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1. °ενικά

Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αποτ-
ελούν αναπόσπαστο τµήµα της συσκευής. Θα
πρέπει να φυλάσσονται πάντα κοντά στη συσκ-
ευή. Η ακριβής τήρηση αυτού του εγχειριδίου
αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση βάσει προ-
διαγραφών και το σωστό χειρισµό της συσκευ-
ής.
Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αντισ-
τοιχούν στον τύπο της συσκευής και στα βασικά
πρότυπα τεχνικής ασφάλειας κατά το χρόνο της
έκδοσής των.

1.1 Σκοπός χρήσης
Η αντλία χρησιµοποιείται για τη µεταφορά καθ-
αρών υγρών σε οικίες, στη γεωργία, στη βιοµη-
χανία κ.τ.λ. (βασικότερα πεδία εφαρµογής: παρ-
οχή νερού, ύδρευση – τροφοδοσία υδατόπυργ-
ων – πότισµα µε ψεκασµό, άρδευση – καθαρισ-
µός µε υδροβολισµό υψηλής πίεσης – άντληση
συµπυκνωµάτων – ύγρανση αέρα – βιοµηχανι-
κά κυκλώµατα και σε συνδυασµό µε κάθε είδους
δοµοστοιχειωτά συστήµατα).

- Συστήµατα πυρόσβεσης – τροφοδοσία λεβητών
(απαιτείται κιτ παράκαµψης).

1.2 Στοιχεία σύνδεσης και επιδόσεων 
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας (ανάλογα µε το µον-

τέλο):

• Περιοχή θερµοκρασιών αντλούµενου υγρού:
(έκδοση µε στεγανοποίηση EPDM) - 15° έως
+ 90° C

• Μέγ. θερµοκρασία περιβάλλοντος: + 40° C µέγ.
τιµή

• Ελάχ. πίεση εισόδου: Ανάλογα µε την τιµή NPSH
(ελάχιστο θετικό ύψος αναρρόφησης) της αντλ-
ίας

Εκποµπή θορύβου: Εξαρτάται από το µέγεθος
της αντλίας, τον αριθµό των στροφών, του σηµ-
είου λειτουργίας της και του τύπου του κινητή-
ρα της. Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να
φθάσει µέχρι τα 70 dB(A) στα 50 Hz και στα
75 dB(A) στα 60 Hz.

2. Ασφάλεια

Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν θεµελι-
ώδεις υποδείξεις για την εγκατάσταση και λειτ-
ουργία στις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή. °ι’
αυτό το λόγο πρέπει να διαβάζονται από τον
εγκαταστάτη  πριν από τη συναρµολόγηση ή τη
θέση σε λειτουργία αλλά και από τον υπεύθυνο
για το χειρισµό του µηχανήµατος. ∆εν πρέπει να
προσέξουµε µόνο τις γενικές υποδείξεις ασφά-

λειας αυτής της παραγράφου αλλά και τις ειδικ-
ές υποδείξεις ασφάλειας µε τα σύµβολα του
κινδύνου που αναγράφονται στις παρακάτω
παραγράφους.

2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες
ασφαλείας

Σύµβολα:

°ενικό σύµβολο κινδύνου

Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: ...

Χαρακτηριστικές λέξεις :

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! Κρίσιµα επικίνδυνη κατάσταση.
Η µη προσοχή οδηγεί σε θάνατο ή σε βαρύτατ-
ους τραυµατισµούς

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! Ο χρήστης µπορεί να υποσ-
τεί τραυµατισµούς (βαρείς). Η «προειδοποίη-
ση» υπονοεί ότι είναι πιθανόν να προκύψουν
βλάβες για πρόσωπα (βαρειές) εάν δεν προσ-
εχθούν οι οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχει ο κίνδυνος να πάθει
βλάβη η αντλία / εγκατάσταση. « προσοχή»
σηµαίνει ότι είναι δυνατόν να προκληθούν
ζηµιές στο προϊόν αν δεν προσεχθούν οι οδη-
γίες. 

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Μια χρήσιµη υπόδειξη για τον χειρι-
σµό του προϊόντος. Εφιστά επίσης την προσοχή
µας σε πιθανές δυσκολίες.

2.2 Εξειδίκευση προσωπικού
∆ο προσωπικό που ασχολείται µε τη συναρµολ-
όγηση πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη εξει-
δίκευση γι' αυτές τις εργασίες

2.3 Κίνδυνοι εάν αγνοηθούν οι υποδείξεις ασφαλ-
είας
Η µη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας µπορεί να
έχει σαν επακόλουθο τον κίνδυνο προσώπων,
εγκατάστασης και αντλίας.
Η µη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας µπορεί να
στερήσει το δικαίωµα της εγγύησης.
Ειδικότερα η µη τήρηση των κανόνων ασφαλεί-
ας µπορεί να προκαλέσει τους εξής κινδύνους :

• ∆ιακοπή σηµαντικών λειτουργιών της αντλίας ή
της εγκατάστασης .

• ∆ιακοπή των προδιαγεγραµµένων διαδικασιών
συντήρησης και επισκευής

• Κινδύνους για τα πρόσωπα από ηλεκτρικές,
µηχανικές ή βακτηριολογικές επιδράσεις

• Αντικειµενικές βλάβες

2.4 Yποδείξεις ασφαλείας για τον χρήστη
Πρέπει να προσέχονται οι κανονισµοί που ισχύ-
ουν για την πρόληψη ατυχηµάτων.
Πρέπει να αποκλεισθούν οι κίνδυνοι που προέ-
ρχονται από την ηλεκτρική ενέργεια.
Πρέπει να προσεχθούν οι προδιαγραφές του
VDE και των τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής
ενέργειας (∆ΕΗ).

102 - 105 Μηχανικός στυπιοθλίπτης 10 bar
302 - 304 Κέλυφος αντλίας 16 bar
502 - 504 µέγ. τιµή
802 - 804 Πίεση εισόδου: 6 bar
106 - 112 Μηχανικός στυπιοθλίπτης 16 bar
305 - 312 Κέλυφος αντλίας 16 bar
505 - 512 µέγ. τιµή
805 - 807 Πίεση εισόδου: 10 bar
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2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες ελέγχου
και  συναρµολόγησης
Ο χρήστης πρέπει να φροντίζει ώστε όλες οι
εργασίες ελέγχου και συναρµολόγησης να 
πραγµατοποιούνται από εξουσιοδοτηµένο και
εξειδικευµένο προσωπικό, το οποίο γνωρίζει
οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας.
Εννοείται ότι όλες οι εργασίες στην  αντλία /
εγκατάσταση πρέπει να πραγµατοποιούνται
όταν η εγκατάσταση είναι εκτός λειτουργίας.

2.6 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή
ανταλλακτικών
Μετατροπές στην αντλία / εγκατάσταση επιτρέ-
πονται µόνο µετά από συνεννόηση µε τον κατα-
σκευαστή. Αυθεντικά εξαρτήµατα και ανταλλακ-
τικά  του ιδίου του κατασκευαστή εξασφαλίζουν
πλήρη ασφάλεια. Η χρήση εξαρτηµάτων άλλης
προέλευσης απαλλάσσει τον κατασκευαστή από
ενδεχόµενες δυσµενείς συνέπειες.

2.7 Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας
Η ασφάλεια λειτουργίας της αντλίας / εγκατάστ-
ασης είναι εγγυηµένη µόνον εάν έχουν τηρηθεί
οι οδηγίες λειτουργίας της αντιστοίχου παραγρ-
άφου 4. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να
ξεπερασθούν οι οριακές τιµές που δίδονται στο
φύλλο χαρακτηριστικών.

3. Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευ-
ση

Μόλις παραλάβετε την αντλία/το σύστηµα, ελέ-
γξτε την/το για τυχόν ζηµίες εξαιτίας της µετα-
φοράς. Αν διαπιστώσετε ζηµίες που προκλήθη-
καν από τη µεταφορά, προβείτε στις απαραίτη-
τες ενέργειες εντός των προθεσµιών που ορίζει
η µεταφορική εταιρεία.
Σε περίπτωση που η εγκατάσταση της
αντλίας/του συστήµατος που παραλάβατε πρό-
κειται να πραγµατοποιηθεί σε µεταγενέστερο
χρόνο, πρέπει να αποθηκεύεται προσωρινά
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να µην εκτίθεται σε
τυχόν επιβλαβείς εξωτερικές επιδράσεις (π.χ.
υγρασία, παγετός κ.τ.λ.).

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! Σοβαρός κίνδυνος τραυµατισµού! 
Η αντλία µπορεί να ανατραπεί. ∆ο κέντρο βάρο-
υς της αντλίας βρίσκεται σχετικά ψηλά και η
επιφάνεια στήριξής της είναι µικρή. Ως εκ τούτ-
ου, πρέπει να λαµβάνετε τα απαιτούµενα µέτρα
προφύλαξης, ώστε να προστατευθεί η αντλία
από ενδεχόµενη ανατροπή και, εποµένως, να
αποκλειστούν ενδεχόµενοι κίνδυνοι για τα
άτοµα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζηµίας στην
αντλία! Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζηµία
στην αντλία από τον µη ενδεδειγµένο χειρισµό
της κατά τη µεταφορά και την αποθήκευση. Να
χειρίζεστε, να ανυψώνετε και να µεταφέρετε
την αντλία µε προσοχή, έτσι ώστε να µην προξ-
ενούνται ζηµίες κατά την εγκατάστασή της.

4. Περιγραφή του προϊόντος και των
παρελκοµένων 

4.1 Περιγραφή (σχ. 1, 2, 5):
1 - Ποδοβαλβίδα
2 - Αποφρακτικό όργανο στην πλευρά της αναρρ-

όφησης
3 - Αποφρακτικό όργανο στην πλευρά της κατάθ-

λιψης
4 - Βαλβίδα αντεπιστροφής
5 - Βίδα εισαγωγής/εξαερισµού
6 - Βίδα εκκένωσης
7 - Στερέωση ή σφιγκτήρες σωλήνων
8 - Φίλτρο αναρρόφησης
9 - ∆οχείο συλλογής

10 - ∆ηµόσιο δίκτυο ύδρευσης
11 - ∆ιακόπτης προστασίας κινητήρα
12 - Βάση από µπετόν
13 - Στρόφιγγα
HA - Μέγ. ύψος αναρρόφησης
HC -Ελάχιστο ύψος προσαγωγής

4.2 Αντλία
Η αντλία είναι µια κατακόρυφη, πολυβάθµια
(2 έως 12 βαθµίδες) φυγοκεντρική αντλία κανο-
νικής και µη αυτόµατης αναρρόφησης τύπου
inline.
∆ο σηµείο διέλευσης του άξονα είναι στεγανοπ-
οιηµένο µε τυποποιηµένο µηχανικό στυπιοθλίπ-
τη.
Συγκολληµένες στο κέλυφος οβάλ φλάντζες
PN 16: Στη συσκευασία παράδοσης περιλαµβάν-
ονται οβάλ κόντρα φλάντζες από χυτοσίδηρο
καθώς επίσης και στεγανοποιητικά και βίδες.

4.3 Κινητήρας
Κινητήρας ξηρού ρότορα - 2πολικός.
Είδος προστασίας κινητήρα: IP 54
Κλάση µόνωσης: F
Μονοφασικός κινητήρας: Ενσωµατωµένη διάτα-
ξη θερµικής προστασίας του κινητήρα - πυκνω-
τής Auto Reset ενσωµατωµένος στο ηλεκτρικό
κιβώτιο.

* ∆υπική τάση: (50 Hz) ± 10 % - (60 Hz) ± 6 %

Μέγ. αριθµός εκκινήσεων κινητήρα ανά ώρα

4.4 Προαιρετικά εξαρτήµατα
Κιτ παράκαµψης (bypass) – αποφρακτικά όργα-
να – δοχείο διαστολής/αποθέµατος ή επιψευδ-
αργυρωµένο δοχείο – δοχείο προστασίας από
υδραυλικά πλήγµατα - πίνακας ελέγχου – οβάλ
κόντρα φλάντζα PN16 από ανοξείδωτο χάλυβα
µε σπείρωµα - διακόπτης προστασίας κινητήρα
- βαλβίδα αντεπιστροφής – ποδοβαλβίδα –
αντικραδασµικές µούφες - σετ προστασίας από
ξηρή λειτουργία – στόµια σύνδεσης µε εξωτερι-
κό σπείρωµα (από ανοξείδωτο χάλυβα)…

Ισχύς κινητήρα (kW)    0,37     0,55      0,75     1,1       1,5      1,85     2,2     2,5
Άµεση                      100     90      75      60     50      45     40    40

ΣΥΧΝΟ∆Η∆Α 50 Hz 60 Hz
Αριθµός στροφών (σ.α.λ.) 2900 3500
Περιέλιξη * 3 ~ ≤ 4 230/400 V 220/380 V έως 254/440 V
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5.Εγκατάσταση

2 ∆υπικές συνθήκες τοποθέτησης:
• Σχ. 1: Αντλία σε λειτουργία αναρρόφησης
• Σχ. 2: Αντλία σε λειτουργία προσαγωγής µέσω

ενός δοχείου συλλογής (9) ή µέσω του δηµόσι-
ου δικτύου ύδρευσης (10). µε διάταξη προστασ-
ίας από ξηρή λειτουργία.

5.1 Συναρµολόγηση
∆οποθετήστε την αντλία σε ξηρό και εύκολα
προσβάσιµο χώρο, προστατευµένο από τον
παγετό, και κοντά στο σηµείο προσαγωγής.
∆οποθετήστε την πάνω σε βάση από µπετόν
(ύψους τουλάχιστον 10 cm) (12) µε αγκύρωση
στα θεµέλια (για το σχέδιο τοποθέτησης, ανατ-
ρέξτε στο σχ. 3).
∆οποθετήστε αποσβεστήρες (από φελλό ή από
ενισχυµένο καουτσούκ) ανάµεσα στη βάση και
το δάπεδο για να αποφύγετε τη µετάδοση κρα-
δασµών και θορύβου. Πριν από την οριστική
αγκύρωση της βάσης, βεβαιωθείτε ότι η αντλία
έχει επακριβώς κατακόρυφο προσανατολισµό.
∆οποθετήστε σφήνες, αν είναι απαραίτητο.

Λάβετε υπόψη ότι το ύψος του σηµείου τοποθ-
έτησης καθώς επίσης και η θερµοκρασία του
αντλούµενου υγρού µπορεί να επηρεάσει αρνη-
τικά την απόδοση αναρρόφησης της αντλίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζηµίας στην
αντλία!
Όταν η θερµοκρασία του αντλούµενου υγρού
υπερβαίνει τους 80 ° C, φροντίστε για τη λειτο-
υργία προσαγωγής της αντλίας (λειτουργία
υπερπίεσης).

5.2 Υδραυλικές συνδέσεις
Σωλήνας µε δυνατότητα βιδώµατος στις οβάλ
κόντρα φλάντζες της αντλίας.
Η διατοµή του σωλήνα δεν πρέπει σε καµία
περίπτωση να είναι µικρότερη από τη διατοµή
της κόντρα φλάντζας.
Οι σωληνώσεις αναρρόφησης θα πρέπει να
έχουν όσο το δυνατόν πιο µικρό µήκος. Περιορ-
ίστε τα εξαρτήµατα στο σωλήνα αναρρόφησης,
γιατί µειώνουν την απόδοση της αναρρόφησης
(γωνίες, βαλβίδες, συστολές...).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στεγανοποιήστε καλά τις συνδέσεις
της σωλήνωσης µε κατάλληλα υλικά! ∆εν πρέπει
να εισέρχεται αέρας στο σωλήνα αναρρόφησης.
∆οποθετήστε το σωλήνα αναρρόφησης µε συν-
εχώς ανωφερική κλίση (τουλάχιστον 2 %)
(βλέπε σχ. 1).

- Να χρησιµοποιείτε στηρίγµατα ή σφιγκτήρες,
έτσι ώστε το βάρος της σωλήνωσης να µην στη-
ρίζεται στην αντλία.

- Ένα βέλος πάνω στο κέλυφος της αντλίας επισ-
ηµαίνει την κατεύθυνση ροής του αντλούµενου
υγρού.

- °ια να προστατέψετε την αντλία από υδραυλικά
πλήγµατα στην πλευρά της κατάθλιψης, τοποθ-
ετήστε µια βαλβίδα αντεπιστροφής.

°ια τη µεταφορά ζεστού νερού ή νερού µε µεγά-
λη περιεκτικότητα σε οξυγόνο, σας συνιστούµε
να τοποθετήσετε ένα κιτ παράκαµψης (σχ. 1,
σηµ. BP).

5.3 Ηλεκτρικές συνδέσεις
Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να πραγµατοπ-
οιούνται από εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο, εγκεκ-
ριµένο από την τοπική επιχείρηση παροχής
ενέργειας, σύµφωνα µε τις κατά τόπους ισχύου-
σες προδιαγραφές (π.χ. προδιαγραφές συνδέσ-
µου VDE).

- Οι χαρακτηριστικές τιµές των ηλεκτρικών µεγε-
θών (συχνότητα, τάση, ονοµαστική ένταση ρεύ-
µατος) του κινητήρα αναγράφονται στην πινακί-
δα τύπου.

- ∆ο ρεύµα και η τάση της ηλεκτρικής σύνδεσης
πρέπει να συµφωνούν µε τα στοιχεία που αναγ-
ράφονται στην πινακίδα τύπου.

- Ο κινητήρας πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφο-
διασµένος µε ηλεκτρική προστατευτική διάταξη,
δηλαδή, µε διακόπτη προστασίας ρυθµισµένο
στην ένταση του ρεύµατος που αναγράφεται
στην πινακίδα τύπου.

- Προβλέψτε κατά βάση τη χρήση αποµονωτικών
διακοπτών µε ασφάλειες (τύπου aM) για την
προστασία του δικτύου.

Ηλεκτρικό δίκτυο
- Να χρησιµοποιείτε καλώδιο που πληροί τις

προδιαγραφές EDF 
- ∆ριφασικό: 4σύρµατο καλώδιο (3 φάσεις + γεί-

ωση)
Αν χρειαστεί, κάντε ένα άνοιγµα στο περίβληµα
του ηλεκτρικού κιβωτίου, τοποθετήστε ένα
στυπιοθλίπτη και συνδέστε τον κινητήρα σύµφ-
ωνα µε το διάγραµµα συνδεσµολογίας που υπά-
ρχει στο καπάκι του ηλεκτρικού κιβωτίου. (Σχ.
4).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζηµίας στην
αντλία!
Ενδεχόµενο σφάλµα ηλεκτρικής σύνδεσης
µπορεί να προξενήσει ζηµίες στον κινητήρα. 
°ΕΙΩΣ∆Ε ∆ΗΝ ΑΝ∆ΛΙΑ/∆Ο ΣΥΣ∆ΗΜΑ ΣΥΜΦΩ-
ΝΑ ΜΕ ∆ΙΣ ΠΡΟ∆ΙΑ°ΡΑΦΕΣ.
∆ο ηλεκτρικό καλώδιο απαγορεύεται να έλθει
σε επαφή µε τη σωλήνωση ή µε την αντλία.
Πέραν τούτου, πρέπει να είναι πλήρως προστ-
ατευµένο από την υγρασία.

Σε περίπτωση που ο κινητήρας της αντλίας λει-
τουργεί µε µετατροπέα συχνότητας, ακολουθή-
στε επακριβώς τις οδηγίες τοποθέτησης και
λειτουργίας του µετατροπέα συχνότητας.

Ύψος Απώλεια ύψους Θερµοκρασία Απώλεια ύψους
0 m 0 mCL 20° C 0,20 mCL

500 m 0,60 mCL 30° C 0,40 mCL
1000 m 1,15 mCL 40° C 0,70 mCL
1500 m 1,70 mCL 50° C 1,20 mCL
2000 m 2,20 mCL 60° C 1,90 mCL
2500 m 2,65 mCL 70° C 3,10 mCL
3000 m 3,20 mCL 80° C 4,70 mCL

90° C 7,10 mCL
100° C 10,30 mCL
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Ο εν λόγω µετατροπέας συχνότητας δεν θα
πρέπει να παράγει στους ακροδέκτες του κινητ-
ήρα αιχµές τάσης άνω των 850 V ούτε µεταβολ-
ές της τάσης ως προς το χρόνο (dU/dt) άνω των
2500 V/µs, διότι αν το σήµα της τάσης υπερβεί
τις προαναφερθείσες τιµές, µπορεί να προκλη-
θούν ζηµίες στην περιέλιξη του κινητήρα.
Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να τοποθετ-
είται ένα φίλτρο LC (πηνίο -πυκνωτής) ανάµεσα
στο µετατροπέα συχνότητας και τον κινητήρα.
∆ο φίλτρο αυτό πρέπει να συνδέεται στον κινη-
τήρα µε καλώδιο που έχει όσο το δυνατόν µικρ-
ότερο µήκος και που φέρει θωράκιση όπου
είναι απαραίτητο

6.ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙ∆ΟΥΡ°ΙΑΣ

6.1 Ξέπλυµα πριν από τη χρήση
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος για την υγεία!
Οι αντλίες υποβάλλονται εν µέρει σε υδραυλικ-
ούς ελέγχους στο εργοστάσιο. Ως εκ τούτου,
είναι πιθανόν να υπάρχει ακόµα νερό στο εσωτ-
ερικό τους. °ια λόγους υγιεινής, συνιστάται επο-
µένως να ξεπλύνετε την αντλία πριν από την
τοποθέτησή της σε δίκτυο πόσιµου νερού.

6.2 Πλήρωση και εξαερισµός
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αντλία δεν θα πρέπει ποτέ να λει-
τουργήσει χωρίς υγρό (ξηρή λειτουργία), ακόµα
και για σύντοµο χρονικό διάστηµα.

Αντλία στη λειτουργία προσαγωγής (σχ. 2)
- Κλείστε την αποφρακτική βαλβίδα στην πλευρά

κατάθλιψης (3), 
- Ανοίξτε τον εξαερισµό (5), ανοίξτε την αποφρα-

κτική βαλβίδα στην πλευρά αναρρόφησης (2)
και αφήστε την αντλία να γεµίσει πλήρως.
Κλείστε τον εξαερισµό µόνο µετά την έξοδο
νερού και τον πλήρη εξαερισµό της αντλίας.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! Προσοχή αν το νερό είναι ζεστό –
µπορεί να εκτοξευτεί ζεστό νερό από το άνοι-
γµα εξαερισµού. Λάβετε κατάλληλα µέτρα για
την προστασία των ατόµων και του κινητήρα.

Αντλία στη λειτουργία αναρρόφησης
Υπάρχουν δύο δυνατότητες πλήρωσης της αντ-
λίας:
1η δυνατότητα (σχ. 5-1): 

- Κλείστε την αποφρακτική βαλβίδα στην πλευρά
κατάθλιψης (3) και ανοίξτε την αποφρακτική
βαλβίδα στην πλευρά αναρρόφησης (2).

- Αφαιρέστε την τάπα εξαερισµού (5) 
- Ξεσφίξτε την κάτω βίδα εκκένωσης στο κέλυφ-

ος της αντλίας (6) (περίπου 4 έως 5 περιστροφ-
ές).

- ∆οποθετώντας µια χοάνη στο άνοιγµα εξαερισ-
µού, πληρώστε εξ ολοκλήρου την αντλία και το
σωλήνα αναρρόφησης.

- Όταν εξέλθει νερό και πάψει να υπάρχει αέρας
στην αντλία, σηµαίνει ότι η πλήρωση ολοκληρ-
ώθηκε.

- Βιδώστε την τάπα εξαερισµού και την κάτω βίδα
εκκένωσης.

2η δυνατότητα (σχ. 5-2): 
Η πλήρωση µπορεί να απλοποιηθεί µε την τοπ-
οθέτηση ενός κατακόρυφου σωλήνα Ø 1/2",
εξοπλισµένου µε µια αποφρακτική βάνα και µία
χοάνη, στο σωλήνα αναρρόφησης της αντλίας.

∆ο επάνω άκρο του σωλήνα πρέπει να βρίσκεται
τουλάχιστον 50 mm πάνω από το άνοιγµα εξαε-
ρισµού.

- Κλείστε την αποφρακτική βαλβίδα στην πλευρά
κατάθλιψης (3) και ανοίξτε την αποφρακτική
βαλβίδα στην πλευρά αναρρόφησης (2).

- Κλείστε την αποφρακτική βάνα και τον εξαερισ-
µό.

- Ξεσφίξτε την κάτω βίδα εκκένωσης στο κέλυφ-
ος της αντλίας (6) (περίπου 4 έως 5 περιστροφ-
ές).

- Πληρώστε εξ ολοκλήρου το σωλήνα αναρρόφη-
σης και την αντλία, έως ότου εξέλθει νερό από
το άνοιγµα εξαερισµού (5).

- Κλείστε την αποφρακτική βάνα (αυτή µπορεί να
παραµείνει στη θέση της), αφαιρέστε το σωλή-
να, κλείστε τον εξαερισµό (5) και βιδώστε ξανά
τη βίδα εκκένωσης (6).

Προστασία από την ξηρή λειτουργία
°ια να αποτραπεί η ακούσια ξηρή λειτουργία της
αντλίας, σας συνιστούµε να προστατέψετε την
αντλία µέσω ενός πλωτηροδιακόπτη ή ενός δια-
κόπτη πίεσης.

6.3 Έλεγχος φοράς περιστροφής κινητήρα
- Ελέγξτε αν η αντλία κινείται µε ευκολία περιστ-

ρέφοντας τον άξονα µε την εγκοπή (στην πλευ-
ρά του ανεµιστήρα) χρησιµοποιώντας ένα ίσιο
κατσαβίδι.

∆ριφασικός κινητήρας
- Βάλτε µπροστά τον κινητήρα πιέζοντας στιγµια-

ία τον αποµονωτικό διακόπτη και βεβαιωθείτε
ότι περιστρέφεται κατά τη φορά του βέλους
που υπάρχει στην πινακίδα της αντλίας.

- Αν δεν συµβαίνει αυτό, πρέπει να εναλλάξετε
τις δύο φάσεις του τριφασικού κινητήρα στους
ακροδέκτες του κινητήρα ή στο διακόπτη.

Μονοφασικός κινητήρας
Οι µονοφασικοί κινητήρες και οι κινητήρες µετ-
αβλητού εκτοπίσµατος έχουν τέτοιο σχεδιασµό,
ώστε να λειτουργούν µε τη σωστή φορά περισ-
τροφής.
Η ρύθµιση αυτή είναι εργοστασιακή και ανεξάρ-
τητη από τις συνδέσεις του δικτύου.

6.4 Εκκίνηση
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! Ανάλογα µε τη θερµοκρασία του
αντλούµενου υγρού και τους κύκλους λειτου-
ργίας της αντλίας, η επιφανειακή θερµοκρασ-
ία (αντλία, κινητήρας) µπορεί να υπερβεί τους
68 °C. Αν χρειάζεται, εγκαταστήστε τις απαιτ-
ούµενες διατάξεις προσωπικής προστασίας.
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αντλία δεν επιτρέπεται να λειτου-
ργεί µε µηδενική παροχή (αποφρακτική βαλβί-
δα στην πλευρά κατάθλιψης κλειστή) µε κρύο
νερό (T < 40 ° C) πάνω από 10 λεπτά, και µε
ζεστό νερό (T > 60 ° C) πάνω από 5 λεπτά.

Συνιστούµε να εξασφαλίζετε ελάχιστη παροχή
10 % τουλάχιστον της ονοµαστικής παροχής,
για να αποφεύγεται η σπηλαίωση στο πάνω
µέρος της αντλίας.

- ∆ιατηρήστε κλειστή την αποφρακτική βαλβίδα
στην πλευρά κατάθλιψης.

- Θέστε σε λειτουργία την αντλία.
- Ανοίξτε τον εξαερισµό για να µπορέσει να δια-

φύγει ο αέρας. Αν ύστερα από 20 δευτερόλεπτα
δεν εξέρχεται οµοιόµορφη δέσµη νερού από το
άνοιγµα, κλείστε τον εξαερισµό και διακόψτε τη
λειτουργία της αντλίας. Περιµένετε 20 δευτερό-
λεπτα για να συγκεντρωθεί ο αέρας.

- Θέστε ξανά σε λειτουργία την αντλία.
- Αν κριθεί απαραίτητο (µε ύψος αναρρόφησης

> 5 m), επαναλάβετε τα ίδια βήµατα.
- Όταν από το άνοιγµα εξαερισµού εξέλθει οµοι-

όµορφη δέσµη νερού (τότε η αντλία παρέχει
πίεση), ανοίξτε αργά την αποφρακτική βαλβίδα
στην πλευρά κατάθλιψης. Η αντλία πρέπει
πλέον να αναρροφά υγρό.

- Ελέγξτε τη σταθερότητα της πίεσης µε ένα µαν-
όµετρο. Αν η πίεση παρουσιάζει διακυµάνσεις,
επαναλάβετε τον εξαερισµό.

- Σε περίπτωση που αυτό αποτύχει, πληρώστε
ξανά την αντλία και επαναλάβετε τα ίδια βήµατα
από την αρχή.

- °ια να ολοκληρωθεί ο εξαερισµός, κλείστε την
αποφρακτική βαλβίδα στην πλευρά κατάθλιψης
και τον εξαερισµό. Σταµατήστε τη λειτουργία
της αντλίας για 20 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια,
θέστε την ξανά σε λειτουργία και ανοίξτε τον
εξαερισµό. Στην περίπτωση που διαφεύγει
αέρας, εκτελέστε ξανά τα ίδια βήµατα.

- Ανοίξτε την αποφρακτική βαλβίδα στην πλευρά

κατάθλιψης, για να επιτευχθεί το επιθυµητό
σηµείο λειτουργίας.

- Βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα υγρού που αναρρ-
οφάται είναι µικρότερη από ή ίση µε την ποσότ-
ητα που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

7. Συντήρηση

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από οποιαδήποτε επέµβαση,
απενεργοποιήστε την ή τις αντλίες.
Μην εκτελείτε ποτέ εργασίες συντήρησης µε
την αντλία σε λειτουργία.
∆ιατηρείτε καθαρή την αντλία και τον κινητήρα.
Αν η αντλία δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί
για µεγάλο χρονικό διάστηµα και ο χώρος όπου
βρίσκεται είναι προστατευµένος από τον παγε-
τό, µην αδειάζετε την αντλία.
∆ο έδρανο συµπλέκτη έχει λιπανθεί εφ' όρου
ζωής και δεν χρειάζεται περαιτέρω λίπανση.

Κινητήρας: ∆α έδρανα του κινητήρα έχουν λιπ-
ανθεί εφ' όρου ζωής και δεν χρειάζονται περαι-
τέρω λίπανση.

Μηχανικός στυπιοθλίπτης: Ο µηχανικός στυπι-
οθλίπτης δεν χρειάζεται συντήρηση κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας. Απαγορεύεται να λει-
τουργήσει χωρίς υγρό (ξηρή λειτουργία).

Χρονικά διαστήµατα αντικατάστασης
∆α χρονικά διαστήµατα αντικατάστασης του
µηχανικού στυπιοθλίπτη εξαρτώνται από τις
παρακάτω συνθήκες λειτουργίες της αντλίας: 

- θερµοκρασία και πίεση του αντλούµενου υγρού.
- συχνότητα εκκίνησης: συνεχής ή διακοπτόµενη

λειτουργία.
∆α χρονικά διαστήµατα αντικατάστασης των
υπόλοιπων εξαρτηµάτων του συστήµατος αντλ-
ίας εξαρτώνται από τις συνθήκες λειτουργίας,
το φόρτο της αντλίας και τη θερµοκρασία του
περιβάλλοντος.

8. Βλάβες, αιτίες και διόρθωση

Βλάβες Αιτίες ∆ιόρθωση
Η αντλία λειτουργεί αλλά
δεν παρέχει υγρό

Η αντλία έχει βουλώσει από ξένα σώµατα στο
εσωτερικό της

Αποσυναρµολογήστε την αντλία και καθαρίστε
την

Ο σωλήνας αναρρόφησης έχει βουλώσει Καθαρίστε το σωλήνα αναρρόφησης
Αέρας στο σωλήνα αναρρόφησης Ελέγξτε τη στεγανότητα όλης της σωλήνωσης

µέχρι την αντλία και στεγανοποιήστε την 
Η αντλία δεν έχει αναρροφήσει υγρό ή έχει
λειτουργήσει χωρίς υγρό

Πληρώστε την αντλία
Ελέγξτε τη στεγανότητα της ποδοβαλβίδας

Πολύ χαµηλή πίεση αναρρόφησης, θόρυβοι
λόγω σπηλαίωσης

Πολύ µεγάλες απώλειες αναρρόφησης ή πολύ
µεγάλο ύψος αναρρόφησης (ελέγξτε την τιµή
NPSH της αντλίας και ολόκληρο το σύστηµα)

Η τάση στον κινητήρα είναι πολύ χαµηλή Ελέγξτε την τάση στους ακροδέκτες του κινητή-
ρα και τη διατοµή των καλωδίων

Η αντλία δονείται ∆εν είναι καλά βιδωµένη στη βάση Ελέγξτε και σφίξτε όλες τις βιδωτές συνδέσεις
Η αντλία έχει µπλοκάρει λόγω της παρουσίας
ξένων σωµάτων

Αποσυναρµολογήστε την αντλία και καθαρίστε
την

Η αντλία δυσλειτουργεί Βεβαιωθείτε ότι η αντλία περιστρέφεται ελεύθ-
ερα χωρίς να συναντά αφύσικη αντίσταση

Κακές ηλεκτρικές συνδέσεις Ελέγξτε τη σύνδεση της αντλίας µε τον κινητήρα
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Αν δεν µπορείτε να διορθώσετε τη βλάβη,
απευθυνθείτε στους εξειδικευµένους τεχνικο-
ύς, στην πλησιέστερη Υπηρεσία Εξυπηρέτησης
Πελατών της Wilo ή στον αντιπρόσωπο.

9. Ανταλλακτικά

Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικά από
τους εξειδικευµένους τεχνικούς και/ή από την
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Wilo. 
°ια την αποφυγή ερωτήσεων και εσφαλµένων
παραγγελιών, πρέπει να δίνετε όλα τα στοιχεία
που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου µε
κάθε παραγγελία σας.

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!

Βλάβες Αιτίες ∆ιόρθωση
Ο κινητήρας υπερθερµαίνε-
ται

Ανεπαρκής τάση Ελέγξτε την τάση στους ακροδέκτες σύνδεσης
του κινητήρα. Η τάση πρέπει να βρίσκεται στο
± 10 % (50 Hz) ή - ± 6 % (60 Hz) της ονοµαστ-
ικής τάσης.

Η αντλία έχει µπλοκάρει λόγω της παρουσίας
ξένων σωµάτων

Αποσυναρµολογήστε την αντλία και καθαρίστε
την

Η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότ-
ερη από + 40° C

Ο σχεδιασµός του κινητήρα του επιτρέπει να
λειτουργεί µε θερµοκρασία περιβάλλοντος
+ 40° C το ανώτατο

Εσφαλµένες συνδέσεις στο ηλεκτρικό κιβώτ-
ιο

Πραγµατοποιήστε τις συνδέσεις σύµφωνα µε
την πινακίδα του κινητήρα και το σχ. 4

Η αντλία δεν παρέχει επαρ-
κή πίεση 

Ανεπαρκής ταχύτητα κινητήρα (ξένα σώµα-
τα...)

Αποσυναρµολογήστε την αντλία και αποµακρύ-
νετε τα ξένα σώµατα/διορθώστε τη βλάβη

Ο κινητήρας έχει υποστεί βλάβη Αντικαταστήστε τον κινητήρα
Κακή πλήρωση της αντλίας Ανοίξτε τον εξαερισµό της αντλίας και πραγµα-

τοποιήστε εξαερισµό µέχρι να πάψουν να εξέρ-
χονται φυσαλίδες αέρα

Ο κινητήρας γυρίζει προς εσφαλµένη φορά
(τριφασικός κινητήρας)

Αντιστρέψτε τη φορά περιστροφής εναλλάσσο-
ντας 2 φάσεις στους ακροδέκτες του κινητήρα

Η τάπα εξαερισµού δεν είναι βιδωµένη σωστά Ελέγξτε και σφίξτε σωστά
Η τάση στον κινητήρα δεν επαρκεί Ελέγξτε την τάση στους ακροδέκτες σύνδεσης

του κινητήρα, τη διατοµή των καλωδίων και τη
συνδεσµολογία

Ενεργοποιείται ο διακόπτης
προστασίας

Ο διακόπτης θερµικής προστασίας έχει ρυθ-
µιστεί εσφαλµένα (πολύ χαµηλά)

Μετρήστε την ένταση του ρεύµατος µε ένα αµπ-
ερόµετρο και συγκρίνετέ την µε την ένταση που
αναγράφεται στην πινακίδα του κινητήρα

Πολύ χαµηλή τάση Ελέγξτε τις φάσεις και αντικαταστήστε το καλ-
ώδιο, αν χρειάζεται

Μία φάση έχει διακοπεί Ελέγξτε τις φάσεις και αντικαταστήστε το καλ-
ώδιο, αν χρειάζεται

Ο διακόπτης θερµικής προστασίας έχει υπο-
στεί βλάβη

Αντικαταστήστε τον

Μια ασφάλεια έχει καεί Αντικαταστήστε την
Η παροχή είναι ακανόνιστη ∆εν τηρήθηκε το ύψος αναρρόφησης (Ha) Ελέγξτε τις συνθήκες και τις συστάσεις τοποθέ-

τησης στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας

Ο σωλήνας αναρρόφησης έχει µικρότερη
διατοµή από αυτήν της αντλίας

Ο σωλήνας αναρρόφησης πρέπει να έχει την
ίδια διάµετρο µε το άνοιγµα αναρρόφησης της
αντλίας

∆ο φίλτρο αναρρόφησης και ο σωλήνας ανα-
ρρόφησης έχουν βουλώσει µερικώς

Αποσυναρµολογήστε και καθαρίστε





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

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

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

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

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

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

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE 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.

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.

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen. Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le 
pompe per acqua.

De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para 
bombas hidráulicas.

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

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

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

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

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

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

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

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

Direktivet om energirelaterade produkter  2009/125/EG Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

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.

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

De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse – trefasevekselstrøms 
kortslutningsmotor, ettrinns – samsvarer med kravene til økodesign i forordning 
640/2009.

Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as 
bombas de água.

Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar. I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

FI DA HU
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-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
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan 
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

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

A kisfeszültség  irányelv védelmi el írásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. 
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet ség irányelv: 2004/108/EK
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter Energiával kapcsolatos termékekr l szóló irányelv: 2009/125/EK
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori, 
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia.

De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer - trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trins -
opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok – háromfázisú, kalickás forgórész, 
egyfokozatú – megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek.

Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia vastaava.

I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for 
vandpumper.

A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek megfelel en.

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu. anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az el z  oldalt

CS PL RU
Prohlášení o shod  ES Deklaracja Zgodno ci WE     
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím 
p íslušným 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
Cíle týkající se bezpe nosti stanovené ve sm rnici o elektrických za ízeních nízkého nap tí 
jsou dodrženy podle p ílohy I, . 1.5.1 sm rnice o strojních za ízeních 2006/42/ES.

Przestrzegane s  cele ochrony dyrektywy niskonapi ciowej zgodnie z za cznikiem I, nr 
1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

  ,      
,    I,  1.5.1    

 2006/42/ G.
Sm rnice o elektromagnetické kompatibilit  2004/108/ES dyrektyw  dot. kompatybilno ci elektromagnetycznej 2004/108/WE   2004/108/EG 
Sm rnice pro výrobky spojené se spot ebou energie 2009/125/ES Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwi zanych z energi  2009/125/WE.   ,    2009/125/

Použité 50Hz t ífázové induk ní motory, s klecovým rotorem, jednostup ové – vyhovují 
požadavk m na ekodesign dle na ízení 640/2009.

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz – trójfazowe, wirniki klatkowe, jed-
nostopniowe – spe niaj  wymogi rozporz dzenia 640/2009 dotycz ce ekoprojektu.

   50  –  , 
,  –     

Vyhovuje požadavk m na ekodesign dle na ízení 547/2012 pro vodní erpadla. Spe niaj  wymogi rozporz dzenia 547/2012 dotycz cego ekoprojektu dla pomp wodnych.      547/2012   
.

použité harmoniza ní normy, zejména: viz p edchozí strana stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci: patrz poprzednia strona     ,   : .  p y, j p y y , g p p p ,

EL TR RO
    CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara ie de conformitate

     ’       
  :

Bu cihazın teslim edildi i ekliyle a a ıdaki standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: Prin prezenta declar m c  acest produs a a cum este livrat, corespunde cu urm toarele 
prevederi aplicabile:

 E     2006/42/E AB-Makina Standartları 2006/42/EG Directiva CE pentru ma ini 2006/42/EG
           

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

Sunt respectate obiectivele de protec ie din directiva privind joasa tensiune conform 
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind ma inile 2006/42/CE.

  E -2004/108/E Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic  – directiva 2004/108/EG
        2009/125/E Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına ili kin yönetmelik 2009/125/AT Directiv  privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

    50 Hz – ,  
,  –       

 640/2009.

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

Electromotoarele cu induc ie, de 50 Hz, utilizate – curent alternativ, motor în scurtcircuit, 
cu o treapt  – sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprin i în Ordonan a 
640/2009.

        547/2012  
.

Su pompaları ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarıma ili kin gerekliliklere 
uygun.

În conformitate cu parametrii ecologici cuprin i în Ordonan a 547/2012 pentru pompe de 
ap .

  , :   kısmen kullanılan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa standarde armonizate aplicate, îndeosebi: 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 šo m s apliecin m, ka šis izstr d jums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Maš nu direkt va 2006/42/EK Mašin  direktyv  2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direkt vas droš bas m r i tiek iev roti atbilstoši Maš nu direkt vas 
2006/42/EK 
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi Žemos tampos direktyvos keliam  saugos reikalavim  pagal Mašin  direktyvos 
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt .

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn tisk s savietojam bas direkt va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv  2004/108/EB
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ Direkt va 2009/125/EK par ar ene iju saist tiem produktiem Su energija susijusi  produkt  direktyva 2009/125/EB
Kasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline) 
vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori – mai str va, ssl guma rotora motors, 
vienpak pes – atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina pras b m.

Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai – trifaz s tampos, su narveliniu rotoriumi, 
vienos pakopos – atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament  
640/2009.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega. Atbilstoši Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina pras b m denss k iem. Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament  547/2012 d l vandens 
siurbli .

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk piem roti harmoniz ti standarti, tai skait : skat t iepriekš jo lappusi pritaikytus vieningus standartus, o b tent: žr. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES – izjava o skladnosti E -   
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštruk nej série v dodanom vyhotovení 
vyhovujú nasledujúcim príslušným 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
Bezpe nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v zmysle prílohy I, . 1.5.1 
smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

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

           
 I,  1.5.1     2006/42/E .

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES E   –  2004/108/E
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo   ,    2009/125/

Použité 50 Hz induk né elektromotory – jednostup ové, na trojfázový striedavý prúd, s 
rotormi nakrátko – zodpovedajú požiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení 
640/2009.

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

   50 Hz –  ,   
,  –        

640/2009.
V súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné erpadlá. izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne rpalke.       547/2012   .

používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo 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 
važe im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu enoj verziji odgovaraju slede im 
važe im propisima:

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

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

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

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-u u tal-ener ija Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Il-muturi elettri i b’induzzjoni ta’ 50 Hz u ati- tliet fa ijiet, squirrel-cage, singola - 
jissodisfaw ir-rekwi iti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.

Korišteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori – trofazni, s kratko spojenim rotorom, 
jednostupanjski – odgovaraju zahtjevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.

Koriš eni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori – trofazni, s kratkospojenim rotorom, 
jednstepeni – odgovaraju zahtevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.

b'mod partikolari: ara l-pa na ta' qabel primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu
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