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Σχ. 2a Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης

A Από το δίκτυο νερού

B Δεξαμενή 500 L

C Υπερχείλιση

D Αποστράγγιση

E Τυπικό περιεχόμενο συσκευασίας παράδοσης

Σχ. 2b Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης

1 Αντλία Jockey

2 Βαλβίδα αντεπιστροφής

3 Δοκιμή κατάθλιψης

4 Διακόπτης πίεσης

5 Μανόμετρο

6 Δοχείο μεμβράνης

Σχ. 3 Ο ενισχυτής

1 Βαλβίδα πύλης

2 Σύνδεση για τοπικό σπρίνγκλερ

3 Κύρια αντλία κυκλώματος διπλού διακόπτη 
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4 Βαλβίδα αντεπιστροφής
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6 Σύνδεση για το κύκλωμα επανακυκλοφορίας 
με διάφραγμα

7 Κώνος εκτροπής στην πλευρά κατάθλιψης της 
κύριας αντλίας

8 Σύνδεσμος αντλίας/κινητήρα με αποστάτη

9 Ηλεκτρικός κινητήρας/κινητήρας ντίζελ 
κύριας αντλίας

10 Προστατευτικό συνδέσμου
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12 Πίνακας ελέγχου αντλίας Jockey

13 Πολλαπλή κατάθλιψης

14 Σύνδεση για τη ρύθμιση του προαιρετικού 
μετρητή ροής

15 Δοχείο καυσίμου (για την αντλία ντίζελ)

16 Σύνδεση για το κύκλωμα αναρρόφησης της 
κύριας αντλίας

17 Κύρια αντλία

18 Αντλία Jockey

19 Δοχείο διαρροών καυσίμου

20 Βαλβίδα εξαερισμού δοχείου καυσίμου

21 Μετρητής στάθμης καυσίμου

22 Σωλήνας εκροής για τον καθαρισμό 
επικαθίσεων στο δοχείο καυσίμου

23 Σωλήνας εκροής για τον καθαρισμό επικαθί-
σεων στο δοχείο διαρροής καυσίμου

24 Καπάκι πλήρωσης καυσίμου

25 Σύνδεση για το σωλήνα επιστροφής κινητήρα

26 Σύνδεση για την τροφοδοσία καυσίμου στον 
κινητήρα

27 Μετρητής στάθμης καυσίμου

Σχ. 4 Αγκύρωση στο δάπεδο 

Σχ. 5 Δοκιμαστική αποστράγγιση αντλίας

Σχ. 6a Μονάδα με θετικό ύψος αναρρόφησης

Σχ. 6b

C = Χωρητικότητα δεξαμενής

Σχ. 7 Μονάδα με ύψος αναρρόφησης

A Από το δίκτυο νερού
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D Αποστράγγιση

Σχ. 8 Δεξαμενή καυσίμου

1 Δείκτης στάθμης καυσίμου

2 Καπάκι πλήρωσης

3 Ρακόρ για το σωλήνα επιστροφής από τον 
κινητήρα

4 Σωλήνας εκροής για την αφαίρεση επικαθί-
σεων στο δοχείο

5 Βαλβίδα On/Off για τα καύσιμα στον κινητήρα

6 Ρακόρ για την τροφοδοσία καυσίμου στον 
κινητήρα

7 Βαλβίδα εξαερισμού δοχείου 
(εξαερισμός έξω από το δωμάτιο)

8 Ηλεκτρικός πλωτήρας συνδεδεμένος στον 
πίνακα ελέγχου της μηχανοκίνητης αντλίας

Σχ. 9a Εξερχόμενος αέρας για καύση και ψύξη 

κινητήρα ντίζελ
Σχ. 9b

A Σιγαστήρας

B Θερμική προστασία εξάτμισης

C Αποστράγγιση συμπυκνωμάτων

D Σύνδεσμος διαστολής

Σχ. 3 Ο ενισχυτής
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Σχ. 9a Παραλλαγή

Εξερχόμενος αέρας για καύση και ψύξη 

κινητήρα ντίζελ
Σχ. 9b

A Σιγαστήρας

B Θερμική προστασία εξάτμισης

C Αποστράγγιση συμπυκνωμάτων

D Σύνδεσμος διαστολής

Σχ. 10 Αυτόματος έλεγχος λειτουργίας

Σχ. 11a Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
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Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας1 Γενικές πληροφορίες

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Το πρωτότυπο των οδηγιών λειτουργίας είναι 

στην αγγλική γλώσσα. Όλες οι άλλες γλώσσες 

αυτών των οδηγιών λειτουργίας είναι μετάφραση 

του πρωτοτύπου.

Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. 

Το εγχειρίδιο πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμο 

στο μέρος εγκατάστασης του προϊόντος. Η ακρι-

βής τήρηση αυτών των οδηγιών είναι προϋπό-

θεση για τη σωστή χρήση και λειτουργία του προ

ϊόντος.

Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 

αντιστοιχούν στην έκδοση του μηχανήματος και 

ανταποκρίνονται στα ισχύοντα πρότυπα ασφα-

λείας κατά το χρόνο έκδοσής τους.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ: 

Το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας περιλαμβάνει 

ένα αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ. 

Σε περίπτωση τροποποίησης των εκεί αναφερό-

μενων εξαρτημάτων χωρίς προηγούμενη συνεν-

νόηση με την εταιρεία μας ή σε περίπτωση μη 

τήρησης των επεξηγήσεων στις οδηγίες εγκατά-

στασης και λειτουργίας σχετικά με την ασφάλεια 

του προϊόντος και του προσωπικού, η δήλωση 

αυτή χάνει την εγκυρότητά της.

2 Ασφάλεια
Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν βασικές 

υποδείξεις, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά 

την τοποθέτηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση. 

Γι' αυτό το λόγο πριν από την εγκατάσταση και 

την έναρξη χρήσης, ο τεχνικός σέρβις και ο αρμό-

διος ειδικός/χειριστής πρέπει οπωσδήποτε να 

διαβάσουν αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.

Πρέπει να τηρούνται οι γενικές οδηγίες ασφα-

λείας που παρατίθεται στην κύρια ενότητα 

«Ασφάλεια», καθώς και οι ειδικές οδηγίες ασφα-

λείας με τα σύμβολα κινδύνου που περιλαμβάνο-

νται στις ακόλουθες κύριες ενότητες.

2.1 Σύμβολα κινδύνου που χρησιμοποιούνται στο 

παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας

Σύμβολα:

Γενικό σύμβολο κινδύνου

Κίνδυνος λόγω ηλεκτρικής τάσης

Κίνδυνος λόγω αιωρούμενων φορτίων 

Κίνδυνος λόγω εύφλεκτων υλικών

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Κίνδυνος δηλητηρίασης

Κίνδυνος λόγω των καυτών επιφανειών 

Κίνδυνος λόγω των καυτών προϊόντων

Κίνδυνος κοψιμάτων

Κίνδυνος πτώσης

Κίνδυνος δερματικών ερεθισμών

Κίνδυνος περιβαλλοντικής μόλυνσης

Κίνδυνος έκρηξης

Γενικό σύμβολο απαγόρευσης

Η πρόσβαση απαγορεύεται στο μη 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό!

Μην αγγίζετε τα ηλεκτροφόρα εξαρτήματα!

Απαγορεύεται το κάπνισμα και 

οι ανοιχτές εστίες φωτιάς!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ...

Λέξεις σήμανσης:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Πολύ επικίνδυνη κατάσταση.

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς 

και θανατηφόρους τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ο χρήστης μπορεί να υποστεί (σοβαρούς) τραυ-

ματισμούς. Η λέξη σήμανσης «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙ-

ΗΣΗ» συμβολίζει τον κίνδυνο πρόκλησης 

(σοβαρών) τραυματισμών αν δεν ληφθεί υπόψη 

αυτή η υπόδειξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προ-

ϊόν / τη μονάδα. Η λέξη σήμανσης «ΠΡΟΣΟΧΗ» 

συμβολίζει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιών στο 

προϊόν αν δεν ληφθεί υπόψη αυτή η υπόδειξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του 

προϊόντος. Εφιστά επίσης την προσοχή σε πιθανά 

προβλήματα.

Οι πληροφορίες που βρίσκονται πάνω στο προ-

ϊόν, όπως

• η κατεύθυνση βέλους περιστροφής,

• η σήμανση για βύσματα,

• η πινακίδα τύπου,

• τα προειδοποιητικά αυτοκόλλητα

πρέπει να λαμβάνονται αυστηρά υπόψη και πρέ-

πει να διατηρούνται σε ευανάγνωστη κατάσταση.
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2.2 Εξειδίκευση προσωπικού

Το προσωπικό εγκατάστασης, λειτουργίας και 

συντήρησης πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη 

εξειδίκευση γι' αυτές τις εργασίες. Ο διαχειριστής 

του συστήματος πρέπει να καθορίσει τον τομέα 

αρμοδιοτήτων, τα καθήκοντα και την επιτήρηση 

του προσωπικού. Αν το προσωπικό δεν διαθέτει 

τις απαραίτητες γνώσεις, τότε πρέπει να εκπαι-

δευτεί και να λάβει τις αντίστοιχες οδηγίες. 

Αν χρειάζεται, αυτό μπορεί να γίνει από τον 

κατασκευαστή του μηχανήματος κατόπιν σχετι

κού αιτήματος από το διαχειριστή.

2.3 Κίνδυνος σε περίπτωση μη τήρησης των 

οδηγιών ασφαλείας

Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμούς και ζημιές στο περι

βάλλον και στο προϊόν / στη μονάδα. Η μη τήρηση 

των οδηγιών ασφαλείας έχει ως αποτέλεσμα την 

απώλεια της εγγύησης.

Ειδικότερα, η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει, 

για παράδειγμα, τους παρακάτω κινδύνους:

• Κίνδυνος τραυματισμών από ηλεκτρικές, μηχανι-

κές και βακτηριολογικές επιδράσεις.

• Ζημιές για το περιβάλλον από τη διαρροή επικίν-

δυνων υλικών.

• Υλικές ζημιές.

• Βλάβες σε σημαντικές λειτουργίες του προϊόντος 

ή της μονάδας.

• Αποτυχία των απαιτούμενων διαδικασιών συντή-

ρησης και επισκευής.

2.4 Εργασία σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας

Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλείας που 

περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης 

και λειτουργίας, οι ισχύοντες εθνικοί κανονισμοί 

για την πρόληψη ατυχημάτων, όπως και οι τυχόν 

εσωτερικοί κανονισμοί εργασίας, λειτουργίας και 

ασφαλείας από πλευράς χρήστη.

2.5 Οδηγίες ασφαλείας για το χειριστή

Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποι-

είται από άτομα (ούτε και από παιδιά) με περιορι-

σμένες φυσικές, κινητικές ή διανοητικές 

ικανότητες, ή που δεν διαθέτουν την εμπειρία ή 

τις σχετικές γνώσεις, εκτός εάν επιτηρούνται από 

ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά 

τους ή αν λαμβάνουν οδηγίες από αυτό το άτομο 

σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής. Τα 

παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην 

υπάρξει περίπτωση να παίξουν με τη συσκευή.

• Εάν στο προϊόν ή στην εγκατάσταση υπάρχουν 

κίνδυνοι από εξαρτήματα με πολύ υψηλές ή 

χαμηλές θερμοκρασίες, πρέπει αυτά να προστα-

τευθούν, ώστε να μην τα αγγίξει κανείς.

• Οι προστατευτικές διατάξεις έναντι αγγίγματος 

των κινούμενων εξαρτημάτων (όπως οι σύνδε-

σμοι) δεν πρέπει να αφαιρούνται όταν το μηχά-

νημα βρίσκεται σε λειτουργία.

• Τα σημεία διαρροής (π.χ. στην τσιμούχα άξονα) 

επικίνδυνων υγρών άντλησης (εκρηκτικά, δηλη-

τηριώδη ή καυτά υγρά) πρέπει να καθαρίζονται 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην συνιστούν πηγές 

κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές νομικές διατάξεις.

• Τα εύφλεκτα υλικά πρέπει πάντα να μένουν σε 

απόσταση ασφαλείας από το προϊόν.

• Πρέπει να αποκλείονται οι κίνδυνοι που προέρ-

χονται από την ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να 

τηρούνται οι τοπικοί ή γενικοί κανονισμοί [π.χ. 

IEC, VDE κλπ.], καθώς και οι οδηγίες των τοπικών 

επιχειρήσεων παραγωγής ενεργείας (ΔΕΗ).

2.6 Οδηγίες ασφαλείας για την εγκατάσταση και τη 

συντήρηση

Ο διαχειριστής πρέπει να διασφαλίσει ότι οι 

εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης εκτε

λούνται από εξουσιοδοτημένα και ειδικευμένα 

άτομα, τα οποία έχουν μελετήσει λεπτομερώς το 

εγχειρίδιο λειτουργίας.

Οι εργασίες στο προϊόν / την εγκατάσταση πρέπει 

να πραγματοποιούνται μόνον όταν η εγκατά

σταση είναι εκτός λειτουργίας. Πρέπει να τηρείται 

οπωσδήποτε η διαδικασία απενεργοποίησης του 

προϊόντος / της εγκατάστασης, όπως περιγράφε-

ται στις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 

Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών 

πρέπει να γίνεται η επανεγκατάσταση και η επα

νενεργοποίηση όλων των διατάξεων ασφαλείας 

και προστασίας.

2.7 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και αυθαίρετη 

κατασκευή ανταλλακτικών

Οι αυθαίρετες τροποποιήσεις και η αυθαίρετη 

κατασκευή ανταλλακτικών θέτουν σε κίνδυνο την 

ασφάλεια του προϊόντος και του προσωπικού και 

ακυρώνουν τις δηλώσεις κατασκευαστή σχετικά 

με την ασφάλεια.

Οι τροποποιήσεις στο προϊόν επιτρέπονται μόνο 

μετά από συνεννόηση με τον κατασκευαστή. Τα 

γνήσια ανταλλακτικά και παρελκόμενα που έχουν 

εγκριθεί από τον κατασκευαστή εγγυώνται την 

πλήρη ασφάλεια λειτουργίας. Η χρήση εξαρτημά-

των άλλης προέλευσης απαλλάσσει τον κατα

σκευαστή από τις ευθύνες σχετικά με ενδεχόμε-

νες συνέπειες.

2.8 Μη προβλεπόμενη χρήση

Η λειτουργική ασφάλεια του παρεχόμενου προϊ-

όντος διασφαλίζεται μόνο εφόσον αυτή χρησιμο

ποιείται σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 των οδηγιών 

λειτουργίας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται 

να ξεπερασθούν οι οριακές τιμές που δίδονται 

στον κατάλογο ή στο φύλλο στοιχείων.

3 Μεταφορά και αποθήκευση πριν από τη 
χρήση
Το σύστημα πυρόσβεσης παραδίδεται πάνω σε 

παλέτα. Το σύστημα προστατεύεται από την 

υγρασία και τη σκόνη μέσω πλαστικής σακούλας.

Ο εξοπλισμός πρέπει να μεταφέρεται με εγκε

κριμένες συσκευές ανάληψης φορτίου. 

(Βλ. παράδειγμα στο σχ. 1)
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμών!

Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τη στατική σταθε-

ρότητα της μονάδας. Η μεταχείριση των υλικών 

πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσω

πικό, με αποκλειστική χρήση κατάλληλου και 

εγκεκριμένου εξοπλισμού.

Σφίξτε τους ιμάντες ανύψωσης στους βιδωτούς 

κρίκους που βρίσκονται στο πλαίσιο βάσης.

Οι πολλαπλές δεν αποτελούν χειρολαβές για το 

σύστημα και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 

για στερέωση κατά τη μεταφορά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιών στο προϊόν!

Η μετακίνηση του συστήματος με χρήση της 

πολλαπλής κατάθλιψης μπορεί να προκαλέσει 

διαρροές!

Μόλις παραλάβετε το μηχάνημα, ελέγξτε το για 

τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση 

ζημιών, λάβετε όλα τα αναγκαία νομικά μέτρα 

κατά της μεταφορικής εταιρείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιών στο μηχάνημα!

Αν εγκαταστήσετε το μηχάνημα αργότερα, απο-

θηκεύστε το σε ξηρό μέρος. Προστατεύστε το 

από κρούσεις και τυχόν εξωτερικές επιδράσεις 

(υγρασία, παγετό, κ.λ.π.). Μεταχειριστείτε το 

μηχάνημα προσεκτικά.

3.1 Κίνδυνος κατά τη μεταφορά και την 

αποθήκευση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος κοψιμάτων!

Οι αιχμηρές ακμές και όλα τα μη προστατευμένα 

εξαρτήματα με σπείρωμα εμπεριέχουν τον κίν-

δυνο κοψιμάτων.

Λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 

τραυματισμών και χρησιμοποιήστε προστατευ-

τικό εξοπλισμό (φορέστε ειδικά γάντια).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμών! 

Μη στέκεστε και μη βάζετε τα μέλη του σώματός 

σας κάτω από τα αιωρούμενα εξαρτήματα κατά 

το χειρισμό και την εγκατάσταση. Χρησιμοποι-

είτε ειδική ένδυση για την προστασία από τυχόν 

ατυχήματα (φορέστε κράνος και προστατευτικά 

υποδήματα). 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος χτυπημάτων!

Προσέχετε τα προεξέχοντα εξαρτήματα και τα 

εξαρτήματα στο ύψος του κεφαλιού. Χρησιμο-

ποιείτε ειδική ένδυση για την προστασία από 

τυχόν ατυχήματα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος πτώσης!

Απαγορεύστε την πρόσβαση στα πηγάδια και τις 

δεξαμενές στις οποίες τοποθετούνται οι 

αντλίες. Τα πηγάδια πρέπει να διαθέτουν 

κάλυμμα κλεισίματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος δερματικών ερεθι-

σμών!

Κατά τη μετακίνηση, αποτρέψτε τυχόν έγχυση 

των οξέων της μπαταρίας, καθώς αυτό προκαλεί 

δερματικούς ερεθισμούς και υλικές ζημιές. 

Χρησιμοποιήστε ειδικό προστατευτικό εξοπλι-

σμό για να αποφύγετε την επαφή με τα οξέα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος περιβαλλοντικής μόλυν-

σης!

Μην χύνετε το λάδι του κινητήρα ή το καύσιμο 

ντίζελ από το ντεπόζιτο. Κατά τη μετακίνησή 

τους, κρατήστε τα έτσι ώστε να μην χυθούν. 

Χρησιμοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό 

εξοπλισμό και λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα για 

την αποφυγή της μόλυνσης του εδάφους, του 

νερού, κ.λ.π.

4 Προβλεπόμενη χρήση
Τα συστήματα πυρόσβεσης έχουν σχεδιαστεί για 

επαγγελματική χρήση. Χρησιμοποιούνται όταν 

απαιτείται αύξηση ή διατήρηση του δικτύου 

πυρόσβεσης υπό πίεση. 

Το σύστημα πρέπει να εγκατασταθεί σε ένα 

ειδικό, ανθεκτικό στη φωτιά δωμάτιο που προ-

στατεύεται από τον παγετό και τη βροχή, με 

επαρκή αερισμό και με όλες τις απαιτούμενες 

αποστάσεις γύρω από τις αντλίες για ελευθερία 

κινήσεων και την τακτική συντήρηση. Το δωμάτιο 

πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύ-

που EN 12845. Η ροή αέρα για τον εξαερισμό και 

την ψύξη των κινητήρων, και ιδιαίτερα του κινη-

τήρα ντίζελ, αν υπάρχει, πρέπει να είναι επαρκής.

5 Στοιχεία προϊόντος

5.1 Κωδικοποίηση τύπου   

Παράδει

γμα

SiFire EN 40-200 180 7.5/10.5/0.55 EDJ

SiFire Όνομα του συστήματος πυρόσβεσης

EN Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου 
EN 12845

40/200 Τύπος κύριας αντλίας

180 Διάμετρος πτερωτής της κύριας αντλίας

7,5/10.5/
0.55

Ονομαστική ισχύς των κινητήρων αντλιών [kW] 
(ηλεκτρικός κινητήρας/κινητήρας ντίζελ/
κινητήρας jockey)

EDJ Παραμετροποίηση:
E : 1 ηλεκτρική αντλία
D : 1 αντλία ντίζελ
EJ : 1 ηλεκτρική αντλία + 1 αντλία jockey 
EEJ : 2 ηλεκτρικές αντλίες + 1 αντλία jockey
EDJ : 1 ηλεκτρική αντλία + 1 αντλία ντίζελ 

+ 1 αντλία jockey
DJ : 1 αντλία ντίζελ + 1 αντλία jockey
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5.3 Περιεχόμενο συσκευασίας παράδοσης

• Σύστημα πυρόσβεσης 

• Οδηγίες λειτουργίας για το σύστημα πυρόσβεσης.

• Οδηγίες λειτουργίας των αντλιών (1 εγχειρίδιο 

για κάθε είδος αντλίας)

• Οδηγίες λειτουργίας των πινάκων ελέγχου (1 

εγχειρίδιο για κάθε είδος πίνακα)

• Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης για τον 

κινητήρα ντίζελ, αν υπάρχει.

5.4 Παρελκόμενα

• Δεξαμενές προσαγωγής με ηλεκτρικό πλωτήρα.

• Ηλεκτρικές επαφές για τη βαλβίδα ελέγχου των 

αντλιών.

• Εύκαμπτα αντικραδασμικά χιτώνια.

• Σετ έκκεντρων κώνων με μετρητή υποπίεσης για 

την πλευρά αναρρόφησης των αντλιών.

• Βαλβίδες πεταλούδα.

• Σιγαστήρας για τον κινητήρα ντίζελ.

• Εναλλάκτης νερού/νερού-θερμότητας για την 

ψύξη του κινητήρα ντίζελ.

• Μετρητής ροής.

• Σετ ανταλλακτικών κινητήρα ντίζελ.

• Απομακρυσμένος πίνακας συναγερμού.

Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για τη συναρμο-

λόγηση του παρεχόμενου εξοπλισμού και την 

ολοκλήρωση του συστήματος σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του προτύπου EN 12845, καθώς και 

για την ενσωμάτωση του εξοπλισμού σε όλα τα 

άλλα απαραίτητα εξαρτήματα (σωλήνωση κυκλο-

φορίας, κυκλώματα μέτρησης παροχής με 

μετρητή, δεξαμενή αναρρόφησης, κ.λ.π.). 

Ανατρέξτε στις ειδικές οδηγίες που αναγράφο-

νται στα σχετικά εγχειρίδια λειτουργίας και στις 

υποδείξεις πάνω στα ίδια τα εξαρτήματα για ανα-

λυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 

συναρμολόγησης, ρύθμισης και προσαρμογής 

των προαναφερόμενων παρελκομένων ή άλλων 

ειδικών παρελκομένων που παραγγέλνονται και 

κατόπιν παρέχονται μαζί με την τυπική αντλητική 

μονάδα.

Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για την έκδοση 

της τελικής πιστοποίησης «ενσωμάτωσης της 

εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο EN 

12845», όπως απαιτείται από τα σχετικά πρό-

τυπα, καθώς και για την παροχή όλων των εγγρά-

φων στον τελικό χρήστη, που ορίζει το ισχύον 

πρότυπο.

6 Περιγραφή και λειτουργία

6.1 Γενική περιγραφή

Οι μονάδες πυρόσβεσης της σειράς SiFire κατα-

σκευάζονται σε διάφορες παραλλαγές και 

μοντέλα, όπως επισημαίνεται στους καταλόγους 

μας, ή σε τροποποιημένες εκδόσεις για την ικα-

νοποίηση των ειδικών αναγκών των πελατών 

(προβλήματα μεταφοράς/μεταχείρισης, ειδικές 

αποδόσεις, κλπ.), και σε αυτές χρησιμοποιούνται 

τα παρακάτω κύρια εξαρτήματα:

• Τυποποιημένες κύριες αντλίες «back pull out», 

συνδεδεμένες σε ηλεκτρικό κινητήρα ή κινητήρα 

ντίζελ μέσω αποστάτη, γεγονός που επιτρέπει 

την αποσυναρμολόγηση της αντλίας ή του κινη-

τήρα χωρίς τη διεξαγωγή πρόσθετων εργασιών. 

Αυτό επιτρέπει επίσης την αφαίρεση του περι-

στρεφόμενου εξαρτήματος της αντλίας για 

συντήρηση χωρίς να πρέπει να αφαιρέσετε τον 

κινητήρα και/ή το περίβλημα της αντλίας τελικής 

αναρρόφησης.

• Κατακόρυφη, πολυβάθμια αντλία jockey για τη 

διόρθωση μικρών απωλειών και για τη διατήρηση 

της σταθερής πίεσης στο σύστημα.

• Ηλεκτρικοί πίνακες ελέγχου για τις κύριες αντλίες 

και τις αντλίες jockey (ένας ανά αντλία).

• Σωλήνωση και πολλαπλές κατάθλιψης από 

χάλυβα.

• Βάνες στην κατάθλιψη αντλίας που μπορούν να 

κλειδώσουν στην ανοιχτή θέση. 

• Βαλβίδες αντεπιστροφής στην κατάθλιψη της 

αντλίας.

• Πεταλούδες, μανόμετρα, διακόπτες πίεσης.

• Σύνδεση μετρητή ροής για τον έλεγχο της απόδο-

σης των αντλιών.

5.2 Τεχνικά στοιχεία

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar/16 bar ανάλογα με την αντλία

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος: +4 έως +40 °C (10 έως 40 °C αν έχει εγκατασταθεί αντλία ντίζελ)

Μέγιστη θερμοκρασία νερού: +4 έως +40 °C

Ηλεκτρική τάση: 3~400 V ± 10 % 
(1~230 V ± 10 %, για τον πίνακα ελέγχου της αντλίας ντίζελ)

Συχνότητα: 50 Hz

Μέγιστη σχετική υγρασία: 50 % με Tmax.: 40 °C (*)

Βαθμός προστασίας του κουτιού ελέγχου: IP54

Βαθμός προστασίας της αντλίας: IP54

Κατηγορία μόνωσης του κινητήρα IE2: F

Μέγιστο υψόμετρο εγκατάστασης: 1000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας (*)

Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση: 760 mmHg (*)

Ονομαστικό ρεύμα: ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου

(*) Δείτε τα ειδικά σχεδιαγράμματα και τους πίνακες στους καταλόγους και τα εγχειρίδια συντήρησης για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις παραλλαγές 
κατηγορίας ηλεκτρικών μηχανημάτων και κινητήρων ντίζελ που αφορούν τις διαφορετικές θερμοκρασίες, τα υψόμετρα, την ατμοσφαιρική πίεση, τη θερμο-
κρασία καυσίμου και το ιξώδες σε σύγκριση με τις τυπικές συνθήκες δοκιμής.
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• Κύκλωμα διπλού διακόπτη πίεσης για την εκκί

νηση των κύριων αντλιών και τον έλεγχο της σει-

ράς λειτουργίας κάθε μεμονωμένου διακόπτη 

πίεσης.

• Διακόπτης πίεσης για την αυτόματη εκκίνηση της 

αντλίας jockey.

• Πλαίσια στήριξης για τους πίνακες ελέγχου και τις 

πολλαπλές.

• Ανεξάρτητο δοχείο καυσίμου για τον κινητήρα 

ντίζελ, μαζί με παρελκόμενα.

• Δύο μπαταρίες για την εκκίνηση του κινητήρα ντί-

ζελ (αν υπάρχει).

Το σύστημα έχει συναρμολογηθεί πάνω σε πλαί-

σιο βάσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 12845, 

που απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα εγκατάστα-

σης στο σχ. 2a-2b.

Κάθε αντλία έχει εγκατασταθεί σε χαλύβδινο 

πλαίσιο βάσης. Οι αντλίες ντίζελ συνδέονται με τα 

υδραυλικά στοιχεία μέσω ενδιάμεσων αντικρα-

δασμικών συνδέσμων προς αποφυγή μετάδοσης 

κραδασμών από τους κινητήρες ντίζελ, καθώς και 

προς αποφυγή θραύσης των σωληνώσεων και 

της μεταλλικής κατασκευής.

Για τη σύνδεση στο δημόσιο δίκτυο υδροδότησης 

πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί και τα  υπάρ-

χοντα πρότυπα και, ενδεχομένως, οι κανονισμοί 

των επιχειρήσεων υδροδότησης. Επιπλέον θα 

πρέπει να λάβετε υπόψη τις τοπικές συνθήκες, 

για παράδειγμα την εξαιρετικά υψηλή ή μετα-

βλητή πίεση αναρρόφησης που απαιτεί τη 

συναρμολόγηση μιας βαλβίδας μείωσης πίεσης.

6.2 Περιγραφή του προϊόντος

6.2.1 Το συγκρότημα - Βλέπε σχ. 3 – Θέση: 

1 Βαλβίδα πύλης

2 Σύνδεση για τοπικό σπρίνγκλερ

3 Κύκλωμα διπλού διακόπτη πίεσης για την κύρια 

αντλία

4 Βαλβίδα αντεπιστροφής

5 Εύκαμπτα, αντικραδασμικά χιτώνια για την 

αντλία ντίζελ

6 Σύνδεση για το κύκλωμα επανακυκλοφορίας με 

διάφραγμα

7 Κώνος εκτροπής στην πλευρά κατάθλιψης της 

κύριας αντλίας 

8 Σύνδεσμος αντλίας/κινητήρα με αποστάτη

9 Ηλεκτρικός κινητήρας/κινητήρας ντίζελ κύριας 

αντλίας

10 Προστατευτικό συνδέσμου

11 Πίνακας ελέγχου κύριας αντλίας 

12 Πίνακας ελέγχου αντλίας Jockey 

13 Πολλαπλή κατάθλιψης 

14 Σύνδεση για τη ρύθμιση του προαιρετικού 

μετρητή ροής

15 Δοχείο καυσίμου (για την αντλία ντίζελ)

16 Σύνδεση για το κύκλωμα αναρρόφησης της 

κύριας αντλίας

17 Κύρια αντλία 

18 Αντλία Jockey 

19 Δοχείο διαρροών καυσίμου

20 Βαλβίδα εξαερισμού δοχείου καυσίμου

21 Μετρητής στάθμης καυσίμου

22 Σωλήνας εκροής για τον καθαρισμό επικαθί-

σεων στο δοχείο καυσίμου

23 Σωλήνας εκροής για τον καθαρισμό επικαθί-

σεων στο δοχείο διαρροής καυσίμου

24 Καπάκι πλήρωσης καυσίμου 

25 Σύνδεση για το σωλήνα επιστροφής κινητήρα 

26 Σύνδεση για την τροφοδοσία καυσίμου στον 

κινητήρα

27 Μετρητής στάθμης καυσίμου 

6.2.2 Κουτί ελέγχου

• Διασφάλιση των πλήρως αυτόματων λειτουργιών 

κάθε αντλίας και των σχετιζόμενων λειτουργιών

• Αδιάβροχο, βαθμός προστασίας IP 54.

6.3 Λειτουργία του προϊόντος

Η μέθοδος λειτουργίας της μονάδας πυρόσβεσης 

βασίζεται στη διαδοχική βαθμονόμηση των δια-

κοπτών πίεσης για την εκκίνηση των αντλιών. 

Πρώτη εκκινείται η αντλία jockey του ενισχυτή 

πίεσης η οποία και διατηρεί το σύστημα γεμάτο με 

νερό και υπό πίεση. Η αντλία εκκινείται όταν η 

πίεση μειωθεί στο σύστημα. Ο έλεγχος εκκίνησης 

και διακοπής ρυθμίζεται μέσω του κατάλληλα 

βαθμονομημένου διακόπτη πίεσης. 

 κατάθλιψης κύριας αντλίας  Παρελκόμενα  Πολλαπλές

DN32 DN50 DN65 

DN40 DN65 DN65 

DN50 DN65 DN80

DN65 DN80 DN100

DN80 DN100 DN125

DN100 DN125 DN150

DN125 DN150 DN200
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Όταν χρειάζεται μεγαλύτερη ποσότητα νερού, 

λόγω ανοίγματος ενός ή περισσοτέρων κυκλω-

μάτων ή λόγω ενός σπασμένου σπρίνγκλερ, η 

πίεση μειώνεται στο σύστημα. Αυτό προκαλεί την 

εκκίνηση της κύριας αντλίας.

Σε συστήματα με περισσότερες από μια αντλίες, 

αν δεν γίνει εκκίνηση της κύριας ηλεκτρικής 

αντλίας π.χ. λόγω προβλημάτων στην ηλεκτρική 

τάση, η μείωση της πίεσης θα ενεργοποιήσει το 

διακόπτη πίεσης της αντλίας αναμονής, ο οποίος 

θα εκκινήσει τον κινητήρα ντίζελ. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο 

ή περισσότερες ηλεκτρικές αντλίες.

Μόλις το κύκλωμα σπρίνγκλερ ή η βαλβίδα πύλης 

που τροφοδοτεί το σύστημα σπρίνγκλερ κλείσει, 

το σύστημα προσεγγίζει την πίεση συντήρησης 

της εγκατάστασης. Θα πρέπει να πατήσετε τα 

πλήκτρα «Στοπ» στους πίνακες για να σταματή-

σετε την κύρια και την εφεδρική αντλία. Η αντλία 

jockey σταματά αυτόματα.

7 Εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση
ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη σύν-

δεση του ηλεκτρικού εξοπλισμού και των κινη-

τήρων πρέπει να έχει τα κατάλληλα προσόντα 

γι' αυτές τις εργασίες. Τα άτομα αυτά πρέπει να 

κάνουν τη σύνδεση σύμφωνα με τα παρεχόμενα 

σχεδιαγράμματα σύνδεσης, τηρώντας τους 

ισχύοντες κανονισμούς και τη νομοθεσία. 

Επιπλέον πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν απο-

συνδέσει την ηλεκτρική τάση πριν από την 

εκτέλεση εργασιών οι οποίες περιλαμβάνουν 

άγγιγμα των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Ελέγξτε 

τη σύνδεση γείωσης.

7.1 Εγκατάσταση

Εγκαταστήστε το συγκρότημα σε ένα δωμάτιο με 

εύκολη πρόσβαση, το οποίο αερίζεται και προ-

στατεύεται από τη βροχή και τον παγετό. 

Βεβαιωθείτε ότι το συγκρότημα χωράει να περά-

σει από την πόρτα του δωματίου.

Στο δωμάτιο πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος 

για εργασίες συντήρησης. Η μονάδα πρέπει να 

τοποθετηθεί σε ένα σημείο εύκολης πρόσβασης.

Το μέρος τοποθέτησης πρέπει να είναι οριζόντιο 

και επίπεδο. Επίσης πρέπει να είναι αρκετά ανθε-

κτικό ώστε να μπορεί να στηρίξει το βάρος του 

συστήματος.

Το δωμάτιο πρέπει να προορίζεται αποκλειστικά 

για εξοπλισμό πυρόσβεσης, να είναι άμεσα προ-

σβάσιμο εξωτερικά και να έχει πυραντοχή τουλά-

χιστον 60 λεπτών (βλ. πρότυπα).

Κατά σειρά προτίμησης, το δωμάτιο θα πρέπει:

• να μην ανήκει στο προστατευόμενο κτίριο (απο-

μονωμένο)

• να είναι κοντά στο προστατευόμενο κτίριο 

• να είναι εντός του προστατευόμενου κτιρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για δωμάτια με κλειστούς τοίχους ή δωμάτια 

εντός του κτιρίου, είναι προτιμότερο να υπάρχει 

πυραντοχή μεγαλύτερη των 120 λεπτών. Η θερ-

μοκρασία εντός του δωματίου δεν πρέπει να είναι 

μικρότερη από 10 °C (4 °C αν υπάρχουν εκεί 

ηλεκτρικές αντλίες) ή μεγαλύτερη από 25 °C 

(40 °C αν υπάρχουν εκεί ηλεκτρικές αντλίες).

Στο δωμάτιο πρέπει να υπάρχουν ανοίγματα προς 

τα έξω για τη διασφάλιση του επαρκούς αερισμού 

των κινητήρων ψύξης (ηλεκτρικοί και ντίζελ) και 

της καύσης των κινητήρων ντίζελ.

Το δωμάτιο πρέπει να έχει εξοπλιστεί επίσης με 

προστασία τύπου σπρίνγκλερ (EN 12845).

Η πολλαπλή κατάθλιψης του συγκροτήματος 

παρέχει απευθείας προστασία σπρίνκλερ, όπως 

απαιτείται από το πρότυπο EN 12845. 

Η εύκολη πρόσβαση στο δωμάτιο πρέπει να δια-

σφαλίζεται, ακόμη και όταν η εγκατάσταση πυρό-

σβεσης είναι ενεργοποιημένη, όταν δεν υπάρχει 

φωτισμός ή όταν χιονίζει ή βρέχει, και σε κάθε 

περίπτωση που επηρεάζει αρνητικά την πρό-

σβαση. Οι συνθήκες πρόσβασης στο δωμάτιο 

πρέπει να καταγράφονται επαρκώς και να παρα-

δίδονται μόνο σε εξουσιοδοτημένο, εξειδικευ-

μένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Η πρόσβαση στο σύστημα από μη εξουσιοδοτη

μένα άτομα απαγορεύεται!

Το συγκρότημα αποτελεί εξοπλισμό πυρόσβε-

σης που χρησιμοποιεί ΜΟΝΟ την ΑΥΤΟΜΑΤΗ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ και τη ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ. Για το 

λόγο αυτό, στο δωμάτιο του συστήματος πρέπει 

να υπάρχει μια εμφανής προειδοποιητική πινα

κίδα στην οποία να αναγράφεται η πιθανότητα 

μη αναμενόμενης αυτόματης εκκίνησης.

Η μονάδα αντλιών ΔΕΝ έχει εξοπλιστεί με στοπ 

κινδύνου. Η λειτουργία των κύριων αντλιών 

μπορεί να διακοπεί μόνο χειροκίνητα (βλ. αντί-

στοιχο εγχειρίδιο του κουτιού ελέγχου).

Για το λόγο αυτό, προτού κάνετε οποιεσδήποτε 

παρεμβάσεις σε μια ομάδα αντλιών, απενεργο-

ποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία και αποφύ

γετε την εκκίνηση των αντλιών.

Εφόσον είναι εφικτό οι αντλίες πρέπει να εγκα

θίστανται υπό πίεση νερού. Αυτό επιτυγχάνεται 

αν τουλάχιστον τα δύο τρίτα της δεξαμενής 

αναρρόφησης βρίσκονται πάνω από τη στάθμη 

του άξονα της αντλίας και η ελάχιστη ωφέλιμη 

στάθμη νερού στη δεξαμενή δεν είναι περισσό

τερο από δύο μέτρα κάτω από τον άξονα της 

αντλίας.

Αν δεν τηρηθούν οι προαναφερόμενες συνθή-

κες, το συγκρότημα θεωρείται πως είναι σε 

αποδεκτές συνθήκες αναρρόφησης μετά την 

εγκατάσταση ειδικών συσκευών που περιγρά

φονται αναλυτικά από το πρότυπο (δεξαμενές 

αναρρόφησης, ξεχωριστοί σωλήνες αναρρόφη-

σης, κ.λ.π.).
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7.2 Υποδείξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος κοψιμάτων!

Μην αφαιρείτε το προστατευτικό των περιστρε-

φόμενων εξαρτημάτων, των ιμάντων, των καυ-

τών επιφανειών κλπ. Απαγορεύεται να αφήνετε 

εργαλεία ή αποσυναρμολογημένα μέρη του 

συγκροτήματος πάνω ή γύρω από αυτό.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού!

Απαγορεύεται να αφαιρείτε το προστατευτικό 

των ηλεκτροφόρων εξαρτημάτων. Αποτρέψτε 

όλες τις πιθανότητες λειτουργίας στοιχείων 

που απομονώνουν την εγκατάσταση ή τα δευτε

ρεύοντα συστήματα στα οποία λειτουργεί. 

Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για 

την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Ελέγξτε τη σύν-

δεση και την παρουσία της γείωσης και ελέγξτε 

αν έχει εγκατασταθεί συσκευή για την προστα

σία από την έμμεση επαφή (διαφορικός διακό-

πτης). Αν χρειάζεται, θέστε σε λειτουργία τη 

μονάδα χρησιμοποιώντας τον απαιτούμενο 

εξοπλισμό (μονωτικά γάντια, μονωτική πλάκα 

βάσης).

Απαγορεύεται να αφήνετε ανοιχτό τον ηλε-

κτρικό πίνακα ή το κουτί ακροδεκτών των ηλε

κτρικών κινητήρων. Αποκλείστε την πιθανό-

τητα επαφής με τα ηλεκτροφόρα εξαρτήματα. 

Ελέγξτε αν έχουν συνδεθεί σωστά οι ηλεκτρικές 

συνδέσεις και η βοηθητική τάση τροφοδοσίας. 

Ελέγξτε τα στοιχεία της ετικέτας των ηλεκτρι

κών πινάκων, και ειδικά την τάση και διαθεσι-

μότητα της προσαρμοσμένης τάσης τροφοδο-

σίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς ή ανά-

φλεξης!

Οι μπαταρίες της αντλίας ντίζελ που φορτίζουν 

μπορούν να δημιουργήσουν ενδεχομένως 

εκρηκτικά αέρια. Αποφύγετε τις φλόγες και 

τους σπινθήρες. 

Απαγορεύεται να αφήνετε εύφλεκτα υγρά ή 

πανιά εμποτισμένα με οξύ γύρω από το συγκρό-

τημα και τον ηλεκτρικό εξοπλισμό.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού!

Εξασφαλίστε σωστό εξαερισμό στο δωμάτιο 

αντλιών. Βεβαιωθείτε ότι η εξάτμιση του κινη-

τήρα ντίζελ δεν παρεμποδίζεται και ότι ο σωλή-

νας επιτρέπει την ασφαλή διαφυγή των καυσα

ερίων έξω από το δωμάτιο, μακριά από πόρτες, 

παράθυρα και σχισμές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες εξάτμισης έχουν 

στερεωθεί σωστά, έχουν εξοπλιστεί με αντικρα-

δασμικούς συνδέσμους/εύκαμπτα αντικραδα-

σμικά χιτώνια και ότι προστατεύονται από την 

ακούσια επαφή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στην 

εγκατάσταση!

Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες αναρρόφησης και 

κατάθλιψης έχουν στερεωθεί σωστά και ελέγ-

ξτε αν έχουν εξοπλιστεί με εύκαμπτα αντικρα-

δασμικά χιτώνια.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιών στο προϊόν!

Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη υγρού του κινητήρα 

ντίζελ (λάδι/νερό) είναι σωστή και ότι οι τάπες 

του κυκλώματος νερού και λαδιού έχουν σφι-

χθεί σωστά. Σε κινητήρες εσωτερικής καύσης με 

εναλλάκτη νερού/νερού-θερμότητας, βεβαιω-

θείτε ότι η βαλβίδα του κυκλώματος ψύξης έχει 

ασφαλιστεί στην ΑΝΟΙΧΤΗ θέση.

Ελέγξτε το λάδι και το καύσιμο ντίζελ και κατό-

πιν βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν απώλειες 

υγρών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιών στο προϊόν!

Για τη θέρμανση του λαδιού/νερού του κινητήρα 

ντίζελ μπορεί να έχει εγκατασταθεί ένας βυθι-

ζόμενος αντιστάτης ή αντιστάτης επαφών με 

τάση τροφοδοσίας 230 V.

7.3 Έλεγχος και περιβάλλον

• Ελέγξτε τις ηλεκτρικές αντλίες ή τις αντλίες ντίζελ 

σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας των δύο 

ειδών αντλιών.

• Εξασφαλίστε επαρκείς αποστάσεις για τη συντή-

ρηση των αντλιών, των κινητήρων, των κουτιών 

και των εγκατεστημένων παρελκόμενων.

• Για την εγκατάσταση του συγκροτήματος πίεσης 

απαιτείται επιφάνεια από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Αυτή η επιφάνεια πρέπει να είναι εντελώς επί-

πεδη και οριζόντια, όπως φαίνεται στον τεχνικό 

φάκελο του έργου, και εξοπλισμένη με μπουλόνια 

με κατάλληλη διάμετρο για το βάρος της ομάδας 

(βλέπε σχ. 4).

• Συνδέστε τα διαφορετικά κυκλώματα στους 

σωλήνες, χωρίς μηχανικές καταπονήσεις, οι 

οποίες μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στον 

εξοπλισμό ή στους σωλήνες.

• Ελέγξτε τη στάθμη υγρών της μονάδας αντλιών 

ντίζελ (λάδι κινητήρα, καύσιμα, νερό ψύξης, υγρό 

μπαταρίας, κ.λ.π.). Αν χρειάζεται, προσαρμόστε 

τις στάθμες σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατί-

θενται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του κινητήρα 

ντίζελ.

Η ομάδα αντλιών μπορεί να συνδεθεί με πολλούς 

τρόπους στη βάση μέσω των ειδικών οπών που 

υπάρχουν στις τέσσερις γωνίες. Η μέθοδος που 

επιλέγεται εξαρτάται από τους περιορισμούς 

μεγέθους, θέσης και εγκατάστασης που διέπουν 

την ηχητική στάθμη και την ένταση κραδασμών. 

Προς αποφυγή μετάδοσης μηχανικών τάσεων 

στο πλαίσιο, διορθώστε την ευθυγράμμιση ανά-

μεσα στα αγκύρια και την επιφάνεια στήριξης με 

μεταλλικές ροδέλες, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος μόλυνσης και βλάβης της 

υγείας!

Στις ομάδες αντλιών ντίζελ, χρησιμοποιήστε 

ένα σύστημα υδατοστεγάνωσης στο δάπεδο του 

δωματίου για να αποφύγετε τυχόν μόλυνση στο 

υπέδαφος λόγω πιθανής απώλειας λαδιού από 

τον κινητήρα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σας συνιστούμε να εξοπλίσετε τον ηλεκτρικό 

πίνακα των αντλιών με ένα σύστημα συναγερμού 

σε περίπτωση βλάβης των αντλιών, ελλιπούς 

ηλεκτρικής τάσης, κ.λ.π.

7.4 Ηλεκτρική σύνδεση

7.4.1 Γενικά

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού!

Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται 

από εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο προ-

σωπικό σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και 

τη νομοθεσία. Η ηλεκτρική τροφοδοσία πρέπει 

να είναι πάντα διαθέσιμη (EN 12845 10.8.1.1).

• Ελέγξτε τον τύπο της ηλεκτρικής τροφοδοσίας 

και τη διαθέσιμη τάση και συγκρίνετέ τα με τα 

στοιχεία των αντλιών, των κινητήρων, των ηλε-

κτρικών πινάκων και των άλλων συσκευών. 

Προτού κάνετε οποιεσδήποτε παρεμβάσεις, 

ελέγξτε τη σύνδεση γείωσης.

• Για τη σύνδεση στα ηλεκτρικά δίκτυα τάσης, 

χρησιμοποιήστε μονοκόμματα καλώδια, χωρίς 

συνδέσμους, αποκλειστικά σχεδιασμένα για την 

αντλητική μονάδα στο χώρο πυρόσβεσης και 

συνδέστε τα πριν από τον διακόπτη κύριας ηλε-

κτρικής τροφοδοσίας των κτιρίων.

• Χρησιμοποιήστε καλώδια με κατάλληλη διάμε-

τρο, των οποίων τα χαρακτηριστικά και οι δια-

στάσεις να ανταποκρίνονται στα ισχύοντα πρό

τυπα IEC και στις προδιαγραφές του προτύπου 

EN 12845.

• Για την προστασία των καλωδίων από την άμεση 

έκθεση σε περίπτωση πυρκαγιάς, τα καλώδια 

πρέπει περνούν μέσα από τους σωλήνες που 

έχουν θαφτεί έξω από το κτίριο ή μέσα από τμή-

ματα του κτιρίου όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς 

είναι μηδαμινός. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τα 

καλώδια πρέπει προστατεύονται επιπρόσθετα 

με πυραντοχή 180 λεπτών.

• Οι συνδέσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τα 

σχεδιαγράμματα συνδεσμολογίας που παρέχο-

νται με τα κουτιά ελέγχου.

• Το κύριο ηλεκτρικό κουτί πρέπει να βρίσκεται 

σε μέρος προστατευμένο από πυρκαγιά, που 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ηλε-

κτρική τροφοδοσία.

• Οι ηλεκτρικές συνδέσεις στο κύριο κουτί πρέπει 

να γίνονται με τέτοιον τρόπο, ώστε να εξασφα-

λίζεται η ηλεκτρική τροφοδοσία του πίνακα 

ελέγχου αντλιών ακόμα και όταν η ηλεκτρική 

τάση άλλων μηχανημάτων διακόπτεται.

• Οι αγωγοί τροφοδοσίας της αντλίας πυρόσβε

σης, που έχουν ταξινομηθεί ως αγωγοί τροφο-

δοσίας ασφαλείας CEI 64.8 – 56, πρέπει να προ-

στατεύονται μόνο από βραχυκυκλώματα και την 

άμεση επαφή.

Δεν πρέπει να προστατεύονται από υπερβολικό 

φορτίο!

• Για την προστασία, ανατρέξτε στις απαιτήσεις 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (σύνδεση γείωσης, 

εξισορρόπηση δυναμικού)

• Συνδέστε τις μπαταρίες για τις αντλίες ντίζελ.

• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις 

έχουν σφιχτεί σωστά. 

7.4.2 Υδραυλική σύνδεση

Συνδέστε τα ακόλουθα κυκλώματα στη δεξαμενή 

άντλησης ή στις δεξαμενές αναρρόφησης, τηρώ-

ντας τις απαιτήσεις που επιβάλει το πρότυπο:

• Κύκλωμα μέτρησης παροχής για τη δοκιμή 

αντλιών. Αν δεν είναι δυνατή η επιστροφή στη 

δεξαμενή, αδειάστε προς την αποχέτευση 

(βλέπε σχ. 5). 

• Σωλήνες επανακυκλοφορίας. Το κύκλωμα επα-

νακυκλοφορίας χρησιμοποιείται για την απο-

τροπή της υπερθέρμανσης και των ζημιών στις 

αντλίες που παραμένουν σε λειτουργία όταν επι-

τυγχάνεται η στάθμη της πίεσης στο σύστημα και 

προτού οι αντλίες απενεργοποιηθούν χειροκί-

νητα από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

• Κύκλωμα τροφοδοσίας σπρίνγκλερ στο δωμάτιο 

του συστήματος πυρόσβεσης.

• Συνδέστε τις κύριες αντλίες και την αντλία jockey 

στο σύστημα πυρόσβεσης σύμφωνα με τις οδη-

γίες του προτύπου EN 12845 και το σχεδιά-

γραμμα εγκατάστασης.

• Συνδέστε την αντλία jockey απευθείας στη δεξα-

μενή νερού χρησιμοποιώντας ένα σωλήνα αναρ-

ρόφησης επαρκών διαστάσεων για την αποφυγή 

προβλημάτων στην αντλία αναρρόφησης.

• Ελέγξτε την αρχική συμπίεση στη δεξαμενή της 

αντλίας jockey και προσαρμόστε την στην τιμή 

της πίεσης που πρέπει να διατηρηθεί στο 

σύστημα σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφο-

νται πάνω στη δεξαμενή ή στο εγχειρίδιο λει-

τουργίας της.

7.4.3 Προστασία του συστήματος

• Στο ειδικό πρότυπο για συστήματα πυρόσβεσης 

περιλαμβάνεται η προστασία από βραχυκυκλώ-

ματα με τη χρήση ασφαλειών υψηλής ισχύος, οι 

οποίες επιτρέπουν τη διέλευση του αρχικού ρεύ-

ματος εκκίνησης ηλεκτρικών κινητήρων για ένα 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 20 δευτερο-

λέπτων. Αυτές οι ασφάλειες βρίσκονται μέσα 

στους πίνακες ελέγχου των ηλεκτρικών αντλιών. 

Δεν παρέχεται θερμική προστασία για τις κύριες 

αντλίες πυρόσβεσης.

• Η θερμική προστασία υπερφόρτωσης της αντλίας 

jockey έχει τοποθετηθεί μέσα στο κουτί ελέγχου 

της. Αυτή πρέπει να βαθμονομηθεί σε μια τιμή 

ελαφρώς υψηλότερη από αυτήν της κατανάλω-

σης ρεύματος ή του ονομαστικού ρεύματος (in) 

του κινητήρα.
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• Το πρότυπο δεν προβλέπει προστασία σε περί

πτωση έλλειψης νερού στις αντλίες. Σε περί-

πτωση έκτακτης ανάγκης, οι αντλίες πρέπει να 

χρησιμοποιούν όλο το διαθέσιμο νερό των δεξα

μενών για την πυρόσβεση. 

• Αν υπάρχουν κινητήρες ντίζελ, ο ηλεκτρονικός 

πίνακας ελέγχου τους διαχειρίζεται τις παραμέ-

τρους λειτουργίας του κινητήρα και τους πιθα-

νούς συναγερμούς. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τους ηλεκτρονικούς 

πίνακες των κινητήρων ντίζελ, δείτε το ειδικό 

εγχειρίδιο λειτουργίας του πίνακα ελέγχου.

Συμβουλές για την εγκατάσταση

• Ανάλογα με τον τύπο εγκατάστασης που έχει 

προγραμματιστεί, η σωστή λειτουργία του 

συγκροτήματος εξασφαλίζεται εφόσον ελεγ

χθούν τα ακόλουθα σημεία: 

• Οι σωλήνες έχουν τοποθετηθεί με τέτοιον 

τρόπο ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση 

αέρα.

• Οι σωλήνες αναρρόφησης ανάμεσα στο σημείο 

εισαγωγής και την αναρρόφηση πρέπει να είναι 

όσο πιο κοντοί γίνεται. Η διάμετρός τους πρέπει 

να είναι κατάλληλη και ίση ή μεγαλύτερη από 

την ελάχιστη διάμετρο που απαιτείται για τη 

διατήρηση της μέγιστης ταχύτητας σύμφωνα με 

το πρότυπο EN 12845. 

• Οι σωλήνες δεν πρέπει να έχουν διαρροές 

ή αέρα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος δυσλειτουργίας στην 

αντλία!

Οι βάνες και οι βαλβίδες πύλης δεν πρέπει να 

τοποθετούνται απευθείας στην αναρρόφηση 

της αντλίας.

• Χρησιμοποιήστε έναν έκκεντρο κώνο όπως 

προβλέπεται στο πρότυπο EN 12845

7.4.4 Μονάδα με θετικό ύψος αναρρόφησης

[Σχ. 6a - 6b]  (Όπως καθορίζεται στο EN 12845, 

σημείο 10.6.2.2)

• Για να επιβεβαιώσετε τις συνθήκες εγκατάστασης 

της μονάδας, ελέγξτε την ελάχιστη στάθμη που 

ισχύει για τις δεξαμενές αποθέματος ή την ελάχι

στη ιστορική στάθμη για σχεδόν ανεξάντλητες 

δεξαμενές.

• Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος των σωλήνων αναρ-

ρόφησης δεν είναι μικρότερη από DN 65 και πως 

η μέγιστη ταχύτητα αναρρόφησης δεν υπερβαίνει 

τα 1,8 m/s.

• Βεβαιωθείτε ότι η τιμή NPSH στην πλευρά αναρ-

ρόφησης της αντλίας είναι τουλάχιστον μεγαλύ

τερη κατά ένα 1 μέτρο από την τιμή NPSH που 

απαιτείται για την παροχή στη μέγιστη θερμο

κρασία νερού.

• Συνδέστε ένα φίλτρο στους σωλήνες αναρρόφη-

σης έξω από τη δεξαμενή νερού, με διάμετρο 

τουλάχιστον 1,5 φορές της ονομαστικής διαμέ-

τρου του σωλήνα το οποίο να μην επιτρέπει την 

εισχώρηση σωμάτων με διάμετρο μεγαλύτερη 

από 5mm.

• Εγκαταστήστε μια βαλβίδα πύλης ανάμεσα στο 

φίλτρο και τη δεξαμενή νερού.

7.4.5 Μονάδα σε λειτουργία αναρρόφησης

[Σχ. 7] (όπως καθορίζεται στο EN 12845, 

σημείο 10.6.2.3)

• Ελέγξτε την ελάχιστη στάθμη που ισχύει για τις 

δεξαμενές αποθέματος ή την ελάχιστη ιστορική 

στάθμη για σχεδόν ανεξάντλητες δεξαμενές.

• Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος των σωλήνων αναρ-

ρόφησης είναι ίση ή μεγαλύτερη από DN 80 και 

βεβαιωθείτε ότι η μέγιστη ταχύτητα αναρρόφη-

σης δεν υπερβαίνει τα 1,5 m/s.

• Βεβαιωθείτε ότι η τιμή NPSH στην πλευρά αναρ-

ρόφησης της αντλίας είναι τουλάχιστον μεγαλύ-

τερη κατά ένα 1 μέτρο από την τιμή NPSH που 

απαιτείται για την παροχή στη μέγιστη θερμο-

κρασία νερού.

• Συμπεριλάβετε ανεξάρτητους σωλήνες εισαγω-

γής για τις αντλίες που υπάρχουν στο χαμηλότερο 

σημείο της κάτω βαλβίδας.

• Συνδέστε ένα φίλτρο στους σωλήνες αναρρόφη-

σης, μπροστά από την κάτω βαλβίδα. Αυτό το 

φίλτρο πρέπει να ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να μπορεί να καθαριστεί χωρίς να πρέπει να 

αδειάσετε τη δεξαμενή. Το φίλτρο πρέπει να έχει 

διάμετρο τουλάχιστον 1,5 φορές της ονομαστι-

κής διαμέτρου του σωλήνα και δεν πρέπει να επι-

τρέπει την εισχώρηση σωμάτων με διάμετρο 

μεγαλύτερη από 5mm.

• Η απόσταση ανάμεσα στον άξονα περιστροφής 

της αντλίας και την ελάχιστη στάθμη νερού δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τα 3,2 μέτρα.

• Όλες οι αντλίες πρέπει να διαθέτουν συσκευές 

αυτόματης αναρρόφησης σύμφωνα με τις απαι-

τήσεις του προτύπου EN 12845, σημείο 10.6.2.4.

7.4.6 Εξερχόμενος αέρας για καύση και ψύξη 

κινητήρα ντίζελ 

(Σχ.  8) (Σχ. 9a – 9b & μεταβλητό) 

Αν το σύστημα έχει συναρμολογηθεί με αντλία 

που κινείται από κινητήρα ντίζελ, τα καυσαέρια 

του κινητήρα πρέπει να απομακρυνθούν προς τα 

έξω μέσω ενός σωλήνα που παρέχεται με κατάλ-

ληλο σιγαστήρα.

Η πίεση επιστροφής απαγορεύεται να υπερβαίνει 

τις συστάσεις για τον εγκατεστημένο τύπο του 

κινητήρα ντίζελ. Ο σωλήνας εξάτμισης πρέπει να 

έχει επαρκές μέγεθος που να συνάδει με το μήκος 

της σωλήνωσης. Ο σωλήνας πρέπει να μονωθεί 

και να εξοπλιστεί με κατάλληλες διατάξεις για την 

προστασία από την ακούσια επαφή με τις καυτές 

επιφάνειες. 

Ο σωλήνας εξάτμισης απαγορεύεται να είναι 

κοντά σε παράθυρα και πόρτες. Επίσης, τα καυ-

σαέρια δεν πρέπει να εισέρχονται ξανά στο 

δωμάτιο αντλιών. 

Ο σωλήνας εξάτμισης πρέπει να προστατεύεται 

από τις καιρικές συνθήκες και δεν πρέπει να επι-

τρέπει την εισαγωγή βρόχινου νερού στο εσωτε-

ρικό του ή την επιστροφή συμπυκνωμάτων στον 

κινητήρα.
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Οι σωλήνες πρέπει να είναι όσο πιο κοντοί γίνεται 

(ιδανικά με μήκος όχι μεγαλύτερο από 5,0 m), 

με τις λιγότερες δυνατές καμπύλες και ακτίνα 

2,5 φορές μικρότερη από τη διάμετρο του 

σωλήνα. 

Οι σωλήνες πρέπει να υποστηρίζονται και πρέπει 

να τοποθετηθεί ένα σύστημα αποστράγγισης 

συμπυκνωμάτων με υλικό κατασκευής ανθεκτικό 

στην οξύτητα του συμπυκνώματος.

Το σύστημα εξαερισμού σε ένα δωμάτιο με 

αντλίες ντίζελ και με εναλλάκτη ψύξης αέρα ή 

αέρα/νερού έχει καθοριστική σημασία. Το 

σύστημα εξαερισμού καθορίζει τη σωστή λει-

τουργία του συστήματος πυρόσβεσης.

Το σύστημα εξαερισμού πρέπει να επιτρέπει την 

έκλυση της θερμότητας του παράγεται κατά τη 

λειτουργία του συστήματος αντλιών ντίζελ, 

καθώς και να διασφαλίζει τη σωστή ροή αέρα για 

την ψύξη του κινητήρα.

Τα ανοίγματα στο δωμάτιο πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τη ροή αέρα που απαιτείται για τον κινη-

τήρα, η οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το 

υψόμετρο. (Ανατρέξτε στα στοιχεία του κατα-

σκευαστή του κινητήρα ντίζελ).

8 Έναρξη χρήσης
Για την πρώτη έναρξη χρήσης, σας συμβουλεύ-

ουμε να προσλάβετε έναν τεχνικό σέρβις από την 

πλησιέστερη αντιπροσωπεία της Wilo ή να επι-

κοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέ-

τησης πελατών.

Η έναρξη χρήσης του συγκροτήματος πρέπει να 

εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό.

8.1 Γενικές προκαταρκτικές εργασίες και έλεγχοι

• Πριν από την πρώτη ενεργοποίηση, ελέγξτε αν η 

καλωδίωση έχει γίνει σωστά, και ειδικότερα η 

σύνδεση της γείωσης.

• Βεβαιωθείτε ότι οι άκαμπτες συνδέσεις δεν σχε-

τίζονται με μηχανικές καταπονήσεις.

• Γεμίστε το σύστημα και, κατά τον οπτικό έλεγχο, 

ψάξτε για πιθανές βλάβες.

• Ανοίξτε τις βαλβίδες πύλης στις πλευρές αναρ-

ρόφησης και στο σωλήνα κατάθλιψης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιών στο προϊόν!

Η ξηρή λειτουργία του συστήματος απαγορεύε-

ται. Η ξηρή λειτουργία καταστρέφει τη στεγανό-

τητα του μηχανικού στυπιοθλίπτη της αντλίας.

• Η δεξαμενή της αντλίας jockey δεν περιέχει 

νερό. Αυξήστε την πίεση κατά 0,5 bar μικρότερη 

από την πίεση εκκίνησης της αντλίας jockey.

• Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη τιμή συμπίεσης του 

δοχείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιών στο προϊόν!

Σφίξτε όλους τους ακροδέκτες τροφοδοσίας 

πριν την έναρξη χρήσης του συγκροτήματος!

Αν πρέπει να διεξάγετε δοκιμές κατά την εγκατά

σταση, βεβαιωθείτε ότι οι αντλίες έχουν γεμίσει 

σωστά με νερό προτού τις ενεργοποιήσετε.

Προτού γεμίσετε τη μονάδα αντλιών με νερό, 

ελέγξτε τη στεγανότητα των εξαρτημάτων, τα 

οποία μπορεί να έχουν χαλαρώσει κατά τη διάρ-

κεια της μεταφοράς και της μεταχείρισής τους.

Μην θέτετε το συγκρότημα στην αυτόματη λει-

τουργία προτού συναρμολογηθεί πλήρως το 

σύστημα πυρόσβεσης σύμφωνα με το πρότυπο. 

Η έναρξη χρήσης ενός ατελούς συστήματος 

πυρόσβεσης αποκλείει τις αξιώσεις παροχής 

εγγύησης.

Διαδικασία για την έναρξη χρήσης

• Κατά τη ρύθμιση της αυτόματης λειτουργίας στο 

σύστημα αντλιών πρέπει να καθορίσετε τις διαδι-

κασίες προγραμμάτων συντήρησης και την αρμο-

διότητα λειτουργίας σε περίπτωση ακούσιας 

εκκίνησης.

• Στα μοντέλα με κινητήρα ντίζελ, πριν τη λειτουρ-

γία, ελέγξτε αν είναι φορτισμένες οι μπαταρίες.

• Για την επιθεώρηση των μπαταριών, εκτελέστε 

τις οδηγίες του κατασκευαστή.

• Οι μπαταρίες δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά σε 

φλόγες και σπινθήρες. Για λόγους ασφαλείας, 

μην στέκεστε πάνω από τις μπαταρίες κατά τη 

λειτουργία, την εγκατάσταση ή την αφαίρεση.

• Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη καυσίμου στις δεξαμε-

νές των κινητήρων ντίζελ είναι σωστή και ενδε-

χομένως προσθέστε λίγο καύσιμο αν οι κινητήρες 

είναι κρύοι.

• Προσέξτε ώστε να μην χύσετε καύσιμο πάνω 

στους κινητήρες ή στα ελαστικά και πλαστικά 

υλικά του συστήματος.

• ΜΗΝ προσθέτετε καύσιμο όταν οι κινητήρες είναι 

ζεστοί.

• Προτού ενεργοποιήσετε τις κύριες αντλίες, ελέγ-

ξτε αν η ευθυγράμμιση κινητήρα-αντλίας είναι 

σωστή. Τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας του ειδι-

κού εγχειριδίου που παρέχεται μαζί με τις 

αντλίες. Οι εργασίες ευθυγράμμισης κινητήρα-

αντλίας πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο 

προσωπικό.

• Αν το συγκρότημα παραδίδεται με αντλίες τοπο-

θετημένες σε ξεχωριστό πλαίσιο βάσης, πρέπει 

να στερεώσετε όλα τα πλαίσια βάσης στο έδαφος 

και να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην ευθυ-

γράμμιση των πολλαπλών κατάθλιψης.

• Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από εξειδι-

κευμένους τεχνικούς. 

8.2 Συγκρότημα κάτω από το φορτίο νερού

Για την έναρξη χρήσης ενός συστήματος που έχει 

εγκατασταθεί κάτω από το φορτίο νερού, εκτελέ-

στε τις παρακάτω εργασίες:

• Βεβαιωθείτε ότι είναι ανοιχτή η βαλβίδα εξαερι-

σμού όλων των αντλιών.

• Κλείστε τις βάνες στην πλευρά κατάθλιψης των 

αντλιών.

• Ανοίξτε αργά τις βάνες στην πλευρά κατάθλιψης 

και ελέγξτε αν εξέρχεται νερό από τα κυκλώματα 

εξαέρωσης όλων των αντλιών.
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• Ενεργοποιήστε για λίγο τις αντλίες χρησιμοποιώ-

ντας τη χειροκίνητη λειτουργία. 

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει αέρας στα κυκλώ-

ματα και τις αντλίες.

• Επαναλάβετε τη διαδικασία ώσπου να βεβαιω-

θείτε ότι έχει αφαιρεθεί όλος ο αέρας από το 

σωλήνα.

• Κλείστε την τάπα εξαερισμού της αντλίας jockey. 

• Ανοίξτε εντελώς τις βάνες στην αναρρόφηση και 

την κατάθλιψη. 

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στη 

ροή νερού (παρουσία βρωμιάς, στερεά σώματα, 

κλπ.).

8.3 Συγκρότημα πάνω από το φορτίο νερού 

(αναρρόφηση)

Για την έναρξη χρήσης ενός συστήματος που έχει 

εγκατασταθεί πάνω από τη στάθμη του φορτίου 

νερού, εκτελέστε τις παρακάτω εργασίες: 

• Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα εξαερισμού όλων των 

αντλιών είναι ανοιχτή. 

• Κλείστε τις βάνες στην πλευρά κατάθλιψης των 

αντλιών.

• Γεμίστε τις κύριες αντλίες μέσω των κυκλωμάτων 

των δεξαμενών αναρρόφησης.

• Γεμίστε την αντλία jockey μέσω του καπακιού 

πλήρωσης τηρώντας τις οδηγίες που παρατίθε-

νται στο εγχειρίδιο λειτουργίας. 

• Ενεργοποιήστε για λίγο τις αντλίες χρησιμοποιώ-

ντας τη χειροκίνητη λειτουργία. 

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει αέρας στα κυκλώ-

ματα και τις αντλίες.

• Επαναλάβετε τη διαδικασία ώσπου να βεβαιω-

θείτε ότι έχει αφαιρεθεί όλος ο αέρας από το 

σωλήνα. 

• Ανοίξτε εντελώς τις βάνες στην αναρρόφηση και 

την κατάθλιψη.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στη 

ροή νερού (παρουσία βρωμιάς, στερεά σώματα, 

κλπ.).

8.4 Λειτουργία ελέγχου

8.4.1 Έναρξη χρήσης της κύριας ηλεκτρικής αντλίας 

• Βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει σωστά όλες οι 

υδραυλικές, μηχανικές και ηλεκτρικές συνδέσεις 

που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο. 

• Σιγουρευτείτε ότι είναι ανοιχτές οι βάνες στην 

πλευρά αναρρόφησης και κατάθλιψης της 

αντλίας. 

• Βεβαιωθείτε ότι η αντλία είναι ενεργοποιημένη 

και γεμάτη με νερό. 

• Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τροφοδοσία συμ-

φωνεί με τα στοιχεία ηλεκτρικής τροφοδοσίας 

που αναγράφονται στην ετικέτα και ότι έχει συν

δεθεί η τριφασική ηλεκτρική τροφοδοσία. 

Τηρείτε τις οδηγίες έναρξης χρήσης που περιέ-

χονται στο εκάστοτε εγχειρίδιο του ηλεκτρονικού 

πίνακα των ηλεκτρικών αντλιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιών στο προϊόν!

Για την αποφυγή της υπερθέρμανσης, που μπο-

ρεί να προκαλέσει ζημιές στις κύριες αντλίες, 

ελέγχετε πάντοτε μέσω του κυκλώματος επα

νακυκλοφορίας αν η παροχή νερού συμφωνεί 

με τις οδηγίες που υπάρχουν στο τεχνικό εγχει

ρίδιο της αντλίας. Αν εμφανιστούν προβλήματα 

στο κύκλωμα επανακυκλοφορίας ή αν δεν δια

σφαλίζεται η απαιτούμενη, ελάχιστη στάθμη για 

τις δοκιμές, την εκκίνηση και τη λειτουργία της 

αντλίας, ανοίξτε άλλα κυκλώματα (για παρά-

δειγμα, τον μετρητή παροχής, τη βαλβίδα για 

τον έλεγχο της στεγανότητας της βαλβίδας 

πύλης, τη βαλβίδα αποστράγγισης, κλπ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιών στο προϊόν!

Βεβαιωθείτε ότι δεν ισχύει κανένα από τα ακό-

λουθα σημεία. Σε διαφορετική περίπτωση, στα-

ματήστε αμέσως την αντλία, επιδιορθώστε τα 

αίτια των δυσλειτουργιών και κατόπιν ενεργο

ποιήστε την ξανά (ανατρέξτε επίσης στο κεφά-

λαιο «Βλάβες, αιτίες και λύσεις"): 

• Τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα έρχονται σε 

επαφή με τα σταθερά εξαρτήματα 

• Ασυνήθιστοι θόρυβοι και κραδασμοί

• Χαλαρά μπουλόνια

• Υψηλή θερμοκρασία στο περίβλημα του κινη-

τήρα

• Διαφορές στο ρεύμα σε κάθε φάση

• Διαρροές στο μηχανικό στυπιοθλίπτη

Οι κραδασμοί, οι θόρυβοι και οι υπερβολικές 

θερμοκρασίες μπορεί να οφείλονται στη λανθα

σμένη ευθυγράμμιση του συνδέσμου κινητήρα/

αντλίας.

8.4.2 Έναρξη χρήσης της κύριας αντλίας ντίζελ 

• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι υδραυλικές, μηχανικές 

και ηλεκτρικές συνδέσεις έχουν γίνει σύμφωνα 

με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.

• Σιγουρευτείτε ότι είναι ανοιχτές οι βάνες στην 

πλευρά αναρρόφησης και κατάθλιψης της 

αντλίας. 

• Βεβαιωθείτε ότι η αντλία είναι ενεργοποιημένη 

και γεμάτη με νερό και εξαερώστε την μέσω του 

κρουνού στο κέλυφός της.

• Ελέγξτε αν η τάση τροφοδοσίας συμφωνεί με τα 

στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα, καθώς 

και αν υπάρχει.

• Βεβαιωθείτε ότι το καύσιμο είναι συμβατό με τον 

κινητήρα και κατόπιν ελέγξτε αν το δοχείο καυσί-

μου είναι γεμάτο (μπορείτε να δείτε τη στάθμη 

καυσίμου μέσα στο δοχείο στον σωλήνα ένδειξης 

κοντά στο δοχείο).

• Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις των σωλήνων 

έχουν γίνει σωστά, χωρίς να υπάρχει σύνδεση 

ανάμεσα στο δοχείο και τον κινητήρα.

• Σιγουρευτείτε ότι το ηλεκτρικό, πλωτό καλώδιο 

του δοχείου έχει συνδεθεί σωστά στον ηλεκτρικό 

πίνακα ελέγχου της αντλίας ντίζελ.

• Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού και ψυκτικού του κινη-

τήρα.
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• Αν η ψύξη των κινητήρων γίνεται με νερό μέσω 

θερμαντήρα ή εναλλάκτη θερμότητας, κάντε 

συγκεκριμένους ελέγχους που καθορίζονται στο 

εγχειρίδιο λειτουργίας του κινητήρα. 

Για να συμπληρώσετε τη στάθμη υγρών, χρησι-

μοποιήστε λάδια και ψυκτικά που παρατίθενται 

στα εγχειρίδια λειτουργίας των κινητήρων ντίζελ 

τα οποία επισυνάπτονται στο παρόν εγχειρίδιο 

λειτουργίας.

Ακολουθήστε τις διαδικασίες έναρξης χρήσης 

που περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του 

κουτιού της αντλίας ντίζελ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιών στο προϊόν!

Για την αποφυγή της υπερθέρμανσης, που μπο-

ρεί να προκαλέσει ζημιές στις κύριες αντλίες, 

ελέγχετε πάντοτε μέσω του κυκλώματος επα-

νακυκλοφορίας αν η παροχή νερού συμφωνεί 

με τις απαιτήσεις του τεχνικού φυλλαδίου της 

αντλίας. Αν υπάρχουν προβλήματα στο 

κύκλωμα επανακυκλοφορίας ή αν δεν διασφα-

λίζεται η ελάχιστη στάθμη παροχής για τις δοκι-

μές, την εκκίνηση και τη λειτουργία των 

αντλιών, ανοίξτε άλλα κυκλώματα (για παρά-

δειγμα, τον μετρητή παροχής, τη βαλβίδα για 

τον έλεγχο της στεγανότητας της βαλβίδας 

πύλης, τη βαλβίδα αποστράγγισης, κλπ.).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος λανθασμένης αντί-

δρασης του χειριστή!

Ο μοχλός επιτάχυνσης του κινητήρα είναι κλει-

δωμένος. Για το λόγο αυτό, ο κινητήρας ξεκινά 

πάντα στις μέγιστες στροφές!

Αφήστε την αντλία να λειτουργήσει για 20 λεπτά 

για να ελέγξετε αν οι στροφές κινητήρα είναι 

συμβατές με τα στοιχεία που υπάρχουν στην 

ετικέτα του συγκροτήματος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιών στο προϊόν!

Βεβαιωθείτε ότι δεν ισχύει κανένα από τα ακό-

λουθα σημεία. Σε διαφορετική περίπτωση, στα-

ματήστε αμέσως την αντλία, επιδιορθώστε τα 

αίτια των δυσλειτουργιών και κατόπιν ενεργο-

ποιήστε την ξανά (ανατρέξτε επίσης στο κεφά-

λαιο «Βλάβες, αιτίες και λύσεις"): 

• Τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα έρχονται σε 

επαφή με τα σταθερά εξαρτήματα

• Ασυνήθιστοι θόρυβοι και κραδασμοί

• Χαλαρά μπουλόνια

• Υψηλή θερμοκρασία στο περίβλημα του κινη-

τήρα

• Καυσαέρια στο δωμάτιο αντλιών

• Διαρροή στο μηχανικό στυπιοθλίπτη

Οι κραδασμοί, οι θόρυβοι και οι υπερβολικές 

θερμοκρασίες μπορεί να οφείλονται στη λανθα-

σμένη ευθυγράμμιση του συνδέσμου κινητήρα/

αντλίας.

8.4.3 Έναρξη χρήσης αντλίας jockey

Χειροκίνητη εκκίνηση

Τηρείτε τις οδηγίες έναρξης χρήσης που υπάρ-

χουν στο εγχειρίδιο του κουτιού της αντλίας 

jockey.

Αν η φορά περιστροφής δεν είναι σωστή, απε-

νεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία του 

κουτιού και αντιμεταθέσετε δύο από τις τρεις 

θέσεις φάσεων στη γραμμή τροφοδοσίας του 

πίνακα ελέγχου. Μην κάνετε αντιμετάθεση του 

κιτρινοπράσινου καλωδίου σύνδεσης γείωσης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος δυσλειτουργίας!

Κάντε αλλαγές στην αντλία jockey που διατηρεί 

την πίεση στην εγκατάσταση. Για παράδειγμα 

εισάγετε ένα διάφραγμα ή μια βαλβίδα για να 

διασφαλίσετε ότι ακόμη και αν ανοίξει μόνο ένα 

σπρίνγκλερ, η αντλία jockey δεν θα αντισταθμί-

σει αυτό το γεγονός.

Για αλλαγές στις αντλίες jockey, δείτε τις χαρα-

κτηριστικές καμπύλες των διαφορετικών 

μοντέλων αντλιών που παρατίθενται στον 

κατάλογο. 

Αν εμφανιστούν προβλήματα κατά την εκκίνηση 

των αντλιών, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Βλάβες, 

αιτίες και λύσεις» του κουτιού της αντλίας jockey 

και στα εγχειρίδια λειτουργίας των αντλιών.

8.4.4 Πλήρωση του συστήματος

Αν δεν έχει πληρωθεί το σύστημα, χρησιμοποιή-

στε την αντλία jockey αφότου βεβαιωθείτε ότι 

έχουν γίνει σωστά οι εργασίες που περιγράψαμε 

στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Σε αυτή τη φάση, ανοίξτε έναν ή περισσότερους 

σωλήνες αποστράγγισης στο κύκλωμα σπρίν-

γκλερ για την εξαέρωση του συστήματος.

Θέστε σε λειτουργία την αντλία jockey. Το 

σύστημα γεμίζει αργά και ταυτόχρονα αποβάλλει 

αέρα. Μόλις αρχίσει να ρέει το νερό από τους 

σωλήνες αποστράγγισης, κλείστε τους και περι-

μένετε μέχρι να επιτευχθεί η προκαθορισμένη 

πίεση και να σταματήσει η αντλία jockey. Αν η 

αντλία δεν σταματήσει, ελέγξτε αν υπάρχουν 

διαρροές και ελέγξτε ξανά τη βαθμονόμηση του 

διακόπτη πίεσης που ελέγχει την αντλία.

Μόλις η μονάδα προσεγγίσει την ονομαστική 

πίεση, η οποία πρέπει να είναι υψηλότερη από 

την αυτόματη πίεση εκκίνησης της κύριας 

αντλίας, περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί 

η πίεση και κατόπιν ενεργοποιήστε το σύστημα 

στην αυτόματη λειτουργία.
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8.4.5 Αυτόματος έλεγχος λειτουργίας

Κύρια ηλεκτρική αντλία

Πριν από τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι το 

κύκλωμα επιστροφής στο δοχείο είναι κλειστό 

και ότι το κύριο κύκλωμα πίεσης επαρκεί για την 

αποφυγή της ακούσιας εκκίνησης της αντλίας. 

Εκκινήστε το συγκρότημα αυτόματα χρησιμοποι-

ώντας έναν διακόπτη πίεσης τη φορά για να ελέγ-

ξετε τη σωστή λειτουργία των δύο διακοπτών. 

Κλείστε τη βάνα (θέση 2, σχ. 10) και ανοίξτε τη 

βάνα (θέση 1, σχ. 10) για την ολοκλήρωση και την 

επαναφορά της πίεσης του κυκλώματος. Κατόπιν 

ακολουθήστε τις οδηγίες του πίνακα αντλίας για 

την επιβεβαίωση της σωστής αυτόματης λειτουρ-

γίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιών στο προϊόν!

Για την αποφυγή της υπερθέρμανσης, που μπο-

ρεί να προκαλέσει ζημιές στις κύριες αντλίες, 

ελέγχετε πάντοτε μέσω του κυκλώματος επα-

νακυκλοφορίας αν η παροχή νερού συμφωνεί 

με τις απαιτήσεις του τεχνικού φυλλαδίου της 

αντλίας. Αν υπάρχουν προβλήματα στο 

κύκλωμα επανακυκλοφορίας ή αν δεν διασφα-

λίζεται η ελάχιστη στάθμη παροχής για τις δοκι-

μές, την εκκίνηση και τη λειτουργία των 

αντλιών, ανοίξτε άλλα κυκλώματα (για παρά-

δειγμα, τον μετρητή παροχής, τη βαλβίδα για 

τον έλεγχο της στεγανότητας της βαλβίδας 

πύλης, τη βαλβίδα αποστράγγισης, κλπ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος δυσλειτουργίας!

Προτού απομακρυνθείτε από την εγκατάσταση 

και/ή μετά από χειροκίνητη διακοπή, θυμηθείτε 

να επαναφέρετε το σύστημα στην αυτόματη λει-

τουργία (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του κουτιού).

Σε διαφορετική περίπτωση το σύστημα πυρό-

σβεσης είναι απενεργοποιημένο!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος δυσλειτουργίας!

Αν η πίεση στο σύστημα δεν έχει επανέλθει στο 

επίπεδο εκκίνησης των διακοπτών κύριας 

αντλίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του κουτιού 

για τη χειροκίνητη εκκίνηση της αντλίας.

Έλεγχος της αυτόματης εκκίνησης με πλωτηρο-

διακόπτη (ηλεκτρικές αντλίες σε λειτουργία 

αναρρόφησης)

• Αδειάστε τη δεξαμενή αναρρόφησης (ή προσο-

μοιώστε την ενέργεια αυτή) για να εκκινήσετε την 

ηλεκτρική αντλία μέσω του σήματος πλωτήρα. 

• Κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες του κουτιού 

αντλίας για να ελέγξετε τη σωστή αυτόματη λει-

τουργία.

Αντλία με κινητήρα ντίζελ

Πριν από τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι το 

κύκλωμα επιστροφής στο δοχείο είναι κλειστό 

και ότι το κύριο κύκλωμα πίεσης επαρκεί για την 

αποφυγή της ακούσιας εκκίνησης της αντλίας.

Κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες του κουτιού 

αντλίας για να ρυθμίσετε μόνο την αντλία ντίζελ 

στην αυτόματη λειτουργία.

Εκκινήστε αυτόματα το συγκρότημα χρησιμοποι

ώντας έναν διακόπτη πίεσης τη φορά για να ελέγ

ξετε τη σωστή λειτουργία των δύο διακοπτών. 

Κλείστε τη βάνα (θέση 1, σχ. 10) και ανοίξτε το 

σωλήνα εκροής (θέση 2, σχ. 10) για την εκκίνηση 

της αντλίας. 

Κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες του πίνακα 

αντλίας για την επιβεβαίωση της σωστής αυτόμα

της λειτουργίας της αντλίας ντίζελ.

Κλείστε τη βάνα (θέση 2, σχ. 10) και ανοίξτε τη 

βάνα (θέση 1, σχ. 10) για την ολοκλήρωση της 

δοκιμής και την επαναφορά της πίεσης κυκλώμα

τος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιών στο προϊόν!

Για την αποφυγή της υπερθέρμανσης, που μπο-

ρεί να προκαλέσει ζημιές στις κύριες αντλίες, 

ελέγχετε πάντοτε μέσω του κυκλώματος επα

νακυκλοφορίας αν η παροχή νερού συμφωνεί 

με τις απαιτήσεις του τεχνικού φυλλαδίου της 

αντλίας. Αν υπάρχουν προβλήματα στο 

κύκλωμα επανακυκλοφορίας ή αν δεν διασφα

λίζεται η ελάχιστη στάθμη παροχής για τις δοκι

μές, την εκκίνηση και τη λειτουργία των 

αντλιών, ανοίξτε άλλα κυκλώματα (για παρά-

δειγμα, τον μετρητή παροχής, τη βαλβίδα για 

τον έλεγχο της στεγανότητας της βαλβίδας 

πύλης, τη βαλβίδα αποστράγγισης, κλπ.)

Έλεγχος της αυτόματης εκκίνησης με πλωτηρο

διακόπτη (αντλία ντίζελ σε λειτουργία αναρρό-

φησης)

• Αδειάστε τη δεξαμενή αναρρόφησης (ή προσο-

μοιώστε την ενέργεια αυτή) για να εκκινήσετε την 

ηλεκτρική αντλία μέσω του σήματος πλεύσης.

• Κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες του πίνακα 

αντλίας για την επιβεβαίωση της σωστής αυτόμα

της λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος δυσλειτουργίας!

Αν η πίεση στο σύστημα δεν έχει επανέλθει στο 

επίπεδο εκκίνησης των διακοπτών κύριας 

αντλίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του κουτιού 

για τη χειροκίνητη εκκίνηση της αντλίας.
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9 Συντήρηση
Το σύστημα πυρόσβεσης είναι ένας εξοπλισμός 

ασφαλείας για την προστασία των κτιρίων και των 

ανθρώπων. Επομένως, οι πιθανές τροποποιήσεις 

και οι επισκευές που επηρεάζουν την απόδοσή 

του πρέπει να γίνονται με τέτοιον τρόπο, ώστε να 

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πρόκλησης ανεπα-

νόρθωτων βλαβών.

Απομονώστε τις αντλίες τη μια μετά την άλλη 

μέσω των διακοπτών επιλογής των ηλεκτρικών 

πινάκων και μέσω των βαλβίδων διακοπής που 

παρέχονται για το σκοπό αυτό.

Απαγορεύστε την πρόσβαση στο δωμάτιο 

αντλιών σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμών!

Το προσωπικό πρέπει να φορά πάντα ατομικό 

προστατευτικό εξοπλισμό. Η συντήρηση πρέπει 

να διεξάγεται ΜΟΝΟ από εξειδικευμένο προ-

σωπικό. Αν δεν σας έχουν δοθεί οδηγίες θα 

πρέπει να επικοινωνείτε πάντοτε με τον προ-

μηθευτή ή το έμπειρο προσωπικό. 

Απαγορεύεται να εκτελείτε μόνοι σας εργασίες 

για τις οποίες χρειάζονται περισσότερα από ένα 

άτομα. 

Μην αφαιρείτε το προστατευτικό των περιστρε-

φόμενων εξαρτημάτων, των ιμάντων, των καυ-

τών επιφανειών κλπ. Απαγορεύεται να αφήνετε 

εργαλεία ή αποσυναρμολογημένα μέρη του 

συγκροτήματος πάνω ή γύρω από αυτό. 

Απαγορεύεται να αφαιρείτε το προστατευτικό 

των ηλεκτροφόρων εξαρτημάτων. Αποτρέψτε 

κάθε πιθανότητα πρόσβασης στους διακόπτες 

απομόνωσης της εγκατάστασης και των δευτε-

ρευόντων συστημάτων όπου θα γίνους εργα-

σίες. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιών στο προϊόν!

Το συγκρότημα ΔΕΝ έχει εξοπλιστεί με στοπ 

κινδύνου. Οι κύριες αντλίες μπορούν να σταμα-

τήσουν να λειτουργούν μόνο χειροκίνητα με 

απενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας.

Για το λόγο αυτό, πριν κάνετε οποιεσδήποτε 

παρεμβάσεις στις αντλίες, βεβαιωθείτε ότι δια-

θέτετε το κλειδί λειτουργίας (αν υπάρχει) των 

αυτόματων/χειροκίνητων διακοπτών. 

Ανοίξτε τον γενικό διακόπτη μόνωσης στον ηλε-

κτρικό πίνακα της συγκεκριμένης αντλίας. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού!

Σε περίπτωση παρεμβάσεων με ανοιχτή την 

πόρτα του πίνακα ελέγχου, οι ακροδέκτες εισό-

δου της γραμμής τροφοδοσίας και εκείνοι της 

απομακρυσμένης μετάδοσης συναγερμών μπο-

ρεί να συνεχίζουν να είναι υπό τάση ακόμη και 

μετά το άνοιγμα του κύριου διακόπτη μόνωσης.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού!

Αν θέλετε να κάνετε παρεμβάσεις στον κινη

τήρα ντίζελ, σάς συνιστούμε να αποσυνδέσετε 

τον θετικό ακροδέκτη της μπαταρίας για την 

αποφυγή ακούσιων εκκινήσεων. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού!

Προτού αλλάξετε το λάδι κινητήρα, βεβαιωθείτε 

ότι η θερμοκρασία είναι κάτω από 60 °C. Σε 

κινητήρες ψύξης νερού, αφαιρέστε πολύ αργά 

το καπάκι του θερμαντήρα ή τον εναλλάκτη 

θερμότητας. Τα συστήματα ψύξης είναι κανο-

νικά υπό πίεση και υπάρχει κίνδυνος εκτόξευ

σης καυτών υγρών. Ελέγξτε τη σωστή στάθμη 

των υγρών κινητήρα (λάδι/νερό), καθώς και αν 

έχουν σφιχτεί σωστά οι τάπες στα κυκλώματα 

νερού και λαδιού.

Απαγορεύεται να προσθέτετε ψυκτικό σε έναν 

κινητήρα που έχει υπερθερμανθεί. Αφήστε τον 

πρώτα να κρυώσει!

Σε κινητήρες ντίζελ με εναλλάκτη νερού/νερού-

θερμότητας, βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες του 

κυκλώματος ψύξης έχουν ασφαλιστεί στην 

ανοιχτή θέση. Ελέγξτε τους σωλήνες ντίζελ και 

λαδιού και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρ

ροές υγρών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για τη θέρμανση νερού των κινητήρων λαδιού/

ντίζελ μπορείτε να εγκαταστήσετε μια βυθιζό

μενη αντίσταση ή μια αντίσταση επαφής με τάση 

230V.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς και 

τραυματισμών!

Η σύνδεση και η αποσύνδεση της μπαταρίας 

μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία σπινθή

ρων. 

Απαγορεύεται να συνδέετε και να αποσυνδέετε 

τα καλώδια της μπαταρίας ενόσω ο κινητήρα 

είναι σε λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Καυτός κινητήρας ντίζελ και καυτές επιφάνειες 

σωλήνα εξάτμισης.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος έκρηξης!

Κατά τη φόρτιση των μπαταριών της αντλίας 

ντίζελ μπορεί να δημιουργηθούν ενδεχομένως 

εκρηκτικά αέρια. Αποφεύγετε τις φλόγες και 

τους σπινθήρες. 

Απαγορεύεται να αφήνετε εύφλεκτα υγρά ή 

πανιά εμποτισμένα με με τέτοια υγρά γύρω από 

τη μονάδα αντλιών και τις ηλεκτρικές συσκευές. 

Μην καπνίζετε

και

μην χρησιμοποιείτε φλόγες κατά την αλλαγή 

του λαδιού του κινητήρα ή κατά τον εφοδιασμό 

καυσίμων.
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Τα συγκροτήματα που εγκαθίστανται σύμφωνα 

με αυτές τις οδηγίες λειτουργούν κανονικά και 

χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση. Οι επιθεωρή-

σεις και οι περιοδικοί έλεγχοι προβλέπονται και 

καθορίζονται από το πρότυπο EN 12845 για τη 

διατήρηση της απόδοσης του συστήματος πυρό-

σβεσης και των πιεστικών συγκροτημάτων. Ανα-

τρέξτε στο εβδομαδιαίο, μηνιαίο, τριμηνιαίο, 

εξαμηνιαίο, ετήσιο, τριετές και δεκαετές πρό-

γραμμα επιθεωρήσεων και ελέγχων που προβλέ-

πεται από το πρότυπο EN 12845.

Η συντήρηση πρέπει να γίνεται από εξειδικευ

μένο προσωπικό.

9.1 Γενικές προϋποθέσεις για συντήρηση

• Γενική επιθεώρηση της μονάδας (συμπεριλαμβα-

νομένης της παροχής νερού και της ηλεκτρικής 

τροφοδοσίας) για τον έλεγχο των εμφανών κατα-

στάσεων όλων των εξαρτημάτων

• Γενικός καθαρισμός

• Έλεγχος στεγανότητας των βαλβίδων αντεπι-

στροφής

• Έλεγχος της παραμετροποίησης λειτουργίας του 

ηλεκτρικού πίνακα

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των πιλοτικών 

φώτων συναγερμού πάνω στον πίνακα ελέγχου

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας του συναγερ-

μού ελάχιστης στάθμης δεξαμενής/πηγαδιού

• Έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων για να δια-

πιστωθεί ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ζημιών 

μόνωσης, καψίματος και λυσίματος των ακροδε-

κτών

• Ελέγξτε την αντίσταση μόνωσης των ηλεκτρικών 

κινητήρων. Όταν έχει κρύο, ένας κινητήρας 

χωρίς βλάβες στη μόνωση πρέπει να έχει αντί

σταση μεγαλύτερη από 1000 megohm.

• Ελέγξτε την αρχική συμπίεση των δοχείων μεμ-

βράνης.

• Δείτε επίσης τις ειδικές εργασίες που περιγρά-

φονται στα ειδικά εγχειρίδια λειτουργίας των 

διαφορετικών εξαρτημάτων του συγκροτήματος.

• Ελέγξτε αν υπάρχει σε στοκ ο ελάχιστος εξοπλι

σμός σέρβις, που απαιτείται από το πρότυπο 

EN 12845 για τη γρήγορη επαναφορά του συστή-

ματος στην πλήρως λειτουργική κατάσταση σε 

περίπτωση βλάβης.

• Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του συναγερμού 

ελάχιστης στάθμης καυσίμου.

• Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία της αντίστασης 

θερμαντήρα λαδιού κινητήρα.

• Ελέγξτε τη στάθμη φόρτισης μπαταρίας και την 

απόδοση του φορτιστή μπαταρίας.

• Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία της ηλεκτρομαγνη-

τικής βαλβίδας διακοπής (σχ. 11).

• Ελέγξτε τη στάθμη και το ιξώδες ψυκτικού λαδιού 

της αντλίας. 

• Ελέγξτε το κύκλωμα αναρρόφησης (ειδικά τη 

μονάδα πάνω από το επίπεδο φορτίου νερού).

Κατά τη διάρκεια όλων των ελέγχων πρέπει να 

ελέγχετε τα παρακάτω σημεία: 

a) Όλες τις διαφορετικές τιμές πίεσης του 

μανόμετρου για το νερό και τον αέρα στο κτίριο, 

τις τιμές πίεσης των κύριων σωλήνων και των 

δεξαμενών πίεσης.

b)Όλες τις στάθμες νερού στις δεξαμενές 

αποθέματος, τα ποτάμια, τα κανάλια και τις 

λίμνες (συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών 

αναρρόφησης αντλιών και των υπό πίεση 

δεξαμενών).

c) Τη σωστή θέση όλων των κύριων βαλβίδων 

πύλης.

9.2 Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης αντλίας

Οι έλεγχοι στις αυτόματες αντλίες πρέπει να 

συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω: 

a) Ελέγξτε το λάδι κινητήρα και τη στάθμη 

καυσίμου.

b)Μειώστε την πίεση νερού στη συσκευή εκκίνησης 

και προσομοιώστε με τον τρόπο αυτό ένα αίτημα 

αυτόματης εκκίνησης (βλ. κεφάλαιο 8).

c) Όταν η αντλία εκκινήσει πρέπει να ελέγξετε και 

να καταγράψετε την πίεσης εκκίνησης.

d) Ελέγξτε την πίεση λαδιού στην αντλία ντίζελ και 

τη ροή νερού του κυκλώματος ψύξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος δυσλειτουργίας στην 

αντλία!

Η προσθήκη καυσίμου και άλλων υγρών πρέπει 

να γίνεται πάντα μετά από την εκτέλεση των 

ελέγχων.

9.3 Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης αντλίας ντίζελ

Μετά τον έλεγχο της εκκίνησης, οι κινητήρες ντί-

ζελ πρέπει να ελεγχθούν ως εξής: 

a) Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει για 

20 λεπτά, ή για το χρονικό διάστημα που 

συνιστάται από τον κατασκευαστή. Κατόπιν, 

θέστε τον εκτός λειτουργίας και επανεκκινήστε 

τον αμέσως χρησιμοποιώντας το κουμπί ελέγχου 

«χειροκίνητη εκκίνηση».

b) Ελέγξτε τη στάθμη νερού στο κύριο κύκλωμα 

ψύξης.

Κατά τη δοκιμή πρέπει να ελέγξετε την πίεση 

λαδιού, τη θερμοκρασία κινητήρα και τη ροή 

ψυκτικού. 

Στη συνέχεια ελέγξτε τους σωλήνες λαδιού και 

κάντε έναν γενικό έλεγχο για να τυχόν διαρροές 

καυσίμου, ψυκτικού ή καυσαερίων.

9.4 Περιοδικοί έλεγχοι

Μηνιαίοι έλεγχοι

Ελέγξτε τη στάθμη και την πυκνότητα του ηλε

κτρολύτη όλων των στοιχείων μπαταρίας μολύ-

βδου (καθώς και των μπαταριών εκκίνησης κινη-

τήρων ντίζελ και των μπαταριών που 

χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρική τροφοδοσία 

του ηλεκτρικού πίνακα ελέγχου). Αν η πυκνότητα 

είναι χαμηλή, ελέγξτε το φορτιστή μπαταρίας και, 

αν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την ελατ-

τωματική μπαταρία.
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Τριμηνιαίοι έλεγχοι 

Πρέπει να γίνονται το πολύ κάθε 13 εβδομάδες

Πρέπει να συντάξετε μια αναφορά επιθεώρησης, 

να την υπογράψετε και να την παραδώσετε στον 

τελικό χρήστη. Η αναφορά αυτή πρέπει να περιέ-

χει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις 

διεξαχθείσες ή προγραμματισμένες διαδικασίες 

και αναλυτικές πληροφορίες για τους εξωτερι-

κούς παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες, 

που μπορεί να επηρέασαν τα αποτελέσματα.

Ελέγξτε τους σωλήνες και τα στηρίγματα για 

τυχόν σημεία διάβρωσης και προστατεύστε τα, αν 

χρειάζεται.

Ελέγξτε τους σωλήνες ως προς τη σωστή σύνδεση 

γείωσης.

Οι σωλήνες σπρίνγκλερ δεν μπορούν να χρησι

μοποιηθούν για τη σύνδεση γείωσης του ηλεκτρι-

κού εξοπλισμού. Αφαιρέστε όλες αυτές τις συν-

δέσεις και εφαρμόστε εναλλακτικές λύσεις.

Ελέγξτε την παροχή νερού σε όλους τους σταθ-

μούς ελέγχου του συστήματος. Οι αντλίες θα 

πρέπει να εκκινούνται αυτόματα, ενώ οι τιμές 

πίεσης και η μετρημένη παροχή δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη από τις αναφερόμενες τιμές του 

έργου. Πρέπει να καταγράφονται όλες οι αλλαγές.

Ελέγξτε αν λειτουργούν όλες οι βαλβίδες που 

τροφοδοτούν τα σπρίνγκλερ με νερό. Κατόπιν, 

επαναφέρετέ τις στην κανονική θέση λειτουργίας 

τους. Κάντε την ίδια διαδικασία για όλες τις βαλ-

βίδες παροχής νερού, τις βαλβίδες ελέγχου και 

συναγερμού και όλες τις τοπικές ή βοηθητικές 

βαλβίδες.

Ελέγξτε την ποσότητα και τη σωστή συσκευασία 

όλων των αποθεματικών ανταλλακτικών.

Εξαμηνιαίοι έλεγχοι

Πρέπει να γίνονται το πολύ κάθε 6 μήνες

Ελέγξτε το σύστημα συναγερμού και το απομα-

κρυσμένο σύστημα συναγερμού και αναφέρετε τα 

αποτελέσματα στον κεντρικό επόπτη.

Ετήσιοι έλεγχοι

Πρέπει να γίνονται το πολύ κάθε 12 μήνες

Ελέγξτε την απόδοση όλων των αντλιών υπό 

πλήρες φορτίο (με τη σύνδεση ανάμεσα στους 

σωλήνες ελέγχου προς την κατάθλιψη της 

αντλίας) για να ελέγξετε ??αν οι τιμές πίεσης/

παροχής συμφωνούν με αυτές που αναγράφονται 

στην πινακίδα τύπου της αντλίας.

Λάβετε υπόψη τυχόν απώλειες πίεσης στους 

σωλήνες τροφοδοσίας και τις βαλβίδες ανάμεσα 

στην πηγή νερού και κάθε σταθμό ελέγχου.

Ελέγξτε αν υπάρχει σφάλμα εκκίνησης στον κινη-

τήρα ντίζελ και κατόπιν ελέγξτε αν λειτουργεί ο 

συναγερμός σύμφωνα με τις οδηγίες των προτύ-

πων.

Μετά από αυτόν τον έλεγχο, επανεκκινήστε αμέ-

σως τον κινητήρα ντίζελ μέσω των διαδικασιών 

χειροκίνητης εκκίνησης.

Ελέγξτε αν λειτουργούν σωστά οι βαλβίδες πλεύ-

σης στις δεξαμενές αποθέματος.

Ελέγξτε τα φίλτρα στην αναρρόφηση της αντλίας 

και τη δεξαμενή. Αν χρειάζεται, καθαρίστε τα.

Τριετείς έλεγχοι

Πρέπει να γίνονται το πολύ κάθε 3 χρόνια

Μετά την αποστράγγιση όλων των δεξαμενών, 

ελέγξτε τις εξωτερικά και εσωτερικά για τυχόν 

διάβρωση. Αν χρειάζεται, βάψτε όλες τις δεξαμε-

νές ή περάστε τις πάλι με αντιδιαβρωτική προ-

στασία.

Εξετάστε όλες τις βαλβίδες παροχής νερού, 

καθώς και τις βαλβίδες συναγερμού και ελέγχου. 

Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε ή συντηρήστε τις.

Δεκαετείς έλεγχοι

Πρέπει να γίνονται το πολύ κάθε 10 χρόνια

Καθαρίστε και ελέγξτε το εσωτερικό όλων των 

παροχών νερού. Ελέγξτε τη στεγανότητά τους.

Για τη διαδικασία επιθεώρησης και αντικατάστα-

σης των εξαρτημάτων ολόκληρου του συστήμα-

τος που δεν λειτουργούν πλέον άψογα, 

επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελα-

τών της Wilo ή με ένα εξειδικευμένο συνεργείο.

Ανατρέξτε στις αναλυτικές οδηγίες συντήρησης 

που παρατίθενται στο εγχειρίδιο το οποίο επισυ-

νάπτεται στη μονάδα. 

Ο εξοπλισμός πρέπει να αντικαθίσταται πάντα με 

γνήσια ή πιστοποιημένα ανταλλακτικά ίδιων 

χαρακτηριστικών.

Η Wilo δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που 

προκαλούνται από παρεμβάσεις ανειδίκευτου 

προσωπικού ή σε περίπτωση που τα γνήσια 

ανταλλακτικά αντικαθίστανται από άλλα ανταλ-

λακτικά διαφορετικών χαρακτηριστικών.

9.5 Κίνδυνοι κατά τη διαχείριση της εγκατάστασης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος κοψίματος!

Οι αιχμηρές ακμές και όλα τα μη προστατευμένα 

εξαρτήματα με σπείρωμα εμπεριέχουν τον κίν-

δυνο κοψιμάτων. Λάβετε τα απαραίτητα μέτρα 

για την αποφυγή τραυματισμών και χρησιμο-

ποιήστε προστατευτικό εξοπλισμό (φορέστε 

ειδικά γάντια).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμών από 

χτύπημα!

Προσέχετε τα προεξέχοντα εξαρτήματα και τα 

εξαρτήματα στο ύψος του κεφαλιού. Φοράτε 

ειδική προστατευτική ένδυση.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού!

Μην υπερβαίνετε τα όρια ονομαστικής πίεσης 

της δεξαμενής της αντλίας jockey, καθώς σε 

διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος 

εκρήξεων.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Τα άτομα που εκτελούν τη σύνδεση του ηλεκτρι

κού εξοπλισμού και των κινητήρων πρέπει να 

έχουν λάβει πιστοποίηση για αυτές τις εργασίες 

και πρέπει να κάνουν τη σύνδεση σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κανονισμούς και τη νομοθεσία. 

Επίσης πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν απο-

συνδέσει την ηλεκτρική τάση πριν από την 

εκτέλεση εργασιών οι οποίες περιλαμβάνουν 

ενδεχόμενο άγγιγμα των ηλεκτρικών εξαρτη-

μάτων. Ελέγξτε τη σύνδεση γείωσης. Αποφύ-

γετε την επαφή με το νερό.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πτώσης!

Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για τον αποκλεισμό 

της πρόσβασης στις δεξαμενές και τα πηγάδια. 

Τα πηγάδια πρέπει να διαθέτουν κάλυμμα κλει

σίματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή 

της επαφής με τα καυτά εξαρτήματα του κινη

τήρα. Χρησιμοποιήστε προστατευτικό εξοπλι-

σμό για τα εξαρτήματα του κινητήρα και το 

σωλήνα εξάτμισης. Προσθέτετε καύσιμο στη 

δεξαμενή όταν ο κινητήρας ντίζελ είναι κρύος. 

Κατά την επαναπλήρωση, μην ρίχνετε καύσιμα 

στα καυτά εξαρτήματα του κινητήρα ντίζελ. 

Φοράτε ειδικά γάντια. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος δερματικών ερεθι-

σμών!

Κατά την επαναπλήρωση και τους ελέγχους 

στάθμης, αποτρέψτε τυχόν έγχυση των οξέων 

της μπαταρίας, καθώς αυτό προκαλεί δερματι-

κούς ερεθισμούς και υλικές ζημιές. Μην προ-

σεγγίζετε τον χώρο επαναπλήρωσης με 

απροστάτευτα μάτια. Χρησιμοποιήστε προστα-

τευτικό εξοπλισμό για να αποφύγετε την 

επαφή. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού!

Μην ενεργοποιείτε τις αντλίες ντίζελ αν οι 

σωλήνες καυσαερίων δεν έχουν συνδεθεί προς 

την εξωτερική πλευρά του δωματίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος περιβαλλοντικής μόλυν-

σης!

Κατά τους ελέγχους και την επαναπλήρωση, 

μην χύνετε το λάδι του κινητήρα ντίζελ ή το 

καύσιμο ντίζελ. Χρησιμοποιήστε κατάλληλες 

προστατευτικές διατάξεις και λάβετε τα ανα-

γκαία προληπτικά μέτρα.

10 Βλάβες, αιτίες και λύσεις
Οι εργασίες που παρατίθενται στον παρακάτω 

πίνακα πρέπει να διεξάγονται ΜΟΝΟ από έμπειρο 

προσωπικό. Προτού διεξάγετε οποιαδήποτε 

εργασία πρέπει να έχει διαβάσει προσεκτικά και 

κατανοήσει το παρόν εγχειρίδιο. Απαγορεύεται 

να επισκευάζετε τα υλικά και τον εξοπλισμό 

χωρίς να έχετε κατανοήσει πλήρως τη λειτουργία 

τους. 

Αν το προσωπικό δεν γνωρίζει επαρκώς το μηχά

νημα και τη μέθοδο λειτουργίας, που απαιτείται 

από τα συγκεκριμένα πρότυπα των συστημάτων 

πυρόσβεσης, ή αν το προσωπικό δεν διαθέτει τα 

απαιτούμενα τεχνικά προσόντα, αναθέστε τους 

τακτικούς ελέγχους συντήρησης στη Wilo.

Βλάβες Αιτίες Επιδιόρθωση

Ο πίνακας ελέγχου είναι απενεργοποιη-
μένος. 

Δεν υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία Βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός τροφοδοσίας 
έχει συνδεθεί και ότι υπάρχει τάση.

Χαλασμένες ασφάλειες Ελέγξτε και/ή αντικαταστήστε τις ασφά-
λειες. Ελέγξτε και/ή αντικαταστήστε τον 
πίνακα ελέγχου.

Βλάβη βοηθητικού κυκλώματος Ελέγξτε την τάση του κύριου και δευτε-
ρεύοντος κυκλώματος στο μετασχημα-
τιστή. Ελέγξτε και/ή αντικαταστήστε τις 
ασφάλειες του μετασχηματιστή. 

Ο κινητήρας δεν εκκινεί Δεν υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία Ελέγξτε τις συνδέσεις και τον ηλεκτρικό 
πίνακα ελέγχου. 

Βραχυκύκλωμα στην περιέλιξη Ελέγξτε την περιέλιξη του κινητήρα 

Ελαττωματικός πίνακας ελέγχου/
Λανθασμένες συνδέσεις 

Ελέγξτε τις συνδέσεις

Υπερβολικό φορτίο Ελέγξτε τις διαστάσεις του αγωγού 
τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι η αντλία 
δεν είναι μπλοκαρισμένη.

Η αντλία λειτουργεί, αλλά δεν παρέχει 
νερό ή έχει χαμηλή ροή/ύψος.

Λανθασμένη φορά περιστροφής Αντιμεταθέστε δύο φάσεις τροφοδο-
σίας του κινητήρα. 

Υπερβολικό βάθος αναρρόφησης. 
Υπάρχει σπηλαίωση στην αντλία 

Ελέγξτε τους υπολογισμούς για την τιμή 
NPSHr της αντλίας.

Λανθασμένη διάμετρος του σωλήνα 
αναρρόφησης και των βαλβίδων, σπη-
λαίωση αντλίας 

Ελέγξτε τους υπολογισμούς για την τιμή 
NPSHr της αντλίας.
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Η αντλία λειτουργεί, αλλά δεν παρέχει 
νερό ή έχει χαμηλή ροή/ύψος.

Είσοδος αέρα στον αγωγό αναρρόφησης Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές 
στον αγωγό αναρρόφησης. Ελέγξτε την 
απόσταση ανάμεσα στα σημεία αναρρό-
φησης αν έχουν εγκατασταθεί πολλές 
αντλίες. Τοποθετήστε πλακίδια για την 
προστασία από στροβιλισμό.

Μερικώς/εντελώς κλειστές βάνες Ανοίξτε τις βάνες αναρρόφησης και 
κατάθλιψης. 

Φθαρμένη αντλία Ελέγξτε και επισκευάστε. 

Μπλοκαρισμένος ρότορας αντλίας Ελέγξτε και επισκευάστε. 

Μπλοκαρισμένο πλέγμα/φίλτρα Ελέγξτε και επισκευάστε. 

Φθαρμένος σύνδεσμος ανάμεσα στην 
αντλία και τον κινητήρα 

Ελέγξτε και επισκευάστε. 

Ο κινητήρας δεν προσεγγίζει τις ονομα-
στικές στροφές ή εμφανίζει κραδα-
σμούς

Ελέγξτε τις στροφές,
δείτε παραπάνω

Τα έδρανα της αντλίας έχουν φθαρεί ή 
δεν έχουν λιπανθεί

Λιπάνετέ τα με τους λιπαντήρες.

Ο κινητήρας δεν προσεγγίζει τις ονομα-
στικές στροφές 

Πολύ χαμηλή τάση στους ακροδέκτες 
κινητήρα 

Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας, τις συν-
δέσεις και τη διατομή των καλωδίων στη 
γραμμή τροφοδοσίας. 

Λανθασμένες επαφές στο ρελέ ισχύος ή 
ύπαρξη προβλήματος στη συσκευή 
εκκίνησης 

Ελέγξτε και επισκευάστε. 

Βλάβη φάσης Ελέγξτε τον αγωγό, τη σύνδεση και τις 
ασφάλειες. 

Λανθασμένες επαφές στα καλώδια ηλε-
κτρικής τροφοδοσίας

Ελέγξτε τη στερέωση των ακροδεκτών. 

Περιέλιξη στη γείωση ή βραχυκύκλωμα Αποσυναρμολογήστε τον κινητήρα, 
επισκευάστε ή αντικαταστήστε τον.

Εκκίνηση των μη λειτουργικών αντλιών 
μια φορά 

Λάθος διαστάσεις του αγωγού τροφο-
δοσίας 

Ελέγξτε και αντικαταστήστε.

Ελλιπής τάση Ελέγξτε την ηλεκτρική τροφοδοσία. 

Διαστάσεις αντλίας Αφαιρέστε όλα τα περιστρεφόμενα 
μέρη και ελέγξτε. 

Ύπαρξη τάσης στο κάρτερ κινητήρα Επαφή ανάμεσα στα καλώδια του αγω-
γού και τη γείωση

Διορθώστε τις συνδέσεις. 

Υγρή ή παλιά μόνωση Καθαρίστε τον κινητήρα ή αλλάξτε την 
περιέλιξη. 

Βραχυκύκλωμα ανάμεσα στους ακροδέ-
κτες και το εξωτερικό κέλυφος

Ελέγξτε τη μόνωση ανάμεσα στους 
ακροδέκτες και το κάρτερ. 

Ασυνήθιστη υπερθέρμανση στην εξω-
τερική πλευρά του κινητήρα 

Υπερφόρτωση αντλίας Αποσυναρμολογήστε και ελέγξτε. 

Σύνδεσμος εκτός άξονα Ευθυγραμμίστε σωστά. 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος υψηλό-
τερη από 40°C 

Εξαερίστε το χώρο.

Τάση μεγαλύτερη/μικρότερη από την 
ονομαστική τιμή 

Ελέγξτε την ηλεκτρική τροφοδοσία.

Διακοπή φάσης Ελέγξτε την ηλεκτρική τροφοδοσία και 
τις ασφάλειες. 

Ανεπαρκής αερισμός Ελέγξτε τα φίλτρα και τους σωλήνες. 
Επιλέξτε νέες διαστάσεις 

Ολίσθηση ανάμεσα στον στάτη και το 
ρότορα 

Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τον 
κινητήρα. 

Μη εξισορροπημένη τάση σε τρεις 
φάσεις 

Ελέγξτε την ηλεκτρική τροφοδοσία. 

Η κύρια αντλία εκκινεί πριν την αντλία 
jockey 

Ο διακόπτης πίεσης της κύριας αντλίας 
έχει βαθμονομηθεί σε τιμή υψηλότερη 
από την αντλία jockey 

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακόπτη πίε-
σης. 
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Η κύρια αντλία εκκινεί αμέσως, με το 
δείκτη αναστολέα στη θέση 1 

Ο διακόπτης πίεσης έχει βαθμονομηθεί 
σε τιμή χαμηλότερη από την πίεση 
συστήματος

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακόπτη πίε-
σης. 

Αυξήστε τη στάθμη της πίεσης στην 
εγκατάσταση.

Πολύ χαμηλή στάθμη νερού στη δεξα-
μενή αναρρόφησης 

Ελέγξτε τη στάθμη της δεξαμενής αναρ-
ρόφησης. 

Ξαφνική μείωση στροφών Στιγμιαία υπερφόρτωση/ξένο σώμα 
στην αντλία 

Αποσυναρμολογήστε την αντλία. 

Μονοφασική λειτουργία Ελέγξτε την τροφοδοσία και τις ασφά-
λειες. 

Μείωση της τάσης Ελέγξτε την τροφοδοσία. 

Μαγνητικός θόρυβος
Ξαφνικό σφύριγμα 

Περιέλιξη κινητήρα ή βραχυκύκλωμα Αποσυναρμολογήστε τον κινητήρα, και 
επισκευάστε ή αντικαταστήστε τον.

Τριβή ανάμεσα στο στάτορα και το 
ρότορα 

Αποσυναρμολογήστε τον κινητήρα, και 
επισκευάστε ή αντικαταστήστε τον.

Μηχανικός θόρυβος Χαλαρά μπουλόνια Ελέγξτε και σφίξτε. 

Χαλαρές βίδες στο καπάκι του καλύμμα-
τος ανεμιστήρα/συνδέσμου 

Ελέγξτε και σφίξτε. 

Ολίσθηση ανάμεσα στον ανεμιστήρα και 
τον κινητήρα και ανάμεσα στο σύνδεσμο 
και το καπάκι του κλπ. 

Εξασφαλίστε τη σωστή απόσταση και 
επανασυναρμολογήστε. 

Ξένα σώματα στον κινητήρα ή την 
αντλία 

Αποσυναρμολογήστε και αφαιρέστε. 

Μη ευθυγραμμισμένος σύνδεσμος Ευθυγραμμίστε ξανά. 

Μερικά έδρανα ελλιπώς λιπασμένα/
φθαρμένα/σπασμένα 

Λιπάνετε ή αντικαταστήστε. 

Υπερθέρμανση στα έδρανα αντλίας/
κινητήρα 

Χαλασμένα έδρανα Αντικαταστήστε. 

Ανεπαρκής λίπανση Λιπάνετε ξανά. 

Η αντλία και ο κινητήρας δεν είναι ευθυ-
γραμμισμένα 

Ευθυγραμμίστε ξανά 

Ασυνήθιστοι κραδασμοί Δεν υπάρχουν αντικραδασμικά χιτώνια 
στη μονάδα 

Εγκαταστήστε ή επισκευάστε τα. 

Υπάρχει σπηλαίωση στην αντλία Εξετάστε τις διαστάσεις της εγκατάστα-
σης.

Υπάρχει πολύ αέρας στο νερό Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές 
στον αγωγό αναρρόφησης. Ελέγξτε την 
απόσταση ανάμεσα στα σημεία αναρρό-
φησης αν έχουν εγκατασταθεί πολλές 
αντλίες. Τοποθετήστε πλακίδια για την 
προστασία από στροβιλισμό.

Φθορά στα έδρανα ή στον άξονα 
αντλίας/κινητήρα  

Αντικαταστήστε. 

Φθαρμένοι σύνδεσμοι αντλίας/κινητήρα Αντικαταστήστε. 

Η αντλία και ο κινητήρας δεν είναι ευθυ-
γραμμισμένα 

Ευθυγραμμίστε ξανά. 

Ο κινητήρας δεν σταματά μετά το 
πάτημα του κουμπιού στοπ 

Αυτό είναι φυσιολογικό αν δεν επανα-
φερθεί η πίεση του συστήματος 

Διακόψτε την αυτόματη λειτουργία και 
κατόπιν σταματήστε την αντλία.

Βλάβη στον πίνακα ελέγχου Απενεργοποιήστε τον πίνακα ελέγχου 
και ελέγξτε τον. 

Βλάβη στον ηλεκτρομαγνήτη διακοπής 
της αντλίας ντίζελ ή στον πίνακα ελέγ-
χου

Χρησιμοποιήστε χειροκίνητα το μοχλό 
καυσίμου στον οποίο λειτουργεί ο ηλε-
κτρομαγνήτης 

Ο κινητήρας δεν φτάνει στις ονομαστι-
κές στροφές ή εμφανίζει κραδασμούς

Μοχλός επιτάχυνσης σε λάθος θέση Ελέγξτε και προσαρμόστε τις σ.α.λ. και 
ασφαλίστε τον μοχλό. 

Βρώμικο φίλτρο καυσίμου Καθαρίστε ή αντικαταστήστε. 

Ελαττωματικός εγχυτήρας/αντλία Καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελα-
τών. 

Το πινιόν μίζας δεν γυρίζει πίσω μετά 
την εκκίνηση του κινητήρα

Βλάβη στο μετρητή στροφών Ελέγξτε την απόσταση από τον τροχό 
Αντικαταστήστε.

Βλάβη στον πίνακα ελέγχου του κουτιού 
ελέγχου 

Καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελα-
τών.
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Ο κινητήρας δεν εκκινεί ή προσπαθεί να 
εκκινήσει και κατόπιν σταματά

Μη φορτισμένες μπαταρίες Ελέγξτε τη μπαταρία και το φορτιστή 
της μπαταρίας. 
Φορτίστε τη μπαταρία και αντικαταστή-
στε την, αν χρειάζεται

Έλλειψη καυσίμου Αν αυτό δεν υποδηλώνεται από τη 
λυχνία ένδειξης του πίνακα ελέγχου, 
ελέγξτε το δοχείο καυσίμων και τον 
πλωτήρα συναγερμού. Αντικαταστήστε.
Αντικαταστήστε το δοχείο.

Αέρας μέσα στο κύκλωμα καυσίμων Αφαιρέστε τον αέρα από το κύκλωμα με 
αποστράγγιση των εγχυτήρων και των 
φίλτρων καυσίμου ντίζελ.

Βρώμικο φίλτρο καυσίμου Αντικαταστήστε.

Βρώμικο φίλτρο αέρα Αντικαταστήστε.

Βλάβη κυκλώματος καυσίμου: μπλοκα-
ρισμένοι εγχυτήρες, βλάβη αντλίας 
έγχυσης

Καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελα-
τών.

Πολύ χαμηλή θερμοκρασία Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περι-
βάλλοντος δεν είναι κάτω των 10 °C. 
Κατόπιν ελέγξτε τη σωστή λειτουργία 
του θερμαντήρα λαδιού/νερού.
Αντικαταστήστε.

Χαλαρές ή σκουριασμένες συνδέσεις 
ανάμεσα στην μπαταρία/μίζα/ρελέ 

Ελέγξτε τα καλώδια και τους ακροδέ-
κτες.
Επανασυνδέστε τα. Σφίξτε τα σωστά.
Αντικαταστήστε.

Βλάβη στον πίνακα ελέγχου της αντλίας 
ντίζελ

Ελέγξτε και αντικαταστήστε τον, αν 
χρειάζεται

Βλάβη μίζας Καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελα-
τών.

Μαύρος καπνός Βρώμικο/μπλοκαρισμένο φίλτρο αέρα Αντικαταστήστε. 

Πολύ υψηλή στάθμη λαδιού Αφαιρέστε το πλεονάζον λάδι. 

Πρόβλημα με τον εγχυτήρα, την αντλία 
καυσίμου, κλπ. 

Καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελα-
τών.

Ασυνήθιστη θερμότητα – πολύ υψηλή 
θερμοκρασία νερού/λαδιού 

Υπερφόρτωση αντλίας (τριβές) Αποσυναρμολογήστε και ελέγξτε. 

Σύνδεσμος εκτός άξονα Ευθυγραμμίστε σωστά. 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος υψηλό-
τερη από 40°C 

Εξαερίστε το χώρο. 

Ανεπαρκής αερισμός Ελέγξτε τα φίλτρα και το πλέγμα αερι-
σμού. Καθαρίστε ή επιλέξτε νέες δια-
στάσεις. 

Βρώμικος ή μπλοκαρισμένος θερμαντή-
ρας/ψυκτικό 

Αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε. 

Έλλειψη νερού στο θερμαντήρα/εναλ-
λάκτη θερμότητας 

Μετά την ψύξη, γεμίστε με νερό και 
ελέγξτε αν υπάρχουν διαρροές.

Κλειστή ή όχι αρκετά ανοιχτή βαλβίδα 
κυκλώματος εναλλάκτη θερμότητας 

Ελέγξτε αν υπάρχει ροή νερού στην 
αντλία και κατόπιν ανοίξτε την πετα-
λούδα.

Βλάβη στην αντλία κυκλοφορίας νερού Καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελα-
τών.

Βλάβη στον ιμάντα ανεμιστήρα (αερό-
ψυκτοι κινητήρες) 

Ελέγξτε την τάση και αντικαταστήστε, αν 
χρειάζεται. 

Βλάβη της αντίστοιχης επαφής συνα-
γερμού 

Ελέγξτε τον αισθητήρα, τις συνδέσεις 
και τη μονάδα ελέγχου στον πίνακα 
ελέγχου. Αντικαταστήστε, αν χρειάζε-
ται. 
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11 Θέση εκτός λειτουργίας και απόρριψη
Αν θέλετε να θέσετε το σύστημα εκτός λειτουρ

γίας, αποσυνδέστε πρώτα τη μονάδα από την 

ηλεκτρική τροφοδοσία και το κύκλωμα νερού και 

κατόπιν ξεχωρίστε τα διαφορετικά υλικά της 

μονάδας για να τα απορρίψετε ξεχωριστά.

Αναθέστε αυτές τις εργασίες σε μια εταιρεία που 

ειδικεύεται στην απόρριψη βιομηχανικών μηχα-

νημάτων.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα επι

κίνδυνων υγρών μέσα στην αντλία και τους 

σωλήνες.

Η μονάδα που έχει εξοπλιστεί με κινητήρα ντίζελ 

μπορεί να έχει μπαταρίες που περιέχουν μόλυ-

βδο και ηλεκτρολυτικά υγρά καθώς και οξέα, δια-

λύματα νερού και αντιψυκτικού υγρού, λάδια και 

καύσιμο. 

Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την 

απόρριψη των μπαταριών και πρέπει να λάβετε 

όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή τυχόν 

έγχυσης του υγρού στο έδαφος, καθώς αυτό 

μπορεί να μολύνει το περιβάλλον.

Αν τα υλικά της μονάδας διασκορπιστούν στο 

περιβάλλον μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές 

περιβαλλοντικές ζημιές. 

Όλα τα υλικά και τα εξαρτήματα πρέπει να συλλέ

γονται και να απορρίπτονται σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς. Ακόμη και κατά τις εργα-

σίες εγκατάστασης και μεταχείρισης, τα ακό-

λουθα υλικά πρέπει να αποστέλλονται σε κέντρα 

που εξειδικεύονται στη συλλογή και την απόρ-

ριψη:

• Ηλεκτρομηχανικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα

• Ηλεκτρικά καλώδια

• Μπαταρίες

• Φίλτρα

• Χρησιμοποιημένα λάδια

• Μείγματα νερού και αντιψυκτικού υγρού

• Πανιά και μαλακά υλικά που χρησιμοποιούνται 

για διάφορες εργασίες ή τον καθαρισμό

• Υλικά συσκευασιών

Τα υγρά και τα επικίνδυνα υλικά πρέπει να απορ

ρίπτονται σύμφωνα με τα ισχύοντα, ειδικά πρό-

τυπα.

Η ξεχωριστή απόρριψη καθιστά δυνατή την ανα

κύκλωση του εξοπλισμού και τη μείωση της περι-

βαλλοντικής μόλυνσης. 

12 Ανταλλακτικά
Για την άμεση παρέμβαση και επιδιόρθωση του 

συστήματος πυρόσβεσης και σύμφωνα με τον 

τύπο άντλησης, σάς συνιστούμε να έχετε τα 

παρακάτω ελάχιστα αποθέματα ανταλλακτικών: 

Κύρια ηλεκτρική αντλία 

Πλήρης μηχανικός στυπιοθλίπτης, προστατευτι-

κές ασφάλειες, διακόπτης πίεσης ενεργοποίησης, 

πηνίο βηματικού ρελέ. 

Κύρια αντλία ντίζελ

Πλήρης μηχανικός στυπιοθλίπτης, προστατευτι-

κές ασφάλειες, σετ μίζας, θερμαντήρας λαδιού, 

διακόπτης πίεσης ενεργοποίησης, δύο φίλτρα 

καυσίμου, δύο φίλτρα λαδιού, δύο σετ ιμάντων, 

δύο ακροφύσια έγχυσης για τον κινητήρα ντίζελ, 

ένα πλήρες σετ συνδέσεων, σωλήνες κυκλώματος 

λαδιού και καυσίμου, εργαλεία για τον κινητήρα 

ντίζελ που συνιστά ο κατασκευαστής. 

Ηλεκτρική αντλία jockey

Πλήρης μηχανικός στυπειοθλίπτης, προστατευ-

τικές ασφάλειες και διακόπτης πίεσης ενεργο-

ποίησης.

Η αντλία Jockey δεν εκκινεί Δεν υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία Ελέγξτε τις συνδέσεις και τον ηλεκτρικό 
πίνακα.

Ο διακόπτης πίεσης έχει βαθμονομηθεί 
σε χαμηλότερη πίεση από αυτήν της 
κύριας αντλίας.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακόπτη πίε-
σης.

Βραχυκύκλωμα στην περιέλιξη Ελέγξτε την περιέλιξη.

Διέγερση της θερμικής προστασίας Ελέγξτε τις διαστάσεις του αγωγού τρο-
φοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι η αντλία δεν 
είναι κλειδωμένη και κατόπιν ελέγξτε τη 
ρύθμιση του διακόπτη πίεσης και την 
συμπίεση του δοχείου.

Βλάβη στο κουτί ελέγχου και λανθασμέ-
νες συνδέσεις

Ελέγξτε.

Βλάβες Αιτίες Επιδιόρθωση
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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
Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare: normas armonizadas adoptadas, especialmente:
zie vorige pagina vedi pagina precedente 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
Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG�Elektromagnetisk kompatibilitet � riktlinje 2004/108/EG EG�EMV�Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig:
ver página anterior se föregående sida se forrige side

FI DA HU
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel�ségi 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
Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet�ség irányelv: 2004/108/EK
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt: alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:
katso edellinen sivu. se forrige side lásd az el�z� oldalt

CS PL RU
Prohlá�ení o shod� ES Deklaracja Zgodno�ci WE ��	
����� � ������������ ��������	�� ������
Prohla�ujeme tímto, �e tento agregát v�dodaném provedení 
odpovídá následujícím p�íslu�ným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pe�n� odpowiedzialno	ci�, 
e dostarczony 
wyrób jest zgodny z nast�puj�cymi dokumentami:

�������� ���������� �������, ��� ����� !#�!� � �!� 
�$%��� &������ ������������� �����'��� ��#������� 
���������:

Sm�rnice ES pro strojní za�ízení 2006/42/ES dyrektyw� maszynow� WE 2006/42/WE ����	���� EC � ��������� ����� 2006/42/EG
Sm�rnice o elektromagnetické kompatibilit� 2004/108/ES dyrektyw� dot. kompatybilno�ci elektromagnetycznej 

2004/108/WE
�
�	������������ �����!�����" 2004/108/EG 

pou�ité harmoniza(ní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno	ci: )�&��*������ ��!�������� ����#�� � ��#��, � �������� :

viz p�edchozí strana patrz poprzednia strona ��. &#�������' ��#��+�

EL TR RO
#$%&'( ')**+,3&'(5 7(5 99 CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara;ie de conformitate
-;<=?@FGJ KLM L@ OQ@RK? SFLK T� SFLW L;? XSLYTLST; OSQYZ@T;[ 

\ K< ] Z Y^
Bu cihaz_n teslim edildi`i {ekliyle a{a`_daki standartlara uygun 

ld ` t id d i
Prin prezenta declar|m c| acest produs a{a cum este livrat, 

d |t l d i li bilMXS?@O@MJ\ LM[ SXK<@F]J[ ZMSLY^JM[ : oldu`unu teyid ederiz: corespunde cu urm|toarele prevederi aplicabile:
<=(>?@5 EJ >QX  *(YX[$*X7X 2006/42/EJ AB-Makina Standartlar\ 2006/42/EG Directiva CE pentru ma]ini 2006/42/EG
^%@_7,`*X>[(7Q_$ ')*xX7+7(7X EJ-2004/108/EJ Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic{ � directiva 2004/108/EG
}?SQG@?MTG~?S �Q;TMG@O@M@�GJ?S OQKLFOS, MZMS\LJQS: k_smen kullan_lan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi:
�<~OJ OQ@;�@�GJ?; TJ<\ZS bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent|

ET LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst|bas deklar}cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele 
asjakohastele direktiividele:

Ar �o m�s apliecin�m, ka �is izstr�d�jums atbilst sekojo�iem 
noteikumiem:

�iuo pa�ymima, kad �is gaminys atitinka �ias normas ir direktyvas:

Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Ma�|nu direkt|va 2006/42/EK Ma�in~ direktyv� 2006/42/EB
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn�tisk}s savietojam|bas direkt|va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv� 2004/108/EB
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piem�roti harmoniz�ti standarti, tai skait�: pritaikytus vieningus standartus, o b�tent:
vt eelmist lk skat�t iepriek��jo lappusi �r. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES � izjava o skladnosti E�-��	
����� �� ������������
Týmto vyhlasujeme, �e kon�trukcie tejto kon�truk(nej série v 
dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslu�ným 
ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede(im 
zadevnim dolo(ilom:

����#�#��, �� &#�����%� ��!��#� � �������� ���������:

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES ������� ����	���� 2006/42/EO
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES E
�	����������� ����������� � ����	���� 2004/108/E�
pou�ívané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: �#������#�� ����#��:
pozri predchádzajúcu stranu glejte prej�njo stran ��. &#���� ��#��+

MT HR SR
Dikjarazzjoni ta� konformità KE EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o uskla�enosti
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispo
izzjonijiet relevanti li �ejjin:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu(enoj izvedbi 
odgovaraju sljede�im va�e�im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu(enoj verziji 
odgovaraju slede�im va�e�im propisima:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ EZ direktiva za ma�ine 2006/42/EZ
Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
b'mod partikolari: primijenjene harmonizirane norme, posebno: primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: 
ara l-pa�na ta' qabel vidjeti prethodnu stranicu vidi prethodnu stranu
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Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
��������� �¡¢�¢� 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T+ 54 11 4361 5929 
��¤¥¦§ ¨©§¥�¢ª¥©¢ �

Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
ª¬��§¢ ®�¥�¦¯�¨¥¢ª¥©¢ °

Austria 
WILO Pumpen  
±§������ª¬�²©³´ 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
¥¤¤�ª�¦¯�¨¥¢ �

Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1014 Baku 
T +994 12 5962372 
��¤¥¦¯�¨¥¢ µ

Belarus 
WILO Bel OOO 
220035 Minsk 
T +375 17 2535363 
¯�¨¥¦¯�¨¥¢³®

Belgium 
WILO SA/NV 
¶·¸¹�² �§¬¥��� 
T +32 2 4823333 
��¤¥¦¯�¨¥¢³�

Bulgaria 
º»¼½�¾°¨� �� �¼�¢ 
1125 Sofia  
T +359 2 9701970 
��¤¥¦¯�¨¥¢³�

Brazil 
WILO Brasil Ltda 
Jundiaí – São Paulo – Brasil  
Á»Â�Ã¥�Ä�¶¹¢Å¶¹Æ¶·Ç 
T +55 11 2923 (WILO) 
       9456 
¯�¨¥¦¯�¨¥Æ³� §�¨¢ª¥©¢³�

Canada 
º»¼½�Ã �  �»�ª¢� 
Calgary, Alberta T2A 5L4 
T +1 403 2769456 
³�¨¨¢¨¥¯�¦¯�¨¥Æ� ¢ª¥©

China 
º»¼½�Ã¬�� �¼�¢ 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
¯�¨¥³È¦¯�¨¥¢ª¥©¢ª�

Croatia 
º�¨¥�´�É �§Ê �¢¥¢¥¢ 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
¯�¨¥Æ¬�É �§Ê ¦¯�¨¥¢¬�

Czech Republic 
º»¼½�Ã¡Ë�§¢�¢¥¢ 
ÅÇ¶·¶�Ã�§�¨�ª� 
T +420 234 098711 
��¤¥¦¯�¨¥¢ªµ

Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 
¯�¨¥¦¯�¨¥¢Ê

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
��¤¥¦¯�¨¥¢��

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
¯�¨¥¦¯�¨¥¢¤�

France 
º»¼½�¡¢�¢¡¢ 
Î¸¹Ï·�¾¥�§�Ð��ª® 
T +33 1 30050930 
��¤¥¦¯�¨¥¢¤�

Great Britain 
º»¼½�ÑÒ¢Ó¢Ô�¼�¢ 
Burton Upon Trent  
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
§ ¨�§¦¯�¨¥¢ª¥¢°Ê

Greece 
º»¼½�´�¨¨ §��² 
14569 Anixi (Attika) 
T +302 10 6248300 
¯�¨¥¢��¤¥¦¯�¨¥¢��

Hungary 
º»¼½�Ö �® �¥�§µ×��Ó¤� 
Å·ØÇ�ÙÚ�ÚÊ³×¨���� 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
¯�¨¥¦¯�¨¥¢¬°

India 
º»¼½�»�� �Ö �¬��� ��
Â¨ ���Â°©Û§�¼�¢ 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
§��É�ª�§¦© �¬��Û¨ ��¢ª¥©

Indonesia 
WILO Pumps Indonesia 
Jakarta Selatan 12140 
T +62 21 7247676 
ª��� ¯�¨¥¦ª³�¢���¢�

Ireland 
WILO Ireland 
¼�©���ªÊ 
T +353 61 227566 
§ ¨�§¦¯�¨¥¢��

Italy 
º»¼½�»� ¨� �§¢�¢¨¢ 
Å··Ý¸�Â�§ª¬��� � 
Borromeo  (Milano) 
T +39 25538351 
¯�¨¥¢�� ¨� ¦¯�¨¥¢��

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
��¤¥¦¯�¨¥¢Êµ

Korea 
º»¼½�Â°©Û§�¼�¢� 
Ý¶¸ÆÅÅ·�² ��§�¥Ë�¾°§ � 
T +82 51 950 8000 
¯�¨¥¦¯�¨¥¢ª¥¢Ê�

Latvia 
º»¼½�¾ ¨��ª�¡»� 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
��¤¥¦¯�¨¥¢¨É

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
ß���¬�¶Å·Å�Å·¹·� 
Lebanon 
T +961 1 888910 
��¤¥¦¯�¨¥¢ª¥©¢¨³

Lithuania 
º»¼½�¼���°É �Ò�¾ 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
© �¨¦¯�¨¥¢¨��

Morocco 
WILO MAROC SARL 
20600 CASABLANCA 
T + 212 (0) 5 22 66 09 
24/28 
ª¥�� ª�¦¯�¨¥¢© 

The Netherlands 
º»¼½�à���¨ ��³¢É¢ 
¶ÇÇ¶�à��º�§�µ  � 
T +31 88 9456 000 
��¤¥¦¯�¨¥¢�¨

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
¯�¨¥¦¯�¨¥¢�¥

Poland 
º»¼½�Â¥¨§Ê �¡Û¢�µ¢¥¢¥¢ 
·ÇÆÇ·Ý�¼�§µ�¥¯¥¨  
T +48 22 7026161 
¯�¨¥¦¯�¨¥¢Û¨

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
Â¥��°� ¨�¼ ¢ 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
³¥©³ §¦¯�¨¥¢Û�

Romania 
º»¼½�â¥© �� �§¢�¢¨¢ 
·ÎÎ·Ø·�Ã¥©¢�Ã¬� È� �
ß°¢�»¨¤¥É 
T +40 21 3170164 
¯�¨¥¦¯�¨¥¢�¥

Russia 
WILO Rus ooo 
¶Å¹ÇÏÅ�Ö¥§ª¥¯ 
T +7 495 7810690 
¯�¨¥¦¯�¨¥¢�°

Saudi Arabia 
º»¼½�Öè�Æ�â�® ¬ 
â�® ¬�¶¶ØÝÇ 
T +966 1 4624430 
¯§¬¥°¨ ¦¯ � �� ��¢ª¥©

Serbia and Montenegro 
º»¼½�¾�¥�� �¢¥¢¥¢ 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
¥¤¤�ª�¦¯�¨¥¢�§

Slovakia 
º»¼½�Ã¡�§¢�¢¥¢Ë�¥��¢�Á¨¥êÊ  
¸¹¶·Ý�¾� ��§¨ É  
T +421 2 33014511 
��¤¥¦¯�¨¥¢§Ê

Slovenia 
º»¼½���� ��ª�¢¥¢¥¢ 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
¯�¨¥¢ �� ��ª¦¯�¨¥¢§�

South Africa 
¡ ¨©§¥��¡¥°�¬��¤��ª  
¶Ý¶·�è��É ¨� 
T +27 11 6082780 
���¥¨¢ª¥���¨�°§¦ 
§ ¨©§¥�¢ª¥¢µ 

Spain 
º»¼½�»³ë��ª �¡¢�¢ 
Å¸¸·Ý��¨ª ¨×���´�� ��§�
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
¯�¨¥¢�³���ª ¦¯�¨¥¢�§

Sweden 
º»¼½�¡É�������¾ 
35246 Växjö 
T +46 470 727600 
¯�¨¥¦¯�¨¥¢§�

Switzerland 
èÖ¾�Â°©Û����² 
Ø¹¶·�â¬���¤�¨�� 
T +41 61 83680-20 
��¤¥¦�©³ÆÛ°©Û��¢ª¬

Taiwan 
º»¼½�Ù �¯ ��Ã¥©Û �®�¼�¢ 
¡ �ª¬¥���ì�§�¢Ë�à�¯�Ù �Û���
City 24159 
T +886 2 2999 8676  
��¨§¥�¢¯°¦¯�¨¥¢ª¥©¢�¯

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
¡ �¢�É��Ù�ª¢��¢¡ï¢ 
¹ØÏÇÝ�ð§� �³°¨ 
T +90 216 2509400 
¯�¨¥¦¯�¨¥¢ª¥©¢��

Ukraina 
º»¼½�ÒÊ� �� ��¢¥¢ ¢̄ 
·¶·¹¹�Ó��¯ 
T +38 044 2011870 
¯�¨¥¦¯�¨¥¢° 

United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
ß�³�¨��¨��ò����Á¥��ô¡¥°�¬ 
PO Box 262720 Dubai  
T +971 4 880 91 77 
��¤¥¦¯�¨¥¢ �

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
��¤¥¦¯�¨¥Æ°§ ¢ª¥©

Vietnam 
º»¼½�÷���� ©�Ã¥�¼�¢ 
´¥�Ã¬��Ö��¬�Ã��®Ë�÷���� © 
T +84 8 38109975 
�Ê©��¬¦¯�¨¥¢É�
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Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com


