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1. Generalităţi
Aceste instrucţiuni de montare și utilizare reprezintă o parte integrantă a echipamentului. Ele
trebuie să fie mereu disponibile în apropierea
echipamentului. Respectarea strictă a acestor
instrucţiuni reprezintă condiţia de bază pentru
utiizarea corespunzătoare și exploatarea corectă
a echipamentului.
Instrucţiunile de montare și utilizare sunt conforme cu varianta constructivă a echipamentului,
respectiv cu standardele de siguranţă valabile în
momentul trimiterii la tipar.

2.1 Marcarea indicaţiilor din acest manual de utilizare
Simboluri:
Simbol general pentru pericole
Pericol de electrocutare
NOTĂ: ...
Cuvinte de atenţionare:
PERICOL! Situaţie care reprezintă un pericol
iminent. Nerespectarea duce la deces sau accidente grave.

1.1 Domeniul de utilizare
Pompa se folosește pentru pomparea lichidelor
limpezi în domeniul casnic, agricultură, industrie
etc. ... (principalele domenii de utilizare: alimentarea cu apă, distribuirea apei – alimentarea turnurilor de apă – instalaţii de irigat, aspersoare –
curăţare sub presiune – pomparea produșilor de
condensare – instalaţii de umezire a aerului –
alimentare cu apă industrială sau în orice instalaţie de ridicare a presiunii).
- sisteme de combatere a incendiilor – alimentarea
cazanelor de încălzire (este necesar un kit de
bypass).

AVERTISMENT! Utilizatorul poate suferi accidente (grave). 'Avertisment' implică existenţa
probabilităţii accidentării (grave a) persoanelor
dacă nu se respectă această indicaţie.

1.2 Caracteristici tehnice
• Presiunea de lucru maximă (în funcţie de model):

2.2 Calificarea personalului
Personalul care efectuează montarea trebuie să
posede calificarea adecvată pentru aceste lucrări.

102 - 105
302 - 304
502 - 504
802 - 804
106 - 112
305 - 312
505 - 512
805 - 807

etanșare mecanică 10 bari
carcasa pompei 16 bari
presiune de alimentare
max.: 6 bari
etanșare mecanică 16 bari
carcasa pompei 16 bari
presiune de alimentare
max.: 10 bari

• Domeniul de temperatură al lichidului pompat:
(varianta cu etanșare EPDM) între - 15° și + 90°C
• Temperatura ambiantă maximă: + 40°C max.
• Presiunea de alimentare minimă: în funcţie de
NPSH-ul pompei
Nivelul de zgomot: depinde de dimensiunea,
turaţia, punctul de funcţionare al pompei și de
tipul motorului. În unele cazuri poate atinge până
la 70 dB(A) la 50 Hz și 75 dB(A) la 60 Hz.

2. Siguranţa în exploatare
Acest manual de utilizare conţine indicaţii importante care trebuie respectate la amplasarea și
exploatarea echipamentului. Din acest motiv,
manualul de utilizare trebuie citit de persoanele
care montează și exploatează echipamentul
înainte de montarea și punerea în funcţiune a
acestuia.
Se vor respecta atât măsurile de siguranţă generale din această secţiune, cât și măsurile de
siguranţă specifice din secţiunile următoare,
marcate cu simbolurile pentru pericol.
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ATENŢIE! Există pericolul deteriorării
pompei/instalaţiei. 'Atenţie' atrage atenţia utilizatorului asupra posibilităţii de deteriorare a
produsului în cazul nerespectării acestei indicaţii.
NOTĂ: O indicaţie utilă privind manipularea produsului. Aceasta atrage atenţia utilizatorului asupra unor posibile dificultăţi.

2.3 Pericole în cazul nerespectării instrucţiunilor
privind siguranţa în expoatare
Nerespectarea instrucţiunilor privind siguranţa în
expoatare poate pune în pericol personalul sau
pompa/instalaţia. Nerespectarea instrucţiunilor
privind siguranţa în expoatare poate duce la
anularea posibilităţii solicitării unor eventuale
despăgubiri.
Concret, nerespectarea acestor instrucţiuni privind siguranţa poate duce, de exemplu, la următoarele riscuri:
• pierderea unor funcţii importante ale
pompei/instalaţiei,
• imposibilitatea efectuării lucrărilor de întreţinere
și reparaţii
• punerea în pericol a personalului prin efecte de
natură electrică, mecanică și bacteriologice,
• distrugeri ale proprietăţii.
2.4 Instrucţiuni privind siguranţa în exploatare
pentru utilizator
Se vor respecta normele în vigoare privind prevenirea accidentelor.
Trebuie luate măsuri pentru evitatrea electrocutării. Se vor respecta indicaţiile prevederilor locale
sau generale [de ex. CEI, VDE în Germania etc.],
respectiv cele ale companiei de furnizare a energiei electrice.
2.5 Instrucţiuni privind siguranţa la efectuarea
lucrărilor de inspectare și montaj
Utilizatorul trebuie să se asigure că toate lucrările
de inspectare și montaj sunt efectuate de personal de specialitate autorizat și calificat, care a
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studiat atent acest manual de utilizare. Lucrările
la pompă/instalaţie se vor efectua numai cu
echipamentul oprit.
2.6 Modificări neautorizate și fabricarea pieselor
de schimb
Modificările pompei/instalaţiei sunt permise
numai cu acordul prealabil al producătorului.
Folosirea pieselor de schimb originale și a accesoriilor aprobate de producător contribuie
la siguranţa în exploatare. Utilizarea altor componente anulează răspunderea producătorului pentru consecinţele rezultate.
2.7 Utilizarea necorespunzătoare
Siguranţa în exploatare a pompei/instalaţiei livrate este garantată numai în cazul utilizării corespunzătoare, conform secţiunii 4 din manualul de
utilizare. Nu este permisă în nici un caz exploatarea în afara valorilor limită specificate în catalog/
fișa tehnică.

3. Transportul și depozitarea temporară
La primirea pompei/instalaţiei, verificaţi imediat
dacă există eventuale semne de deteriorare. În
cazul în care constataţi deteriorări apărute în
timpul transportului, luaţi legătura cu compania
de transporturi în decursul perioadei stabilite.
Dacă pompa/instalaţia urmează să fie instalată
mai târziu, depozitarea temporară se va face întrun loc uscat, ferit de influenţe exterioare dăunătoare (de exemplu umiditate, îngheţ etc.).
PERICOL! Pericol de accidente!
Pompa se poate răsturna. Centrul de greutate al
pompei este situat într-un punct destul de înalt
și suprafaţa de sprijin este relativ mică. Din acest
motiv trebuie luate măsurile necesare pentru a
preveni răsturnarea pompei și punerea în pericol
a personalului.
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a pompei!
Pericol de deteriorare din cauza manipulării
necorespunzătoare în timpul transportului și al
depozitării. Manevraţi, ridicaţi și transportaţi
pompa cu atenţie, pentru a nu o deteriora înaintea instalării.

4. Descrierea produsului și a accesoriilor
4.1 Descriere (fig. 1, 2, 5) :
1 - sorb
2 - vană de izolare pe partea de aspiraţie
3 - vană de izolare pe partea de refulare
4 - vană de reţinere
5 - șurub de umplere/aerisire
6 - șurub de golire
7 - suport sau coliere ţeavă
8 - filtru de aspiraţie
9 - rezervor
10 - reţeaua publică de alimentare cu apă potabilă
11 - întrerupător pentru protecţia motorului
12 - soclu din beton
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13 - robinet
HA - înălţime de aspiraţie max.
HC - înălţime de alimentare minimă
4.2 Pompa
Pompa este o pompă centrifugală verticală, multietajată (2 până la 12 etaje), fără autoamorsare,
cu aspiraţie normală, de tip în linie.
Etanșarea pe ax se face cu etanșări mecanice
standard.
Flanșă ovală sudată pe carcasă PN 16: livrarea
include contraflanșe ovale din fontă, etanșări și
șuruburi.
4.3 Motorul
Motor cu rotor uscat - cu 2 poli.
Gradul de protecţie al motorului: IP 54
Clasa de izolare: F
Motor monofazat: protecţie termică integrată resetare automată - condensator integrat în cutia
de borne.
FRECVENŢA
50Hz
60Hz
turaţie rot/min
2900
3500
Înfășurare* 3 ~ ≤ 4 230/400 V 220/380V până la 254/440V
* Tensiune standard: (50Hz) ± 10% - (60Hz) ± 6%
Nr. max. de porniri ale motorului pe oră
Putere motor (kW) 0,37 0,55 0,75 1,1
Direct
100 90
75 60

1,5
50

1,85 2,2 2,5
45 40 40

4.4 Accesorii opţionale
Kit bypass - vane de izolare – rezervor de presiune/de acumulare sau rezervor galvanizat – rezervor de protecţie la lovitură de berbec - tablou de
comandă – contraflanșă ovală din oţel inoxidabil
PN16 cu filet - întrerupător de protecţie a motorului - vană de reţinere – sorb – mufe de protecţie împotriva vibraţiilor - ansamblu de protecţie
împotriva funcţionării fără apă – ștuţ cu filet
exterior (oţel inoxidabil)…

5. Instalarea
2 Situaţii de montare standard:
• Fig. 1: pompă în regim de aspiraţie
• Fig. 2: pompă în regim de alimentare dintr-un
rezervor de acumulare (9) sau din reţeaua publică
de alimentare cu apă potabilă (10), cu protecţie
împotriva funcţionării fără apă.
5.1 Montajul
Amplasaţi pompa într-un loc uscat, ferit de îngheţ și ușor accesibil, situat în apropierea locului
de alimentare.
Montarea se face pe un soclu de beton (cu înălţime de cel puţin 10 cm) (12) cu ancorare în fundaţie (schema de amplasare este redată în fig. 3).
Între soclu și podea trebuie montat un material
izolant (din plută sau cauciuc armat) pentru a
evita transmiterea vibraţiilor și a zgomotelor.
Înainte de fixarea definitivă a ancorajului soclului,
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asiguraţi-vă că pompa este aliniată cu exactitate.
Dacă este nevoie, folosiţi pene.
Reţineţi că înălţimea de montare și temperatura
lichidului pompat pot influenţa capacitatea de
aspiraţie a pompei.
Înălţime Pierdere de coloană Temperatură Pierdere de coloană
0 mCL
20 °C
0,20 mCL
0m
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
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a pompei!
Dacă temperatura lichidului pompat depășește
80 °C, pompa trebuie folosită în regimul de alimentare (funcţionare cu presiune de intrare).
5.2 Racorduri hidraulice
Ţeava se poate prinde prin înșurubare cu contraflanșele ovale ale pompei.
Diametrul ţevii nu trebuie să fie mai mic decât cel
al contraflanșei.
Conducta de aspiraţie trebuie să fie cât se poate
de scurtă și trebuie evitată aici folosirea armăturilor care reduc capacitatea de aspiraţie (coturi,
vane, reducţii...).
ATENŢIE! Locurile de îmbinare ale ţevii trebuie
etanșate bine cu materiale adecvate! În conducta
de aspiraţie nu trebuie să pătrundă aer; dispuneţi
conducta de aspiraţie în pantă ascendentă continuă (min. 2 %) (vezi fig. 1).
- Folosiţi suporturi sau coliere, pentru ca greutatea
ţevii să nu fie susţinută de pompă.
- Direcţia de curgere a lichidului pompat este marcată pe carcasa pompei printr-o săgeată.
- Pentru a proteja pompa de lovituri de berbec, pe
partea de refulare trebuie montată o vană de reţinere.
Pentru pomparea apei cu conţinut ridicat de oxigen sau a apei fierbinţi se recomandă montarea
unui kit de bypass (fig. 1, poz. BP).
5.3 Racordarea electrică
Racordarea electrică trebuie efectuată de un
electrician autorizat de compania locală de furnizare a energiei electrice, conform prevederilor
locale.
- Caracteristicile electrice (frecvenţă, tensiune,
intensitate nominală) ale motorului sunt inscripţionate pe plăcuţa de tip.
- Tipul de curent și tensiunea reţelei trebuie să
corespundă datelor de pe plăcuţa de tip.
- Motorul trebuie să fie prevăzut în mod obligatoriu cu un sistem de protecţie electric. Acesta
poate fi un întrerupător de protecţie a motorului
reglat la intensitatea indicată pe plăcuţa de tip.
- Din principiu trebuie prevăzut un separator cu
siguranţe (tip aM) pentru protecţia reţelei.
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Reţeaua de alimentare
- Folosiţi un cablu care corespunde cu normele EDF
- trifazic: cablu cu 4 conductori (3 faze + împământare)
Dacă este nevoie, tăiaţi un orificiu în capacul
cutiei de borne, aplicaţi presetupa și conectaţi
motorul în cutia cu borne conform schemei electrice. (Fig. 4).
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a pompei!
Racordarea electrică realizată incorect poate
duce la deteriorarea motorului.
POMPA/INSTALAŢIA TREBUIE LEGATĂ LA
PĂMÂNT CONFORM PREVEDERILOR ÎN VIGOARE.
Cablul electric nu trebuie să ajungă în contact
cu ţeava sau cu pompa. În plus, trebuie protejat
împotriva umidităţii.
Dacă motorul de acţionare al pompei este folosit
cu un convertizor de frecvenţă, respectaţi cu
stricteţe instrucţiunile de montaj și exploatare
ale convertizorului de frecvenţă.
Acesta nu trebuie să genereze vârfuri de tensiune
mai mari de 850 V la bornele motorului și nici
variaţii de tensiune în timp (dU/dt) mai mari de
2500 V/µs. Dacă semnalul de tensiune depășește
valorile menţionate, se poate distruge înfășurarea motorului.
În caz contrar trebuie montat un filtru LC
(inductanţă – condensator) între convertizorul
de frecvenţă și motor.
Acesta va fi conectat la motor cu un cablu cât
mai scurt posibil, ecranat, dacă este nevoie.

6. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
6.1 Spălarea
AVERTISMENT! Pericol pentru sănătate!
Pompele sunt supuse în fabrică unui test hidraulic. Din acest motiv este posibil ca în pompă să
rămână apă. Din motive de igienă, se recomandă
ca înaintea folosirii pompei în reţeaua de alimentare cu apă potabilă aceasta să fie spălată.
6.2 Umplerea și aerisirea
ATENŢIE! Nu este permis ca pompa să funcţioneze fără apă, nici măcar pentru un timp scurt.
Pompa în regim de alimentare (fig. 2)
- Închideţi vana de izolare de la refulare (3).
- Deschideţi aerisirea (5), deschideţi vana de izolare de pe partea de aspiraţie (2) și umpleţi pompa
complet.
Închideţi aerisirea după ce iese apă și pompa a
fost aerisită complet.
PERICOL! Atenţie când se pompează apă fierbinte – din orificiul de aerisire poate ţâșni un jet
de apă fierbinte. Luaţi măsurile necesare pentru protejarea persoanelor și a motorului.
Pompa în regim de aspiraţie
Două posibilităţi de umplere a pompei:
Prima posibilitate (fig. 5-1) :
- Închideţi vana de izolare de la refulare (3), deschideţi vana de izolare de la aspiraţie (2).
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- Îndepărtaţi bușonul de aerisire (5).
- Slăbiţi șurubul de golire inferior de pe carcasa
pompei (6) (aprox. 4 - 5 rotaţii).
- Cu ajutorul unei pâlnii, pe care o introduceţi în
orificiul de aerisire, umpleţi complet pompa și
conducta de aspiraţie.
- Când iese apă și în pompă nu mai este aer
umplerea s-a încheiat.
- Înșurubaţi la loc bușonul de aerisire și șurubul de
golire inferior.
A doua posibilitate (fig. 5-2) :
Umplerea poate fi facilitată dacă în conducta de
aspiraţie a pompei se instalează o ţeavă verticală
cu Ø 1/2", prevăzută cu un robinet de izolare și o
pâlnie.
Capătul de sus al ţevii trebuie să fie situat cu cel
puţin 50 mm deasupra orificiului de aerisire.
- Închideţi vana de izolare de la refulare (3), deschideţi vana de izolare de la aspiraţie (2).
- Deschideţi robinetul de izolare și aerisirea.
- Slăbiţi șurubul de golire inferior de pe carcasa
pompei (6) (aprox. 4 - 5 rotaţii).
- Umpleţi conducta de aspiraţie și pompa până
când din orificiul de aerisire iese apă (5).
- Închideţi robinetul de izolare (el poate rămâne la
loc), demontaţi ţeava, închideţi aerisirea (5), înșurubaţi la loc șurubul de golire (6).
Protecţia împotriva funcţionării fără apă
Pentru a preveni funcţionarea pompei fără apă se
recomandă instalarea unui sistem de protecţie
care constă dintr-un plutitor cu contacte electrice sau un întrerupător manometric.
6.3 Controlarea sensului de rotaţie al motorului
- Verificaţi funcţionarea ușoară a pompei prin rotirea arborelui crestat (pe partea ventilatorului) cu
ajutorul unei șurubelniţe drepte.
Motor trifazat
- Porniţi motorul apăsând scurt separatorul și asiguraţi-vă că se rotește în sensul indicat de săgeata de pe plăcuţa pompei.
- Dacă motorul nu se rotește în sensul corect
inversaţi cele două faze ale motorului trifazat la
bornele motorului sau la comutator.
Motor monofazat:
Motoarele monofazate și motoarele cu variatoare
de turaţie sunt construite în așa fel încât să se
rotească în sensul corect.
Acesta este stabilit din fabrică și depinde de
conexiunea la reţea.
6.4 Pornirea
PERICOL! În funcţie de temperatura lichidului
pompat și de ciclurile de funcţionare ale pompei, temperatura de la suprafaţă (pompă,
motor) poate să depășească 68 °C. Dacă este
nevoie, instalaţi dispozitive de protecţie a persoanelor.
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ATENŢIE! Dacă debitul este nul (vana de izolare
de la refulare este închisă), pompa nu trebuie să
funcţioneze mai mult de 10 minute cu apă rece
(T < 40 °C); în cazul apei calde (T > 60 °C), acest
timp se reduce la 5 minute.
Se recomandă asigurarea unui debit minim de
10 % din debitul nominal al pompei pentru a preveni cavitaţia în partea superioară.
- Menţineţi închisă vana de izolare de la refulare.
- Porniţi pompa.
- Deschideţi aerisirea pentru ca aerul să poată fi
evacuat. Dacă după 20 de secunde din orificiu nu
iese un jet de apă uniform, închideţi aerisirea și
opriţi pompa. Așteptaţi 20 de secunde, pentru ca
aerul să se acumuleze.
- Porniţi pompa din nou.
- Dacă este nevoie (la o înălţime de aspiraţie de
> 5 m), repetaţi pașii.
- Când din orificiul de aerisire iese un jet de apă
uniform (deci pompa generează presiune), deschideţi încet vana de izolare de la refulare. Pompa
trebuie să fie amorsată în acest moment.
- Controlaţi stabilitatea presiunii cu un manometru; în cazul în care sunt variaţii de presiune aerisiţi din nou.
- Dacă nu reușiţi, umpleţi pompa din nou și repetaţi pașii de mai sus.
- Pentru a finaliza aerisirea închideţi vana de izolare de la refulare și șurubul de aerisire. Opriţi
pompa 20 de secunde. Porniţi apoi pompa din
nou și deschideţi aerisirea. Dacă iese aer repetaţi
pașii de lucru.
- Deschideţi vana de izolare de la refulare pentru a
atinge punctul de funcţionare dorit.
- Asiguraţi-vă că volumul lichidului aspirat este
mai mic sau egal cu volumul menţionat pe plăcuţa de tip.

7. Întreţinerea
ATENŢIE! Înainte de fiecare intervenţie pompa
trebuie scoasă de sub tensiune.
Nu efectuaţi lucrări de întreţinere în timpul funcţionării pompei.
Pompa și motorul trebuie să fie menţinute curate.
Dacă este amplasată într-un loc ferit de îngheţ,
pompa nu trebuie golită nici atunci când este
scoasă din funcţiune mai mult timp.
Lagărul cuplajului este gresat pe viaţă și nu necesită o altă gresare.
Motorul: lagărele motorului sunt gresate pe viaţă
și nu necesită o altă gresare.
Etanșarea mecanică: etanșarea mecanică nu
necesită întreţinere în timpul utilizării. Ea nu trebuie să funcţioneze niciodată fără apă.
Intervale de înlocuire
Intervalele de timp la care trebuie înlocuită etanșarea mecanică depind de următoarele condiţii
de exploatare a pompei:
- temperatura și presiunea lichidului pompat
- frecvenţa pornirilor: funcţionare continuă sau
intermitentă
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Intervalele de timp pentru înlocuirea altor componente ale instalaţiei de pompare depind de
condiţii de exploatare precum solicitarea pompei
și temperatura ambiantă.

8. Defecţiuni, cauze și remediere

Defecţiuni
Cauze
Remediere
Pompa funcţionează, dar nu pom- Pompa este înfundată de corpuri străine Demontaţi pompa și curăţaţi-o
pează
Conducta de aspiraţie este înfundată
Curăţaţi conducta de aspiraţie
Aer în conducta de aspiraţie
Verificaţi etanșeitatea conductei de alimentare
până la pompă și etanșaţi-o, dacă este necesar
Pompa nu s-a amorsat sau s-a golit în
Umpleţi pompa
timpul funcţionării
Verificaţi etanșeitatea sorbului
Presiunea de aspiraţie este prea mică,
Pierderi prea mari la aspiraţie sau înălţime de
zgomote cauzate de cavitaţie
aspiraţie prea mare (verificaţi NPSH-ul pompei
și al întregii instalaţii)
Tensiunea de la motor este prea mică
Verificaţi tensiunea la bornele motorului și
secţiunea conductorilor
Pompa vibrează
Fixarea pe soclu slăbită
Verificaţi toate îmbinările cu șuruburi și strângeţi-le
Pompa este blocată de corpuri străine
Demontaţi pompa și curăţaţi-o
Pompa funcţionează greu
Asiguraţi-vă că pompa se rotește fără a opune o
rezistenţă anormală
Branșare incorectă
Verificaţi conexiunile la motorul pompei
Motorul se supraîncălzește
Tensiune insuficientă
Verificaţi tensiunea la bornele de conexiune ale
motorului, aceasta trebuie să se fie între ± 10%
(50 Hz) și ± 6 % (60 Hz) din tensiunea nominală
Pompa este blocată de corpuri străine
Demontaţi pompa și curăţaţi-o
Temperatura ambiantă este mai mare de Motorul este prevăzut să funcţioneze la o tem+ 40°C
peratură ambiantă de cel mult + 40°C
Conexiune incorectă în cutia de borne
Realizaţi conexiunile conform plăcuţei de pe
motor și conform figurii 4
Pompa nu furnizează o presiune
Turaţia motorului este insuficientă (cor- Demontaţi pompa și înlăturaţi corpurile străisuficientă
puri străine...)
ne/defecţiunea
Motorul este defect
Înlocuiţi motorul
Umplere incorectă a pompei
Deschideţi aerisirea pompei și aerisiţi pompa
până când nu mai ies bule de aer
Motorul se rotește în sens incorect
Schimbaţi sensul de rotaţie inversând 2 faze la
(motor trifazat)
bornele motorului
Bușonul de aerisire nu este înșurubat
Verificaţi-l și înșurubaţi-l bine
bine
Tensiune insuficientă la motor
Verificaţi tensiunea la bornele motorului, secţiunea conductorilor și comutarea
Întrerupătorul de protecţie este
Întrerupătorul de protecţie termică este Măsuraţi intensitatea curentului cu un amperdeclanșat
reglat incorect (prea jos)
metru și comparaţi-o cu intensitatea specificată pe plăcuţa motorului
Tensiune prea mică
Verificaţi fazele și eventual înlocuiţi cablul

Debitul este variabil

O fază este întreruptă
Întrerupătorul de protecţie termică este
defect
O siguranţă este arsă
Nu se respectă înălţimea de aspiraţie
(Ha)

Verificaţi fazele și eventual înlocuiţi cablul
Înlocuiţi-l

Înlocuiţi-o
Verificaţi dacă s-au respectat condiţiile și
recomandările de montare din aceste instrucţiuni
Conducta de aspiraţie are un diametru
Conducta de aspiraţie trebuie să aibă același
mai mic decât pompa
diametru cu orificiul de aspiraţie al pompei
Filtrul de aspiraţie și conducta de aspira- Demontaţi-le și curăţaţi-le
ţie sunt parţial înfundate

Dacă defecţiunea nu poate fi remediată, luaţi
legătura cu un instalator calificat, cu cel mai
apropiat service sau reprezentanţă Wilo.
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Română

9. Piesele de schimb
Comandarea pieselor de schimb se face prin
intermediul specialiștilor locali și/sau al serviceului Wilo.
Pentru a evita întrebările ulterioare și comenzile
eronate, la fiecare comandă trebuie specificate
toate datele de pe plăcuţa de tip.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de
natură tehnică!
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EG-verklaring van overeenstemming
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de
volgende bepalingen:
EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage
I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

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

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

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

ES
Declaración de conformidad CE
Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las
disposiciones pertinentes siguientes:
Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja
tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas
2006/42/CE.
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía

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

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

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

PT
Declaração de Conformidade CE
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os
seguintes requisitos:
Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o
anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.
Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG
Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção
ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE
Os motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados – corrente trifásica, com rotor em
curto-circuito, monocelular – cumprem os requisitos de concepção ecológica do
Regulamento 640/2009.
Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as
bombas de água.
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior

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

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

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

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

tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida

anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

FI
CE-standardinmukaisuusseloste
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä:

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

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

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen.
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina

EU–konedirektiivit: 2006/42/EG
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.
Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori,
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia
vaatimuksia.
Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia
vaatimuksia vastaava.
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu.

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

CS
Prohlášení o shodĈ ES
Prohlašujeme tímto, že tento agregát vbdodaném provedení odpovídá následujícím
pįíslušným ustanovením:
SmĈrnice ES pro strojní zaįízení 2006/42/ES
Cíle týkající se bezpeünosti stanovené ve smĈrnici o elektrických zaįízeních nízkého napĈtí
jsou dodrženy podle pįílohy I, ü. 1.5.1 smĈrnice o strojních zaįízeních 2006/42/ES.

PL
Deklaracja Zgodnoıci WE
Niniejszym deklarujemy z peğnö odpowiedzialnoıciö, Ņe dostarczony wyrób jest zgodny z
nastĆpujöcymi dokumentami:
dyrektywö maszynowö WE 2006/42/WE
Przestrzegane sö cele ochrony dyrektywy niskonapiĆciowej zgodnie z zağöcznikiem I, nr
1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

SmĈrnice o elektromagnetické kompatibilitĈ 2004/108/ES
SmĈrnice pro výrobky spojené se spotįebou energie 2009/125/ES

dyrektywö dot. kompatybilnoıci elektromagnetycznej 2004/108/WE
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwiözanych z energiö 2009/125/WE.

Použité 50Hz tįífázové induküní motory, s klecovým rotorem, jednostupĥové – vyhovují
požadavkĽm na ekodesign dle naįízení 640/2009.
Vyhovuje požadavkĽm na ekodesign dle naįízení 547/2012 pro vodní üerpadla.

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz – trójfazowe, wirniki klatkowe, jednostopniowe – speğniajö wymogi rozporzödzenia 640/2009 dotyczöce ekoprojektu.
Speğniajö wymogi rozporzödzenia 547/2012 dotyczöcego ekoprojektu dla pomp wodnych.
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EL
ŕŮŻƇƁŷ ƁƃrrƊſƄƇƁŷƀ Ƃŷƀ ŖŖ
ŕŷŻƌżžƃrŵ ƊƂŹ Ƃž ¿ſžƈƊż űƃƂƊ Ɓ’ űƃƂŮ Ƃŷż źűƂŬƁƂűƁŷ ¿űſŬŴžƁŷƀ Źźűżž¿žŹŵů ƂŹƀ
űźƊŻžƃŸŵƀ ŴŹűƂŬŽŵŹƀ :
ŠŴŷųůŵƀ Eś ųŹű rŷƅűżŮrűƂű 2006/42/Eś
ŠŹ ű¿űŹƂŮƁŵŹƀ ¿ſžƁƂűƁůűƀ Ƃŷƀ žŴŷųůűƀ ƅűrŷŻŮƀ ƂŬƁŷƀ ƂŷſžƋżƂűŹ ƁƋrƄƇżű rŵ Ƃž
¿űſŬſƂŷrű I, űſ. 1.5.1 Ƃŷƀ žŴŷųůűƀ ƁƅŵƂŹźŬ rŵ Ƃű rŷƅűżŮrűƂű 2006/42/EG.
ŘŻŵźƂſžrűųżŷƂŹźŮ ƁƃrŲűƂƊƂŷƂű Eś-2004/108/Eś
ŖƃſƇ¿űƈźŮ žŴŷųůű ųŹű ƁƃżŴŵƊrŵżű rŵ Ƃŷż ŵżŭſųŵŹű ¿ſžƈƊżƂű 2009/125/Eś

TR
CE Uygunluk Teyid Belgesi
Bu cihazın teslim edildiĊi ĳekliyle aĳaĊıdaki standartlara uygun olduĊunu teyid ederiz:

ŠŹ ƅſŷƁŹrž¿žŹžƋrŵżžŹ ŵ¿űųƇųŹźžů ŷŻŵźƂſžźŹżŷƂŮſŵƀ 50 Hz – ƂſŹƄűƁŹźžů, Ŵſžrŭűƀ
źŻƇŲžƋ, ržżžŲŬŸrŹžŹ – űżƂű¿žźſůżžżƂűŹ ƁƂŹƀ ű¿űŹƂŮƁŵŹƀ žŹźžŻžųŹźžƋ ƁƅŵŴŹűƁržƋ Ƃžƃ
źűżžżŹƁržƋ 640/2009.
ţƋrƄƇżű rŵ ƂŹƀ ű¿űŹƂŮƁŵŹƀ žŹźžŻžųŹźžƋ ƁƅŵŴŹűƁržƋ Ƃžƃ źűżžżŹƁržƋ 547/2012 ųŹű
ƃŴſűżƂŻůŵƀ.
ŖżűſržżŹƁrŭżű ƅſŷƁŹrž¿žŹžƋrŵżű ¿ſƊƂƃ¿ű, ŹŴŹűůƂŵſű: œŻŭ¿ŵ ¿ſžŷųžƋrŵżŷ ƁŵŻůŴű

Kullanılan 50 Hz indüksiyon elektromotorları – trifaze akım, sincap kafes motor, tek
kademeli – 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarımla ilgili gerekliliklere uygundur.

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

AB-Makina Standartları 2006/42/EG
Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e
uygundur.
Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına iliĳkin yönetmelik 2009/125/AT

Su pompaları ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarıma iliĳkin gerekliliklere
uygun.
kısmen kullanılan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ
Kasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline)
vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

LV
EC - atbilstĒbas deklaròcija
Ar šo mĂs apliecinòm, ka šis izstròdòjums atbilst sekojošiem noteikumiem:
MašĒnu direktĒva 2006/42/EK
Zemsprieguma direktĒvas drošĒbas mĂrėi tiek ievĂroti atbilstoši MašĒnu direktĒvas
2006/42/EK
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.
ElektromagnĂtiskòs savietojamĒbas direktĒva 2004/108/EK
DirektĒva 2009/125/EK par ar eneĎiju saistĒtiem produktiem
Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori – maiģstròva, ĒsslĂguma rotora motors,
vienpakòpes – atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina prasĒbòm.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega.

Atbilstoši Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina prasĒbòm ĻdenssĻkģiem.

Gépek irányelv: 2006/42/EK
A kisfeszültségĿ irányelv védelmi elĩírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I.
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.
Elektromágneses összeférhetĩség irányelv: 2004/108/EK
Energiával kapcsolatos termékekrĩl szóló irányelv: 2009/125/EK
A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok – háromfázisú, kalickás forgórész,
egyfokozatú – megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeinek.
A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeinek megfelelĩen.
alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az elĩzĩ oldalt
RU
ƠǁǆǇƼǌƼǒǄǛ Ǌ ǍǊǊǎƾǁǎǍǎƾǄǄ ơƾǌǊǋǁǅǍǆǄǈ ǉǊǌǈƼǈ
ƩƼǍǎǊǛǕǄǈ ǀǊǆǏǈǁǉǎǊǈ ǃƼǛƾǇǛǁǈ, ǓǎǊ ǀƼǉǉǗǅ ƼƿǌǁƿƼǎ ƾ ǁƿǊ Ǌƽǖǁǈǁ ǋǊǍǎƼƾǆǄ
ǍǊǊǎƾǁǎǍǎƾǏǁǎ ǍǇǁǀǏǚǕǄǈ ǉǊǌǈƼǎǄƾǉǗǈ ǀǊǆǏǈǁǉǎƼǈ:
ƠǄǌǁǆǎǄƾǗ EC ƾ ǊǎǉǊǔǁǉǄǄ ǈƼǔǄǉ 2006/42/EG
ƮǌǁƽǊƾƼǉǄǛ ǋǊ ƽǁǃǊǋƼǍǉǊǍǎǄ, ǄǃǇǊǂǁǉǉǗǁ ƾ ǀǄǌǁǆǎǄƾǁ ǋǊ ǉǄǃǆǊƾǊǇǘǎǉǊǈǏ
ǉƼǋǌǛǂǁǉǄǚ, ǍǊƽǇǚǀƼǚǎǍǛ ǍǊƿǇƼǍǉǊ ǋǌǄǇǊǂǁǉǄǚ I, ǭ 1.5.1 ǀǄǌǁǆǎǄƾǗ ƾ ǊǎǉǊǔǁǉǄǄ
ǈƼǔǄǉ 2006/42/ơG.
ƹǇǁǆǎǌǊǈƼƿǉǄǎǉƼǛ ǏǍǎǊǅǓǄƾǊǍǎǘ 2004/108/EG
ƠǄǌǁǆǎǄƾƼ Ǌ ǋǌǊǀǏǆǒǄǄ, ǍƾǛǃƼǉǉǊǅ Ǎ ǙǉǁǌƿǊǋǊǎǌǁƽǇǁǉǄǁǈ 2009/125/ơƭ
ƤǍǋǊǇǘǃǏǁǈǗǁ ƼǍǄǉǑǌǊǉǉǗǁ ǙǇǁǆǎǌǊǀƾǄƿƼǎǁǇǄ 50 Ɵǒ – ǎǌǁǑǐƼǃǉǊƿǊ ǎǊǆƼ,
ǆǊǌǊǎǆǊǃƼǈǆǉǏǎǗǁ, ǊǀǉǊǍǎǏǋǁǉǓƼǎǗǁ – ǍǊǊǎƾǁǎǍǎƾǏǚǎ ǎǌǁƽǊƾƼǉǄǛǈ ǆ ǙǆǊǀǄǃƼǅǉǏ
ƭǊǊǎƾǁǎǍǎƾǏǁǎ ǎǌǁƽǊƾƼǉǄǛǈ ǆ ǙǆǊǀǄǃƼǅǉǏ ǋǌǁǀǋǄǍƼǉǄǛ 547/2012 ǀǇǛ ƾǊǀǛǉǗǑ
ǉƼǍǊǍǊƾ.
ƤǍǋǊǇǘǃǏǁǈǗǁ
ǍǊƿǇƼǍǊƾƼǉǉǗǁ ǍǎƼǉǀƼǌǎǗ
Ǐ
ǀ ǌ Ǆ ǉǊǌǈǗ,
ǌ , ƾ ǓƼǍǎǉǊǍǎǄ : Ǎǈ. ǋǌǁǀǗǀǏǕǏǚ
ǌ ǀ ǀǏǕǏ
ǍǎǌƼǉǄǒǏ
RO
EC-Declaraķie de conformitate
Prin prezenta declarôm cô acest produs aĳa cum este livrat, corespunde cu urmôtoarele
prevederi aplicabile:
Directiva CE pentru maĳini 2006/42/EG
Sunt respectate obiectivele de protecķie din directiva privind joasa tensiune conform
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind maĳinile 2006/42/CE.
Compatibilitatea electromagneticô – directiva 2004/108/EG
Directivô privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE
Electromotoarele cu inducķie, de 50 Hz, utilizate – curent alternativ, motor în scurtcircuit,
cu o treaptô – sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprinĳi în Ordonanķa
640/2009.
În conformitate cu parametrii ecologici cuprinĳi în Ordonanķa 547/2012 pentru pompe de
apô.
standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedentô
LT
EB atitikties deklaracija
Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:
MašinŁ direktyvö 2006/42/EB
Laikomasi Žemos Ĕtampos direktyvos keliamŁ saugos reikalavimŁ pagal MašinŁ direktyvos
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punktö.

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk

piemĂroti harmonizĂti standarti, tai skaitò: skatĒt iepriekšĂjo lappusi

Elektromagnetinio suderinamumo direktyvö 2004/108/EB
Su energija susijusiŁ produktŁ direktyva 2009/125/EB
Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai – trifazĄs Ĕtampos, su narveliniu rotoriumi,
vienos pakopos – atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglamentö
640/2009.
Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglamentö 547/2012 dĄl vandens
siurbliŁ.
pritaikytus vieningus standartus, o bĻtent: žr. ankstesniame puslapyje

SK
ES vyhlásenie o zhode
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštrukünej série v dodanom vyhotovení
vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:
Stroje - smernica 2006/42/ES
Bezpeünostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v zmysle prílohy I, ü. 1.5.1
smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch

SL
ES – izjava o skladnosti
Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledeüim zadevnim doloüilom:

BG
Eƪ-ƠǁǆǇƼǌƼǒǄǛ ǃƼ ǍǖǊǎƾǁǎǍǎƾǄǁ
ƠǁǆǇƼǌǄǌƼǈǁ, Ǔǁ ǋǌǊǀǏǆǎǖǎ ǊǎƿǊƾƼǌǛ ǉƼ ǍǇǁǀǉǄǎǁ ǄǃǄǍǆƾƼǉǄǛ:

Direktiva o strojih 2006/42/ES
Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s
prilogo I, št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseženi.
Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES
Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo

ƨƼǔǄǉǉƼ ǀǄǌǁǆǎǄƾƼ 2006/42/EO
ƲǁǇǄǎǁ ǃƼ ǃƼǕǄǎƼ ǉƼ ǌƼǃǋǊǌǁǀƽƼǎƼ ǃƼ ǉǄǍǆǊ ǉƼǋǌǁǂǁǉǄǁ ǍƼ ǍǖǍǎƼƾǁǉǄ ǍǖƿǇƼǍǉǊ
ƫǌǄǇǊǂǁǉǄǁ I, ǭ 1.5.1 Ǌǎ ƠǄǌǁǆǎǄƾƼǎƼ ǃƼ ǈƼǔǄǉǄ 2006/42/Eƭ.
EǇǁǆǎǌǊǈƼƿǉǄǎǉƼ ǍǖǈǁǍǎǄǈǊǍǎ – ǀǄǌǁǆǎǄƾƼ 2004/108/Eƪ
ƠǄǌǁǆǎǄƾƼ ǃƼ ǋǌǊǀǏǆǎǄǎǁ, ǍƾǖǌǃƼǉǄ Ǎ ǁǉǁǌƿǊǋǊǎǌǁƽǇǁǉǄǁǎǊ 2009/125/ơƪ

Použité 50 Hz induküné elektromotory – jednostupĥové, na trojfázový striedavý prúd, s
rotormi nakrátko – zodpovedajú požiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení
640/2009.
V súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné üerpadlá.

Uporabljeni 50 Hz indukcijski elektromotorji – trifazni tok, kletkasti rotor, enostopenjski –
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 640/2009.
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne ürpalke.

ƤǃǋǊǇǃƾƼǉǄǎǁ ǄǉǀǏǆǒǄǊǉǉǄ ǁǇǁǆǎǌǊǀƾǄƿƼǎǁǇǄ 50 Hz – ǎǌǄǐƼǃǁǉ ǎǊǆ, ǎǖǌǆƼǇǛǕǄ Ǎǁ
ǇƼƿǁǌǄ, ǁǀǉǊǍǎǖǋƼǇǉǄ – ǊǎƿǊƾƼǌǛǎ ǉƼ ǄǃǄǍǆƾƼǉǄǛǎƼ ǃƼ ǁǆǊǀǄǃƼǅǉ ǉƼ ƬǁƿǇƼǈǁǉǎ
640/2009.
ƭǖƿǇƼǍǉǊ ǄǃǄǍǆƾƼǉǄǛǎƼ ǃƼ ǁǆǊǀǄǃƼǅǉ ǉƼ ƬǁƿǇƼǈǁǉǎ 547/2012 ǃƼ ƾǊǀǉǄ ǋǊǈǋǄ.

používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu

uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran

ƱƼǌǈǊǉǄǃǄǌƼǉǄ ǍǎƼǉǀƼǌǎǄ: ƾǂ. ǋǌǁǀǉƼǎƼ ǍǎǌƼǉǄǒƼ

MT
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispoŅizzjonijiet relevanti li
Čejjin:
Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE

HR
EZ izjava o sukladnosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporuüenoj izvedbi odgovaraju sljedeøim
važeøim propisima:
EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ
Ciljevi zaštite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1
smjernice o strojevima 2006/42/EZ.
Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ
Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Korišteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori – trofazni, s kratko spojenim rotorom,
jednostupanjski – odgovaraju zahtjevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.
primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu

SR
EZ izjava o usklaĀenosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporuüenoj verziji odgovaraju sledeøim
važeøim propisima:
EZ direktiva za mašine 2006/42/EZ
Ciljevi zaštite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive
za mašine 2006/42/EZ.
Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Korišøeni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori – trofazni, s kratkospojenim rotorom,
jednstepeni – odgovaraju zahtevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.
primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu

L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-VultaČČ Baxx huma konformi malAnness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.
Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-uŅu tal-enerČija
Il-muturi elettriúi b’induzzjoni ta’ 50 Hz uŅati- tliet faŅijiet, squirrel-cage, singola jissodisfaw ir-rekwiŅiti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.
b'mod partikolari: ara l-paČna ta' qabel
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