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1. Considerações Gerais

O manual de instalação e funcionamento é parte
integrante do aparelho e deve ser mantido sem-
pre no local de instalação do mesmo. O cumpri-
mento destas instruções constitui condição pré-
via para a utilização apropriada e o accionamento
correcto do aparelho.
Este manual de instalação e funcionamento está
em conformidade com o modelo da bomba e
cumpre as normas técnicas de segurança básicas,
em vigor à data de impressão.

1.1   Aplicações
Bombas destinadas à bombagem de líquidos lim-
pos nos sectores da habitação, da agricultura, da
indústria... (adução de água, distribuição de água
- alimentação de tanques de água - rega, irri-
gação - lavagem alta pressão - protecção incên-
dio - Elevação de condensados -climatização -
Circuitos industriais e em incorporação em todos
os sistemas modulares.

-  alimentação de caldeiras (com kit by-pass obri-
gatório).

1.2  Características técnicas
•  Pressão máx. de serviço (Segundo modelos):

•  Intervalo de temperatura:
(junta e empanques mecânicos EPDM) - 15° a + 90°C

•  Temperatura ambiente (standard): + 40°C máx.
•  Altura de aspiração: segundo NPSH da bomba

Nível sonoro: Depende do tamanho da bomba ,
da velocidade de rotação, do ponto de funciona-
mento e do tipo de motor: em certos casos, pode
atingir 70 dB(A) em 50 Hz e 75 dB(A) em 60 Hz.

2. Segurança

Este manual contém informações importantes
que devem ser seguidas na instalação e no
manuseamento do equipamento. É importante
ter em atenção os pontos relativos à segurança
geral nesta secção, bem como as regras de segu-
rança mais específicas referidas mais à frente
neste manual.

2.1  Símbolos de perigo utilizados nestas instruções
operacionais

Símbolos

Símbolo de perigo geral.

Perigo devido a tensão eléctrica.

INDICAÇÃO: ....

Advertências

PERIGO ! Situação de perigo iminente.
Perigo de morte ou danos físicos graves em
caso de não cumprimento.

CUIDADO ! Perigo de danos físicos (graves)
para o operador. 'Cuidado' adverte para a
eventualidade de ocorrência de danos físicos
(graves) caso o aviso em causa seja ignorado.

ATENÇÃO ! Perigo de danos na bomba/no equi-
pamento. 'Atenção' adverte para a possibilida-
de de eventuais danos no produto caso a indi-
cação seja ignorada.

INDICAÇÃO ! Indicação útil sobre o modo de utilização
do produto. Adverte também para a existência de
eventuais dificuldades.

2.2  Formação de pessoal
Os instaladores devem ter a formação adequada
para este tipo de trabalho.

2.3  Riscos associados ao incumprimento das ins-
truções de segurança
O incumprimento das precauções de segurança
poderá resultar em lesões pessoais ou danos nas
bombas ou no equipamento. O incumprimento
das instruções de segurança poderá também
invalidar qualquer direito à reclamação de prejuí-
zos.
O referido incumprimento pode, em particular,
provocar:

•  falha de funções importantes da bomba ou do
equipamento.

•  falhas nos procedimentos necessários de manu-
tenção e reparação.

•  lesões e ferimentos resultantes de factores eléc-
tricos, mecânicos ou bacteriológicos.

•  danos em propriedades

2.4  Precauções de segurança para o utilizador
As normas de prevenção de acidentes devem ser
cumpridas.
Devem ser evitados riscos provocados pela ener-
gia eléctrica. Devem ser cumpridos os regula-
mentos da ERSE e da EDP.

2.5  Precauções de segurança para trabalhos de
revisão e montagem
O utilizador deve certificar-se de que todos os
trabalhos de revisão e montagem são levadas a
cabo por especialistas autorizados e qualificados
que tenham estudado atentamente este manual.
Por norma, nenhuma operação deve ser efectua-
da na bomba/instalação a menos que esta esteja
parada e que tenha sido desligada e protegida
contra uma ligação acidental.

102 - 105 Empanque 10 bars
302 - 304 Corpo 16 bars
502 - 504 Pressão máx.
802 - 804 na aspiração: 6 bars
106 - 112 Empanque 16 bars
305 - 312 Corpo 16 bars
505 - 512 Pressão máx.
805 - 807 na aspiração: 10 bars
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2.6  Modificação e fabrico não autorizado de peças
de substituição
Quaisquer alterações efectuadas na bomba ou no
equipamento terão de ser efectuadas apenas
com o consentimento do fabricante. O uso de
peças de substituição e acessórios originais
asseguram maior segurança. O uso de quaisquer
outras peças poderá invalidar o direito de invocar
a responsabilidade do fabricante por quaisquer
consequências.

2.7 Uso inadequado
A segurança do funcionamento da bomba ou da
instalação só pode ser garantida se a bomba for
utilizada de acordo com o parágrafo 4 das
 instruções de segurança. Os limites mínimo e
máximo descritos no catálogo ou na folha de
especificações devem ser sempre cumpridos.

3. Transporte e armazenagen

Imediatamente depois da recepção do material,
verificar se não sofreu danos durante o seu trans-
porte. Em caso de defeito constatado, tomar, nos
prazos previstos, todas as providências necessárias
junto do seu transportador.
Se o material entregue for instalado ulteriormente,
deve armazená-lo num lugar seco e protegê-lo
contra os choques e qualquer influência exterior
(humidade, gelo etc...).

PERIGO ! Em virtude da posição alta do centro de
gravidade e da pequena superfície ocupada no solo
por estas bombas, tomar as precauções necessárias
durante o manuseio para evitar que seja derrubada,
o que pode apresentar um perigo para a segurança
das pessoas.

ATENÇÃO ! Manipular a bomba com cuidado
para respeitar a geometria e o alinhamento do
conjunto hidráulica.

4. Produtos e acessórios

4.1  Descrição (fig. 1, 2, 5):
1 - Válvula de pé de filtro de sucção
2 - Válvula de aspiração bomba
3 - Válvula de descarga bomba
4 - Válvula anti-retorno
5 - Bujão enchimento e purga de ar
6 - Bujão esvaziamento - ferragem
7 - Suportes de tubagem ou braçadeiras
8 - Filtro de sucção
9 - Tanque de armazenagem

10 - Rede de água de cidade
11 - Interruptor de protecção motor
12 - Maciço
13 - Torneira
HA - Altura de aspiração máx.
HC - Altura de carga mín.

4.2  A bomba
Bomba vertical de estágios múltiplos (2 a 12
estágios), não auto-premente, com orifícios em
linha no mesmo eixo na parte inferior.
Estanquecidade na passagem do veio por empan-
que mecânico estandardizado.
Flanges ovais no corpo PN 16: bomba fornecida
com contra-flanges em ferro fundido ovais para
tubo de enroscar, juntas e pernos.

4.3  O motor
Motor seco – 2 pólo.
Índice de protecção: IP 54
Classe de isolamento: F
Motor Monofásico: A protecção térmica integra-
da, rearme automático, condensador integrado
na caixa de terminais.

* Tensão standard: tolerância (50Hz) ± 10% - (60Hz) ± 6%

Número de arranques máx. por hora

4.4  Acessórios (opcionais)
• Kit by-pass • válvulas de isolamento • reserva-
tório de balão ou galvanizado • reservatório anti-
golpes de aríete • caixa de comando • contra-
flange oval PN16 roscado em inox • interruptor
de protecção motor • válvulas anti-retorno • vál-
vula de pé de filtro de sucção • mangas anti-
vibratórias • kit protecção contra a falta de água •
ponta roscada macho (inox)…

5. Instalação

Dois tipos standard:
•  fig. 1: bomba em aspiração 
•  fig. 2: bomba em carga em tanque de armazenagem

(9) ou na rede de água de cidade (10) com sistema de
protecção contra a falta de água.

5.1   Montagem
Instalar a bomba num lugar facilmente acessível,
protegido contra o gelo e tão perto quanto pos-
sível do local de extracção.
Montagem em maciço de betão (10 cm de altura
mín.) (12) com fixação por pernos de selagem
(desenho de montagem ver fig. 3).
Prever sob o maciço de betão um material isolante
(cortiça ou borracha armada) para evitar a trans-
missão dos ruídos e das vibrações na instalação. 
Antes do aperto definitivo dos pernos de selagem,
certificarse que o eixo da bomba está bem na
posição vertical: utilizar calços se necessárias.

Potência motor   (kW)    0,37      0,55      0,75     1,1       1,5         1,85     2,2       2,5
Directo                100      90      75     60     50      45     40     40

FREQUÊNCIA 50Hz 60Hz
Velocidade tr/mn 2900 3500
Bobinage* TRI ≤4 230/400 V 220/380V a 254/440V



43WILO SE 05/2013

Portugués

Ter em conta o facto de que a altitude do local de
instalação e a temperatura da água bombeada
reduzem as possibilidades de aspiração da bomba.

ATENÇÃO !
Quando o líquido veiculado estiver acima de
80°C, prever uma instalação bomba em carga.

5.2  Ligações hidráulicas
Por tubos de enroscar directamente nas contra-
flanges ovais roscados fornecidas com a bomba.
O diâmetro da tubagem nunca deve ser inferior
ao da contra-flange.
Limitar o comprimento da tubagem de aspiração e
evitar ao máximo as causas de perdas de carga
(curvas, válvulas, estreitamento....).

ATENÇÃO ! Vedar bem as ligações com produtos
adaptados: nenhuma entrada de ar deve ser tole-
rada nesta tubagem que deverá estar inclinada
para cima de pelo menos 2 % (fig. 1).

-  Utilizar suportes ou braçadeiras para evitar que o
peso das tubagens seja aguentado pela bomba.

-  O sentido de circulação do fluido está indicado
na etiqueta de identificação da bomba.

-  ligar uma válvula anti-retorno na descarga da
bomba para a proteger contra os riscos de golpes
de aríete.

Para a bombagem de água fortemente arejada ou
de água quente, recomendamos a instalação de
um kit by-pass (fig. 1).

5.3  Ligações eléctricas
As ligações eléctricas e os controlos devem ser
efectuados por um electricista qualificado e de
acordo com as normas locais em vigor.

-  As características eléctricas (frequência, tensão,
intensidade nominal) do motor estão indicadas
na sua placa de identificação.

-  verificar se está adaptado à rede onde vai ser
utilizado.

-  A protecção eléctrica dos motores é obrigatória e
deve ser assegurada por um disjuntor regulado à
intensidade que figura na placa do motor.

-  Prever um seccionador de fusível (tipo aM) para
proteger o rede.

Réseau d’alimentation
-  Utilizar um cabo eléctrico de acordo com as nor-

mas.
-  TRIFÁSICO: 4 condutores (3 fases + TERRA)

Se necessário, recortar o opérculo na caixa de

terminais, montar a caixa de empanque e ligar o
motor de acordo com o esquema qeu figura na
tampa da caixa de terminais (ou ver fig. 4).

NÃO ESQUECER DE LIGAR À TERRA.

ATENÇÃO ! Um erro de ligação eléctrica danificaria
o motor. O cabo eléctrico nunca deverá ficar em
contacto com a tubagem, nem com a bomba e deve
ficar ao abrigo da humidade.
ser ligados a um conversor de frequência.
Cumpra estritamente as indicações dadas no
manual do fabricante do conversor.
Este não deve criar nos terminais do motor picos
de tensão superiores a 850V e dU/dt (variação
Tensão/Tempo) superior a 2500 V/µs.
Se o sinal de tensão apresentar valores superio-
res aos supra citados, é de recear riscos de
degradação da bobinagem motor.
Caso contrário, prever um filtro LC (indutância -
condensador) entre o conversor e o motor. Deve
ser ligado ao motor com um cabo de compri-
mento mínimo, blindado, se necessário.

6. Colocaçáo em funcionamento

6.1  Lavagem preliminar
As nossas bombas podem ser testadas hidrauli-
camente na fábrica. Se subsistir da água nas
bombas, é aconselhável por motivos de higiene
que efectue uma lavagem da bomba antes de
qualquer utilização na rede de água potável.

6.2  Enchimento – desagaseificação

ATENÇÃO ! Nunca pôr a bomba a trabalhar a
seco, mesmo durante um pequeno momento.

Bomba em carga (fig. 2)
-  Fechar a válvula de descarga (3).
-  Abrir o purgador (5), abrir a válvula de aspiração

(2) e efectuar o enchimento completo da bomba.
Fechar o purgador somente depois da saída de água
e total evacuação do ar.

CUIDADO ! Com água quente, um jacto de água
pode escaparse pelo orifício de purga. Tomar
todas as precauções necessárias em relação às
pessoas e do motor.

Bomba em aspiração
duas possibilidades para o enchimento da bomba:

1° CASO (fig. 5-1): 
-  Fechar a válvula de descarga (3), abrir a válvula

de aspiração (2).
-  Retirar o bujão-purgador (5).
-  Desapertar de 4 a 5 voltas o bujão inferior de

esvaziamento-ferragem (6) situado no corpo de
bomba.

-  Por meio de um funil, introduzido no orifício do
purgador, encher completamente a bomba e a
tubagem de aspiração.

-  Depois da saída de água e evacuação total do ar,
o enchimento termina.

-  Apertar o bujão-purgador e o bujão inferior de
esvaziamento ferragem.

Altitude Perda de altura Temperatura Perda de altura
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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2° CASO (fig. 5-2): 
O enchimento pode ser facilitado instalado no
tubo de aspiração da bomba um tubo vertical
munido de uma torneira de passagem Ø 1/2” e
de um funil.

O comprimento do tubo deve ultrapassar o nível
do purgador de pelo menos 50 mm.

-  Fechar a válvula de descarga (3), abrir a válvula
de aspiração (2).

-  Abrir a torneira e o purgador.
-  Desapertar de 4 a 5 volta o bujão de ferragem-

esvaziamento (6).
-  Efectuar o enchimento completo da bomba e da

conduta de aspiração, até ao escoamento de
água pelo purgador (5).

- Fechar a torneira (esta pode permanecer no
lugar), retirar o tubo e fechar o purgador (5) e
apertar o bujão de ferragem/esvaziamento (6).

Protecção contra a falta de água
Para evitar as desferragens acidentais da bomba,
recomendamos a sua protecção por um pressós-
tato ou por um interruptor de flutuador.

6.3  Controlo do sentido de rotação do motor
-  Por meio de uma chave de fenda introduzida na

fenda do veio do lado ventilador, certificar-se
que a bomba trabalha livremente sem ponto
duro.

Motor TRIFÁSICO
- Colocar o motor sob tensão dando um curto

impulso no interruptor e verificar se este trabalha
bem no sentido indicado pela seta indicada na
etiqueta de identificação da bomba.

-  Caso contrário e se o motor for trifásico, cruzar
dois fios de fase na caixa de terminais motor ou
no contactor.

Motor MONOFÁSICO
Os motores monofásicos e os moto-variadores
estão previstos para funcionar no sentido correc-
to de rotação.
O sentido de rotação é definido na fábrica e é
independente da ligação à rede.

6.4  Arranque
CUIDADO ! Consoante a temperatura do fluido
veiculado e os ciclos de funcionamento da
bomba, a temperatura das superfícies (bomba,
motor) pode ultrapassar 68°C: instalar pro-
tecções para as pessoas se necessário.

ATENÇÃO ! A bomba não deve funcionar com
caudal nulo (válvula de descarga fechada) mais de
10 minutos com água fria (T°C < 40°C) e mais de 5
min acima de 60°C.

Recomendamos que assegure um caudal mínimo
igual a cerca de 10 % do caudal nominal da
bomba para evitar a formação de uma bolsa de ar
na parte alta da bomba.

-  Conservar fechada a válvula de descarga.
-  Pôr a bomba a trabalhar.
-  Abrir o purgador para evacuar o ar. Na ausência

de um jacto de água franco no prazo de 20 s,
fechar o purgador e parar a bomba e em seguida
esperar cerca de 20 s para deixar o ar decantarse.

-  Repor a bomba a trabalhar.
-  Se necessário (sobretudo se a altura de aspiração

ultrapassar 5m), repetir estas operações.
-  Se um jacto de água franco aparecer no purgador

(indício que a bomba fornece a sua pressão),
abrir lentamente a válvula de descarga.
A bomba deve ser ferrada.

-  Controlar a estabilidade da pressão na descarga
por meio de um manómetro; em caso de instabi-
lidade completar a purga do ar.

-  Em caso de insucesso, tornar a fazer o enchi-
mento e recomeçar a operação.

-  Para completar a purga do ar, fechar a válvula de
descarga e o purgador, em seguida parar a
bomba durante 20 s, repor a bomba a trabalhar e
abrir o purgador. Deve ser repetido enquanto sair
ar.

-  Abrir a válvula de descarga para ter o ponto de
funcionamento pretendido.

-  Verificar se a intensidade absorvida é inferior ou
igual à que é indicada na placa motor.

7. Manutençáo
CUIDADO ! Antes de qualquer intervenção, desli-
gar a (ou as) bomba(s).
Nenhuma manutenção especial durante o fun-
cionamento.
Conservar a bomba e o motor perfeitamente lim-
pos.
Em caso de paragem prolongada, se não houver
risco de gelo, desaconselha-se que a bomba seja
esvaziada.
O rolamento que mantém o acoplamento está
lubrificado para sempre e não requer portanto
mais nenhuma lubrificação.

Motor: Os rolamentos possuem uma lubrificação
para a vida e não requerem por conseguinte nen-
huma lubrificação.

Empanque mecânico: O empanque mecânico
não requer nenhuma manutenção durante o fun-
cionamento. Nunca deve funcionar a seco.

Frequências de substituição
A frequência de substituição do empanque
mecânico está ligada às condições de serviço da
bomba, isto é:

-  Temperatura e pressão do líquido veiculado para
o empanque mecânico.

-  Frequência de arranque: serviço contínuo ou
intermitente.
A frequência de substituição dos outros elemen-
tos está ligada às condições de serviço da bomba
como a carga e a temperatura ambiente.
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8. Incidentes, causas e reparaçáo

Se não é possível remediar ao defeito, quer
recorrer a um instalador aprovado ou o Serviço
após Venda Wilo o mais parentes possível .

Incidentes Causas reparaçáo
A bomba trabalha mas não debita Os órgãos internos estão obstruídos por

impurezas
Mandar desmontar a bomba e limpá-la

Tubagem de aspiração obstruída Limpar toda a tubagem
Entradas de ar pela tubagem de 
aspiração

Controlar a estanquecidade do tubo com-
pleto até à bomba e assegurar a vedação

A bomba está desferrada ou não ferrada Tornar a ferrar por enchimento da bomba.
Verificar a estanquecidade da válvula de pé

A pressão na aspiração é muito baixa,
acompanhada geralmente de ruídos de
cavitação

Muitas perdas de carga na aspiração ou a
altura de aspiração é muito elevada (controlar
o NPSH da bomba instalada e da instalação)

O motor é alimentado a uma tensão
insuficiente

Controlar a tensão nos terminais do motor
e a boa secção dos condutores

A bomba vibra Mal apertada na sua base Verificar e enroscar completamente as
porcas dos pernos de selagem

Impurezas que obstroem a bomba Mandar desmontar a bomba e limpá-la
Rotação difícil da bomba Verificar se a bomba trabalha livremente

sem opor resistência anormal
Má ligação eléctrica Verificar as ligações no motor da 

bomba
O motor aquece anormalmente Tensão insuficiente Verificar a tensão nos terminais do

motor, esta tensão deve situar-se a ± 10
% em 50 Hz (± 6 % em 60 Hz)

Bomba obstruída por impurezas Mandar desmontar a bomba e limpar
Temperatura ambiente superior a + 40°C O motor está previsto para funcionar a uma

temperatura ambiente máx. de +40°C
Erro de ligação na caixa de terminais Cumpra as indicações dadas na placa

motor e na fig. 4
A bomba não dá uma pressão suficiente O motor não trabalha à sua velocidade

normal (impurezas...)
Mandar desmontar a bomba e resolver a
anomalia

O motor está defeituoso Substitui-lo
Mau enchimento da bomba Abrir o purgador da bomba e purgar até

ao total desaparecimento das bolhas de
ar

O motor trabalha ao contrário 
(motor trifásico)

Inverter o sentido de rotação cruzando
dois fios de fase na caixa de terminais do
motor

O bujão de esvaziamento-ferragem não
está apertado completamente

Controlá-lo e apertá-lo

O motor é alimentado com uma tensão
insuficiente

Controlar a tensão nos terminais do
motor e a boa secção dos condutores
assim como a ligação

O disjuntor desliga A regulação do relé térmico está inco-
rrecta (valor muito baixa)

Controlar a intensidade por meio de um
amperímetro ou exibir o valor da intensi-
dade inscrito na placa do motor

A tensão é muito baixa Verificar a boa secção dos condutores do
cabo eléctrico

Uma fase está cortada O verificar e mudar o cabo eléctrico se
necessário

O relé térmico do disjuntor está 
defeituoso

Substitui-lo

Um fusível queimou-se Substitui-lo
O caudal não é regular A altura de aspiração (Ha) não é 

respeitada
Rever as condições de instalação e as
recomendações descritas neste manual

A tubagem de aspiração é de um diâme-
tro inferior ao da bomba

A tubagem de aspiração deve ser do
mesmo diâmetro que o orifício de aspi-
ração bomba

O filtro de sucção e a tubagem de aspi-
ração estão parcialmente obstruído

Desmontar e limpar
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9. Peças destacadas

A encomenda de peças de substituição é efec-
tuada por técnicos locais e/ou o serviço clientela
de Wilo.
Para evitar os pedidos de precisão e encomendas
erradas, quer indicar todos os dados da placa
descritiva aquando de cada encomenda.

Sob reserva de modificações técnicas !





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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