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1 Juhised ja ohutus   
1.1 Sissejuhatus 

Kasutusjuhendi eesmärk 

Kasutusjuhendi eesmärgiks on anda vajalikku teavet järgmistel teemadel. 

 Paigaldus 

 Töö 

 Hooldus 

 

ETTEVAATUST: 

Enne toote paigaldamist ja kasutamist veenduge, et oleksite kasutusjuhendi läbi lugenud ja 
saaksite selle kõikidest osadest täielikult aru. Toote ebaõige kasutamine võib põhjustada 
kehavigastusi ja tekitada varalist kahju, samuti garantii kehtivuse lõpetada. 

 

 MÄRKUS: 

Käesolev juhend on toote lahutamatu osa. See peab alati olema kasutajale kättesaadav ja toote 
läheduses hästi hoitud. 

1.2 Ohutus 

1.2.1 Ohutustasemed ja ohutustähised 

Enne toote kasutamist veenduge, et oleksite järgnevate ohtude vältimiseks hoolikalt lugenud 
edasisi hoiatusi, saaksite neist aru ja peaksite neist kinni. 

 Vigastused ja terviseriskid 

 Toote kahjustamine 

 Toote rike 

Ohutasemed 

Ohutase Näit 

 

OHT: 
 

 

See märgib ohtlikku olukorda, mis põhjustab tõsiseid vigastusi või isegi 
surma, kui seda ära ei hoita. 

 

HOIATUS: 
 

 

See märgib ohtlikku olukorda, mis võib põhjustada tõsiseid vigastusi või 
isegi surma, kui seda ära ei hoita. 

 

ETTEVAATUST: 
 

 

See märgib ohtlikku olukorda, mis võib põhjustada kergeid või keskmise 
astme vigastusi, kui seda ära ei hoita. 

 MÄRKUS: 
 

 

See märgib olukorda, mis võib põhjustada kahju varale, kuid mitte 
inimestele, kui seda ära ei hoita. 
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Erisümbolid 

Mõned ohukategooriad on tähistatud erisümbolitega, mille leiate järgnevast tabelist. 

Sümbol Kirjeldus 

 

Elektrilöögi oht 

 

Magnetiline oht 

 

Kuuma pinna oht 

 

Ioniseeriva kiirguse oht 

 

Võimaliku plahvatuskeskkonna oht (EÜ ATEX-direktiiv) 

 

Sisselõike- ja marrastusoht 

 

Muljumisoht (jäsemed) 

Muud sümbolid 

Sümbol Kirjeldus 

 

Kasutaja 
Üksikasjalik teave toote kasutajatele. 

 

Paigaldaja / hooldustehnik 
Üksikasjalik teave toote süsteemi paigaldamise eest 
vastutavale personalile (hüdraulika- ja/või elektrisüsteem) ja 
hooldustoiminguteks. 

1.2.2 Kasutaja ohutus 

Järgige rangelt kehtivaid tervise- ja ohutuseeskirju. 

 

HOIATUS: 

Seda toodet tohivad kasutada vaid väljaõppinud kasutajad. 

Lisaks muude kohalike eeskirjade sätetele on väljaõppinud personal käesoleva juhendi 
tähenduses isikud, kes oma kogemuse või väljaõppe tõttu on võimelised ära tundma mis tahes 
riske ja vältima ohte toote paigaldamise, kasutamise ja hooldamise ajal. 
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Kogenematud kasutajad 

 

HOIATUS: 

EUROOPA LIIDUS 

 Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning vähenenud füüsiliste, 
sensoorsete või vaimsete võimetega isikud, samuti isikud, kellel puuduvad kogemused või 
teadmised, kui neil on järelevalve või neid juhendatakse seadet ohutul viisil kasutama ja nad 
mõistavad kaasnevaid ohte.  

 Lapsed ei tohi seadmega mängida.  

 Ilma järelevalveta ei tohi lapsed teostada puhastust ja kasutajahooldust. 
TEISTES RIIKIDES 

 See seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ega vähenenud füüsiliste, sensoorsete või 
vaimsete võimetega või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikutele, välja arvatud juhul, kui 
neil on järelevalve või juhendab neid seadme kasutamisel nende ohutuse eest vastutav isik. 

 Lapsi tuleb valvata tagamaks, et nad ei mängi tootega. 

1.2.3 Üldised ohutuseeskirjad 

 

HOIATUS: 

 Hoidke tööpiirkond alati puhas. 

 Osutage tähelepanu tööpiirkonnas gaasist ja aurudest tekkivatele ohtudele. 

 Arvestage alati uppumise, elektriõnnetuste ja põletusvigastuste ohuga. 
 

 

OHT: Elektrilöögi oht 

 Vältige kõiki elektrilisi ohte; arvestage elektrilöögi ja kaarlahenduse ohuga. 

 Mootorite tahtmatu pöörlemine tekitab pinget ja võib seadmele laengu anda, põhjustades 
surma, tõsiseid vigastusi või seadmestiku kahjustusi. Veenduge, et tahtmatu pöörlemise 
vältimiseks oleksid mootorid blokeeritud. 

Magnetväljad 

Rootori eemaldamine ja paigaldamine mootori kestas tekitab tugeva magnetvälja. 

 

OHT: Magnetiline oht 

Magnetväli võib olla ohtlik kõikidele, kes kannavad stimulaatoreid või muid magnetväljadele 
tundlikke meditsiiniseadmeid. 

 

 MÄRKUS 

Magnetväli võib tõmmata rootori pinnale metalliprahti, põhjustades sellele kahjustusi. 

Elektriühendused 

 

OHT: Elektrilöögi oht 

 Vooluvõrku ühendamise peab teostama elektrik, kes vastab kehtivates eeskirjades toodud 
tehnilistele-professionaalsetele nõuetele. 

Ettevaatusabinõud enne tööd 

 

HOIATUS: 

 Paigaldage tööpiirkonna ümber sobilik tõke, näiteks kaitsepiire. 

 Veenduge, et kõik ohutuspiirded oleks kohal ja kinnitatud. 

 Veenduge, et teil oleks taandumiseks vaba tee. 

 Veenduge, et toode ei saaks veereda või ümber kukkuda ega vigastada inimesi või kahjustada 
vara. 

 Veenduge, et tõsteseadmestik oleks heas korras. 

 Vajaduse korral kasutage tõsterakist, turvatrossi ja hingamisseadet. 
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 Enne survetõstepumba komplekti komponentide käsitsemist laske neil kõigil jahtuda. 

 Veenduge, et toode oleks põhjalikult puhastatud. 

 Enne elektripumba hooldamist tuleb elektritoide lahti ühendada ja blokeerida. 

 Enne keevitamist või elektriliste käsitööriistade kasutamist kontrollige plahvatusohtu. 

Ettevaatusabinõud töö ajal 

 

HOIATUS: 

 Ärge kunagi töötage üksi. 

 Kandke alati isikukaitsevahendeid. 

 Kasutage alati sobilikke tööriistu. 

 Tõstke toodet alati selle tõsteseadisest. 

 Hoidke eemale rippuvatest raskustest. 

 Hoiduge äkilise käivitumise ohu eest, kui tootel kasutatakse automaatset tasemekontrolli. 

 Hoiduge käivitusjõnksatuse eest, mis võib olla jõuline. 

 Elektripumba lahtivõtmise järel loputage komponendid vees. 

 Ärge ületage elektripumba maksimaalset töörõhku. 

 Kui survetõstepumba komplekt on rõhu all, ärge avage mis tahes õhutus- või äravooluklappi 
ega eemaldage korke. 

 Enne elektripumba lahtivõtmist, korkide eemaldamist või torustiku lahtiühendamist veenduge, 
et elektripump oleks süsteemist isoleeritud ja kogu rõhk oleks välja lastud. 

 Ärge kunagi käitage elektripumpa ilma korralikult paigaldatud sidestuse kaitseta. 

Kokkupuute korral keemiliste ainete või ohtlike vedelikega 

Järgige neid protseduure kemikaalide või ohtlike vedelike sattumisel silma või nahale. 

Seisund Tegevus 

Kemikaalid või ohtlikud 
vedelikud silmades 

1. Hoidke oma silmalauge sõrmedega jõuga avatuna. 
2. Loputage silmi silmadušši või voolava veega vähemalt 15 minutit.  
3. Pöörduge arsti poole. 

Kemikaalid või ohtlikud 
vedelikud nahal 

1. Eemaldage saastunud riided. 
2. Peske nahka seebi ja veega vähemalt 1 minut. 
3. Vajaduse korral pöörduge arsti poole. 

1.2.4 Keskkonnakaitse 

Pakendi ja toote kasutuselt kõrvaldamine 

Järgige sorditud jäätmete kasutuselt kõrvaldamist puudutavaid kehtivaid seaduseid. 

1.2.5 Ioniseerivast kiirgusest mõjutatud kohad 

 

HOIATUS: Ioniseeriva kiirguse oht 

Kui toode on ioniseerivast kiirgusest mõjutatud, rakendage inimeste kaitseks vajalikke 
ohutusmeetmeid. Kui toodet on vaja edasi saata, teavitage vastavalt vedajat ja vastuvõtjat, et 
sobilikud ohutusmeetmed saaks kasutusele võetud. 

1.3 Varuosad 

Võttes ühendust Xylemi või volitatud edasimüüjaga tehnilise informatsiooni või varuosade 
saamiseks, andke alati teada toote tüüp ja kood. 

1.4 Toote garantii 

Teavet garantii kohta vaadake ostu-müügilepingu dokumentatsioonist.  



et – Originaaljuhiste tõlge 
 

9 

2 Transport ja hoiustamine   
Pakendi kontrollimine 

1. Kontrollige, et kogus, kirjeldused ja tootekoodid vastaks tellimusele. 
2. Kontrollige pakendit kahjustuste ja puuduvate komponentide osas. 
3. Koheselt avastatavate kahjustuste ja puuduvate osade korral: 

 võtke kaup vastu tingimuslikult, märkides mis tahes puudused veodokumentatsioonile või 

 ärge võtke kaupa vastu, märkides põhjuse veodokumentatsioonile. 
Mõlemal juhul võtke kohe ühendust Xylemi või volitatud edasimüüjaga, kellelt toode osteti. 

Toote lahtipakkimine ja ülevaatus 

1. Eemaldage tootelt pakkematerjalid. 
2. Eemaldage tootelt kinnituskruvid ja/või lõigake lahti rihmad, kui need on paigaldatud. 

 

ETTEVAATUST: Sisselõike- ja marrastusoht 

Kandke alati isikukaitsevahendeid. 

3. Kontrollige toote terviklikkust veendumaks, et poleks puuduvaid komponente. 
4. Kahjustuste või puuduvate komponentide korral võtke kohe ühendust Xylemi või volitatud 

edasimüüjaga. 

2.1 Survetõstepumba komplekti käsitsemine 

Survetõstepumba komplekt tuleb rakmesse panna ja seda tuleb tõsta, nagu näidatud joonisel 1. 

 

HOIATUS: Muljumisoht (jäsemed) 

 Toode ja selle komponendid võivad olla rasked, esineb muljumise oht. 

 Kandke alati isikukaitsevahendeid. 

 Toote ja selle komponentide käsitsi laadimine peab vastama „koorma käsitsi laadimisele“ 
kehtivatele eeskirjadele, et vältida selgoo vigastusohtu põhjustavaid ebasoovitavaid 
ergonoomilisi olukordi. 

 Kasutage kraanasid, köisi, tõsterihmu, konkse ja klambreid, mis vastavad kehtivatele 
eeskirjadele ja on kasutusotstarbeks sobilikud. 

 Veenduge, et rakmed ei kahjustaks survetõstepumba komplekti. 

 Tõstetoimingute ajal vältige alati äkilisi liigutusi, mis võivad koorma stabiilsust mõjutada. 

 Käsitsemise ajal vältige inimeste ja loomade vigastamist ja/või vara kahjustamist. 
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Joonis 1: tõstmine 

2.2 Hoiustamine 

Toodet tuleb hoida: 

 kaetud ja kuivas kohas; 

 eemal soojusallikatest; 

 kaitstuna mustuse eest; 

 kaitstuna vibratsiooni eest; 

 ümbritseval temperatuuril vahemikus –25°C kuni +55°C (–13°F kuni 131°F) ja suhtelises 
niiskuses 5% kuni 95%. 

 

MÄRKUS: 

 Ärge asetage tootele raskeid esemeid 

 Kaitske toodet kokkupõrgete eest. 
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3 Tehniline kirjeldus   
3.1 Nimetus 

Survetõstepumba komplekt sisaldab ühte (SMB10) või mitut identset reguleeritava kiirusega 
vertikaalset või horisontaalset, mitmeastmelist, mitte ise-eeltäituvat, paralleelselt ühendatud 
elektripumpa (SMB20, SMB30). 

Elektripumbad on paigaldatud ühisele alusele koos imi- ja survetoru, sulgeklappide, 
tagasilöögiklappide, manomeetri, rõhu saatjate ning ühe- või kolmefaasilise juhtpaneeliga. Ühe 
elektripumbaga (SMB10) survetõstepumba komplekt ei hõlma juhtpaneeli ja sellel ei pruugi olla 
alust.  
Survetorustikul on 1" liitmikud sulgeklapiga diafragma survemahutite paigaldamiseks. Torustik 
vajab sarnaselt mahutitele sobivat toestust. 
Paigaldada on võimalik ja torustikuga ühendada täiendavaid diafragma survemahuteid. 

3.2 Andmesildid 

Andmesilt on märgis, mis näitab: 

 toote peamisi üksikasju; 

 identifitseerimiskoodi. 

Tüübikinnitus ja sertifikaadid 

Tüübikinnitusi vaadake survetõstepumba komplekti andmesildilt: 

 vaid  

3.2.1 Survetõstepumba komplekt 

Survetõstepumba komplekti andmesilt 

 

Joonis 2: Survetõstepumba komplekti andmesilt 
 

1. Survetõstepumba komplekti kood 
2. Survetõstepumba komplekti määratluse kood 
3. Elektripump 
4. Rõhuhoidepump 
5. Seerianumber (kuupäev + jooksev number) 

 
 

Survetõstepumba komplekti määratluse kood 

 

Joonis 3: Survetõstepumba komplekti määratluse kood 
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1. Seeria SMB 

2. Elektripumpade arv [10] = üks elektripump 
[20] = kaks elektripumpa 
[30] = kolm elektripumpa 

3. Tagasilöögiklapp [_] = survepool 
[RA] = imipool 

4. Joogiveeseadme sertifikaat A = WRAS, ACS, M.D.174 
B = ACS, M.D.174 
Z = kolmanda osapoole poolt sertifitseerimata 

5. e-SM-i elektripump SVE 
VME 
HME 

6. Juhtpaneeli toiteallikas [M2] = ühefaasiline, 1 x 230 V 
[T3] = kolmefaasiline, 3 x 230 V 
[T4] = kolmefaasiline, 3 x 400 V 

7. Materjali versioon [__] = standardkomponent 
[A304] = AISI 304 eriversioon 
[B304] = AISI 304 eriversioon 
[C304] = AISI 304 eriversioon 
[A316] = AISI 316 eriversioon 
[B316] = AISI 316 eriversioon 
[C316] = AISI 316 eriversioon 

8. Valikuline [PA] = minimaalse rõhu lüliti imitorustikul kuivalt töötamise vältimiseks.  
[WM] = seinapaigaldusega juhtpaneel; kaablid pikkusega L = 5 m 

MÄRKUS: Lisateavet vt B/W kataloogist. 

3.2.2 Jaotuskilp 

Juhtpaneeli andmesilt 

 
Joonis 4: Juhtpaneeli andmesilt 

 

1. Juhtpaneeli määratluse kood 
2. Juhtpaneeli kood 
3. Nimipinge 
4. Nimivool 
5. Seerianumber (kuupäev + jooksev number) 
6. Kaitseklass 
7. Nimisagedus 
8. Lühiühenduse vool 
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3.3 Konstruktsioon ja paigutus 

Survetõstepumba komplekt standardse konfiguratsiooniga 

 

Joonis 5: Survetõstepumba komplekt 
 

Asukoha 
number 

Kirjeldus Kogus 

1. Jaotuskilp 1 

2. E-seeria elektripumbad (e-SM-i seadmed) n 

3. Alus  1 

4. Täitmise ühendus 1 

5. Vibratsioonivastane tugijalg 2 x n 

6. Imitorustik 1 

7. Sulgeklapp imitorul n 

8. Tagasilöögiklapp  n 

9. Sulgeklapp survetorul n 

10. Rõhuandur n 

11. Manomeeter 1 

12. Diafragma survemahuti ühendus 1/2/3 

13. Survetorustik 1 

14. Paigalduskonsool 1 

Sagedusmuundur 

Vaadake nutipumpade tootevalikus elektripumpade paigaldamis-, käitamis- ja hooldamisjuhendit.  
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3.4 Sihtotstarve 

Selle toote otstarve on pumbata: 

 külma vett; 

 kuuma vett. 

Alati tuleb järgida peatükis „Tehnilised andmed“ esitatud piirmäärasid. 

SMB survetõstepumba komplekti paigaldatud reguleeritava kiirusega elektripumbad sobivad 
järgmisteks rakendusteks.  

 Surve, taseme ja voolu reguleerimiseks (avatud süsteemid).  

 Üksiku või mitme elektripumbaga niisutussüsteemidele.  

3.4.1 Rakenduste valikud 

Käivitaja (püsikiirus) 

Seade toimib käivitajana vastavalt kiiruse seadepunktile, seda tehakse läbi kasutajaliidese, 
vastava analoogsisendi või ühendussiini. 

Kontroller (pidev surve) 

See režiim on seatud vaikimisi töörežiimiks ja seda kasutatakse ühe elektripumbaga töötavate 
seadmete puhul. 

Kaskaad-seeria/kaskaad-sünkroonne 

Seadmed ühendatakse RS485 liidese kaudu ja need vahetavad teavet etteantud protokolliga. 
Mitme pumbaga süsteemis kasutatavate erinevate seadmete kombinatsioon oleneb süsteemi 
nõuetest. 
Kõiki elektripumpasid saab käitada kaskaad-seeria režiimis (mitme pumba süsteemide 
vaikerežiim) ja ka sünkroonses režiimis. Kui üks seade tõrgub, võib survetõstepumba komplekti 
iga elektripump muutuda juhtivaks pumbaks ja juhtimise üle võtta. 

3.5 Sobimatu kasutus 

Toodet ei tohi kasutada suletud ahelaga süsteemides, kus rõhu erinevust süsteemi kahe punkti 
(tavaliselt survetõstepumba komplekti surve- ja imipunkt) vahel juhivad kaks andurit eesmärgiga 
hoida seda ühtlasena. 

  



et – Originaaljuhiste tõlge 
 

15 

4 Paigaldus  
4.1 Mehaaniline paigaldus 

4.1.1 Paigaldamise ala 

 

OHT: Võimaliku plahvatuskeskkonna oht 

Survetõstepumba komplekti käitamine plahvatusohtlikus või süttivate tolmudega (nt puidutolm, 
jahu, suhkrud ja teraviljad) keskkonnas on rangelt keelatud. 

 

 

HOIATUS: 

 Kandke alati isikukaitsevahendeid. 

 Kasutage alati sobilikke tööriistu. 

 Valides paigaldamise ala ja ühendades seadet hüdraulilise ja elektritoite allikatesse, järgige 
rangelt vastavaid eeskirju. 

 Veenduge, et seadme kaitsetase välismõjude vastu (IP 55, tüüp 1) sobiks 
paigalduskeskkonda. 

 

 

ETTEVAATUST: 

 Sisendi kaitse: kaitseindeksi IP55 (tüüp 1) tagamiseks veenduge, et seade oleks õigesti 
suletud. 

 Enne klemmikarbi kaane avamist veenduge, et seadmes poleks vett. 

 Veenduge, et kõik kasutamata läbiviiktihendid ja kaabliavad oleks õigesti tihendatud. 

 Veenduge, et plastkate oleks õigesti suletud. 

 Ärge jätke klemmikarpi katteta, sest tekib oht kahjustusteks saastumise tõttu. 

 Veenduge, et elektripaneel oleks õigesti suletud. 

Survetõstepumba komplekti paigaldamine välitingimustesse 

Survetõstepumba komplekti paigaldamisel välitingimustesse tagage sobilik kate (vt näidet 
joonisel 6). Kate peab olema piisavalt suur, et tagada survetõstepumba komplekti kaitse lume, 
vihma ja otsese päikesevalguse eest. 

 

Joonis 6: Survetõstepumba komplekti paigaldamine välitingimustesse 
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4.1.2 Mehaanilise paigalduse suunised 

 Nooled elektripumba korpusel märgivad voolu- ja mootori pöörlemise suunda. 

 Mootori standardne pöörlemise suund on päripäeva (vaatesuunast ventilaatori kattele). 

 Paigaldage survetõstepumba komplekt hea ventilatsiooniga ruumi, tagades nii külgedel kui ka 
ees piisavalt vaba ruumi (vähemalt 0,5 m) hoolduse jaoks. Lisaks tuleb tagada 0,5 m vaba 
ruumi survetõstepumba komplekti kõige kõrgema punkti kohal. 

 Paigutage survetõstepumba komplekt tasasele ja kindlale pinnale ilma seda fikseerimata. 

 Paigaldage torudele kompensaatorid ja sobivad toed, et neid koormuse eest kaitsta (vt joonist 
7). Torude ja survemahutite mass suureneb, kui need veega täituvad. Enne komplekti 
käivitamist veenduge, et kõik kasutamata liited oleks suletud ja tugevalt kinnitatud. 

 

Joonis 7: survetõstepumba komplekti mehaaniline paigaldamine 

4.2 Hüdrauliline paigaldus 

Joonised 8 ja 9 kujutavad vastavalt üksiku pumba ja mitme pumba süsteemi. 

 

Joonis 8: üksiku elektripumba süsteem 
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Joonis 9: mitme pumba süsteem 
 

1. e-SM-i elektripump koos mootoriga 
2. Diafragma survemahuti 
3. Jaotuskilp 

4. Sulgeklapp 
5. Tagasilöögiklapp 
6. Madalvee reguleerimine 

7. Manomeeter 
8. Rõhuandur 
9. Tühjenduskraan 

4.2.1 Hüdraulilise paigalduse suunised 

 Paigaldage survetõstepumba komplekt vastavalt süsteemi vee vooluhulgale. 

 Nooled elektripumba korpusel näitavad voolu- ja pöörlemise suunda. 

 Imikõrguse süsteemi korral paigaldage põhjaklapp. 

 Paigaldage sulgeklapp vahetult survetõstepumba komplektist allavoolu. 

 Paigaldage katsete jaoks äravooluklapp, kui survetõstepumba komplekti kõrval ei ole klappi. 

 Survetõstepumba komplektiga ühendatud torud peavad olema piisava suurusega (võimaluse 
korral vastavalt torustiku läbimõõdule). Saate kasutada torustiku mõlemat otsa, kuid ärge 
unustage kasutuseta otsa sulgeda. 

 Imitoru ja põhjaklapi suurus peab olema selline, mis väldib liigset koormuse kadu ja selle 
tagajärjel tekkida võivat kavitatsiooni. 

Diafragma survemahuti 

Elektripumba survepoolel on membraaniga paisupaak, mis võimaldab torustikus survet säilitada, 
kui survetõstepumba komplekti ei kasutata. Diafragma survemahuti seiskab elektripumba 
nõudluse puudumisel ja vähendab kogust mahutis vastavalt tarbimise vajadustele. 
Valige süsteemi rõhule vastav diafragma survemahuti. 
Reguleeritava kiirusega survetõstepumba komplekt on võimeline töötama tavapärastest 
süsteemidest väiksemate diafragma survemahutitega. Diafragma survemahuti, mille mahutavus 
liitrites võrdub umbes 10%-ga üksiku elektripumba vooluhulgast, väljendatud liitrites minutis 
kohta. Vajaliku veehulga saab jaotada mitme mahuti vahel. 
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4.3 Elektriline paigaldus  

 

OHT: Elektrilöögi oht 

Ühenduse vooluvõrku peab teostama elektrik, kes vastab kehtivates eeskirjades toodud 
tehnilistele-professionaalsetele nõuetele. 

Elektriühenduste puhul vaadake juhtpaneelil olevat elektriskeemi. 

4.3.1 Elektrinõuded 

Kohalikud eeskirjad on järgnevalt toodud nõuete suhtes ülimuslikud. 

4.3.2 Elektriühenduste nimekiri 

Veenduge, et järgmised tingimused on täidetud. 

 Elektrijuhtmed on kaitstud kõrgete temperatuuride, vibratsioonide ja põrkumiste eest. 

 Toiteallika vool ja pinge peavad vastama juhtpaneeli sildile märgitud andmetele või 
elektripumba sildile märgitud andmetele, kui survetõstepumba komplektil ei ole juhtpaneeli. 

 Kontrollige, et toitekaabel oleks survetõstepumba komplekti nimivoolu jaoks piisava ristlõikega 
ja ühendage see juhtpaneeli õigete klemmide külge. Paneelil olevale elektriskeemile ja 
siltidele on märgitud vajalik teave ühenduse ning nõutud toiteväärtuste kohta. Ilma 
juhtpaneelita survetõstepumba komplektide puhul vaadake nutipumpade tootevalikus 
elektripumpade paigaldamis-, käitamis- ja hooldamisjuhendit. 

 Juhtpaneeli olemasolul ühendage toitekaabel: 
- ühefaasilise versiooni puhul klemmide L-N külge ja maandus klemmi PE külge; 
- kolmefaasilise versiooni puhul klemmide L1, L2 ja L3 külge ning maandus klemmi PE 

külge. 

 Kõik katmata kaablid tuleb nõuetekohaselt kaitsta. 

 Toiteallikal on kaasas: 
- suure tundlikkusega diferentsiaallüliti (30 mA) [jääkvoolu seade RCD], sobilik 

maaühenduse voolule alalisvoolu või pulseeriva alalisvoolu sisuga (soovitatav on B-tüüpi 
RCD); 

- vooluvõrgu isoleerlüliti vähemalt 3 mm kontaktivahega. 

4.3.3 Elektrilise juhtpaneeli kontrollkaart 

 MÄRKUS: 
Survetõstepumba komplekti standardsel versioonil on juhtpaneel.  
Kui survetõstepumba komplekt tarnitakse ilma juhtpaneelita, paigaldage elektripumba 
nimiandmetele vastav juhtpaneel. 
Mittesobivad kombinatsioonid ei taga survetõstepumba komplekti kaitset. 

Veenduge, et järgmised tingimused on täidetud. 

 Juhtpaneel peab kaitsma elektripumpa lühiühenduse eest. Elektripumba kaitsmiseks võib 
kasutada viiteajaga sulavkaitset või kaitselülitit (soovitatav on tüüp C mudel). 

 Elektripumbal on sisseehitatud ülekoormus- ja termokaitse. Täiendavat ülekoormuskaitset ei 
ole vaja. 

 

OHT: Elektrilöögi oht 

Veenduge enne survetõstepumba käivitamist, et survetõstepumba komplekt ja juhtpaneel oleks 
toitevõrgust isoleeritud ja neid ei saaks voolu alla seada. 
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Maandus 

 

OHT: Elektrilöögi oht 

 Enne mis tahes muude elektriühenduste loomist ühendage alati väline kaitsejuht 
maandusklemmiga. 

 Kõik elektriseadmed peavad olema maandatud, sealhulgas survetõstepumba komplekt ja selle 
seadmed. Kontrollige, et maandusklemm oleks korralikult ühendatud. 

 Kontrollige, et kaitsejuhe (maandus) oleks pikem kui faasijuhtmed; toitejuhtme tahtmatul 
lahtiühendamisel peab kaitsejuhe (maandus) olema viimane, mis klemmist lahti tuleb. 

 Maanduskaabli ühendused peavad olema võimalikult lühikesed. 

 Elektrilise müra vähendamiseks kasutage mitmekiulist kaablit. 

4.3.4 Traatide tüübid ja nimiandmed 

Juhtpaneeliga standardse versiooni puhul on survetõstepumba komplektis kaasas elektripumba 
toitekaablid ja juhtkaablid. Ilma juhtpaneelita survetõstepumba komplektis on kaasas rõhuanduri 
ühenduskaabel, kuid komplektis ei ole elektripumba toitekaableid. 
Kui elektripumba toitekaablit ja/või juhtkaableid on vaja vahetada või lisada, vaadake 
nutipumpade tootevalikus elektripumpade paigaldamis-, käitamis- ja hooldamisjuhendit. 

 Kõik kaablid peavad vastama kohalikele ja riiklikele standarditele läbilõike ja ümbritseva 
temperatuuri osas.  

 Kasutage kaableid minimaalse kuumuskindlusega +70°C (158°F).  

 Kaablid ei tohi kunagi sattuda kontakti mootori korpusega, elektripumbaga ja torustikuga. 

 Toiteallika klemmidele ja rikkesignaali releega ühendatud juhtmed (NO, C) peavad olema 
teistest tugevdatud isolatsiooniga eraldatud. 

Toiteallika ühendus 

 

HOIATUS: 

 Enne elektripumba klemmiplokiga ühenduste loomist tuleb toiteallikas lahti ühendada ja 
oodata tabelis 1 märgitud minimaalne aeg. 

 Survetõstepumba komplekti standardne versioon tarnitakse koos mootori toitekaablitega. 
Vajaduse korral asendage mootori toitekaabel kaabliga, mille ristlõige vastab elektrimootori 
maksimaalsele voolutarbele. 

Juhtkaablid 

Välised voldita kontaktid peavad sobima lülituseks < 10 V alalisvooluga. 

 MÄRKUS: 

 Paigaldage juhtkaablid eraldi toiteallika kaablitest ja rikkesignaali relee kaablist.  

 Kui juhtkaablid on paigaldatud paralleelselt toiteallika kaabli või rikkesignaali releega, peab 
vahemaa kaablite vahel ületama 200 mm.  

 Ärge laske toiteallika kaablitel lõikuda, vajaduse korral on lubatud 90° lõikenurk. 

Juhtpaneeli ühendamine 

Vaadake juhtpaneelil olevat elektriskeemi. 

Sagedusmuunduri ühendamine 

Vaadake nutipumpade tootevalikus elektripumpade paigaldamis-, käitamis- ja hooldamisjuhendit. 
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4.3.5 Kuivalt töötamise kaitse 

Standardse juhtpaneeli saab ühendada ühise ujukiga avatud mahutite puhul või minimaalse rõhu 
lülitiga imipoolel (soovitatav väärtus: 0,2–0,4 baari). Kui minimaalse rõhu tingimused taastatakse, 
käivituvad elektripumbad automaatselt. Kui kuivalt töötamise kaitset peetakse üleliigseks, ärge 
eemaldage juhtpaneelis olevalt klemmilt sillust. Klemmide õiged numbrid on märgitud juhtpaneelil 
olevale ühendusskeemile. 

 MÄRKUS: 
Survetõstepumba komplektil on tarnimisel sillus paigaldatud, mis tähendab, et kuivalt töötamise 
kaitse ei ole aktiveeritud. 

Valikuline elektroonilise tasemekontrolli komplekt võimaldab juhtimist elektroodanduritega. 
Paigaldage komplektis olevad kolm andurit kogumismahutisse ja ühendage need juhtpaneelis 
olevate klemmidega. 
Klemmide õiged numbrid on märgitud juhtpaneelil olevale elektriskeemile. 

 Maksimaalse taseme andur (A) määrab taseme, mille puhul aktiveerida survetõstepumba 
komplekt kogumismahuti täitmise ajal. 

 Minimaalse taseme andur (B) määrab taseme, mille puhul survetõstepumba komplekt 
inaktiveerida. 

 Andur (C) peab olema minimaalse taseme anduri (B) tasemest allpool. 
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5 Kasutamine ja talitlus   
Kahe või enama järgneva tingimuse koosesinemine: 

 kõrge ümbritsev temperatuur; 

 kõrge veetemperatuur; 

 käitus vajab survetõstepumba komplekti maksimaalset võimsust;  

 toitevõrgu püsiv alavool; 
võib survetõstepumba komplekti tööiga ohustada ja/või nimiandmeid väheneda: täiendavaks 
teabeks võtke ühendust Xylemi või volitatud edasimüüjaga. 

5.1 Ooteajad 

 

HOIATUS: Elektrilöögi oht 

Elektrikomponentidega kokkupuude võib põhjustada surma isegi pärast survetõstepumba 
komplekti väljalülitamist. 
Enne mis tahes tegevusi survetõstepumba komplekti juures tuleb võrgupinge ja muud 
sisendpinged lahti ühendada minimaalseks ajaks vastavalt tabelile 1. 
 

Tabel 1: Ooteajad 

e-SM ajamiga mudel Minimaalsed ooteajad [min] 

103, 105, 107, 111, 115 4 

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

 

HOIATUS: Elektrilöögi oht 

Sagedusmuundurid sisaldavad alalisvooluühendusega kondensaatoreid, mis jäävad pinge alla 
isegi siis, kui sagedusmuundur ei saa toidet. 
Elektriohtude vältimiseks tehke järgmist. 

 Ühendage lahti vahelduvvoolu allikas. 

 Ühendage lahti igat tüüpi püsimagnetiga mootorid. 

 Ühendage lahti kõik alalisvooluühendusega kaugtoiteallikad, kaasa arvatud akureservid, 
katkematud toiteallikad ja alalisvooluühendused teistesse sagedusmuunduritesse. 

 Enne mis tahes hoolduse või remondi tegemist oodake kondensaatorite täieliku 
tühjakslaadimiseni. Ooteaegu vaadake tabelist 1. 

5.2 Käivitamine ja seiskamine 

Elektripumpade käivitamine ja seiskamine oleneb sagedusmuunduri seadistusest juhitava 
elektripumba suhtes (rõhk, tase). 
Kõik sagedusmuundurid on ühendatud anduriga. Sagedusmuundurid jagavad kogu teavet ja 
rakendavad tsüklilist lülitamist. 

 

Elektrilöögi oht 

Enne seadistamist ühendage toiteallikas lahti. 

Teavet seadete kohta vaadake nutipumpade tootevalikus elektripumpade paigaldamis-, käitamis- 
ja hooldamisjuhendist. 
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Joonisel 10 on näidatud töökõverad kahe elektripumba puhul rõhu seadistusrežiimis. 

 Mahuti tagab veevarustuse vastavalt lõpptarbija nõudlusele. 

 Esimene elektripump käivitub, kui rõhk langeb alla PS-väärtuse; nõudluse suurenemisel 
reguleeritakse kiirust, et hoida rõhk ühtlasena. 

 Nõudluse suurenemisel vähendatakse kiirust miinimumini. Sellisel juhul lülitatakse üks 
elektripumpadest välja. 

 Kui nõudlus kasvab jätkuvalt ja elektripump saavutab maksimaalse kiiruse, käivitatakse teine 
elektripump ja kiirust reguleeritakse, et säilitada ühtlane rõhk. 

 Nõudluse jätkuval vähenemisel elektripump aeglustub, täidab mahuti ja seejärel seiskub PS-
väärtuse saavutamisel. 

 

Joonis 10: töörežiim 
 

H Surukõrgus Pmax Maksimaalne rõhk 

Q Vool PS Rõhu seadeväärtus 

5.2.1 Sagedusmuunduri seadistamine 

1. Teavet seadete muutmise kohta vaadake nutipumpade tootevalikus elektripumpade 
paigaldamis-, käitamis- ja hooldamisjuhendist. 

2. Kasutage sagedusmuunduri nuppe, et määrata uus rõhu seadeväärtus, valida rampide aeg, 
kontrollida viimaseid alarme või pääseda ligi kõigile seadetele. 

3. Kontrollige, et uus valitud väärtus jääks elektripumba andmesildile märgitud surukõrguse 
vahemikku. 

5.2.2 Diafragma survemahuti eeltäitmine 

1. Kontrollige, et diafragma survemahuti oleks täiesti tühi. 
2. Eeltäitke diafragma survemahuti 0,6-kordse rõhuväärtusega. 

5.2.3 Survetõstepumba komplekti käivitamine 

1. Ühendage veevarustus. 
2. Ühendage toiteallikas. 
3. Kontrollige diafragma survemahuti eeltäite väärtust. 
4. Sulgege elektripumba survepoolel asuvad sulgeklapid. 
5. Eeltäitke survetõstepumba komplekt (vt nutipumpade tootevalikus elektripumpade 

paigaldamis-, käitamis- ja hooldamisjuhendit) ja imitorustik. 
6. Ühendage toiteallikas juhtpaneeli lülitiga ja seadke sagedusmuundur manuaalrežiimile. 
7. Käivitage esimene elektripump. 
8. Avage elektripumba survepoole sulgeklapp aeglaselt ja laske õhk välja. 
9. Korrake ülemisi toiminguid teiste elektripumpade puhul. 
10. Seadke sagedusmuundurid automaatrežiimile. 
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Seadete muutmine 

Kui survetõstepumba komplekt töötab, järgige alljärgnevaid suuniseid seadete muutmiseks 
elektripumpade või süsteemi või mõlema maksimaalse rõhu piirmäärade ulatuses. 
1. Reguleerige rõhk vajalikule rõhuväärtusele. 
2. Määrake sagedusmuunduri nuppudega uus väärtus; väärtust muudetakse automaatselt ka 

teiste muundurite puhul. 
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6 Hooldus  

 

OHT: Elektrilöögi oht 

 Enne seadme kasutamist kontrollige, et see oleks lahti ühendatud ja elektripump ning 
juhtpaneel ei saaks isegi tahtmatult taaskäivituda. See kehtib ka elektripumba abijuhtimisahela 
kohta. 

 Enne mis tahes tegevusi survetõstepumba komplekti juures tuleb võrgutoide ja muud 
sisendpinged lahti ühendada minimaalseks ajaks vastavalt jaotisele „Ooteajad“ (sisseehitatud 
tühjendustakistid peavad tühjendama vahevooluahela kondensaatorid). 

1. Veenduge, et jahutusventilaator ja õhukanalid oleks tolmuvabad. 
2. Veenduge, et ümbritsev temperatuur oleks õige vastavalt survetõstepumba komplekti 

piirmääradele. 
3. Veenduge, et survetõstepumba komplekti kõik muudatused teeks kvalifitseeritud personal. 
4. Veenduge, et enne mis tahes tööde tegemist oleks survetõstepumba komplekt võrgutoitest 

lahti ühendatud. 
5. Järgige alati elektripumba ja mootori suuniseid. 

6.1 Juhtpaneeli ja sagedusmuundurite hooldus 

Juhtpaneel ja sagedusmuundurid ei vaja hooldust. 

6.2 Diafragma survemahuti hooldus 

 Vaadake diafragma survemahuti paigaldamis-, käitamis- ja hooldamisjuhendit. 

 Kontrollige eeltäitmist vähemalt kord aastas. 

Funktsioonide ja parameetrite kontrollimine 

Hüdraulilise survetõstepumba komplektile muudatuste tegemisel toimige järgmiselt. 
1. Veenduge, et kõik funktsioonid ja parameetrid oleks õiged. 
2. Vajaduse korral seadistage funktsioone ja parameetreid. 
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7 Rikkeotsing  
Ettevaatusabinõud 

 

HOIATUS: 

 Rikked peab kõrvaldama tehnik, kes vastab kehtivates eeskirjades toodud tehnilistele-
professionaalsetele nõuetele. 

 Järgige ohutusnõudeid peatükkides „Kasutamine ja talitlus“ ning „Hooldus“. 

 Kui riket ei saa kõrvaldada või seda pole kirjeldatud, pöörduge Xylemi või volitatud edasimüüja 
poole. 

Sagedusmuundur salvestab viimased tekkinud alarmid. Teavet rikete tüüpide ja viimaste tekkinud 
alarmide kontrollimise kohta vaadake sagedusmuunduri kasutussuunistest. 

7.1 Survetõstepumba komplekt on välja lülitatud 

Põhjus Kõrvaldamise abinõud 

Toide on katkestatud Taastage energiavarustus 

Lüliti on asendis OFF (väljas) Keerake lüliti asendisse ON (sees) 

7.2 Mootor ei käivitu 

Põhjus Kõrvaldamise abinõud 

Toide on katkestatud Taastage energiavarustus 

Mootori termiline ülekoormuskaitse 
on rakendunud 

Kõrvaldage rike ja lähtestage lüliti 

Mootor (mähis) on vigane Kontrollige ja parandage või asendage mootor 

7.3 Sagedased käivitused ja seiskumised 

Põhjus Kõrvaldamise abinõud 

Diafragma survemahuti on vigane Parandage või asendage diafragma survemahuti 

Diafragma survemahuti eeltäite 
väärtus on vale 

Määrake uus rõhu eeltäite väärtus vastavalt elektripumbale ja sättepunktile 

Diafragma survemahuti eeltäite 
väärtus on null 

Diafragma survemahuti tuleb eeltäita 

7.4 Elektripumba kiirus suureneb ja väheneb ilma seiskumiseta ja 
veekuluta (tarbija suletud) 

Põhjus Kõrvaldamise abinõud 

Veekadu tagasilöögiklapi kaudu Kontrollige hüdraulikasüsteemi ja klappi 

Diafragma survemahuti on 
kahjustatud või liiga väike  

Parandage või asendage diafragma survemahuti 
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7.5 Mootor töötab, kuid veevarustus puudub 

Põhjus Kõrvaldamise abinõud 

Imipoolel või elektripumbas pole 
vett 

1. Täitke (eeltäitke) elektripump või imitoru 
2. Avage sulgeklapid 

Imitorus või elektripumbas on õhk 1. Ventileerige elektripumpa 
2. Kontrollige imiühendusi 

Rõhukadu imipoolel Kontrollige NPSH-d ja vajaduse korral tehke süsteemis muudatusi 

Tagasilöögiklapp on blokeeritud Puhastage klapp 

Torus on ummistus Puhastage toru 

7.6 Veekadu elektripumba kaudu 

Põhjus Kõrvaldamise abinõud 

Mehaaniline tihend on kulunud või 
kahjustatud 

Asendage mehaaniline tihend 

Elektripump on liigse mehaanilise 
koormuse all 

Toestage torud 

7.7 Liiga suur müratase 

Põhjus Kõrvaldamise abinõud 

Toimub vee tagasivool, kui 
elektripump ei tööta 

Kontrollige tagasilöögiklappi 

Kavitatsioon Kontrollige imifunktsiooni 

Elektripumba pöörlemine on häiritud Kontrollige, kas elektripump on liigse mehaanilise koormuse all  

7.8 Survetõstepumba komplekt ei tekita vajalikku rõhku 

Põhjus Kõrvaldamise abinõud 

Sulgeklapid on suletud Avage klapid 

Õhk imitorus  1. Eemaldage õhk 
2. Eeltäitke elektripumbad 

Liigne negatiivne imikõrgus Vähendage negatiivset imikõrgust 

Liigne rõhukadu imipoolel Suurendage torude läbimõõtu 

Põhjaklapp on kahjustatud Asendage põhjaklapp 

Liigne rõhukadu survetorudes ja/või 
klapis 

Vähendage veekadu 

 
 

7.9 Peamise kaitsesüsteemi (kaitsmed) rakendumine 

Põhjus Kõrvaldamise abinõud 

Lühiühendus 1. Kontrollige ühenduskaableid 
2. Kontrollige sagedusmuundurit 
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7.10 Diferentsiaalkaitse rakendumine 

Põhjus Kõrvaldamise abinõud 

Mootor on kahjustatud Asendage mootor 

Mootori toitekaabel on vigane või 
kulunud 

Asendage kaabel 

Diferentsiaallüliti ei vasta 
spetsifikatsioonidele 

Asendage diferentsiaallüliti 

Diferentsiaalvool on liiga kõrge Võtke ühendust kvalifitseeritud tehnikuga, et teha elektrisüsteemis 
muudatusi 

7.11 Elektripump töötab maksimaalse kiirusega ilma seiskumata 

Põhjus Kõrvaldamise abinõud 

Rõhu sättepunkt ei sobi süsteemile 
(väärtus on kõrgem kui 
elektripumba maksimaalne töörõhk) 

Määrake uus sättepunkt vastavalt elektripumba jõudlusele 

Andur on ühendamata või 
kahjustatud 

Kontrollige anduri hüdraulika- ja elektriühendust 

7.12 Ainult üks elektripump töötab 

Põhjus Kõrvaldamise abinõud 

Elektripumpadel on erinevad 
seadistused 

1. Kontrollige sagedusmuunduri seadistust 
2. Kontrollige jadaühendust kahe sagedusmuunduri vahel 

7.13 Vee nõudlus on olemas, kuid elektripump ei käivitu 

Põhjus Kõrvaldamise abinõud 

Sättepunkti väärtus on null  1. Kontrollige sagedusmuunduri seadistust 
2. Määrake sättepunkt 

 
  



et – Originaaljuhiste tõlge 
 

28 

8 Tehnilised andmed   
Tabel 2: elektrilised, keskkonna ja paigalduse spetsifikatsioonid survetõstepumba komplekti standardse 
versiooni puhul 

 Survetõstepumba komplekti mudel 

Juhtpaneeli toiteallikas M2 T3 T4 

Sisend 

Sisendi sagedus [Hz] 50/60 ± 2 

Peatoide LN L1 L2 L3 

Juhtpaneeli nominaalne sisendpinge [V] 230 ± 10% 230 ± 10% 400 ± 10% 

Max pidev sisendpinge [A] Vaadake juhtpaneelil olevat andmesilti 

Juhtpaneeli maksimaalne võimsus [kW] Vaadake juhtpaneelil olevat andmesilti 

Väljund 

Elektripumba minimaalne-maksimaalne kiirus 
[p/min] 

800 kuni 3600 

Inverteri lekkevool [mA] < 3,5 

I/O sekundaarne + 15 V DC toiteallikas [mA] Imax < 40 

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

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

Mootori oleku relee  - 1 x NO Vmax < 250 [VAC] , Imax < 2 [A] 

Helirõhk LpA [dB(A)] / [p/min] < 62 / 3000 
< 66 / 3600 

Kaitseklass IP 55, kaitsekesta tüüp 1 
Kaitske toodet otsese päikesevalguse ja vihma eest 

Vee temperatuur [°C]/[°F] 0÷80 / 32÷176 

Suhteline õhuniiskus (RH) seoses 
töötemperatuuriga [°C]/[°F] 

5–50% RH / 40/104 
5–90% RH / 20/68 

Suhteline õhuniiskus hoiustamisel 5% ÷ 95% RH 

Hoiustamistemperatuur [°C]/[°F] –25÷65 / –13÷149 

Töötemperatuur 
[°C]/[°F] 

-20÷40 / -4÷104 

Paigalduskõrgus merepinnast [m]/[jalga] 
Alla 1000/3280 

Suurematel kõrgustel võivad nimiandmed väheneda 

Maksimaalne töörõhk [baar] 8, 10 või 16 olenevalt elektripumba tüübist. Vaadake nutipumpade 
tootevalikus elektripumba paigaldamis-, käitamis- ja 

hooldamisjuhendit. 

Minimaalne sisselaskerõhk [baar] Vastavalt NPSH kõverale vähemalt 0,5 m varuga õhuvabale veele 

Maksimaalne sisselaskerõhk [baar] Veenduge, et sisselaskerõhk koos suletud väljundrõhuga ei ületaks 
maksimaalset töörõhku 

Elektripumba üldandmed Vaadake nutipumpade tootevalikus elektripumba paigaldamis-, 
käitamis- ja hooldamisjuhendit. 

Diafragma survemahuti [baar] Vaadake diafragma survemahuti paigaldamis-, käitamis- ja 
hooldamisjuhendit. Paigaldatud diafragma survemahutid võivad 

piirata survetõstepumba komplekti temperatuuri ja töörõhku 
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8.1 Mõõtmed ja massid 

 Survetõstepumba komplekt: vaadake tehnilist kataloogi või võtke ühendust Xylemi või 
volitatud edasimüüjaga. 

 Nutipumpade tootevaliku elektripumbad: vaadake paigaldamis-, käitamis- ja 
hooldamisjuhendit. 

9 Deklaratsioonid 
9.1 EÜ vastavusdeklaratsioon (Tõlge) 

Xylem Service Italia S.r.l., peakontoriga aadressil Via Vittorio Lombardi 14 - 36075 Montecchio 
Maggiore VI - Italy, kinnitab siin, et toode 

pumbaüksus koos integreeritud reguleeritava kiirusega ajamiga elektripumpadega (vt silti 
esimesel lehel) 

vastavad järgmiste Euroopa direktiivide asjakohastele tingimustele. 

 Seadmed 2006/42/EÜ (II LISA: tavaline või juriidiline isik, kes on volitatud tehniliste andmete 
koostamiseks: Xylem Service Italia S.r.l.) 

ja järgmised tehnilised standardid: 

 EN 809:1998+A1:2009,  

 EN 60204-1:2006+A1:2009 

Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Uurimis- ja arendusdirektor)  
rev.00  

9.2 ELi vastavusdeklaratsioon (nr EMCD23) 

1. Seadme mudel/toode  
vt kleebist esimesel lehel 

2. Tootja nimi ja aadress:  
Xylem Service Italia S.r.l. 
Via Vittorio Lombardi 14 
36075 Montecchio Maggiore VI 
Itaalia 

3. Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja vastutusel. 
4. Deklareeritav toode: 

pumbaüksus koos integreeritud reguleeritava kiirusega ajamiga elektripumpadega (vt silti 
esimesel lehel) 

5. Eespool kirjeldatud deklaratsiooni objekt on vastavuses asjakohase Liidu ühtlustamise 
õigusaktidega. 
26. veebruari 2014 direktiiv 2014/30/EÜ (elektromagnetiline ühilduvus) 

6. Viited kasutatud asjakohastele ühtlustatud standarditele või viited muudele tehnilistele 
spetsifikatsioonidele seoses esitatud vastavusega: 
EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-3:2007+A1:2011 

7. Teavitatud asutus: - 
8. Täiendav teave: 

Allkirjastanud: Xylem Service Italia S.r.l. 
Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Uurimis- ja arendusdirektor)  
rev.00  

Lowara on ettevõtte Xylem Inc. või mõne selle tütarettevõtte kaubamärk. 
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