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1 Johdanto ja turvallisuus   
1.1 Johdanto 

Tämän ohjekirjan tarkoitus 

Tämän ohjekirjan tarkoituksena on antaa tarpeellista tietoa seuraavista asioista: 

 Asennus 

 Käyttö 

 Huolto 

 

HUOMIO: 

Ennen tuotteen asentamista ja käyttöä tulee lukea ja täysin ymmärtää tämän ohjekirjan kaikki 
osat. Tuotteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa ruumiinvammoja ja omaisuusvahinkoja sekä 
johtaa takuun mitätöitymiseen. 

 

 HUOMAUTUS: 

Tämä ohjekirja on erottamaton osa tuotetta. Se täytyy aina asettaa käyttäjien saataville, säilyttää 
tuotteen läheisyydessä ja sen kunnosta tulee huolehtia. 

1.2 Turvallisuus 

1.2.1 Vaaratasot ja turvasymbolit 

Ennen tuotteen käyttöä, ja jotta vältytään seuraavilta riskeiltä, lue varmasti huolella, ymmärrä ja 
noudata seuraavia vaaravaroituksia: 

 Loukkaantumiset ja terveysvaarat 

 Laitteen vauriot 

 Tuotteen viallinen toiminta. 

Vaaratasot 

Vaarataso Merkitys 

 

VAARA: 
 

 

Ilmaisee vaarallisen tilanteen, joka aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa 
kuoleman, jos sitä ei vältetä. 

 

VAROITUS: 
 

 

Ilmaisee vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja tai 
jopa kuoleman, jos sitä ei vältetä. 

 

HUOMIO: 
 

 

Ilmaisee vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa pieniä tai keskitason 
vammoja, jos sitä ei vältetä. 

 HUOMAUTUS: 
 

 

Ilmaisee tilanteen, joka voi aiheuttaa materiaalista vahinkoa, mutta ei 
henkilövahinkoja, jos sitä ei vältetä. 
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Erikoissymbolit 

Eräillä vaaraluokilla on erityssymboleja seuraavan taulukon mukaisesti: 

Symboli kuvaus 

 

Sähkövaara 

 

Magneettinen vaara 

 

Kuuman pinnan vaara 

 

Ionisoivan säteilyn vaara 

 

Mahdollisesti räjähdysalttiin ympäristön vaara (ATEX 
EU-direktiivi) 

 

Viillon ja hankauman vaara 

 

Musertumisvaara (raajat) 

Muut symbolit 

Symboli kuvaus 

 

Käyttäjä 
Erityisiä tietoja tuotteen käyttäjille. 

 

Asentaja / kunnossapitoteknikko 
Tuotteen asennuksesta vastaavalle henkilöstölle on erityisiä 
tietoja järjestelmästä (hydrauliikasta ja/tai 
sähköjärjestelmistä) ja kunnossapitotoimien suorittamisesta 
ohjeiden yhteydessä. 

1.2.2 Käyttäjäturvallisuus 

Noudata tarkasti nykyisiä terveys- ja turvallisuusmääräyksiä. 

 

VAROITUS: 

Tätä tuotetta saa käyttää vain pätevät käyttäjät. 

Tämän ohjekirjan merkityksessä pätevällä henkilökunnalla tarkoitetaan henkilöitä, jotka 
mahdollisten paikallisten säännösten lisäksi kykenevät kokemuksensa tai koulutuksensa ansiosta 
tunnistamaan mahdolliset olemassa olevat vaarat ja välttämään vaarat tuotteen asennuksen, 
käytön ja kunnossapidon aikana. 
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Kokemattomat käyttäjät 

 

VAROITUS: 

EUROOPAN UNIONIA VARTEN 

 Tätä laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja fyysisistä, henkisistä tai aistirajoitteista 
kärsivät tai kokemattomat ja tietotasoltaan rajoitetut henkilöt, jos he ovat saaneet opastusta tai 
ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja ymmärtävät siihen liittyvät riskit.  

 Tuotteella ei saa leikkiä.  

 Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa. 
MUITA MAITA VARTEN 

 Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisistä rajoitteista, aistirajoitteista tai henkisistä rajoitteista 
kärsivät tai kokemattomat ja tietotasoltaan rajoitetut henkilöt (mukaan lukien lapset), paitsi jos 
he ovat saaneet opastusta tai ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön heidän turvallisuudestaan 
vastuussa olevalta henkilöltä. 

 Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki tällä laitteella. 

1.2.3 Yleiset turvallisuussäännöt 

 

VAROITUS: 

 Pidä aina työskentelyalue puhtaana. 

 Kiinnitä huomiota riskeihin, joita kaasut ja höyryt aiheuttavat työskentelyalueella. 

 Pidä aina mielessä hukkumisen, sähköonnettomuuksien ja palovammojen riskit. 
 

 

VAARA: Sähkövaara 

 Vältä kaikkia sähkövaaroja ja kiinnitä huomiota sähköiskun tai sähkökaaren riskeihin 

 Moottorin tahaton pyöriminen luo jännitteen ja voi ladata yksikön, joka voi johtaa kuolemaan, 
vakavaan onnettomuuteen tai laitevaurioon. Varmista, että moottorit on salvattu tahattoman 
pyörimisen estämiseksi. 

Magneettikentät 

Roottorin poistaminen moottorikotelosta tai asentaminen moottorikoteloon synnyttää voimakkaan magneettikentän. 

 

VAARA: Magneettinen vaara 

Magneettinen kenttä voi olla vaarallinen tahdistimen tai muiden lääketieteellisten 
magneettikentille herkkien laitteiden käyttäjille. 

 

 HUOMAUTUS 

Magneettikenttä voi vetää puoleensa metalliroskaa roottoripinnoille, mikä aiheuttaa vaurioita. 

Sähköliitännät 

 

VAARA: Sähkövaara 

 Liitännän sähkövirransyöttöön täytyy suorittaa sähköasentaja, joka täyttää tekniset 
ammatilliset vaatimukset, jotka on hahmoteltu nykyisissä vaatimuksissa 

Varotoimenpiteet ennen työtä 

 

VAROITUS: 

 Asenna sovelias este työalueen ympärille, esimerkiksi suojakaide 

 Varmistu, että kaikki turvasuojat ovat paikallaan ja varmasti kiinni. 

 Varmistu, että sinulla on vapaa poistumistie. 

 Varmistu, että tuote ei voi vieriä tai kaatua ja vahingoittaa ihmisiä tai vaurioittaa omaisuutta. 

 Varmistu, että nostolaitteet ovat hyvässä kunnossa. 

 Käytä nostovaljaita, turvaköyttä ja hengityssuojaimia tarpeen mukaan. 

 Anna pumppujärjestelmän komponenteille aikaa jäähtyä, ennen kuin käsittelet niitä 
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 Varmistu, että tuote on puhdistettu perusteellisesti 

 Katkaise ja lukitse pois käytöstä virran kytkentä ennen kuin huollat pumpun. 

 Tarkista räjähdysriski ennen kuin hitsaat tai käytät sähköisiä käsityökaluja. 

Varotoimenpiteet työn aikana 

 

VAROITUS: 

 Älä koskaan työskentele yksin. 

 Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita 

 Käytä aina soveliaita työkaluja 

 Nosta tuote aina sen nostolaitteella. 

 Pysy kaukana kohotetuista taakoista. 

 Ole varuillasi äkkinäisen käynnistymisen riskeistä, jos tuotetta käytetään automaattiseen tason 
hallintaan. 

 Varo alkunykäisyä, joka voi olla voimakas. 

 Huuhtele komponentit vedellä sähköpumpun purkamisen jälkeen. 

 Älä ylitä sähköpumpun maksimityöpainetta. 

 Älä avaa mitään venttiiliä tai tyhjennysventtiiliä tai poista mitään tulppia, kun tehostinsarja on 
paineistettu. 

 Varmistu, että sähköpumppu on eristetty järjestelmästä ja että kaikki paine on vapautettu 
ennen pumpun purkamista, tulppien poistamista tai putkien irrottamista. 

 Älä koskaan käytä sähköpumppua ilman oikein asennettua kytkinsuojusta. 

Siinä tapauksessa, että joudut kosketuksiin kemikaalien tai vaarallisten nesteiden kanssa 

Seuraa näitä toimenpiteitä kemikaaleille tai vaarallisille nesteille, jotka ovat joutuneet kosketuksiin 
silmiesi tai ihosi kanssa: 

Kunto Toimenpide 

Kemikaaleja tai vaarallisia 
nesteitä silmissä 

1. Pakota silmäluomesi auki sormillasi. 
2. Huuhtele silmiäsi silmähuuhteella tai juoksevalla vedellä ainakin 15 minuuttia.  
3. Hakeudu lääkärin hoitoon. 

Kemikaaleja tai vaarallisia 
nesteitä iholla 

1. Poista saastuneet vaatteet. 
2. Pese ihoa saippualla ja vedellä ainakin 1 minuutin ajan. 
3. Hakeudu lääkärin hoitoon tarvittaessa. 

1.2.4 Ympäristönsuojelu 

Pakkauksen ja tuotteen hävittäminen 

Noudata voimassa olevia määräyksiä lajitellun jätteen hävittämisestä. 

1.2.5 Ionisoivalle säteilylle altistuneet työmaat 

 

VAROITUS: Ionisoivan säteilyn vaara 

Jos tuote on altistunut ionisoiville säteilyille, suorita tarvittavat turvatoimet ihmisten suojaamiseksi. 
Jos tuote täytyy lähettää, tiedota kuljetusliikkeelle ja vastaanottajalle asianmukaisesti, jotta 
tarvittavat turvatoimet voidaan laittaa käytäntöön. 

1.3 Varaosat 

Kun otat yhteyttä Xylemiin tai valtuutettuun jakelijaan saadaksesi teknisiä tietoja tai varaosia, 
kerro aina tuotetyyppi ja -koodi. 

1.4 Tuotetakuu 

Takuuehdot selviävät myyntisopimuksen asiakirjoista.  
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2 Kuljetus ja säilytys   
Pakkauksen tarkistus 

1. Tarkista, että määrä, kuvaukset ja tuotekoodit vastaavat tilausta. 
2. Tarkista pakkauksesta mahdolliset vauriot tai puuttuvat komponentit. 
3. Jos ilmenee välittömästi todettavissa olevia vaurioita tai puuttuvia osia: 

 Hyväksy tavarat varauksin kertoen mahdollisista löydöistä kuljetusasiakirjassa tai 

 Hylkää tavarat ja kerro syy kuljetusasiakirjassa. 
Ota molemmissa tapauksissa pikaisesti yhteyttä Xylemiin tai valtuutettuun jakelijaan, jolta tuote 
ostettiin. 

Tuotteen purkaminen pakkauksesta ja tarkastus 

1. Poista pakkausmateriaali tuotteesta. 
2. Vapauta tuote poistamalla ruuvit ja/tai leikkaamalla hihnat, jos niitä on. 

 

HUOMIO: Viillon ja hankauman vaara 

Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita. 

3. Tarkista tuotteen eheys ja varmista, että mitään komponentteja ei puutu. 
4. Jos vaurioita on tai komponentteja puuttuu, ota pikaisesti yhteyttä Xylemiin tai valtuutettuun 

jakelijaan. 

2.1 Tehostinsarjan käsittely  

Tehostinsarja pitää valjastaa ja nostaa kuvan 1 mukaisesti. 

 

VAROITUS: Musertumisvaara (raajat) 

 Tämä tuote ja sen komponentit voivat olla painavia: puristumisvaara 

 Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita 

 Tuotteen ja sen osien käsin käsittely täytyy noudattaa nykysäädöksiä “taakkojen käsittelystä 
käsin”, jotta vältytään epäedullisia ergonomisia olosuhteita, jotka synnyttävät 
selkärankavaurion vaaroja. 

 Käytä nostolaitteita, köysiä, nostohihnoja, koukkuja ja kiinnikkeitä, jotka noudattavat 
nykymääräyksiä ja jotka ovat soveliaita tähän erityiseen käyttöön 

 Varmista, että valjastaminen ei vaurioita tehostinsarjaa 

 Vältä aina nosto-operaatioiden aikana äkkiliikkeitä, jotka voisivat vaarantaa taakan vakauden 

 Varmistu käsittelyn aikana, että vältät vammat ihmisille ja eläimille ja/tai vauriot omaisuudelle. 
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Kuva 1: Nostaminen 

2.2 Varastointi 

Tuote täytyy säilyttää: 

 Katetussa ja kuivassa paikassa 

 Lämmönlähteiden ulottumattomissa 

 Suojattuna lialta 

 Suojattuna tärinältä 

 Ympäristön lämpötilassa -25°C - +55°C (-13°F - 131°F), ja 5 % - 95 % suhteellisessa 
kosteudessa. 

 

HUOMAUTUS: 

 Älä sijoita raskaita taakkoja tuotteen päälle 

 Suojele tuote törmäyksiltä. 
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3 Tekninen kuvaus   
3.1 Kuvaus 

Tehostinsarja, joka koostuu yhdestä (SMB10) tai useammasta identtisestä, muuttuvan nopeuden 
pystysuorasta tai vaakasuorasta, monivaiheisesta, ei itsejuottavasta sähköpumpusta (SMB20, 
SMB30), jotka on kytketty rinnakkain. 

Sähköpumput on asennettu alustalle yhteisillä imun ja tuoton jakoputkistoilla, sulkuventtiileillä, 
vastaventtiileillä, painemittareilla, painelähettimillä ja yksi- tai kolmivaihe-ohjauspaneelilla. 
Yhdellä sähköpumpulla toimitettava tehostinsarja (SMB10) ei sisällä ohjauspaneelia, eikä sillä 
välttämättä ole jalustaa.  
Tuoton jakoputkistossa on 1” liitännät sulkuventtiilillä varustettujen kalvopainesäiliöiden 
asennusta varten. Jakoputkistot, kuten säiliötkin, tarvitsevat asianmukaisen tuen. 
Lisää kalvopainesäiliöitä voidaan asentaa ja liittää jakoputkistoon. 

3.2 Tietokilvet 

Tietokilpi on tarra, jossa esitetään: 

 Yksityiskohtaiset tuotetiedot 

 Tunnistekoodi 

Hyväksynnät ja sertifikaatit 

Hyväksynnät näkyvät tehostinsarjan tietokilvessä: 

  vain 

3.2.1 Tehostinsarja 

Tehostinsarjan tietokilpi 

 

Kuva 2: Tehostinsarjan tietokilpi 
 

1. Tehostinsarjan koodi 
2. Tehostinsarjan määrittelykoodi 
3. Sähköinen huoltopumppu 
4. Jumppapumppu 
5. Sarjanumero (päiväys+juokseva numero) 

 
 

Tehostinsarjan määrittelykoodi 

 

Kuva 3: Tehostinsarjan määrittelykoodi 
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1. Sarja SMB 

2. Sähköpumppujen lukumäärä [10] = 1 sähköpumppu 
[20] = 2 sähköpumppua 
[30] = 3 sähköpumppua 

3. Vastaventtiili [_] = Tuottopuoli 
[RA] = Imupuoli 

4. Juomavesilaitteen 
sertifikaatti 

A = WRAS, ACS, M.D.174 
B = ACS, M.D.174 
Z = ei kolmannen osapuolen sertifioima 

5. e-SM-sähköpumppu SVE 
VME 
HME 

6. Ohjauspaneelin virtalähde [M2] = yksivaihe, 1 x 230 V 
[T3] = kolmivaihe, 3 x 230 V 
[T4] = kolmivaihe, 3 x 400 V 

7. Materiaalin versio [__] = Vakiokomponentti 
[A304] = Erikois-AISI 304 -versio 
[B304] = Erikois-AISI 304 -versio 
[C304] = Erikois-AISI 304 -versio 
[A316] = Erikois-AISI 316 -versio 
[B316] = Erikois-AISI 316 -versio 
[C316] = Erikois-AISI 316 -versio 

8. Lisävaruste [PA] = Minimipaine-painekytkin imuputkistossa suojaamaan kuivakäynniltä.  
[WM] = Seinäasennettava ohjauspaneeli; kaapelit L= 5 m 

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja B/W-luettelosta 

3.2.2 Jakotaulu 

Ohjauspaneelin tietokilpi 

 
Kuva 4: Ohjauspaneelin tietokilpi 

 

1. Ohjauspaneelin määritelmä´koodi 
2. Ohjauspaneelin koodi 
3. Nimellisjännite 
4. Nimellisvirta 
5. Sarjanumero (päiväys+juokseva numero) 
6. Suojausluokka 
7. Nimellistaajuus 
8. Oikosulkuvirta 
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3.3 Suunnittelu ja asettelu 

Tehostinsarja on vakiokonfiguraatiossaan 

 

Kuva 5: Tehostinsarja 
 

Sijainti 
numero 

kuvaus Lkm. 

1. Jakotaulu 1 

2. E-sarjan sähköpumput (e-SM-yksiköt) n 

3. Jalusta  1 

4. Juottoliitäntä 1 

5. Värinäestojalka 2 x n 

6. Imuputkisto 1 

7. Sulkuventtiili imuputkeen n 

8. Vastaventtiili  n 

9. Sulkuventtiili tuottoputkeen n 

10. Paineanturi n 

11. Painemittari 1 

12. Kalvopainesäiliön liitäntä 1/2/3 

13. Tuottojakoputkisto 1 

14. Asennustuki 1 

Taajuusmuuttaja 

Katso Smart Pump -malliston sähköpumppujen Asennus-, käyttö ja huolto-opas.  
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3.4 Käyttötarkoitus 

Tuotetta voidaan käyttää pumppuun: 

 Kylmä vesi 

 Kuuma vesi 

Noudata aina teknisten tietojen luvussa ilmaistuja rajoituksia. 

SMB-tehostinsarjaan asennetut muuttuvanopeuksiset sähköpumput ovat sopivia seuraaviin 
sovelluksiin:  

 Paine-, taso- ja virtaussäätö (avosilmukkajärjestelmät)  

 Yhden tai useamman sähköpumpun kastelujärjestelmät.  

3.4.1 Soveltamisvaihtoehtoja 

Toimilaite (vakionopeus) 

Yksikkö toimii toimilaitteena nopeuden asetuspisteen mukaisesti, tämä tehdään käyttöliittymän, 
vastaavan analogitulon tai viestintäväylän kautta. 

Ohjauslaite (vakiopaine) 

Tämä tila on asetettu oletus toimintatilaksi ja sitä käytetään yhtä sähköpumppua käyttävissä 
yksiköissä. 

Jaksottaissarja / jaksottaissynkroninen 

Yksikkö liitetään RS485-liitännän kautta ja viestii tarjotun protokollan välityksellä. 
Yhdistelmä erilaisia yksikköjä, joita käytetään monen pumpun järjestelmissä riippuen 
järjestelmävaatimuksista. 
On mahdollista ajaa kaikkia sähköpumppuja jaksottaissarjatilassa (oletustila 
monipumppujärjestelmille) tai synkronitilassa. Jos yksi yksikkö pettää, jokainen tehostinsarjan 
pumppu voi tulla johtosähköpumpun rooliin ja ottaa hallinnan. 

3.5 Epäasianmukainen käyttö 

Tuotetta ei saa käyttää suljetun kierron järjestelmissä, missä paine-eroa kahden järjestelmän 
pisteen, yleensä tehostinsarjan tuoton ja imun välillä, ohjaa kaksi anturia tarkoituksenaan pitää 
se vakiona. 
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4 Asennus  
4.1 Mekaaninen asennus 

4.1.1 Asennusalue 

 

VAARA: Mahdollisesti räjähdysalttiin ympäristön vaara 

Tehostinsarjan käyttö mahdollisesti räjähdysalttiissa ympäristössä tai syttyvässä pölyssä (esim. 
puupöly, jauho, sokerit ja viljat) on ehdottomasti kiellettyä. 

 

 

VAROITUS: 

 Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita 

 Käytä aina soveliaita työkaluja 

 Kun valitaan asennuspaikkaa ja liitetään yksikkö hydrauliseen ja sähköisiin teholähteisiin, on 
noudatettava ehdottomasti nykymääräyksiä. 

 Varmistu, että yksikön kotelointiluokka (IP 55, tyyppi 1) on soveltuu asennusympäristölle. 
 

 

HUOMIO: 

 Tulosuojaus: IP55 (tyyppi 1) suojauksen varmistamiseksi tulee varmistua siitä, että yksikkö on 
täysin suljettu oikein. 

 Varmistu ennen kuin avaat kytkentärasian kannen, että yksikössä ei ole vettä 

 Varmistu, että kaikki käyttämättömät kaapelin läpiviennit ja kaapelireiät on suojattu oikein 

 Varmistu, että muovikansi on suljettu oikein 

 Älä jätä kytkentärasiaa ilman kantta: saastumisesta johtuva vaurioitumisvaara 

 Varmistu, että sähköpaneeli on suljettu oikein. 

Tehostinsarjan ulkoasennus 

Varmista asianmukainen suoja tehostinsarjan ulkotila-asennuksessa (katso esimerkki kuvassa 
6). Suojan on oltava kooltaan sellainen, että tehostinsarja on suojassa lumelta, sateelta ja 
suoralta auringonvalolta. 

 

Kuva 6: Tehostinsarjan ulkoasennus 
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4.1.2 Ohjeita mekaaniseen asennukseen 

 Nuolet sähköpumpun rungossa osoittavat virtausta ja moottorin pyörimissuuntaa 

 Moottorin vakiopyörimissuunta on myötäpäivään (katsottaessa tuulettimen kannen suunnasta) 

 Asenna tehostinsarja hyvin tuuletettuun tilaan. Jätä riittävästi tilaa ylläpitotöille (vähintään 0,5 
m) sen jokaiselle sivulle ja eteen. Tehostinsarjan korkeimman kohdan yläpuolella on myös 
oltava 0,5 m vapaata tilaa 

 Aseta tehostinsarja tasaiselle ja kiinteälle pinnalle kiinnittämättä sitä 

 Kiinnitä jatkonivelet ja sopivat tuet putkille niiden suojaamiseksi rasitukselta, katso kuva 7. 
Putkien ja painesäiliöiden paino kasvaa, kun ne täyttyvät vedellä. Ennen sarjan käynnistystä 
on varmistettava, että olet sulkenut ja kiristänyt kaikki käyttämättömät liitännät. 

 

Kuva 7: Tehostinsarjan mekaaninen asennus 

4.2 Hydraulinen asennus 

Kuvat 8 esittää yhden pumpun ja kuva 9 monen pumpun järjestelmää. 

 

Kuva 8: Yksittäisen sähköpumpun järjestelmä 
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Kuva 9: Monen pumpun järjestelmä 
 

1. e-SM-sähköpumppu moottorilla 
2. Kalvopainesäiliö 
3. Jakotaulu 

4. Sulkuventtiili 
5. Vastaventtiili 
6. Veden puuttumisen valvontalaite 

7. Painemittari 
8. Paineanturi 
9. Tyhjennyshana 

4.2.1 Ohjeita nestepuolen asennukseen 

 Asenna tehostinsarja järjestelmän vedenvirtauksen mukaisesti 

 Nuolet sähköpumpun rungossa osoittavat virtausta ja pyörimissuuntaa 

 Asenna pohjaventtiili, jos kyseessä on imunostojärjestelmä 

 Asenna sulkuventtiili heti tehostinsarjasta alavirtaan päin 

 Asenna tyhjennysventtiili testejä varten, jos heti tehostinsarjan jälkeen ei ole venttiiliä 

 Tehostinsarjaan kytkettyjen putkien on oltava kooltaan riittäviä (jos mahdollista, läpimitaltaan 
jakoputkiston kokoa). Voit käyttää kumpaa tahansa jakoputkiston päätä, mutta muista tulpata 
käyttämätön pää. 

 Imuputkiston ja pohjaventtiilin koon on oltava sellainen, että vältetään liiallinen kuormitus ja 
kavitointi, joita voisi aiheutua 

Kalvopainesäiliö 

Sähköpumpun tuottopuolella on kalvopaisunta-astia, joka mahdollistaa paineen säilyttämisen 
putkistossa, kun tehostinsarjaa ei käytetä. Kalvopainesäiliö lopettaa pumpun käynnin kysynnän 
puuttuessa, ja vähentää tankin tarjontaan vaadittavan säiliön kokoa. 
Valitse kalvopainesäiliö, joka soveltuu järjestelmän paineelle. 
Vaihtuvanopeuksiset tehostinsarjat voivat käyttää pienempiä kalvopainesäiliöitä, kuin perinteiset 
järjestelmät. Kalvopainesäiliö, jonka kapasiteetti litroina on sama kuin noin 10 % yksittäisen 
sähköpumpun virtauksesta ilmoitettuna litroina minuutissa. Tarvittava vesimäärä voidaan jakaa 
useisiin säiliöihin. 
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4.3 Sähköasennus  

 

VAARA: Sähkövaara 

Liitännän sähkövirransyöttöön täytyy suorittaa sähköasentaja, joka täyttää tekniset ammatilliset 
vaatimukset, jotka on hahmoteltu nykyisissä vaatimuksissa. 

Sähköliitäntöihin liittyen katso ohjauspaneelin johdotuskaavio. 

4.3.1 Sähköä koskevat vaatimukset 

Paikalliset määräykset pysyvät voimassa alla esitettyihin vaatimuksiin verrattuna. 

4.3.2 Sähköliitäntöjen tarkistusluettelo 

Tarkista, että seuraavat vaatimukset täyttyvät: 

 Sähköjohdot on suojattu korkealta lämpötilalta, tärinältä ja törmäyksiltä. 

 Verkkovirtalähteen virran ja jännitteen on oltava yhteensopiva ohjauspaneelin tietokilvessä 
annettujen tietojen kanssa, tai sähköpumpun tietokilvessä, jos kyse on tehostinsarjasta, jossa 
ei ole ohjauspaneelia. 

 Tarkista, että virtakaapeli pystyy syöttämään tehostinsarjan nimellisvirtaa, ja kytke se 
ohjauspaneelin asianmukaisiin liittimiin. Johdotuskaavio ja paneelin merkinnät antavat 
tarvittavat tiedot kytkennän tekemiseen sekä vaadittavat tehonsyöttöarvot. Tehostinsarjoissa 
ilman ohjauspaneelia, katso Smart Pump -malliston sähköpumppujen Asennus-, käyttö ja 
huolto-opas. 

 Jos ohjauspaneeli on, kytke virtakaapeli: 
- Yksivaiheversio L-N-liittimiin, PE-liitin maaliitäntään 
- Kolmivaiheversio L1-, L2- ja L3-liittimille, PE-liittimelle maaliitäntään 

 Kaikki paljaat kaapelit on suojattava asianmukaisella tavalla 

 Virransyöttöjohto sisältää: 
- Erittäin herkkä erotuskytkin (30 mA) [vikavirtasuojakytkin, RCD], joka soveltuu tasavirta tai 

tasavirtapulssi vikavirroille (suositellaan tyypin B RCD:tä). 
- Päävirtakytkin, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm. 

4.3.3 Sähköohjauspaneelin tarkistusluettelo 

 HUOMAUTUS: 
Tehostussarjan vakiomallissa on ohjauspaneeli.  
Jos tehostinsarja toimitetaan ilman ohjauspaneelia, asenna ohjauspaneeli, joka on yhteensopiva 
sähköpumpun luokitusarvojen kanssa. 
Sopimattomat yhdistelmät eivät takaa tehostinsarjan suojausta. 

Tarkista, että seuraavat vaatimukset täyttyvät: 

 Ohjauspaneelin täytyy suojata sähköpumppua oikosululta. Viivesulaketta tai suojakatkaisinta 
(suositellaan tyypin C malleja) voidaan käyttää suojaamaan sähköpumppua. 

 Sähköpumpussa on sisäänrakennettu ylikuormitus- ja lämpösuojaus. Muita ylikuormitussuojia 
ei tarvita. 

 

VAARA: Sähkövaara 

Varmista ennen painetehostimen käynnistämistä, että tehostinsarja ja ohjauspaneeli ovat 
jännitteettömiä eivätkä voi tulla jännitteellisiksi. 
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Maadoitus 

 

VAARA: Sähkövaara 

 Liitä aina ulkoinen suojajohdin maadoitusliittimeen ennen kuin yrität muiden sähköliitäntöjen 
tekemistä 

 Kaikki sähkölaitteet on maadoitettava, sisältäen tehostinsarjan ja sen laitteet. Tarkista, että 
maajohto on kytketty kunnolla. 

 Tarkista, että suojajohdin (maa) on pidempi kuin vaihejohtimet, virtalähdejohtimen tahattoman 
irrottamisen tapauksessa suojajohtimen (maan) tulee irrota viimeiseksi liittimestä. 

 Pidä maadoituskaapelin pituus mahdollisimman lyhyenä. 

 Käytä kaapelia, jossa on useita säikeitä, sähkökohinan vähentämiseksi. 

4.3.4 Johtotyypit ja luokitukset 

Ohjauspaneelin sisältävänä standardiversiona, tehostinsarja toimitetaan sähköpumppujen 
virtakaapeleilla ja ohjauskaapeleilla. Tehostinsarja ilman ohjauspaneelia toimitetaan kaapelilla 
paineanturin kytkemiseen, mutta ilman sähköpumpun virtakaapeleita. 
Jos sähköpumpun virtakaapeli ja/tai ohjauskaapeli on vaihdettava tai lisättävä, katso Smart Pump 
-malliston sähköpumppujen Asennus-, käyttö ja huolto-opas. 

 Kaikkien kaapeleiden tulee noudattaa paikallisia ja kansallisia standardeja poikkileikkauksen 
ja ympäröivän lämpötilan suhteen  

 Käytä kaapeleita, joiden lämmönkestävyys on vähintään +70°C (158°F)  

 Kaapelit eivät saa koskaan joutua kontaktiin moottorin rungon, sähköpumpun tai putkiston 
kanssa. 

 Johdot, jotka on yhdistetty virtalähteen liittimiin ja vikasignaalireleeseen (NO, C), täyttyy olla 
erotettu toisista vahvistetulla eristyksellä. 

Verkkovirtaliitäntä 

 

VAROITUS: 

 Älä tee mitään kytkentöjä sähköpumpun liitinkortilla irrottamatta ensin virtalähdettä ja 
odottamatta vähimmäisaikaa, joka on mainittu taulukossa 1. 

 Tehostinsarjan vakiomalli toimitetaan moottorin virtakaapeleilla. Vaihda tarvittaessa moottorin 
virtakaapeli kaapeliin, jonka poikkipinta-ala sopii sähkömoottorin maksimiteholle. 

Ohjauskaapelit 

Ulkoisten jännitteettömien liittimien tulee olla soveltuvia kytkettäväksi < 10 V tasavirralla. 

 HUOMAUTUS: 

 Asenna ohjauskaapelit erillään virtajohdoista ja vikasignaalireleen johdosta  

 Jos ohjauskaapelit on asennettu rinnakkain virtakaapelista tai vikasignaalireleestä, 
kaapeleiden etäisyys pitää olla yli 200 mm  

 Älä vedä virtakaapeleita ristiin. 90° leikkauskulma sallitaan kuitenkin tarvittaessa. 

Ohjauspaneelin kytkeminen 

Katso ohjauspaneelin johdotuskaavio. 

Taajuusmuuttajan kytkeminen 

Katso Smart Pump -malliston sähköpumppujen Asennus-, käyttö ja huolto-opas. 
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4.3.5 Suojaus kuivakäynniltä 

Vakiomallinen ohjauspaneeli voidaan kytkeä avosäiliöiden yhteiseen uimuriin tai imupuolen 
minimipainekytkimeen (suositeltu arvo: 0,2-0,4 bar). Kun minimipaineolosuhteet on palautettu, 
sähköpumppu käynnistyy automaattisesti. Jos kuivakäyntisuojausta pidetään tarpeettomana, älä 
poista hyppylankaa ohjauspaneelin liittimestä. Oikea liittimien lukumäärä on annettu 
ohjauspaneelissa olevassa kytkentäkaaviossa. 

 HUOMAUTUS: 
Tehostussarja toimitetaan hyppylanka asennettuna ja siten kuivakäyntisuojaus pois kytkettynä. 

Valinnainen sähköinen tasovalvontasarja mahdollistaa ohjauksen sähköisillä antureilla. 
Asenna kolme sarjan mukana toimitettua anturia keräyssäiliöön, ja kytke ne ohjauspaneelin 
liittimiin. 
Oikea liittimien lukumäärä on annettu paneelissa olevassa johdotuskaaviossa: 

 Max-anturi (A) määrittää tason, jossa tehostinsarja aktivoidaan keräyssäiliön täytön aikana. 

 Min-anturi (B) määrittää tason, missä tehostinsarja deaktivoidaan. 

 Anturin (C) on oltava Min-anturin (B) alapuolella. 
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5 Käyttö ja toiminta   
Siinä tapauksessa, että kaksi tai useampi seuraavista ehdoista on olemassa samaan aikaan: 

 korkea ympäröivä lämpötila 

 korkea veden lämpötila 

 työpisteitä, jotka vaativat tehostinsarjan maksimitehoa  

 pitkäkestoinen verkkovirran alijännite, 
voi yksikön elinikä vaarantua ja/tai sen nimellisarvot alentua: saat lisätietoja ottamalla yhteyttä 
Xylemiin tai valtuutettuun jakelijaan. 

5.1 Odotusajat 

 

VAROITUS: Sähkövaara 

Kontakti sähkökomponentteihin voi aiheuttaa kuoleman, vaikka tehostinsarja olisikin kytketty pois 
päältä. 
Ennen tehostinsarjalle tehtäviä töitä verkkojännite ja mahdolliset muut syöttöjännitteet täytyy 
irrottaa vähintään ajaksi, joka on annettu taulukossa 1. 
 

Taulukko 1: Odotusajat 

e-SM-käyttölaitemalli Odotusajat vähintään [min] 

103, 105, 107, 111, 115 4 

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

 

VAROITUS: Sähkövaara 

Taajuusmuuttajat sisältävät DC-linkki kondensaattoreja, jotka voivat säilyttää latauksen jopa kun 
taajuusmuuttaja ei saa virtaa. 
Sähköisen vaaran välttäminen: 

 Katkaise vaihtovirransyöttö 

 Irrota kaiken tyyppiset kestomagneettimoottorit 

 Irrota kaikki DC-linkki etävirtalähteet, mukaan lukien akkuvarmistukset, keskeytymättömät 
teholähdeyksiköt ja DC-linkkiyhteydet toisiin taajuusmuuttajiin 

 Odota kondensaattoreiden purkautuvan kokonaan ennen kuin suoritat kunnossapitoa tai 
korjauksia, katso odotusajat taulukosta 1. 

5.2 Käynnistäminen ja pysäyttäminen 

Sähköpumppujen käynnistäminen ja pysäyttäminen riippuu taajuusmuuttajan asetuksista 
suhteessa ohjattavaan sähköpumppuun (paine, taso). 
Jokainen taajuusmuuttaja on kytketty anturiin. Taajuusmuuttajat jakavat kaikki tiedot ja 
toteuttavat syklisen kytkennän. 

 

Sähköiskuvaara: 

Kytke virtalähde pois päältä ennen kuin teet mitään säätöjä. 

Asetustiedot, katso Smart Pump -malliston sähköpumppujen Asennus-, käyttö ja huolto-opas. 
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Kuva 10 esittää kahden sähköpumpun toimintakäyriä painesäätötilassa. 

 Säiliö syöttää vettä loppukäyttäjän tarpeen mukaan. 

 Ensimmäinen sähköpumppu käynnistyy, kun paine laskee alle PS-arvon. Nopeutta säädetään 
paineen pitämiseksi vakiona, kun kulutus kasvaa. 

 Kun kulutus vähenee, nopeutta vähennetään minimiin. Siinä kohdassa yksi sähköpumpuista 
pysähtyy. 

 Jos kulutus jatkaa kasvua ja sähköpumppu saavuttaa maksiminopeuden, niin toinen 
sähköpumppu käynnistyy ja nopeutta säädetään ylläpitämään vakiopaine. 

 Jos kulutus vähenee edelleen, sähköpumppu hidastaa ja täyttää säiliön, ja pysähtyy sitten, 
kun PS-arvo on saavutettu. 

 

Kuva 10: Toimintatila 
 

H Pää Pmax Enimmäispaine 

Q Virtaus PS Paineasetusten arvo 

5.2.1 Taajuusmuuttajan säätäminen 

1. Muuttaaksesi asetuksia, katso Smart Pump -malliston sähköpumppujen Asennus-, käyttö ja 
huolto-opas. 

2. Käytä taajuusmuuttajan painikkeita asettaaksesi uuden paineensäätöarvon, valitaksesi 
ramppiajat, tarkistaaksesi viimeisimmät hälytykset ja käyttääksesi asetusarvoja. 

3. Tarkista, että uusi, valittu arvo on sähköpumpun tietolevyssä määritellyn pään alueella. 

5.2.2 Kalvopainesäiliön esilataus 

1. Tarkista, että kalvopainesäiliö on täysin tyhjä. 
2. Esilataa kalvopainesäiliö paineeseen 0,6 kertaa painearvo. 

5.2.3 Tehostinsarjan käynnistäminen 

1. Liitä vedensyöttö. 
2. Liitä virtajohto. 
3. Tarkista kalvopainesäiliön esilatausarvo. 
4. Sulje sähköpumpun tuottoputkessa oleva sulkuventtiili. 
5. Juota tehostinsarja (katso Smart Pump -malliston sähköpumppujen Asennus-, käyttö ja 

huolto-opas) ja imujakoputkisto. 
6. Yhdistä virtalähde paneelin kytkimeen ja aseta taajuusmuuttaja manuaalitilaan. 
7. Käynnistä ensimmäinen sähköpumppu. 
8. Avaa sähköpumpun tuoton sulkuventtiili hitaasti, ja vuodata ilma pois. 
9. Toista edellä kuvatut toimenpiteet muille sähköpumpuille. 
10. Aseta taajuusmuuttaja automaattiseen tilaan. 
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Asetusten vaihtaminen 

Tehostinsarjan käydessä noudata alla olevia ohjeita sähköpumppujen tai järjestelmän tai 
molempien maksimipainerajojen asetusten muuttamiseksi: 
1. Selvitä tarvittava painearvo. 
2. Aseta uusi arvo taajuusmuuttajan painikkeilla. Arvo muuttuu automaattisesti myös toiselle 

muuttajalle. 
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6 Huolto  

 

VAARA: Sähkövaara 

 Tarkista ennen kuin yrität käyttää yksikköä, että se on irrotettu, eikä sähköpumppua ja 
ohjauspaneelia voi käynnistää uudelleen edes vahingossa. Tämä koskee myös sähköpumpun 
lisäohjauspiiriä. 

 Ennen tehostinsarjalle tehtäviä töitä verkkovirta ja mahdolliset muut syöttöjännitteet täytyy 
irrottaa vähintään ajaksi, joka on annettu kappaleessa Odotusajat (sisäänrakennettujen 
purkuvastusten on ehdittävä purkaa välipiirien kondensaattorit). 

1. Varmistu, että jäähdytystuuletin ja tuuletusaukot ovat pölyttömiä. 
2. Varmista, että ympäröivä lämpötila on oikea tehostinsarjan rajojen mukaan. 
3. Varmista, että pätevä henkilöstö suorittaa kaikki muutokset tehostinsarjaan. 
4. Varmista, että tehostinsarjan sähkö on irrotettu teholähteestä ennen mitään toimenpiteitä. 
5. Noudata aina sähköpumpun ja moottorin ohjeita. 

6.1 Ohjauspaneelin ja taajuusmuuttajien kunnossapito 

Ohjauspaneeli ja taajuusmuuttajat eivät vaadi kunnossapitoa. 

6.2 Kalvopainesäiliön huolto 

 Katso kalvopainesäiliön Asennus-, käyttö ja huolto-opas 

 Tarkista esilataus vähintään kerran vuodessa. 

Toiminto ja parametriohjaus 

Jos nestetehostinjärjestelmään tehdään muutoksia: 
1. Varmista, että kaikki toiminnot ja parametrit ovat oikein. 
2. Säädä toimintoja ja parametrejä tarvittaessa. 
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7 Vianmääritys  
Varotoimenpiteet 

 

VAROITUS: 

 Viat tulee korjata teknikon toimesta, jolla on tekniset ja ammatilliset vaatimukset, jotka ovat 
kuvattuina nykyisissä säädöksissä 

 Huomioi turvallisuuden vaatimukset luvuissa Käyttö ja Toiminnot ja Huolto 

 Jos vikaa ei voida korjata tai sitä ei ole mainittu, ota yhteyttä Xylemiin tai valtuutettuun 
jakelijaan. 

Taajuusmuuttaja tallentaa viimeisimmät tapahtuneet hälytykset. Katso taajuusmuuttajan ohjeet 
siitä, millaisia vikoja voi ilmetä ja miten tarkistaa viimeksi tapahtuneet hälytykset. 

7.1 Tehostinsarja on pois päältä 

Syy Korjaus 

Virtakatkos Palauta virransyöttö 

Kytkin on OFF-asennossa Käännä kytkin ON-asentoon 

7.2 Moottori ei käynnisty. 

Syy Korjaus 

Virtakatkos Palauta virransyöttö 

Moottorin lämmön ylikuormasuoja 
on käynnistetty 

Poista vika ja palauta kytkin 

Moottorin (käämi) on viallinen Tarkista ja korjaa tai vaihda moottori 

7.3 Toistuvia käynnistymisiä ja pysähtymisiä 

Syy Korjaus 

Kalvopainesäiliö viallinen Korjaa tai vaihda kalvopainesäiliö 

Väärä kalvopainesäiliön esilataus Aseta uusi esilatauspainearvo sähköpumpun ja asetuspisteen mukaisesti 

Kalvopainesäiliön esilatausarvo on 
nolla 

Kalvopainesäiliö on esiladattava 

7.4 Sähköpumpun nopeus kasvaa ja vähenee pysähtymättä ja vaikka 
vettä ei kuluteta (käyttöpaikka suljettu) 

Syy Korjaus 

Vesi karkaa vastaventtiilistä Tarkista nestejärjestelmä ja venttiili 

Kalvopainesäiliö on vaurioitunut tai 
liian pieni  

Korjaa tai vaihda kalvopainesäiliö 
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7.5 Moottori käy, mutta vettä ei tule 

Syy Korjaus 

Ei vettä imupuolella tai 
sähköpumpun sisällä 

1. Täytä (juota) sähköpumppu tai imuputki 
2. Avaa sulkuventtiilit 

Ilmaa imuputken tai sähköpumpun 
sisällä 

1. Ilmaa sähköpumppu 
2. Tarkista imuliitännät 

Paineenmenetys imupuolella Tarkista NPSH ja tarvittaessa muuta järjestelmää 

Vastaventtiili on tukkeutunut Puhdista venttiili 

Tukkeutunut putki Puhdista putki 

7.6 Veden menetys sähköpumpusta 

Syy Korjaus 

Mekaaninen tiiviste kulunut tai 
vaurioitunut 

Vaihda mekaaninen tiiviste 

Liiallinen mekaaninen rasitus 
sähköpumpulle 

Tue putkisto 

7.7 Liian meluisa 

Syy Korjaus 

Vesi vuotaa pois kun sähköpumppu 
ei käy 

Tarkista vastaventtiili 

Kavitaatio Tarkista imu 

Sähköpumpun pyöriminen estynyt Tarkista mahdollinen liiallinen mekaaninen rasitus sähköpumpulle 

7.8 Tehostinsarja ei muodosta tarvittavaa painetta 

Syy Korjaus 

Sulkuventtiilit suljettu Avaa venttiilit 

Imuputkessa on ilmaa  1. Poista ilma 
2. Juota sähköpumppu 

Liiallinen negatiivinen imupää Pienennä negatiivista imupäätä 

Liiallinen paineenmenetys imupuolella Lisää putkien läpimittaa 

Pohjaventtiili on viallinen Vaihda jalkaventtiili 

Liiallinen paineen menetys 
tuottoputkissa ja/tai venttiilissä 

Vähennä veden menetystä 

7.9 Pääsuojajärjestelmä (sulakkeet) laukeaa 

Syy Korjaus 

Oikosulku 1. Tarkista liitäntäkaapelit 
2. Tarkista taajuusmuuttaja 
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7.10 Erosuojauksen laukeaminen 

Syy Korjaus 

Moottori vaurioitunut Vaihda moottori 

Moottorin virtakaapeli kulunut tai 
viallinen 

Vaihda kaapeli 

Erokytkin ei vastaa teknisiä 
vaatimuksia 

Vaihda erokytkin 

Erovirta liian suuri Ota yhteyttä pätevään asentajaan sähköjärjestelmän muuttamiseksi 

7.11 Sähköpumppu käy suurimmalla nopeudella pysähtymättä 

Syy Korjaus 

Paineen asetuspiste ei ole sopiva 
järjestelmälle (arvo on suurempi 
kuin paine, jonka sähköpumppu voi 
tuottaa) 

Aseta uusi asetuspiste sähköpumpun suorituskyvyn mukaisesti 

Anturi ei kytketty tai vaurioitunut Tarkista anturin hydraulinen ja sähköinen kytkentä 

7.12 Vain yksi sähköpumppu käy 

Syy Korjaus 

Sähköpumppujen asetukset ovat 
erilaiset 

1. Tarkista taajuusmuuttaja asetukset 
2. Tarkista sarjaliitäntä kahden taajuusmuuttajan väliltä 

7.13 Vettä yritetään ottaa, mutta sähköpumppu ei käynnisty 

Syy Korjaus 

Asetuspiste on asetettu nollaan  1. Tarkista taajuusmuuttaja asetukset 
2. Aseta asetuspiste 
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8 Tekniset tiedot   
Taulukko 2: Sähköiset, ympäristö- ja asennusmäärittelyt, tehostinsarja vakioversiona 

 Tehostinsarjan malli 

Ohjauspaneelin virtalähde M2 T3 T4 

Tulo 

Tulotaajuus [Hz] 50/60 ± 2 

Päävirtalähde LN L1 L2 L3 

Ohjauspaneelin nimellissyöttöjännite [V] 230 ± 10% 230 ± 10% 400 ± 10% 

Suurin tulovirta, jatkuva [A] Katso ohjauspaneelin tietokilpi 

Suurin ohjauspaneelin teho [kW] Katso ohjauspaneelin tietokilpi 

Lähtö 

Sähköpumpun pienin-suurin nopeus [rpm] 800÷3600 

Vuotovirta taajuusmuuttajasta [mA] < 3,5 

I/O lisä + 15 VDC virtalähde [mA] Imax < 40 

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

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

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

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

Suojausluokka IP 55, kehikkotyyppi 1 
Suojele tuote suoralta auringonvalolta ja sateelta 

Veden lämpötila [°C] / [°F] 0÷80 / 32÷176 

Suhteellinen kosteus suhteessa 
käyttölämpötilaan [°C] / [°F] 

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

Suhteellinen kosteus varastoinnissa 5% ÷ 95% RH 

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

Käyttöympäristön lämpötila 
[°C] / [°F] 

-20÷40 / -4÷104 

Asennuskorkeus m.p.y. [m] / [ft] 
< 1000 / 3280 

Luokitukset eivät välttämättä päde suurissa korkeuksissa 

Suurin käyttöpaine [bar] 8, 10 tai 16, sähköpumpun tyypistä riippuen. Katso Smart Pump -
malliston sähköpumpun Asennus-, käyttö ja huolto-opas. 

Pienin tulopaine [bar] NPSH-käyrän mukaisesti vähintään 0,5 m marginaalilla ilmattomaan 
veteen 

Suurin tulopaine [bar] Varmista, että tulopaine plus lähin tuottopaine eivät ylitä suurinta 
käyttöpainetta 

Sähköpumpun yleisiä tietoja Katso Smart Pump -malliston sähköpumpun Asennus-, käyttö ja 
huolto-opas 

Kalvopainesäiliö [bar] Katso kalvopainesäiliön tavallinen Asennus-, käyttö ja huolto-opas. 
Asennetut kalvopainesäiliöt voivat rajoittaa tehostussarjan 

lämpötilaa ja käyttöpainetta 
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8.1 Mitat ja painot 

 Tehostussarja: katso tekninen luettelo tai ota yhteyttä Xylemiin tai Valtuutettuun jakelijaan. 

 Smart Pump -malliston sähköpumppu: Katso Asennus-, käyttö ja huolto-opas. 

9 Vakuutukset 
9.1 EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus (Käännös) 

Xylem Service Italia S.r.l., pääkonttori: Via Vittorio Lombardi 14 - 36075 Montecchio Maggiore VI 
- Italy, ilmoittaa täten, että tuote: 

Sähköpumppu-pumppausyksikkö, jossa integroitu, vaihtuvanopeuksinen käyttö (ks. ensimmäisen 
sivun merkintä) 

täyttää seuraavien eurooppalaisten direktiivien vaatimukset: 

 Laitteisto 2006/42/EY (LIITE II – fyysinen tai oikeushenkilö, joka on valtuutettu laatimaan 
teknisen tiedoston: Xylem Service Italia S.r.l.) 

ja seuraavat tekniset standardit 

 EN 809:1998+A1:2009,  

 EN 60204-1:2006+A1:2009 

Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Suunnittelun sekä Tutkimuksen ja 
kehityksen johtaja) 

 

versio 00  

9.2 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (nro EMCD23) 

1. Laitemalli/tuote:  
katso ensimmäisellä sivulla oleva tarra 

2. Valmistajan nimi ja osoite:  
Xylem Service Italia S.r.l. 
Via Vittorio Lombardi 14 
IT-36075 Montecchio Maggiore VI 
Italy 

3. Tämä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. 
4. Vakuutuksen kohde: 

Sähköpumppu-pumppausyksikkö, jossa integroitu, vaihtuvanopeuksinen käyttö (ks. 
ensimmäisen sivun merkintä) 

5. Yllä kuvattu vakuutuksen kohde on Unionin asiaan liittyvän yhdenmukaistamislainsäädännön 
mukainen: 
direktiivi 2014/30/EU, 26. helmikuuta 2014 (sähkömagneettinen yhteensopivuus) 

6. Viittaukset asiaankuuluviin käytettyihin yhdenmukaistettuihin standardeihin tai viittaukset 
muihin teknisiin määrityksiin, joihin liittyen vaatimustenmukaisuus ilmoitetaan: 
EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-3:2007+A1:2011 

7. Ilmoitettu laitos: - 
8. Lisätietoja: 

Puolesta allekirjoittanut: Xylem Service Italia S.r.l. 
Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Suunnittelun sekä Tutkimuksen ja 
kehityksen johtaja) 

 

versio 00  

Lowara on Xylem Inc:n tai sen tytäryhtiön tavaramerkki. 
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