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1. Általános
A beépítési és üzemeltetési utasítás a berendezés tartozéka. Tartsuk azt mindig a berendezés
közelében. A jelen utasítás pontos betartása a
rendeltetésszerű használatnak és a berendezés
helyes kezelésének az előfeltétele.
A beépítési és üzemeltetési utasítás megfelel a
berendezés kivitelének és a nyomás alá helyezésre vonatkozó biztonságtechnikai
szabványoknak.
1.1 Alkalmazási terület
A szivattyút tiszta folyadékok szállítására
használják a háztartásban, a mezőgazdaságban,
iparban, stb. ... (Fő alkalmazási területek:
Vízellátás, vízelosztás – Víztornyok ellátása –
esőztető telepek, öntözés – nagynyomású tisztítóberendezések– kondenzátum szállítása –
levegő nedvesítés – ipari keringető rendszerek
és különböző típusú építőszekrény elvű rendszerben).
- tűzoltó rendszerek – fűtési kazánok táplálása
(Bypass készlet szükséges).
1.2 Csatlakozó és teljesítményadatok
• Maximális üzemi nyomás (modellenként) :
102 - 105
302 - 304
502 - 504
802 - 804
106 - 112
305 - 312
505 - 512
805 - 807

Csúszógyűrűs tömítés 10 bar
Szivattyúház 16 bar
max.
Hozzáfolyási nyomás : 6 bar
Csúszógyűrűs tömítés 16 bar
Szivattyúház 16 bar
max.
Hozzáfolyási nyomás : 10 bar

• Hőmérséklettartomány Szállítható közeg:
(EPDM tömítéses kivitel) - 15° ... + 90°C
• Max. környezeti hőmérséklet : + 40°C max.
• Min. hozzáfolyási nyomás : A szivattyú NPSH
értéke szerint
Zajkibocsátás : Ez a szivattyú méretétől, fordulatszámától, munkapontjától és motortípusától
függ. Egyes esetekben elérheti a 70 dB(A)-t
50 Hz-en és a 75 dB(A)-t 60 Hz-en.

2.Biztonság
A jelen üzemeltetési utasítás olyan alapvetŒ
elŒírásokat tartalmaz, amelyeket a beszerelésnél
és az üzemeltetésnél figyelembe kell venni. Ezt
az üzemeltetési utasítást éppen ezért a beszerelés és az üzembe helyezés elŒtt mind a
szerelŒnek, mind a felelŒs üzemeltetŒnek feltétlenül el kell olvasnia.
Nemcsak a Biztonság címû fŒ fejezetben leírt
általános biztonsági elŒírásokat kell betartani,
hanem a további fejezetekben veszélyszimbólumokkal megjelölt speciális biztonsági
elŒírásokat is.
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2.1 Az üzemeltetési utasításban szereplő
utasítások jelzése
Szimbólumok:
Általános veszélyszimbólum
Villamos áramütés veszélye
JAVASLAT: ...
Figyelemfelhívó kifejezések:
VESZÉLY! Akut vészhelyzet.
Figyelmen kívül hagyása halált vagy nagyon
súlyos sérüléstokoz.
FIGYELEM! A felhasználó (súlyos) sérülést
szenvedhet. A "Figyelmeztetés" kifejezés arra
utal, hogy (súlyos) személyi sérülések következhetnek be, ha figyelmen kívül hagyják az
utasítást.
VIGYÁZAT! Károsodhat a szivattyú vagy a
berendezés. A "Vigyázat" kifejezés arra vonatkozik, hogy a termék károsodhat, ha figyelmen
kívül hagyják az utasítást.
JAVASLAT: Hasznos tanács a termék kezelésével
kapcsolatban. Felhívja a figyelmet a lehetséges
nehézségekre is.
2.2 A dolgozók szakképzettsége
A szerelésben résztvevŒ dolgozóknak az adott
munkához szükséges szakképzettséggel kell
rendelkezniük.
2.3 A biztonsági előírások be nem tartása esetén
felmerülő kockázatok
A biztonsági utasítások be nem tartása testi
sérülést és/vagy a szivattyú vagy a berendezés
károsodását okozhatja. A biztonsági elŒírások
be nem tartása a kártérítési igényjogosultság
elvesztését okozhatja.
Az elŒírások figyelmen kívül hagyása a
következŒ veszélyeket vonhatja maga után,
például:
• A szivattyú/berendezés fontos funkcióinak
leállása,
• Az elŒírt karbantartási és javítási munkák
ellehetetlenülése,
• Emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és
bakteriológiai hatások következtében,
• Dologi károk
2.4 Az üzemeltető által betartandó biztonsági
utasítások
Be kell tartani az érvényes balesetvédelmi
elŒírásokat.
Meg kell akadályozni a villamosenergia által
okozott veszélyek kialakulását. Be kell tartani a
helyi vagy általános elŒírásokat és a helyi villamosenergia-ellátó elŒírásait is.
2.5 Ellenőrzési és szerelési munkálatokra vonatkozó biztonsági utasítások
Az üzemeltetŒnek kell gondoskodnia arról, hogy
az ellenŒrzési és szerelési munkákat erre felhatalmazott és megfelelŒ képzettséggel
rendelkezŒ, az üzemeltetési utasításból kellŒ
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tájékozottságot szerzett szakemberek végezzék
el. Kizárólag nem üzemelő szivattyún/berendezésen szabad dolgozni!
2.6 Önhatalmú átépítés és alkatrészgyártás
A szivattyú/berendezés kizárólag a gyártóval
folytatott egyeztetés után módosítható. Az
eredeti alkatrészek és a gyártó által jóváhagyott
tartozékok a biztonságot szolgálják. Más alkatrészek használata érvénytelenítheti az ebből
eredő következményekért fennálló felelősséget.
2.7 Nem engedélyezett üzemeltetési módok
A leszállított szivattyú/berendezés üzembiztossága csak az üzemeltetési utasítás 4. fejezetében
leírt rendeltetésszerû használat esetén garantált.
A katalógusban/az adatlapokon megadott
határértékektŒl semmilyen esetben sem szabad
eltérni.

3.Szállítás és raktározás
A szivattyú átvételénél azonnal ellenőrizni kell,
hogy nem sérült-e meg a szállítás során!
Amennyiben a szállítás során károsodás történt,
a legsürgősebben meg kell tenni a szükséges
lépéseket a szállítónál.
Amennyiben a szállított szivattyút/telepet csak
egy későbbi időpontban kell telepíteni, akkor egy
száraz és egy a káros külső behatásoktól (mint
nedvesség, fagy) védett helyen kell tárolni.
VESZÉLY! Sérülés veszélye!
A szivattyú fel tud borulni. a szivattyú súlypontja
viszonylag magasan van, és alátámasztó felülete
kicsi. Ezért meg kell tenni a szivattyú felborulás
elleni biztosításához, és ezzel a személyek
veszélyeztetésének a kizárásához szükséges
intézkedéseket.
VIGYÁZAT! a szivattyú károsodásának veszélye!
A károsodás veszélye nem szakszerű kezelés,
szállítás és tárolás esetén. A szivattyút óvatosan
kell kezelni, emelni és szállítani, hogy telepítése
előtt ne sérüljön meg.

4. A berendezés és tartozékainak leírása
4.1 leírás (1., 2., 5. ábra):
1 - lábszelep
2 - szívóoldali elzáró szerelvény
3 - nyomóoldali elzáró szerelvény
4 - visszafolyás-gátló
5 - feltöltő-/légtelenítő csavar
6 - leürítőcsavar
7 - csőrögzítés vagy csőbilincs
8 - szívószűrő
9 - gyűjtőtartály
10 - közüzemi ivóvízhálózat
11 - motorvédő kapcsoló
12 - beton alapzat
13 - szelep
HA - max. szívómagasság
HC - minimális hozzáfolyási magasság
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4.2 A szivattyú
A szivattyú egy függőleges, többfokozatú
(2 ... 12 fokozat) nem önfelszívó, normál szívású
örvényszivattyú inline kivitelben.
A tengelykivezetés tömítése egy szabványosított
csúszógyűrűs tömítés.
A házra ráhegesztett PN 16 oválkarimák: A szállítási terjedelembe tartoznak az öntöttvas ovál
ellenkarimák valamint a tömítések és a csavarok.
4.3 A motor
2 pólusú száraztengelyű motor.
A motor védettsége: IP 54
Szigetelési osztály: F
1-fázisú motor: beépített termikus motorvédelem - Auto-Reset - a kapocsdobozba beépített
kondenzátor.
FREKVENCIA
Fordulatszám U/min
Tekercselés* 3 ~ ≤ 4

50Hz
2900
230/400 V

60Hz
3500
220/380V ... 254/440V

* Szabvány feszültség: (50Hz) ± 10% - (60Hz) ± 6%
Az óránkénti motorindítások max. száma
Motorteljesítmény (kW) 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 1,85 2,2 2,5
közvetlen
100 90 75 60 50 45 40 40
4.4 Opciós tartozékok
By-pass készlet - elzáró szelep – nyomó-/
előtéttartály vagy horganyzott tartály – nyomáslökés elleni tartály - vezérlőszekrény – PN16
nemesacél menetes ovál ellenkarima – motorvédő kapcsoló – visszafolyás-gátló – lábszelep –
rezgéscsillapítók – szárazon futás elleni védelem
- készlet – menetes csonk külső menettel
(nemesacél)…

5.Telepítés
2 Standard beépítések:
• 1. ábra : szivattyú szívóüzemben
• 2. ábra : szivattyú hozzáfolyásos üzemben,
gyűjtőtartályból (9) vagy a közüzemi ivóvízhálózatról (10). szárazon futás elleni védelemmel.
5.1 Szerelés
A szivattyút egy száraz, fagymentes és könnyen
hozzáférhető helyen a hozzáfolyáshoz közel kell
felállítani.
A (legalább 10 cm magas) betonalapra való szerelést (12) és az alapba való lehorgonyzást a 3.
ábra telepítési rajza mutatja.
A talp és a talaj közé a rezgések és a zajátadás
elkerülésére (parafa vagy megerősített kaucsuk)
csillapítót kell tenni. A talp-horgonyok végleges
rögzítése előtt gondoskodni kell róla, hogy a
szivattyú pontosan függőlegesbe legyen állítva.
Ha szükséges, éket kell alkalmazni.
Figyelembe kell venni, hogy a telepítési hely
magassága és a szállított közeg hőmérséklete a
szivattyú szállítóteljesítményét befolyásolhatja.
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VIGYÁZAT! a szivattyú károsodásának veszélye!
A villamos bekötés hibája a motor károsodását
okozhatja.
A SZIVATTYÚT ÉS A TELEPET AZ ELŐÍRÁSNAK
MEGFELELŐEN FÖLDELNI KELL!
Villamos kábel sohase érintkezhet sem a
csővezetékkel sem a motorral. Továbbá,
nedvesség ellen teljes mértékben védeni kell.

Magasság Magasságveszteség Hőmérséklet Magasságveszteség
0M
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

Ha a szivattyú meghajtómotorját egy frekvenciaváltó hajtja, a frekvenciaváltó Üzemeltetési és
szerelési utasítását pontosan be kell tartani.
A frekvenciaváltó nem kelthet a motorkapcsokon
850 V-nál nagyobb feszültségcsúcsot és
2500 V/µs-nál nagyobb feszültségváltozási
sebességet (dU/dt), mert, ha a feszültségjel a itt
megadott értékeket túllépi, akkor az a motortekercsek károsodását okozhatja.
Egyébként egy LC szűrő (induktivitás - kondenzátor) kell a frekvenciaváltó és a motor közé.
Ezt egy olyan rövid kábellel, amilyennek csak
lehet, kell a motorhoz csatlakoztatni, ha szükséges, árnyékolt kábellel.

VIGYÁZAT! a szivattyú károsodásának veszélye!
Ha a szállított közeg hőmérséklete 80 °C felett
van, a szivattyút hozzáfolyásos (előnyomásos)
üzemben kell alkalmazni.
5.2 Csőcsatlakozások
A csövet az ovál ellenkarimával a szivattyúra fel
kell csavarozni.
A csőátmérő semmilyen esetben sem lehet az
ellenkarima méreténél kisebb.
A szívócső legyen a lehető legrövidebb, a szívási
teljesítményt csökkentő szerelvények (csőkönyök, szelepek, keresztmetszet-csökkentő szerelvények...) alkalmazása kerülendő.
VIGYÁZAT! A csővezeték csatlakozásait alkalmas
anyaggal jól le kell tömíteni! A szívóvezetékbe
nem léphet be levegő; a szívóvezetéket folyamatos emelkedéssel (min. 2 %) kell fektetni,
(1. ábra).
- tartókat vagy bilincseket kell alkalmazni, hogy a
csővezeték súlyát ne a szivattyú viselje.
- A szivattyúházon egy nyíl mutatja a szállított
közeg áramlási irányát.
- A szivattyú vízütés elleni védelmére visszacsapószelepet kell beépíteni a nyomóágba.
Magas oxigéntartalmú vagy forró víz szállítása
esetére javasolt egy Bypass készlet (1. ábra, BP
tétel) beépítése.
5.3 Villamos bekötés
A villamos bekötést a helyi áramszolgáltató által
engedélyezett villanyszerelő végezheti, az
érvényes helyi előírások szerint.
- A motor villamos jellemzői (frekvencia, feszültség, névleges áram) a típustáblán szerepelnek.
- A hálózati csatlakozás áramneme és a feszültsége feleljenek meg a típustábla adatainak.
- A motor villamos motorvédelemmel való ellátása
kötelező. Ez motorvédő kapcsolóval történik,
mely a típustáblán feltüntetett áramerősségre
van beállítva.
- Alapvető, hogy a hálózat védelmére legyen
leválasztó kapcsoló biztosítékokkal (aM típus).
A táphálózat
- Az EDF szabványnak megfelelő kábelt kell
használni
- háromfázis : 4-eres kábel (3 fázis + föld)
Ha szükséges, a kapocsdoboz fedelén a nyílást ki
kell vágni, a tömszelencét kell feltenni és a
motort a kapocsdoboz fedélen levő kapcsolási
vázlatnak megfelelően be kell kötni. (4. ábra).
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6.ÜZEMBE HELYEZÉS
6.1 Előkészítő öblítés
FIGYELEM! Egészségre veszélyes!
Szivattyúinkat részben gyárilag hidraulikailag
teszteljük. Ezért lehetséges, hogy van még bennük víz. Ezért, higiéniai okokból, ajánlatos az ivóvízhálózatban való alkalmazása előtt kiöblíteni.
6.2 Feltöltés és légtelenítés
VIGYÁZAT! A szivattyú nem futhat szárazon.
Rövid ideig sem.
Szivattyú hozzáfolyásos üzemben ( 2. ábra)
- A nyomóoldali elzárószelepet el kell zárni (3).
- A légtelenítést (5) ki kell nyitni, szívóoldali elzáró
szelepet (2) ki kell nyitni és a szivattyút teljesen
fel kell tölteni.
A légtelenítést csak a víz megjelenése után és a
szivattyú teljes légtelenítése után szabad visszazárni.
VESZÉLY! Vigyázat forró víz esetén – forró
vízsugár léphet ki a légtelenítő-nyíláson.
A szükséges intézkedéseket meg kell tenni a
személyek és a motor védelme érdekében.

-

Szivattyú felszívó üzemben
két lehetőség van a szivattyú feltöltésére:
1. lehetőség (5-1. ábra):
A nyomóoldali elzárószelepet el kell zárni (3), és
a szívóoldali elzárószelepet (2) ki kell nyitni.
A légtelenítő csavart el kell távolítani (5)
A szivattyúházon az alsó leürítőcsavart (6) meg
kell lazítani (kb. 4-5 fordulat).
A légtelenítőnyílásba tett tölcsérrel a szivattyút
és a szívóvezetéket teljesen fel kell tölteni.
Ha víz lép ki, és már nincs több levegő a
szivattyúban, akkor a feltöltés befejeződött.
A légtelenítőcsavart és az alsó leürítőcsavart
vissza kell csavarni.
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2. lehetőség (5-2. ábra) :
A feltöltés egyszerűsíthető, ha a szivattyú
szívóvezetékébe egy elzárócsappal és tölcsérrel
felszerelt függőleges, Ø 1/2" csövet építünk bele.
A cső felső vége legalább 50 mm-rel a légtelenítőnyílás felett kell legyen.
- A nyomóoldali elzárószelepet el kell zárni (3), és
a szívóoldali elzárószelepet (2) ki kell nyitni.
- Az elzárócsapot és a légtelenítést ki kell nyitni.
- A szivattyúházon az alsó leürítőcsavart (6) meg
kell lazítani (kb. 4-5 fordulat).
- A szivattyút és a szívóvezetéket teljesen fel kell
tölteni, amíg víz nem lép ki a töltőnyíláson (5).
- Az elzárócsapot el kell zárni, (a csap a helyén
maradhat), a csövet el kell távolítani, a légtelenítést (5) el kell zárni, és a leürítőcsavart (6) vissza
kell csavarni.
Szárazon futás elleni védelem
A szivattyú véletlen szárazonfutását megakadályozandó, javasolt egy szárazon futás elleni
védelem, úszókapcsolóval vagy nyomáskapcsolóval.
6.3 Motor forgásirány ellenőrzés
- Ellenőrizni kell a szivattyú könnyű járását a
(a szellőző-oldalon levő) bemetszett tengelyvég
lapos csavarhúzóval való megforgatásával.
3-fázisú motor
- A leválasztó kapcsoló rövid megnyomásával be
kell kapcsolni a motort és győződjenek meg róla,
hogy a a szivattyú a tábláján megadott nyíl irányába forog-e.
- Ha nem így lenne, akkor a háromfázisú motor két
fázisát a motorkapcsokon vagy a kapcsolónál fel
kell cserélni.
1-fázisú motor:
Az egyfázisú motorok és az állítóművek úgy vannak kialakítva, hogy a helyes forgásirányba járnak.
Ez gyárilag elő van készítve, és független a
hálózati csatlakozástól.
6.4 Indítás
VESZÉLY! A szállított közeg hőmérsékletétől,
illetve a szivattyú működési ciklusaitól függően
a szivattyú vagy a motor felületi hőmérséklete
túllépheti a 68 °C-ot. Adott esetben a szükséges személyvédelmi intézkedéseket meg kell
tenni.
VIGYÁZAT! Nulla térfogatárammal (nyomóoldali
tolózár zárt) nem szabad a szivattyút hideg vízzel
(T < 40 °C) 10 percnél; meleg vízzel (T > 60 °C)
5 percnél hosszabb ideig működtetni.
Javaslat: minimális térfogatáramként a névleges
térfogatáram 10 % -át biztosítani kell ahhoz,
hogy a elkerülhető legyen a szivattyú felső részében a kavitáció.

-

-

-

-

-

ki egyenletes vízsugár, a légtelenítést be kell
zárni és a szivattyút le kell kapcsolni. 20 másodpercet várni kell, hogy a levegő összegyűlhessen.
A szivattyút újra kell indítani.
Ha szükséges, (> 5 m szívásmagasság esetén),
a munkalépéseket meg kell ismételni.
Ha a légtelenítésből egyenletes vízsugár lép ki,
(a szivattyú előállít nyomást), a nyomóoldali
elzáró szelepet lassan ki kell nyitni. A szivattyú
ekkor felszívott állapotban kell legyen.
Egy manométerrel ellenőrizni kell a nyomás
stabilitását, nyomásingadozás esetén újra kell
légteleníteni.
Ha ez sikertelen, akkor a szivattyút újra fel kell
tölteni és a munkafolyamatot az elejéről kell
kezdeni.
A légtelenítés lezárásához a nyomóoldali elzáró
szelepet és a légtelenítést el kell zárni. A szivattyút 20 másodpercre ki kell kapcsolni. Ezután a
szivattyút újra kell indítani és a légtelenítést ki
kell nyitni. Ha levegő távozik, a munkalépéseket
újra el kell végezni.
A nyomóoldali elzáró szelepet addig kell nyitni,
amíg a kívánt munkapontot el nem érik.
Biztosítani kell, hogy a felszívott folyadékmennyiség kisebb vagy egyenlő legyen az adattáblán
feltüntetett mennyiségnél.

7. Karbantartás
VIGYÁZAT! Bármilyen beavatkozás előtt a
szivattyú(ka)t feszültségmentesíteni kell.
Járó szivattyún semmilyen munkát nem szabad
végezni.
A szivattyút és a motort tisztán kell tartani.
Fagyvédett helyen a szivattyút hosszabb idejű
leállás esetén sem kell leüríteni.
A tengelykapcsoló oldali csapágy egész élettartamára be van zsírozva, ami azt jelenti, hogy nem
kell zsírozni.
Motor: A motorkapcsoló oldali csapágyak egész
élettartamukra be vannak zsírozva, ami azt
jelenti, hogy nem kell zsírozni azokat.
Csúszógyűrűs tömítés : A csúszógyűrűs tömítést
az üzem alatt nem kell karbantartani. Soha nem
szabad szárazon fusson.
Csereintervallum
Az, hogy egy csúszógyűrűs tömítést milyen
időközönként kell cserélni, a szivattyú alábbi
üzemi feltételeitől függ:
- A szállított közeg hőmérséklete és nyomása.
- Indítási gyakoriság: Folyamatos vagy szakaszos
üzem.
Az, hogy a szivattyútelep más részeit milyen
gyakran kell cserélni, olyan üzemi feltételektől
függ, mint a szivattyú terhelése és a környezeti
hőmérséklet.

- A nyomóoldali elzárószelepet zárva kell tartani.
- A szivattyút el kell indítani.
- A légtelenítést meg kell nyitni, hogy a levegő
eltávozhasson. Ha 20 másodperc múlva nem lép
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8. Zavarok, okok és elhárításuk
Zavarok
A szivattyú jár, mégse szállít

Okok
A belső részeket idegen test eltömte
A szívóvezeték eltömődött
Levegő a szívóvezetékben
A szivattyú nincs felszívott állapotban,
vagy üresen jár.
A szívónyomás túl kicsi, kavitációs zaj
lép fel
A motor feszültsége túl alacsony

A szivattyú vibrál

Fellazult a csavarzat az alapzathoz
A szivattyút idegen test eltömte
A szivattyú keményen jár

A motor túlmelegszik

A szivattyú nem állít elő kellő
nyomást

Villamos bekötés hiba
Nem elégséges feszültség

A szivattyút idegen test eltömte
A környezeti hőmérséklet magasabb
+ 40°C-nál
Hibás bekötés/kapcsolás a kapocsdobozban
A motorsebesség nem elegendő (idegen test...)
A motor hibás
A szivattyú rosszul van feltöltve.
A motor rossz irányba forog (3-fázisú
motor)
A légtelenítő csavar nincs rendesen
becsavarva
A motoron nincs elég feszültség

A védőkapcsoló kiold

A termikus védőkapcsoló rosszul van
beállítva (túl alacsony)
A feszültség túl alacsony
Egy fázis meg van szakadva.

A szállított mennyiség
szabálytalan

A termikus védőkapcsoló hibás
Egy biztosítás átégett
A szívómagasság (Ha) nincs betartva
A szívóvezeték átmérője kisebb a
szivattyúénál
A szívószűrő és a szívóvezeték részben
eltömődtek

Elhárításuk
A szivattyút le kell szerelni és meg kell tisztítani.
A szívóvezetéket ki kell tisztítani.
Ellenőrizni kell a teljes vezetéket tömítettségét a
szivattyúig, és le kell tömíteni.
A szivattyút fel kell tölteni.
Ellenőrizni kell a lábszelep tömítettségét.
A szívásnál túl nagy veszteségek, vagy a
szívómagasság túl nagy (ellenőrizni kell a szivattyú
NPSH értékét és az egész telepítést).
Ellenőrizni kell a motorkapcsoknál levő feszültséget és a vezeték keresztmetszetét.
Minden csavarkötést ellenőrizni kell és meg kell
húzni
A szivattyút szét kell szerelni és meg kell tisztítani.
Gondoskodni kell róla, hogy a szivattyút rendellenes ellenállás nélkül lehessen forgatni.
Ellenőrizni kell a szivattyú bekötését a motornál
Ellenőrizni kell a motor csatlakozókapcsain a
feszültséget, ennek a névleges feszültség ± 10%án (50 Hz) ill. - ± 6 %-án (60 Hz) belül kell lennie.
A szivattyút le kell szerelni és meg kell tisztítani.
A motort maximum + 40°C környezeti hőmérsékleten való üzemre méretezték.
A bekötést/kapcsolást a motortábla és a 4. ábra
szerint kell elkészíteni.
A szivattyút szét kell szerelni és az idegen testet el
kell távolítani, a zavart el kell hárítani.
Ki kell cserélni a motort
A szivattyú légtelenítését ki kell nyitni, és addig
kell légteleníteni, amíg további légbuborék már
nem lép ki
Meg kell fordítani a forgásirányt 2 fázis
felcserélésével a motorkapcsoknál
Ellenőrizni kell és rendesen be kell csavarni.
Ellenőrizni kell a motor csatlakozókapcsain a
feszültséget a vezeték-keresztmetszetet és a
kapcsolást.
Az áramerősséget árammérővel meg kell mérni és
össze kell hasonlítani a motortáblán megadott
áramerősséggel
Ellenőrizni kell a fázisokat, adott esetben a kábelt
ki kell cserélni.
Ellenőrizni kell a fázisokat, adott esetben a kábelt
ki kell cserélni.
Csere
Csere
Ellenőrizni kell az ezen Beépítési és üzemeltetési
utasításban megadott beépyítési feltételeket és
javaslatokat.
A szívóvezeték átmérője legalább akkora kell
legyen, mint a szivattyúk beszívónyílásáé
Szét kell szerelni és meg kell tisztítani.

Amennyiben a zavar nem szüntethető meg,
akkor a kérjük, forduljon szakszervizhez.
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9. Pótalkatrészek
A pótalkatrészek rendelése a helyi szakkereskedőknél történhet, vagy a Wilo vevőszolgálatnál.
A visszakérdezések és hibás rendelések elkerülése érdekében minden megrendelésnél meg kell
adni az adattábla összes adatát.
A műszaki változtatások joga fenntartva!
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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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