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Generalităţi
Despre acest document

Instrucţiuni de montaj şi exploatare
Varianta originală a instrucţiunilor de utilizare este în limba germană.
Variantele în alte limbi sunt traduceri ale versiunii originale ale acestor
instrucţiuni de utilizare.
Aceste instrucţiuni de montare şi exploatare reprezintă o parte integrantă a produsului. Ele trebuie să fie mereu disponibile în apropierea
produsului. Respectarea strictă a acestor instrucţiuni reprezintă condiţia de bază pentru utilizarea corespunzătoare şi exploatarea corectă
a produsului.
Instrucţiunile de montare şi exploatare sunt conforme cu varianta
constructivă a produsului, respectiv cu prevederile şi standardele de
siguranţă valabile în momentul trimiterii la tipar.
Declaraţie de conformitate CE:
O copie a declaraţiei de conformitate CE este parte componentă a
acestor instrucţiuni de montare şi exploatare.
În cazul unei modificări tehnice neagreate de noi a tipurilor constructive sau în cazul nerespectării declaraţiilor din instrucţiunile de montaj
şi exploatare referitoare la siguranţa produsului/personalului, această
declaraţie îşi pierde valabilitatea.
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Reguli de securitate
Acest manual de utilizare conţine indicaţii importante, care trebuie
respectate la amplasarea, exploatarea şi întreţinerea echipamentului.
Din acest motiv, manualul de utilizare trebuie citit de persoanele care
montează şi exploatează echipamentul înainte de montarea şi punerea în funcţiune a acestuia.
Se vor respecta atât măsurile generale de siguranţă din această secţiune, cât şi măsurile specifice de siguranţă din secţiunile următoare,
marcate cu simbolurile pentru pericole.

2.1

Semnele de avertizare conţinute în
aceste instrucţiuni
Simboluri

Simbol general pentru pericole
Pericol de electrocutare
NOTĂ

Cuvinte de semnalizare

PERICOL!
Situaţie care reprezintă un pericol iminent.
Nerespectarea duce la deces sau accidente grave.
AVERTISMENT!
Utilizatorul poate suferi accidente (grave). „Avertisment“ implică
probabilitatea accidentării (grave a) persoanelor, dacă nu se respectă această indicaţie.
ATENŢIE!
Există pericolul deteriorării produsului / instalaţiei. „Atenţie“
atrage atenţia utilizatorului asupra posibilităţii de deteriorare
a produsului în cazul nerespectării acestei indicaţii.
NOTĂ
O notă utilă privind manipularea produsului. Aceasta atrage atenţia
utilizatorului şi asupra unor posibile dificultăţi.
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Indicaţiile montate direct la produs, ca de ex.
• săgeata pentru indicarea sensului de rotaţie,
• plăcuţa de identificare,
• autocolantul de avertizare,
trebuie respectate obligatoriu şi trebuie să poată fi citite întotdeauna.
2.2

Calificarea personalului

Personalul însărcinat cu montarea, utilizarea şi întreţinerea trebuie să
posede calificarea adecvată pentru aceste lucrări. Domeniul de responsabilitate, competenţa şi supravegherea personalului revin în sarcina utilizatorului. Dacă personalul nu dispune de cunoştinţele
necesare, acesta trebuie instruit şi şcolarizat. La nevoie, acest lucru
poate fi realizat de către producător, la cererea utilizatorului.

2.3

Pericole posibile din cauza
nerespectării regulilor de securitate

În cazul nerespectării instrucţiunilor de siguranţă pot apărea situaţii
periculoase pentru oameni, mediul înconjurător şi produs/instalaţie.
Nerespectarea indicaţiilor de siguranţă conduce la pierderea drepturilor la despăgubire.

•
•
•
•
•

Concret, nerespectarea acestor instrucţiuni privind siguranţa poate
duce, de exemplu, la următoarele riscuri:
punerea în pericol a personalului prin efecte de natură electrică,
mecanică şi bacteriologică,
afectarea mediului înconjurător în cazul scurgerii unor materiale periculoase,
distrugeri ale proprietăţii,
pierderea unor funcţii importante ale produsului / instalaţiei,
imposibilitatea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.

2.4

Lucrul cu respectarea normelor
de siguranţă

Trebuie respectate indicaţiile de siguranţă cuprinse în aceste instrucţiuni de montaj şi exploatare, prevederile naţionale privitoare la protecţia împotriva accidentelor precum şi eventualele regulamente
interne de lucru, funcţionare şi securitate stabilite de către utilizator.

2.5

Reguli de securitate pentru utilizator

Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu
capacităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de persoane fără
experienţă şi/sau în necunoştinţă de cauză, cu excepţia situaţiilor
când siguranţa lor este supravegheată de o persoană responsabilă sau
au primit de la aceasta indicaţii privitoare la folosirea aparatului.

•

•
•

•

•

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-IPL/DPL (1,1-7,5 kW)

Copiii trebuie supravegheaţi pentru a avea siguranţa că nu se joacă cu
aparatul.
În cazul în care componentele fierbinţi sau reci ale produsului/instalaţiei pot genera pericole, utilizatorul trebuie să asigure protecţia lor
împotriva atingerii.
Protecţia la atingere pentru componentele aflate în mişcare (de ex.
cuplaje) nu trebuie îndepărtată când produsul este în funcţiune.
Scurgerile (de exemplu, la etanşarea arborelui) de medii de transport
periculoase (de exemplu, explozive, toxice, fierbinţi) trebuie direcţionate astfel încât să nu fie periculoase pentru persoane şi mediul
înconjurător. Trebuie respectate legile naţionale în vigoare.
Trebuie luate măsuri pentru evitarea 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.
Zona din perimetrul agregatului de pompe trebuie protejată împotriva
impurităţilor, pentru a elimina astfel probabilitatea unui incendiu sau
a unei explozii din cauza contactului dintre impurităţi şi suprafeţele
fierbinţi ale agregatului.
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• Instrucţiunile cuprinse în acest manual se referă la proiectul standard
al echipamentului. În prezentul manual nu sunt menţionate toate
detaliile resp. abaterile frecvente. Pentru informaţii suplimentare luaţi
legătura cu producătorul.
• În caz de dubiu privind funcţionarea sau reglarea unor părţi ale echipamentului este obligatorie consultarea producătorului.
2.6

Reguli de securitate pentru lucrări
de inspecţie şi montaj

Utilizatorul trebuie să se asigure că toate lucrările de montaj şi întreţinere sunt efectuate de personal de specialitate autorizat şi calificat,
care s-a informat prin studierea atentă a acestor instrucţiuni de montaj şi exploatare.
Lucrările la produs/instalaţie trebuie efectuate doar cu echipamentul
oprit. Procedurile descrise în instrucţiunile de montaj şi exploatare
pentru scoaterea din funcţiune a produsului/instalaţiei trebuie respectate obligatoriu.
Imediat după încheierea lucrărilor, toate dispozitivele de securitate şi
de protecţie trebuie montate la loc şi puse în funcţiune.

2.7

Modificarea unor piese sau folosirea
unor piese de schimb neagreate

Modificarea unor piese sau folosirea unor piese de schimb neagreate
pun în pericol siguranţa produsului/personalului şi anulează declaraţiile producătorului privitoare la siguranţă.
Modificările produsului sunt permise numai cu acordul producătorului.
Folosirea pieselor de schimb originale şi a accesoriilor aprobate de
producător contribuie la siguranţa în exploatare. Utilizarea altor componente anulează răspunderea producătorului pentru consecinţele
rezultate.

2.8

Utilizarea neautorizată

Siguranţa exploatării produsului livrat este garantată doar la utilizarea
corespunzătoare în conformitate cu informaţiile cuprinse în capitolul
4 din instrucţiunile de montaj şi exploatare. Nu este permisă în niciun
caz exploatarea în afara valorilor limită specificate în fişa tehnică.
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Transportare şi depozitare temporară

3.1

Expedierea

Pompa este livrată din fabrică într-un ambalaj sau într-un palet şi este
protejată contra prafului şi umidităţii.

Verificarea la primire

La primire verificaţi imediat ca pompa să nu fie deteriorată în urma
transportului. Dacă se constată deteriorări ca urmare a transportului,
trebuie făcute demersurile necesare la firma de expediţie, în intervalul
de timp corespunzător.

Depozitarea

Până în momentul montării sau la depozitarea temporară, pompa trebuie păstrată uscată şi protejată contra îngheţului şi deteriorărilor
mecanice.
ATENŢIE! Pericol de deteriorare din cauza ambalării incorecte!
Dacă la un moment ulterior pompa trebuie transportată din nou,
aceasta trebuie ambalată corespunzător şi asigurată în timpul
transportului.
• Pentru aceasta alegeţi ambalajul original sau un altul echivalent.

3.2

6

Transport în vederea montajului/
demontajului

AVERTISMENT! Pericol de accident!
Transportul necorespunzător poate duce la accidentarea persoanelor.
• La transportarea pompei trebuie folosite accesoriile aprobate pentru ridicarea utilajului. Acestea trebuie anexate la flanşele pompei
şi eventual la racordul exterior al motorului (este necesar un dispozitiv de asigurare contra alunecării!).
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• Inelele de prindere de la motor servesc numai ca ghidaj la ridicarea
sarcinii (fig. 3).
• La ridicarea cu macaraua pompa trebuie susţinută de jur împrejur
de curele corespunzătoare, ca în figură. Aşezaţi pompa în bucla
cablului de ridicare, care se va strânge din cauza greutăţii pompei.
• Inelele de transport de la motor trebuie folosite doar pentru transportul motorului, nu pentru toată pompa (fig 4).

Fig. 3: Montajul cablurilor de transport

AVERTISMENT! Pericol de rănire din cauza greutăţii proprii mari!
Pompa şi componentele ei pot avea o greutate proprie foarte mare.
În cazul căderii componentelor, există pericolul de tăiere, strivire,
lovire, care pot duce chiar la deces.
• Utilizaţi întotdeauna mijloace de ridicare adecvate şi asiguraţi
componentele împotriva căderii.
• Nu staţionaţi niciodată sub sarcini suspendate.
• Pentru toate operaţiunile trebuie să purtaţi îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi şi ochelari de protecţie.

Fig. 4: Transportul motorului
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Domeniul de utilizare
Destinaţie

Pompele cu rotor uscat din seria constructivă IPL (Inline), DPL (duble)
se utilizează ca pompe de circulaţie pentru următoarele domenii.

Domenii de utilizare
•
•
•
•
Restricţii

Este permisă utilizarea lor pentru:
Sisteme de preparare a apei calde menajere şi de încălzire,
Circuite de răcire şi de apă rece,
Sisteme industriale de recirculare,
Circuite de încălzire.
Locurile tipice de instalare sunt spaţiile tehnice din incinta clădirilor,
împreună cu alte instalaţii de deservire a clădirilor. Nu este prevăzută
o instalare a utilajului în spaţii utilizate în alt scop (spaţii de locuit şi de
lucru).

ATENŢIE! Pericol de daune materiale!
Prezenţa substanţelor interzise în lichidul pompat poate conduce la
distrugerea pompei. Materialele abrazive (de exemplu, nisip) cresc
uzura pompei.
Pompele neaprobate pentru utilizarea în zonele cu pericol de
explozie nu pot fi utilizate în zonele cu risc de explozie.
• Utilizarea conform destinaţiei include şi respectarea acestor
instrucţiuni.
• Orice altă utilizare este considerată ca fiind necorespunzătoare
scopului în care a fost concepută pompa.

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-IPL/DPL (1,1-7,5 kW)
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Datele produsului

5.1

Codul tipului

Codul tipului este compus din următoarele elemente:
Exemplu:

IPL/DPL 50/175-7,5/2

IPL
DPL
50
170
7,5
2
P2

Pompă cu flanşă utilizată ca pompă inline
Pompă cu flanşă utilizată ca pompă cu două rotoare
Diametru nominal DN racord ţeavă [mm]
Diametru nominal al rotorului hidraulic [mm]
Putere nominală a motorului P2 [kW]
Nr. poli
Variantă de model standard: Omologare pentru apă
potabilă conf. ACS (vezi www.wilo.com)
Variantă de model standard:
Montaj în exterior „climă Europa de Vest“
(motor cu acoperiş de protecţie la ventilator)
Variantă de model standard:
Montaj în exterior „climă Europa de Vest“
(motor cu acoperiş de protecţie la ventilator,
suplimentar încălzire în staţionare 1~230 V)
Variantă de model standard:
3 senzori de temperatură (PTC)

K1

K4

K3

5.2

Date tehnice
Caracteristica

Valoarea

2900 resp. 1450 rot/min
IPL: 32 până la 100
DPL: 32 până la 100
Temperatura admisă a agentului pompat -20 °C până la +120 °C
min./max.
(în funcţie de agentul pompat şi tipul
etanşării mecanice)
Temperatură ambiantă max.
+ 40 °C
Presiune de lucru max.
10 bar
Clasa de izolaţie
F
Grad de protecţie
IP 55
Racorduri de conducte şi prize
Flanşe PN 16 conform DIN EN 1092-2
de măsurare a presiunii
cu prize de presiune Rp 1/8
conform DIN 3858
Fluide pompate admise
Agent termic conform VDI 2035
Apă de răcire/apă rece
Amestec apă-glicol până la 40 % din
volum
Racordare electrică
3~400 V, 50 Hz
3~230 V, 50 Hz
(până la incl. 3 kW)
Protecţia motorului
Asigurat de către beneficiar
Reglajul turaţiei
Regulatoare Wilo (de ex. sistem Wilo-CC
sau sistem Wilo-SC)
Apă potabilă
Posibil ca model special P2.
Respectaţi instrucţiunile suplimentare
de montaj şi exploatare
“Wilo-IPL & IP-E Varianta P2”.

Observaţii

Turaţie nominală
Diametre nominale DN

Modele speciale, de ex. pentru alte
tensiuni, presiuni de lucru, agenţi
de pompare etc. vezi plăcuţa de
identificare resp. www.wilo.com.

În comenzile de piese de schimb, trebuie menţionate datele complete
de pe plăcuţa de identificare a pompei şi a motorului.
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Fluide pompate

Dacă sunt utilizate amestecuri apă-glicol cu o proporţie de 40 % glicol
(sau fluide cu altă viscozitate decât apă pură), trebuie corectate
datele de pompare ale pompei în funcţie de viscozitatea înaltă, în
funcţie de raportul procentual de amestec şi de temperatura fluidului.
Suplimentar, puterea motorului trebuie adaptată la nevoie.
• Folosiţi numai amestecuri cu inhibitori de coroziune. Se vor respecta
datele furnizate de producător!
• Lichidul pompat nu trebuie să conţină sedimente.
• Pentru utilizarea altor lichide pompate este necesar acordul Wilo.
NOTĂ
Fişa de date de siguranţă pentru lichidul pompat trebuie respectată în
orice situaţie!

5.2.1

Indicaţie privind montajul
variantelor K1/K4
(amplasare exterioară)

La modelele speciale K1, K4 şi K10, pompa este adecvată şi pentru
amplasare exterioară (v. şi cap. 5.1 „Codul tipului“ la pag. 8).
Utilizarea pompelor tip IPL în exterior necesită măsuri suplimentare
pentru protejarea faţă de intemperiile de orice fel. Printre acestea se
numără ploaia, zăpada, gheaţa, radiaţia solară, corpii străini şi condensarea.
• În cazul instalării pe verticală, motorul trebuie prevăzut cu un acoperiş
de protecţie la ventilator. În acest sens, este disponibilă următoarea
variantă:
• K1 - motor cu acoperiş de protecţie la ventilator
• În cazul pericolului de condens (de ex. din cauza variaţiilor mari de
temperatură, umiditate ridicată) trebuie prevăzută o încălzire electrică la staţionare (racord la 1~230 V, vezi cap. 7.2 „Racordarea electrică“ la pag. 14). Aceasta nu trebuie să fie pornită în timpul
funcţionării motorului.
În acest sens, sunt disponibile următoarele variante:
• K4 - Motor cu acoperiş de protecţie la ventilator şi încălzire în staţionare
• K10 - Motor cu încălzire în staţionare
• Pentru a evita un efect de durată în cazul radiaţiei solare directe, continue şi intense, la ploaie,. zăpadă, gheaţă şi praf, pompele trebuie
protejate la instalaţie cu o măşti suplimentare de protecţie montate
în toate părţile. Masca de protecţie trebuie să asigure o aerisire bună
şi să evite acumularea de căldură.
NOTĂ
Utilizarea variantelor de pompe K1 şi K4 este posibilă numai într-o
zonă climatică „moderată“ şi „vest-europeană“. În domeniile „protecţie tropicală“ şi „protecţie tropicală ridicată“ trebuie luate măsuri
suplimentare de protecţie a motoarelor inclusiv în spaţiile închise.

5.3

Conţinutul livrării

• Pompă IPL/DPL
• Instrucţiuni de montaj şi exploatare

5.4

Accesorii

Accesoriile trebuie comandate separat:
• Declanşator cu termistor pentru montare în dulapul de distribuţie
• IPL şi DPL: 3 console cu material de fixare pentru montarea pe fundaţie
• DPL: Flanşă oarbă pentru lucrări de reparaţie
Pentru lista detaliată, vezi catalogul respectiv lista de preţuri.

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-IPL/DPL (1,1-7,5 kW)
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Descrierea şi funcţionarea

6.1

Descrierea produsului
Toate pompele descrise aici sunt pompe centrifuge de joasă tensiune
cu un etaj, tip constructiv compact. Motorul dispune de un ax comun
pompă-motor. Pompele pot fi instalate direct într-un sistem de tubulatură suficient de bine ancorat (fig. 5) sau montate pe un soclu de
fundaţie (fig. 6).
În combinaţie cu un panou de reglaj, puterea pompelor poate fi reglată
continuu. Aceasta permite o adaptare optimă a puterii pompei la
necesarul sistemului precum şi o funcţionare economică a acesteia.

Fig. 5: Prezentare IPL - Montajul pe conductă

IPL:
Carcasa pompei este realizată ca tip constructiv INLINE, adică flanşele
de la aspiraţie şi de la refulare sunt aliniate (fig. 5/6). Toate carcasele
pompelor sunt dotate cu picioare-suport. Se recomandă montajul pe
un soclu cu fundament în cazul motoarelor cu puteri nominale mai
mari de 5,5 kW.

 7,5 kW

Fig. 6: Prezentare IPL - Montajul pe fundaţie

Funcţionarea IPL cu regulatoare Wilo:
În combinaţie cu un regulator Wilo (de ex. sistem Wilo-CC sau WiloSC), puterea pompelor poate fi reglată continuu. Aceasta permite o
adaptare optimă a puterii pompei la necesarul sistemului precum şi
o funcţionare economică a acesteia.

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. 7: Curba limită a tensiunii admise a impulsului
Upk (inclusiv reflexia impulsului şi amortizarea),
măsurată la bornele dintre două circuite în funcţie
de timpul de urcare tr

Funcţionarea IPL cu convertizoare de frecvenţă externe (de la alţi producători):
Motoarele utilizate de Wilo sunt adecvate pentru funcţionare la convertizoare de frecvenţă externe respectiv fabricate de alţi producători, dacă acestea întrunesc condiţiile cuprinse în DIN IEC /TS 6003417 resp. IEC/TS 60034-25.
Tensiunea impulsului convertizorului de frecvenţă (fără filtru) trebuie
să se situeze sub curba limită indicată în fig. 7. Este vorba despre tensiunea existentă la bornele motorului. Aceasta se stabileşte nu numai
în funcţie de convertizorul de frecvenţă, ci şi de ex. în funcţie de cablul
de motor utilizat (tip, secţiune, ecranare, lungime etc.).
DPL:
Într-o carcasă comună sunt amplasate două pompe (pompă cu două
rotoare). Carcasa pompei este realizată de tip constructiv INLINE
(fig. 8). Toate carcasele pompelor sunt dotate cu picioare-suport.
Se recomandă montajul pe un soclu cu fundament în cazul motoarelor
cu puteri nominale mai mari de 4 kW. În combinaţie cu un regulator,
numai pompa de bază porneşte în regim de reglaj. Pentru funcţionarea
la sarcină completă aveţi la dispoziţie a doua pompă ca agregat de
sarcină de vârf. În plus, cea de-a doua pompă poate prelua funcţia de
rezervă în caz de avarie.

Fig. 8: Prezentare DPL
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NOTĂ
Pentru pompele de toate tipurile/carcasele de toate dimensiunile din
seria DPL sunt disponibile flanşe oarbe (vezi cap. 5.4 „Accesorii“), care
asigură înlocuirea unui modul cuplabil şi la o carcasă de pompă cu
două rotoare (fig. 8 dreapta). Prin aceasta, sistemul de acţionare
poate rămâne în funcţiune şi la înlocuirea modulului cuplabil.
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Valorile nivelului de zgomot
Nivel de zgomot Lp, A [dB (A)] 1)

Puterea motorului PN
[kW]

1450 rot/min
IPL, DPL
(DPL în regim
individual)

1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
1)

7

53
55
59
59
59
63
63

2900 rot/min

IPL, DPL
(DPL în regim
paralel)
56
58
62
62
62
66
66

IPL, DPL
(DPL în regim
individual)
60
67
67
67
67
71
71

IPL, DPL
(DPL în regim
paralel)
63
70
70
70
70
74
74

Valoarea medie în spaţiu a nivelului de zgomot pe o suprafaţă pătrată de măsurare, la 1 m distanţă de suprafaţa motorului.

Instalarea şi racordarea electrică
Reguli de securitate

PERICOL! Pericol de moarte!
Instalarea şi racordarea electrică incorecte reprezintă pericol de
moarte.
• Racordarea electrică trebuie făcută numai de către personalul de
specialitate autorizat şi în conformitate cu prevederile în vigoare!
• Trebuie respectate prevederile privind prevenirea accidentelor!
PERICOL! Pericol de moarte!
Dacă nu sunt montate dispozitivele de protecţie la motor, cutia de
borne sau la cuplaj, poate exista pericolul unor accidentări mortale
din cauza electrocutării sau a atingerii componentelor care se
rotesc.
• Înainte de punerea în funcţiune, dar şi după lucrările de revizie trebuie montate la loc dispozitivele de protecţie care au fost îndepărtate, de ex. capacul cutiei de borne sau masca cuplajului!
• Păstraţi distanţa corespunzătoare în timpul punerii în funcţiune!
• Pentru toate operaţiunile trebuie să purtaţi îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi şi ochelari de protecţie.
AVERTISMENT! Pericol de rănire din cauza greutăţii proprii mari!
Pompa şi componentele ei pot avea o greutate proprie foarte mare.
În cazul căderii componentelor, există pericolul de tăiere, strivire,
lovire, care pot duce chiar la deces.
• Utilizaţi întotdeauna mijloace de ridicare adecvate şi asiguraţi
componentele împotriva căderii.
• Nu staţionaţi niciodată sub sarcini suspendate.
AVERTISMENT! Pericol de rănire din cauza greutăţii proprii mari!
Pompa şi componentele ei pot avea o greutate proprie foarte mare.
În cazul căderii componentelor, există pericolul de tăiere, strivire,
lovire, care pot duce chiar la deces.
• Utilizaţi întotdeauna mijloace de ridicare adecvate şi asiguraţi
componentele împotriva căderii.
• La montaj şi în timpul lucrărilor de întreţinere, asiguraţi componentele pompei împotriva căderii.
• Nu staţionaţi niciodată sub sarcini suspendate.
ATENŢIE! Pericol de daune materiale!
Pericol de deteriorare din cauza manipulării necorespunzătoare.
• Instalarea pompei se va efectua numai de către personalul de specialitate.

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-IPL/DPL (1,1-7,5 kW)
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ATENŢIE! Pericol de deteriorare a pompei prin supraîncălzire!
Pompa nu are voie să funcţioneze mai mult de 1 minut fără debit. În
cazul acumulării de energie, se produce căldură, care poate deteriora arborele, rotorul şi etanşarea mecanică.
• Întotdeauna trebuie asigurat un debit minim de cca 10% din valoarea debitului maxim.
7.1

Instalarea
•
•

•

•
•

Amplasarea pompelor pe fundaţie

AVERTISMENT! Pericol de accidente şi de daune materiale!
Pericol de deteriorare din cauza manipulării necorespunzătoare.
Nu instalaţi niciodată agregatul pompei pe suprafeţe nestabilizate
sau cu o portanţă insuficientă.
Montajul trebuie realizat numai după încheierea tuturor lucrărilor de
sudură şi de lipire şi eventual după spălarea sistemului de conducte.
Impurităţile pot împiedica funcţionarea pompei.
Pompele standard trebuie să fie protejate de intemperii şi instalate
într-un spaţiu fără îngheţ sau praf, bine ventilat şi într-un mediu fără
pericol de explozie.
La modelele K1 şi K4, pompa este adecvată şi pentru montaj în exterior (v. şi cap. 5.1 „Codul tipului“ la pag. 8).
Pompa se montează într-un loc uşor accesibil, astfel încât să existe
posibilitatea unei verificări ulterioare, a unei reviziei (de ex. etanşarea
mecanică) sau a înlocuirii unei componente.
Prin montarea pompei pe o fundaţie rezemată pe lagăre elastice,
poate fi îmbunătăţită amortizarea zgomotului de structură a clădirii.
Pentru a feri pompa pe timp de repaus de deteriorarea lagărelor cauzate de oscilaţiile altor agregate (de exemplu un agregat cu mai multe
pompe redundante), fiecare pompă ar trebui amplasată pe fundaţie
proprie. Dacă pompele se instalează pe planşeele peste etaj, se
impune obligatoriu sprijinirea acestora pe lagăre elastice. Se impune
atenţie sporită mai ales în cazul pompelor cu turaţie variabilă. La
nevoie, se recomandă ca dimensionarea şi construcţia să fie încredinţate unui acustician calificat în construcţii, care să ţină seama de toate
criteriile relevante din punct de vedere constructiv şi acustic.
Elementele elastice trebuie alese în funcţie de frecvenţa sursei de
excitaţie de cel mai redus nivel. Aceasta este de regulă turaţia. La
turaţie variabilă se va porni de la cea mai redusă turaţie. Cea mai joasă
frecvenţă de excitaţie trebuie să fie de două ori cât frecvenţa proprie
a sistemului de lagăre elastice, ca să se atingă cel puţin un grad de
amortizare de 60%. Din acest motiv, rigiditatea arcurilor elementelor
elastice trebuie să fie cu atât mai mică cu cât este mai mică turaţia. În
general la o turaţie de 3000 min-1 se vor folosi mai multe plăci de
plută naturală, la o turaţie între 1000 min-1 şi 3000 min-1 elemente
mixte din cauciuc şi metal, iar la o turaţie sub 1000 min-1 arcuri elicoidale. La execuţia fundaţiei, atenţie să nu se creeze punţi acustice prin
tencuială, plăci de pardoseală sau construcţii auxiliare care să anihileze sau să reducă puternic influenţa izolaţiei. La racordurile conductelor se va ţine cont de comprimarea elementelor elastice sub
greutatea pompei şi fundaţiei. Proiectantul şi constructorul vor avea
grijă ca racordurile conductelor la pompă să fie executate complet
fără tensiuni, fără nici un fel de influenţe de masă sau de vibraţii asupra carcasei pompei. În acest scop se va recurge la utilizarea elementelor de compensare.

Poziţionarea/ Ajustarea

12

• Vertical, deasupra pompei, trebuie montat un cârlig sau o ureche de
prindere cu capacitate portantă corespunzătoare (pentru greutatea
totală a pompei: vezi catalogul/foaia de date), de care să poată fi prins
un dispozitiv de ridicare sau un dispozitiv auxiliar asemănător pentru
operaţiuni de întreţinere sau de reparaţie a pompei.
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•
•

•
•

•

•

r ⬇ 2,5 · (d · 2s)

s

d

r

5 x DN

•

Fig. 9: Tronsonul amortizor în amonte şi în
aval de pompă

•
•

•

ATENŢIE! Pericol de daune materiale!
Pericol de deteriorare din cauza manipulării necorespunzătoare.
Inelele de ridicare de la motor servesc numai la susţinerea sarcinii
motorului şi nu se pretează la susţinerea întregii pompe.
Ridicaţi pompa numai cu ajutorul echipamentelor de ridicare
admise (vezi cap. 3 „Transportare şi depozitare temporară“ la
pag. 6).
Distanţa minimă între un perete şi capacul ventilatorului de la motor:
15 cm.
Flanşa de aspiraţie şi cea de refulare sunt marcate cu o săgeată turnată care indică direcţia de curgere, Direcţia de curgere trebuie să
corespundă sensului indicat de săgeata de pe flanşe.
În principiu, vanele de izolare se montează în amonte şi în aval de
pompă, pentru a evita golirea instalaţiei la verificarea sau schimbarea
pompei.
În cazul unor pericole provocate de curentul invers, trebuie montată o
clapetă de reţinere.
NOTĂ
Înainte şi după pompă trebuie instalat un tronson amortizor sub forma
unei conducte drepte. Lungimea tronsonului amortizor va fi de minim
5 x DN al flanşei pompei (fig. 9). Această măsură serveşte la evitarea
fenomenului de cavitaţie.
Conductele şi pompa trebuie montate fără a fi supuse unor tensiuni
mecanice. Conductele trebuie fixate astfel încât pompa să nu suporte
greutatea acestora.
Supapa de vidare (fig. 1/2, poz. 2.1) trebuie să fie orientată întotdeauna în sus.
La utilizarea pompei la instalaţiile de climatizare sau la instalaţiile frigorifice, condensul acumulat în carcasă poate fi evacuat prin orificiile
existente.
Sunt permise toate poziţiile de montare cu excepţia „motorul în jos“.
NOTĂ
Poziţia de montare cu arborele motorului în poziţie orizontală este
permisă la seriile constructive IPL şi DPL doar pentru motoarele cu o
putere de maximum 7,5 kW (fig.10).

IPL

DPL

Fig. 10: IPL/DPL cu arborele motorului orizontal

NOTĂ
Cutia de borne a motorului nu trebuie să fie orientată în jos. La nevoie,
motorul sau dispozitivul de cuplare trebuie rotit după scoaterea şurubului hexagonal. În continuare, trebuie avut grijă ca garnitura inelară
a carcasei să nu se deterioreze în timpul rotirii.
NOTĂ
La pomparea dintr-un rezervor, asiguraţi-vă că nivelul de lichid se află
întotdeauna deasupra ştuţurilor de aspirare ale pompei, astfel încât
pompa să nu funcţioneze niciodată pe uscat. Trebuie respectată presiunea minimă de alimentare.
NOTĂ
La instalaţiile care trebuie montate izolat este permisă numai izolarea
carcasei pompei, nu şi a grupului suspendat şi a motorului.
Motoarele dispun de orificii de scurgere a condensului, care sunt
obturate din fabrică cu dopuri (pentru a asigura gradul de protecţie
IP 55).
În cazul producerii de condens. de ex. la utilizarea în instalaţii de climatizare / răcire, aceste dopuri trebuie scoase în jos, pentru a permite
scurgerea condensului.

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-IPL/DPL (1,1-7,5 kW)
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7.2

Racordarea electrică
Reguli de securitate

PERICOL! Pericol de moarte!
În cazul unei racordări electrice necorespunzătoare există pericolul
producerii unor accidente mortale prin electrocutare.
• Conexiunile electrice trebuie efectuate exclusiv de către un electrician de la societatea locală de distribuţie a energiei electrice în
conformitate cu prevederile în vigoare.
• Respectaţi instrucţiunile de montare şi de utilizare ale accesoriilor!
AVERTISMENT! Pericol de suprasolicitare a reţelei!
Dimensionarea incorectă a reţelei poate duce la defectarea sistemului şi la arderea cablurilor din cauza suprasolicitării reţelei.
• La dimensionarea reţelei si mai ales a secţiunii cablurilor şi a siguranţelor fuzibile se va ţine cont de faptul că, în regim de funcţionare cu mai multe pompe, pe o scurtă perioadă de timp vor
funcţiona probabil toate pompele.

Pregătire/ Instrucţiuni

• Racordarea electrică trebuie executată cu un cablu de reţea fix, prevăzut cu un dispozitiv de cuplare sau un comutator multipolar cu o
fantă de deschidere a contactului de cel puţin 3 mm.
• Cablul de racordare trebuie dispus în aşa fel încât să nu intre în contact
cu conductele şi/sau carcasa pompei sau a motorului.
• Pentru a asigura protecţia contra stropirii şi protecţia la smulgere a
presetupei pentru cablu, se vor folosi cabluri cu un diametru exterior
suficient, care se vor înşuruba suficient de strâns. Pentru evacuarea
apei scurse, cablurile trebuie îndoite sub formă de buclă în apropierea
îmbinării cablurilor.
• Printr-o poziţionare corespunzătoare a conectorului filetat sau prin
pozarea corectă a cablului se asigură ca nu poate intra nicio picătură
de apă în cutia de borne.
• Conectoarele filetate nealocate vor fi prevăzute cu capacele date de
producător.
• La utilizarea pompelor în instalaţii cu o temperatură a apei de peste
90 °C trebuie folosit un racord de reţea termorezistent.
• Verificaţi tipul de curent şi tensiunea racordului la reţea.
• Respectaţi datele de pe plăcuţa de identificare a pompei. Tipul de
curent şi tensiunea de reţea trebuie să corespundă datelor de pe plăcuţa de identificare.
• Siguranţă pe partea reţelei de alimentare: în funcţie de tensiunea
nominală a motorului.
• Pompa / instalaţia trebuie împământată conform normelor tehnice.
• Motorul trebuie protejat la suprasarcină cu ajutorul unui releu de protecţie a motorului sau al unui declanşator cu termistor.
NOTĂ
• Schema de conectare electrică se găseşte la capacul modulului cuplabil la cutia de borne (v. şi fig. 11).

Reglarea releului de protecţie
a motorului

14

• Este necesară montarea unui releu de protecţie.
• Reglarea tensiunii nominale a motorului în conformitate cu indicaţiile
de pe plăcuţa de identificare a motorului, pornire Y-Δ: Dacă releul de
protecţie a motorului este conectat la intrarea dispozitivului de protecţie combinat Y-Δ, reglajul se efectuează ca la pornirea directă.
Dacă releul de protecţie a motorului este conectat la o ramificaţie de
coloană a intrării motorului (U1/V1/W1 sau U2/V2/W2), releul de protecţie a motorului trebuie reglat la valoarea 0,58 x tensiunea nominală
a motorului.
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W2

U2

V2

U1

V1

W1

L1

L2

L3

W2

U2

V2

U1

V1

W1

L1

L2

• La modelul special K3 (v. şi cap. 5.1 „Codul tipului“ la pag. 8), motorul
este echipat cu senzori de temperatură PTC. Se racordează senzorii de
temperatură PTC la declanşatorul cu termistor.
• Valoarea tensiunii la placa de borne depinde de puterea motorului P2,
de tensiunea de reţea şi de tipul de conexiune. Comutarea necesară
a punţilor de legătură de la modulul cuplabil la cutia de borne se regăseşte în următorul tabel şi în fig. 11
• Pentru tensiunea de racordare, vezi plăcuţa de identificare a motorului.
• La racordarea unor panouri electrice automate, trebuie respectate
instrucţiunile de montaj şi exploatare corespunzătoare.

L3

W2

U2

V2

U1

V1

W1

Fig. 11: Alimentarea electrică

Tip de pornire

Direct
Pornire Y-∆

Puterea motorului P2  3 kW

Puterea motorului P2  4 kW

Alimentare electrică
3 ~ 230 V

Alimentare electrică
3 ~ 400 V

Alimentare electrică
3 ~ 400 V

Conectare ∆ (fig. 11 sus)
Se îndepărtează punţile de
legătură (fig. 11 jos)

Conectare Y (fig. 11 centru)
nu este posibil

Conectare ∆ (fig. 11 sus)
Se îndepărtează punţile de
legătură (fig. 11 jos)

Racordul încălzirii în staţionare

Încălzirea în staţionare se recomandă pentru motoare care, datorită
condiţiilor climaterice, sunt supuse pericolului de condens (de ex.
motoare în staţionare în ambianţă umedă respectiv motoare supuse
unor variaţii puternice de temperatură). Variante corespunzătoare de
motor, echipate cu încălzire în staţionare, pot fi comandate ca modele
speciale.
Încălzirea în staţionare protejează înfăşurările motorului de condens
în interiorul motorului.
• Racordarea încălzirii în staţionare se realizează la bornele HE/HE
de la modulul cuplabil la cutia de borne (tensiune de racordare:
1~230 V/50 Hz

8

Punerea în funcţiune
Reguli de securitate

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-IPL/DPL (1,1-7,5 kW)

PERICOL! Pericol de moarte!
Dacă nu sunt montate dispozitivele de protecţie la motor, cutia de
borne sau la cuplaj, poate exista pericolul unor accidentări mortale
din cauza electrocutării sau a atingerii componentelor care se
rotesc.
• Înainte de punerea în funcţiune, dar şi după lucrările de revizie trebuie montate la loc dispozitivele de protecţie care au fost îndepărtate, de ex. capacul cutiei de borne sau masca cuplajului!
• Sculele utilizate la lucrările de revizie efectuate, de ex. cheia fixă
utilizată la arborele motor, pot fi proiectate, dacă vin în contact cu
componentele aflate în rotaţie şi pot provoca vătămări ce se pot
solda cu pierderea vieţii.

15

Română
• Sculele utilizate la lucrările de revizie trebuie îndepărtate complet
înainte de punerea în funcţiune a pompei.
• Păstraţi distanţa corespunzătoare în timpul punerii în funcţiune!
• Pentru toate operaţiunile trebuie să purtaţi îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi şi ochelari de protecţie.

•
•
•
•

8.1

Umplere şi dezaerisire

AVERTISMENT! Pericol de producere de arsuri sau de degerături la
atingerea pompei!
La anumite regimuri de lucru ale pompei sau ale instalaţiei (temperatura lichidului pompat) întreaga pompă se poate încălzi sau răci
foarte tare.
Păstraţi o distanţă corespunzătoare în timpul funcţionării pompei!
La temperaturi ridicate ale apei şi la presiuni de sistem lăsaţi să se
răcească pompa înainte de efectuarea oricărei lucrări.
Pentru toate operaţiunile trebuie să purtaţi îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi şi ochelari de protecţie.
Zona din perimetrul agregatului de pompe trebuie protejată împotriva impurităţilor, pentru a elimina astfel probabilitatea unui
incendiu sau a unei explozii din cauza contactului dintre impurităţi
şi suprafeţele fierbinţi ale agregatului.

• Instalaţia trebuie umplută şi dezaerisită în mod corespunzător.
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a pompei!
• Modulul cuplabil la cutia de borne trebuie protejat de apa care iese
în timpul vidării.
ATENŢIE! Pericol de deteriorare a pompei!
Funcţionarea în gol distruge etanşarea mecanică.
• Nu lăsaţi pompa să funcţioneze în gol.
• Pentru a preveni zgomotele şi daunele produse de cavitaţie se va asigura o presiune minimă de intrare la ştuţul de aspiraţie al pompei.
Această presiune minimă de intrare este dependentă de condiţiile şi
de punctul de lucru al pompei şi trebuie stabilită în mod corespunzător. Parametrii esenţiali pentru stabilirea presiunii minime de admisie
sunt valoarea NPSH a pompei la punctul de lucru şi presiunea aburului
agentului pompat.
• Se dezaeriseşte pompa prin desfacerea şurubului de dezaerisire
(fig. 1/2, poz. 2.1).
AVERTISMENT! Pericol din cauza lichidului extrem de fierbinte sau
de rece, aflat sub presiune!
În funcţie de temperatura fluidului pompat şi presiunea sistemului,
la deschiderea completă a buşonului de dezaerisire, agentul pompat extrem de fierbinte sau de rece se poate scurge sub formă
lichidă sau gazoasă sau poate ieşi cu presiune ridicată.
• Deschideţi şurubul de dezaerisire cu atenţie.
AVERTISMENT! Pericol de accidente!
În cazul montării incorecte a pompei / instalaţiei, se poate scurge
agent pompat la punerea în funcţiune. În anumite situaţii, se pot
desprinde componente ale instalaţiei.
• La punerea în funcţiune, păstraţi o distanţă corespunzătoare faţă
de pompă.
• Purtaţi echipament şi mănuşi de protecţie.
PERICOL! Pericol de moarte!
La căderea pompei sau a unor componente există pericolul producerii de răni mortale.
• La montaj, asiguraţi componentele pompei împotriva căderii.
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8.2

Verificarea sensului de rotaţie

9

Întreţinerea

• Porniţi pentru scurt timp pompa şi verificaţi dacă sensul de rotaţie
coincide cu sensul indicat pe motor (capacul ventilatorului sau flanşă).
În cazul unui sens de rotaţie incorect, trebuie procedat după cum
urmează:
• Pentru pornirea directă: Se inversează cele 2 faze de la placa de
borne a motorului (de ex. L1 cu L2),
• Pentru pornirea Y-V: La placa de borne a motorului, se inversează
începutul şi sfârşitul înfăşurării de la 2 bobinaje (de ex. V1 cu V2
şi W1 cu W2).

Reguli de securitate

Lucrările de întreţinere şi reparaţie trebuie efectuate numai de
personalul de specialitate calificat!
Se recomandă ca operaţiunile de întreţinere şi de control ale pompei
să fie realizate de către serviciul de asistenţă tehnică Wilo.
PERICOL! Pericol de moarte!
La lucrările efectuate la aparatele electrice există pericolul de electrocutare, care se poate solda cu moartea persoanei.
• Operaţiunile efectuate la aparatele electrice pot fi realizate doar de
către un electrician autorizat de furnizorul local de energie electrică.
• Înainte de orice operaţiuni la aparatele electrice, acestea trebuie
scoase de sub tensiune şi asigurate împotriva pornirii accidentale.
• Se vor respecta instrucţiunile de montaj şi exploatare a pompei,
a regulatorului de nivel şi a celorlalte accesorii!
PERICOL! Pericol de moarte!
Tensiune de contact periculoasă
Lucrările la modulul cuplabil de la cutia de borne pot fi efectuate
numai după 5 minute de la deconectarea tensiunii, din cauza tensiunii de atingere încă existente (condensatori).
• Înainte de începerea lucrărilor la pompă se întrerupe alimentarea cu
energie electrică şi se aşteaptă 5 minute.
• Verificaţi dacă toate racordurile sunt scoase de sub tensiune
(inclusiv contactele fără potenţial).
• Nu introduceţi niciodată obiecte în orificiile modulului cuplabil la
cutia de borne!

•

•

•
•
•

PERICOL! Pericol de moarte!
Dacă nu sunt montate dispozitivele de protecţie la motor, cutia de
borne sau la cuplaj, poate exista pericolul unor accidentări mortale
din cauza electrocutării sau a atingerii componentelor care se
rotesc.
Înainte de punerea în funcţiune, dar şi după lucrările de revizie trebuie montate la loc dispozitivele de protecţie care au fost îndepărtate, de ex. capacul cutiei de borne sau masca cuplajului!
Sculele utilizate la lucrările de revizie efectuate, de ex. cheia fixă
utilizată la arborele motor, pot fi proiectate, dacă vin în contact cu
componentele aflate în rotaţie şi pot provoca vătămări ce se pot
solda cu pierderea vieţii.
Sculele utilizate la lucrările de revizie trebuie îndepărtate complet
înainte de punerea în funcţiune a pompei.
Păstraţi distanţa corespunzătoare în timpul punerii în funcţiune!
Pentru toate operaţiunile trebuie să purtaţi îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi şi ochelari de protecţie.
AVERTISMENT! Pericol de rănire din cauza greutăţii proprii mari!
Pompa şi componentele ei pot avea o greutate proprie foarte mare.
În cazul căderii componentelor, există pericolul de tăiere, strivire,
lovire, care pot duce chiar la deces.

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-IPL/DPL (1,1-7,5 kW)
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• Utilizaţi întotdeauna mijloace de ridicare adecvate şi asiguraţi
componentele împotriva căderii.
• La montaj şi în timpul lucrărilor de întreţinere, asiguraţi componentele pompei împotriva căderii.
• Nu staţionaţi niciodată sub sarcini suspendate.
PERICOL! Pericol de producere de arsuri sau de degerături la atingerea pompei!
La anumite regimuri de lucru ale pompei sau ale instalaţiei (temperatura lichidului pompat) întreaga pompă se poate încălzi sau răci
foarte tare.
• Păstraţi o distanţă corespunzătoare în timpul funcţionării pompei!
• La temperaturi ridicate ale apei şi la presiuni de sistem lăsaţi să se
răcească pompa înainte de efectuarea oricărei lucrări.
• Pentru toate operaţiunile trebuie să purtaţi îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi şi ochelari de protecţie.
9.1

Motor

Zgomotele produse de lagăre şi vibraţiile neobişnuite indică uzura
lagărelor. Lagărul respectiv motorul trebuie schimbat.

9.1.1

Schimbarea motorului

Pentru schimbarea motorului, vezi fig. 1/2.

Demontarea

• Instalaţia se va scoate de sub tensiune şi se va asigura contra repornirii
neautorizate.
• Se închid vanele de izolare anterioare şi posterioare.
• Se depresurizează pompa prin deschiderea şurubului de aerisire
(poz. 2.1).
AVERTISMENT! Pericol din cauza lichidului extrem de fierbinte sau
de rece, aflat sub presiune!
În funcţie de temperatura fluidului pompat şi presiunea sistemului,
la deschiderea completă a buşonului de dezaerisire, agentul pompat extrem de fierbinte sau de rece se poate scurge sub formă
lichidă sau gazoasă sau poate ieşi cu presiune ridicată.
• Deschideţi şurubul de dezaerisire cu atenţie.
• Îndepărtaţi cablurile de conectare ale motorului.
• Desfaceţi şuruburile de fixare de la flanşa motorului (poz. 4) şi ridicaţi
cu un angrenaj de ridicare corespunzător motorul cu rotorul hidraulic
şi arborele.
NOTĂ
Pentru strângerea îmbinărilor filetate în combinaţie cu etapele de
lucru descrise în continuare: Respectaţi cuplul de strângere al şurubului, în funcţie de tipul filetului (vezi secţiunea „Cupluri de strângere
ale şuruburilor“ la pag. 18).

Montaj

• Cu ajutorul unui angrenaj de ridicare introduceţi şi înşurubaţi cu atenţie noul motor cu rotorul şi cu etanşarea arborelui în carcasa pompei.
• Cuplaţi cablul de motor.

Cupluri de strângere ale şuruburilor
Îmbinarea filetată
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Moment de strângere
Nm ± 10 %

Rotor — Arbore

M10
M12

30
60

Carcasa pompei – Flanşa
motorului

M16

100

Instrucţiune de montaj

Strângeţi în cruce, în mod uniform.
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9.2

Etanşare mecanică

În timpul perioadei de rodaj, pot avea loc scurgeri în cantităţi mici.
O dată pe săptămână, este necesar un control vizual. Dacă scurgerile
sunt vizibile, trebuie schimbată garnitura. Wilo vă pune la dispoziţie
un set de reparaţie, care conţine elementele necesare pentru operaţiuni de înlocuire.

9.2.1

Schimbarea etanşării mecanice

Pentru schimbarea etanşării mecanice, vezi fig. 1/2.

Demontarea

• Instalaţia se va scoate de sub tensiune şi se va asigura contra repornirii
neautorizate.
• Se închid vanele de izolare anterioare şi posterioare.
• Depresurizaţi pompa prin deschiderea şurubului de dezaerisire
(poz. 2.1).

•
•
•

•

•
•
•

Montaj

AVERTISMENT! Pericol din cauza lichidului extrem de fierbinte sau
de rece, aflat sub presiune!
În funcţie de temperatura fluidului pompat şi presiunea sistemului,
la deschiderea completă a buşonului de dezaerisire, agentul pompat extrem de fierbinte sau de rece se poate scurge sub formă
lichidă sau gazoasă sau poate ieşi cu presiune ridicată.
Deschideţi şurubul de dezaerisire cu atenţie.
Debranşaţi motorul, în cazul în care cablul pentru demontarea motorului este prea scurt.
Desfaceţi şuruburile de fixare de la flanşa motorului (poz. 4) şi ridicaţi
cu un angrenaj de ridicare corespunzător motorul cu rotorul hidraulic
şi arborele.
Desfaceţi piuliţa de fixare a motorului (poz. 1.11), scoateţi şaiba
suport de dedesubt (poz. 1.12) şi trageţi rotorul (poz. 1.13) de pe
arborele pompei.
Scoateţi etanşarea mecanică (poz. 1.21) de pe arbore.
Curăţaţi cu atenţie suprafeţele de alunecare/contact ale arborelui.
Demontaţi contrainelul etanşării mecanice cu manşetă de etanşare
din flanşa grupului suspendat cât şi garnitura inelară (poz. 1.14) şi
curăţaţi scaunele etanşărilor mecanice.

• Introduceţi un contrainel nou de etanşare mecanică cu manşetă de
etanşare în scaunul etanşării mecanice de la flanşa grupului suspendat. Ca lubrifiant se poate folosi un detergent obişnuit.
• Montaţi garnitura inelară nouă în nişa de fixare a garniturii inelare de
la grupul suspendat.
• Împingeţi noua etanşare mecanică pe arbore până la capătul arborelui
pe scaunul conic. Ca lubrifiant se poate folosi un detergent obişnuit.
NOTĂ
Pentru strângerea îmbinărilor filetate în combinaţie cu etapele de
lucru descrise în continuare: Respectaţi cuplul de strângere al şurubului, în funcţie de tipul filetului (vezi secţiunea „Cupluri de strângere
ale şuruburilor“ la pag. 18).
• Montaţi rotorul cu şaiba suport şi piuliţă şi ţineţi contră la exteriorul
rotorului. Nu îndoiţi etanşarea mecanică.
• Cu ajutorul unui angrenaj de ridicare introduceţi şi înşurubaţi cu atenţie motorul cu rotorul şi cu etanşarea arborelui în carcasa pompei.
• Cuplaţi cablul de motor.

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-IPL/DPL (1,1-7,5 kW)
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10

Defecţiuni, cauze şi remedii
Avariile se vor remedia doar de către personal de specialitate
calificat! Se vor respecta indicaţiile de siguranţă din capitolul 9
„Întreţinerea“ la pag. 17.
• Dacă avaria nu poate remediată, adresaţi-vă unei firme de specialitate sau celui mai apropiat serviciu pentru clienţi ori celei mai
apropiate reprezentanţe.
Defecţiune

Cauză

Remediere

Pompa nu funcţionează sau se opreşte

Pompă blocată

Se scoate motorul de sub tensiune, se elimină cauza blocării;
dacă motorul este blocat, se repară/înlocuieşte motorul/
ansamblul motor cu rotor hidraulic
Se strâng toate şuruburile de la contacte
Se verifică siguranţele, se schimbă siguranţele defecte.
Dispuneţi verificarea şi, la nevoie, punerea în funcţiune a
pompei de către o unitate de service WILO sau un atelier
specializat
Pompa trebuie adusă pe refulare la debitul nominal

Contact cablu slăbit
Siguranţe defecte
Motor deteriorat

Releul de protecţie a motorului
a acţionat.
Releu de protecţie a motorului
reglat greşit
Releul de protecţie a motorului
influenţat de temperatura de
ambianţă prea ridicată
Declanşatorul cu termistor a
acţionat

Pompa funcţionează
cu putere redusă

Pompa produce zgomote

Sens de rotaţie greşit
Vana de închidere de pe refulare este înfundată.
Turaţie prea mică
Aer în conducta de aspirare
Presiune preliminară insuficientă
Lagărele motorului prezintă
urme de deteriorare.
Rotorul prezintă frecări

11

Reglaţi releul de protecţie a motorului la valoarea curentului
nominal indicat pe plăcuţa de identificare
Mutaţi releul de protecţie a motorului sau protejaţi-l cu o izolaţie termică
Verificaţi dacă există urme de murdărie la motor şi la capacul
ventilatorului şi, la nevoie, îndepărtaţi-le, verificaţi temperatura de ambianţă şi, la nevoie, prin intermediul unei aerisiri
forţate, asiguraţi o temperatură de ambianţă ≤ 40°C.
Verificaţi sensul de rotaţie şi, la nevoie, schimbaţi-l.
Deschideţi încet vana de închidere.
Remediaţi şuntarea greşită a bornelor (Y în loc de Δ).
Etanşaţi flanşele, dezaerisiţi
Măriţi presiunea preliminară, respectaţi presiunea minimă la
ştuţul de aspiraţie, verificaţi robinetul cu sertar la aspiraţie şi,
la nevoie, curăţaţi
Dispuneţi verificarea şi, la nevoie, punerea în funcţiune
a pompei de către o unitate de service WILO sau un atelier
specializat
Se verifică şi, la nevoie, se curăţă suprafeţele plane şi centrările dintre piesa intermediară şi motor precum şi dintre piesa
intermediară şi carcasa pompei.

Piese de schimb
Comenzile de piese de schimb se trimit la firme locale de specialitate
şi / sau la serviciul de asistenţă tehnică Wilo.
Pentru a evita întrebări suplimentare şi comenzi greşite, la fiecare
comandă trebuie specificate toate datele de pe plăcuţa de identificare.
ATENŢIE! Pericol de daune materiale!
O funcţionare ireproşabilă a pompei poate fi asigurată doar atunci
când se utilizează piese de schimb originale.
• Folosiţi exclusiv piese de schimb originale Wilo.
• Următorul tabel serveşte la identificarea elementelor componente
în parte.
Informaţii necesare pentru comanda pieselor de schimb:
• Coduri piese de schimb
• Denumiri piese de schimb
• Toate datele de pe plăcuţa de identificare a pompei şi a motorului
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Tabel cu piese de schimb

Piese de schimb disponibile (vezi şi fig. 1/2):
Nr.

Piesă

1

Set de înlcouire
(complet, cu motor):
Kit de montaj rotor
hidraulic cu

1.1

1.11
1.12
1.13
1.14
1.2 Kit de montaj etanşare
mecanică cu
1.11
1.12
1.14
1.21
2
Set de înlocuire motor
(la înlocuirea motorului
trebuie comandat şi kitul
de montaj 1.2):
2.1
3
Carcasa pompei, complet,
cu:
1.14
3.1
3.2
3.3
3.4
4

12

Detalii

Piuliţă
Şaibă suport
Rotor hidraulic
Inel de etanşare

Piuliţă
Şaibă suport
Inel de etanşare
Garnitură mecanică (complet)

Şurub de dezaerisire

Inel de etanşare
Carcasa pompei (IPL, DPL)
Dopuri pentru racordurile de măsurare
a presiunii
Clapetă de comutare ≤ DN 80
(numai pompe DPL)
Clapetă de comutare ≥ DN 100
(numai pompe DPL)

Şuruburi de fixare pentru
flanşa motorului/carcasa
pompei (şi în kitul de
schimbare a motorului)

Eliminarea
Prin eliminarea corectă a acestui produs şi prin reciclarea corectă, se
evită poluarea mediului şi pericolele la adresa sănătăţii persoanei.
Eliminarea corespunzătoare înseamnă golire şi curăţare.
Agenţii de lubrifiere se colectează separat. Componentele pompei se
separă în funcţie de materiale (metal, plastic, electronice).
1. Pentru eliminarea produsului şi a unor părţi ale acestuia, apelaţi la
serviciile unor firme de reciclare publice sau private.
2. Informaţii suplimentare privitoare la reciclarea corectă se obţin de
la administraţia publică, orificiul de reciclare sau la punctul de achiziţie.

Sub rezerva modificărilor tehnice!

Instrucţiuni de montaj şi exploatare Wilo-IPL/DPL (1,1-7,5 kW)
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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 Bauart der Baureihe :
Herewith, we declare that this pump type of the series:
Par le présent, nous déclarons que le type de pompes de la série:

IPL/DPL

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben./
The serial number is marked on the product site plate./ Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève:

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 (sécurité) de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectés conformément à l’annexe I, no
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 von 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 harmonized standards:
ainsi qu’aux normes (européennes) harmonisées suivantes:

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Authorized representative for the completion of the technical documentation:
Personne autorisée à constituer le dossier technique est:

EN 809+A1
EN 60034-1

WILO SE
Division Pumps & Systems
PBU Pumps - Quality
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

Dortmund, 15. Januar 2013

Holger Herchenhein
Group Quality Manager

Document: 2117832.1

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.

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:

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:

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 sm8rnici o elektrických zaízeních nízkého nap8tí
jsou dodreny podle pílohy I, +. 1.5.1 sm8rnice 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, jednostupJové  vyhovují
poadavkQm na ekodesign dle naízení 640/2009.
640/2009
Vyhovuje poadavkQm 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
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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 protecie 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 
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£}~} } `~ ~~}  , : ¤{  ~`~}` {

Kullanlan 50 Hz indüksiyon elektromotorlar  trifaze akm, sincap kafes motor, tek
kademeli  640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarmla ilgili gerekliliklere uygundur.
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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 direkt©vas dro©bas m¥rªi tiek iev¥roti atbilstoi Ma©nu direkt©vas
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, ©ssl¥guma rotora motors,
vienpak¦pes  atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina pras©b¦m.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega.

Atbilstoi Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina pras©b¦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 inducie, de 50 Hz, utilizate  curent alternativ, motor în scurtcircuit,
cu o treapt  sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprini în Ordonana
640/2009.
În conformitate cu parametrii ecologici cuprini în Ordonana 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¦: skat©t 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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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
²    $'$%   '$<  & &#
³$< I, > 1.5.1  ±$  ? 2006/42/E^.
E       #   2004/108/E
   $  # ,  $     &  2009/125/

Pouité 50 Hz induk+né elektromotory  jednostupJové, 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.

T' \ $# 50 Hz  $] , &$ 
#$, &'  #$    "  ´#
640/2009.
^&#   "  ´# 547/2012   ''.

pouívané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu

uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejnjo stran

µ$$ $: <. '$ $\

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 sljede·im
vae·im 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 slede·im
vae·im 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
Kori·eni 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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