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DANSK

1. Generel præsentation

1.2.2 Typenschlüssel
MP 3 05 - EM / XX

1.1 Anvendelse
Pumpen kan anvendes til at pumpe koldtvand, vand til varmeanlæg,
forbrugsvand, kondensat, blandinger af vand og glykol med op til 35%
glykol, samt andre væsker uden mineralolier, slibende substanser eller
langfiberstoffer.
De vigtigste anvendelsesområder er vandforsyningsanlæg, kedelfødespumper, kølevandskredsløb, brandslukningsanlæg samt vaske- og
vandingsanlæg.

MP MultiPress
(Flertrins horisontal
centrifugalpumpe)
Nominel volumenstrøm Q [m3/h]
ved optimal virkningsgrad
Antal skovlhjul
Forsyningsspænding:
DM 3 ~ 230/400 V
EM 1 ~ 230 V

1.2 Teknisk beskrivelse
1.2.1 Ydelse og elektriske data
Forsyningsnet:
1 ~ 230 V (± 10 %)/50 Hz eller
220 V (-10%)/60 Hz - 240 V (+6%)/60 Hz

Producentkode

3 ~ 230 / 400 V (± 10 %) / 50 Hz eller
220/380 V (-10%)/60 Hz - 265/460 V (+10%)/60 Hz
Motoreffekt:
se dataplade
Maksimalt strømindtag:
se dataplade
Væsketemperatur:
Fra +5 °C til +35 °C
Maks. tilladt driftstryk:
10 bar
Maks. till. tryk på indløb: 6 bar
Maks. omgivelsestemp.: 40 °C
Sikkerhedssystem:
IP 54.
Tæthedsklasse
Andre spændinger/frekvenser er valgfrie eller kan skaffes på forespørgsel. Ved pumpning af klæbrige pumpemedier (f.eks. blandinger
af vand og glykol) skal pumpens data justeres i forhold til den højere
viskositet.
Anvend kun anerkendte mærker af glykolblandinger med korrosionsbeskyttende additiver og følg producentens instruktioner nøje.
Dimensioner: se tabel og Fig. 3.

Pumpe

Pumpeenhed

Typ

Dimensioner
H

L2
H1

1~

L

D3

L1

3~

L3
1~

MP

D1

D2

3~

1~

3~

mm

303

216

-

90

375

205

94

-

109,5

Rp1

Rp1

PG 13,5

-

304

216

216

90

423

253

94

94

157,5

Rp1

Rp1

PG 13,5

PG 11

305

216

192

90

423

253

88

88

157,5

Rp1

Rp1

PG 13,5

PG 11

603

216

192

90

375

205

94

94

109,5

Rp11/4

Rp1

PG 13,5

PG 11

604

216

192

90

423

253

88

88

157,5

Rp11/4

Rp1

PG 13,5

PG 11

605

224

206

90

448

253

104

88

157,5

Rp11/4

Rp1

PG 13,5

PG 13,5

Ved bestilling af reservedele skal samtlige data på datapladen opgives.
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2. Sikkerhedsforskrifter
Instruktionerne indeholder vigtige oplysninger, der skal følges ved
installation og drift. Det er derfor absolut nødvendigt, at teksten læses
af såvel montøren som af den, der er ansvarlig for driften, før pumpen
monteres og sættes i drift.
Du skal nøje overholde såvel de generelle sikkerhedsinstruktioner i
dette afsnit som de, der i de følgende afsnit er afmærket med faresymboler.
Dette udstyr er ikke egnet til at blive anvendt af personer (inkl. børn)
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og/eller viden, medmindre det sker under opsyn af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed eller de modtager anvisninger fra
denne person vedr. anvendelse af udstyret.
Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret.
2.1 Anvendte faresymboler i denne driftsvejledning
Sikkerhedsforskrifter i vejledningen, der, hvis de ikke følges, kan forårsage personskader, er angivet med følgende symbol:

Sikkerhedsadvarsel på grund af elektrisk spænding er angivet med følgende symbol:

Sikkerhedsforskrifter i vejledningen, der, hvis de ikke følges, kan beskadige pumpen eller installationen og forårsage dårlig ydeevne, er
mærket med ordet:

ADVARSEL!

hed, at det kun anvendes i overensstemmelse med afsnit 1 i denne
vejledning. Grænseværdierne nævnt i kataloget eller på siden med
data må under ingen omstændigheder overskrides.

3. Transport og midlertidig opbevaring
ADVARSEL!

Under transport og ved midlertidig opbevaring må
pumpen beskyttes imod fugt, frost og mekaniske
skader.

4. Beskrivelse af produkt og tilbehør
4.1 Beskrivelse af pumpen (Fig. 1)
Pumpen er en flertrins (2-6 trin) normalt sugende, horisontal højtryks
centrifugalpumpe i blokudførsel med horisontale sugemuffe (1) og vertikal trykmuffe (2).
Den hydrauliske del er en ledkonstruktion med det dertil hørende antal
trinhuse (5) og skovlhjul (6). De sidstnævnte er monteret på en udelt
motorpumpeaksel (7). Trykkammeret (8), der omgiver den hydrauliske
del, sørger for en driftsikker tætning. De medieberørte dele som trinkamre, skovlhjul er af plast, trykkamret er af krom-nikkelstål.
Pumpehusets akselåbning er tætnet mod motoren med en glideringspakning (9).
Vekselstrømsmotorerne er forsynet med en sikring mod overophedning, der kobler motoren fra, hvis motorbeviklingen overskrider den tilladte temperatur og kobler den til igen, når den er kølet af.
Beskyttelse mod vandmangel: pumpen og fremfor alt glideringspakningen må ikke blive tørre. Sørg selv for denne beskyttelse ved at
påsætte de relevante dele fra WILOs liste over tilbehør.
Pumpens hastighed kan reguleres, hvis den forbindes til en frekvensomformer eller et motorfilter (se afsnit 5.3).

2.2 Kvalificeret personale
Installationspersonalet må være passende uddannet til dette job.

4.2 Levering af komponenter
– Pumpe i EM- eller DM-udgave
– Installations- og driftsvejledning

2.3 Farer forbundet med manglende overholdelse
af sikkerhedsforskrifterne
Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne kan forårsage
personskader eller beskadige pumpen eller installationen.
Især kan manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne for eksempel føre til risiko for:
– at vigtige dele på pumpen/anlægget ikke fungerer,
– personskader af elektriske eller mekaniske årsager.

4.3 Tilbehør
Tilbehør skal bestilles separat
– WV/COL automatikskab med relevant tilbehør for automatisk drift,
– CO-ER automatikskab med relevant tilbehør for automatisk drift,
– Beskyttelse mod for lavt tilløbstryk (vandmangel),
– WMS-sæt til direkte tilkobling til forsyningsrøret
– WAEK 65 svømmeafbryder med lille afbryderenhed (kun for
EM-udgaver)
– WA 65 svømmeafbryder
– SK 277 med 3 dybsvejseelektroder
– WVA trykomskifter
– WILO væskekontrol (EK)
– Installationsomskifter:
– WAO 65 svømmeafbryder
– WAO EK 65 svømmeafbryder med lille afbryderenhed (kun for
EM-udgaver).

2.4 Sikkerhedsforskrifter for operatøren
Gældende forskrifter for forebyggelse af ulykker skal følges.
Nationale bestemmelser samt bestemmelser fra det lokale forsyningsselskab skal følges for at forebygge risikoen for elektriske chok eller
dødbringende elektriske stød.
2.5 Sikkerhedsforskrifter for eftersyn og installation.
Operatøren skal sørge for, at alt eftersyns- og installationsarbejde
udføres af autoriseret og kvalificeret personale, som omhyggeligt har
studeret instruktionerne.
Dette arbejde må principielt kun udføres, når pumpen og anlægget er
standset.
2.6 Ikke-autoriserede ændringer og fremstilling af reservedele.
Ændringer på pumpen/anlægget er kun tilladt med producentens
samtykke.
Anvendelse af originale reservedele og tilbehør godkendt af producenten vil styrke sikkerheden. Brug af andre dele kan annullere krav, der
påberåber sig producentens ansvar for eventuelle konsekvenser.
2.7 Forkert anvendelse
Det er en forudsætning for den leverede pumpes/anlægs driftsikker-
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5. Samling og installation
5.1 Installation
På Fig. 2 ses en typisk pumpeinstallation. I det følgende afsnit er angivet de installations- og samleinstruktioner, der skal overholdes for
denne driftstype.
Pumpen må ikke installeres, før alt svejse- og loddearbejde på rørsystemet er afsluttet og systemet er skyllet grundigt. Fremmedlegemer
og snavs vil beskadige pumpen.
– Installer pumpen på et tørt og frostfrit sted.
– Sørg for, at der er tilstrækkeligt med plads, når der skal udføres
vedligeholdelsesarbejde.
– Motorens ventilationsåbning skal holdes fri, med mindst 0,30 m. til
bagvæggen.
– Installer pumpen på en vandret og plan flade.
– Pumpen fastgøres med 2 skruer, diameter 8 mm, til en stødabsorbe-
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–
–

–
–
–

–

–

rende sokkel. Du kan også anvende almindelige gummimetalkonnektorer til fastgørelsen og for at opnå stødabsorbering.
For at sikre at aftapningsventilen er tilgængelig, skal pumpen installeres sådan, at ventilen sidder mindst 20 mm over gulvhøjde.
Der skal installeres skydeventiler eller kuglehaner (1) foran og bag
pumpen sådan, at pumpen let kan udskiftes og/eller for at lette vedligeholdelsesarbejde.
Du bør installere en kontraventil (2) lige bag ved pumpens trykmuffe.
Tilgangs- og udgangskablerne skal tilkobles pumpen uden spænding.
For at gøre tilkoblingen så vibrationsfri som muligt kan du anvende
fleksible slangedele eller længdebegrænsende kompensatorer.
Rrsystemet skal understøttes sådan, at det ikke belaster pumpehuset.
For at beskytte glideringspakningen, må du selv sørge for, at
pumpen er sikret mod vandmangel og ikke kører tør. WILO-serien
omfatter forskelligt tilbehør, som kan anvendes til dette formål.
Sørg for at beskytte pumpen ved tilgangsrøret med et trådfilter (maskebredde 1 mm) eller et filterkoblingsstykke (5) for ikke at beskadige
pumpen med snavs, der kan suges ind.

5.2 Elektrisk installation
– Alt elarbejde skal udføres af en kvalificeret og autoriseret
elektriker og nøje i henhold til nationale bestemmelser.

–
–
–
–
–

–

–

–

–
Den elektriske kobling skal ske i overensstemmelse med de gældende nationale bestemmelser (dvs. normen VDE
0730/del 1); brug en fast forbindelsesledning med et hanstik eller en
polvælger med alle poler og en kontaktåbning, der er mindst 3 mm
bred.
Kontroller strømtypen og nettets spænding.
Sørg for overensstemmelse med data pumpens dataplade.
Sørg for, at pumpen har jordforbindelse.
Netsikring: 10A træg sikring.
Du skal selv forsyne trefasestrøm-motorer med motorbeskyttelse
(motorværn). Denne indstilles på den nominelle strømstyrke, der er
angivet på pumpens dataplade, for at beskytte motoren imod overophedning.
Vekselstrømsmotorerne er forsynet med en sikring mod overophedning, der kobler motoren fra, hvis motorbeviklingen overskrider den
tilladte temperatur og kobler den automatisk til igen, når den er kølet
af.
Du skal bruge et forbindelseskabel med tilstrækkelig ydre diameter
(f.eks. H05 VV-F 3/5 G 1,5) for at beskytte imod fugt og for at sikre
at hovedkablerne er skærmet af fra pakdåsen.
Tilslutning skal foretages i overensstemmelse med koblingsdiagrammerne for trefaset strøm og vekselstrøm i pumpens klemmekasse
(se også Fig. 4).
Forbindelseskablet skal installeres sådan, at det aldrig kommer i
berøring med rørsystemet og/eller pumpe- og motorhuset.
El-installationen skal ekstrabeskyttes.

5.3 Drift med frekvensomformer
Pumpens hastighed kan reguleres, hvis den er forbundet til en frekvensomformer. Grænseværdier for hastighedsregulering:
40%nnom ≤ n ≤ 100%nnom.
Se frekvensomformerens vejledning for drift og installation angående
tilkobling og drift.
For at undgå at belaste motorbeviklingen sådan, at den beskadiges,
og støjniveauet forøges, må frekvensomformeren ikke generere hastigheder ved spændingsforøgelse på mere end 500 V/μs og spidsbelast-

ninger for û > 650 V. Forekommer sådanne hastigheder alligevel på
grund af forøget spænding, skal der installeres et LC-filter (motorfilter)
mellem frekvensomformeren og motoren. Filteret skal udformes af
producenten af frekvensomformeren/filteret. Filteret er på forhånd
monteret på tavler, der leveres med frekvensomformere fra WILO.

6. Start
– Kontrollér, at vandstanden i beholderen og/eller, at indgangstrykket
er tilstrækkeligt.

ADVARSEL!

–

–
–

–

Pumpen må ikke gå tør, da det vil ødelægge glideringspakningen.
Kontrol af omdrejningsretningen (kun for trefasemotorer). Tænd og
sluk hurtigt for pumpen for at kontrollere, at omdrejningsretningen
stemmer med pilen på pumpehuset. Gør den ikke, ombytter du 2
faser i pumpens klemmekasse.
Kun for trefasemotorer: Indstil motorbeskyttelsen på den nominelle
strømstyrke, der er angivet på datapladen.
Hvis findes på modellen, indstilles svømmeafbrydere eller beskyttelseselektroder mod vandmangel sådan, at pumpen slår fra ved en
vandstand, der er så lav, at det ville betyde indsugning af luft.
Åbn spærreventilen på tilførselssiden og åbn ventilationsskruen (Fig.
1, 2, pos. 3, SW 19), indtil pumpemediet kommer ud. Luk derefter
ventilationsskruen, åbn spærreventilen på tryksiden og tænd for
pumpen.
– Afhængigt af pumpemediets temperatur og systemtrykket
kan varme pumpemedier løbe ud, sprøjtes ud i flydende
form eller skydes ud som dampe under højt tryk, hvis
ventilationsskruen åbnes helt.
Pas på, risiko for skoldning.
– Afhængigt af pumpens eller anlæggets driftstilstand (pumpemediets temperatur) kan hele pumpen blive meget
varm.
Undgå at berøre pumpen, da det kan give forbrændinger!

ADVARSEL!

Pumpen må ikke køre i mere end 10 minutter med
et mediegennemløb, Q = 0m3/time. Ved langvarigt
brug anbefaler vi at holde pumpen på et minimalt
mediegennemløb på 10 % af nominelt gennemløb.

7. Vedligeholdelse
– Pumpen kræver næsten ingen vedligeholdelse.
Levetiden er afhængig af driftsbetingelserne og forskellig. Vi anbefaler 1/2-årlige visuelle kontroller for utætheder ug usædvanlige vibrationer.
– I indkøringsperioden kan det dryppe noget fra glideringspakningen.
Ved mere alvorlig lækage på grund af kraftig slitage skal glideringspakningen udskiftes af en faguddannet.
– Forøget støj fra lejet og usædvanlige vibrationer, betyder at lejet er
slidt, og det skal udskiftes af en faguddannet.
– Afbryd anlægget og sørg for, at det ikke utilsigtet kan startes igen,
før der udføres vedligeholdelsesarbejde. Udfør aldrig dette arbejde,
mens pumpen arbejder.
– Hvis pumpen kan blive udsat for frost, eller den er ude af drift i længere perioder, skal både den og rørsystemet tømmes om vinteren.
Pumpen tømmes ved at åbne for afløbsventilen (Fig 1 & 2, 4), indgangsledningen ved at løsne ventilationsskruen og trykledningen ved
at åbne tappestedet.

59

DANSK

8. Fejlfinding, årsager og løsninger

Fejl

Årsag

Løsning

Pumpen kører ikke

Ingen strømtilførsel

Kontrol sikringer, svømmeafbrydere
og kabler

Motorbeskyttelsen har slået pumpen fra

Fjern årsag til overbelastningen

Forkert omdrejningsretning

Ombyt 2 faser på tilkoblingen til
strømnettet

Ledningen eller dele af pumpen er
tilstoppet med fremmedlegemer

Kontrollér og rengør ledning og pumpe

Luft i indsugningsmuffen

Indsugningsledningen tætnes

Tilløbsrøret er for lille

Montér (om muligt) et større tilløbsrør

Pumpen pumper ikke jævnt

Tilløbstrykket er for lavt

Placér pumpen i en lavere position

Trykket er for svagt

Du har valgt en forkert pumpe

Installér en kraftigere pumpe

Forkert omdrejningsretning

Ombyt 2 faser på tilkoblingen til
strømnettet

For lille gennemløbsmængde,
sugeledningen er tilstoppet

Rengør sugeledningen og filter

Skydeventilen er ikke tilstrækkeligt åben

Åbn skydeventilen

Fremmedlegemer blokerer pumpen

Rengør pumpen

Fremmedlegemer i pumpen

Fjern fremmedlegemer

Pumpen er ikke godt nok fastgjort
til soklen

Stram sokkelskruerne

Soklen er ikke tung nok

Montér en tungere sokkel

Utilstrækkelig spænding

Kontrollér spændingen

Pumpen går tungt:
fremmedlegemer,
lejet er beskadiget

Rengør pumpen
Henvend dig til kundeservice for at
få pumpen repareret

Omgivelsetemperaturen er for høj

Sørg for nedkøling

Pumpen kører, men pumper ikke

Pumpen vibrerer

Motoren er overophedet
Motorbeskyttelsen udløses

Kan du ikke løse problemet, skal du henvende dig til din lokale rørlægger og installatør af varmeanlæg eller til WILO’s kundeservice.
Figurer:
1. Snit af pumpen med referencenumre
2. Installering af pumpen og rørsystemet
3. Dimensioner
4. Elektrisk koblingsdiagram
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Med forbehold for tekniske ændringer!

NL

I

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.
Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG

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.
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder:

norme armonizzate applicate, in particolare:

normas armonizadas adoptadas, especialmente:

zie vorige pagina

vedi pagina precedente

véase página anterior

P

S

N

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:

Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG

E

Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG

EGMaskindirektiv 2006/42/EG

EGMaskindirektiv 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

Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt bilaga
I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.
EGElektromagnetisk kompatibilitet  riktlinje 2004/108/EG

Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.
EGEMVElektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG

normas harmonizadas aplicadas, especialmente:

tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet:

anvendte harmoniserte standarder, særlig:

ver página anterior

se föregående sida

se forrige side
H

FIN

DK

CE-standardinmukaisuusseloste

EF-overensstemmelseserklæring

EK-megfelelségi 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:

EUkonedirektiivit: 2006/42/EG

EUmaskindirektiver 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.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG

A kisfeszültség, irányelv védelmi el&írásait a
2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. függelékének 1.5.1. sz. pontja
szerint teljesíti.
Elektromágneses összeférhetség irányelv: 2004/108/EK

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti:

anvendte harmoniserede standarder, særligt:

alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:

katso edellinen sivu.

se forrige side

lásd az el&z& oldalt

CZ

PL

RUS

Prohláení o shod ES

Deklaracja Zgodnoci WE

:CGH?M?QEW K NKKO@CONO@EE ;@MKLCFNGEI JKMI?I

Prohlaujeme tímto, e tento agregát vdodaném provedení odpovídá
následujícím p'ísluným ustanovením:
Smrnice ES pro strojní zaízení 2006/42/ES

Niniejszym deklarujemy z pe%n odpowiedzialno(ci, .e dostarczony wyrób
jest zgodny z nastpujcymi dokumentami:
dyrektyw maszynow WE 2006/42/WE

SYjkgupae ]gcle^fkge `Yu[du^e, nkg ]Yffrb Y\i^\Yk [ ^\g gZq^e^
hgjkY[ca jggk[^kjk[l^k jd^]ltpae fgieYka[fre ]gcle^fkYe:
:EMCGOE@U EC @ KOJKSCJEE I?SEJ 2006/42/EG

Cíle týkající se bezpenosti stanovené ve smrnici o elektrických za'ízeních
nízkého naptí jsou dodreny podle p'ílohy I, . 1.5.1 smrnice o strojních
za'ízeních 2006/42/ES.
Smrnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/ES

Przestrzegane s cele ochrony dyrektywy niskonapiciowej zgodnie z
za%cznikiem I, nr 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
dyrektyw dot. kompatybilnoci elektromagnetycznej 2004/108/WE

Vi^Zg[Yfau hg Z^`ghYjfgjka, a`dg_^ffr^ [ ]ai^cka[^ hg
fa`cg[gdskfgel fYhiu_^fat, jgZdt]Ytkju jg\dYjfg hiadg_^fat I,
v 1.5.1 ]ai^cka[r [ gkfgo^faa eYoaf 2006/42/QG.
>HCGOMKI?AJEOJ?W PNOKFRE@KNOV 2004/108/EG

pouité harmonizaní normy, zejména:

stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno(ci:

Rjhgds`l^er^ jg\dYjg[Yffr^ jkYf]Yikr a fgier, [ nYjkfgjka:
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CE Uygunluk Teyid Belgesi

EC-Declaraie de conformitate

0;?O@BH: MG= GB CDBLM@ 7HGM F 7HG5 G;@ >7G3FG7F; C7D39BF;E
=>7@BCB=:6 G=E 7>M?BH<:E 9=7G3A:=E :

Bu cihazın teslim edildi i )ekliyle a)a ıdaki standartlara uygun oldu unu
teyid ederiz:

Prin prezenta declarm c acest produs a)a cum este livrat, corespunde cu
urmtoarele prevederi aplicabile:

#)+(%*2 E" (,& +7&/$&4& 2006/42/E"

AB-Makina Standartları 2006/42/EG

Directiva CE pentru maini 2006/42/EG

2= 7C7=G5F:=E CDBFG7F67E G;E B9;867E J7;?5E G3F;E G;DBN@G7=
FNIK@7 : GB C7D3DG;7 I, 7D. 1.5.1 G;E B9;867E FJ:G=>3 : G7
;J7@57G7 2006/42/EG.
!.*-410&(/+4,-$ 35'&494+4& E"-2004/108/E"

Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine
yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e uygundur.
Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG

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.
Compatibilitatea electromagnetic  directiva 2004/108/EG

1@7DB@=F4@7 JD;F=BCB=BN:@7 CDMGHC7, =9=76G:D7:

kısmen kullanılan standartlar için:

standarde armonizate aplicate, îndeosebi:

/?4C: CDB;8BN:@; F:?697

bkz. bir önceki sayfa

vezi pagina precedent
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EÜ vastavusdeklaratsioon

EC - atbilstbas deklarcija

EB atitikties deklaracija

Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele
direktiividele:

Ar o ms apliecinm, ka is izstrdjums atbilst sekojoiem noteikumiem:

iuo paymima, kad is gaminys atitinka ias normas ir direktyvas:

Masinadirektiiv 2006/42/EÜ

Manu direktva 2006/42/EK

Main direktyv 2006/42/EB

Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate
direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direkt"vas dro"bas mr$i tiek ievroti atbilstoi Ma"nu
direkt"vas 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi emos #tampos direktyvos keliam- saugos reikalavim- pagal
Main- direktyvos 2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ

Elektromagntisks savietojambas direktva 2004/108/EK

Elektromagnetinio suderinamumo direktyv 2004/108/EB

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:

piemroti harmonizti standarti, tai skait:

pritaikytus vieningus standartus, o b+tent:

vt eelmist lk

skat"t iepriekjo lappusi

r. ankstesniame puslapyje
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ES vyhlásenie o zhode

ES  izjava o skladnosti
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Týmto vyhlasujeme, e kontrukcie tejto kontruknej série v dodanom
vyhotovení vyhovujú nasledujúcim prísluným ustanoveniam:
Stroje - smernica 2006/42/ES

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledeim
zadevnim doloilom:
Direktiva o strojih 2006/42/ES

P^cdYiaiYe^, n^ hig]lckqk gk\g[Yiu fY jd^]fak^ a`ajc[Yfau:

Bezpenostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodriavané 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, t. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseeni.

<?SEJJ? BEMCGOE@? 2006/42/EO

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES

Direktiva o elektromagnetni zdruljivosti 2004/108/ES

X^dak^ `Y `YpakY fY iY`hgi^]ZYkY `Y fajcg fYhi^_^fa^ jY
jqjkY[^fa jq\dYjfg. Tiadg_^fa^ I, v 1.5.1 gk Pai^cka[YkY `Y
eYoafa 2006/42/EU.
EHCGOMKI?AJEOJ? NTICNOEIKNO  BEMCGOE@? 2004/108/E=

pouívané harmonizované normy, najmä:

uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:

WYiegfa`aiYfa jkYf]Yika:

pozri predchádzajúcu stranu

glejte prejnjo stran

[_. hi^]fYkY jkiYfamY

M
Dikjarazzjoni ta konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw iddispo.izzjonijiet relevanti li !ejjin:
Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE
j
g
!! Baxx huma konformi
L-objettivi
tas-sigurta
tad-Direttiva dwar il-Vulta!!
mal-Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.
Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari:
ara l-pa!na ta' qabel

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
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