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1 Bevezetés és biztonság   
1.1 Bevezetés 

A kézikönyv célja 

A kézikönyv célja a következők elvégzéséhez szükséges információk bemutatása: 

 Beszerelés 

 Működtetés 

 Karbantartás 

 

VIGYÁZAT: 

Mielőtt telepíti és használja a terméket, győződjön meg róla, hogy elolvasta és megértette a teljes 
kézikönyvet. A termék nem megfelelő használata személyi sérüléseket és anyagi károkat 
okozhat, valamint érvénytelenítheti a jótállást. 

 

 MEGJEGYZÉS: 

Ez a kézikönyv a termék szerves részét képezi. Mindig a felhasználó rendelkezésére kell hogy 
álljon, a termék közelében kell elhelyezni és megfelelő állapotban kell tartani. 

1.2 Biztonság 

1.2.1 Veszélyszintek és biztonsági szimbólumok 

A termék használata előtt, valamint a következő kockázatok elkerülése érdekében, győződjön 
meg róla, hogy figyelmesen elolvasta, megértette és betartja a veszélyekkel kapcsolatos alábbi 
figyelmeztetéseket: 

 Sérülések és egészségügyi veszélyek 

 A termék sérülései 

 A termék hibás működése. 

Veszélyszintek 

Veszélyszint Jelzés 

 

VESZÉLY: 
 

 

Veszélyes helyzetet azonosít, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést, 
vagy akár halálos balesetet okoz. 

 

FIGYELMEZTETÉS: 
 

 

Veszélyes helyzetet azonosít, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést, 
vagy akár halálos balesetet is okozhat. 

 

VIGYÁZAT: 
 

 

Veszélyes helyzetet azonosít, amely, ha nem kerülik el, könnyű vagy 
közepes sérüléseket okozhat. 

 MEGJEGYZÉS: 
 

 

Olyan helyzetet azonosít, amely, ha nem kerülik el, anyagi károkat 
okozhat, de személyi sérülést nem. 
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Különleges szimbólumok 

Bizonyos veszélyességi kategóriákhoz különleges szimbólumok társulnak, amint azt a következő 
táblázat mutatja: 

Szimbólum Leírás 

 

Áramütés veszélye! 

 

Mágneses veszély 

 

Forró felület veszélye 

 

Ionizáló sugárzás veszélye 

 

Potenciálisan robbanásveszélyes környezet (ATEX EU 
irányelv) 

 

Vágás és horzsolás veszélye 

 

Összezúzódás veszélye (végtagok) 

Egyéb szimbólumok 

Szimbólum Leírás 

 

Felhasználó 
Specifikus információk a termék felhasználói számára. 

 

Telepítő / Karbantartó technikus 
Konkrét információk a termék rendszeren belül történő 
telepítéséért (hidraulikus és/vagy elektromos rendszer), 
valamint a karbantartási műveletekért felelős személyzet 
számára. 

1.2.2 Felhasználói biztonság 

Szigorúan megfelel a hatályos egészségügyi és biztonsági előírásoknak. 

 

FIGYELMEZTETÉS: 

Ezt a terméket kizárólag szakképzett felhasználók használhatják. 

A jelen kézikönyv vonatkozásában, minden helyi előírás rendelkezésein felül, a szakképzett 
személyzet azoknak a személyeknek felel meg, akik a tapasztalatukból vagy a képzésükből 
adódóan képesek felismerni a fennálló veszélyeket és elkerülni a termék telepítése, használata 
és karbantartása során felmerülő kockázatokat.  
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Tapasztalattal nem rendelkező felhasználók 

 

FIGYELMEZTETÉS: 

AZ EURÓPAI UNIÓ ESETÉN 

 Ezt a készüléket a 8 éves vagy annál idősebb gyermekek és a csökkent fizikai, érzékelési 
vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve a megfelelő tapasztalattal és 
ismeretekkel nem rendelkező személyek felügyelet mellett, vagy a készülék biztonságos 
használatára vonatkozó utasítások megadása és a fennálló veszélyek megértése esetén 
használhatják.  

 Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.  

 Felügyelet nélkül nem végezhetik gyermekek a tisztítást és a felhasználói karbantartást. 
EGYÉB ORSZÁGOK ESETÉN 

 A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent 
fizikai, szenzoros vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek 
megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy a 
készülék használatát felügyeli, vagy megadja az arra vonatkozó utasításokat. 

 Gondoskodni kell róla, hogy gyermekek ne játszhassanak a berendezéssel. 

1.2.3 Általános biztonsági szabályok 

 

FIGYELMEZTETÉS: 

 Mindig tartsa tisztán a munkaterületet. 

 Ügyeljen a munkaterületen jelen lévő gázok és gőzök által előidézett veszélyekre. 

 Mindig tartsa szem előtt a vízbe fulladás, az elektromos balesetek és az égési sérülések 
kockázatát. 

 

 

VESZÉLY: Áramütés veszélye! 

 Kerülje el az elektromos veszélyeket; ügyeljen az elektromos áramütés vagy az elektromos 
ívek kockázatára 

 A motorok nem szándékolt elforgása feszültséget hoz létre és feltöltheti az egységet, halálos 
balesetet, súlyos sérülést vagy a berendezés károsodását idézve elő. Győződjön meg arról, 
hogy a motorok blokkolt helyzetben vannak, megakadályozva a nem szándékolt elforgatást. 

Mágneses mező 

A motor házában a forgórész eltávolítása vagy beszerelése erős mágneses mezőt hoz létre. 

 

VESZÉLY: Mágneses veszély 

A mágneses mező veszélyes lehet azokra a személyekre, akik szívritmusszabályozót, vagy 
bármely más, a mágneses mezőkre érzékeny orvosi berendezést viselnek. 

 

 MEGJEGYZÉS 

Előfordulhat, hogy a mágneses mező a fém törmeléket a rotor felületére vonzza, ami károsíthatja 
azt. 

Elektromos csatlakozások 

 

VESZÉLY: Áramütés veszélye! 

 Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatást egy olyan villanyszerelőnek kell elvégeznie, aki 
megfelel a hatályos előírásokban szereplő műszaki-szakmai követelményeknek 

A munkavégzés előtti óvintézkedések 

 

FIGYELMEZTETÉS: 

 Helyezzen el megfelelő korlátot a munkaterület köré, például biztonsági korlátot 

 Győződjön meg arról, hogy minden biztonsági berendezés a helyén van és biztonságos. 

 Győződjön meg arról, hogy szabad visszavonulási útvonal áll rendelkezésre. 
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 Győződjön meg arról, hogy a termék nem gördülhet el, nem eshet le, és nem okozhat 
személyi sérüléseket vagy anyagi károkat. 

 Győződjön meg arról, hogy az emelőberendezés megfelelő állapotban van. 

 Szükség esetén használjon emelőhevedert, biztonsági kötelet és légzésvédő készüléket. 

 A kezelés előtt hagyja lehűlni az erősítő készlet alkatrészeit 

 Győződjön meg arról, hogy a termék megfelelően meg lett tisztítva 

 Válassza le és zárja le az áramellátást, mielőtt az elektromos szivattyút karbantartja 

 Hegesztési műveletek vagy elektromos kéziszerszámok használata előtt ellenőrizze a 
robbanásveszélyt. 

Óvintézkedések a munkavégzés során 

 

FIGYELMEZTETÉS: 

 Soha ne dolgozzon egyedül. 

 Mindig viseljen egyéni védőeszközöket 

 Mindig használjon megfelelő munkaeszközöket 

 A termék emelését mindig a hozzá tartozó emelőberendezéssel végezze. 

 Maradjon távol a felfüggesztett terhektől. 

 Ügyeljen a hirtelen elindulás veszélyére, ha a terméket automatikus szintszabályozással 
használja. 

 Ügyeljen az indítási lökésre, ami igen erős is lehet. 

 Vízzel öblítse le az alkatrészeket, miután szétszerelte az elektromos szivattyút. 

 Ne lépje túl az elektromos szivattyú maximális üzemi nyomását. 

 Ne nyisson ki szelepeket vagy leeresztő szelepet és ne távolítson el dugókat, miközben az 
erősítő készlet nyomás alatt van. 

 Ellenőrizze, hogy az elektromos szivattyú a rendszertől szigetelve an, és hogy minden 
nyomást leeresztett, mielőtt szétszerelte a szivattyút, eltávolított a dugókat és szétválasztotta 
a csöveket. 

 Soha ne dolgozzon az elektromos szivattyún, ha előtte nem telepítette a csatlakozó 
védőburkolatot. 

Vegyi anyagokkal vagy veszélyes folyadékokkal való érintkezés esetén 

Kövesse az alábbi eljárásokat a szemével vagy a bőrével érintkezésbe lépő vegyi anyagok vagy 
veszélyes folyadékok esetén: 

Feltétel Művelet 

Vegyi anyagok vagy veszélyes 
folyadékok szembe jutása 

1. Tartsa távol a szemhéjait, az ujjaival kényszerítve. 
2. Öblítse ki a szemeit szemmosó vagy folyó víz segítségével, legalább 15 percig.  
3. Forduljon orvoshoz. 

Vegyi anyagok vagy veszélyes 
folyadékok bőrre jutása 

1. Vegye le a szennyezett ruházatot. 
2. Mossa le a bőrt szappannal és vízzel, legalább 1 percen keresztül.  
3. Szükség esetén forduljon orvoshoz. 

1.2.4 A környezet védelme 

A csomagolás és a termék ártalmatlanítása 

Tartsa be a szétválogatott hulladék ártalmatlanítására vonatkozó hatályos előírásokat. 

1.2.5 Az ionizáló sugárzásnak kitett helyek 

 

FIGYELMEZTETÉS: Ionizáló sugárzás veszélye 

Ha a termék ionizáló sugárzásnak volt kitéve, alkalmazza a szükséges biztonsági intézkedéseket 
a személyek védelme érdekében. Ha a terméket el kell küldeni, tájékoztassa megfelelő módon a 
fuvarozót és a címzettet, hogy megtegyék a szükséges biztonsági intézkedéseket. 
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1.3 Pótalkatrészek 

A Xylem vagy a hivatalos forgalmazó műszaki információk kérésével vagy cserealkatrészekkel 
kapcsolatos megkeresése esetén mindig adja meg a termék típusát és kódját. 

1.4 Termékgarancia 

A garanciára vonatkozó információkkal kapcsolatban, mindig tájékozódjon az adásvételi 
szerződés dokumentációjában.  
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2 Szállítás és tárolás   
Csomagolás ellenőrzése 

1. Ellenőrizze, hogy a mennyiség, a leírások és a termékkódok megfelelnek-e a rendelésnek. 
2. Ellenőrizze a csomagolást, hogy nincsenek-e rajta sérülések vagy nem hiányoznak-e 

alkatrészek. 
3. Azonnal kimutatható sérülések vagy hiányzó alkatrészek esetén: 

 Fogadja el az árukat fenntartással, jelezve minden észlelést a szállítási dokumentumon, 
vagy 

 Utasítsa vissza az árukat, megadva az okot a szállítási dokumentumon. 
Mindkét esetben azonnal vegye fel a kapcsolatot a Xylemmel vagy a hivatalos forgalmazóval, 
akitől a terméket vásárolta. 

A termék kicsomagolása és vizsgálata 

1. Távolítsa el a termék csomagolóanyagát. 
2. Oldja ki a terméket, eltávolítva a csavarokat, és/vagy elvágva a hevedereket, ha fel vannak 

szerelve. 

 

VIGYÁZAT: Vágás és horzsolás veszélye 

Mindig viseljen egyéni védőeszközöket. 

3. Ellenőrizze a termék épségét és győződjön meg arról, hogy nincsenek hiányzó összetevők. 
4. Sérülések vagy hiányzó összetevők esetén haladéktalanul forduljon a Xylemhez vagy a 

hivatalos forgalmazóhoz. 

2.1 Az erősítő készlet használata 

Az erősítő készletet az 1. ábrán láthatóak szerint kell kikötözni és felemelni. 

 

FIGYELMEZTETÉS: Összezúzódás veszélye (végtagok) 

 A termék és annak összetevői nehezek lehetnek: fennáll az összezúzódás veszélye 

 Mindig viseljen egyéni védőeszközöket 

 A termék és az alkatrészek kézi anyagmozgatásának meg kell felelnie a „kézi 
anyagmozgatás” hatályos előírásainak, hogy elkerülje a gerincsérülések kockázatával járó 
kedvezőtlen ergonómiai feltételeket. 

 Használjon a hatályos előírásoknak megfelelő és az adott használatra alkalmas darukat, 
köteleket, emelőhevedereket, horgokat és karabinereket 

 Ellenőrizze, hogy a kötözéssel nem károsítja az erősítő készletet 

 Az emelési műveletek során mindig kerülje a hirtelen mozgásokat, amelyek veszélyeztethetik 
a teher stabilitását 

 A mozgatás során ügyeljen arra, hogy elkerülje a személyek, állatok sérülését és/vagy az 
anyagi károkat. 
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1. ábra: Emelés 

2.2 Tárolás 

A termék tárolása: 

 Fedett és száraz helyen 

 Hőforrásoktól távol 

 Szennyeződéstől védve 

 A rezgésektől védve 

 -25°C és +55°C (-13°F és 131°F) közötti környezeti hőmérsékleten, és 5% és 95% közötti 
relatív páratartalom mellett. 

 

MEGJEGYZÉS: 

 Ne helyezzen nehéz súlyokat a termékre 

 Védje a terméket a ütésektől. 
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3 Műszaki Leírás   
3.1 Megnevezés 

Az erősítő készlet egy (SMB10) vagy több azonos, változó sebességű függőleges vagy 
vízszintes, többszintes, nem nyomás alatt álló elektromos szivattyúból áll (SMB20, SMB30), 
amelyek párhuzamosan csatlakoznak egymáshoz. 

Az elektromos szivattyút megosztott módon szívócsővel és szállítócsővel, be-, kikapcsoló 
szeleppel, vissza nem térő szeleppel, nyomásmérővel, nyomástávadóval illetve egyfázisú vagy 
háromfázisú vezérlőpanellel szerelték fel. Az erősítő készlethez egy elektromos szivattyúval 
(SMB10) nem tartozik vezérlőpanel és nincs alapzata.  
1” méretű csatlakozás van a szállítócsöveket a membránnyomás tartályok telepítéséhez, be-, 
kikapcsolószeleppel. A csöveknek, csakúgy, mint a tartályoknak megfelelő támaszra van 
szükségük. 
További membránnyomás tartályokat lehet telepíteni és csatlakoztatni a csőhöz. 

3.2 Adattáblák 

Az adattábla egy címke, amely a következőt tartalmazza: 

 A termék fontosabb adatai 

 Adattábla kód 

Jóváhagyás és tanúsítványok 

Az engedélyhez lásd az erősítő készlet adattáblát: 

 Csak  

3.2.1 Erősítő készlet 

Az erősítő készlet adattáblája 

 

2. ábra: Az erősítő készlet adattáblája 
 

1. Az erősítő készlet kódja 
2. Az erősítő készlet meghatározó kódja 
3. Elektromos segédszivattyú 
4. Jockey szivattyú 
5. Sorozatszám (dátum+progresszív szám) 

 
 

Az erősítő készlet meghatározó kódja 

 

3. ábra: Az erősítő készlet meghatározó kódja 
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1. Sorozat SMB 

2. Elektromos szivattyúk száma [10] = 1 elektromos szivattyú 
[20] = 2 elektromos szivattyú 
[30] = 3 elektromos szivattyú 

3. Visszacsapó szelep [_] = Kiszállítási oldal 
[RA] = Beszívó oldal 

4. Ivóvíz egység tanúsítvány A = WRAS, ACS, M.D.174 
B = ACS, M.D.174 
Z = harmadik fél nem tanúsítja 

5. e-SM elektromos szivattyú SVE 
VME 
HME 

6. Vezérlőpanel tápellátás [M2] = egyfázisú, 1 x 230 V 
[T3] = három fázisú, 3 x 230 V 
[T4] = három fázisú, 3 x 400 V 

7. Anyagverzió [__] = standard alkatrész 
[A304] = speciális AISI 304 verzió 
[B304] = speciális AISI 304 verzió 
[C304] = speciális AISI 304 verzió 
[A316] = speciális AISI 316 verzió 
[B316] = speciális AISI 316 verzió 
[C316] = speciális AISI 316 verzió 

8. Opció [PA] = Minimális nyomás nyomáskapcsoló a szívócsövön, a szárazonfutás ellen.  
[WM] = falra szerelt vezérlőpanel; kábelek L= 5 m  

MEGJEGYZÉS: További részletekhez olvassa el a B/W katalógust 

3.2.2 Elosztópanel 

A vezérlőpanel adattáblája 

 
4. ábra: A vezérlőpanel adattáblája 

 

1. A vezérlőpult meghatározó kódja 
2. A vezérlőpult kódja 
3. Névleges feszültség 
4. Névleges áramerősség 
5. Sorozatszám (dátum+progresszív szám) 
6. Védelmi fokozat 
7. Névleges frekvencia 
8. Rövidzárlati áram 
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3.3 Tervezés és elrendezés 

Erősítő készlet szabványos beállítás 

 

5. ábra: Erősítő készlet 
 

Pozíció 
szám 

Leírás Menny. 

1. Elosztópanel 1 

2. E szériás elektromos szivattyú (e-SM egységek) n 

3. Alapzat  1 

4. Víznyomás csatlakozás 1 

5. Rezgésgátló láb 2 x n 

6. Szívócső 1 

7. Be-, kikapcsoló szelep a beszívó oldalon n 

8. Visszacsapó szelep  n 

9. Be-, kikapcsoló szelep a szállító oldalon n 

10. Nyomásérzékelő n 

11. Nyomásmérő 1 

12. Membrános nyomástartó tartály csatlakozás 1/2/3 

13. Szállítócső 1 

14. Szerelőbilincs 1 

Frekvenciaátalakító 

Olvassa el a Smart Pump Range-ben az elektromos szivattyúk Telepítési, üzemeltetési és karbantartási kézikönyvét.  
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3.4 Rendeltetésszerű használat 

A termék a következők szivattyúzására használható: 

 Hideg víz 

 Meleg víz 

Mindig tartsa be a Műszaki adatok fejezetben megadott határértékeket. 

Az SMB erősítő készletekben telepített elektromos szivattyúk változó sebességet az alábbi 
alkalmazásokhoz megfelelő:  

 Nyomás-, szint-, és áramlásszabályozás (nyitott hurkos rendszerek)  

 egy vagy több elektromos szivattyús öntözési rendszerek.  

3.4.1 Alkalmazási alternatívák 

Működtetőelem (állandó fordulatszám) 

Az egység működtetőelemként működik, a fordulatszám-alapjelnek megfelelően; amit a 
felhasználói interfész, a megfelelő analóg bemenet vagy a kommunikációs buszon továbbít. 

Vezérlőegység (állandó nyomás) 

Ez a mód alapértelmezett üzemmódként van beállítva, és az egy szivattyús elektromos 
szivattyúk esetén van használatban. 

Soros kaszkád / Szinkron kaszkád 

Az egységek az RS485 interfészen keresztül vannak csatlakoztatva és a rendelkezésre álló 
protokoll segítségével kommunikálnak. 
A többszivattyús rendszerben használt különböző egységek kombinációi a rendszer 
követelményeitől függnek. 
Az összes elektromos szivattyút is lehet egymás után szériában (a többszivattyú rendszerek 
alapértelmezett módja), vagy szinkronban működtetni. Ha az egyik egység meghibásodik, akkor 
az erősítő készlet egyik elektromos szivattyúja elfoglalhatja a vezető szerepet és átveheti az 
irányítást. 

3.5 Nem megfelelő használat 

Ezt a terméket ne használja zártkörű rendszerben, ahol a nyomáskülönbség a rendszer két 
pontja között - rendszerint az erősítő készlet szállító és beszívó oldala között - az állandóság 
érdekében két érzékelővel vezérelt. 
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4 Beszerelés  
4.1 Mechanikai telepítés 

4.1.1 Telepítési terület 

 

VESZÉLY: Potenciálisan robbanásveszélyes környezet kockázata 

Az erősítő készlet potenciálisan robbanásveszélyes környezetben vagy éghető porok közelében 
(pl.: fűrészpor, liszt, cukor és gabona) történő üzemeltetése szigorúan tilos. 

 

 

FIGYELMEZTETÉS: 

 Mindig viseljen egyéni védőeszközöket 

 Mindig használjon megfelelő munkaeszközöket 

 A telepítés helyének kiválasztása során és az egység hidraulikus és elektromos 
tápegységekhez történő csatlakoztatásakor szigorúan tartsa be a hatályos előírásokat. 

 Ellenőrizze, hogy az egység külső behatásokkal szembeni védettségi fokozata (IP 55, 1-es 
típus) megfelel-e a telepítési környezetnek. 

 

 

VIGYÁZAT: 

 Bemeneti védelem: az IP55 (1-es típus) védelemi index biztosítása érdekében győződjön meg 
arról, hogy a berendezés megfelelően le van-e zárva. 

 A csatlakozódoboz fedelének felnyitása előtt győződjön meg arról, hogy nincs-e víz az 
egységben 

 Ügyeljen arra, hogy a használaton kívüli tömszelencék és kábelátvezető nyílások megfelelően 
tömítettek 

 Ellenőrizze, hogy a műanyag fedél megfelelően le van zárva 

 Ne hagyja a csatlakozódobozt fedél nélkül: fennáll a károsodás veszélye a szennyeződés 
következtében 

 Ellenőrizze, hogy az elektromos panel megfelelően le van zárva 

Az erősítő készlet kültéri telepítése 

Az erősítő készlet kültéri telepítése esetén biztosítson megfelelő burkolatot (lásd a példát a 6. 
ábrán). A fedél mérete védjen legalább az erősítő készletet hóval, esővel és közvetlen 
napfénnyel szemben. 

 

6. ábra: Az erősítő készlet kültéri telepítése 
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4.1.2 Mechanikus telepítés útmutatója 

 Az elektromos szivattyúházon elhelyezkedő nyilak jelzik az áramlás irányát és a motor 
forgásirányát 

 A motor szabványos forgásiránya az óramutató járásával megegyező (a ventilátor fedelén 
nézve) 

 Telepítse az erősítő készletet jól szellőző szobában, hagyjon elég helyet (legalább 0,5 métert) 
minden oldalon és a karbantartási célokra elöl; legyen legalább 0,5 méter terület az erősítő 
készlet legmagasabb pontja fölött is. 

 Helyezze az erősítő készletet lapos és szilárd felületre; ne rögzítse 

 Szereljen fel bővítő csuklókat és megfelelő tartókat a csövekhez, hogy védje a feszültséggel 
szemben, lásd a 7. ábrát A csövek és a nyomástartályok súlya nő, ha vízzel vannak töltve. A 
készlet elindítása előtt ellenőrizze, hogy bezárt és meghúzott minden nem használt csuklót. 

 

7. ábra: Az erősítő készlet mechanikus telepítése 

4.2 Hidraulikus telepítés 

A 8. és 9. ábra egy egyszivattyús rendszert és egy többszivattyús rendszert mutat. 

 

8. ábra: Egyszivattyús elektromos szivattyúrendszer 
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9. ábra: Többszivattyús rendszer 
 

1. e-SM elektromos szivattyú motorral 
2. Membrános nyomástartó tartály 
3. Elosztópanel 

4. Elzáró szelep 
5. Visszacsapó szelep 
6. Alacsony vízszint ellenőrzés 

7. Nyomásmérő 
8. Nyomásérzékelő 
9. Leeresztő csap 

4.2.1 Hidraulikus telepítés útmutatója 

 Az erősítő készlete a rendszer vízáramlási arányának megfelelően telepítse 

 Az elektromos szivattyúházon látható nyilak jelzik az áramlás irányát és a forgásirányt 

 Telepítsen láb ellenőrző szelepet, beszívó, emelő rendszer esetén 

 Az erősítő szelep folyásirányába azonnal telepítsen be-, ki szelepet 

 A teszteléshez telepítsen leeresztő szelepet, ha nincs szelep az erősítő készlet közelében 

 Az erősítő szelephez csatlakozó csövek legyenek megfelelő méretűek (lehetőség szerint, a 
cső átmérőtől függően). Használhatja a csővéget is, de ne feledje el a nem használt véget 
bedugni 

 A beszívó cső mérete és a láb ellenőrző szelep legyen alkalmas a túlzott terhelésveszteség 
és a kavitáció elkerülésére, amely ennek eredménye lehet 

Membrános nyomástartó tartály 

Az elektromos szivattyú nyomóoldalán egy membrános tágulási tartály helyezkedik el, amely 
lehetővé teszi a nyomás fenntartását a csőrendszerben, amikor az erősítő rendszer nincs 
használatban. A membránnyomás tartály leállítja az elektromos szivattyú további működését 
nulla igény esetén, és csökkenti az ellátás céljából szükséges a tartály méretét. 
Válasszon a rendszer nyomásának megfelelő membránnyomás tartályt. 
A változó sebességű erősítő készlet kisebb méretű membránnyomás tartállyal is képes működni, 
mint a hagyományos rendszerek. Egyetlen elektromos szivattyú áramlási arányának kb. 10%-
ának megfelelő liternyi kapacitású membránnyomás tartály. A szükséges víz térfogata több 
tartály között felosztható. 
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4.3 Elektromos telepítés  

 

VESZÉLY: Áramütés veszélye! 

Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatást egy olyan villanyszerelőnek kell elvégeznie, aki 
megfelel a hatályos előírásokban szereplő műszaki-szakmai követelményeknek. 

Az elektromos csatlakozásokhoz olvassa el a vezérlőpulton látható vezetékezési diagramot. 

4.3.1 Elektromos követelmények 

Helyi irányelvek felülírják az alábbiakban felsorolt specifikus követelményeket. 

4.3.2 Elektromos bekötés ellenőrzőlistája 

Ellenőrizze, hogy a következő feltételek teljesülneke: 

 Biztosított a villamos vezetékek magas hőmérséklettel, rezgéssel és ütődésekkel szembeni 
védelme. 

 Az ellátórendszer áramerőssége és feszültsége legyen a vezérlőpult adattábláján vagy az 
elektromos szivattyú adattábláján láthatóaknak megfelelő, ha vezérlőpult nélküli erősítő 
készlet esetén. 

 Ellenőrizze, hogy a tápellátó kábel legyen lépes az erősítő készlet névleges áramerősségét 
elviselni, és csatlakoztassa a vezérlőpult fontosabb sorkapcsaihoz. A vezérlőpulton lévő 
vezetékezési diagram és a címkék megadják a csatlakozáshoz szükséges információt és a 
szükséges tápellátási értékeket. Vezérlőpult nélküli erősítő készlet esetén olvassa el a Smart 
Pump Range-ben az elektromos szivattyúk Telepítési, üzemeltetési és karbantartási 
kézikönyvét. 

 Ha van vezérlőpult, akkor csatlakoztassa a tápellátó kábelt: 
- Egyetlen fázisú az L-N sorkapcsokhoz, PE a földelési sorkapocshoz 
- Egyetlen fázisú az L1, L2, L3 sorkapcsokhoz, PE a földelési sorkapocshoz 

 Minden kitett kábelt védjen megfelelően 

 A tápkábel rendelkezik a következőkkel: 
- Egyenáramú és pulzáló egyenáramú földzárlati áramhoz megfelelő nagy érzékenységű 

differenciálkapcsoló (30 mA) [maradék áram készülék RCD] (B típusú RCD javasolt). 
- Hálózati leválasztó kapcsoló legalább 3 mm érintkező-távolsággal. 

4.3.3 Elektromos vezérlőpult ellenőrzőlista 

 MEGJEGYZÉS: 
Az erősítő készlet szabványos változatán nincs vezérlőpult.  
Ha az erősítőkészlet vezérlőpult nélkül érkezik, akkor telepítsen az elektromos szivattyú 
értékeinek megfelelő vezérlőpultot. 
A nem megfelelő kombinációk nem garantálják az erősítő készlet védelmét. 

Ellenőrizze, hogy a következő feltételek teljesülneke: 

 Az elektromos kapcsolótábla védelmet biztosít az elektromos szivattyú számára a zárlattal 
szemben. Az elektromos szivattyú védelmére lomha biztosító vagy megszakító (C típusú 
modell ajánlott) alkalmazható. 

 Az elektromos szivattyúban túlterheléssel szembeni és termál védelem van. Nem szükséges 
további túlterhelés elleni védelem. 

 

VESZÉLY: Áramütés veszélye! 

Az erősítő készleten végzett munka előtt kapcsolja le az erősítő készlet és a vezérlőpanel 
áramellátását, és bizonyosodjon meg arról, hogy azok nem kerülhetnek áram alá. 
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Földelés 

 

VESZÉLY: Áramütés veszélye! 

 Az egyéb elektromos csatlakozások létesítése előtt minden esetben csatlakoztassa a külső 
védővezetéket a földelő csatlakozóhoz 

 Az összes elektromos felszerelés legyen földelt (szigetelt), ide tartozik az erősítő készlet és 
annak felszerelése is. Ellenőrizze, hogy a földelt sorkapocs megfelelően csatlakozik. 

 Ellenőrizze, hogy a védővezeték (föld) hosszabb, mint a fázisvezetékek; a tápellátó vezeték 
véletlen lecsatlakozása esetén a védővezetéknek (föld) kell utoljára leválnia a sorkapocsról. 

 Tartsa a földkábelhez haladó csatlakozásokat a lehető legrövidebben. 

 Használjon többeres kábelt, az elektromos zaj csökkentése érdekében. 

4.3.4 Vezetéktípusok és minősítések 

Szabványos, vezérlőpult nélküli verziókhoz az erősítő készlet az elektromos szivattyú és a 
vezérlőpultok tápellátó kábeleivel működik. A vezérlőpult nélküli erősítő készletnek a 
nyomásérzékelő csatlakoztatásához van kábele, de az elektromos szivattyú tápellátó kábele 
nélkül. 
Ha az elektromos szivattyú tápellátó kábelét és/vagy az elektromos kábeleket ki kell cserélni, 
vagy hozzá kell adni, akkor olvassa el a Smart Pump Range-ben az elektromos szivattyúk 
Telepítési, üzemeltetési és karbantartási kézikönyvét. 

 Minden kábelnek meg kell felelnie a helyi és nemzeti szabványoknak, a keresztmetszet és a 
környezeti hőmérséklet tekintetében  

 Használjon legalább +70°C (158°F) hőellenállású kábeleket  

 A kábelek soha nem érintkezhetnek a motor testével, az elektromos szivattyúval és a 
csőrendszerrel. 

 A tápellátó sorkapcsokba és a hibajelrelébe bekötött (NO,C) vezetékeket megerősített 
szigeteléssel kell elválasztani a többi vezetéktől. 

Tápellátás csatlakozás 

 

FIGYELMEZTETÉS: 

 Ne hozzon létre csatlakozásokat az elektromos szivattyú sorkapocs dobozával, ha előtte nem 
választotta le az elektromos tápellátást és nem várta ki az 1. táblázatban megadott minimum 
időt. 

 Az erősítő készlet szabványos változatát a motor tápellátó kábeleivel együtt szállítjuk. Cserélje 
ki a motor tápellátó kábelét, olyan kábelre, amelynek keresztmetszete az elektromos motor 
maximális teljesítményének megfelel. 

Színes kábelek 

A külső feszültségmentes érintkezőknek megfelelőnek kell lenniük a < 10 VDC feszültség 
kapcsolásához. 

 MEGJEGYZÉS: 

 A vezérlőkábeleket a tápkábelektől és a hibajelrelé kábelétől elkülönítve telepítse  

 Ha a vezérlőkábelek a tápkábellel vagy a hibajelrelével párhuzamosan vannak telepítve, a 
kábelek közötti távolságnak nagyobbnak kell lennie, mint 200 mm  

 Nem keresztezze egymással a tápkábeleket; ha ez szükséges, a 90°-os kereszteződési szög 
megengedett. 

Csatlakozás a vezérlőpulthoz 

Olvassa el a vezérlőpult vezetékezési diagramját. 

Csatlakozás a frekvenciaátalakítóhoz 

Olvassa el a Smart Pump Range-ben az elektromos szivattyúk Telepítési, üzemeltetési és 
karbantartási kézikönyvét. 
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4.3.5 Szárazonfutás elleni védelem 

A szabványos vezérlőpult nyitott tartályokhoz közös úszóhoz is csatlakoztatható, vagy minimum 
nyomáskapcsolóhoz a beszívási oldalon (javasolt érték: 0,2-0,4 bar). Ha a minimális nyomás 
feltételeket helyreállította, akkor az elektromos szivattyú automatikusan indul el. Ha a 
szárazonfutás védelem felesleges, akkor ne távolítsa el a vezérlőpultban a sorkapocs jumpert. A 
sorkapcsok helyes számát a csatlakozási diagramban találja, amelyet a vezérlőpultban talál. 

 MEGJEGYZÉS: 
Az erősítő készletet telepített jumperekkel szállítjuk, és ezért engedélyezett szárazonfutási 
védelem nélkül. 

Az opcionális elektromos szint vezérlőkészlet lehetővé teszi az elektród szondák nélküli 
vezérlést. 
Telepítse a készlettel a gyűjtőtartályban szállított három szondát és csatlakoztassa őket a 
vezérlőpultban lévő sorkapcsokhoz. 
A sorkapcsok helyes számát a vezetékezési diagramban találja, amelyet a pultban talál. 

 A max szonda (A) azt a szintet határozza meg, amelyen az erősítő készlet a gyűjtőtartály 
feltöltése alatt bekapcsol. 

 A min szonda (B) az erősítő készlet kikapcsolási szintjét határozza meg. 

 A szonda (C) a min szonda (B) szintje alatt legyen. 
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5 Használat és működés   
A következő feltételek közül kettő vagy több együttes jelenléte esetén: 

 magas környezeti hőmérséklet 

 magas vízhőmérséklet 

 az erősítő készlet maximális teljesítményét igénylő munkapontok  

 a hálózat fennálló alulfeszültsége, 
veszélyeztetheti az erősítő készlet élettartamát, és/vagy az egység teljesítménye korlátozásra 
kerülhet: további információért forduljon a Xylemhez vagy a hivatalos forgalmazóhoz. 

5.1 Várakozási idők 

 

FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye! 

Az elektromos alkatrészekkel érintkezés halálos balesetet okozhat, még az erősítő készlet 
kikapcsolása után is. 
Mielőtt bármilyen beavatkozást végez az erősítő készleten, a hálózati feszültséget és bármely 
más bemeneti feszültséget le kell kötni a 1. táblázatban megadott minimális időtartamra. 
 

1. táblázat: Várakozási idők 

e-SM Meghajtó modell Minimális várakozási idő [min] 

103, 105, 107, 111, 115 4 

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

 

FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye! 

A frekvenciaváltók DC-link kondenzátorokat tartalmaznak, amelyek abban az esetben is töltött 
állapotban maradnak, ha a frekvenciaváltó nincs táplálás alatt. 
Az elektromos veszélyek elkerülése érdekében: 

 Kösse le az AC tápellátást 

 Kössön le az állandó mágneses motorok összes típusát 

 Kösse le az összes távoli DC-link tápegységet, beleértve a tartalék akkumulátorokat, a 
szünetmentes tápegységeket és az egyéb frekvenciaváltók DC-link csatlakozásait 

 Várja meg a kondenzátorok teljes kisülését, mielőtt bármilyen karbantartási vagy javítási 
műveletet végez; a várakozási időkkel kapcsolatban lásd a 1. táblázatot. 

5.2 Elindítás és leállítás 

Az elektromos szivattyúk elindítása és leállítása az elektromos szivattyúhoz kapcsolódó 
frekvenciaátalakító beállításaitól függ, amelyet vezérel (nyomás, szint). 
Minden egyes frekvenciaátalakító csatlakozik egy érzékelőhöz. A frekvenciaátalakítók minden 
információt megosztanak, és ciklusosan kapcsolnak át. 

 

Áramütés veszélye: 

Válassza le a tápellátást, mielőtt bármilyen beállítást végezne. 

A beállításhoz olvassa el a Smart Pump Range-ben az elektromos szivattyúk Telepítési, 
üzemeltetési és karbantartási kézikönyvét. 
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A 10. ábra a működési görbéket mutatja, ha két elektromos szivattyú működik nyomás beállító 
üzemmódban. 

 A tartály adja vizet, a végfelhasználó igényeinek kielégítéséhez. 

 Az első elektromos szivattyú elindul, amikor a nyomás a PS érték alá süllyed; a sebességet 
beállíthatja, hogy a nyomás állandó maradjon, az igény növekedése esetén is. 

 Amikor az igény csökken, akkor a sebesség is minimumra csökken; ekkor az egyik 
elektromos szivattyú kikapcsol. 

 Ha az igénylés tovább nő és az elektromos szivattyú eléri a maximális sebességet, akkor a 
második elektromos szivattyú is elindul és a sebességet az állandó nyomás megtartásához 
állítja be. 

 Ha az igénylés tovább nő, akkor az elektromos szivattyú lelassul, feltölti a tartályt, majd leáll, 
amikor eléri a PS értéket. 

 

10. ábra: Üzemeltetési mód 
 

H Emelési magasság Pmax Maximális nyomás 

Menny Áramlás PS Nyomásbeállítási érték 

5.2.1 A frekvenciaátalakító beigazítása 

1. A beállítás módosításához olvassa el a Smart Pump Range-ben az elektromos szivattyúk 
Telepítési, üzemeltetési és karbantartási kézikönyvét. 

2. A frekvenciaátalakító gombokkal beállíthatja az új nyomásértéket. Válassza ki a csúcsok 
idejét, ellenőrizze a legfrissebb riasztást vagy lépjen be az összes beállításhoz. 

3. Ellenőrizze, hogy az új kiválasztott érték az elektromos szivattyú adatlapján meghatározott 
terjedelmen belül legyen. 

5.2.2 A membránnyomás tartály előtöltése 

1. Ellenőrizze, hogy a membránnyomás tartály teljesen le lett eresztve. 
2. A membránnyomás tartályt töltse elő a nyomás 0,6-szoros értékére. 

5.2.3 Az erősítő készlet elindítása 

1. Csatlakoztassa a vízellátást. 
2. Csatlakoztassa a tápellátást. 
3. Ellenőrizze a membránnyomás tartály előtöltési értékét. 
4. Zárja le az elektromos szivattyú nyomó vezetékén elhelyezkedő be-, kikapcsoló szelepet. 
5. Töltse fel az erősítő készletet (a beállításhoz olvassa el a Smart Pump Range-ben az 

elektromos szivattyúk Telepítési, üzemeltetési és karbantartási kézikönyvét) és a szívócsövet. 
6. Csatlakoztassa a tápellátást a pultkapcsolón és állítsa a frekvenciaátalakítót kézi módba. 
7. Indítsa el az első elektromos szivattyút. 
8. Nyissa meg az elektromos szivattyú szállító be-, ki szelepét lassan és eresszen be levegőt. 
9. Ismételje meg a fenti folyamatot a többi elektromos szivattyúval is. 
10. Állítsa a frekvenciaátalakítót automatikus üzemmódba. 
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A beállítások módosítása 

Működésben lévő erősítő készlettel kövesse az alábbi utasításokat, az elektromos szivattyúk 
vagy a rendszer illetve mindkettő maximális nyomáshatárának beállításához: 
1. határozza meg a szükséges nyomásértéket. 
2. Állítsa be az új értéket a frekvenciaátalakító gombokkal, az érték automatikusan megváltozik 

a többi átalakítón is. 
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6 Karbantartás  

 

VESZÉLY: Áramütés veszélye! 

 Mielőtt megkísérli használni az egységet, ellenőrizze, hogy le van-e csatlakoztatva, és hogy 
az elektromos szivattyú és a vezérlőpult még véletlenül sem tud újraindulni. Ez vonatkozik az 
elektromos szivattyú kiegészítő vezérlőáramkörére is. 

 Mielőtt bármilyen beavatkozást végez az erősítő készleten, a hálózati tápellátást és bármely 
más bemeneti feszültséget le kell kötni a Várakozási idők bekezdésben megadott minimális 
időtartamra (a köztes kör kondenzátorait állítsa le a beépített kisülési ellenállással). 

1. Ügyeljen arra, hogy a hűtőventilátor és a szellőzőnyílások pormentesek legyenek. 
2. Ügyeljen arra, hogy a környezeti hőmérséklet megfelelő legyen, az erősítő készlet 

határértékeinek megfelelően. 
3. Ügyeljen arra, hogy az erősítő készlet minden módosítását megfelelően képzett személyzet 

végezze el. 
4. Mielőtt bármilyen munkálatot végez, ellenőrizze, hogy az erősítő készlet le van-e választva a 

hálózati táplálásról. 
5. Mindig tartsa be az elektromos szivattyú és a motor kezelési utasításait. 

6.1 A vezérlőpult és a frekvenciaátalakító karbantartása 

A vezérlőpultot és a frekvenciaátalakítót nem kell karbantartani. 

6.2 A membránnyomás tartály karbantartása 

 Lásd a membránnyomás tartály telepítési, üzemeltetési és karbantartási kézikönyvét. 

 Évente legalább egyszer ellenőrizze az előtöltést. 

Funkciók és paraméterek ellenőrzése 

A hidraulikus erősítő készleten végzett módosítások esetén: 
1. Győződjön meg arról, hogy az összes funkció és paraméter megfelelő-e. 
2. Szükség esetén állítsa be a funkciókat és a paramétereket. 
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7 Hibaelhárítás  
Óvintézkedések 

 

FIGYELMEZTETÉS: 

 A hibák javítását a hatályos szabályozásban meghatározott műszaki-szakmai 
követelményeknek megfelelő technikusnak kell elvégeznie 

 Tartsa be a Használat, Üzemeltetés és Karbantartás fejezetekben megadott biztonsági 
követelményeket 

 Ha a hiba nem javítható ki, vagy nincs feltüntetve, vegye fel a kapcsolatot a Xylemmel vagy a 
hivatalos forgalmazóval. 

A frekvenciaátalakító elmenti az utolsó riasztást. Olvassa el a frekvenciaátalakító használati 
utasításait a hibák típusához és hogy megtudja, hogyan ellenőrizheti az utolsó létrejött riasztást. 

7.1 Az erősítő készlet ki van kapcsolva 

Ok Megoldás 

A tápellátás megszakadt Állítsa helyre a tápellátást 

Kapcsoló KI helyzetben Állítsa a kapcsolót BE állásba 

7.2 A motor nem indul el 

Ok Megoldás 

A tápellátás megszakadt Állítsa helyre a tápellátást 

A motor túlmelegedés elleni 
védelme kioldódott 

Hárítsa el a hibát és állítsa vissza a kapcsolót 

A motor (tekercs) meghibásodott Ellenőrizze és javítsa meg vagy cserélje ki a motort  

7.3 Gyakori indítások és leállítások 

Ok Megoldás 

Membrános nyomástartó tartály 
hibás 

Javítsa meg és állítsa helyre a membránnyomás tartályt 

A membránnyomás tartály helytelen 
előtöltése 

Állítsa be az új nyomás előtöltési értéket, az elektromos szivattyú és az 
alapjel szerint 

A membránnyomás tartály 
előtöltési értéke nulla 

A membránnyomás tartályt elő kell tölteni 

7.4 Az elektromos szivattyú sebessége nő és csökken, vízfogyasztás és 
leállás nélkül (a fogyasztó el van zárva) 

Ok Megoldás 

Vízveszteség a vissza nem térő 
szelepből 

Ellenőrizze a hidraulikus rendszert és a szelepet 

A membránnyomás tartály sérült 
vagy kis méretű  

Javítsa meg és állítsa helyre a membránnyomás tartályt 
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7.5 A motor működik, de nem szállít vizet 

Ok Megoldás 

Nincs víz a beszívó oldalon vagy az 
elektromos szivattyúban 

1. Töltse fel (helyezze nyomás alá) az elektromos szivattyút vagy a beszívó 
csövet 

2. Nyissa ki a be-, kikapcsoló szelepeket 

Levegő van a beszívó csőben vagy az 
elektromos szivattyúban 

1. Szellőztesse az elektromos szivattyút 
2. Ellenőrizze a szívócsatlakozásokat 

Nyomásveszteség a beszívó oldalon Ellenőrizze az NPSH-t és szükség esetén módosítsa a rendszert 

A visszacsapó szelep eldugult Tisztítsa meg a szelepet 

Eldugult a cső Tisztítsa meg a csövet 

7.6 Vízveszteség az elektromos szivattyúból 

Ok Megoldás 

Kopott vagy káros mechanikus 
szigetelés 

Cserélje ki a mechanikus tömítést 

Aránytalan mechanikus nyomás az 
elektromos szivattyún 

Támassza meg a csöveket 

7.7 Túl hangos 

Ok Megoldás 

Vízvisszafolyás, amikor az 
elektromos szivattyú nem működik 

Ellenőrizze a visszacsapó szelepet 

Kavitáció Ellenőrizze a beszívást 

Az akadályozott elektromos 
szivattyú forgása 

Ellenőrizze az aránytalan mechanikus nyomást az elektromos szivattyún  

7.8 Az erősítő készlet nem hozza létre a szükséges nyomást 

Ok Megoldás 

A be-, kikapcsoló szelepek zárva 
vannak 

Nyissa ki a szelepeket 

Levegő van a szívóoldali 
csővezetékben  

1. Távolítsa el a levegőt 
2. Töltse fel az elektromos szivattyúkat 

Túlzott negatív beszívó fej Csökkentse a negatív beszívó fejet 

Túlzott nyomásveszteség a beszívó 
oldalon 

Növelje a csövek átmérőjét 

Visszacsapó lábszelep hibás Cserélje ki a lábszelepet 

Túlzott nyomásveszteség a szállító 
csövön és/vagy a szelepben 

Csökkentse a vízveszteséget 
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7.9 A fő védelmi rendszer kiold (biztosítékok) 

Ok Megoldás 

Rövidzárlati áram 1. Ellenőrizze a csatlakozó kábeleket 
2. Ellenőrizze a frekvenciaátalakítót 

7.10 A differenciálvédelem kiold 

Ok Megoldás 

A motor károsodott Cserélje ki a motort 

A motor tápellátó kábele hibás vagy 
kopott 

Cseréljen kábelt 

A differenciálkapcsoló nem felel 
meg az előírásoknak 

Cserélje ki 

A differenciáláram túl nagy Keressen fel képzett technikust, hogy módosíthassa az elektromos rendszert  

7.11 AZ elektromos szivattyú maximális sebességen működik, leállás 
nélkül 

Ok Megoldás 

A nyomás alapjele nem felel meg a 
rendszernek (az érték magasabb, 
mint a nyomás, amelyet az 
elektromos szivattyú szállítani tud) 

Állítsa be az új alapjelet az elektromos szivattyú teljesítménye szerint  

Az érzékelő nem csatlakozik, vagy 
hibás 

Ellenőrizze az érzékelő hidraulikus és elektromos csatlakozását  

7.12 Csak egy elektromos szivattyú működik 

Ok Megoldás 

Az elektromos szivattyúk beállítása 
eltérő 

1. Ellenőrizze a frekvenciaátalakító beállítását 
2. Ellenőrizze a két frekvenciaátalakító közti soros csatlakozást 

7.13 Vízigénylés van, de az elektromos szivattyú nem indul be 

Ok Megoldás 

Az alapjel nulla  1. Ellenőrizze a frekvenciaátalakító beállítását 
2. Állítsa be az alapjelet 
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8 Műszaki adatok   
2. táblázat: Az elektromos, környezeti és telepítési specifikációk, erősítő készlet alapverzióban 

 Az erősítő készlet modellje 

Vezérlőpanel tápellátás M2 T3 T4 

Bemenet 

Bemeneti frekvencia [Hz] 50/60 ± 2 

Fő tápellátás LN L1 L2 L3 

A vezérlőpult névleges bemeneti feszültsége [V]  230 ± 10% 230 ± 10% 400 ± 10% 

Max. folytonos bemeneti áram [A] Olvassa el a vezérlőpult adattábláját. 

Vezérlőpult maximális teljesítmény [kW] Olvassa el a vezérlőpult adattábláját. 

Kimenet 

Elektromos szivattyú min-max sebesség 
[ford/perc] 

800 - 3600 

Inverter szivárgási áram [mA] < 3,5 

Kiegészítő I/O + 15VDC tápellátás [mA] Imax < 40 

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

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

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

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

Védettségi fokozat IP 55, 1. típusú ház 
Védje a terméket a közvetlen napfénytől és a csapadéktól 

Vízhőmérséklet [°C] / [°F] 0÷80 / 32÷176 

Relatív páratartalom az üzemi hőmérséklet 
függvényében [°C] / [°F] 

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

Relatív páratartalom tároláshoz 5% ÷ 95% RH 

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

Üzemi hőmérséklet 
[°C] / [°F] 

-20÷40 / -4÷104 

Telepítési magasság a tengerszint felett [m] / [ft] 
< 1000 / 3280 

Nagyobb tengerszint feletti magasságon teljesítménykorlátozás 
léphet fel 

Max üzemi nyomás [bar] 8, 10 vagy 16, az elektromos szivattyú típusától függően. Olvassa 
el a Smart Pump Range-ben az elektromos szivattyúk Telepítési, 

üzemeltetési és karbantartási kézikönyvét. 

Min bemeneti nyomás [bar] Az NPSH görbe értelmében, legalább 0,5 métert hagyjon 
szabadon levegőmentes vízhez 

Max bemeneti nyomás [bar] Ellenőrizze, hogy a bemeneti nyomás és a lezárt kiszállítási 
nyomás nem lépi túl a maximális üzemi nyomást 

Az elektromos szivattyú általános adatai Olvassa el a Smart Pump Range-ben az elektromos szivattyúk 
Telepítési, üzemeltetési és karbantartási kézikönyvét 

Membránnyomás tartály [bar] Lásd a szabványos membránnyomás tartály telepítési, 
üzemeltetési és karbantartási kézikönyvét. A telepített 

membránnyomás tartályok korlátozhatják az erősítő készlet 
hőmérsékletét és üzemi nyomását 
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8.1 Méretek és tömegek 

 Erősítő készlet: olvassa el a Xylem műszaki katalógusát vagy keresse fel a Kijelölt 
forgalmazót. 

 Elektromos szivattyúk a Smart Pump Range-ben: olvassa el a Telepítői, működési és 
karbantartói kézikönyvet. 

9 Nyilatkozatok szakaszt 
9.1 EK Megfelelőségi nyilatkozat (Fordítás) 

A Xylem Service Italia S.r.l., amelynek székhelye Via Vittorio Lombardi 14 - 36075 Montecchio 
Maggiore VI - Italy, ezennel kijelenti, hogy a termék: 

Elektromos szivattyúval működő szivattyúzó egység, beépített sebességhajtással (olvassa el az 
első oldalon látható címkét) 

megfelel az alábbi európai irányelvek vonatkozó rendelkezéseinek: 

 Gépek 2006/42/EK (II. MELLÉKLET: a műszaki dokumentáció összeállítására jogosult 
természetes vagy jogi személy: Xylem Service Italia S.r.l.) 

és az alábbi műszaki szabványoknak 

 EN 809:1998+A1:2009,  

 EN 60204-1:2006+A1:2009 

Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Mérnöki és kutatási/fejlesztési 
igazgató) 

 

rev.00  

9.2 EU Megfelelőségi nyilatkozat (EMCD23 számú) 

1. Készülék modell/Termék:  
lásd a matricát az első oldalon 

2. A gyártó neve és címe:  
Xylem Service Italia S.r.l. 
Via Vittorio Lombardi 14 
36075 Montecchio Maggiore VI 
Olaszország 

3. E megfelelőségi nyilatkozat kiadása a gyártó kizárólagos felelőssége mellett történik. 
4. A nyilatkozat tárgya: 

Elektromos szivattyúval működő szivattyúzó egység, beépített sebességhajtással (olvassa el 
az első oldalon látható címkét) 

5. A fent leírt nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak: 
2014. február 26-i 2014/30/EU irányelv (elektromágneses kompatibilitás) 

6. Hivatkozások a megfelelő harmonizált szabványokra vagy egyéb műszaki előírásokra, 
amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek. 
EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-3:2007+A1:2011 

7. Bejelentett szervezet: - 
8. További információk: 

Aláírás az alábbi fél nevében: Xylem Service Italia S.r.l. 
Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Mérnöki és kutatási/fejlesztési 
igazgató) 

 

rev.00  

A Lowara a Xylem Inc. vagy egy leányvállalatának védjegye. 
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