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1 Εισαγωγή και ασφάλεια   
1.1 Εισαγωγή 

Σκοπός του εγχειριδίου 

Ο σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για: 

 Εγκατάσταση 

 Λειτουργία 

 Συντήρηση 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και 
κατανοήσει πλήρως αυτό το εγχειρίδιο σε όλα του τα μέρη. Η ακατάλληλη χρήση του προϊόντος 
μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, καθώς και να καταστήσει την εγγύηση 
άκυρη. 

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος. Αυτό πρέπει να είναι πάντα 
διαθέσιμο στο χρήστη, αποθηκευμένο πλησίον του προϊόντος και καλά διατηρημένο. 

1.2 Ασφάλεια 

1.2.1 Επίπεδα κινδύνου και σύμβολα ασφάλειας 

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και για να αποφύγετε τους ακόλουθους κινδύνους, βεβαιωθείτε 
ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και συμμορφωθεί με τις ακόλουθες προειδοποιήσεις 
κινδύνου: 

 Τραυματισμοί και κίνδυνοι για την υγεία 

 Βλάβη στο προϊόν 

 Δυσλειτουργία του προϊόντος. 

Επίπεδα κινδύνου 

Επίπεδο κινδύνου Υπόδειξη 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: 
 

 

Προσδιορίζει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, 
προκαλεί σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο.  

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 
 

 

Προσδιορίζει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 

 

Προσδιορίζει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, 
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή μεγάλης κλίμακας. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 

 

Προσδιορίζει μια κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να 
προκαλέσει ζημιά σε αντικείμενα αλλά όχι σε άτομα.  
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Ειδικά σύμβολα 

Μερικές κατηγορίες κινδύνου φέρουν συγκεκριμένα σύμβολα, όπως φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

Σύμβολο Περιγραφή 

 

Ηλεκτρικός κίνδυνος 

 

Κίνδυνος μαγνητικών πεδίων 

 

Κίνδυνος καυτής επιφάνειας 

 

Κίνδυνος ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

 

Κίνδυνος δυνητικά εκρήξιμης ατμόσφαιρας (Οδηγία 
ATEX EΕ) 

 

Κίνδυνος απόξεσης και κοπής 

 

Κίνδυνος σύνθλιψης (άκρα) 

Άλλα σύμβολα 

Σύμβολο Περιγραφή 

 

Χρήστης 
Συγκεκριμένες πληροφορίες για τους χρήστες του 
προϊόντος. 

 

Τεχνικός Εγκατάστασης/Συντήρησης 
Ειδικές πληροφορίες για το προσωπικό που είναι υπεύθυνο 
για την εγκατάσταση του προϊόντος εντός του συστήματος 
(υδραυλικό ή/και ηλεκτρικό σύστημα) και για εργασίες 
συντήρησης. 

1.2.2 Ασφάλεια χρήστη 

Τηρείτε αυστηρά τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ειδικευμένους χρήστες. 

Για τους σκοπούς του παρόντος εγχειριδίου, πέραν των προβλέψεων των τοπικών κανονισμών, 
ως εξειδικευμένο προσωπικό νοούνται τα άτομα τα οποία, λόγω της εμπειρίας ή της κατάρτισης 
τους, είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τυχόν υπάρχοντες κινδύνους και να αποφύγουν τους 
κινδύνους κατά την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση του προϊόντος  
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Άπειροι χρήστες 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από 
άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας 
και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με 
ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους.  

 Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.  

 Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς 
επίβλεψη. 

ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) 
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και 
γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από 
άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

 Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή. 

1.2.3 Γενικοί κανόνες ασφαλείας 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

 Να διατηρείτε πάντα την περιοχή εργασίας καθαρή. 

 Να δίνετε προσοχή στους κινδύνους λόγω παρουσίας αερίου και ατμών στην περιοχή 
εργασίας. 

 Πάντα να έχετε κατά νου τον κίνδυνο πνιγμού, ηλεκτρικών ατυχημάτων και τραυματισμών. 
 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Ηλεκτρικός κίνδυνος 

 Αποφύγετε όλους τους ηλεκτρικούς κινδύνους. Δώστε προσοχή στον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας 
ή από ηλεκτρικά τόξα 

 Η ακούσια περιστροφή των κινητήρων δημιουργεί τάση και μπορεί να φορτίσει τη μονάδα, με 
αποτέλεσμα θάνατο, σοβαρό τραυματισμό ή ζημιά στον εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε ότι οι 
κινητήρες είναι μπλοκαρισμένοι για να αποτρέψετε την ανεπιθύμητη περιστροφή. 

Μαγνητικά πεδία 

Η αφαίρεση ή τοποθέτηση του στροφείου στο περίβλημα του κινητήρα δημιουργεί ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος μαγνητικών πεδίων 

Το μαγνητικό πεδίο μπορεί να είναι επικίνδυνο για όποιον φοράει βηματοδότη ή οποιαδήποτε 
άλλη ιατρική συσκευή ευαίσθητη στα μαγνητικά πεδία. 

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το μαγνητικό πεδίο μπορεί να προσελκύσει μεταλλικά υπολείμματα στην επιφάνεια του 
στροφείου, προκαλώντας βλάβη σε αυτό. 

Ηλεκτρικές συνδέσεις 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Ηλεκτρικός κίνδυνος 

 Η σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να ολοκληρωθεί από έναν ηλεκτρολόγο που διαθέτει 
τις τεχνικές και επαγγελματικές απαιτήσεις που περιγράφονται στους ισχύοντες κανονισμούς 

Προφυλάξεις πριν από την εργασία 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

 Τοποθετήστε ένα κατάλληλο φράγμα γύρω από την περιοχή εργασίας, για παράδειγμα ένα 
προστατευτικό κιγκλίδωμα 

 Βεβαιωθείτε ότι όλες οι προστατευτικές διατάξεις είναι στη θέση τους και ασφαλείς. 
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 Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια σαφή πορεία υποχώρησης. 

 Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν μπορεί να κυλήσει ή να πέσει και να τραυματίσει ανθρώπους ή 
να βλάψει την ιδιοκτησία. 

 Βεβαιωθείτε ότι ο ανυψωτήρας είναι σε καλή κατάσταση. 

 Χρησιμοποιήστε ιμάντα ανύψωσης, μια γραμμή ασφαλείας και μια αναπνευστική συσκευή, 
όπως απαιτείται. 

 Αφήστε όλα τα εξαρτήματα της ενισχυτικής μονάδας (booster) να κρυώσουν πριν τα 
χρησιμοποιήσετε 

 Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει καθαριστεί καλά 

 Αποσυνδέστε και απομονώστε την παροχή ρεύματος προτού επισκευάσετε την ηλεκτρική 
αντλία. 

 Ελέγξτε τον κίνδυνο έκρηξης πριν συγκολλήσετε ή χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικά εργαλεία 
χειρός. 

Προφυλάξεις κατά την εργασία 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

 Ποτέ μην εργάζεστε μόνος. 

 Να φοράτε πάντα ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό 

 Χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλα εργαλεία εργασίας 

 Ανασηκώνετε πάντα το προϊόν μέσω της συσκευής ανύψωσης. 

 Μείνετε απαλλαγμένοι από αιωρούμενα φορτία. 

 Προσέχετε τον κίνδυνο ξαφνικής εκκίνησης, εάν το προϊόν χρησιμοποιείται με αυτόματο 
έλεγχο στάθμης. 

 Προσοχή στο αρχικό τράνταγμα, το οποίο μπορεί να είναι ισχυρό. 

 Ξεπλύνετε τα εξαρτήματα με νερό αφού αποσυναρμολογήσετε την ηλεκτρική αντλία. 

 Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση λειτουργίας της ηλεκτρικής αντλίας. 

 Μην ανοίγετε καμία βαλβίδα εξαερισμού ή αποστράγγισης ή μην αφαιρείτε τυχόν βύσματα ενώ 
η ενισχυτική μονάδα είναι υπό πίεση. 

 Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική αντλία είναι απομονωμένη από το σύστημα και ότι όλη η πίεση 
απελευθερώνεται πριν την αποσυναρμολόγηση της αντλίας, την αφαίρεση των βυσμάτων ή 
την αποσύνδεση των σωληνώσεων. 

 Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική αντλία χωρίς σωστά τοποθετημένη ασφάλεια σύζευξης. 

Σε περίπτωση επαφής με χημικές ουσίες ή επικίνδυνα υγρά 

Ακολουθήστε αυτές τις διαδικασίες για χημικά ή επικίνδυνα υγρά που έρχονται σε επαφή με τα 
μάτια σας ή το δέρμα σας: 

Κατάσταση Ενέργεια 

Χημικά ή επικίνδυνα υγρά στα 
μάτια 

1. Κρατήστε τα βλέφαρά σας με τα δάχτυλά σας. 
2. Ξεπλύνετε τα μάτια με κολλύριο ή τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 

λεπτά. 
3. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. 

Χημικά ή επικίνδυνα υγρά στο 
δέρμα 

1. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. 
2. Πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 1 λεπτό.  
3. Ζητήστε ιατρική βοήθεια, εάν είναι απαραίτητο.  

1.2.4 Προστασία του περιβάλλοντος 

Απόρριψη συσκευασίας και προϊόντος 

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς για τη διάθεση απορριμμάτων. 
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1.2.5 Χώροι που εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

Εάν το προϊόν έχει εκτεθεί σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες, εφαρμόστε τα απαραίτητα μέτρα 
ασφαλείας για την προστασία των ανθρώπων. Εάν το προϊόν πρέπει να αποσταλεί, ενημερώστε 
τον μεταφορέα και τον παραλήπτη αναλόγως, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν τα κατάλληλα 
μέτρα ασφαλείας. 

1.3 Ανταλλακτικά 

Όταν επικοινωνείτε με την Xylem ή τον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα για να ζητήσετε τεχνικές 
πληροφορίες ή ανταλλακτικά, να αναφέρετε πάντα τον τύπο και τον κωδικό προϊόντος. 

1.4 Εγγύηση προϊόντος 

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, ανατρέξτε στα έγγραφα της σύμβασης πώλησης.  
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2 Μεταφορά και Αποθήκευση   
Έλεγχος της συσκευασίας 

1. Ελέγξτε ότι η ποσότητα, οι περιγραφές και οι κωδικοί προϊόντων ταιριάζουν με την 
παραγγελία. 

2. Ελέγξτε τη συσκευασία για τυχόν ζημιές ή εξαρτήματα που λείπουν. 
3. Σε περίπτωση άμεσης ανιχνεύσιμης βλάβης ή ελλειπόντων εξαρτημάτων: 

 Αποδεχτείτε τα εμπορεύματα με επιφύλαξη, αναφέροντας τυχόν ευρήματα στο 
παραστατικό μεταφοράς, ή 

 Αρνηθείτε τα εμπορεύματα αναφέροντας το λόγο στο παραστατικό μεταφοράς. 
Και στις δύο περιπτώσεις, επικοινωνήστε άμεσα με την Xylem ή τον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα 
από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν. 

Αποσυσκευασία και επιθεώρηση του προϊόντος 

1. Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας από το προϊόν. 
2. Απελευθερώστε το προϊόν αφαιρώντας τις βίδες και/ή κόβοντας τους ιμάντες, αν υπάρχουν. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος απόξεσης και κοπής 

Να φοράτε πάντα ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. 

3. Ελέγξτε το προϊόν για την ακεραιότητά του και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εξαρτήματα που 
λείπουν. 

4. Σε περίπτωση βλάβης ή ελλείψεων εξαρτημάτων, επικοινωνήστε αμέσως με την Xylem ή τον 
Εξουσιοδοτημένο Διανομέα. 

2.1 Χειρισμός της ενισχυτικής μονάδας 

Η ενισχυτική μονάδα θα πρέπει πάντα να στερεώνεται και να ανυψώνεται όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος σύνθλιψης (άκρα) 

 Το προϊόν και τα εξαρτήματά του ενδέχεται να είναι βαριά: κίνδυνος σύνθλιψης 

 Να φοράτε πάντα ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό 

 Ο χειρωνακτικός χειρισμός του προϊόντος και των εξαρτημάτων του πρέπει να είναι σύμφωνος 
με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με το "χειρωνακτικό χειρισμό φορτίου", ώστε να 
αποφεύγονται οι δυσμενείς εργονομικές συνθήκες που προκαλούν κίνδυνο τραυματισμού 
στην σπονδυλική στήλη. 

 Χρησιμοποιήστε γερανούς, σχοινιά, ιμάντες ανύψωσης, γάντζους και συνδετήρες που είναι 
σύμφωνοι με τους ισχύοντες κανονισμούς και κατάλληλοι για τη συγκεκριμένη χρήση 

 Βεβαιωθείτε ότι το δέσιμο δεν βλάπτει την ενισχυτική μονάδα 

 Κατά τη διάρκεια των εργασιών ανύψωσης, αποφεύγετε πάντα τις ξαφνικές κινήσεις που θα 
μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα του φορτίου 

 Κατά τη διάρκεια του χειρισμού, φροντίστε να αποφύγετε τραυματισμό ανθρώπων και ζώων 
και/ή υλικές ζημιές. 
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Εικόνα 1: Ανύψωση 

2.2 Αποθήκευση 

Το προϊόν πρέπει να αποθηκευτεί: 

 Σε καλυμμένο και ξηρό χώρο 

 Μακριά από πηγές θερμότητας 

 Προστατευμένο από τη βρωμιά 

 Προστατευμένο από κραδασμούς 

 Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -25°C και + 55°C (-13°F και 131°F), και σχετική 
υγρασία μεταξύ 5% και 95%. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 Μην τοποθετείτε μεγάλα βάρη πάνω στο προϊόν 

 Προστατεύστε το προϊόν από τις συγκρούσεις. 
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3 Τεχνική Περιγραφή   
3.1 Ονομασία 

Η ενισχυτική μονάδα που αποτελείται από μία (SMB10) ή περισσότερες πανομοιότυπες 
μεταβλητής ταχύτητας, κατακόρυφες ή οριζόντιες, πολλαπλών βαθμίδων ηλεκτρικές αντλίες μη 
αυτόματης εκκίνησης (SMB20, SMB30) συνδεδεμένες παράλληλα. 

Οι ηλεκτρικές αντλίες είναι τοποθετημένες σε κοινόχρηστη βάση με συλλέκτες αναρρόφησης και 
παροχής, on-off βαλβίδες, αντεπίστροφες βαλβίδες, μετρητές πίεσης, μεταδότες πίεσης και 
μονοφασικό ή τριφασικό πίνακα ελέγχου. Μια ενισχυτική μονάδα με μία ηλεκτρική αντλία 
(SMB10) δεν συνοδεύεται από πίνακα ελέγχου και μπορεί να μην έχει βάση.  
Υπάρχουν 1" έδρανα ζεύξης στην παροχή συλλέκτη για την εγκατάσταση διαφραγματικών 
δεξαμενών πίεσης με βαλβίδα on-off. Ο συλλέκτης, όπως και οι δεξαμενές, απαιτεί την 
κατάλληλη στήριξη. 
Πρόσθετες δεξαμενές πίεσης με διάφραγμα μπορούν να εγκατασταθούν και να συνδεθούν στο 
συλλέκτη. 

3.2 Πινακίδες στοιχείων 

Η πινακίδα στοιχείων είναι μια ετικέτα που δείχνει: 

 Τα κύρια στοιχεία του προϊόντος 

 Κωδικός αναγνώρισης 

Έγκριση και πιστοποιήσεις 

Για τις εγκρίσεις δείτε την πινακίδα της ενισχυτικής μονάδας: 

  μόνο 

3.2.1 Ενισχυτική μονάδα (booster) 

Στοιχεία πινακίδας της ενισχυτικής μονάδας 

 
Εικόνα 2: Στοιχεία πινακίδας της ενισχυτικής μονάδας 

 

1. Κωδικός της ενισχυτικής μονάδας 
2. Κωδικός προσδιορισμού ενισχυτικής μονάδας 
3. Ηλεκτρική αντλία 
4. Αντλία jockey 
5. Σειριακός αριθμός (ημερομηνία + προοδευτικός αριθμός) 

 
 

Κωδικός προσδιορισμού ενισχυτικής μονάδας 

 

Εικόνα 3: Κωδικός προσδιορισμού ενισχυτικής μονάδας 
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1. Σειρά SMB 

2. Αριθμός ηλεκτρικών αντλιών [10]= 1 ηλεκτρική αντλία 
[20]= 2 ηλεκτρικές αντλίες 
[30]= 3 ηλεκτρικές αντλίες 

3. Αντεπίστροφη βαλβίδα [_] = Πλευρό παροχής 
[RA] = Πλευρό αναρρόφησης 

4. Πιστοποιητικό μονάδας 
πόσιμου νερού 

A = WRAS, ACS, M.D.174 
B = ACS, M.D.174 
Z = μη πιστοποιημένο από τρίτο μέρος 

5. e-SM ηλεκτρική αντλία SVE 
VME 
HME 

6. Τροφοδοσία πίνακα ελέγχου [M2] = Μονοφασικό, 1 x 230 V 
[Τ3] = Τριφασικό, 3 x 230 V 
[Τ4] = Τριφασικό, 3 x 400 V 

7. Έκδοση υλικού [__] = Στάνταρ εξάρτημα 
[A304] = Ειδική έκδοση AISI 304 
[B304] = Ειδική έκδοση AISI 304 
[C304] = Ειδική έκδοση AISI 304 
[A316] = Ειδική έκδοση AISI 316 
[B316] = Ειδική έκδοση AISI 316 
[C316] = Ειδική έκδοση AISI 316 

8. Δυνατότητα [PA] = Διακόπτης ελάχιστης πίεσης στην αναρρόφηση συλλέκτη, για προστασία από 
την ξηρή λειτουργία.  
[WM] = Πίνακας ελέγχου επιτοίχιος. Καλώδια L= 5 m  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στον κατάλογο B/W για περαιτέρω λεπτομέρειες  

3.2.2 Πίνακας διανομής 

Στοιχεία πινακίδας του πίνακα ελέγχου 

 

Εικόνα 4: Στοιχεία πινακίδας του πίνακα ελέγχου 
 

1. Κωδικός προσδιορισμού πίνακα ελέγχου 
2. Κωδικός του πίνακα ελέγχου 
3. Ονομαστική τάση 
4. Ονομαστικό ρεύμα 
5. Σειριακός αριθμός (ημερομηνία + προοδευτικός αριθμός)  
6. Βαθμός προστασίας 
7. Ονομαστική συχνότητα 
8. Ρεύμα βραχυκυκλώματος 
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3.3 Σχέδιο και layout 

Ενισχυτική μονάδα σε τυπική διαμόρφωση 

 

Εικόνα 5: Ενισχυτική μονάδα (booster) 
 

Αριθμός 
θέσης 

Περιγραφή Ποσότητα 

1. Πίνακας διανομής 1 

2. Ηλεκτρικές αντλίες σειράς E (μονάδες e-SM) n 

3. Βάση  1 

4. Σύνδεση εκκίνησης 1 

5. Αντικραδασμικό πέλμα 2 x n 

6. Συλλέκτης αναρρόφησης 1 

7. Βαλβίδα οn-off στη γραμμή αναρρόφησης n 

8. Αντεπίστροφη βαλβίδα  n 

9. Βαλβίδα οn-off στη γραμμή παροχής n 

10. Αισθητήρας πίεσης n 

11. Μετρητής πίεσης 1 

12. Δαιφραγματική δεξαμενή πίεσης 1/2/3 

13. Συλλέκτης παροχής 1 

14. Βραχίονας στήριξης 1 

Συχνότητα μετατροπέα 

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης, Λειτουργίας και Συντήρησης των ηλεκτρικών αντλιών στην περιοχή Smart Pump Range.  
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3.4 Προβλεπόμενη χρήση 

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άντληση: 

 Κρύου νερού 

 Ζεστού νερού 

Να τηρείτε πάντοτε τα όρια που αναφέρονται στο κεφάλαιο Τεχνικά Δεδομένα. 

Οι ηλεκτρικές αντλίες μεταβλητής ταχύτητας που είναι εγκατεστημένες στις ενισχυτικές μονάδες 
SMB είναι κατάλληλες για τις ακόλουθες εφαρμογές:  

 Ρύθμιση πίεσης, στάθμης και ροής (συστήματα ανοιχτού βρόχου)  

 Συστήματα άρδευσης μονής ή πολλαπλής ηλεκτρικής αντλίας.  

3.4.1 Άλλες εφαρμογές 

Ενεργοποιητής (σταθερή ταχύτητα) 

Η μονάδα λειτουργεί ως ενεργοποιητής σύμφωνα με το καθορισμένο σημείο ταχύτητας. Αυτό 
γίνεται μέσω της διεπαφής χρήστη, της αντίστοιχης αναλογικής εισόδου ή του διαύλου 
επικοινωνίας. 

Ελεγκτής (σταθερή πίεση) 

Αυτή η λειτουργία έχει οριστεί ως ο προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας και χρησιμοποιείται για 
μονάδες λειτουργίας μιας ηλεκτρικής αντλίας. 

Σειριακή κλιμάκωση/Σύγχρονη κλιμάκωση 

Οι μονάδες συνδέονται μέσω της διεπαφής RS485 και επικοινωνούν μέσω του παρεχόμενου 
πρωτοκόλλου. 
Ο συνδυασμός των διαφορετικών μονάδων που χρησιμοποιούνται σε ένα σύστημα πολλαπλών 
αντλιών εξαρτάται από τις απαιτήσεις του συστήματος. 
Είναι δυνατή η λειτουργία όλων των ηλεκτρικών αντλιών σε διαδοχική σειριακή λειτουργία 
(προεπιλεγμένη λειτουργία για συστήματα πολλαπλών αντλιών) και σε συγχρονισμένο τρόπο 
λειτουργίας. Εάν μια μονάδα αποτύχει, τότε κάθε ηλεκτρική αντλία της ενισχυτικής μονάδας 
μπορεί να γίνει η οδηγήτρια ηλεκτρική αντλία και μπορεί να πάρει τον έλεγχο. 

3.5 Ακατάλληλη χρήση 

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συστήματα κλειστού κυκλώματος, όπου η διαφορά 
πίεσης μεταξύ δύο σημείων του συστήματος, γενικά η παροχή και η αναρρόφηση της ενισχυτικής 
μονάδας, ελέγχεται από δύο αισθητήρες για να διατηρείται σταθερή. 
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4 Εγκατάσταση  
4.1 Μηχανική εγκατάσταση 

4.1.1 Περιοχή εγκατάστασης 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος δυνητικά εκρηκτικής ατμόσφαιρας 

Η λειτουργία της ενισχυτικής μονάδας σε περιβάλλον με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα ή με 
εύφλεκτες σκόνες (π.χ. σκόνη ξύλου, αλεύρι, σάκχαρα και σπόροι) απαγορεύεται αυστηρά. 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

 Να φοράτε πάντα ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό 

 Χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλα εργαλεία εργασίας 

 Κατά την επιλογή του τόπου εγκατάστασης και τη σύνδεση της μονάδας με τις υδραυλικές και 
ηλεκτρικές παροχές, να τηρείτε αυστηρά τους ισχύοντες κανονισμούς. 

 Βεβαιωθείτε ότι ο βαθμός προστασίας της εισόδου της μονάδας (IP 55, τύπος 1) είναι 
κατάλληλος για το περιβάλλον εγκατάστασης. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 Προστασία εισόδου: για να διασφαλίσετε το δείκτη προστασίας IP55 (τύπος 1) βεβαιωθείτε ότι 
η μονάδα είναι σωστά κλειστή. 

 Πριν ανοίξετε το κάλυμμα του κουτιού τερματισμού, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει νερό στη 
μονάδα 

 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αχρησιμοποίητα περιβλήματα καλωδίων και οι οπές καλωδίων έχουν 
σφραγιστεί σωστά 

 Βεβαιωθείτε ότι το πλαστικό κάλυμμα έχει κλείσει σωστά 

 Μην αφήνετε το κουτί τερματισμού χωρίς κάλυμμα: κίνδυνος ζημιάς λόγω μόλυνσης. 

 Βεβαιωθείτε ότι ο ηλεκτρικός πίνακας έχει κλείσει σωστά. 

Εξωτερική εγκατάσταση της ενισχυτικής μονάδας 

Σε περίπτωση εξωτερικής εγκατάστασης της ενισχυτικής μονάδας, εξασφαλίστε την κατάλληλη 
κάλυψη (βλ. παράδειγμα στην Εικόνα 6). Το μέγεθος του καλύμματος πρέπει να είναι τέτοιο ώστε 
να εξασφαλίζει την προστασία της ενισχυτικής μονάδας από το χιόνι, τη βροχή και το άμεσο 
ηλιακό φως. 

 

Εικόνα 6: Εξωτερική εγκατάσταση της ενισχυτικής μονάδας 
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4.1.2 Οδηγίες για μηχανολογική εγκατάσταση 

 Τα βέλη στο σώμα της ηλεκτρικής αντλίας υποδεικνύουν τη ροή και την κατεύθυνση 
περιστροφής του κινητήρα 

 Η τυπική κατεύθυνση περιστροφής του κινητήρα είναι δεξιόστροφη (κοιτάζοντας το κάλυμμα 
του ανεμιστήρα) 

 Τοποθετήστε την ενισχυτική μονάδα σε ένα καλά αεριζόμενο χώρο, αφήνοντας αρκετή 
απόσταση (τουλάχιστον 0,5 m) σε κάθε πλευρά και μπροστά για λόγους συντήρησης. Θα 
πρέπει επίσης να υπάρχει απόσταση 0,5 m πάνω από το υψηλότερο τμήμα της ενισχυτικής 
μονάδας. 

 Τοποθετήστε την ενισχυτική μονάδα σε επίπεδη και στέρεη επιφάνεια, χωρίς να τη 
σταθεροποιήσετε κάτω. 

 Τοποθετήστε αρμούς διαστολής και κατάλληλα στηρίγματα για τους σωλήνες για να τους 
προστατέψετε από δυνάμεις τάσης, βλ. Εικόνα 7. Το βάρος των σωλήνων και των δεξαμενών 
πίεσης αυξάνεται όταν γεμίζονται με νερό. Πριν ξεκινήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε 
κλείσει και σφίξει όλες τις αχρησιμοποίητες συνδέσεις. 

 

Εικόνα 7: Μηχανολογική εγκατάσταση της ενισχυτικής μονάδας 

4.2 Υδραυλική εγκατάσταση 

Τα Σχήματα 8 και 9 δείχνουν ένα σύστημα αντλίας και ένα σύστημα πολλαπλών αντλιών 
αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 8: Σύστημα μονής ηλεκτρικής αντλίας 
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Εικόνα 9: Σύστημα πολλαπλών αντλιών 
 

1. Ηλεκτρική αντλία e-SM με κινητήρα 
2. Δοχείο πίεσης με διάφραγμα 
3. Πίνακας διανομής 

4. Βαλβίδα on-off 
5. Αντεπίστροφη βαλβίδα 
6. Έλεγχος χαμηλών υδάτων 

7. Μετρητής πίεσης 
8. Αισθητήρας πίεσης 
9. Στρόφιγγα 

4.2.1 Οδηγίες για υδραυλική εγκατάσταση 

 Τοποθετήστε την ενισχυτική μονάδα ανάλογα με τη ροή νερού του συστήματος. 

 Τα βέλη στο σώμα της ηλεκτρικής αντλίας υποδεικνύουν τη ροή και την κατεύθυνση 
περιστροφής. 

 Τοποθετήστε μια ποδοβαλβίδα ελέγχου σε περίπτωση συστήματος ανύψωσης αναρρόφησης. 

 Τοποθετήστε μια βαλβίδα on-off αμέσως μετά την ενισχυτική μονάδα. 

 Τοποθετήστε μια βαλβίδα αποστράγγισης για τις δοκιμές αν δεν υπάρχει βαλβίδα μετά την 
ενισχυτική μονάδα. 

 Οι σωλήνες που συνδέονται με την ενισχυτική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλου μεγέθους 
(αν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τη διάμετρο του συλλέκτη). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε 
το τέλος του συλλέκτη, αλλά μην ξεχάσετε να συνδέσετε το μη χρησιμοποιούμενο άκρο. 

 Το μέγεθος της βαλβίδας αναρρόφησης και της ποδοβαλβίδας ελέγχου πρέπει να είναι τέτοιο 
ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική απώλεια φορτίου και τα φαινόμενα σπηλαίωσης που 
μπορεί να προκληθούν. 

Δοχείο πίεσης με διάφραγμα 

Στην πλευρά εκροής της ηλεκτρικής αντλίας υπάρχει ένα δοχείο διαστολής μεμβράνης, το οποίο 
δίνει τη δυνατότητα διατήρησης της πίεσης μέσα στις σωληνώσεις όταν η ενισχυτική μονάδα δεν 
χρησιμοποιείται. Η διαφραγματική δεξαμενή πίεσης σταματάει τη λειτουργία της ηλεκτρικής 
αντλίας σε μηδενική ζήτηση και μειώνει το μέγεθος της δεξαμενής που απαιτείται για την παροχή. 
Επιλέξτε μια διαφραγματική δεξαμενή πίεσης κατάλληλη για την πίεση του συστήματος. 
Οι ενισχυτικές μονάδες μεταβλητής ταχύτητας μπορούν να λειτουργούν με διαφραγματικές 
δεξαμενές πίεσης μικρότερου μεγέθους από τα παραδοσιακά συστήματα. Μια διαφραγματική 
δεξαμενή πίεσης με χωρητικότητα σε λίτρα που ισοδυναμεί με περίπου το 10% του ρυθμού ροής 
μίας μόνο ηλεκτρικής αντλίας, εκφρασμένη σε λίτρα ανά λεπτό. Ο απαιτούμενος όγκος νερού 
μπορεί να κατανεμηθεί μεταξύ διαφόρων δεξαμενών. 
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4.3 Ηλεκτρική Εγκατάσταση  

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Ηλεκτρικός κίνδυνος 

Η σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να ολοκληρωθεί από έναν ηλεκτρολόγο που διαθέτει τις 
τεχνικές και επαγγελματικές απαιτήσεις που περιγράφονται στους ισχύοντες κανονισμούς. 

Για τις ηλεκτρικές συνδέσεις, ανατρέξτε στο διάγραμμα καλωδίωσης του πίνακα ελέγχου. 

4.3.1 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 

Οι τοπικές οδηγίες υπερισχύουν των συγκεκριμένων απαιτήσεων που αναφέρονται παρακάτω. 

4.3.2 Λίστα ελέγχου ηλεκτρικών συνδέσεων 

Ελέγξτε αν πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

 Τα καλώδια ρεύματος προστατεύονται από υψηλές θερμοκρασίες, δονήσεις και 
προσκρούσεις. 

 Το ρεύμα και η τάση τροφοδοσίας πρέπει να είναι συμβατά με τα δεδομένα στην πλάκα του 
πίνακα ελέγχου ή τα δεδομένα στην πλάκα της ηλεκτρικής αντλίας στην περίπτωση 
ενισχυτικών μονάδων χωρίς πίνακα ελέγχου. 

 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σε θέση να μεταφέρει το ονομαστικό ρεύμα της 
ενισχυτικής μονάδας και να το συνδέσετε στους αντίστοιχους ακροδέκτες του πίνακα ελέγχου. 
Το διάγραμμα καλωδίωσης και οι ετικέτες στον πίνακα παρέχουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες για τη σύνδεση και τις απαιτούμενες τιμές τροφοδοσίας. Για ενισχυτικές μονάδες 
χωρίς πίνακα ελέγχου, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης, Λειτουργίας και Συντήρησης 
των ηλεκτρικών αντλιών στην περιοχή Smart Pump Range. 

 Αν υπάρχει πίνακας ελέγχου, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας: 
- Μονοφασική έκδοση στους ακροδέκτες L-N, PE στον ακροδέκτη γείωσης 
- Μονοφασική έκδοση στους ακροδέκτες L1, L2 και L3, PE στον ακροδέκτη γείωσης 

 Οποιοδήποτε καλώδιο πρέπει να προστατεύεται με κατάλληλο τρόπο 

 Η γραμμή τροφοδοσίας παρέχεται με τα εξής: 
- Διαφορικό διακόπτη υψηλής ευαισθησίας (30 mA) [συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος 

RCD] κατάλληλο για ρεύματα σφάλματος γείωσης με DC ή παλμικό DC (προτείνεται ένα 
RCD Τύπου Β). 

- Ένας διακόπτης απομόνωσης δικτύου παροχής με άνοιγμα επαφών τουλάχιστον 3 mm. 

4.3.3 Λίστα ελέγχου του ηλεκτρικού πίνακα για τον έλεγχο 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Η βασική έκδοση της ενισχυτικής μονάδας διαθέτει πίνακα ελέγχου.  
Αν η ενισχυτική μονάδα χορηγείται χωρίς πίνακα ελέγχου, τοποθετήστε έναν πίνακα ελέγχου που 
είναι συμβατός με τις ονομαστικές τιμές της ηλεκτρικής αντλίας. 
Οι ακατάλληλοι συνδυασμοί δεν εγγυώνται την προστασία της ενισχυτικής μονάδας. 

Ελέγξτε αν πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

 Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να προστατεύει την ηλεκτρική αντλία από βραχυκύκλωμα. Μια 
ασφάλεια με χρονοκαθυστέρηση ή ένας διακόπτης κυκλώματος (προτεινόμενο μοντέλο τύπου 
C) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία της ηλεκτρικής αντλίας. 

 Η ηλεκτρική αντλία έχει ενσωματωμένη προστασία για υπερφόρτωση και θερμική προστασία. 
Δεν απαιτείται πρόσθετη προστασία υπερφόρτωσης. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Ηλεκτρικός κίνδυνος 

Πριν ξεκινήσετε την ενισχυτική μονάδα, βεβαιωθείτε ότι η ενισχυτική μονάδα και ο πίνακας 
ελέγχου έχουν απομονωθεί από την ηλεκτρική τροφοδοσία και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να 
ενεργοποιηθούν. 
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Γείωση 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Ηλεκτρικός κίνδυνος 

 Να συνδέετε πάντα τον εξωτερικό προστατευτικό αγωγό στον ακροδέκτη γείωσης πριν κάνετε 
άλλες ηλεκτρικές συνδέσεις. 

 Όλος ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να είναι γειωμένος. Αυτό περιλαμβάνει την ενισχυτική 
μονάδα και τον εξοπλισμό της. Ελέγξτε ότι ο ακροδέκτης γείωσης έχει συνδεθεί σωστά. 

 Βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός προστασίας (γείωση) είναι μεγαλύτερος από τους αγωγούς φάσης. 
Σε περίπτωση τυχαίας αποσύνδεσης του αγωγού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ο αγωγός 
προστασίας (γείωση) πρέπει να είναι ο τελευταίος που αποσπάται από τον τερματικό. 

 Κρατήστε τις συνδέσεις στο καλώδιο γείωσης όσο το δυνατόν πιο κοντές. 

 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο με αρκετές δέσμες για να μειώσετε τον ηλεκτρικό θόρυβο. 

4.3.4 Τύποι σύρματος και χαρακτηριστικά 

Για την τυποποιημένη έκδοση με πίνακα ελέγχου, η ενισχυτική μονάδα παρέχεται με τα καλώδια 
τροφοδοσίας της ηλεκτρικής αντλίας και τα καλώδια ελέγχου. Η ενισχυτική μονάδα χωρίς πίνακα 
ελέγχου παρέχεται με το καλώδιο για τη σύνδεση του αισθητήρα πίεσης αλλά χωρίς τα καλώδια 
τροφοδοσίας της ηλεκτρικής αντλίας. 
Εάν χρειάζεται να αντικαταστήσετε ή να προσθέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας της ηλεκτρικής 
αντλίας ή/και τα καλώδια ελέγχου, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης, Λειτουργίας και 
Συντήρησης των ηλεκτρικών αντλιών στην περιοχή Smart Pump Range. 

 Όλα τα καλώδια πρέπει να συμμορφώνονται με τα τοπικά και εθνικά πρότυπα όσον αφορά τη 
διατομή και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος  

 Χρησιμοποιήστε καλώδια με ελάχιστη θερμική αντίσταση +70°C (158°F)  

 Τα καλώδια δεν πρέπει ποτέ να έρχονται σε επαφή με το σώμα του κινητήρα, την ηλεκτρική 
αντλία και τις σωληνώσεις. 

 Οι αγωγοί που συνδέονται με τους ακροδέκτες τροφοδοσίας ρεύματος και το ρελέ σήματος 
σφάλματος (NO, C) πρέπει να διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα μέσω ενισχυμένης μόνωσης. 

Σύνδεση ηλεκτρικής παροχής 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

 Μην συνδέετε με το κουτί του πίνακα ελέγχου της ηλεκτρικής αντλίας χωρίς πρώτα να 
αποσυνδέσετε την τροφοδοσία ρεύματος και να περιμένετε τον ελάχιστο χρόνο του Πίνακα 1. 

 Η τυποποιημένη έκδοση της ενισχυτικής μονάδας παρέχεται με τα καλώδια τροφοδοσίας του 
κινητήρα. Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε το καλώδιο τροφοδοσίας του κινητήρα με ένα 
καλώδιο διατομής κατάλληλης για τη μέγιστη κατανάλωση του ηλεκτροκινητήρα. 

Καλώδια ελέγχου 

Οι εξωτερικές επαφές χωρίς τάση πρέπει να είναι κατάλληλες για εναλλαγή <10 VDC. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 Τοποθετήστε τα καλώδια ελέγχου ξεχωριστά από τα καλώδια παροχής ρεύματος και το 
καλώδιο ρελέ σήματος σφαλμάτων  

 Αν τα καλώδια ελέγχου είναι εγκατεστημένα παράλληλα με το καλώδιο τροφοδοσίας ή το ρελέ 
σήματος σφάλματος, η απόσταση μεταξύ των καλωδίων πρέπει να υπερβαίνει τα 200 mm  

 Μην τέμνετε τα καλώδια παροχής ρεύματος. Αν αυτό είναι απαραίτητο, επιτρέπεται μια γωνία 
τμήσης 90 °. 

Σύνδεση του πίνακα ελέγχου 

Ανατρέξτε στο διάγραμμα καλωδίωσης του πίνακα ελέγχου. 

Σύνδεση του μετατροπέα συχνότητας 

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης, Λειτουργίας και Συντήρησης των ηλεκτρικών αντλιών 
στην περιοχή Smart Pump Range. 
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4.3.5 Προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας 

Ο τυπικός πίνακας ελέγχου μπορεί να συνδεθεί σε ένα κοινό πλωτήρα για τις ανοικτές δεξαμενές 
ή σε έναν διακόπτη ελάχιστης πίεσης πίεσης στην πλευρά αναρρόφησης (συνιστώμενη τιμή: 0.2-
0.4 bar). Όταν οι συνθήκες ελάχιστης πίεσης αποκατασταθούν, οι ηλεκτρικές αντλίες ξεκινούν 
αυτόματα. Εάν η προστασία από την ξηρή λειτουργία θεωρείται περιττή, μην αφαιρέσετε το 
βραχυκυκλωτήρα στο τερματικό του πίνακα ελέγχου. Ο σωστός αριθμός τερματικών δίνεται στο 
διάγραμμα συνδεσμολογίας που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Η ενισχυτική μονάδα παρέχεται με τον εγκατεστημένο βραχυκυκλωτήρα και, επομένως, χωρίς την 
ενεργοποίηση της προστασίας από την ξηρή λειτουργία. 

Το προαιρετικό ηλεκτρονικό κιτ ελέγχου στάθμης επιτρέπει έλεγχο με αισθητήρες ηλεκτροδίων. 
Τοποθετήστε τους τρεις αισθητήρες που παρέχονται με το κιτ στη δεξαμενή συλλογής και 
συνδέστε τους στους ακροδέκτες του πίνακα ελέγχου. 
Οι σωστοί αριθμοί των ακροδεκτών δίδονται στο διάγραμμα συνδεσμολογίας που βρίσκεται στον 
πίνακα: 

 Ο μέγιστος αισθητήρας (A) καθορίζει τη στάθμη στην οποία πρέπει να ενεργοποιηθεί η 
ενισχυτική μονάδα κατά τη διάρκεια της πλήρωσης της δεξαμενής συλλογής. 

 Ο ελάχιστος αισθητήρας (B) καθορίζει τη στάθμη στην οποία πρέπει να απενεργοποιηθεί η 
ενισχυτική μονάδα. 

 Ο αισθητήρας (C) πρέπει να βρίσκεται σε στάθμη χαμηλότερη από αυτή του Ελάχιστου 
αισθητήρα (B). 
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5 Χρήση και λειτουργία   
Σε περίπτωση συνύπαρξης δύο ή περισσότερων από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος 

 υψηλή θερμοκρασία νερού 

 τα σημεία λειτουργίας απαιτούν τη μέγιστη ισχύ της ενισχυτικής μονάδας  

 η συνεχιζόμενη υποβάθμιση του δικτύου, 
μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή της ενισχυτικής μονάδας και/ή μπορεί να προκύψει 
υποβάθμιση: για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με την Xylem ή τον Εξουσιοδοτημένο 
Διανομέα. 

5.1 Χρόνοι αναμονής 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ηλεκτρικός κίνδυνος 

Η επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσει θάνατο, ακόμα και μετά την 
απενεργοποίηση της ενισχυτικής μονάδας. 
Πριν από οποιεσδήποτε επεμβάσεις στην ενισχυτική μονάδα, πρέπει να αποσυνδεθεί η τάση 
δικτύου και οποιεσδήποτε άλλες τάσεις εισόδου για τον ελάχιστο χρόνο που αναφέρεται στον 
Πίνακα 1. 
 

Πίνακας 1: Χρόνοι αναμονής 

Μοντέλο μονάδας οδήγησης e-SM Ελάχιστοι χρόνοι αναμονής [min] 

103, 105, 107, 111, 115 4 

303, 305, 307, 311, 315, 322 5 
 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ηλεκτρικός κίνδυνος 

Οι μετατροπείς συχνότητας περιέχουν πυκνωτές DC-link που μπορούν να παραμείνουν 
φορτισμένοι ακόμη και όταν ο μετατροπέας συχνότητας δεν τροφοδοτείται. 
Για την αποφυγή ηλεκτρικών κινδύνων: 

 Αποσυνδέστε την τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος 

 Αποσυνδέστε όλους τους τύπους κινητήρων μόνιμου μαγνήτη 

 Αποσυνδέστε όλους τις απομακρυσμένες τροφοδοσίες DC-link, συμπεριλαμβανομένων της 
μπαταρίας των αντιγράφων ασφαλείας, των μονάδων Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας και των 
συνδέσεων DC-link σε άλλους μετατροπείς συχνότητας 

 Περιμένετε να εκφορτιστούν πλήρως οι πυκνωτές πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε 
συντήρηση ή επισκευές. Βλέπε Πίνακα 1 για τους χρόνους αναμονής. 

5.2 Έναρξη και διακοπή 

Η εκκίνηση και η διακοπή των ηλεκτρικών αντλιών εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του μετατροπέα 
συχνότητας σε σχέση με την ηλεκτρική αντλία που πρόκειται να ελεγχθεί (πίεση, στάθμη). 
Κάθε μετατροπέας συχνότητας συνδέεται με αισθητήρα. Οι μετατροπείς συχνότητας μοιράζονται 
όλες τις πληροφορίες και εφαρμόζουν κυκλικές εναλλαγές. 

 

Ηλεκτρικός κίνδυνος: 

Αποσυνδέστε την τροφοδοσία πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις. 

Για τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης, Λειτουργίας και Συντήρησης των 
ηλεκτρικών αντλιών στην περιοχή Smart Pump Range. 

  



el - Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών 
 

23 

Η Εικόνα 10 δείχνει τις καμπύλες λειτουργίας στην περίπτωση δύο ηλεκτρικών αντλιών σε 
λειτουργία ρύθμισης πίεσης. 

 Η δεξαμενή τροφοδοτεί νερό για να καλύψει τη ζήτηση του τελικού χρήστη. 

 Η πρώτη ηλεκτρική αντλία ξεκινά όταν η πίεση πέσει κάτω από την τιμή PS. Η ταχύτητα 
ρυθμίζεται έτσι ώστε να διατηρείται σταθερή η πίεση όσο αυξάνεται η ζήτηση. 

 Όταν μειώνεται η ζήτηση, η ταχύτητα μειώνεται στο ελάχιστο. Σε αυτό το σημείο, μία από τις 
ηλεκτρικές αντλίες απενεργοποιείται. 

 Εάν η ζήτηση συνεχίσει να αυξάνεται και η ηλεκτρική αντλία φτάσει στη μέγιστη ταχύτητα, 
ξεκινάει η δεύτερη ηλεκτρική αντλία και η ταχύτητα ρυθμίζεται για να διατηρείται σταθερή 
πίεση. 

 Εάν η ζήτηση μειωθεί περαιτέρω, η ηλεκτρική αντλία επιβραδύνει, γεμίζει τη δεξαμενή και στη 
συνέχεια σταματά όταν φτάσει την τιμή PS. 

 

Εικόνα 10: Τρόπος λειτουργίας 
 

H Κεφαλή Pmax Μέγιστη πίεση 

Q Ροή PS Τιμή ρύθμισης πίεσης 

5.2.1 Ρύθμιση του μετατροπέα συχνότητας 

1. Για την αλλαγή των ρυθμίσεων, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης, Λειτουργίας και 
Συντήρησης των ηλεκτρικών αντλιών στην περιοχή Smart Pump Range. 

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά του μετατροπέα συχνότητας για να ορίσετε μια νέα τιμή ρύθμισης 
πίεσης, να επιλέξετε την ώρα των κλιμάκων, να ελέγξετε τους τελευταίους συναγερμούς ή να 
αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις. 

3. Ελέγξτε ότι η νέα επιλεγμένη τιμή βρίσκεται εντός της εμβέλειας του Ύψους άντλησης που 
καθορίζεται στην πινακίδα στοιχείων της ηλεκτρικής αντλίας. 

5.2.2 Προφόρτιση της διαφραγματικής δεξαμενής πίεσης 

1. Ελέγξτε ότι η διαφραγματική δεξαμενή πίεσης έχει αποστραγγιστεί τελείως. 
2. Προφορτίστε τη διαφραγματική δεξαμενή πίεσης 0,6 φορές την τιμή πίεσης. 

5.2.3 Εκκίνηση της ενισχυτικής μονάδας 

1. Συνδέστε την παροχή νερού. 
2. Συνδέστε την παροχή ρεύματος. 
3. Ελέγξτε την τιμή προφόρτισης της διαφραγματικής δεξαμενής πίεσης. 
4. Κλείστε τις βαλβίδες on-off που βρίσκονται στη γραμμή παροχής της ηλεκτρικής αντλίας. 
5. Ετοιμάστε την ενισχυτική μονάδα (ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης, Λειτουργίας και Συντήρησης 

των ηλεκτρικών αντλιών στην περιοχή Smart Pump Range) και στο συλλέκτη αναρρόφησης. 
6. Συνδέστε την παροχή ρεύματος στον διακόπτη πίνακα και ρυθμίστε το μετατροπέα 

συχνότητας στη χειροκίνητη λειτουργία. 
7. Εκκινήστε την πρώτη ηλεκτρική αντλία 
8. Ανοίξτε αργά τη βαλβίδα on-off της ηλεκτρικής αντλίας και βγάλτε τον αέρα. 
9. Επαναλάβετε τις παραπάνω λειτουργίες για τις άλλες ηλεκτρικές αντλίες. 
10. Ρυθμίστε τους μετατροπείς συχνότητας στην αυτόματη λειτουργία.  



el - Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών 
 

24 

Πώς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις 

Με την ενισχυτική μονάδα να λειτουργεί, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τον 
τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων εντός των μέγιστων ορίων πίεσης των ηλεκτρικών αντλιών ή του 
συστήματος ή και των δύο: 
1. Καθορίστε την απαιτούμενη τιμή πίεσης. 
2. Ρυθμίστε τη νέα τιμή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά του μετατροπέα συχνότητας. Η τιμή 

αλλάζει αυτόματα και για τον άλλον μετατροπέα. 
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6 Συντήρηση  

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Ηλεκτρικός κίνδυνος 

 Πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη και 
ότι η ηλέκτρική αντλία και ο πίνακας ελέγχου δεν μπορούν να επανεκκινήσουν, ακόμη και 
ακούσια. Αυτό ισχύει και για το βοηθητικό κύκλωμα ελέγχου της ηλεκτρικής αντλίας. 

 Πριν από οποιεσδήποτε επεμβάσεις στην ενισχυτική μονάδα, πρέπει να αποσυνδεθεί η τάση 
δικτύου και οποιεσδήποτε άλλες τάσεις εισόδου για τον ελάχιστο χρόνο που αναφέρεται στην 
παρ. Χρόνοι αναμονής (οι πυκνωτές του ενδιάμεσου κυκλώματος πρέπει να αποφορτιστούν 
από τις ενσωματωμένες αντιστάσεις εκφόρτισης). 

1. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας ψύξης και οι οπές εξαερισμού είναι απαλλαγμένοι από σκόνη. 
2. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι σωστή σύμφωνα με τα όρια της 

ενισχυτικής μονάδας. 
3. Βεβαιωθείτε ότι το εξειδικευμένο προσωπικό πραγματοποιεί όλες τις τροποποιήσεις της 

ενισχυτικής μονάδας. 
4. Βεβαιωθείτε ότι η ενισχυτική μονάδα είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος πριν 

εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία. 
5. Πάντοτε να λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες για την ηλεκτρική αντλία και τον κινητήρα. 

6.1 Συντήρηση του πίνακα ελέγχου και των μετατροπέων συχνότητας 

Ο πίνακας ελέγχου και οι μετατροπείς συχνότητας δεν απαιτούν συντήρηση. 

6.2 Συντήρηση της διαφραγματικής δεξαμενής πίεσης 

 Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης, Λειτουργίας και Συντήρησης για τη διαφραγματική 
δεξαμενή πίεσης. 

 Ελέγχετε την προφόρτιση τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. 

Έλεγχος λειτουργίας και παραμέτρων 

Σε περίπτωση αλλαγών στο υδραυλικό ενισχυτικό σύστημα: 
1. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι λειτουργίες και οι παράμετροι είναι σωστές. 
2. Ρυθμίστε τις λειτουργίες και τις παραμέτρους, εάν χρειάζεται. 
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7 Αντιμετώπιση προβλημάτων  
Προφυλάξεις 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

 Τα σφάλματα θα πρέπει να αποκαθίστανται από έναν τεχνικό που διαθέτει τις τεχνικές και 
επαγγελματικές απαιτήσεις που περιγράφονται στους ισχύοντες κανονισμούς. 

 Τηρήστε τις απαιτήσεις ασφαλείας στα κεφάλαια σχετικά με τη Χρήση, τη Λειτουργία και τη 
Συντήρηση 

 Εάν ένα σφάλμα δεν μπορεί να διορθωθεί ή δεν αναφέρεται, επικοινωνήστε με την Xylem ή 
τον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα. 

Ο μετατροπέας συχνότητας αποθηκεύει τους τελευταίους συναγερμούς που έχουν συμβεί. 
Ανατρέξτε στις οδηγίες σχετικά με τη χρήση του μετατροπέα συχνότητας για τους τύπους 
σφαλμάτων και τον τρόπο ελέγχου των τελευταίων συναγερμών που έχουν συμβεί. 

7.1 Η ενισχυτική μονάδα είναι off 

Αίτιο Διορθωτική ενέργεια 

Διακοπής της παροχής 
τροφοδοσίας 

Αποκαταστήστε την παροχή ρεύματος 

Διακόπτης σε θέση OFF Γυρίστε το διακόπτη στο ON 

7.2 Ο κινητήρας δεν ξεκινά 

Αίτιο Διορθωτική ενέργεια 

Διακοπής της παροχής 
τροφοδοσίας 

Αποκαταστήστε την παροχή ρεύματος 

Η προστασία από τη θερμική 
υπερφόρτιση του κινητήρα έχει 
ενεργοποιηθεί 

Εξουδετερώστε το σφάλμα και επαναφέρετε τον διακόπτη  

Ο κινητήρας (περιέλιξη) είναι 
ελαττωματικός 

Ελέγξτε και επισκευάστε ή αντικαταστήστε τον κινητήρα 

7.3 Συχνές εκκινήσεις και διακοπές 

Αίτιο Διορθωτική ενέργεια 

Διαφραγματική δεξαμενή πίεσης 
ελαττωματική 

Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τη διαφραγματική δεξαμενή πίεσης  

Εσφαλμένη προφόρτιση της 
διαφραγματικής δεξαμενής πίεσης 

Ρυθμίστε τη νέα τιμή προφόρτισης της πίεσης σύμφωνα με την ηλεκτρική 
αντλία και την επιθυμητή τιμή ρύθμισης 

Η τιμή προφόρτισης της 
διαφραγματικής δεξαμενής πίεσης 
είναι μηδέν 

Η διαφραγματική δεξαμενή πίεσης πρέπει να είναι προ-φορτισμένη 
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7.4 Η ταχύτητα της ηλεκτρικής αντλίας αυξάνεται και μειώνεται χωρίς 
διακοπή και χωρίς κατανάλωση νερού (χρήση κλειστή) 

Αίτιο Διορθωτική ενέργεια 

Απώλεια νερού από την 
αντεπίστροφη βαλβίδα 

Ελέγξτε το υδραυλικό σύστημα και τη βαλβίδα 

Η διαφραγματική δεξαμενή πίεσης 
είναι κατεστραμμένη ή 
υποβαθμισμένη  

Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τη διαφραγματική δεξαμενή πίεσης  

7.5 Ο κινητήρας λειτουργεί αλλά δεν παρέχεται νερό 

Αίτιο Διορθωτική ενέργεια 

Δεν υπάρχει νερό στην πλευρά 
αναρρόφησης ή στο εσωτερικό της 
ηλεκτρικής αντλίας 

1. Γεμίστε (προετοιμάστε) την ηλεκτρική αντλία ή το σωλήνα αναρρόφησης  
2. Ανοίξτε τις on-off βαλβίδες 

Αέρας μέσα στο σωλήνα 
αναρρόφησης ή στην ηλεκτρική 
αντλία 

1. Εξαερώστε την ηλεκτρική αντλία 
2. Ελέγξτε τις συνδέσεις αναρρόφησης 

Απώλεια πίεσης στην πλευρά 
αναρρόφησης 

Ελέγξτε το NPSH και, εάν είναι απαραίτητο, τροποποιήστε το σύστημα 

Η βαλβίδα αντεπιστροφής έχει 
μπλοκαριστεί Καθαρίστε τη βαλβίδα. 

Φραγμένος σωλήνας Καθαρίστε το σωλήνα. 

7.6 Απώλεια νερού από την ηλεκτρική αντλία 

Αίτιο Διορθωτική ενέργεια 

Μηχανική στεγανοποίηση 
φθαρμένη ή χαλασμένη 

Αντικαταστήστε τη μηχανική στεγανοποίηση 

Αδικαιολόγητη μηχανική 
καταπόνηση στην ηλεκτρική αντλία 

Στηρίξτε τους σωλήνες 

7.7 Πολύ θορυβώδες 

Αίτιο Διορθωτική ενέργεια 

Επιστροφή νερού όταν η ηλεκτρική 
αντλία δεν λειτουργεί 

Ελέγξτε την αντεπίστροφη βαλβίδα 

Σπηλαίωση Ελέγξτε την αναρρόφηση 

Η περιστροφή της ηλεκτρικής 
αντλίας παρεμποδίζεται 

Ελέγξτε για αδικαιολόγητη μηχανική καταπόνηση στην ηλεκτρική αντλία  
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7.8 Η ενισχυτική μονάδα δεν παράγει την απαιτούμενη πίεση 

Αίτιο Διορθωτική ενέργεια 

Βαλβίδες οn-off κλειστές Ανοίξτε τις βαλβίδες. 

Υπάρχει αέρας στον σωλήνα 
αναρρόφησης.  

1. Εξαλείψτε τον αέρα 
2. Ετοιμάστε τις ηλεκτρικές αντλίες 

Υπερβολικά αρνητικό ύψος 
αναρρόφησης 

Μειώστε το αρνητικό ύψος αναρρόφησης 

Υπερβολική απώλεια πίεσης στην 
πλευρά αναρρόφησης 

Αυξήστε τη διάμετρο των σωλήνων 

Ελαττωματική ποδοβαλβίδα 
ελέγχου 

Αντικαταστήστε την ποδοβαλβίδα 

Υπερβολική απώλεια πίεσης στους 
σωλήνες παροχής και/ή στη 
βαλβίδα 

Μειώστε την απώλεια νερού 

 
 

7.9 Απενεργοποίηση του κύριου συστήματος προστασίας (ασφάλειες) 

Αίτιο Διορθωτική ενέργεια 

Βραχυκύκλωμα 1. Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων 
2. Ελέγξτε τον μετατροπέα συχνότητας 

7.10 Απενεργοποίηση της προστασίας διαφορικού 

Αίτιο Διορθωτική ενέργεια 

Βλάβη κινητήρα Αντικαταστήστε τον κινητήρα 

Το καλώδιο τροφοδοσίας του 
κινητήρα είναι ελαττωματικό ή 
φθαρμένο 

Αντικαταστήστε το καλώδιο 

Διαφορικός διακόπτης μη 
σύμφωνος με τις προδιαγραφές 

Αντικαταστήστε το διαφορικό διακόπτη 

Διαφορικό ρεύμα είναι πολύ υψηλό Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να τροποποιήσετε το 
ηλεκτρικό σύστημα 

7.11 Η ηλεκτρική αντλία λειτουργεί με μέγιστη ταχύτητα χωρίς να 
σταματάει 

Αίτιο Διορθωτική ενέργεια 

Το setpoint πίεσης δεν είναι 
κατάλληλο για το σύστημα (η τιμή 
είναι υψηλότερη από την πίεση που 
μπορεί να δώσει η ηλεκτρική 
αντλία) 

Ρυθμίστε το νέο setpoint σύμφωνα με την απόδοση της ηλεκτρικής αντλίας  

Ο αισθητήρας δεν είναι 
συνδεδεμένος ή έχει υποστεί ζημιά 

Ελέγξτε την υδραυλική και ηλεκτρική σύνδεση του αισθητήρα  
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7.12 Λειτουργεί μόνο μία ηλεκτρική αντλία 

Αίτιο Διορθωτική ενέργεια 

Οι ηλεκτρικές αντλίες έχουν 
διαφορετικές ρυθμίσεις 

1. Ελέγξτε το μετατροπέα συχνότητας 
2. Ελέγξτε τη σειριακή σύνδεση μεταξύ των δύο μετατροπέων συχνότητας  

7.13 Υπάρχει ζήτηση νερού αλλά η ηλεκτρική αντλία δεν ξεκινά να 
λειτουργεί 

Αίτιο Διορθωτική ενέργεια 

Το setpoint έχει τεθεί στο μηδέν  1. Ελέγξτε το μετατροπέα συχνότητας 
2. Θέστε το setpoint 
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8 Τεχνικά στοιχεία   
Πίνακας 2: Ηλεκτρικές, περιβαλλοντικές προδιαγραφές και προδιαγραφές εγκατάστασης, ενισχυτικής 
μονάδας σε κανονική έκδοση 

 Μοντέλο ενισχυτικής μονάδας (booster) 

Τροφοδοσία πίνακα ελέγχου M2 T3 T4 

Είσοδος 

Συχνότητα εισόδου [Hz] 50/60 ± 2 

Κύρια τροφοδοσία LN L1 L2 L3 

Ονομαστική παροχή τάσης στον πίνακα ελέγχου 
[V] 

230 ± 10% 230 ± 10% 400 ± 10% 

Μέγιστο Συνεχές Ρεύμα Εισόδου [A] Ανατρέξτε στα στοιχεία πινακίδας του πίνακα ελέγχου 

Μέγιστη ισχύς του πίνακα ελέγχου [kW] Ανατρέξτε στα στοιχεία πινακίδας του πίνακα ελέγχου 

Έξοδος 

Min-max ταχύτητα για ηλεκτρική αντλία [rpm] 800 έως 3600 

Ρεύμα διαρροής για inverter [mA] < 3,5 

Εφεδρική I/O + 15VDC τροφοδοτικό [mA] Imax < 40 

Σφάλμα σήματος ρελέ  1 x NO Vmax < 250 [VAC] , Imax 
< 2 [A] 

1 x NO Vmax < 250 [VAC] , Imax < 2 [A] 

Ρελέ κατάστασης κινητήρα  - 1 x NO Vmax < 250 [VAC] , Imax < 2 [A] 

Ακουστική πίεση LpA [dB(A)] @ [rpm] <62 @3000 
<66 @3600 

Κλάση προστασίας IP 55, Στεγανότητα Τύπου 1 
Προστατεύστε το προϊόν από το άμεσο ηλιακό φως και τη 

βροχόπτωση 

Θερμοκρασία νερού [°C] /[°F] 0÷80 / 32÷176 

Σχετική υγρασία σε σχέση με τη θερμοκρασία 
λειτουργίας [°C] / [°F] 

5% - 50% RH @ 40 / 104 
5% - 90% RH @ 20 / 68 

Σχετική υγρασία για αποθήκευση 5% ÷ 95% RH 

Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] /[°F] -25÷65 / -13÷149 

Θερμοκρασία λειτουργίας 
[°C] /[°F] 

-20÷40 / -4÷104 

Εγκατάσταση σε ύψος από την επιφάνεια της 
θάλασσας [m] / [ft] 

< 1000 / 3280 
Η μείωση μπορεί να συμβεί σε μεγαλύτερα υψόμετρα 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας [bar] 8, 10 ή 16, ανάλογα με τον τύπο της ηλεκτρικής αντλίας. 
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης, Λειτουργίας και 

Συντήρησης της ηλεκτρικής αντλίας στην περιοχή Smart Pump 
Range. 

Ελάχιστη πίεση εισόδου [bar] Σύμφωνα με την καμπύλη NPSH με περιθώριο τουλάχιστον 0,5 m 
για νερό χωρίς αέρα 

Μέγιστη πίεση εισόδου [bar] Βεβαιωθείτε ότι η πίεση εισόδου και η πλησιέστερη πίεση 
παράδοσης δεν υπερβαίνουν τη μέγιστη πίεση λειτουργίας 

Γενικά στοιχεία της ηλεκτρικής αντλίας Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης, Λειτουργίας και 
Συντήρησης της ηλεκτρικής αντλίας στην περιοχή Smart Pump 

Range. 

Διαφραγματική δεξαμενή πίεσης [bar] Ανατρέξτε στο στάνταρ Εγχειρίδιο Εγκατάστασης, Λειτουργίας 
και Συντήρησης για τη διαφραγματική δεξαμενή πίεσης. Οι 

εγκατεστημένες διαφραγματικές δεξαμενές πίεσης μπορούν να 
περιορίσουν τη θερμοκρασία και την πίεση λειτουργίας της 

ενισχυτικής μονάδας 
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8.1 Διαστάσεις και βάρη 

 Ενισχυτική μονάδα (Booster): ανατρέξτε στον τεχνικό κατάλογο ή επικοινωνήστε με την Xylem 
ή τον εξουσιοδοτημένο διανομέα. 

 Ηλεκτρικές αντλίες της σειράς Smart Pump Range: ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης, 
Λειτουργίας και Συντήρησης. 

9 Δηλώσεις 
9.1 Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ (Μετάφραση) 

Η Xylem service italia s.r.l., με κεντρικά γραφεία στην οδό Via Vittorio Lombardi 14 - 36075 
Montecchio Maggiore VI - Italy, με το παρόν δηλώνει ότι το προϊόν: 

Μονάδα άντλησης με ηλεκτρικές αντλίες με ενσωματωμένη μονάδα μεταβλητής ταχύτητας 
(ανατρέξτε στην ετικέτα στην πρώτη σελίδα) 

πληροί τις σχετικές διατάξεις των ακολούθων Ευρωπαϊκών Οδηγιών: 

 Μηχανήματα 2006/42/ΕΚ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - φυσικό ή νομικό πρόσωπο με εξουσιοδότηση για 
τη σύνταξη τεχνικού αρχείου: Xylem Service Italia S.r.l.) 

και των παρακάτω τεχνικών προτύπων: 

 EN 809:1998+A1:2009,  

 EN 60204-1:2006+A1:2009 

Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Διευθυντής Μηχανικής και Έρευνας 
και Ανάπτυξης) 

 

αναθ.00  

9.2 Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ (Αρ. EMCD23) 

1. Μοντέλο συστήματος/Προϊόν:  
βλ. αυτοκόλλητο στην πρώτη σελίδα 

2. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:  
Xylem Service Italia S.r.l. 
Via Vittorio Lombardi 14 
36075 Montecchio Maggiore VI 
Italy 

3. Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με μοναδική ευθύνη του κατασκευαστή. 
4. Αντικείμενο της δήλωσης: 

Μονάδα άντλησης με ηλεκτρικές αντλίες με ενσωματωμένη μονάδα μεταβλητής ταχύτητας 
(ανατρέξτε στην ετικέτα στην πρώτη σελίδα) 

5. Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω συμμορφώνεται με τη σχετική 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης: 
Οδηγία 2014/30/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) 

6. Οι αναφορές στα σχετικά ενωσιακά πρότυπα εναρμόνισης που χρησιμοποιούνται ή αναφορές 
σε άλλες τεχνικές προδιαγραφές, σε σχέση με το ποια συμμόρφωση δηλώνεται: 
EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-3:2007+A1:2011 

7. Κοινοποιημένο όργανο: - 
8. Πρόσθετες πληροφορίες: 

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος της: Xylem Service Italia S.r.l. 
Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Διευθυντής Μηχανικής και Έρευνας 
και Ανάπτυξης) 

 

αναθ.00  

Lowara είναι εμπορικό σήμα της Xylem Inc. ή των θυγατρικών της. 



 

 

Xylem Service Italia S.r.l. 
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www.xyleminc.com/brands/lowara 
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