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1. Allmän information

Monterings- och skötselanvisningen är en del av
produkten. Den ska alltid finnas tillgänglig i när-
heten av produkten. Att dessa anvisningar följs
noggrant är en förutsättning för riktig använd-
ning och drift av produkten.
Monterings- och skötselanvisningen motsvarar
produktens utförande och de säkerhets standar -
der som gäller vid tidpunkten för tryckning.

1.1 Användningsområde
Pumpen används för att pumpa klara vätskor i
hushåll, jordbruk, industri etc. (Huvudsakliga
användningsområden: Vattenförsörjning, vatten-
fördelning – försörjning av vattentorn – bevatt-
ningsanläggningar, bevattning – högtrycksren-
göring – kondensatpumpning – luftfuktning –
industriella kretslopp och tillsammans med alla
former av modulsystem).

- brandsläckningssystem – försörjning av värme-
pannor (bypass-sats krävs).

1.2. Anslutnings- och produktdata 
• Maximalt arbetstryck (beroende på modell):

• Pumpmediets temperaturområde:
(utförande med EPDM-tätning) –15 till +90 °C

• Max. omgivningstemperatur: +40 °C max.
• Min. tilloppstryck: Beroende på pumpens NPSH-

värde

Bullernivå : Denna beror på pumpens storlek,
varvtal, driftsnivå och motortyp. I vissa fall kan
bullernivån uppgå till 70 dB(A) vid 50 Hz och
75 dB(A) vid 60 Hz.

2.Säkerhet

I anvisningarna finns viktig information för
installation och drift av pumpen. Installatören
och driftansvarig person måste därför läsa ige-
nom anvisningarna före installation och idrifttag-
ning.
Förutom de allmänna säkerhetsföreskrifterna i
säkerhetsavsnittet, måste de särskilda säkerhet-
sinstruktionerna i de följande avsnitten märkta
med varningssymboler, följas.

2.1 Märkning av anvisningar i skötselanvisningen

Symboler:

Allmän varningssymbol

Fara för elektrisk spänning

NOTERA:...

Varningstext:

VARA! Situation med överhängande fara.
Kan leda till svåra skador eller livsfara om
 situationen inte undviks.

VARNING! Risk för (svåra) skador. "Varning"
innebär att svåra personskador kan inträffa om
säkerhetsanvisningarna inte följs.

OBSERVERA! Risk för skador på pump/installa-
tion. "Observera" innebär att produktskador
kan inträffa om säkerhetsanvisningarna inte
följs.

NOTERA: Praktiska anvisningar om hantering av
produkten. Gör användaren uppmärksam på
eventuella svårigheter. 

2.2 Personalkompetens
Personalen som installerar pumpen måste ha
lämpliga kvalifikationer för detta arbete.

2.3 Risker med att inte följa säkerhets -
föreskrifterna
Om säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det
leda till personskador eller skador på pumpen
eller andra delar av installationen. Att inte följa
säkerhetsföreskrifterna kan leda till att tillverka-
rens skadeståndsskyldighet upphävs.
Framför allt gäller att försummad skötsel kan
leda till exempelvis följande problem:

• Fel i viktiga pump- eller installationsfunktioner, 
• Fel i föreskrivna underhålls- och reparations -

metoder,
• Personskador på grund av elektriska, mekaniska

eller bakteriologiska orsaker, 
• Maskinskador.

2.4 Säkerhetsföreskrifter för driftansvarig
Gällande föreskrifter för att undvika olyckor
måste följas.Risker till följd av elektricitet måste
uteslutas.
Elektriska anslutningar måste utföras av behörig
elektriker med iakttagande av gällande lokala
och nationella bestämmelser.

2.5 Säkerhetsinformation för inspektion och
 montering
Driftansvarig person ska se till att inspektion och
montering utförs av auktoriserad och kvalificerad
personal som noggrant har studerat driftanvis-
ningarna.
Underhålls- och reparationsarbeten får endast
utföras när pumpen är avstängd.

2.6 Egenmäktig förändring av produkt och
 reservdelstillverkning
Ändringar i pumpen eller andra delar av installa-
tionen får endast utföras med tillverkarens med-
givande. För säkerhetens skull ska endast origi-
naldelar som är godkända av
tillverkaren användas. Om andra delar används
kan tillverkarens skadeståndsskyldighet upphä-
vas.

102 - 105 Glidringstätning 10 bar
302 - 304 Pumphus 16 bar
502 - 504 max.
802 - 804 Tilloppstryck: 6 bar
106 - 112 Glidringstätning 16 bar
305 - 312 Pumphus 16 bar
505 - 512 max.
805 - 807 Tilloppstryck: 10 bar
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2.7 Otillåtna driftsätt/användningssätt
Pumpens driftsäkerhet kan endast garanteras om
den används enligt avsnitt 4 i bruksanvisningen.
De gränsvärden som anges i katalogen eller
databladet får aldrig varken över- eller
underskridas.

3.Transport och lagring

Kontrollera omedelbart om det finns transports-
kador på pumpen eller anläggningen vid motta-
gandet. Om transportskador finns måste dessa
rapporteras till leverantören inom fastställd tid-
speriod. 
Om den levererade pumpen eller anläggningen
inte skall installeras förrän senare, måste den
förvaras på en torr plats som är skyddad från
skadlig yttre påverkan (t.ex. fukt eller frost).

Fara! Allvarlig risk för personskada! 
Pumpen kan välta omkull. Pumpens tyngdpunkt
ligger förhållandevis högt, och dess ståyta är
liten. Därför måste nödvändiga försiktighetsåt-
gärder vidtas för att pumpen inte ska välta och
utgöra en fara för människor.

OBSERVERA! Risk för skador på pumpen! Risk för
skador på grund av felaktig hantering under
transport eller lagring. Pumpen måste hanteras,
lyftas och transporteras försiktigt för att den inte
ska skadas före installationen.

4. Beskrivning av produkt och tillbehör 

4.1 Beskrivning (fig. 1, 2, 5) :
1 - Fotventil
2 - Avstängningsanordning sugsidan
3 - Avstängningsanordning trycksidan
4 - Backventil
5 - Fyllnings-/luftningsskruv
6 - Tömningsskruv
7 - Rörfästning eller rörhållare
8 - Sugfilter
9 - Uppsamlingsbehållare

10 - Allmänt dricksvattennät
11 - Motorskydd
12 - Betongsockel
13 - Kran
HA - max. sughöjd
HC - min. tryckhöjd

4.2 Pumpen
Pumpen är en vertikal flerstegs (2 till 12 steg)
icke självsugande, normalsugande centrifugal-
pump med inline-konstruktion.
Axeln är tätad med en normerad glidringspack-
ning.
Fastsvetsade ovalflänsar på kåpa PN 16: I leve-
ransomfattningen ingår ovala motflänsar av
gjutjärn, tätningar och skruvar.

4.3 Motor
Torr motor - 2-polig.
Skyddsklass motor: IP 54
Isolationsklass: F
Enfasmotor: Inbyggt termiskt motorskydd–
Auto-Reset-kondensator inbyggd i kopplings-
boxen.

* Standardspänning: (50 Hz) ± 10 % - (60 Hz) ± 6 %

Max. antal motorstarter per timme

4.4 Tillbehör (tillval)
Bypass-sats - avstängningsventiler – 
tryck-/förrådskärl eller förzinkat kärl –
Tryckstötsskyddskärl - styrlåda– oval motfläns-
PN16 av rostfritt stål med gänga - motorskydd -
backventil – fotventil – vibrationsskyddsmuffar
- byggsats torrkörningsskydd – gängstutsar med
yttergänga (rostfritt stål)...

5.Installation

2 Standardsituationer för installation:
• Fig. 1 : Pump i sugdrift
• Fig. 2 : Pump i tryckdrift ansluten till en uppsam-

lingsbehållare (9) eller det allmänna dricksvatten-
nätet (10). med torrkörningsskydd.

5.1 Montering
Installera pumpen på en lättillgänglig och
frostskyddad plats så nära anslutningspunkten
som möjligt.
Montera pumpen på en betongsockel (minst 10
cm hög) (12) med förankring i fundamentet
(installationsplan se fig. 3).
Placera en dämpare (av kork eller förstärkt
gummi) mellan sockeln och marken för att undvi-
ka överföring av vibrationer och buller.
Kontrollera att pumpen står exakt lodrätt innan
sockeln förankras. Använd kilar vid behov.

Tänk på att installationsplatsens höjd och pump-
mediets temperatur kan påverka pumpens sug-
kapacitet.

OBSERVERA! Risk för skador på pumpen!
Ställ in pumpen för tryckdrift (tilloppstrycksfunk-
tion) om pumpmediets temperatur överstiger
80 °C.

Motoreffekt (kW)     0,37      0,55      0,75     1,1       1,5         1,85     2,2       2,5
Direkt                 100      90      75     60     50      45     40     40

FREKVENS 50 Hz 60 Hz
Varvtal U/min 2900 3500
Lindning* 3 ~ ≤ 4 230/400 V 220/380 V till 254/440 V

Höjd Höjdförlust Temperatur Höjdförlust
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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5.2 Hydrauliska anslutningar
Rör kan skruvas fast på pumpen med ovala
 motflänsar.
Rördiametern får aldrig vara mindre än motflän-
sens diameter.
Sugrörsledningen bör vara så kort som möjligt
och armaturer i sugledningen som minskar sug-
kapaciteten bör undvikas (rörkrökar, ventiler,
armaturer som förminskar rördiametern...).

OBSERVERA! Rörledningens förbindelser måste
tätas med lämpligt material. Det får inte komma
in luft i sugledningen. Sugledningen måste ha en
stigande lutning på minst 2 % (se fig. 1).

- Använd fästen eller hållare, så att rörledningens
vikt inte bärs upp av pumpen.

- En pil på pumphuset markerar pumpmediets
 flödesriktning.

- Installera en backventil på trycksidan för att
skydda pumpen mot tryckstötar.

Vi rekommenderar att en bypass-sats (fig. 1,
pos. BP) installeras för pumpning av hett vatten
eller vatten med hög syrehalt.

5.3 Elektrisk anslutning
Elektriska anslutningar måste utföras av behörig
elektriker med iakttagande av gällande lokala
och nationella bestämmelser.

- Motorns elektriska parametrar (frekvens, spän-
ning, märkström) står på typskylten.

- Nätanslutningens strömart och spänning skall
motsvara uppgifterna på typskylten.

- Motorn måste utrustas med ett elektriskt motor-
skydd. Motorskyddet ställs in på den strömstyrka
som visas på typskylten.

- Frånskiljaren skall förses med säkringar (typ aM)
för att skydda nätet.

Försörjningsnät
- Använd en kabel som uppfyller EDF-normerna.
- Trefasmotor : 4-trådig kabel (3 faser + jord)

Vid behov, skär upp en öppning i kopplingsbox-
en, sätt dit en tätningshylsa och anslut motorn
enligt kopplingsschemat i kopplingsboxens lock.
(Fig. 4).

OBSERVERA! Risk för skador på pumpen!
Ett elektriskt anslutningsfel kan förorsaka
motorskador. 
PUMPEN MÅSTE JORDAS ENLIGT
FÖRESKRIFTERNA.
Elkabeln får aldrig komma i beröring med rör-
ledningen eller pumpen. Dessutom måste den
skyddas fullständigt från fukt.

Om pumpens startmotor drivs med en frekven-
somriktare, var noga med att följa frekvensom-
riktarens monterings- och skötsel anvisning.
Frekvensomriktaren får inte uppvisa spän-
ningstoppar på mer än 850 V eller spänningsde-
rivator (dU/dt) på mer än 2 500 V/µs vid motor-
plintarna. om spänningssignalen överstiger dessa
värden kan det leda till skador på motorlindning-
en.

Annars måste ett LC-Filter (induktans – konden-
sator) mellan frekvensomriktaren och motorn
installeras.
Detta måste anslutas till motorn med en kabel
som är så kort och avskärmad som möjligt.

6. DRIFT

6.1 Förberedande rengöring
VARNING! Hälsofara!
Våra pumpar testas delvis hydrauliskt på fabri-
ken. Därför är det möjligt att det fortfarande
finns vatten i dem. Av hygieniska skäl rekom-
menderar vi därför att pumpen rengörs innan den
används i ett dricksvattennät.

6.2 Påfyllning och luftning
OBSERVERA! Pumpen får aldrig torrköras, inte
ens en kort stund.

Pump i tryckdrift (fig. 2)
- Stäng avstängningsventilen på trycksidan (3). 
- Öppna luftningsskruven (5), öppna insugnings-

ventilen (2) och fyll pumpen helt.
Stäng inte luftningsskruven förrän vattnet har
sipprat ut och pumpen är helt avluftad.

Fara! Om pumpen är fylld med varmt vatten
kan en het vattenstråle komma ut ur luft-
ningsöppningen. Vidta lämpliga åtgärder för att
varken personer eller motorn ska komma till
skada.

Pump i sugdrift
Det finns två möjligheter att fylla pumpen:
1. (Fig. 5-1) : 

- Stäng avstängningsventilen (3), öppna sugventi-
len (2).

- Ta bort avluftningspluggen (5). 
- Lossa den undre tömningsskruven på pumphuset

(6) (ca. 4 till 5 varv).
- Fyll pumpen och sugledningen helt med hjälp av

en tratt som förs in i luftningsöppningen.
- När vatten sipprar ut och ingen luft finns kvar i

pumpen är påfyllningen avslutad.
- Skruva åt avluftningspluggen och den undre

tömningsskruven.
2. (Fig. 5-2) : 
Påfyllningen kan förenklas genom att ett verti-
kalt rör med Ø 1/2" utrustat med en avstäng-
ningskran och en tratt installeras i sugledningen.

Rörets övre ände måste befinna sig minst 50 mm
över luftningsöppningen.

- Stäng avstängningsventilen (3), öppna sugventi-
len (2).

- Öppna avstängningskranen och luftningsskru-
ven.

- Lossa den undre tömningsskruven på pumphuset
(6) (ca. 4 till 5 varv).

- Fyll sugledningen och pumpen helt tills vatten
sipprar ut ur luftningsöppningen (5).

- Stäng avstängningskranen (denna behöver inte
avlägsnas), ta bort röret, stäng luftningsskruven
(5), skruva åt tömningsskruven igen (6).
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Torrkörningsskydd
För att förhindra att pumpen torrkörs av misstag
rekommenderar vi att ett torrkörningsskydd i
form av en nivåvippa eller tryckströmställare
installeras.

6.3 Kontroll av motorns rotationsriktning
- Kontrollera att pumpen kan röra sig fritt genom

att vrida den slitsade axeln (på luftningssidan)
med hjälp av en vanlig skruvmejsel.

Trefasmotor
- Koppla på motorn genom ett snabbt tryck på

frånskiljaren och kontrollera att den rör sig i
samma riktning som pilen på pumpens skylt
pekar.

- Om den inte gör det måste motorns två faser på
motorplinten eller strömbrytaren skiftas.

Enfasmotor:
Enfasmotorer och justerbara motorer är konstru-
erade så att de alltid rör sig i rätt rotationsrikt-
ning.
Denna har ställts in på fabriken och är oberoende
av nätanslutningen.

6.4 Start
Fara! Beroende på pumpmediets temperatur
och pumpens funktionscykler kan yttempera-
turen (pump, motor) överskrida 68 °C.
Installera nödvändiga anordningar för per-
sonskydd vid behov.

OBSERVERA! Pumpen får inte vara i drift längre
än 10 minuter med nollmatningsström (avstäng-
ningsventilen stängd) med kallt vatten
(T < 40 °C)  och inte längre än 5 minuter med
varmt vatten (T > 60 °C).

Vi rekommenderar att ett minimalt pumpflöde på
minst 10 % av det nominella flödet säkerställs
för att undvika kavitation i pumpens övre del.

- Se till att avstängningsventilen är stängd.
- Starta pumpen.
- Öppna luftningsskruven så att luften kan ström-

ma ut. Om ingen jämn vattenstråle sipprar ut ur
öppningen efter 20 sekunder, stäng luft-
ningsskruven och slå av pumpen. Vänta
20 sekunder så att luften kan samlas.

- Starta pumpen igen.
- Upprepa dessa steg vid behov (vid en sughöjd

> 5 m).
- Om en jämn vattenstråle sipprar ut ur luft-

ningsöppningen (dvs. pumpen avger tryck),
öppna långsamt avstängningsventilen. Pumpen
har nu sugit.

- Kontrollera att trycket är stabilt med hjälp av en
manometer, lufta igen om tryckvariationer upp-
står.

- Om detta inte lyckas, fyll pumpen igen och
 upprepa proceduren från början.

- Stäng luftningsskruven och avstängningsventilen
för att avsluta luftningen. Stäng av pumpen i
20 sekunder. Starta pumpen därefter igen och
öppna luftningsskruven. Upprepa proceduren om
luft strömmar ut.

- Öppna avstängningsventilen för att erhålla öns-
kad driftsnivå.

- Kontrollera att den vätskemängd som sugs upp
är mindre än eller lika stor som den mängd som
anges på typskylten.

7.Underhåll

OBSERVERA! Innan några reparationer utförs
skall pumpen kopplas bort från elnätet.
Inga underhållsarbeten får utföras när pumpen är
igång.
Se till att pumpen och motorn är rena.
Om pumpen finns på en frostskyddad plats bör
den inte tömmas även om den har varit ur drift
en längre tid.
Kopplingslagrets fett räcker under hela dess livs-
tid och det behöver alltså inte smörjas igen.

Motor: Motorlagrets fett räcker under hela dess
livstid och det behöver alltså inte smörjas igen.

Glidringstätning: Glidringstätningen behöver
inte underhållas när pumpen är i drift. Den får
aldrig torrköras.

Bytesintervall
Hur ofta glidringstätningen måste bytas beror på
följande driftsvillkor: 

- Pumpmediets temperatur och tryck.
- Startfrekvens: Kontinuerlig eller intermittent

drift.
Hur ofta de andra komponenterna måste bytas
ut beror på driftsvillkor som till exempel pum-
pens belastning och omgivnings temperaturen.
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8. Fel, orsaker och åtgärder

Om ett driftsfel inte kan avhjälpas, kontakta
fackman eller närmaste Wilo-service eller
Wilo-agentur.

Fel Orsak Åtgärd
Pumpen är igång men pumpar inte. Pumpen är tilltäppt av föroreningar. Ta isär pumpen och rengör den.

Sugledningen är tilltäppt. Rengör sugledningen.
Luft i sugledningen. Kontrollera att hela tilloppsledningen är tät

och täta den vid behov.
Pumpen suger inte eller har körts torr. Fyll pumpen.

Kontrollera att fotventilen är tät.
Insugningstrycket är för svagt och kavi-
tationsljud uppstår.

För stora sugförluster eller för hög sughöjd
(kontrollera pumpens och hela anläggnin-
gens NPSH-värde).

Motorspänningen är för låg. Kontrollera spänningen vid motorplintarna
och ledararean.

Pumpen vibrerar. Pumpen är inte ordentligt fastskruvad i
marken.

Kontrollera och dra åt alla skruvförbind-
ningar.

Pumpen är blockerad av främmande
föremål.

Ta isär pumpen och rengör den.

Pumpen går trögt. Kontrollera att pumpens axel roterar fritt
utan att fastna.

Fel på den elektriska anslutningen. Kontrollera pumpens anslutning till motorn.
Motorn är överhettad. För låg spänning. Kontrollera spänningen vid motorns

anslutningsplintar. Den bör ligga mellan
± 10 % (50 Hz) och ± 6 % (60 Hz) av
märkspänningen.

Pumpen är blockerad av främmande
föremål.

Ta isär pumpen och rengör den.

Omgivningstemperaturen är högre än
+40 °C

Motorn är konstruerad för en omgivnings-
temperatur på högst +40 °C.

Felaktig anslutning/koppling i koppling-
sboxen.

Gör anslutningar/koppling enligt motor-
skylten och fig. 4.

Pumpen åstadkommer inte
tillräckligt högt tryck.

Motorhastigheten är otillräcklig
 (förorening...)

Ta isär pumpen och avlägsna föroreningen.

Motorn är defekt. Byt ut motorn.
Pumpen är inte tillräckligt fylld. Öppna pumpens luftningsskruv och lufta

tills det inte kommer ut några fler luft-
bubblor.

Motorn roterar i fel riktning (trefasmo-
tor).

Byt rotationsriktning genom att koppla om
två faser på motorplintarna.

Avluftningspluggen är inte helt åtskru-
vad.

Kontrollera och skruva åt pluggen.

Motorspänningen är för låg. Kontrollera spänningen vid motorplintarna,
ledararean och kopplingen.

Motorskyddet löser ut. Värmesensorn är felaktigt inställd
(för lågt).

Mät strömstyrkan med hjälp av en ampere-
meter och jämför den med den strömstyrka
som anges på motorskylten.

Spänningen är för låg. Kontrollera faserna och byt vid behov ut
kabeln.

En fas är kortsluten. Kontrollera faserna och byt vid behov ut
kabeln.

Värmesensorn är defekt. Byt ut värmesensorn.
En säkring har gått. Byt ut säkringen.

Pumpflödet är oregelbundet. Sughöjden (Ha) är för låg. Kontrollera de villkor och rekommendatio-
ner för montering som finns i denna sköt-
selanvisning.

Sugledningens diameter är mindre än
pumpens diameter.

Sugledningen måste ha samma diameter
som pumpen.

Sugfiltret och sugledningen är delvis
 tilltäppta.

Ta isär dem och rengör dem.
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9. Reservdelar

Reservdelar kan beställas via lokal fackhandel
och/eller Wilo kundservice.
För att undvika frågor och felleveranser, se till att
vid beställning uppge samtliga uppgifter som
finns på typskylten.

Med reservation för tekniska ändringar!





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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