjaustoimenpiteet

Korjaustöihin saa ryhtyä vain tehtävään pätevä henkilöstö. Noudata luvussa 9 “Huolto- ja korjaustyöt” sivulla 27 kuvattuja turvallisuusohjeita.
• Jos vian korjaaminen ei ole mahdollista, ota yhteyttä erikoishenkilöstöön, asiakaspalveluosastoon tai lähimpään myyntiedustajaan.

Häiriö

Syy

Korjaus

Pumppu on käynnissä mutta ei
pumppaa nestettä

Pumpun sisällä olevat osat ovat tukkineet pumpun
Tukos imuputkessa
Liian vähän vettä/liian pieni imupaine
Imupaine on liian pieni imu. Tällöin
esiintyy yleensä myös kavitaatioääniä

Tarkasta ja puhdista pumppu

Pumppu tärisee
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VAARA! Pumppu voi aiheuttaa palo- tai paleltumisvammoja, mikäli
kehon osat joutuvat kosketuksiin pumpun kanssa!
Pumppu voi kuumentua tai jäähtyä kauttaaltaan erittäin voimakkaasti eräissä pumpun tai laitteiston käyttöolosuhteissa (fluidin
lämpötiloissa).
Säilytä käytön aikana riittävä etäisyys!
Mikäli vesi on kuumaa tai järjestelmän paine on suuri, anna pumpun
jäähtyä ennen työskentelyn aloittamista.
Käytä työskentelyn aikana aina suojavaatetusta, suojakäsineitä ja
suojalaseja.
Erityiset huoltotoimenpiteet eivät ole tarpeen pumpun ollessa käynnissä.
Huolehdi aina siitä, että pumppu on täysin puhdas.
Jotta akseli ja nestejärjestelmä eivät juuttuisi kiinni kylminä vuodenaikoina, tyhjennä pumppu poistamalla tyhjennystulppa (nestejärjestelmän alaosassa) ja täyttötulppa. Kierrä molemmat tulpat takaisin
paikalleen kiristämättä tulppia.
Mikäli jäätymisen vaaraa ei ole, älä tyhjennä pumppua.

Tarkasta ja puhdista putki
Täytä varastosäiliö, ilmaa pumppu
Imukorkeus on laskenut tai imukorkeus
on liian suuri (tarkasta asennetun pumpun NPSH-arvo)
Väärä pyörimissuunta
Vaihda kahden vaihejohdon paikkaa
moottorin liitinlevyllä tai suojakytkimessä
Moottorin syöttöjännite on liian pieni Tarkasta jännite ja syöttöjohdon johdinten poikkipinta-ala
Pumppua ei ole asennettu tiukasti
Tarkasta vaarnaruuvien mutterit ja kiristä
kiinni alustaan
mutterit ohjekireyteen
Pumpun sisällä vieraita kappaleita
Toimita pumppu purettavaksi ja puhdista
pumppu
Pumpun käynnissä häiriöitä, laakeri
Korjauta pumppu asiakaspalvelun luona
vaurioitunut
Pumpun sähköliitännät on kytketty
Tarkasta pumpun liitännät ja kytke liitänväärin
nät oikein
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Häiriö

Syy

Pumppu ylikuumenee

Liian pieni syöttöjännite

Pumppu ei käynnisty

Liian pieni virta

Moottorisuoja laukeaa

Virtaus on epätasainen

11

Varaosat

Korjaus

Tarkasta jännite moottorin navoista.
Jännite saa poiketa nimellisjännitteestä
enintään ±10 %
Pumpun sisällä olevat ainekset tukki- Toimita pumppu purettavaksi ja puhdista
vat pumpun
pumppu
Ulkolämpötila yli 40 °C
Moottoria ei ole tarkoitettu käytettäväksi
ympäristössä, jonka lämpötila on yli
+40°C. Asenna tarvittaessa jäähdytysjärjestelmä.
Virta puuttuu
Tarkasta virransyöttö, sulakkeet, johdot
Juoksupyörä on juuttunut kiinni
Puhdista pumppu
Moottorisuoja on lauennut
Tarkasta ja säädä moottorisuoja
Moottorin käyntinopeus on liian pieni Puhdista pumppu, tarkasta virransyöttö
(syynä roskat tai liian pieni jännite)
Moottori on viallinen
Ota yhteyttä asiakaspalveluun, vaihda
moottori
Liian vähän vettä/liian pieni imupaine Täytä varastosäiliö, ilmaa pumppu
Väärä pyörimissuunta
Vaihda kahden vaihejohdon paikkaa
moottorin liitinlevyllä tai suojakytkimessä
Sisäisten osien kuluminen
Korjauta pumppu asiakaspalvelun luona.
Lämpöreleen asetus liian pieni
Tarkasta virta ampeerimittarilla tai aseta
virta moottorin arvokilven tietoja vastaavasti.
Jännite on liian pieni
Varmista, että virtajohdon johdinten
poikkipinta-ala on riittävä
Yhden vaiheen virtapiiri on avoin
Tarkasta vaihe ja vaihda tarvittaessa virtajohto
Moottorinsuojakytkin on viallinen
Vaihda moottorisuojakytkin
Moottori on viallinen
Ota yhteyttä asiakaspalveluun, vaihda
moottori
Virtaus on liian suuri järjestelmän liian Kavenna pumpun painepuolta
pienen vastuksen vuoksi
Imukorkeus (HA) on ylittynyt
Perehdy uudelleen tässä oppaassa esitettyihin asennusedellytysten kuvauksiin ja
suosituksiin
Imuputken halkaisija on pienempi
Imuputken halkaisijan tulee olla sama
kuin pumpun liitännän halkaisija
kuin pumpun imuliitännän halkaisija
Imusihti ja imuputki ovat tukkeutu- Irrota ja puhdista suodatin
neet osittain

Varaosia voi tilata paikalliselta erikoisliikkeeltä ja/tai Wilo asiakaspalvelun kautta.
Lisätiedustelujen ja virheellisten tilausten välttämiseksi kaikki arvokilven tiedot on syytä ilmoittaa jokaisen tilauksen yhteydessä.
HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!
Pumpun häiriötön toiminta on mahdollista varmistaa vain käyttämällä alkuperäisvaraosia.
• Käytä vain alkuperäisiä Wilo-varaosia.
• Jokaisen osan tarkat tiedot on ilmoitettu seuraavassa taulukossa.
Varaosatilausten yhteydessä ilmoitettavat tiedot:
• Varaosanumero
• Varaosan nimi/kuvaus
• Kaikki pumpun/moottorin arvokilven sisältämät tiedot
HUOMAUTUS:
Alkuperäisvaraosien luettelo: ks. Wilon varaosia koskevat julkaisut.
Varaosakuvasto on saatavissa osoitteesta: www.wilo.com.

Asennus- ja käyttöohje Wilo-BAC
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Suomi
12

Hävitys

Mikäli tämä tuote hävitetään ja kierrätetään asianmukaisesti,
ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuvat vahingot on mahdollista ehkäistä.
Asianmukaisen hävityksen edellytyksenä on pumppuyksikön tyhjennys, puhdistus ja purkaminen.
Voiteluaineet on otettava talteen. Pumpun osat on lajiteltava materiaalin perusteella (metalli-, muovi-, elektroniikkaosat).
1. Käytä tuotteen tai sen osien hävittämisessä hyväksesi jätteiden
hävittämisestä vastaavia julkisia tai yksityisiä organisaatioita.
2. Lisätietoja asianmukaisesta hävittämismenettelystä saat kotikuntasi
edustajalta, jätteiden hävittämisestä vastaavalta viranomaiselta tai
tuotteen toimittajalta.

Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.
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EG – Konformitätserklärung
EC – Declaration of conformity
Déclaration de conformité CE

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und 2004/108/EG Anhang IV,2,
according 2006/42/EC annex II,1A and 2004/108/EC annex IV,2,
conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE l’annexe IV,2)

Hiermit erklären wir, dass die Pumpenbauarten der Baureihe:
Herewith, we declare that the pump types of the series:
Par le présent, nous déclarons que les types de pompes de la série :

BAC

(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 2006/42/EC. / 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 2006/42/CE)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:
in their delivered state comply with the following relevant provisions:
sont conformes aux dispositions suivantes dont ils relèvent:
EG-Maschinenrichtlinie
EC-Machinery directive
Directive CE relative aux machines

2006/42/EG

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der 2006/42/EG
Maschinenrichtlinie 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 de protection de sécurité de la directive basse-tension
2006/95/CE sont respectés conformément à l’annexe I, no1.5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie
Electromagnetic compatibility - directive
Directive compatibilité électromagnétique

2004/108/EG

Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte
Energy-related products - directive
Directive des produits liés à l’énergie

2009/125/EG

Die verwendeten 50Hz Induktionselektromotoren - Drehstrom, Käfigläufer, einstufig - entsprechen den Ökodesign Anforderungen der Verordnung 640/2009 und der Verordnung 547/2012 für Wasserpumpen.
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 50 Hz and of the regulation 547/2012 for water pumps.
Qui s’applique 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 50 Hz et, du règlement 547/2012 pour les pompes à eau,

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,
angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:
as well as following relevant harmonized standards:
ainsi qu’aux normes européennes harmonisées suivantes :

EN
EN
EN
EN

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

Division Pumps and Systems
Quality Manager – PBU Multistage & Domestic
Pompes Salmson
80 Bd de l’Industrie - BP0527
F-53005 Laval Cedex

Authorized representative for the completion of the technical documentation:
Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

809+A1
ISO 12100
60034-1
60204-1

Dortmund, 15. Januar 2013

Holger HERCHENHEIN
Group Quality Manager
Document: 2117789.2
CE-AS-Sh. Nr. 4138791

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

NL
EG-verklaring van overeenstemming
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de
volgende bepalingen:
EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage
I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

IT
Dichiarazione di conformità CE
Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni
e direttive rilevanti:
Direttiva macchine 2006/42/EG
Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n.
1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

ES
Declaración de conformidad CE
Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las
disposiciones pertinentes siguientes:
Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
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
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG

Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG
Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía

De gebruikte 50 Hz inductie-elektromotoren  draaistroom, kooianker, ééntraps 
conform de ecodesign-vereisten van de verordening 640/2009.

I motori elettrici a induzione utilizzati da 50 Hz  corrente trifase, motore a gabbia di
scoiattolo, monostadio  soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile del
regolamento 640/2009.
Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le
pompe per acqua.
norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente

Los motores eléctricos de inducción de 50 Hz utilizados (de corriente trifásica, rotores en
jaula deardilla, motores de una etapa) cumplen los requisitos relativos al ecodiseño
establecidos en el Reglamento 640/2009.
De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para
bombas hidráulicas.
normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

SV
CE- försäkran
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga
bestämmelser:
EGMaskindirektiv 2006/42/EG
Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt
bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.
EGElektromagnetisk kompatibilitet  riktlinje 2004/108/EG
Direktivet om energirelaterade produkter 2009/125/EG

NO
EU-Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med
følgende relevante bestemmelser:
EGMaskindirektiv 2006/42/EG
Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.
EGEMVElektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

De använda elektriska induktionsmotorerna på 50 Hz  trefas, kortslutningsmotor,
enstegs  motsvarar kraven på ekodesign för elektriska motorer i förordning 640/2009.
Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar.

De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse  trefasevekselstrøms
kortslutningsmotor, ettrinns  samsvarer med kravene til økodesign i forordning
640/2009.
I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida

anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

DA
EF-overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante
bestemmelser:
EUmaskindirektiver 2006/42/EG
Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i
maskindirektivet 2006/42/EF.
Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter
De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer - trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trins opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

HU
EK-megfelelségi nyilatkozat
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen.
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina
PT
Declaração de Conformidade CE
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os
seguintes requisitos:
Directivas CEE relativas a máquinas 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.
Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG
Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção
ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE
Os motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados  corrente trifásica, com rotor em
curto-circuito, monocelular  cumprem os requisitos de concepção ecológica do
Regulamento 640/2009.
Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as
bombas de água.
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior
FI
CE-standardinmukaisuusseloste
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä:
EUkonedirektiivit: 2006/42/EG
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.
Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori,
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia
vaatimuksia.
Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia
vaatimuksia vastaava.
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu.

I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for
vandpumper.
anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side

CS
Prohláení o shod ES
Prohlaujeme tímto, e tento agregát vdodaném provedení odpovídá následujícím
písluným ustanovením:
Smrnice ES pro strojní zaízení 2006/42/ES
Cíle týkající se bezpe;nosti stanovené ve sm<rnici o elektrických zaízeních nízkého nap<tí
jsou dodreny podle pílohy I, ;. 1.5.1 sm<rnice o strojních zaízeních 2006/42/ES.

PL
Deklaracja Zgodnoci WE
Niniejszym deklarujemy z pe n odpowiedzialno ci , e dostarczony wyrób jest zgodny z
nast puj cymi dokumentami:
dyrektyw maszynow WE 2006/42/WE
Przestrzegane s cele ochrony dyrektywy niskonapi ciowej zgodnie z za cznikiem I, nr
1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

RU
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Smrnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/ES
Smrnice pro výrobky spojené se spotebou energie 2009/125/ES

dyrektyw dot. kompatybilnoci elektromagnetycznej 2004/108/WE
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwizanych z energi 2009/125/WE.

      !" 2004/108/EG
     # , $   %  &  2009/125/(

Pouité 50Hz tífázové induk;ní motory, s klecovým rotorem, jednostupTové  vyhovují
poadavkUm na ekodesign dle naízení 640/2009.
640/2009
Vyhovuje poadavkUm na ekodesign dle naízení 547/2012 pro vodní ;erpadla.

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz  trójfazowe, wirniki klatkowe, jednostopniowe  spe niaj wymogi rozporz dzenia 640/2009 dotycz ce ekoprojektu.
ekoprojektu
Spe niaj wymogi rozporz dzenia 547/2012 dotycz cego ekoprojektu dla pomp wodnych.

pouité harmoniza;ní normy, zejména: viz pedchozí strana

stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci: patrz poprzednia strona
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CE Uygunluk Teyid Belgesi
Bu cihazn teslim edildii ekliyle aadaki standartlara uygun olduunu teyid ederiz:
AB-Makina Standartlar 2006/42/EG
Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e
uygundur.
Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarl tasarmna ilikin yönetmelik 2009/125/AT

Gépek irányelv: 2006/42/EK
A kisfeszültség irányelv védelmi elírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I.
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.
Elektromágneses összeférhetség irányelv: 2004/108/EK
Energiával kapcsolatos termékekrl szóló irányelv: 2009/125/EK
A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok  háromfázisú, kalickás forgórész,
egyfokozatú  megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeinek.
A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeinek megfelelen.
alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az elz oldalt

RO
EC-Declara[ie de conformitate
Prin prezenta declarm c acest produs aa cum este livrat, corespunde cu urmtoarele
prevederi aplicabile:
Directiva CE pentru maini 2006/42/EG
Sunt respectate obiectivele de protec ie din directiva privind joasa tensiune conform
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind mainile 2006/42/CE.
Compatibilitatea electromagnetic  directiva 2004/108/EG
Directiv privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

 {  ~   {| ~{ 50 Hz    , ¡
|¢, ~¢   ~~~       |    
~~  640/2009.
£~        |     ~~  547/2012  
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Kullanlan 50 Hz indüksiyon elektromotorlar  trifaze akm, sincap kafes motor, tek
kademeli  640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarmla ilgili gerekliliklere uygundur.

ET
EÜ vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

LV
EC - atbilstbas deklarcija
Ar o m¦s apliecin§m, ka is izstr§d§jums atbilst sekojoiem noteikumiem:
Manu direktva 2006/42/EK
Zemsprieguma direktªvas droªbas m¦r«i tiek iev¦roti atbilstoi Maªnu direktªvas
2006/42/EK
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

LT
EB atitikties deklaracija
iuo paymima, kad is gaminys atitinka ias normas ir direktyvas:
Main direktyv 2006/42/EB
Laikomasi emos tampos direktyvos keliam® saugos reikalavim® pagal Main® direktyvos
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt .

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ
Kasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline)
vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

Elektromagntisks savietojambas direktva 2004/108/EK
Direktva 2009/125/EK par ar eneiju saisttiem produktiem
Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori  mai¯str§va, ªssl¦guma rotora motors,
vienpak§pes  atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina prasªb§m.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega.

Atbilstoi Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina prasªb§m ±denss±k¯iem.

Su pompalar ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarma ilikin gerekliliklere
uygun.
ksmen kullanlan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa

Electromotoarele cu induc ie, de 50 Hz, utilizate  curent alternativ, motor în scurtcircuit,
cu o treapt  sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprini în Ordonan a
640/2009.
În conformitate cu parametrii ecologici cuprini în Ordonan a 547/2012 pentru pompe de
ap.
standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedent

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk

piem¦roti harmoniz¦ti standarti, tai skait§: skatªt iepriek¦jo lappusi

Elektromagnetinio suderinamumo direktyv 2004/108/EB
Su energija susijusi produkt direktyva 2009/125/EB
Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai  trifaz°s tampos, su narveliniu rotoriumi,
vienos pakopos  atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament
640/2009.
Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament 547/2012 d°l vandens
siurbli®.
pritaikytus vieningus standartus, o b±tent: r. ankstesniame puslapyje
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ES vyhlásenie o zhode
Týmto vyhlasujeme, e kontrukcie tejto kontruk;nej série v dodanom vyhotovení
vyhovujú nasledujúcim prísluným ustanoveniam:
Stroje - smernica 2006/42/ES
Bezpe;nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodriavané v zmysle prílohy I, ;. 1.5.1
smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch

SL
ES  izjava o skladnosti
Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede;im zadevnim dolo;ilom:

BG
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Direktiva o strojih 2006/42/ES
Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s
prilogo I, t. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseeni.
Direktiva o elektromagnetni zdruljivosti 2004/108/ES
Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo

  #   2006/42/EO
³    $*$&   *$>  ' '#
´$> I, @ 1.5.1  ²$  J 2006/42/E_.
E       #   2004/108/E
   $  # ,  $     &  2009/125/

Pouité 50 Hz induk;né elektromotory  jednostupTové, na trojfázový striedavý prúd, s
rotormi nakrátko  zodpovedajú poiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení
640/2009.
V súlade s poiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné ;erpadlá.

Uporabljeni 50 Hz indukcijski elektromotorji  trifazni tok, kletkasti rotor, enostopenjski 
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 640/2009.

X* ] $# 50 Hz  $^ , '$ 
#$, '*  #$    "  ¶#
640/2009.
_'#   "  ¶# 547/2012   **.

pouívané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu

uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejnjo stran

·$$ $: >. *$ $]

MT
Dikjarazzjoni ta konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispo izzjonijiet relevanti li
¸ejjin:
Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE

HR
EZ izjava o sukladnosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu;enoj izvedbi odgovaraju sljede¹im
vae¹im propisima:
EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ
Ciljevi zatite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1
smjernice o strojevima 2006/42/EZ.
Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ
S j i za proizvode
i
d relevantne
l
t u pogledu
l d potronje
t  j energije
ij 2009/125/EZ
Smjernica
Koriteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori  trofazni, s kratko spojenim rotorom,
jednostupanjski  odgovaraju zahtjevima za ekoloki dizajn iz uredbe 640/2009.
primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu

SR
EZ izjava o usklaenosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu;enoj verziji odgovaraju slede¹im
vae¹im propisima:
EZ direktiva za maine 2006/42/EZ
Ciljevi zatite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive
za maine 2006/42/EZ.
Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Di kti za proizvode
i
d relevantne
l
t u pogledu
l d potronje
t  j energije
ij 2009/125/EZ
Direktiva
Kori¹eni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori  trofazni, s kratkospojenim rotorom,
jednstepeni  odgovaraju zahtevima za ekoloki dizajn iz uredbe 640/2009.
primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu

L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vulta¸¸ Baxx huma konformi malAnness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.
Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
Li j G
id 2009/125/KE dwar
d
d tti relatati
l t ti mal-uu
l  tal-enerija
t l
ij
Linja
Gwida
prodotti
Il-muturi elettri»i binduzzjoni ta 50 Hz u ati- tliet fa ijiet, squirrel-cage, singola jissodisfaw ir-rekwi iti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.
b'mod partikolari: ara l-pa¸na ta' qabel

izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne ;rpalke.
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