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1. Обща информация
Инструкцията за монтаж и експлоатация е
неразделна част от продукта. Тя трябва да
бъде по всяко време на разположение в близост до него. Точното спазване на това изискване осигурява правилното използване и обслужване на продукта.
Инструкцията за монтаж и експлоатация съответства на модела на продукта и актуалното
състояние на стандартите за техническа безопасност към момента на отпечатването.
1.1 Предназначение
Помпата се използва за изпомпване на течности без примеси в бита, селското стопанство,
индустрията и др... (Основни области на приложение: водоснабдяване, водоразпределение – водоснабдяване на водонапорни кули –
системи за дъждуване, напояване – почистване под високо налягане – изпомпване на
кондензат – овлажняване на въздуха – промишлена циркулация и в комбинация с различни модулни системи.)
- пожарогасителни системи – захранване на
отоплителни котли (необходим е комплект за
байпасна връзка).
1.2 Данни за ел. свързването и мощността
• Макс. работно налягане (според модела).
102 - 105
302 - 304
502 - 504
802 - 804
106 - 112
305 - 312
505 - 512
805 - 807

Механично уплътнение 10 bar
Помпен корпус 16 bar
макс.
Входно налягане: 6 bar
Механично уплътнение 16 bar
Помпен корпус 16 bar
макс.
Входно налягане: 10 bar

• Температурен диапазон на флуида:
(изпълнение с EPDM уплътнение) - 15 °С до
+ 90 °C
• Макс. температура на околната среда: + 40 °C
макс.
• Мин. входно налягане : Според NPSH на помпата
Звукова емисия : Зависи от размера, оборотите, работната точка и типа на мотора на помпата. В отделни случаи може да достигне до
70 dB(A) при 50 Hz и 75 dB(A) при 60 Hz.

2. Безопасност
Тази инструкция съдържа основни изисквания,които трябва да се спазват при инсталиране и експлоатация. Затова е задължително
детайлното и изучаване, както от монтажника, така и от оператора, отговорен за експлоатацията.
Необходимо е спазването не само на общите
изисквания за безопасност, посочени в т.2
"Безопасност", но и специалните изисквания и
указания, маркирани със символи за опасност.
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2.1 Символи и предупреждения за опасност,
използвани в инструкцията
Символи:
Общ символ за опасност
Опасно високо електрическо напрежение
ЗАБЕЛЕЖКА: ...
Сигнални думи:
ОПАСНОСТ! Изключително опасна ситуация.
Неспазването на изискването би довело до
тежки и смъртоносни наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от наранявания (дори тежки) или увреждане на здравето
нахора при неспазване на изискването.
ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда на продукта/системата, при неспазване на изискванията.
ЗАБЕЛЕЖКА: Важна информация за работа с
продукта. Насочва вниманието към възможни
проблеми.
2.2 Квалификация на персонала
Персоналът, извършващ монтажните, експлоатационните и обслужващи дейности трябва
да има съответната за това квалификация.
2.3 Опасности при неспазване изискванията за
безопасност
Неспазването на изискванията за безопасност
е опасно за хората и продукта. Неспазването
им обезсилва всякакви претенции за гаранционни ремонти (замени) и компенсации на
щети.
В частност неспазването на изискванията за
безопасност би довело до:
• Загуба на важни функции на продукта,
• Повреди при неправилен начин на обслужване и ремонт,
• Опасност за нараняване на хора от електрически, механични и бактериално въздействия,
• Повреда на имущество.
2.4 Изисквания за безопасност към оператора
Да спазва действащите изисквания за безопасна работа.
Да спазва електротехническите изисквания за
безопасност. Да спазва местните и общите
нормативи (IEC, VDE и др.), както и на местните електроснабдителни дружества.
2.5 Указания за безопасност при инспекционни
и монтажни работи
Изисква се всички монтажни, инспекционни и
обслужващи дейности да се извършват от
квалифициран персонал, запознат детайлно с
инструкцията за монтаж и експлоатация.
Дейностите по обслужване, инспекция и ремонт на помпата/агрегата да се извършват
само след изключването му.
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2.6 Самоволно преустройство и използване на
неоригинални резервни части
Изменения по помпата/агрегата са допустими
само след съгласуване с производителя.
Оригиналните резервни части и одобрените
от производителя аксесоари осигуряват безопасност. Използването на други части може
да доведе до отпадане на отговорността за
възникналите от това последици.
2.7 Недопустими начини на експлоатация
Експлоатационната надеждност на продукта
се гарантира само при използване по предназначение, съгласно т.4 от инструкцията. Да не
се нарушават посочените гранични стойности
на работните параметри.

3. Транспорт и междинно съхранение
При получаване на помпата/системата веднага проверете за повреди при транспортирането. При установяване на повреди при транспортирането трябва да се предприемат необходимите стъпки пред спедитора в рамките на
съответните срокове.
Ако доставената помпа/система трябва да се
монтира по-късно, тя трябва да се съхранява
на сухо и защитено от вредни външни въздействия (напр. влага, студ и др.) място.
ОПАСНОСТ! Висок риск от нараняване!
Помпата може да се преобърне. Центърът на
тежестта на помпата се намира относително
високо, а опорната повърхнина е ограничена.
Трябва да се предприемат необходимите
мерки за подсигуряване на помпата срещу
падане и така да се изключат опасностите за
персонала.
ВНИМАНИЕ! Опасност от повреждане на помпата! Опасността от повреждане на помпата
възниква при неправилно боравене с помпата
при транспортиране и съхранение. За да се
предпази помпата от повреждане преди монтирането й, тя трябва да се манипулира, повдига и транспортира внимателно.

4. Описание на продукта и принадлежностите
4.1 Описание (Фиг. 1, 2, 5):
1 - Смукателен клапан
2 - Спирателен кран от смукателната страна
3 - Спирателен кран от нагнетателната страна
4 - Възвратен клапан
5 - Входен/Обезвъздушаващ винт
6 - Изпускателен винт
7 - Скоби за закрепване (окачване) на тръби
8 - Смукателен филтър
9 - Събирателен резервоар
10 - Обществена водоснабдителна мрежа за
питейна вода
11 - Защитен прекъсвач на мотора
12 - Бетонов цокъл
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13 - Кран
HA - Макс. височина на засмукване
HC - Мин. височина на подаване
4.2 Помпа
Вертикална многостъпална (2 до 12 степени)
несамозасмукваща, нормално засмукваща
центробежна помпа с Inline конструкция.
Стандартно механично уплътнение на вала.
Заварен към корпуса овален фланец PN 16:
В обема на доставката са включени овални
чугунени контрафланци, уплътнения и винтове.
4.3 Мотор
Сух ротор - 2-полюсен.
Степен на защита на мотора: IP 54
Клас на изолация : F
Монофазен мотор: вградена термична защита
на мотора - Auto-Reset кондензатор, вграден
в клемната кутия.
ЧЕСТОТА
50Hz
60Hz
Обороти U/min
2900
3500
Навиване* 3 ~ ≤ 4
230/400 V 220/380 V до 254/440 V
* Стандартно напрежение: (50 Hz) ± 10 % - (60 Hz) ± 6 %
Макс. брой пускове за час
Мощност на двигателя (kW)
0,37 0,55 0,75 1,1
Директно
100 90 75 60

1,5
50

1,85 2,2 2,5
45 40 40

4.4 Принадлежности (като опция)
Комплект за байпасна връзка – спирателен
вентил – напорен съд/запасен резервоар или
поцинкован резервоар – резервоар за предотвратяване на хидравлични удари – команден
блок – овален контрафланец PN16 от неръждаема стомана с резбово присъединяване –
защитен прекъсвач на мотора – възвратен
клапан – смукателен клапан – антивибрационни муфи – монтажен комплект за защита от
работа на сухо – щуцер с външна резба (неръждаема стомана)…

5.Инсталиране
2 стандартни начина на инсталиране:
• Фиг. 1 : Помпа в режим на засмукване
• Фиг. 2 : Помпа в режим на захранване от събирателен резервоар (9) или от обществена
водоснабдителна мрежа за питейна вода (10).
със защита от работа на сухо.
5.1 Монтаж
Помпата трябва да бъде монтирана на сухо,
защитено от студ и лесно достъпно място
близо до захранващото място.
Монтаж върху бетонов цокъл (с височина
най-малко 10 cm) (12) с анкерно укрепване във
фундамента (монтажен чертеж вж. фиг. 3).
За предотвратяване предаването на вибрации
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и шум между цокъла и земята трябва да се
монтира заглушител (от корк или подсилен
каучук). Преди окончателното закрепване на
цокъла проверете дали помпата е точно във
вертикално положение. Използвайте клин,
ако е необходимо
Обърнете внимание на това, че височината на
монтажното място както и температурата на
флуида могат да повлияят отрицателно на
смукателната мощност на помпата.
Височина
0 M10
500 M10
1000 M10
1500 M10
2000 M10
2500 M10
3000 M10

Загуба на висоЗагуба на висоТемпература
чина
чина
0 mCL
20 °C
0,20 mCL
0,60 mCL
30 °C
0,40 mCL
1,15 mCL
40 °C
0,70 mCL
1,70 mCL
50 °C
1,20 mCL
2,20 mCL
60 °C
1,90 mCL
2,65 mCL
70 °C
3,10 mCL
3,20 mCL
80 °C
4,70 mCL
90 °C
7,10 mCL
100 °C
10,30 mCL

ВНИМАНИЕ! Опасност от повреждане на помпата!
При температури на флуида над 80 °C да се
предвиди помпа за работа под налягане
(функция предналягане).
5.2 Хидравлично свързване
Свързване към тръбопровода посредством
овалните контрафланци на помпата.
Диаметърът на тръбата не трябва в никакъв
случай да е по-малък от диаметъра на контрафланеца.
Дължината на смукателния тръбопровод трябва да бъде минимална и да се избягват арматури, които понижават смукателната мощност (тръбни колена, вентили, арматури, намаляващи напречното тръбно сечение и др.).
ВНИМАНИЕ! Връзките на тръбопровода трябва да бъдат добре уплътнени с подходящи
материали! Не трябва да се допуска навлизане на въздух в смукателния тръбопровод;
смукателният тръбопровод трябва да бъде
положен с наклон (мин. 2 %) (вж. фиг. 1).
- Използвайте опори или скоби, така че тежестта на тръбопровода да не се поема от помпата.
- Стрелка на помпения корпус маркира посоката на потока на работния флуид.
- За предпазване на помпата от хидравлични
удари от смукателната страна се монтира
възвратен клапан.
При изпомпване на вода с високо съдържание на кислород или гореща вода препоръчваме монтиране на комплект за байпасна връзка (фиг. 1, поз. BP).
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5.3 Електрическо свързване
Електрическото свързване трябва да се извърши от лицензиран от местното енергоснабдително предприятие електротехник и да отговаря на валидните местни разпоредби.
- Електрическите характеристики (честота,
напрежение, номинален ток) на мотора са
указани върху табелката.
- Видът на тока и напрежението на захранването трябва да съответстват на зададените
върху табелката.
- Оборудването на мотора с електрическа защита е задължително.Тя се осъществява със
защитен прекъсвач, който е настроен според
силата на тока, показана на табелката.
- Принципно трябва да се предвиди разединител с предпазители (тип aM) за защита на
електрическата мрежа.
Захранваща мрежа
- Използвайте електрически кабел, който да
отговаря на стандартите.
- Трифазен : 4-жилен кабел (3 фази + земя)
Ако е необходимо, направете отвор в капака
на клемната кутия, поставете салниково уплътнение и свържете мотора според електрическата схема, показана от вътрешната страна на капака на клемната кутия. (фиг. 4).
ВНИМАНИЕ! Опасност от повреждане на
помпата!
Грешка в електрическото свързване може
да причини повреди в мотора.
ЗАЗЕМЕТЕ ПОМПАТА/СИСТЕМАТА СЪГЛАСНО
РАЗПОРЕДБИТЕ!
Електрическият кабел не трябва никога да
се допира до помпата или
тръбопровода.Освен това той трябва да
бъде напълно защитен от влага.
Ако моторът на помпата се задвижва с честотен преобразувател, спазвайте стриктно указанията за монтаж и експлоатация на честотния преобразувател.
Честотният преобразувател не трябва да създава пикове на напрежение в клемите на мотора, по-големи от 850 V и скорост на промяна
на напрежението (dU/dt), по-голяма от 2500
V/µs, защото превишаването на гореспоменатите стойности може да причини повреди в
намотката на мотора.
В противен случай трябва да се предвиди LCфилтър (индуктивност - кондензатор) между
честотния преобразувател и мотора.
Той трябва да се свърже към мотора с екраниран (ако е необходимо) кабел с минимална
дължина.
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6. ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
6.1 Предварително промиване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност за здравето!
Нашите помпи се тестват отчасти хидравлично в завода. Поради това е възможно във
вътрешността им все още да има вода. От
хигиенна гледна точка е препоръчително
помпата да се промие преди използването й
във водопроводната мрежа за питейна вода.
6.2 Пълнене и обезвъздушаване
ВНИМАНИЕ! Да не се допуска работа на сухо,
дори за кратко.
Помпа под налягане (фиг. 2)
- Затворете спирателния вентил от нагнетателната страна (3),
Отвийте (5) винта за обезвъздушаване, отворете спирателния вентил от смукателната страна (2) и напълнете изцяло помпата.
Завийте винта за обезвъздушаване след изтичане на вода и пълно обезвъздушаване на
помпата.
ОПАСНОСТ! Внимание при гореща вода през отвора за обезвъздушаване може да
избие гореща водна струя. Да се предприемат подходящи мерки за защита на персонала и мотора.

-

-

-

Помпа в режим на засмукване
Две възможности за пълнене на помпата:
1. възможност (фиг. 5-1):
Затворете спирателния вентил от нагнетателната страна (3), отворете спирателния вентил
от смукателната страна (2).
Свалете обезвъздушаващата пробка (5)
Разхлабете долния изпускателен винт на корпуса на помпата (6) (около 4 до 5 завъртания).
Напълнете изцяло помпата и смукателния
тръбопровод с помощта на фунията в обезвъздушаващия отвор.
Напълването е приключило, когато изтече
вода и в помпата няма повече въздух.
Отново завийте обезвъздушаващата пробка и
долния изпускателен винт.
2. възможност (фиг. 5-2):
Напълването може да бъде улеснено чрез
инсталирането в смукателния тръбопровод
на помпата на вертикална тръба с диаметър
Ø 1/2", снабдена със спирателен кран и фуния.
Горната част на тръбата трябва да се намира
на най-малко 50 mm над обезвъздушаващия
отвор.

- Затворете спирателния вентил от нагнетателната страна (3), отворете спирателния вентил
от смукателната страна (2).
- Отворете спирателния кран и обезвъздушаващата пробка.
- Разхлабете долния изпускателен винт на корпуса на помпата (6) (около 4 до 5 завъртания).
- Напълнете смукателния тръбопровод и помпата напълно до изтичане на вода от обезвъздушаващия отвор (5).
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- Затворете спирателния кран (той може да
остане на мястото си), свалете тръбата, завийте винта за обезвъздушаване (5), завийте
отново изпускателния винт (6).
Защита от работа на сухо
За да се избегне работа на сухо препоръчваме
защита от работа на сухо чрез поплавък или
пресостат.
6.3 Контрол на посоката на въртене на мотора
- Уверете се, че помпата се върти безпроблемно, като завъртите шлицования вал (от страната на вентилатора) с помощта на плоска отвертка.
3-фазен мотор
- Изключете мотора с кратко натискане на разединителя и се уверете, че се върти по посоката, отбелязана със стрелка върху табелката
на помпата.
В противен случай следва да се разменят
двете фази на трифазния двигател в клемата
на мотора или прекъсвача.
Монофазен мотор
Монофазните мотори и моторите с регулираща предавка са конструирани така, че да се
въртят в правилната посока.
Това е фабрично зададено и не зависи от ел.
захранването.
6.4 Пуск
ОПАСНОСТ ! В зависимост от температурата
на работния флуид и работните цикли на
помпата температурата на повърхността
(на помпата и на мотора) може да надвиши
68 °C. При нужда трябва да се инсталират
необходимите предпазни приспособления
за персонала.
ВНИМАНИЕ! При нулев дебит (спирателният
вентил от нагнетателната страна е затворен)
помпата не трябва да работи със студена
вода (T < 40 °C) повече от 10 минути; с топла
вода (T > 60 °C) - не повече от 5 минути.
За да се избегне кавитация в горната част на
помпата, препоръчваме да се гарантира минимален дебит от най-малко 10 % от номиналния дебит на помпата.
- Спирателният вентил от нагнетателната страна трябва да бъде затворен.
- Пуснете помпата.
Отворете обезвъздушителя, за да излезе
въздухът. Ако след 20 секунди не избие равномерна водна струя от отвора, затворете
обезвъздушителя и спрете помпата.
Изчакайте 20 за да се събере въздух.
- Пуснете помпата отново.
- Ако е необходимо (при височина на засмукване > 5 m), повторете същите работни стъпки.
- Когато от обезвъздушителя избие равномерна струя вода (т. е. помпата подаде налягане),
отворете бавно спирателния вентил от нагнетателната страна. Помпата трябва да е засмукала.
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- Проверете стабилността на налягането с помощта на манометър, при колебания в налягането обезвъздушете отново.
- Ако не успеете, напълнете отново помпата и
повторете работните операции отначало.
- За да затворите обезвъздушителя, затворете
спирателния вентил от нагнетателната страна
и обезвъздушителя. Спрете помпата за 20
секунди. След това пуснете отново помпата и
отворете обезвъздушителя. Ако излиза въздух, повторете работните стъпки.
- Отворете спирателния вентил от нагнетателната страна, за да достигнете желаната работна точка.
- Проверете дали засмуканото количество течност е по-малко или равно на показаното
върху табелката.

7. Поддръжка
ВНИМАНИЕ! Преди да започнете работа по
помпата/помпите трябва да изключите напрежението.
Дейности по поддръжката да се предприемат
само при напълно спряла помпа.
Поддържайте помпата и мотора чисти.
Дори при продължително спиране от експлоатация помпата не трябва да се изпразва, ако

Повреди
Помпата работи, но не
подава флуид

Помпата вибрира

се намира в защитено от замръзване място.
Лагерът на съединителя е смазан за целия
срок на експлоатация и няма нужда да се
смазва допълнително.
Мотор: Лагерите на мотора са смазани за
целия срок на експлоатация и няма нужда да
се смазват допълнително.
Механично уплътнение : Механичното уплътнение не изисква поддръжка по време на
работа. То никога не трябва да работи на сухо.
Интервали на смяна
Интервалите, на които трябва да се подменя
механичното уплътнение, зависят от следните работни условия на помпата:
- Температура и налягане на работния флуид.
- Честота на пускане: продължителна или кратковременна работа.
Честотата на смяна на останалите компоненти
на помпата зависи от работни условия като
напр. натоварване на помпата и температура
на околната среда.

8. Повреди, причини и отстраняване

Причини
Отстраняване
Помпата е запушена отвътре от
Разглобете и почистете помпата
чуждо тяло
Смукателният тръбопровод е запуш- Почистете смукателния тръбопровод
Въздух в смукателния тръбопровод
Проверете целия захранващ тръбопровод до
помпата за херметичност и го уплътнете
Помпата не е засмукала или е работи- Напълнете помпата
ла на празен ход
Проверете херметичността на смукателния
клапан
Подналягането е много ниско,
Много големи загуби при засмукване или
шумове от появяваща се кавитация
много голяма височина на засмукване (проверете NPSH на помпата и на цялата система)
Подаденото напрежение към мотора
е много ниско
Закрепването към фундамента е хлабаво
Чуждо тяло е блокирало помпата
Помпата върти трудно
Погрешно електрическо свързване
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Проверете напрежението в клемите на мотора и напречното сечение на кабела
Проверете и затегнете всички винтови съединения
Разглобете и почистете помпата
Уверете се, че помпата може да се върти без
неестествено съпротивление
Проверете свързването на помпата към мотора
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Повреди
Моторът прегрява

Причини
Недостатъчно напрежение

Чуждо тяло е блокирало помпата
Температурата на околната среда е
по-висока от + 40 °C

Помпата не подава достатъчно налягане

Защитният прекъсвач изключва

Неравномерен дебит

Отстраняване
Проверете напрежението в свързващите
клеми на мотора, то трябва да бъде в рамките
на ± 10% (50 Hz) респ. ± 6 % (60 Hz) от номиналното напрежение
Разглобете и почистете помпата
Моторът е конструиран за работа при температура на околната среда до макс. + 40 °C

Неправилно свързване/включване в
клемната кутия
Недостатъчна скорост на мотора
(чуждо тяло...)
Моторът е повреден
Неправилно пълнене на помпата

Извършете свързване/включване съгл. табелката на мотора и фиг. 4
Разглобете помпата и отстранете чуждото
тяло/повредата
Сменете мотора
Отворете обезвъздушителя и обезвъздушавайте помпата дотогава, докато престанат да
излизат въздушни мехури
Моторът се върти в неправилна посо- Обърнете посоката на въртене, като разменика (трифазен мотор)
те 2 фази в клемите на мотора
Обезвъздушаващата пробка е завита Проверете и завийте правилно
неправилно
Няма достатъчно напрежение в мото- Проверете напрежението в свързващите
ра
клеми на мотора, напречното сечение на кабела и включването.
Термичният защитен прекъсвач е
Проверете силата на тока с амперметър и я
неправилно настроен (много ниско)
сравнете с отбелязаната на табелката на мотора
Много ниско напрежение
Проверете фазите и при необходимост сменете кабелите
Прекъсната е една фаза
Проверете фазите и при необходимост сменете кабелите
Термичният защитен прекъсвач е
Сменете го
дефектен
Изгорял предпазител
Сменете го
Не е спазена височината на засмуква- Проверете посочените в инструкцията условне (Ha)
ия и препоръки за монтаж
Диаметърът на смукателния тръбоп- Смукателният тръбопровод трябва да има
ровод е по-малък от диаметъра на
същия диаметър като входа на помпата
помпата
Засмукващият филтър и смукателни- Разглобете и почистете
ят тръбопровод са отчасти запушени

Ако повредата не може да бъде отстранена,
трябва да се обърнете към специализирана
фирма за услуги или най-близкия сервиз
или представителство на Wilo.

9. Резервни части
Поръчката на резервни части се извършва
чрез местни специализирани фирми за услуги
и/или сервиза на Wilo.
За да се избегнат допълнителни запитвания и
грешки при поръчката, при всяка поръчка
трябва да се съобщават всички данни от табелката.
Запазено право на технически изменения!
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Дополнительная информация:
I. Информация о дате изготовления
Дата изготовления указана на заводской табличке оборудования. Разъяснения по определению даты
изготовления: Например: YYwWW = 14w30
YY = год изготовления
w = символ «Неделя»
WW= неделя изготовления
II. Сведения об обязательной сертификации.
Сертификат соответствия
№ ТС RU С‐DE.АВ24.В.01945, срок действия с 26.12.2014 по 25.12.2019, выдан органом по
сертификации продукции ООО «СП «СТАНДАРТ ТЕСТ», город Москва.
Оборудование соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС
010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
III. Информация о производителе и официальных представительствах.
1. Информация об изготовителе.
Изготовитель: WILO SE (ВИЛО СЕ)
Страна производства указана на заводской табличке оборудования.
2. Официальные представительства на территории Таможенного Союза.
Россия:
ООО «ВИЛО РУС», 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20
Телефон +7 495 781 06 90,
Факс + 7 495 781 06 91,
E‐mail: wilo@wilo.ru
Беларусь:
ИООО "ВИЛО БЕЛ", 220035, г. Минск
ул. Тимирязева, 67, офис 1101, п/я 005
Телефон: 017 228‐55‐28
Факс: 017 396‐34‐66
E‐mail: wilo@wilo.by

Казахстан:
TOO «WILO Central Asia», 050002, г. Алматы,
Джангильдина, 31
Телефон +7 (727) 2785961
Факс +7 (727) 2785960
E‐mail: info@wilo.kz

IV Дополнительная информация к инструкции по монтажу и эксплуатации.
Срок хранения:
Новое оборудование может храниться как минимум в течение 1 года. Оборудование должно быть
тщательно очищено перед помещением на временное хранение. Оборудование следует хранить в чистом,
сухом, защищенном от замерзания месте.
Техническое обслуживание:
Оборудование не требует обслуживания. Рекомендуется регулярная проверка каждые 15 000 ч.
Срок службы:
При правильном режиме эксплуатации, соблюдении всех указаний Инструкции по монтажу и эксплуатации
и при своевременном выполнении планово‐предупредительных ремонтов, срок службы оборудования ‐10
лет.
Уровень шума:
Уровень шума оборудования составляет не более 80дБ(А). В случае превышения указанного значения
информация указывается на наклейке оборудования или в инструкции по монтажу и эксплуатации.
Безопасная утилизация:
Благодаря правильной утилизации и надлежащему вторичному использованию данного изделия
предотвращается нанесение ущерба окружающей среде и опасности для здоровья персонала. Правила
утилизации требуют опорожнения и очистки, а также демонтажа оборудования.
Собрать смазочный материал. Выполнить сортировку деталей по материалам (металл, пластик,
электроника).
1. Для утилизации данного изделия, а также его частей следует привлекать государственные или частные
предприятия по утилизации.
2. Дополнительную информацию по надлежащей утилизации можно получить в муниципалитете, службе
утилизации или в месте, где изделие было куплено.

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

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

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG

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

ES
Declaración de conformidad CE
Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las
disposiciones pertinentes siguientes:
Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja
tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas
2006/42/CE.
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía

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

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

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

PT
Declaração de Conformidade CE
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os
seguintes requisitos:
Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o
anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.
Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG
Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção
ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE
Os motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados – corrente trifásica, com rotor em
curto-circuito, monocelular – cumprem os requisitos de concepção ecológica do
Regulamento 640/2009.
Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as
bombas de água.
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior

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

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

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

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

tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida

anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

FI
CE-standardinmukaisuusseloste
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä:

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

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

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen.
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina

EU–konedirektiivit: 2006/42/EG
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.
Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori,
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia
vaatimuksia.
Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia
vaatimuksia vastaava.
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu.

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

CS
Prohlášení o shodĈ ES
Prohlašujeme tímto, že tento agregát vbdodaném provedení odpovídá následujícím
pįíslušným ustanovením:
SmĈrnice ES pro strojní zaįízení 2006/42/ES
Cíle týkající se bezpeünosti stanovené ve smĈrnici o elektrických zaįízeních nízkého napĈtí
jsou dodrženy podle pįílohy I, ü. 1.5.1 smĈrnice o strojních zaįízeních 2006/42/ES.

PL
Deklaracja Zgodnoıci WE
Niniejszym deklarujemy z peğnö odpowiedzialnoıciö, Ņe dostarczony wyrób jest zgodny z
nastĆpujöcymi dokumentami:
dyrektywö maszynowö WE 2006/42/WE
Przestrzegane sö cele ochrony dyrektywy niskonapiĆciowej zgodnie z zağöcznikiem I, nr
1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

SmĈrnice o elektromagnetické kompatibilitĈ 2004/108/ES
SmĈrnice pro výrobky spojené se spotįebou energie 2009/125/ES

dyrektywö dot. kompatybilnoıci elektromagnetycznej 2004/108/WE
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwiözanych z energiö 2009/125/WE.

Použité 50Hz tįífázové induküní motory, s klecovým rotorem, jednostupĥové – vyhovují
požadavkĽm na ekodesign dle naįízení 640/2009.
Vyhovuje požadavkĽm na ekodesign dle naįízení 547/2012 pro vodní üerpadla.

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz – trójfazowe, wirniki klatkowe, jednostopniowe – speğniajö wymogi rozporzödzenia 640/2009 dotyczöce ekoprojektu.
Speğniajö wymogi rozporzödzenia 547/2012 dotyczöcego ekoprojektu dla pomp wodnych.
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EL
ŕŮŻƇƁŷ ƁƃrrƊſƄƇƁŷƀ Ƃŷƀ ŖŖ
ŕŷŻƌżžƃrŵ ƊƂŹ Ƃž ¿ſžƈƊż űƃƂƊ Ɓ’ űƃƂŮ Ƃŷż źűƂŬƁƂűƁŷ ¿űſŬŴžƁŷƀ Źźűżž¿žŹŵů ƂŹƀ
űźƊŻžƃŸŵƀ ŴŹűƂŬŽŵŹƀ :
ŠŴŷųůŵƀ Eś ųŹű rŷƅűżŮrűƂű 2006/42/Eś
ŠŹ ű¿űŹƂŮƁŵŹƀ ¿ſžƁƂűƁůűƀ Ƃŷƀ žŴŷųůűƀ ƅűrŷŻŮƀ ƂŬƁŷƀ ƂŷſžƋżƂűŹ ƁƋrƄƇżű rŵ Ƃž
¿űſŬſƂŷrű I, űſ. 1.5.1 Ƃŷƀ žŴŷųůűƀ ƁƅŵƂŹźŬ rŵ Ƃű rŷƅűżŮrűƂű 2006/42/EG.
ŘŻŵźƂſžrűųżŷƂŹźŮ ƁƃrŲűƂƊƂŷƂű Eś-2004/108/Eś
ŖƃſƇ¿űƈźŮ žŴŷųůű ųŹű ƁƃżŴŵƊrŵżű rŵ Ƃŷż ŵżŭſųŵŹű ¿ſžƈƊżƂű 2009/125/Eś

TR
CE Uygunluk Teyid Belgesi
Bu cihazın teslim edildiĊi ĳekliyle aĳaĊıdaki standartlara uygun olduĊunu teyid ederiz:

ŠŹ ƅſŷƁŹrž¿žŹžƋrŵżžŹ ŵ¿űųƇųŹźžů ŷŻŵźƂſžźŹżŷƂŮſŵƀ 50 Hz – ƂſŹƄűƁŹźžů, Ŵſžrŭűƀ
źŻƇŲžƋ, ržżžŲŬŸrŹžŹ – űżƂű¿žźſůżžżƂűŹ ƁƂŹƀ ű¿űŹƂŮƁŵŹƀ žŹźžŻžųŹźžƋ ƁƅŵŴŹűƁržƋ Ƃžƃ
źűżžżŹƁržƋ 640/2009.
ţƋrƄƇżű rŵ ƂŹƀ ű¿űŹƂŮƁŵŹƀ žŹźžŻžųŹźžƋ ƁƅŵŴŹűƁržƋ Ƃžƃ źűżžżŹƁržƋ 547/2012 ųŹű
ƃŴſűżƂŻůŵƀ.
ŖżűſržżŹƁrŭżű ƅſŷƁŹrž¿žŹžƋrŵżű ¿ſƊƂƃ¿ű, ŹŴŹűůƂŵſű: œŻŭ¿ŵ ¿ſžŷųžƋrŵżŷ ƁŵŻůŴű

Kullanılan 50 Hz indüksiyon elektromotorları – trifaze akım, sincap kafes motor, tek
kademeli – 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarımla ilgili gerekliliklere uygundur.

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

AB-Makina Standartları 2006/42/EG
Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e
uygundur.
Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına iliĳkin yönetmelik 2009/125/AT

Su pompaları ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarıma iliĳkin gerekliliklere
uygun.
kısmen kullanılan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa

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

LV
EC - atbilstĒbas deklaròcija
Ar šo mĂs apliecinòm, ka šis izstròdòjums atbilst sekojošiem noteikumiem:
MašĒnu direktĒva 2006/42/EK
Zemsprieguma direktĒvas drošĒbas mĂrėi tiek ievĂroti atbilstoši MašĒnu direktĒvas
2006/42/EK
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.
ElektromagnĂtiskòs savietojamĒbas direktĒva 2004/108/EK
DirektĒva 2009/125/EK par ar eneĎiju saistĒtiem produktiem
Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori – maiģstròva, ĒsslĂguma rotora motors,
vienpakòpes – atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina prasĒbòm.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega.

Atbilstoši Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina prasĒbòm ĻdenssĻkģiem.

Gépek irányelv: 2006/42/EK
A kisfeszültségĿ irányelv védelmi elĩírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I.
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.
Elektromágneses összeférhetĩség irányelv: 2004/108/EK
Energiával kapcsolatos termékekrĩl szóló irányelv: 2009/125/EK
A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok – háromfázisú, kalickás forgórész,
egyfokozatú – megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeinek.
A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeinek megfelelĩen.
alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az elĩzĩ oldalt
RU
ƠǁǆǇƼǌƼǒǄǛ Ǌ ǍǊǊǎƾǁǎǍǎƾǄǄ ơƾǌǊǋǁǅǍǆǄǈ ǉǊǌǈƼǈ
ƩƼǍǎǊǛǕǄǈ ǀǊǆǏǈǁǉǎǊǈ ǃƼǛƾǇǛǁǈ, ǓǎǊ ǀƼǉǉǗǅ ƼƿǌǁƿƼǎ ƾ ǁƿǊ Ǌƽǖǁǈǁ ǋǊǍǎƼƾǆǄ
ǍǊǊǎƾǁǎǍǎƾǏǁǎ ǍǇǁǀǏǚǕǄǈ ǉǊǌǈƼǎǄƾǉǗǈ ǀǊǆǏǈǁǉǎƼǈ:
ƠǄǌǁǆǎǄƾǗ EC ƾ ǊǎǉǊǔǁǉǄǄ ǈƼǔǄǉ 2006/42/EG
ƮǌǁƽǊƾƼǉǄǛ ǋǊ ƽǁǃǊǋƼǍǉǊǍǎǄ, ǄǃǇǊǂǁǉǉǗǁ ƾ ǀǄǌǁǆǎǄƾǁ ǋǊ ǉǄǃǆǊƾǊǇǘǎǉǊǈǏ
ǉƼǋǌǛǂǁǉǄǚ, ǍǊƽǇǚǀƼǚǎǍǛ ǍǊƿǇƼǍǉǊ ǋǌǄǇǊǂǁǉǄǚ I, ǭ 1.5.1 ǀǄǌǁǆǎǄƾǗ ƾ ǊǎǉǊǔǁǉǄǄ
ǈƼǔǄǉ 2006/42/ơG.
ƹǇǁǆǎǌǊǈƼƿǉǄǎǉƼǛ ǏǍǎǊǅǓǄƾǊǍǎǘ 2004/108/EG
ƠǄǌǁǆǎǄƾƼ Ǌ ǋǌǊǀǏǆǒǄǄ, ǍƾǛǃƼǉǉǊǅ Ǎ ǙǉǁǌƿǊǋǊǎǌǁƽǇǁǉǄǁǈ 2009/125/ơƭ
ƤǍǋǊǇǘǃǏǁǈǗǁ ƼǍǄǉǑǌǊǉǉǗǁ ǙǇǁǆǎǌǊǀƾǄƿƼǎǁǇǄ 50 Ɵǒ – ǎǌǁǑǐƼǃǉǊƿǊ ǎǊǆƼ,
ǆǊǌǊǎǆǊǃƼǈǆǉǏǎǗǁ, ǊǀǉǊǍǎǏǋǁǉǓƼǎǗǁ – ǍǊǊǎƾǁǎǍǎƾǏǚǎ ǎǌǁƽǊƾƼǉǄǛǈ ǆ ǙǆǊǀǄǃƼǅǉǏ
ƭǊǊǎƾǁǎǍǎƾǏǁǎ ǎǌǁƽǊƾƼǉǄǛǈ ǆ ǙǆǊǀǄǃƼǅǉǏ ǋǌǁǀǋǄǍƼǉǄǛ 547/2012 ǀǇǛ ƾǊǀǛǉǗǑ
ǉƼǍǊǍǊƾ.
ƤǍǋǊǇǘǃǏǁǈǗǁ
ǍǊƿǇƼǍǊƾƼǉǉǗǁ ǍǎƼǉǀƼǌǎǗ
Ǐ
ǀ ǌ Ǆ ǉǊǌǈǗ,
ǌ , ƾ ǓƼǍǎǉǊǍǎǄ : Ǎǈ. ǋǌǁǀǗǀǏǕǏǚ
ǌ ǀ ǀǏǕǏ
ǍǎǌƼǉǄǒǏ
RO
EC-Declaraķie de conformitate
Prin prezenta declarôm cô acest produs aĳa cum este livrat, corespunde cu urmôtoarele
prevederi aplicabile:
Directiva CE pentru maĳini 2006/42/EG
Sunt respectate obiectivele de protecķie din directiva privind joasa tensiune conform
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind maĳinile 2006/42/CE.
Compatibilitatea electromagneticô – directiva 2004/108/EG
Directivô privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE
Electromotoarele cu inducķie, de 50 Hz, utilizate – curent alternativ, motor în scurtcircuit,
cu o treaptô – sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprinĳi în Ordonanķa
640/2009.
În conformitate cu parametrii ecologici cuprinĳi în Ordonanķa 547/2012 pentru pompe de
apô.
standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedentô
LT
EB atitikties deklaracija
Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:
MašinŁ direktyvö 2006/42/EB
Laikomasi Žemos Ĕtampos direktyvos keliamŁ saugos reikalavimŁ pagal MašinŁ direktyvos
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punktö.

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk

piemĂroti harmonizĂti standarti, tai skaitò: skatĒt iepriekšĂjo lappusi

Elektromagnetinio suderinamumo direktyvö 2004/108/EB
Su energija susijusiŁ produktŁ direktyva 2009/125/EB
Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai – trifazĄs Ĕtampos, su narveliniu rotoriumi,
vienos pakopos – atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglamentö
640/2009.
Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglamentö 547/2012 dĄl vandens
siurbliŁ.
pritaikytus vieningus standartus, o bĻtent: žr. ankstesniame puslapyje

SK
ES vyhlásenie o zhode
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštrukünej série v dodanom vyhotovení
vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:
Stroje - smernica 2006/42/ES
Bezpeünostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v zmysle prílohy I, ü. 1.5.1
smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch

SL
ES – izjava o skladnosti
Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledeüim zadevnim doloüilom:

BG
Eƪ-ƠǁǆǇƼǌƼǒǄǛ ǃƼ ǍǖǊǎƾǁǎǍǎƾǄǁ
ƠǁǆǇƼǌǄǌƼǈǁ, Ǔǁ ǋǌǊǀǏǆǎǖǎ ǊǎƿǊƾƼǌǛ ǉƼ ǍǇǁǀǉǄǎǁ ǄǃǄǍǆƾƼǉǄǛ:

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

ƨƼǔǄǉǉƼ ǀǄǌǁǆǎǄƾƼ 2006/42/EO
ƲǁǇǄǎǁ ǃƼ ǃƼǕǄǎƼ ǉƼ ǌƼǃǋǊǌǁǀƽƼǎƼ ǃƼ ǉǄǍǆǊ ǉƼǋǌǁǂǁǉǄǁ ǍƼ ǍǖǍǎƼƾǁǉǄ ǍǖƿǇƼǍǉǊ
ƫǌǄǇǊǂǁǉǄǁ I, ǭ 1.5.1 Ǌǎ ƠǄǌǁǆǎǄƾƼǎƼ ǃƼ ǈƼǔǄǉǄ 2006/42/Eƭ.
EǇǁǆǎǌǊǈƼƿǉǄǎǉƼ ǍǖǈǁǍǎǄǈǊǍǎ – ǀǄǌǁǆǎǄƾƼ 2004/108/Eƪ
ƠǄǌǁǆǎǄƾƼ ǃƼ ǋǌǊǀǏǆǎǄǎǁ, ǍƾǖǌǃƼǉǄ Ǎ ǁǉǁǌƿǊǋǊǎǌǁƽǇǁǉǄǁǎǊ 2009/125/ơƪ

Použité 50 Hz induküné elektromotory – jednostupĥové, na trojfázový striedavý prúd, s
rotormi nakrátko – zodpovedajú požiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení
640/2009.
V súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné üerpadlá.

Uporabljeni 50 Hz indukcijski elektromotorji – trifazni tok, kletkasti rotor, enostopenjski –
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 640/2009.
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne ürpalke.

ƤǃǋǊǇǃƾƼǉǄǎǁ ǄǉǀǏǆǒǄǊǉǉǄ ǁǇǁǆǎǌǊǀƾǄƿƼǎǁǇǄ 50 Hz – ǎǌǄǐƼǃǁǉ ǎǊǆ, ǎǖǌǆƼǇǛǕǄ Ǎǁ
ǇƼƿǁǌǄ, ǁǀǉǊǍǎǖǋƼǇǉǄ – ǊǎƿǊƾƼǌǛǎ ǉƼ ǄǃǄǍǆƾƼǉǄǛǎƼ ǃƼ ǁǆǊǀǄǃƼǅǉ ǉƼ ƬǁƿǇƼǈǁǉǎ
640/2009.
ƭǖƿǇƼǍǉǊ ǄǃǄǍǆƾƼǉǄǛǎƼ ǃƼ ǁǆǊǀǄǃƼǅǉ ǉƼ ƬǁƿǇƼǈǁǉǎ 547/2012 ǃƼ ƾǊǀǉǄ ǋǊǈǋǄ.

používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu

uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran

ƱƼǌǈǊǉǄǃǄǌƼǉǄ ǍǎƼǉǀƼǌǎǄ: ƾǂ. ǋǌǁǀǉƼǎƼ ǍǎǌƼǉǄǒƼ

MT
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispoŅizzjonijiet relevanti li
Čejjin:
Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE

HR
EZ izjava o sukladnosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporuüenoj izvedbi odgovaraju sljedeøim
važeøim propisima:
EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ
Ciljevi zaštite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1
smjernice o strojevima 2006/42/EZ.
Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ
Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Korišteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori – trofazni, s kratko spojenim rotorom,
jednostupanjski – odgovaraju zahtjevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.
primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu

SR
EZ izjava o usklaĀenosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporuüenoj verziji odgovaraju sledeøim
važeøim propisima:
EZ direktiva za mašine 2006/42/EZ
Ciljevi zaštite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive
za mašine 2006/42/EZ.
Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Korišøeni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori – trofazni, s kratkospojenim rotorom,
jednstepeni – odgovaraju zahtevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.
primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu

L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-VultaČČ Baxx huma konformi malAnness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.
Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-uŅu tal-enerČija
Il-muturi elettriúi b’induzzjoni ta’ 50 Hz uŅati- tliet faŅijiet, squirrel-cage, singola jissodisfaw ir-rekwiŅiti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.
b'mod partikolari: ara l-paČna ta' qabel
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China
:,/2&KLQD/WG
101300 Beijing
T +86 10 58041888
ZLOREM#ZLORFRPFQ

Hungary
:,/20DJ\DURUV]J.IW
7ªUªNEOLQW
(Budapest)
T +36 23 889500
ZLOR#ZLORKX

Lebanon
WILO SALMSON
Lebanon
12022030 El Metn
T +961 4 722280
ZVO#F\EHULDQHWOE

India
:,/2,QGLD0DWKHUDQG
3ODWW3XPSV/WG
Pune 411019
T +91 20 27442100
VHUYLFH#
SXQPDWKHUSODWWFRLQ

Lithuania
:,/2/LHWXYD8$%
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
PDLO#ZLOROW

Croatia
:LOR+UYDWVNDGRR
10430 Samobor
T +38 51 3430914
ZLORKUYDWVND#ZLORKU
Czech Republic
:,/23UDKDVUR
&HVWOLFH
T +420 234 098711
LQIR#ZLORF]
Denmark
WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T +45 70 253312
ZLOR#ZLORGN
Estonia
WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6 509780
LQIR#ZLORHH
Finland
WILO Finland OY
02330 Espoo
T +358 207401540
ZLOR#ZLORIL

Indonesia
WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T +62 21 7247676
FLWUDZLOR#FEQQHWLG
Ireland
WILO Ireland
/LPHULFN
T +353 61 227566
VDOHV#ZLORLH
Italy
:,/2,WDOLDVUO
3HVFKLHUD
Borromeo (Milano)
T +39 25538351
ZLORLWDOLD#ZLORLW

Morocco
:,/20DURF
SARLQUARTIER
INDUSTRIEL AIN SEBAA
20250
CASABLANCA
T +212 (0) 5 22 660 924
FRQWDFW#ZLORPD
The Netherlands
:,/21HGHUODQGEY
1$:HVW]DDQ
T +31 88 9456 000
LQIR#ZLORQO
Norway
WILO Norge AS
0975 Oslo
T +47 22 804570
ZLOR#ZLORQR

Romania
:,/25RPDQLDVUO
&RP&KLDMQD
-XG,OIRY
T +40 21 3170164
ZLOR#ZLORUR
Russia
WILO Rus ooo
0RVFRZ
T +7 495 7810690
ZLOR#ZLORUX
Saudi Arabia
:,/20(5L\DGK
5L\DGK
T +966 1 4624430
ZVKRXOD#ZDWDQLDLQGFRP
Serbia and Montenegro
:,/2%HRJUDGGRR
11000 Beograd
T +381 11 2851278
RIILFH#ZLORUV
Slovakia
:,/26ORYDNLDVUR
%UDWLVODYD
T +421 2 33014511
ZLOR#ZLORVN
Slovenia
:,/2$GULDWLFGRR
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
ZLORDGULDWLF#ZLORVL

France
:,/26$6
%RLVGÂ$UF\
T +33 1 30050930
LQIR#ZLORIU

Kazakhstan
WILO Central Asia
050002 Almaty
T +7 727 2785961
LQIR#ZLORN]

Poland
:,/23ROVND6S]RR
/HV]QRZROD
T +48 22 7026161
ZLOR#ZLORSO

South Africa
6DOPVRQ6RXWK$IULFD
(GHQYDOH
T +27 11 6082780
HUUROFRUQHOLXV#
VDOPVRQFR]D

Great Britain
:,/2 8. /WG
DE14 2WJ BurtonUpon-Trent
T +44 1283 523000
VDOHV#ZLORFRXN

Korea
:,/23XPSV/WG
*LPKDH
*\HRQJQDP
T +82 55 3405890
ZLOR#ZLORFRNU

Portugal
Bombas Wilo-Salmson
3RUWXJDO/GD
4050-040 Porto
T +351 22 2080350
ERPEDV#ZLORSW

Spain
:,/2,EULFD6$
$OFDOGH+HQDUHV
(Madrid)
T +34 91 8797100
ZLORLEHULFD#ZLORHV

)XUWKHUVXEVLGLDULHVUHSUHVHQWDWLRQDQGVDOHVRIILFHVRQZZZZLORFRP

Sweden
:,/26YHULJH$%
35246 Växjö
T +46 470 727600
ZLOR#ZLORVH
Switzerland
(0%3XPSHQ$*
5KHLQIHOGHQ
T +41 61 83680-20
LQIR#HPESXPSHQFK
Taiwan
:,/2(087DLZDQ&R/WG
7DLSHK
T +886 227 391655
QHOVRQZX#
ZLORHPXWDLZDQFRPWZ
Turkey
WILO Pompa Sistemleri
6DQYH7LF$6u
ĕVWDQEXO
T +90 216 2509400
ZLOR#ZLORFRPWU
Ukraina
:,/28NUDLQDWRZ
.LHZ
T +38 044 2011870
ZLOR#ZLORXD
United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone 6RXWK'XEDL
T +971 4 880 91 77
LQIR#ZLORDH
USA
WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 6872
LQIR#ZLORXVDFRP
Vietnam
:,/29LHWQDP&R/WG
+R&KL0LQK&LW\9LHWQDP
T +84 8 38109975
QNPLQK#ZLORYQ
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WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

