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1

Bendroji informacija
Apie šį dokumentą

Montavimo ir eksploatacijos instrukcija
Originali eksploatacijos instrukcija sudaryta anglų kalba. Visos instrukcijos kitomis kalbomis yra originalios eksploatacijos instrukcijos
vertimai.
Ši montavimo ir eksploatacijos instrukcija yra sudėtinė gaminio dalis.
Ji turi būti lengvai pasiekiama gaminio montavimo vietoje. Tikslus šios
instrukcijos laikymasis yra būtinas tinkamam gaminio naudojimui ir
eksploatacijai.
Montavimo ir eksploatacijos instrukcija atitinka gaminio modelį ir
pateikimo spaudai metu galiojančią jam taikomų saugos standartų
redakciją.
EB atitikties deklaracija:
EB atitikties deklaracijos kopija yra šios eksploatacijos instrukcijos
dalis.
Atliekant su mumis nesuderintus techninius joje nurodytų konstrukcijų pakeitimus ar nepaisant eksploatacijos instrukcijoje patektų
gaminio / personalo saugos taisyklių, ši deklaracija netenka galios.
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Sauga

Šioje eksploatacijos instrukcijoje pateikta svarbiausia informacija,
kurios reikia laikytis atliekant montavimo, eksploatacijos ir priežiūros
veiksmus. Todėl priežiūros inžinierius ir atsakingas specialistas / operatorius būtinai privalo perskaityti šią eksploatacijos instrukciją prieš
pradėdami montavimo ir eksploatacijos darbus.
Būtina laikytis ne tik šiame skyriuje „Sauga“ pateiktų bendrųjų saugos
nurodymų, bet ir kituose skyriuose įterptų pavojaus simboliais pažymėtų specialiųjų saugos nurodymų.

2.1

Nurodymų žymėjimas eksploatacijos
instrukcijoje
Simboliai

Bendrasis pavojaus simbolis
Elektros įtampos keliamas pavojus
PASTABA

Įspėjamieji žodžiai

PAVOJUS!
Labai pavojinga situacija
Nesilaikant šio reikalavimo, kyla pavojus sunkiai ar net mirtinai
susižeisti.
ĮSPĖJIMAS!
Naudotojas gali būti (sunkiai) sužeistas. „Įspėjimas“ reiškia, kad
nepaisant šios informacijos tikėtini (sunkūs) sužeidimai.
DĖMESIO!
Kyla pavojus sugadinti gaminį / įrenginį. „Dėmesio“ nurodo galimą
pavojų apgadinti gaminį, jei nepaisoma šios informacijos.
PASTABA:
Naudinga informacija apie gaminio naudojimą. Be to, ja atkreipiamas
dėmesys į kalinčius kilti sunkumus.

Montavimo ir eksploatacijos instrukcija Wilo-BAC
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•
•
•
•

Būtina atsižvelgti į informaciją, pateiktą tiesiogiai ant gaminio, pvz.:
sukimosi krypties rodyklę,
skysčių jungčių ženklinimą,
vardinių duomenų korteles ir
įspėjamuosius lipdukus,
be to, ši informacija turi būti aiškiai įskaitoma.

2.2

Personalo kvalifikacija

Įrenginį montuojantis, eksploatuojantis ir prižiūrintis personalas turi
būti įgijęs šiam darbui reikalingą kvalifikaciją. Operatorius turi užtikrinti personalo atskaitingumą, atsakomybę ir kontrolę. Jei darbuotojai neturi reikiamų žinių, juos reikia mokyti ir instruktuoti. Prireikus,
operatoriaus prašymu mokymus gali surengti gaminio gamintojas.

2.3

Pavojai, kylantys dėl saugos
nurodymų nesilaikymo

Nesilaikant saugos nurodymų, gali kilti pavojus sužaloti žmones,
sugadinti gaminį / įrenginį bei padaryti žalos aplinkai. Jei nesilaikoma
saugos nurodymų, anuliuojama teisė į bet kokį žalos atlyginimą.
•
•
•
•
•

Nerūpestingumas ypač gali kelti šiuos pavojus:
elektros, mechaninio ir bakteriologinio poveikio žmonėms grėsmė;
aplinkos tarša nutekėjus pavojingoms medžiagoms;
turtinė žala;
svarbių gaminio / įrenginio funkcijų gedimas;
netinkamai atliktos privalomosios techninės priežiūros ir remonto
procedūros.

2.4

Darbas laikantis saugos nurodymų

Būtina laikytis šioje montavimo ir eksploatacijos instrukcijoje pateiktų
saugos nurodymų, galiojančių nacionalinių teisės aktų dėl nelaimingų
atsitikimų prevencijos bei visų operatoriaus vidaus darbo, eksploatavimo ir saugos taisyklių.

2.5

Saugos nurodymai operatoriui

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotus fizinius, sensorinius arba protinius gebėjimus arba neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent už jų sauga atsakingas
asmuo juos prižiūri arba instruktavo naudoti prietaisą.
Vaikus reikia prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu
• Jei pavojų kelia įkaitę arba šalti gaminio / įrenginio komponentai, klientas turi imtis priemonių, saugančių nuo tokių komponentų palietimo.
• Draudžiama nuimti judančių komponentų (pvz., movos) apsaugą nuo
palietimo, kai gaminys eksploatuojamas.
• Pavojingų (pvz., sprogių, nuodingų ar karštų) skysčių nuotėkį (pvz.,
ties veleno sandarikliu) reikia pašalinti taip, kad tai nekeltų pavojaus
žmonėms ir aplinkai. Būtina laikytis nacionalinių įstatymų nuostatų.
• Reikia pašalinti elektros srovės keliamus pavojus. Būtina laikytis vietinių ar bendrųjų [pvz., IEC, Lietuvos standartizacijos departamento ir
pan.] taisyklių ir vietos energijos tiekimo įmonių reikalavimų.

2.6

Saugos nurodymai atliekant
montavimo ir techninės priežiūros
darbus

Operatorius privalo užtikrinti, kad visus montavimo ir techninės priežiūros darbus atliktų tik įgalioti ir kvalifikuoti darbuotojai, atidžiai perskaitę eksploatacijos instrukciją ir taip įgiję pakankamai žinių.
Darbus su gaminiu / įrenginiu leidžiama atlikti tik tada, kai jis išjungtas.
Būtina laikytis montavimo ir eksploatacijos instrukcijoje aprašytos
gaminio / įrenginio išjungimo tvarkos.
Vos baigus darbus, reikia nedelsiant vėl pritvirtinti arba įjungti visus
saugos ir apsauginius įtaisus.
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2.7

Savavališkas konstrukcijos keitimas
ir atsarginių dalių gamyba

Savavališkai pakeitus konstrukciją ir gaminant atsargines dalis kyla
pavojus gaminio / personalo saugai, be to, netenka galios gamintojo
pateikta saugos informacija.
Atlikti gaminio keitimus leidžiama tik pasitarus su gamintoju. Originalios atsarginės dalys ir gamintojo leisti naudoti priedai užtikrina saugą.
Kitokių dalių naudojimas gali anuliuoti atsakomybę už tokio naudojimo padarinius.

2.8

Netinkamas naudojimas

Eksploatacinė pateikto gaminio sauga garantuojama tik naudojant
gaminį pagal paskirtį, kaip nurodyta eksploatacijos instrukcijos skyriuje „Numatytoji paskirtis“. Draudžiama pasiekti arba viršyti kataloge
(duomenų lape) nurodytas ribines vertes.

3

Transportavimas ir laikinasis
sandėliavimas

3.1

Siuntimas

Siurblys siunčiamas iš gamyklos supakuotas į kartoninę dėžę arba pritvirtintas prie padėklo ir apsaugotas nuo dulkių bei drėgmės.

Transportavimo kontrolė

Gavę siurblį, nedelsdami tikrinkite, ar transportuojant nebuvo padaryta žalos. Aptikus žalos, reikia per nurodytą laikotarpį kreiptis į vežėją
nustatyta tvarka.

Laikymas

Prieš montuojant siurblį, jį reikia laikyti sausoje nuo šalčio ir mechaninės žalos apsaugotoje vietoje.
DĖMESIO! Žalos pavojus dėl netinkamo pakavimo!
Jei siurblys vėliau vėl transportuojamas, jį reikia supakuoti taip, kad
transportuojant nepatirtų žalos.
• Tam naudokite originalią arba jai lygiavertę pakuotę.

Krova

3.2

Transportavimas montavimo /
išmontavimo tikslais
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Numatytoji paskirtis

Siurblio krovos darbus atlikite taip, kad nesugadintumėte jo prieš
montuodami.
ĮSPĖJIMAS! Žmonių sužeidimo pavojus!
Netinkamas transportavimas gali kelti žmonių sužeidimo pavojų.
• Transportuojant siurblį reikia naudoti leistinas krovinio kėlimo
priemones (pvz., skridinį, kraną ir pan.). Juos reikia tvirtinti prie
siurblio jungių ir, jei būtina, prie variklio išorinio skersmens (reikalinga apsauga nuo nuslydimo!).
• Niekada nestovėkite po pakeltu kroviniu.
• Užtikrinkite, kad siurblys būtų saugiai pastatytas ir stabilus jį sandėliuojant ir transportuojant bei prieš pradedant bet kokius montavimo ir kitokio surinkimo darbus.

Paskirtis

BAC siurbliai – tai vienos pakopos išcentriniai siurbliai, naudojami
skysčiams cirkuliuoti pastatuose, žemės ūkio ir pramoninėje įrangoje.

Naudojimo sritys
•
•
•
•

Montavimo ir eksploatacijos instrukcija Wilo-BAC

Juos galima naudoti:
Aušinimo sistemose
Šalto ir karšto vandens sistemose
Pramoninėse vandens sistemose
Pramoninėse cirkuliacinėse sistemose
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Apribojimai

Siurbliai skirti montuoti ir eksploatuoti tik uždarose patalpose. Tipinės
montavimo vietos yra techninės patalpos pastate su kitais inžineriniais buitiniais įrenginiais. Tiesioginis įrenginio montavimas kitos
paskirties patalpose (gyvenamosiose arba darbo) nenumatytas.
Draudžiama:
• montuoti ir eksploatuoti lauke
DĖMESIO! Turtinės žalos pavojus!
Skystyje esančios neleistinos medžiagos gali sugadinti siurblį.
Abrazyvinės medžiagos (pvz., smėlis) pagreitina siurblio dėvėjimąsi.
Siurbliai be Ex sertifikato netinka naudoti galimai sprogioje aplinkoje.
• Tinkamas siurblio / įrenginio naudojimas apima šių instrukcijų laikymąsi.
• Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu.
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Gaminio duomenys

5.1

Bendroji informacija

Mažiausio našumo indeksas MEI:
Našiausių vandens siurblių etalonas MEI ≥ 0,70.
PASTABA:
Išsamius MEI verčių ir siurblių tipų duomenis žr.: Wilo internetiniame
kataloge adresu
www.wilo.com
Sumažinto siurbliaračio siurblio našumas paprastai mažesnis nei
siurblio, kurio siurbliaratis yra viso dydžio skersmens. Sumažinant
siurbliaratį siurblys pritaikomas prie fiksuoto darbo taško, todėl vartoja mažiau energijos. Mažiausio našumo indeksas (MEI) nurodomas
pagal viso dydžio siurbliaratį.
Kintamuose darbo taškuose šis vandens siurblys gali veikti našiau ir
ekonomiškiau, kai jam valdyti naudojama, pvz., tolydžiojo reguliavimo
pavara, kuria siurblio apkrova priderinama prie sistemos.
Informacija apie etalono našumą pateikta
www.europump.org/efficiencycharts

5.2
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Modelio kodas

Modelio kodą sudaro šie elementai:
Pavyzdys:

BAC 40-134/2,2/2-DM/R

BAC

Bloc Air Conditioning (blokinis oro kondicionavimas)
Vienos pakopos „Monoblock“ konstrukcijos horizontalusis siurblys

40

Slėgio prievado skersmuo [mm]

-134

Siurbliaračio skersmuo [mm]

/2,2

Vardinė variklio galia P2 [kW]

/2

Polių skaičius

-DM

Trifazis

/R

R = „Victaulic“ mova
S = Srieginė jungtis

WILO SE 11/2013
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5.3

Techniniai duomenys
Savybė

Vertė

Vamzdžių jungtys

BAC 40.../S: Nennweite G2/G 1½ bzw.
„Victaulic“ jungtys
BAC 40.../R: 60,3/48,3 mm
BAC 70.../R: 76,1 / 76,1 mm
nuo -15 °C iki +60 °C
+40 °C
< 95 %, be kondensacijos
6,5 bar
4,0 bar
priklauso nuo siurblio NPSH vertės
Aušinimo / šaltas vanduo
Vandens-glikolio mišinys iki 40 % tūrio
Termofikacinis vanduo pagal VDI 2035 Termofikacinis vanduo
iki +60 °C
Kiti skysčiai pagal užsakymą
Cl <150 mg/l
nuo 1 cSt iki 50 cSt
nuo 6 iki 8
Maks. Ø 0,5 mm
IE2 trifaziam varikliui pagal
IEC 60034-30
IP 55
F
Elektros įtampą ir dažnį žr. variklio
vardinių duomenų kortelėje
±10 %
0,75 / 1,1 kW:
1,5 mm2 – 2,5 mm2
1,5 / 2,2 / 3 / 4 kW: 2,5 mm2 – 4,0 mm2
68 dB(A)
Vertė esant 50 Hz

Leistina min./maks. skysčio temperatūra
Maks. aplinkos temperatūra
Leistinas drėgnumas
Maks. leistinas darbinis slėgis
Maks. leistinas įsiurbimo slėgis
Įsiurbimo galvutė
Leistini skysčiai

Leistinas chloro kiekis skystyje
Skysčio klampumas
skysčio pH vertės
Leistinas kietųjų dalelių dydis terpėje
Variklio našumas
Apsaugos klasė
Izoliacijos klasė
Elektros jungtis
Leistina įtampos palaida
Maitinimo kabelio skerspjūvis
(4 laidų kabelis)
Garso slėgio lygis

Pastabos

Užsakydami atsargines dalis būtinai nurodykite visą informaciją,
pateiktą siurblio ir variklio vardinių duomenų kortelėse.
Skysčiai

Jei naudojamas vandens-glikolio mišinys (arba skysčiai, kurių klampa
skiriasi nuo švaraus vandens klampos), reikia atsižvelgti į siurblio
energijos sąnaudų padidėjimą. Naudokite tik mišinius su korozijos
inhibitoriais. Laikykitės atitinkamo gamintojo nurodymų.
• Skystyje turi nebūtų nuosėdų.
• Norint naudoti kitokias terpes, reikalingas „Wilo“ leidimas.
• Jei mišinyje glikolio koncentracija > 10 %, keičiasi Δp-v siurblio kreivė
ir srauto skaičiavimas.
PASTABA
Būtinai perskaitykite siurbiamo skysčio saugos duomenų lapą ir juo
vadovaukitės!

5.4

Tiekimo komplektacija

5.5

Priedai

• Siurblys BAC
• Montavimo ir eksploatacijos instrukcija

•
•
•
•
•

Montavimo ir eksploatacijos instrukcija Wilo-BAC

Priedai užsakomi atskirai:
Įsiurbimo komplektai
Uždarymo vožtuvai
Atgaliniai vožtuvai
Kojinis vožtuvas koštuvui
Kamera arba galvanizuoti rezervuarai
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•
•
•
•
•

Nevibruojančiosios movos
Variklio apsaugos jungtuvas
Apsaugos nuo sauso veikimo įtaisas
Įjungimo / išjungimo valdymo ir apsaugos nuo sauso veikimo įrenginys
„Victaulic“ tipo mova

6

Aprašymas ir veikimas

6.1

Gaminio aprašymas

Paaiškinimai, žr. 1/2 pav.:
1 Kojinis vožtuvas koštuvui (maks. pratekėjimo skerspjūvis 1 mm)
2 Siurblio įsiurbimo vožtuvas
3 Siurblio šalinimo vožtuvas
4 Atgalinis vožtuvas
5 Pildymo angos kamštelis
6 Išleidimo angos kamštelis
7 Vamzdžio atrama
8 Koštuvas
9 Saugojimo rezervuaras
10 Komunalinio vandens tiekimas
11 Trifazio variklio apsauginė relė
HA Įsiurbimo galvutė
HC Šalinimo galvutė

6.2

Gaminio konstrukcija

BAC siurbliai – tai nesavaiminio užpildymo, vienos pakopos, horizontalios „Monobloc“ konstrukcijos išcentriniai siurbliai. Įsiurbimo prievadas išdėstytas aksialine kryptimi, o slėgio prievadas – radialine
kryptimi. Juose montuojamas oru aušinamas variklis. Siurblio korpusas pagamintas iš kompozito, priklausomai nuo galios siurbliuose
naudojamos „Victaulic“ ir (arba) srieginės jungtys. Velenas
užsandarintas mechaniniu sandarikliu, kuriam nereikia jokios
priežiūros.

7

Montavimas ir elektros jungtys
Sauga

PAVOJUS! Žūties pavojus!
Netinkamas montavimas ir netinkamos elektros jungtys gali lemti
mirtinų sužeidimų pavojų.
• Elektrinius sujungimus turi atlikti tik licencijuotas elektrikas, vadovaudamasis taikomomis taisyklėmis.
• Būtina laikytis nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių!
DĖMESIO! Turtinės žalos pavojus!
Žalos pavojus dėl neteisingai vykdomų krovos darbų.
• Montuoti siurblį turi tik kvalifikuoti darbuotojai.

7.1

Eksploatacijos pradžia

• Išpakuokite siurblį ir išmeskite pakavimo medžiagas aplinkai nekenkiančiu būdu.

7.2

Montavimas

DĖMESIO! Pavojus sugadinti siurblį!
Nešvarumai gali lemti siurblio gedimą.
• Montuoti siurblį leidžiama tik baigus visus suvirinimo ir litavimo
darbus bei, prireikus, praplovus vamzdžių sistemą.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus nusideginti palietus įkaitusias siurblio dalis!
Priklausomai nuo siurblio arba sistemos eksploatacijos sąlygų
(skysčio temperatūros), visas siurblys gali labai įkaisti.
• Siurblį reikia statyti taip, kad niekas negalėtų paliesti karštų siurblio paviršių darbo metu.
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ĮSPĖJIMAS! Kritimo pavojus!
• Siurblį reikia patikimai pritvirtinti prie žemės.
DĖMESIO! Pavojus, kad siurblyje liks dalių!
• Prieš montuodami išimkite visus kamščius iš siurblio korpuso.
• Siurblį reikia montuoti lengvai pasiekiamoje vietoje, kad būtų lengviau
atlikti tikrinimo ir dalių keitimo darbus.
• Siurblius reikia apsaugoti nuo oro sąlygų ir montuoti nuo šalčio ir dulkių apsaugotoje vietoje, kuri gerai ventiliuojama ir kurioje atmosfera
nėra potencialiai sprogi. Draudžiama montuoti siurblį lauke.
• Oro tiekimas variklio ventiliatoriui turi būti neblokuojamas. Atstumas
tarp siurblio ir sienos turi siekti bent 0,3 m.
• Patartina siurblį įrengti ant plokščio cemento paviršiaus.
• Siurblį reikia pritvirtinti bent dviem Ø M8 arba Ø M10 kaiščiais, priklausomai nuo siurblio.
• Variklyje yra kondensato drena (po varikliu). Gamykloje ši drena
užkimšta siekiant užtikrinti IP55 apsaugą. Jei įranga naudojama oro
kondicionavimui arba aušinimui, šį kamštį reikia išimti, kad galėtų
išbėgti kondensato vanduo.
PASTABA
Jei nuimami dangteliai, apsaugos klasė IP 55 nebėra užtikrinama!
7.3

Vamzdžių prijungimas
Bendroji informacija
PASTABA
Prieš siurblį ir už jo reikia montuoti išlyginimo dalį – tiesų vamzdį. Šios
išlyginimo dalies ilgis turi būti lygus bent 5 x siurblio jungės vardiniams skersmenims (4 pav.). Tai padeda išvengti srauto kavitacijos.

r ⬇ 2,5 · (d · 2s)

s

d

r

5 x DN

Fig. 4: Išlyginimo dalis prieš siurblį ir už jo

Prijungimo variantai

Yra du standartiniai variantai:
1 Siurblys įsiurbimo režimu (1 pav.)
2 Siurblys slėgio režimu (2 pav.), iš saugojimo rezervuaro
(2 pav., Nr. 9) arba komunalinio vandens tiekimo šaltinio
(2 pav., Nr. 10) su apsaugos nuo sauso veikimo sistema.
DĖMESIO! Pavojus sugadinti siurblį!
Veržiant varžtus ar sraigtus negalima viršyti 10 daNm jėgos.
Naudoti smūginį veržliaraktį draudžiama.
• Skysčio cirkuliacijos kryptis parodyta ant siurblio korpuso.
• Sumontavus vamzdžius ir siurblį, jų turi neveikti mechaninis įtempis.
• Siurblį reikia montuoti taip, kad jo neveiktų vamzdyno svoris.

•
•
•
•

Montavimo ir eksploatacijos instrukcija Wilo-BAC

PASTABA
Siurblio įsiurbimo ir slėgio pusėje rekomenduojama naudoti atskiriamuosius vožtuvus.
Kad sumažintumėte siurblio skleidžiamą triukšmą ir vibraciją, naudokite plečiamąsias gumines dalis.
Įsiurbimo vamzdžio vardinis skerspjūvis turi būti bent tokio paties
dydžio kaip siurblio jungtis.
Slėgio vamzdyje galima montuoti atgalinį vožtuvą, kad saugotų siurblį
nuo skysčio smūgio.
Jei įranga jungiama tiesiai prie komunalinės geriamojo vandens sistemos, įsiurbimo vamzdyje taip pat reikia atgalinio vožtuvo ir avarinio
vožtuvo.
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• Jei jungiama netiesiogiai per rezervuarą, įsiurbimo vamzdyje reikia
koštuvo, kad apsaugotų siurblį nuo bet kokių nešvarumų, ir atgalinio
vožtuvo.
• Jei siurblys naudojamas įsiurbimo režimu (1 pav.):
Panardinkite koštuvą į skystį (bent 200 mm) ir, jei reikia, dėkite svarelius ant lanksčiosios žarnos. Ribokite įsiurbimo vamzdžio ilgį ir venkite
visų ypatybių, kurios lemia hidrostatinio slėgo nuostolius (kūgių,
sulenkimų ir pan.). Į šį aukštyn kylantį (2 %) vamzdį turi visai nepatekti
oro.
DĖMESIO Nuotėkio pavojus!
Svarbu sulygiuoti vamzdžius ir siurblio prievadus.
• Jei naudojama „Victaulic“ siurblio jungtis, 2’’ siurbliuose leistinas
ne didesnis kaip 3° kampinis nuokrypis, o 3’’ siurbliuose – ne didesnis kaip 2° kampinis nuokrypis.
• Jei naudojamos srieginės jungtys, siurblio prievadų lygiavime
neleistini jokie nuokrypiai, o veržimo jėga turi neviršyti 4 daNm.
• Kruopščiai užsandarinkite vamzdžius tinkamu produktu.
Siurblio jungties vardinis skersmuo (VS):
Prievado (srieginio) VS:
Prievado tipas
Įsiurbimo

7.4

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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„Victaulic“ ≤ 2,2 kW

2” (Ø 60,3 mm)

11/2” (Ø 8,3 mm)

„Victaulic“ > 2,2 kW

3” od (Ø 76,1 mm)

3” od (Ø 76,1 mm)

Srieginis ≤ 2,2 kW

2” (50–60 mm)

11/2” (40–49 mm)

Elektros jungtis
Sauga

7.5

Šalinimo

Eksploatacija su „Wilo“ valdymo
įrenginiais

PAVOJUS! Mirtinų sužeidimų pavojus!
Netinkamai sujungus elektros jungtis, kyla mirtino elektros smūgio
pavojus.
Sujungti elektros jungtis leidžiama tik vietinio elektros tiekėjo
licencijuotam elektrikui ir vadovaujantis galiojančiomis vietinėmis
taisyklėmis.
Tikrinkite ir įsitikinkite, kad jokiose jungtyse (įskaitant bepotencialius kontaktus) nėra įtampos.
Siekiant saugiai montuoti ir eksploatuoti siurblį, jį reikia tinkamai
įžeminti į maitinimo šaltinio įžeminimo gnybtus.
Laikykitės priedų montavimo ir eksploatacijos instrukcijų!
Užtikrinkite, kad darbinė srovė, įtampa ir dažnis atitiktų variklio vardinių duomenų kortelėje nurodytus duomenis.
Siurblį reikia prijungti prie maitinimo šaltinio ištisiniu kabeliu su įžeminta kištukine jungtimi arba pagrindiniu galios jungikliu.
Trifazius variklius reikia prijungti prie patvirtinto apsauginio jungiklio.
Vardinė srovė turi atitikti elektros duomenis, nurodytus variklio vardinių duomenų kortelėje.
Maitinimo kabelį reikia nutiesti taip, kad jis niekada neliestų vamzdyno ir (arba) siurblio bei variklio korpusų.
Siurblį / įrenginį reikia įžeminti pagal vietines taisykles. Kaip papildomą apsaugos priemonę galima naudoti įžemėjimo pertraukiklį.
Jungtis su tinklu turi atitikti jungčių planą.
Siurblių galią galima beperstojo kontroliuoti naudojant valdymo įrenginį („Wilo-VR“ sistemą arba „Wilo-CC“ sistemą). Tai padeda optimizuoti siurblio galią konkrečiame įrenginyje ir naudinga ekonomiškai.
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7.6

Eksploatacija su dažnio keitikliu
(kitų gamintojų)

„Wilo“ / „Salmson“ variklius paprastai galima eksploatuoti su išoriniais
dažnio keitikliais, jei tokie dažnio keitikliai atitinka reikalavimus, nurodytus taikymo standartuose IEC /TS 60034-17 ir IEC/TS 60034-25.
Keitiklio (be filtro) impulsinė įtampa turi būti žemesnė nei ribojimo
kreivė, parodyta (5 pav.).

Upk [kV]
2,4
2,15 kV

2
1,6

1,56 kV
1,35 kV

1,2
0,8
0,4
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

400V (IEC 60034-17)

1

1,2
tr [µs]

500V (IEC 60034-25, Level A)
690V (IEC 60034-25, Level B)

Fig. 5: Leistinos impulsinės įtampos Upk (įskaitant
įtampos atspindėjimą ir slopinimą),
išmatuotos tarp dviejų atšakų gnybtų, ribinė
kreivė, priklausomai nuo kilimo laiko tr
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8.1

Sistemos pildymas ir nuorinimas

Tai taikoma įtampai ties variklio gnybtais. Ją lemia ne tik dažnio keitiklis, bet ir, pavyzdžiui, naudojamas variklio kabelis (jo tipas, skerspjūvis, ekranavimas, ilgis...).
• Griežtai laikykitės dažnio keitiklio gamintojo pateiktų instrukcijų.
Kilimo laikai ir maksimalios įtampos naudojant įvairių ilgių kabelius
nurodyti atitinkamose montavimo ir eksploatacijos instrukcijose.
• Atsižvelkite į toliau nurodytus aspektus:
• naudokite tinkamus pakankamo skerspjūvio kabelius (įtampos
nuostoliai turi neviršyti 5 %);
• naudokite tinkamą ekranavimą pagal dažnio keitiklio gamintojo
rekomendacijas;
• duomenų linijas (pvz., PTC vertinimo) nutieskite atskirai nuo maitinimo kabelio;
• suderinus su keitiklio gamintoju galima naudoti sinusoidinį filtrą
(LC).
Eksploatacija galima diapazone nuo 12,5 Hz iki 50 Hz. Jei naudojamas
dažninis darbas, rekomenduojama pradėti nuo 50 Hz, o tada sumažinti iki pasirinktos vertės.

DĖMESIO! Pavojus sugadinti siurblį!
Sausas darbas sugadins mechaninį sandariklį
• Užtikrinkite, kad siurblys neveiktų sausas.
• Sistemą reikia užpildyti prieš paleidžiant siurblį.
Jei reikia nuorinimo procedūros (kaip aprašyta skyriuose 8.1.1
„Nuorinimo procedūra – siurblys veikia slėgio režimu“ psl. 12
ir 8.1.2 „Nuorinimo procedūra – siurblys veikia įsiurbimo
režimu“ psl. 12), vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.
PAVOJUS! Pavojus nusideginti arba nušalti palietus siurblį!
Priklausomai nuo siurblio arba sistemos eksploatacijos sąlygų
(skysčio temperatūros), visas siurblys gali labai įkaisti arba būti
labai šaltas.
• Dirbdami laikykitės saugaus atstumo!
• Jei aukšta vandens temperatūra arba aukštas sistemos slėgis, prieš
atlikdami bet kokius darbus palaukite, kol siurblys atvės.
• Dirbdami būtinai naudokite apsauginius drabužius, apsaugines
pirštines ir apsauginius akinius.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus, kurį kelia labai karštas arba labai šaltas suslėgtas skystis!
Priklausomai nuo skysčio temperatūros ir slėgio sistemoje, iki galo
atsukus nuorinimo varžtą ir esant aukštam slėgiui gali ištrykšti
labai karštas arba labai šaltas skystis arba garas.
• Dirbdami su nuorinimo kamščiu būkite labai atsargūs.
ĮSPĖJIMAS! Sužeidimo pavojus!
Jei siurblys / sistema sumontuojami netinkamai, pradedant eksploataciją gali ištrykšti skysčio. Be to, gali atsilaisvinti tam tikri komponentai.
• Pradėdami eksploataciją laikykitės saugaus atstumo nuo siurblio.
• Naudokite apsauginius drabužius, apsaugines pirštines ir apsauginius akinius.

Montavimo ir eksploatacijos instrukcija Wilo-BAC
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8.1.1

Nuorinimo procedūra – siurblys
veikia slėgio režimu

8.1.2

Nuorinimo procedūra – siurblys
veikia įsiurbimo režimu

Žr. (2 pav.):
• Uždarykite šalinimo vožtuvą (2 pav., Nr. 3).
• Atsukite pildymo kamštelį (2 pav., Nr. 5) (viršutinėje hidraulinio bloko
dalyje).
• Lėtai atidarykite įsiurbimo vožtuvą (2 pav., Nr. 2) ir visiškai užpildykite
siurblį.
• Pildymo kamštelį atgal uždėkite tik tada, kai ištekės vandens ir bus
pašalintas visas oras.
• Iki galo atidarykite įsiurbimo vožtuvą (2 pav., Nr. 2).
• Trumpam įjungdami siurblį tikrinkite, ar tinkama sukimosi kryptis,
vadovaukitės ant siurblio esančia rodykle. Jei sukimosi kryptis netinkama, sukeiskite 2 fazes variklio gnybtų skydelyje.
• Atidarykite šalinimo vožtuvą (2 pav., Nr. 3).
Galimi du atvejai.
Pirmas atvejis, žr. 1 pav.:
• Atidarykite šalinimo vožtuvą (1 pav., Nr. 3).
• Atidarykite įsiurbimo vožtuvą (1 pav., Nr. 2).
• Atsukite pildymo kamštelį (1 pav., Nr. 5) (viršutinėje hidraulinio bloko
dalyje).
• Įstatykite piltuvą į prievadą ir lėtai visiškai užpildykite siurblį ir įsiurbimo vamzdį.
• Pildymas bus baigtas, kai ištekės vandens ir bus pašalintas visas oras.
Užsukite kamštelį atgal.
• Trumpam įjungdami siurblį tikrinkite, ar tinkama sukimosi kryptis,
vadovaukitės ant siurblio esančia rodykle. Jei sukimosi kryptis netinkama, sukeiskite 2 fazes variklio gnybtų skydelyje.
Antras atvejis, žr. 1/3 pav.:
• Kad pildyti būtų paprasčiau, uždėkite vertikalų vamzdį (bent 25 cm
ilgio) su čiaupu ir piltuvu ant siurblio įsiurbimo vamzdžio (žr. 3 pav.).
• Atidarykite šalinimo vožtuvą (1 pav., Nr. 3).
• Atidarykite įsiurbimo vožtuvą (1 pav., Nr. 2).
• Atsukite pildymo kamštelį (1 pav., Nr. 5) (viršutinėje hidraulinio įrenginio dalyje).
• Visiškai užpildykite siurblį ir įsiurbimo vamzdį, kol ištekės vandens.
• Uždarykite čiaupą (galima jį palikti), išimkite vamzdį ir prisukite kamštelį atgal.

•
•
•
•

DĖMESIO! Netinkamo oro pašalinimo pavojus!
Abiem pirmiau aprašytais atvejais reikia atlikti patikrinimą. Uždėjus
atgal pildymo angos kamštelį, reikia:
Labai trumpam įjungti variklį.
Vėl atsukti pildymo angos kamštelį ir tęsti pildymą, kol siurblyje
bus pasiektas galutinis vandens lygis.
Prireikus kartokite šią operaciją dar kartą.
Trumpam įjungdami siurblį tikrinkite, ar tinkama sukimosi kryptis,
vadovaukitės ant siurblio esančia rodykle. Jei sukimosi kryptis netinkama, sukeiskite 2 fazes variklio gnybtų skydelyje.
PASTABA
Kad išvengtumėte netyčinio siurblio įjungimo, kai dar nepasiektas
galutinis vandens lygis, rekomenduojame apsaugoti siurblį tinkamu
įrenginiu (apsauga nuo sauso veikimo arba plūdiniu jungikliu).
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8.2

Eksploatacijos pradžia

ĮSPĖJIMAS! Sužeidimo pavojus!
• Įrenginį reikia suprojektuoti taip, kad niekas nesusižeistų pratekėjus skysčiui (sugedus mechaniniam sandarikliui…).
DĖMESIO! Pavojus sugadinti siurblį!
Draudžiama naudoti siurblį esant nuliniam srautui (uždarius šalinimo vožtuvą) ilgiau nei dešimt minučių.
• Kad išvengtumėte dujų kišenės susidarymo, rekomenduojame sukurti
srautą, lygų bent 10 % vardinio siurblio našumo.
• Manometru tikrinkite šalinimo slėgio stabilumą; jei slėgis nestabilus,
dar kartą nuorinkite siurblį ir atlikite pildymo operaciją.
DĖMESIO! Variklio perkrovos pavojus!
• Tikrinkite, ar įėjimo srovė neviršija vertės, pažymėtos variklio vardinių duomenų kortelėje.
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Techninė ir įprastinė priežiūra

Techninės priežiūros ir remonto darbus leidžiama atlikti tik kvalifikuotiems specialistams!
Rekomenduojama, kad priežiūros ir tikrinimo darbus atliktų Wiloklientų aptarnavimo skyriaus atstovai.

•
•
•
•
•

PAVOJUS! Mirtinų sužeidimų pavojus!
Dirbant su elektrine įranga elektros smūgis kelia mirtiną pavojų.
Atlikti darbus su elektrine įranga leidžiama tik vietinio elektros tiekėjo licencijuotiems elektrikams.
Prieš pradėdami darbus su elektrine įranga, išjunkite ją ir imkitės
priemonių, kad kiti asmenys negalėtų vėl jos įjungti.
Bet kokius jungiamojo kabelio pažeidimus turi šalinti tik kvalifikuotas elektrikas.
Vadovaukitės siurblio, lygio kontrolės prietaiso ir kitų priedų montavimo ir eksploatacijos instrukcijomis.
Baigus techninės priežiūros darbus, visus nuimtus apsauginius įtaisus, pvz., gnybtų dėžutės dangtį, reikia uždėti atgal!

PAVOJUS! Mirtinų sužeidimų pavojus!
Pats siurblys ir siurblio dalys gali būti labai sunkūs. Krintančios
dalys kelia įpjovimo, suspaudimo, subraižymo arba smūgių, galinčių
baigtis mirtimi, pavojų.
• Naudokite tik tinkamą kėlimo įrangą ir įtvirtinkite dalis, kad nenukristų.
• Niekada nestovėkite po pakeltu kroviniu.
• Užtikrinkite, kad siurblys būtų saugiai pastatytas ir stabilus jį sandėliuojant ir transportuojant bei prieš pradedant bet kokius montavimo ir kitokio surinkimo darbus.

•
•
•
•
•
•

•

Montavimo ir eksploatacijos instrukcija Wilo-BAC

PAVOJUS! Pavojus nusideginti arba nušalti palietus siurblį!
Priklausomai nuo siurblio arba sistemos eksploatacijos sąlygų
(skysčio temperatūros), visas siurblys gali labai įkaisti arba būti
labai šaltas.
Dirbdami laikykitės saugaus atstumo!
Jei aukšta vandens temperatūra arba aukštas sistemos slėgis, prieš
atlikdami bet kokius darbus palaukite, kol siurblys atvės.
Dirbdami būtinai naudokite apsauginius drabužius, apsaugines
pirštines ir apsauginius akinius.
Neatlikite jokių specialių priežiūros darbų, kai siurblys veikia.
Visada užtikrinkite tobulą siurblio švarą.
Kad velenas ir hidraulinė sistema neužsiblokuotų šaltuoju metų laiku,
išleiskite visą siurblio turinį nuimdami išleidimo angos kamštelį
(apatinėje hidraulinio bloko dalyje) ir pildymo angos kamštelį.
Įsukite 2 kamštelius, bet nepriveržkite.
Jei užšalimo pavojaus nėra, išleisti siurblio turinio nereikia.
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Gedimai, priežastys ir taisymo
veiksmai

Gedimas

Priežastis

Siurblys veikia, bet nieko netiekia

Siurblį blokuoja vidinės dalys
Kliūtis įsiurbimo vamzdyje
Nepakankamas vandens lygis / įsiurbimo slėgis
Per žemas įsiurbimo slėgis; tam dažniausiai būdingas kavitacijos triukšmas

Siurblys vibruoja

Siurblys perkaista

Siurblys neveikia

Nepakankamas srautas

Įsijungia variklio apsauga

14

Atlikti remonto darbus leidžiama tik kvalifikuotiems darbuotojams.
Laikykitės saugos nurodymų, pateiktų skyriuje 9 „Techninė ir
įprastinė priežiūra“ psl. 13.
• Jei pašalinti gedimo nepavyksta, kreipkitės į specialistą, klientų
aptarnavimo skyrių arba artimiausią prekybos atstovą.
Taisymo priemonė

Tikrinkite ir valykite siurblį
Tikrinkite ir valykite vamzdį
Pildykite laikymo rezervuarą, nuorinkite
siurblį
Hidrostatinio slėgio praradimas siurbiant
arba per didelis įsiurbimo aukštis (tikrinkite sumontuoto siurblio NPSH (grynąjį
teigiamą įsiurbimo hidrostatinį slėgį))
Neteisinga sukimosi kryptis
Sukeiskite du fazių laidus variklio gnybtų
dėžutėje arba jungtuve
Per žema variklio maitinimo įtampa
Tikrinkite įtampą ir kabelio laidų skerspjūvius
Siurblys laisvai sumontuotas ant
Tikrinkite ir iki galo priveržkite suveržimo
pagrindo
varžtų veržles
Pašalinės medžiagos siurblio viduje
Išmontuokite ir išvalykite siurblį
Siurblys veikia sunkiai, sugadinti guo- Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą,
liai
kad remontuotų siurblį
Netinkama siurblio elektros jungtis
Tikrinkite ir taisykite siurblio jungtį
Per žema maitinimo įtampa
Tikrinkite įtampą variklio gnybtuose;
ji turi atitikti vardinę įtampą ±10 %
Dalelės trukdo siurbliui veikti
Išmontuokite ir išvalykite siurblį
Aplinkos temperatūra aukštesnė
Variklis skirtas veikti ne aukštesnėje kaip
nei 40 °C
+40 °C aplinkos temperatūroje; jei reikia,
montuokite aušinimo sistemą
Netiekiama galia
Tikrinkite maitinimo šaltinį, saugiklius ir
kabelius
Blokuojama turbina
Valykite siurblį
Įsijungė variklio apsauga
Tikrinkite ir taisykite variklio apsaugą
Nepakankamas variklio greitis (dėl
Valykite siurblį, tikrinkite elektros tiekimą
dalelių arba per žemos įtampos)
Sugedo variklis
Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą ir
pakeiskite variklį
Nepakankamas vandens lygis / įsiur- Pildykite laikymo rezervuarą, nuorinkite
bimo slėgis
siurblį
Neteisinga sukimosi kryptis
Sukeiskite du fazių laidus variklio gnybtų
dėžutėje arba jungtuve
Nusidėvėjo vidinės dalys
Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarybą,
kad remontuotų siurblį
Per žemas šiluminės relės nustatymas Ampermetru tikrinkite srovę arba nustatykite vardinę srovę, pažymėtą variklio
vardinių duomenų kortelėje
Per žema įtampa
Tikrinkite, ar pakankamas maitinimo
kabelio laidininko skerspjūvis
Vienos fazės grandinė atvira
Tikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite maitinimo kabelį
Sugedo variklio apsauginis jungiklis
Pakeiskite variklio apsauginį jungiklį
Sugedo variklis
Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą ir
pakeiskite variklį
Srauto greitis per didelis, nes per
Sumažinkite siurblio galią išleidimo
mažas sistemos pasipriešinimas
pusėje

WILO SE 11/2013

Lietuviškai
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Gedimas

Priežastis

Netaisyklingas srautas

Viršijamas įsiurbimo aukštis (HA)

Atsarginės dalys

Taisymo priemonė

Dar kartą skaitykite montavimo sąlygas ir
rekomendacijas šioje instrukcijoje
Įsiurbimo vamzdžio skersmuo mažes- Įsiurbimo vamzdžio skersmuo turi būti
nis už siurblio skersmenį
toks pat kaip siurblio įsiurbimo prievado
Iš dalies užsikimšo koštuvas ir įsiur- Išimkite ir išvalykite filtrą
bimo vamzdis

Atsarginių dalių galite užsakyti iš vietinio specialisto ir (arba) kreipdamiesi į „Wilo“ klientų aptarnavimo skyrių.
Kad išvengtumėte užklausų ir neteisingų užsakymų, su kiekvienu
užsakymu pateikite vardinių duomenų kortelėse nurodytus duomenis.
DĖMESIO! Turtinės žalos pavojus!
Garantuoti sklandų darbą galima tik jei naudojamos originalios
atsarginės dalys.
• Naudokite tik originalias „Wilo“ atsargines dalis.
• Kiekvienas komponentas identifikuotas tolesnėje lentelėje.
Informacija, kurią reikia pateikti užsakant atsargines dalis:
• Atsarginės dalies numeris
• Atsarginės dalies pavadinimas / aprašas
• Visi duomenys, nurodyti siurblio ir variklio vardinių duomenų
kortelėse
PASTABA:
Atsarginių duomenų sąrašą žr. „Wilo“ atsarginių dalių dokumentuose.
Atsarginių dalių katalogą galima rasti adresu www.wilo.com.
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Utilizavimas

Tinkamas šio gaminio utilizavimas ir perdirbimas apsaugo nuo žalos
gamtai ir pavojų žmonių sveikatai.
Siekiant tinkamai utilizuoti, reikia išleisti visą skystį ir išvalyti bei
išmontuoti siurblio įrenginį.
Tepalus reikia surinkti. Siurblio komponentus reikia surūšiuoti pagal
medžiagas (metalas, plastikas, elektroniniai komponentai).
1. Utilizuodami visą gaminį arba jo dalį kreipkitės į valstybines arba
privačias utilizavimo įmones.
2. Prireikus daugiau informacijos apie tinkamą utilizavimą, kreipkitės
į vietos tarybą, atliekų utilizavimo tarnybą arba tiekėją, iš kurio gavote
gaminį.

Turinys gali būti keičiamas be įspėjimo.

Montavimo ir eksploatacijos instrukcija Wilo-BAC
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EG – Konformitätserklärung
EC – Declaration of conformity
Déclaration de conformité CE

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und 2004/108/EG Anhang IV,2,
according 2006/42/EC annex II,1A and 2004/108/EC annex IV,2,
conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE l’annexe IV,2)

Hiermit erklären wir, dass die Pumpenbauarten der Baureihe:
Herewith, we declare that the pump types of the series:
Par le présent, nous déclarons que les types de pompes de la série :

BAC

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 und §1.7.3 des Anhanges
I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked on the product site plate according to points b) & c) of
§1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of the Machinery directive 2006/42/EC. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique
du produit en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l’annexe I de la Directive Machines 2006/42/CE)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:
in their delivered state comply with the following relevant provisions:
sont conformes aux dispositions suivantes dont ils relèvent:
EG-Maschinenrichtlinie
EC-Machinery directive
Directive CE relative aux machines

2006/42/EG

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der 2006/42/EG
Maschinenrichtlinie eingehalten. / The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex
I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 2006/42/EC. / Les objectifs de protection de sécurité de la directive basse-tension
2006/95/CE sont respectés conformément à l’annexe I, no1.5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie
Electromagnetic compatibility - directive
Directive compatibilité électromagnétique

2004/108/EG

Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte
Energy-related products - directive
Directive des produits liés à l’énergie

2009/125/EG

Die verwendeten 50Hz Induktionselektromotoren - Drehstrom, Käfigläufer, einstufig - entsprechen den Ökodesign Anforderungen der Verordnung 640/2009 und der Verordnung 547/2012 für Wasserpumpen.
This applies according to eco-design requirements of the regulation 640/2009 to the versions with an induction electric motor, squirrel
cage, three-phase, single speed, running at 50 Hz and of the regulation 547/2012 for water pumps.
Qui s’applique suivant les exigences d’éco-conception du règlement 640/2009 aux versions comportant un moteur électrique à
induction à cage d’écureuil, triphasé, mono-vitesse, fonctionnant à 50 Hz et, du règlement 547/2012 pour les pompes à eau,

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,
angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:
as well as following relevant harmonized standards:
ainsi qu’aux normes européennes harmonisées suivantes :

EN
EN
EN
EN

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

Division Pumps and Systems
Quality Manager – PBU Multistage & Domestic
Pompes Salmson
80 Bd de l’Industrie - BP0527
F-53005 Laval Cedex

Authorized representative for the completion of the technical documentation:
Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

809+A1
ISO 12100
60034-1
60204-1

Dortmund, 15. Januar 2013

Holger HERCHENHEIN
Group Quality Manager
Document: 2117789.2
CE-AS-Sh. Nr. 4138791

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

NL
EG-verklaring van overeenstemming
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de
volgende bepalingen:
EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage
I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

IT
Dichiarazione di conformità CE
Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni
e direttive rilevanti:
Direttiva macchine 2006/42/EG
Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n.
1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

ES
Declaración de conformidad CE
Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las
disposiciones pertinentes siguientes:
Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja
tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas
2006/42/CE.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG

Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG
Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía

De gebruikte 50 Hz inductie-elektromotoren  draaistroom, kooianker, ééntraps 
conform de ecodesign-vereisten van de verordening 640/2009.

I motori elettrici a induzione utilizzati da 50 Hz  corrente trifase, motore a gabbia di
scoiattolo, monostadio  soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile del
regolamento 640/2009.
Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le
pompe per acqua.
norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente

Los motores eléctricos de inducción de 50 Hz utilizados (de corriente trifásica, rotores en
jaula deardilla, motores de una etapa) cumplen los requisitos relativos al ecodiseño
establecidos en el Reglamento 640/2009.
De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para
bombas hidráulicas.
normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

SV
CE- försäkran
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga
bestämmelser:
EGMaskindirektiv 2006/42/EG
Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt
bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.
EGElektromagnetisk kompatibilitet  riktlinje 2004/108/EG
Direktivet om energirelaterade produkter 2009/125/EG

NO
EU-Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med
følgende relevante bestemmelser:
EGMaskindirektiv 2006/42/EG
Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.
EGEMVElektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

De använda elektriska induktionsmotorerna på 50 Hz  trefas, kortslutningsmotor,
enstegs  motsvarar kraven på ekodesign för elektriska motorer i förordning 640/2009.
Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar.

De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse  trefasevekselstrøms
kortslutningsmotor, ettrinns  samsvarer med kravene til økodesign i forordning
640/2009.
I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida

anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

DA
EF-overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante
bestemmelser:
EUmaskindirektiver 2006/42/EG
Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i
maskindirektivet 2006/42/EF.
Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter
De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer - trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trins opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

HU
EK-megfelelségi nyilatkozat
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen.
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina
PT
Declaração de Conformidade CE
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os
seguintes requisitos:
Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o
anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.
Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG
Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção
ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE
Os motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados  corrente trifásica, com rotor em
curto-circuito, monocelular  cumprem os requisitos de concepção ecológica do
Regulamento 640/2009.
Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as
bombas de água.
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior
FI
CE-standardinmukaisuusseloste
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä:
EUkonedirektiivit: 2006/42/EG
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.
Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori,
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia
vaatimuksia.
Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia
vaatimuksia vastaava.
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu.

I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for
vandpumper.
anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side

CS
Prohláení o shod ES
Prohlaujeme tímto, e tento agregát vdodaném provedení odpovídá následujícím
písluným ustanovením:
Smrnice ES pro strojní zaízení 2006/42/ES
Cíle týkající se bezpe;nosti stanovené ve sm<rnici o elektrických zaízeních nízkého nap<tí
jsou dodreny podle pílohy I, ;. 1.5.1 sm<rnice o strojních zaízeních 2006/42/ES.

PL
Deklaracja Zgodnoci WE
Niniejszym deklarujemy z pe n odpowiedzialno ci , e dostarczony wyrób jest zgodny z
nast puj cymi dokumentami:
dyrektyw maszynow WE 2006/42/WE
Przestrzegane s cele ochrony dyrektywy niskonapi ciowej zgodnie z za cznikiem I, nr
1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
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Smrnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/ES
Smrnice pro výrobky spojené se spotebou energie 2009/125/ES

dyrektyw dot. kompatybilnoci elektromagnetycznej 2004/108/WE
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwizanych z energi 2009/125/WE.

      !" 2004/108/EG
     # , $   %  &  2009/125/(

Pouité 50Hz tífázové induk;ní motory, s klecovým rotorem, jednostupTové  vyhovují
poadavkUm na ekodesign dle naízení 640/2009.
640/2009
Vyhovuje poadavkUm na ekodesign dle naízení 547/2012 pro vodní ;erpadla.

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz  trójfazowe, wirniki klatkowe, jednostopniowe  spe niaj wymogi rozporz dzenia 640/2009 dotycz ce ekoprojektu.
ekoprojektu
Spe niaj wymogi rozporz dzenia 547/2012 dotycz cego ekoprojektu dla pomp wodnych.

pouité harmoniza;ní normy, zejména: viz pedchozí strana

stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci: patrz poprzednia strona
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CE Uygunluk Teyid Belgesi
Bu cihazn teslim edildii ekliyle aadaki standartlara uygun olduunu teyid ederiz:
AB-Makina Standartlar 2006/42/EG
Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e
uygundur.
Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarl tasarmna ilikin yönetmelik 2009/125/AT

Gépek irányelv: 2006/42/EK
A kisfeszültség irányelv védelmi elírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I.
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.
Elektromágneses összeférhetség irányelv: 2004/108/EK
Energiával kapcsolatos termékekrl szóló irányelv: 2009/125/EK
A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok  háromfázisú, kalickás forgórész,
egyfokozatú  megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeinek.
A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeinek megfelelen.
alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az elz oldalt

RO
EC-Declara[ie de conformitate
Prin prezenta declarm c acest produs aa cum este livrat, corespunde cu urmtoarele
prevederi aplicabile:
Directiva CE pentru maini 2006/42/EG
Sunt respectate obiectivele de protec ie din directiva privind joasa tensiune conform
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind mainile 2006/42/CE.
Compatibilitatea electromagnetic  directiva 2004/108/EG
Directiv privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

 {  ~   {| ~{ 50 Hz    , ¡
|¢, ~¢   ~~~       |    
~~  640/2009.
£~        |     ~~  547/2012  
~|.
¤~~ ¡~ {  ~ ,  : ¥|¡ {~{ |

Kullanlan 50 Hz indüksiyon elektromotorlar  trifaze akm, sincap kafes motor, tek
kademeli  640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarmla ilgili gerekliliklere uygundur.

ET
EÜ vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

LV
EC - atbilstbas deklarcija
Ar o m¦s apliecin§m, ka is izstr§d§jums atbilst sekojoiem noteikumiem:
Manu direktva 2006/42/EK
Zemsprieguma direktªvas droªbas m¦r«i tiek iev¦roti atbilstoi Maªnu direktªvas
2006/42/EK
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

LT
EB atitikties deklaracija
iuo paymima, kad is gaminys atitinka ias normas ir direktyvas:
Main direktyv 2006/42/EB
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
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ
Kasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline)
vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

Elektromagntisks savietojambas direktva 2004/108/EK
Direktva 2009/125/EK par ar eneiju saisttiem produktiem
Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori  mai¯str§va, ªssl¦guma rotora motors,
vienpak§pes  atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina prasªb§m.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega.

Atbilstoi Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina prasªb§m ±denss±k¯iem.

Su pompalar ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarma ilikin gerekliliklere
uygun.
ksmen kullanlan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa

Electromotoarele cu induc ie, de 50 Hz, utilizate  curent alternativ, motor în scurtcircuit,
cu o treapt  sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprini în Ordonan a
640/2009.
În conformitate cu parametrii ecologici cuprini în Ordonan a 547/2012 pentru pompe de
ap.
standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedent

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk

piem¦roti harmoniz¦ti standarti, tai skait§: skatªt iepriek¦jo lappusi

Elektromagnetinio suderinamumo direktyv 2004/108/EB
Su energija susijusi produkt direktyva 2009/125/EB
Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai  trifaz°s tampos, su narveliniu rotoriumi,
vienos pakopos  atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament
640/2009.
Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament 547/2012 d°l vandens
siurbli®.
pritaikytus vieningus standartus, o b±tent: r. ankstesniame puslapyje

SK
ES vyhlásenie o zhode
Týmto vyhlasujeme, e kontrukcie tejto kontruk;nej série v dodanom vyhotovení
vyhovujú nasledujúcim prísluným ustanoveniam:
Stroje - smernica 2006/42/ES
Bezpe;nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodriavané v zmysle prílohy I, ;. 1.5.1
smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch

SL
ES  izjava o skladnosti
Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede;im zadevnim dolo;ilom:

BG
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 $ 
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Direktiva o strojih 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.
Direktiva o elektromagnetni zdruljivosti 2004/108/ES
Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo

  #   2006/42/EO
³    $*$&   *$>  ' '#
´$> I, @ 1.5.1  ²$  J 2006/42/E_.
E       #   2004/108/E
   $  # ,  $     &  2009/125/

Pouité 50 Hz induk;né elektromotory  jednostupTové, na trojfázový striedavý prúd, s
rotormi nakrátko  zodpovedajú poiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení
640/2009.
V súlade s poiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné ;erpadlá.

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

X* ] $# 50 Hz  $^ , '$ 
#$, '*  #$    "  ¶#
640/2009.
_'#   "  ¶# 547/2012   **.

pouívané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu

uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejnjo stran

·$$ $: >. *$ $]

MT
Dikjarazzjoni ta konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispo izzjonijiet relevanti li
¸ejjin:
Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE

HR
EZ izjava o sukladnosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu;enoj izvedbi odgovaraju sljede¹im
vae¹im propisima:
EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ
Ciljevi zatite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1
smjernice o strojevima 2006/42/EZ.
Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ
S j i za proizvode
i
d relevantne
l
t u pogledu
l d potronje
t  j energije
ij 2009/125/EZ
Smjernica
Koriteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori  trofazni, s kratko spojenim rotorom,
jednostupanjski  odgovaraju zahtjevima za ekoloki dizajn iz uredbe 640/2009.
primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu

SR
EZ izjava o usklaenosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu;enoj verziji odgovaraju slede¹im
vae¹im propisima:
EZ direktiva za maine 2006/42/EZ
Ciljevi zatite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive
za maine 2006/42/EZ.
Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Di kti za proizvode
i
d relevantne
l
t u pogledu
l d potronje
t  j energije
ij 2009/125/EZ
Direktiva
Kori¹eni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori  trofazni, s kratkospojenim rotorom,
jednstepeni  odgovaraju zahtevima za ekoloki dizajn iz uredbe 640/2009.
primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu

L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vulta¸¸ Baxx huma konformi malAnness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.
Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
Li j G
id 2009/125/KE dwar
d
d tti relatati
l t ti mal-uu
l  tal-enerija
t l
ij
Linja
Gwida
prodotti
Il-muturi elettri»i binduzzjoni ta 50 Hz u ati- tliet fa ijiet, squirrel-cage, singola jissodisfaw ir-rekwi iti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.
b'mod partikolari: ara l-pa¸na ta' qabel

izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne ;rpalke.
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