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1 Inngangur og öryggi   
1.1 Inngangur 

Markmiðið með þessari handbók 

Markmiðið með þessari handbók er að veita nauðsynlegar upplýsingar fyrir: 

 Uppsetning 

 Rekstur 

 Viðhald 

 

VARÚÐ: 

Áður en varan er sett upp og notuð verður þú að lesa og skilja þessa handbók í heild sinni. Röng 
notkun vörunnar getur valdið líkamstjóni og skemmdum á eignum ásamt því ad ógilda ábyrgðina. 

 

 ATHUGA: 

Þessi handbók er óaðskiljanlegur hluti af vörunni. Hún verður ávallt að vera til staðar fyrir 
notandann og geymd nálægt vörunni og þess gætt að hún haldist í góðu ástandi. 

1.2 Öryggi 

1.2.1 Hættustig og öryggistákn 

Áður en varan er notuð og til þess að forðast eftirtaldar áhættur, skaltu lesa vandlega, skilja og 
fara eftir eftirfarandi viðvörunum: 

 Slys og heilsutengdar hættur 

 Skemmdir á vörunni 

 Bilun í búnaði. 

Hættustig 

Hættustig Ábending 

 

HÆTTA: 
 

 

Þýðir hættuástand sem veldur alvarlegum meiðslum eða jafnvel dauða, 
ef það er ekki forðast. 

 

AÐVÖRUN: 
 

 

Þýðir hættuástand sem gæti valdið alvarlegum meiðslum eða jafnvel 
dauða, ef það er ekki forðast. 

 

VARÚÐ: 
 

 

Þýðir hættuástand sem gæti valdið smávægilegum eða í meðallagi 
alvarlegum meiðslum, ef það er ekki forðast. 

 ATHUGA: 
 

 

Þýðir ásamt sem getur valdið eignaskemmdum, en ekki meiðslum á fólki, 
ef það er ekki forðast. 
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Sérstök tákn 

Sérstök áhætta hefur sérstök tákn eins og sýnt er í eftirfarandi töflu. 

Myndtákn Lýsing 

 

Rafmagnshætta 

 

Segulmagnshætta 

 

Hætta út frá heitu yfirborði 

 

Hætta vegna jónandi geislunar 

 

Möguleg hætta á sprengifimu andrúmslofti (ATEX EU 
tilskipun) 

 

Hætta á skurðum og rispum 

 

Hætta á að kremjast (útlimir) 

Önnur tákn 

Myndtákn Lýsing 

 

Notandi 
Sérupplýsingar fyrir notanda vörunnar. 

 

Tæknimaður fyrir uppsetningu / viðhald 
Sérupplýsingar fyrir starfsfólk sem ber ábyrgð á 
uppsetningu vörunnar innan kerfisins (vökva- eða 
rafmagnskerfi) og fyrir viðhaldsframkvæmdir. 

1.2.2 Öryggi notanda 

Farið stranglega eftir núgildandi heilsuverndar- og öryggisreglum. 

 

AÐVÖRUN: 

Aðeins hæfir notendur mega nota vöruna. 

Í þessari handbók, ásamt ákvæðum gildandi reglugerða á staðnum, þýðir hugtakið hæfir 
notendur allir einstaklingar sem hafa reynslu eða þjálfun til að geta borið kennsl á núverandi 
hættur og geta forðast hættur við uppsetningu, notkun og viðhald vörunnar. 
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Óreyndir notendur 

 

AÐVÖRUN: 

FYRIR EVRÓPUSAMBANDIÐ 

 Börn 8 ára og eldri og fólk með skerta líkamlega, snerti- og andlega getu eða reynslu- og 
þekkingarleysi má nota tækið ef þau hafa fengið eftirlit eða leiðbeiningu varðandi notkun 
tækisins á öruggan hátt og ef þau skilja hætturnar sem fylgja.  

 Börn mega ekki leika með tækið.  

 Börn mega ekki þrífa eða viðhalda tækinu án eftirlits. 
FYRIR ÖNNUR LÖND 

 Fólk (og börn) með skerta líkamlega, snerti- og andlega getu eða reynslu- og þekkingarleysi 
mega ekki nota tækið nema þau hafa fengið eftirlit eða leiðbeiningu varðandi notkun tækisins 
á öruggan hátt frá manneskju sem er ábyrg fyrir öryggi þeirra.  

 Börn skulu vera undir eftirliti þannig að tryggt sé að þau leiki ekki með tækið. 

1.2.3 Almennar öryggisreglur 

 

AÐVÖRUN: 

 Haldið vinnusvæðinu ávallt hreinu. 

 Fylgist með hættum sem geta orðið vegna gas og gufu á vinnusvæðinu. 

 Hafið ávallt í huga hættuna á drukknun, rafmagnsslysum og brunasárum. 
 

 

HÆTTA: Rafmagnshætta 

 Forðist allar rafmagnshættur; fylgist með hættu á raflosti eða rafmagnsbogum 

 Óviljandi snúningur á mótorum myndar rafspennu og getur hlaðið eininguna, sem veldur 
dauða, alvarlegum meiðslum eða skemmdum á búnaði. Tryggið að mótorarnir séu lokaðir til 
að koma í veg fyrir óviljandi snúning. 

Segulsvið 

Ef snúningsblaðið í mótorhlífinni er fjarlægt eða sett upp, myndar það sterkt segulsvið. 

 

HÆTTA: Segulmagnshætta 

Segulsviðið gæti verið hættulegt hverjum þeim sem er með gangráð eða annað lækningatæki 
sem er viðkvæmt fyrir segulsviði. 

 

 ATH.: 

Segulsviðið gæti laðað að sér málmleifar á yfirborð snúningsblaðsins, sem veldur skemmdum á 
því. 

Raftengingar 

 

HÆTTA: Rafmagnshætta 

 Aðeins rafvirki sem uppfyllir þær tæknikröfur sem lýst er í núgildandi reglugerðum má 
framkvæma tenginguna við rafmagnsveituna 

Varúðarráðstafanir fyrir vinnu 

 

AÐVÖRUN: 

 Afmarkið vinnusvæðið á viðeigandi hátt, til dæmis með varnargirðingu 

 Gangið úr skugga um að allar öryggisráðstafanir séu á sínum stað og öruggar. 

 Gangið úr skugga um að greið leið í burtu sé til staðar. 

 Gangið úr skugga um að varan geti ekki rúllað eða oltið og slasað fólk eða skemmt hluti. 

 Gangið úr skugga um að lyftibúnaðurinn sé í góðu ástandi. 

 Notið lyftingartygi, öryggislínu og öndunartæki eins og þörf krefur. 

 Leyfið öllum hlutum dælustöðvarinnar að kólna áður en þeir eru meðhöndlaðir 
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 Gangið úr skugga um að varan hafi verið þrifin vandlega 

 Takið allt rafmagn úr sambandi og læsið úti áður en rafmagnsdælan er þjónustuð. 

 Athugið sprengihættu áður en logsuða er framkvæmd eða rafmagnstól notuð. 

Varúðarráðstafanir við vinnu 

 

AÐVÖRUN: 

 Aldrei má vinna einn. 

 Notið ávallt hlífðarbúnað 

 Notið ávallt viðeigandi vinnuáhöld 

 Lyftið ávallt vörunni með lyftingartæki þess. 

 Haldið fjarlægð frá byrði á lofti. 

 Hafið í huga hættuna á skyndilegri ræsingu ef varan er notuð með sjálfvirkri stigsstjórnun. 

 Hafið í huga að vélin getur kippst kröftuglega til við ræsingu. 

 Skolið hlutana með vatni eftir að rafmagnsdælan hefur verið tekin í sundur. 

 Ekki má fara yfir hámarksvinnuþrýsting rafmagnsdælunnar. 

 Ekki má opna nein loftop eða afrennslisloka eða fjarlægja neina tappa á meðan dælustöðin er 
undir þrýstingi. 

 Gangið úr skugga um að rafmagnsdælan sé einangruð frá kerfinu og að allur þrýstingur sé 
losaður áður en dælan er tekin í sundur, tappar teknir úr eða leiðslur teknar úr sambandi. 

 Aldrei skal láta rafmagnsdælu vinna án þess að tengihlífin sé rétt sett á. 

Ef komist er í snertingu við kemísk efni eða hættulega vökva 

Fylgið eftirfarandi verklagsreglum fyrir efni eða hættulega vökva sem hafa komist í snertingu við 
augu eða húð: 

Ástand Aðgerð 

Efni eða hættulegir vökvar í 
augum 

1. Haldið augunum opnum með fingrunum. 
2. Skolið augun með skolvökva eða rennandi vatni í a.m.k. 15 mín. 
3. Leitið læknishjálpar. 

Efni eða hættulegir vökvar á 
húð 

1. Fjarlægið mengaðan fatnað. 
2. Þvoið húðina með sápu og vatni í a.m.k. 1 mín. 
3. Leitið læknishjálpar, ef þörf krefur. 

1.2.4 Umhverfisvernd 

Förgun umbúða og vöru 

Farið eftir núverandi reglum um förgun á flokkuðum úrgangi. 

1.2.5 Svæði sem verða fyrir jónandi geislun 

 

AÐVÖRUN: Hætta vegna jónandi geislunar 

Ef varan hefur orðið fyrir jónandi geislun skal hefja nauðsynlegar öryggisráðstafanir til verndar 
fólki. Ef þarf að senda vöruna skal láta flutningsmann og viðtakanda vita svo að hægt sé að grípa 
til viðeigandi öryggisráðstafanna. 

1.3 Varahlutir 

Þegar haft er samband við Xylem eða viðurkenndan dreifiaðila til að fá tækniupplýsingar eða 
varahluti, skal ávallt gefa upp vörugerð og kóða. 

1.4 Ábyrgð á vöru 

Sjá sölusamning fyrir upplýsingar um ábyrgð.  
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2 Flutningur og geymsla   
Athugun á umbúðum 

1. Athugið hvort að magn, lýsing og vörukóðar passi við pöntunina. 
2. Athugið hvort umbúðirnar séu skemmdar eða hvort hluti vantar í sendinguna. 
3. Ef upp kemst um greinilegar skemmdir eða hluti vantar: 

 Takið við sendingunni með fyrirvara, skrifið allar uppgötvanir á flutningsskjalið, eða 

 Hafnið sendingunni og skráið ástæðuna á flutningsskjalið. 
Í báðum tilfellum skal hafa tafarlaust samband við Xylem eða viðurkenndan dreifiaðila þaðan sem 
varan var keypt. 

Upptekt og skoðun á vörunni 

1. Fjarlægið umbúðaefnið af vörunni. 
2. Losið vöruna með því að fjarlægja skrúfur og/eða skera á bönd, ef einhver eru. 

 

VARÚÐ: Hætta á skurðum og rispum 

Notið ávallt hlífðarbúnað. 

3. Athugið ástand vörunnar og gangið úr skugga um að enga hluti vanti í hana. 
4. Ef upp kemst um skemmdir eða að hluti vantar skal hafa strax samband við Xylem eða 

viðurkenndan dreifiaðila. 

2.1 Meðhöndlun á dælustöðinni 

Dælustöðin verður að vera sett á lyftingartygi og henni lyft eins og sýnt er á mynd 1. 

 

AÐVÖRUN: Hætta á að kremjast (útlimir) 

 Varan og hlutir hennar gætu verið þung: hætta á að kremjast 

 Notið ávallt hlífðarbúnað 

 Handvirk meðhöndlun á vörunni og hlutum hennar verður að vera í samræmi við núgildandi 
reglugerðir um handvirka meðhöndlun á þungum hlutum til að koma í veg fyrir óhagstæðar 
vinnuvistfræðilegar aðstæður sem valda hættu á bakmeiðslum. 

 Notið krana, reipi, lyftingarólar, króka og klemmur sem eru í samræmi við núgildandi 
reglugerður og sem henta fyrir notkunina 

 Gangið úr skugga um að lyftingartygin skemmi ekki dælustöðina 

 Við lyftingu skal ávallt forðast skyndilegar hreyfingar sem gætu raskað stöðugleika farmsins 

 Gætið þess að forðast að slasa fólk og dýr og/eða skemma hluti við meðhöndlun. 
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Mynd 1. Lyfting 

2.2 Geymsla 

Vöruna má geyma: 

 Á þurrum stað í skjóli 

 Fjarri hitagjöfum 

 Verndaða frá óhreinindum 

 Verndaða gegn titringi 

 Við umhverfishita á milli -25°C og 55°C (-13°F og 131°F) og rakastig á milli 5% og 95%. 

 

ATHUGA: 

 Ekki má setja þungt farg ofan á voruna 

 Verjið vöruna frá árekstrum. 
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3 Tæknileg lýsing   
3.1 Merking 

Þrýstingsaukadælustöð sem samanstendur af einni (SMB10) eða fleiri eins mismunahraða 
lóðréttum eða láréttum fjölþrepa rafmagnsdælum (SMB20, SMB30), sem fylla sig ekki sjálfar og 
eru tengdar samhliða. 

Rafmagnsdælurnar eru settar upp á sameiginlegan grunn með sog- og aðveitugreinum, af-á 
lokum, einstefnulokum, þrýstingsmæli, þrýstingssendum og eins fasa eða þriggja fasa stjórnborði. 
Dælustöð með einni rafmagnsdælu (SMB10) er ekki með stjórnborð og er mögulega ekki á 
grunni.  
Það eru 1” tengi á aðveitugreininni til að setja upp tanka með þindarþrýsting með af-á loka. 
Greinin, rétt eins og tankarnir, þarf aukalegan stuðning. 
Bæta má við tönkum með þindarþrýsting og tengja við greinina. 

3.2 Gagnaplötur 

Gagnaplatan er merking sem sýnir: 

 Helstu upplýsingar um vöruna 

 Auðkenniskóði 

Samþykki og vottanir 

Sjá gagnaplötu dælustöðvar fyrir samþykki: 

  eingöngu 

3.2.1 Þrýstingsaukadælustöð 

Gagnaplata dælustöðvarinnar 

 

Mynd 2. Gagnaplata dælustöðvarinnar 
 

1. Kóði dælustöðvarinnar 
2. Skilgreiningarkóði dælustöðvarinnar 
3. Rafmagnsdæla 
4. Stýridæla 
5. Raðnúmer (dagsetning + stigvaxandi tala) 

 
 

Skilgreiningarkóði dælustöðvarinnar 

 

Mynd 3. Skilgreiningarkóði dælustöðvarinnar 
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1. Lína SMB 

2. Fjöldi rafmagnsdæla [10] = 1 rafmagnsdæla 
[20] = 2 rafmagnsdælur 
[30] = 3 rafmagnsdælur 

3. Einstefnuloki [_] = Aðveituhlið 
[RA] = Soghlið 

4. Vottorð 
drykkjarvatnseiningar 

A = WRAS, ACS, M.D.174 
B = ACS, M.D.174 
Z = ekki vottað af þriðja aðila 

5. e-SM rafmagnsdæla SVE 
VME 
HME 

6. Aflgjafi stjórnborðs [M2] = Einfasa, 1 x 230 V 
[T3] = Þriggja fasa, 3 x 230 V 
[T4] = Þriggja fasa, 3 x 400 V 

7. Gerð efnanna [__] = Staðlaður íhlutur 
[A304] = Sérstök AISI 304 útgáfa 
[B304] = Sérstök AISI 304 útgáfa 
[C304] = Sérstök AISI 304 útgáfa 
[A316] = Sérstök AISI 316 útgáfa 
[B316] = Sérstök AISI 316 útgáfa 
[C316] = Sérstök AISI 316 útgáfa 

8. Valkvætt [PA] = Lágmarksþrýstingsrofi á soggreininni sem vörn gegn því að dælan gangi tóm  
[WM] = Stjórnborð sett upp á vegg; snúrur L= 5 m 

ATH: Sjá B/W bæklinginn fyrir frekari upplýsingar 

3.2.2 Dreifingarplata 

Gagnaplata stjórnborðsins 

 
Mynd 4. Gagnaplata stjórnborðsins 

 

1. Skilgreiningarkóði stjórnborðsins 
2. Kóði stjórnborðsins 
3. Málspenna 
4. Málstraumur 
5. Raðnúmer (dagsetning + stigvaxandi tala) 
6. Verndarstig 
7. Máltíðni 
8. Skammhlaupsspenna 
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3.3 Hönnun og skipulag 

Dælustöð í staðlaðri uppsetningu 

 

Mynd 5. Þrýstingsaukadælustöð 
 

Staða 
númer 

Lýsing Magn 

1. Dreifingarplata 1 

2. Rafmagnsdælu af E-gerð (e-SM einingar) n 

3. Sökkull  1 

4. Fyllingartenging 1 

5. Fótur sem hindrar titring 2 x n 

6. Soggrein 1 

7. Af/á loki á soglínu n 

8. Einstefnuloki  n 

9. Af/á loki á aðveitulínu n 

10. Þrýstingsskynjari n 

11. Þrýstingsmælir 1 

12. Tenging fyrir tank með þindarþrýsting 1/2/3 

13. Úttaksgrein 1 

14. Uppsetningarfesting 1 

Tíðnibreytir 

Sjá handbók um uppsetningu, notkun og viðhald á rafmagnsdælunum af Smart Pump gerðinni.  
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3.4 Notkunarsvið 

Vöruna má nota til að dæla: 

 Köldu vatni 

 Heitu vatni 

Farið ávallt eftir þeim takmörkunum sem gefin eru upp í kaflanum um Tæknigögn. 

Mismunahraðadælurnar sem eru settar upp í SMB þrýstingsaukadælustöðvunum henta fyrir 
eftirfarandi notkun:  

 Stjórnun á þrýstingi, hæð og flæði (opin kerfi)  

 Vökvunarkerfi með einni eða fleiri rafmagnsdælum.  

3.4.1 Aðrir notkunarmöguleikar 

Gangsetningarbúnaður (stöðugur hraði) 

Einingin vinnur sem gangsetningarbúnaður í samræmi við stillt hraðastig, þetta er gert í 
notandaviðmótinu, með viðeigandi innslætti eða samskiptastöð. 

Stjórntæki (stöðugur þrýstingur) 

Þessi vinnsluháttur er stilltur sem sjálfgefinn vinnsluháttur og er notaður fyrir einingar sem nota 
staka rafmagnsdælu. 

Þreparöð/samstillt þrep 

Einingarnar eru tengdar í gegnum RS485 viðmótið og eiga samskipti í gegnum meðfylgjandi 
samskiptareglur. 
Samblanda mismunandi eininga sem eru notaðar í fjöldælukerfi fer eftir kröfum kerfisins. 
Hægt er að keyra allar rafmagnsdælurnar í þreparöð (sjálfgefinn hamur fyrir kerfi með mörgum 
dælum) og í samstilltum ham. Ef ein eining bilar þá getur hver rafmagnsdæla í dælustöðinni orðið 
að aðalrafmagnsdælunni og getur tekið við stjórninni. 

3.5 Röng notkun 

Ekki má nota vöruna í lokuðum kerfum þar sem mismuninum á þrýstingi á milli tveggja punkta í 
kerfinu, almennt í aðveitu og sogi í dælustöðinni, er stjórnað af tveimur nemum í þeim tilgangi að 
halda honum stöðugum. 
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4 Uppsetning  
4.1 Uppsetning vélbúnaðar 

4.1.1 Uppsetningarsvæði 

 

HÆTTA: Möguleg hætta á sprengifimu andrúmslofti 

Notkun á dælustöðinni í umhverfi með mögulega sprengifimu andrúmslofti eða með eldfimu ryki 
(t.d. viðarryki, hveiti, sykur og korn) er stranglega bönnuð. 

 

 

AÐVÖRUN: 

 Notið ávallt hlífðarbúnað 

 Notið ávallt viðeigandi vinnuáhöld 

 Þegar valinn er staður fyrir uppsetningu og tengingu einingarinnar við vökva- og 
rafmagnsveitur, verður að fylgja núgildandi reglum stranglega. 

 Tryggið að ingress verndareinkunn einingarinnar (IP 55, gerð 1) henti umhverfinu sem hún er 
sett upp í. 

 

 

VARÚÐ: 

 Færsluvernd: til að tryggja IP55 (gerð 1) verndareinkunnina skal tryggja að einingunni sé rétt 
lokað. 

 Áður en lok tengidósar er opnað verður að tryggja að ekkert vatn sé í einingunni 

 Gangið úr skugga um að allar lekavarnir og kapalholur séu rétt þétt 

 Gangið úr skugga um að plastlokið sé rétt lokað 

 Ekki skilja tengidósina eftir án loks: hætta á skemmdum vegna mengunar 

 Gangið úr skugga um að rafmagnstöflunni sé rétt lokað. 

Uppsetning utandyra á dælustöðinni 

Ef dælustöð er sett upp utandyra, skal hlífa henni á fullnægjandi hátt (sjá dæmi á mynd 6). Stærð 
hlífarinnar verður að nægja til að tryggja að dælustöðin sé varin fyrir snjó, regni og beinu 
sólarljósi. 

 

Mynd 6. Uppsetning utandyra á dælustöðinni 
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4.1.2 Uppsetning vélbúnaðar 

 Örvarnar á rafmagnsdælunni sýna flæðið og snúningsátt mótorsins 

 Stöðluð snúningsátt mótorsins er réttsælis (þegar horft er á viftuhlífina) 

 Setjið dælustöðina upp í vel loftræstu herbergi og skiljið eftir nægilegt pláss (a.m.k. 0,5 m) 
beggja megin og fyrir framan fyrir viðhald; einnig ætti að vera 0,5 m pláss fyrir ofan efsta hluta 
dælustöðvarinnar 

 Setjið dælustöðina á flatt og traust yfirborð, án þess að festa hana 

 Setjið upp stækkanlega liði og réttar festingar fyrir rörin til að verja þau fyrir streitu, sjá mynd 7. 
Þyngd röra og þrýstingstanka eykst þegar þau fyllast af vatni. Áður en stöðin er ræst þarf að 
tryggja að búið sé að loka og herða öll ónotuð tengi. 

 

Mynd 7. Vélræn uppsetning á dælustöðinni 

4.2 Uppsetning vökvakerfis 

Myndir 8 og 9 sýna einnar dælu kerfi og fjöldælukerfi í þeirri röð. 

 

Mynd 8. Kerfi með einni rafmagnsdælu 
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Mynd 9. Fjöldælukerfi 
 

1. e-SM rafmagnsdæla með mótor 
2. Tankur með þindarþrýsting 
3. Dreifingarplata 

4. Af/á loki 
5. Einstefnuloki 
6. Stýring fyrir lítið vatn 

7. Þrýstingsmælir 
8. Þrýstingsskynjari 
9. Losunarkrani 

4.2.1 Leiðbeiningar um uppsetningu vökvakerfis 

 Setjið upp dælustöðina í samræmi við vatnsflæði kerfisins 

 Örvarnar á rafmagnsdælunni sýna flæðið og snúningsáttina 

 Setjið upp fóteinstefnuloka ef soglyftikerfi er til staðar 

 Setjið upp af/á loka andstreymis við dælustöðina 

 Setjið upp frárennslisloka fyrir prófanirnar ef það er enginn loki við dælustöðina 

 Röralagnir sem tengdar eru við dælustöðina þurfa að vera af fullnægjandi stærð (ef hægt er í 
samræmi við þvermál soggreinarinnar). Hægt er að nota hvorn enda soggreinarinar sem er en 
gleymið ekki að loka endanum sem ekki er notaður. 

 Stærð sogpípunnar og einstefnulokans verður að vera nægileg til að koma í veg fyrir of mikið 
álagstap og loftbólumyndunina sem getur orðið af þeim sökum 

Tankur með þindarþrýsting 

Á veituhlið rafmagnsdælunnar er ílát með himnaþenslu sem veitir möguleika á að halda 
þrýstingnum inni í leiðslunum þegar dælustöðin er ekki í notkun. Tankurinn með þindarþrýsting 
hindrar rafmagnsdæluna í að halda áfram við enga eftirspurn og minnka stærð tanksins sem þarf 
fyrir framboð. 
Veljið tank með þindarþrýsting sem hentar fyrir þrýsting kerfisins. 
Dælustöðvar með mismunahraða geta unnið með tönkum með þindarþrýsting sem eru af minni 
stærð en í hefðbundnum kerfum. Tankur með þindarþrýsting sem hefur rúmmál í lítrum sem 
samsvarar u.þ.b. 10% af flæði stakrar rafmagnsdælu, túlkað í lítrum á mínútu. Hægt er að deila 
nauðsynlegu vatni á milli nokkurra tanka. 
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4.3 Uppsetning raflagna  

 

HÆTTA: Rafmagnshætta 

Aðeins rafvirki sem uppfyllir þær tæknikröfur sem lýst er í núgildandi reglugerðum má framkvæma 
tenginguna við rafmagnsveituna. 

Sjá tengingarmynd í stjórnborði fyrir rafmagnstengingar. 

4.3.1 Raftæknilegar kröfur 

Staðbundnar tilskipanir ráða yfir kröfunum sem eru gefnar upp hér fyrir neðan. 

4.3.2 Gaumlisti fyrir raftengingu 

Athugið hvort eftirfarandi kröfur eru uppfylltar: 

 Rafleiðarar eru varðir fyrir háum hita, titringi og hnjaski. 

 Straumur og spenna aðalaflgjafans verður að vera í samræmi við gögnin á plötu 
stjórnborðsins, eða gögnin á plötu rafmagnsdælunnar ef um er að ræða dælustöð án 
stjórnborðs. 

 Gangið úr skugga um að rafmagnssnúran þoli málstraum dælustöðvarinnar og tengið hana 
við viðeigandi tengi á stjórnborðinu. Lagnateikningin og merkingar á tengitöflunni veita 
nægilegar upplýsingar fyrir tenginga og nauðsynleg gildi fyrir aflgjafann. Fyrir dælustöðvar án 
stjórnborðs, sjá handbók um uppsetningu, notkun og viðhald á rafmagnsdælunum af Smart 
Pump gerðinni. 

 Ef stjórnborð er til staðar skal tengja rafmagnssnúruna: 
- Einfasa gerð við L-N tengin, PE við jarðtenginguna 
- Einfasa gerð við L1, L2 og L3 tengin, PE við jarðtenginguna 

 Allar óvarðar snúrur verður að verja á viðeigandi hátt 

 Á rafveitulögninni er: 
- Afar næmur mismunarofi (30 mA) [afgangsstraumtæki RCD] sem hentar fyrir bilun í 

jarðtengingu spenna með DC eða púlserandi DC straum (mælt er með RCD af gerð B). 
- Skilrofi á aðallögn með snertibili a.m.k. 3 mm. 

4.3.3 Gaumlisti fyrir stjórnskápinn 

 ATHUGA: 
Staðlaða útgáfan af dælustöðinni er með stjórnborð.  
Ef dælustöðin kemur án stjórnborðs skal setja upp stjórnborð sem er í samræmi við málgildi 
rafmagnsdælunnar. 
Óviðeigandi samsetningar tryggja ekki vernd dælustöðvarinnar. 

Athugið hvort eftirfarandi kröfur eru uppfylltar: 

 Stjórnskápur skal verja rafmagnsdæluna fyrir skammhlaupi. Vari með tímatöf eða aflrofi (mælt 
er með módeli af gerð C) má nota til að verja rafmagnsdæluna. 

 Rafmagnsdælan er með innbyggða vörn gegn yfirálagi og ofhitnun. Ekki er þörf á frekari vörn 
gegn yfirálagi. 

 

HÆTTA: Rafmagnshætta 

Áður en vinna hefst við dælustöðina þarf að gæta þess að dælustöðin og stjórnborðið sé 
einangruð frá aflgjafa og geti ekki fengið í sig rafmagn. 
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Jarðtenging 

 

HÆTTA: Rafmagnshætta 

 Tengið ávallt verndarleiðara við jarðtengil áður en reynt er að framkvæma aðrar raftengingar. 

 Allur rafbúnaður verður að vera jarðtengdur; þetta á líka við um dælustöðina og búnað hennar. 
Gangið úr skugga um að jarðtengingin sé rétt tengd. 

 Gangið úr skugga um að varnarleiðarinn (jörð) sé lengri en fasaleiðarar; ef aflveituleiðarinn fer 
óvart úr sambandi verður varnarleiðarinn (jörð) að vera síðastur til að tengjast frá stöðinni. 

 Hafið tengingar við jarðtengingarsnúruna eins stuttar og hægt er. 

 Notið snúru með nokkrum þráðum til að minnka hávaða frá rafmagni. 

4.3.4 Snúrutegundir og mat 

Rafmagnssnúrur fyrir rafmagnsdæluna og stjórnborðið fylgja með stöðluðu útgáfunni af 
dælustöðinni með stjórnborði. Dælustöðvar án stjórnborðs hafa meðfylgjandi snúrur til að tengja 
þrýstingsnemann en engar rafmagnssnúrur fyrir rafmagnsdæuna. 
Ef skipta þarf um eða bæta við rafmagnssnúru fyrir rafmagnsdæluna og/eða stjórnborðið skal 
skoða handbók um uppsetningu, notkun og viðhald á rafmagnsdælunum af Smart Pump 
gerðinni. 

 Allar snúrur verða að vera í samræmi við staðbundna og landsstaðla hvað varðar þversnið og 
umhverfishita  

 Notið snúrur með lágmarkshitaþol upp á +70°C (158°F)  

 Snúrur mega aldrei komast í snertingu við byggingu mótorsins, rafmagnsdæluna og 
leiðslurnar. 

 Snúrurnar sem eru tengdar við rafmagnsveitustöðvarnar og rafliða bilunarmerkis (NO, C) 
verða að vera aðskildar frá öðrum með styrktri einangrun. 

Tenging við orkuveitu 

 

AÐVÖRUN: 

 Ekki tengja tengidós rafmagnsdælunnar við neitt nema aftengja fyrst rafmagnið og bíða út 
lágmarkstímann samkvæmt töflu 1. 

 Staðlaða útgáfan af dælustöðinni kemur með rafmagnssnúrum fyrir mótorinn. Skiptið um 
rafmagnssnúruna fyrir mótorinn, ef þess þarf, með snúru fyrir þversnið sem hentar fyrir 
hámarks rafmagnsnotkun rafmagnsmótorsins. 

Stýrisnúrur 

Utanaðkomandi voltlaus tengi verða að henta til að rjúfa < 10 VDC. 

 ATHUGA: 

 Setjið stýrisnúrurnar upp aðskildar frá aflveitusnúrunum og snúrunni fyrir rafliða bilanamerkis.  

 Ef stýrisnúrurnar eru settar upp samhliða aflveitusnúrunni eða rafliða bilanamerkis, verður 
fjarlægðin á milli snúranna að vera yfir 200 mm.  

 Ekki láta aflveitusnúrurnar skarast; ef þess er þörf má vera 90°skurðhorn. 

Tenging stjórnborðsins 

Sjá tengingarmynd í stjórnborði. 

Tenging tíðnibreytis 

Sjá handbók um uppsetningu, notkun og viðhald á rafmagnsdælunum af Smart Pump gerðinni. 
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4.3.5 Vörn gegn því að dælan gangi tóm 

Hægt er að tengja staðlaða stjórnborðið við almennt flot fyrir opnu tankana, eða við þrýstingsrofa 
með lágmarksþrýstingi á soghliðinni (mælt er með gildinu á milli: 0,2-0,4 bör). Þegar 
lágmarksþrýstingi hefur verið náð að nýju fara rafmagnsdælurnar í gang sjálfkrafa. Ef vörnin gegn 
því að dælan gangi tóm er talin vera óþarfi má ekki fjarlægja tengingarnar á dósinni í 
stjórnborðinu. Réttur fjöldi tenginga er gefinn upp í tengingarmyndinni sem má finna í 
stjórnborðinu. 

 ATHUGA: 
Dælustöðin kemur með tengingunum uppsettum og þar af leiðandi er vörnin gegn því að dælan 
gangi tóm ekki virk. 

Valkvæmt rafrænt stýrisett fyrir stjórn á vatnshæð gerir stjórnun mögulega með rafskautsnemum. 
Setjið upp nemana þrjá sem fylgja með settinu í söfnunartankinn og tengið þá við tengingarnar í 
stjórnborðinu. 
Réttur fjöldi tenginga er gefinn upp í snúrutengingarmyndinni sem má finna í stjórnborðinu: 

 Skynjarinn fyrir hámarkshæð (A) ákvarðar hæðina sem setur dælustöðina í gang þegar fyllt er 
á söfnunartankinn. 

 Skynjari fyrir lágmarkshæð (B) ákvarðar hæðina sem drepur á dælustöðinni. 

 Skynjari (C) verður að vera neðar en lágmarkshæðarskynjarinn (B). 
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5 Notkun og rekstur   
Ef tvö eða fleiri af eftirfarandi skilyrðum eru til staðar samtímis: 

 hár umhverfishiti 

 hár vatnshiti 

 Vinnslustig sem sýna hámarksafl dælustöðvarinnar  

 viðvarandi undirspenna aðalaflgjafa, 
getur það stofnað líftíma einingarinnar í hættu, og/eða aflminnkun getur orðið, hafið samband við 
Xylem eða viðurkenndan dreifiaðila fyrir frekari upplýsingar. 

5.1 Biðtímar 

 

AÐVÖRUN: Rafmagnshætta 

Snerting við rafmagnshluta getur valdið dauða, jafnvel eftir að slökkt hefur verið á dælustöðinni. 
Áður en átt er við dælustöðina verður að taka kerfisspennuna og aðra veiturafspennu úr 
sambandi í að lágmarki þann tíma sem er gefinn upp í töflu 1. 
 

Tafla 1: Biðtímar 

e-SM drifmódel Lágmarksbiðtímar [mín.] 

103, 105, 107, 111, 115 4 

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

 

AÐVÖRUN: Rafmagnshætta 

Tíðnibreytar innihalda DC-tengis þétta sem geta haldið spennu jafnvel þegar ekkert afl er á 
tíðnibreytinum. 
Til að forðast rafmagnshættur: 

 Aftengið AC aflgjafann 

 Aftengið allar gerðir af viðvarandi segulmótorum 

 Aftengið allar DC tengis utanaðkomandi rafmagnsveitur, þar á meðal vararafgeyma, órofin 
aflkerfi og DC-tengis tengingar við aðra tíðnibreyta 

 Bíðið þar til þéttarnir hafa losnað við alla spennu áður en viðhald eða viðgerðir fara fram, sjá 
töflu 1 fyrir biðtíma. 

5.2 Ræsing og stöðvun 

Ræsing og stöðvun rafmagnsdælnanna fer eftir stillingum tíðnibreytisins í tengslum við þá 
rafmagnsdælu sem stjórnað er (þrýstingur, hæð). 
Hver tíðnibreytir er tengdur við skynjara. Tíðnibreytarnir deila öllum upplýsingum og setja í gang 
skiptingu sem fer í hring. 

 

Rafmagnshætta: 

Aftengja skal alla aflgjafa áður en þjónustuverk eru hafin. 

Fyrir stillingarnar, sjá handbók um uppsetningu, notkun og viðhald á rafmagnsdælunum af Smart 
Pump gerðinni. 
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Mynd 10 sýnir rekstrarkúrfurnar fyrir tvær rafmagnsdælur í þrýstingsstillingarham. 

 Tankurinn veitir vatn til að mæta þörfum lokanotanda. 

 Fyrsta rafmagnsdælan fer í gang þegar þrýstingurinn fellur niður fyrir PS gildið; hraðinn er 
stilltur til að halda þrýstingnum stöðugum eftir því sem eftirspurn eykst. 

 Þegar eftirspurn eykst er hraðinn minnkaður niður í lágmarkshraða; á þessu stigi er slökkt á 
einni af rafmagnsdælunum. 

 Ef eftirspurn heldur áfram að aukast og rafmagnsdælan nær hámarkshraða, er kveikt á 
annarri rafmagnsdælunni og hraðinn er stilltur til að viðhalda stöðugum þrýstingi. 

 Ef eftirspurnin minnkar enn meira, hægir rafmagnsdælan á sér, fyllir tankinn og stöðvast siðan 
þegar PS gildinu er náð. 

 

Mynd 10. Vinnsluháttur 
 

H Haus Pmax Hámarksþrýstingur 

Q Flæði PS Stillingargildi þrýstings 

5.2.1 Stilling tíðnibreytis 

1. Til að breyta stillingunum, sjá handbók um uppsetningu, notkun og viðhald á 
rafmagnsdælunum af Smart Pump gerðinni. 

2. Notið hnappana á tíðnibreytinum til að stilla nýtt stillingargildi þrýstings, velja tíma 
hraðaaukningar, skoða nýjustu tilkynningar eða fá aðgang að öllum stillingum. 

3. Gangið úr skugga um að nýtt valið gildi sé innan sviðsins sem gefið er upp á gagnaplötu 
rafmagnsdælunnar. 

5.2.2 Tankur með þindarþrýsting forhlaðinn 

1. Gangið úr skugga um að tankurinn sé alveg tómur. 
2. Forhlaðið tankinn við 0,6-falt þrýstingsgildi. 

5.2.3 Ræsing á dælustöðinni 

1. Tengið vatnsveitu. 
2. Tengið aflgjafa. 
3. Athugið forhleðslugildi tanks með þindarþrýsting. 
4. Lokið af/á lokanum sem er á fráveituleiðslu rafmagnsdælunnar. 
5. Veitið vatni á dælustöðina (sjá handbók um uppsetningu, notkun og viðhald á 

rafmagnsdælunum af Smart Pump gerðinni.) og soggreinina. 
6. Tengið aflgjafa við stjórnborðsrofann og setjið tíðnibreytinn á handvirkan ham. 
7. Ræsið fyrstu rafmagnsdæluna. 
8. Opnið af/á loka rafmagnsdælunnar við aðveituhliðina hægt og tappið loftinu af. 
9. Endurtakið þessar aðgerðir fyrir hinar rafmagnsdælunar. 
10. Stillið tíðnibreytana á sjálfvirkan ham. 
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Hvernig á að breyta stillingunum 

Á meðan dælustöðin er í gangi skal farið eftir leiðbeiningunum hér fyrir neðan til að breyta 
stillingunum innan hámarksþrýstingsmarka rafmagnsdælnanna eða kerfisins eða hvoru tveggja: 
1. Finnið út nauðsynlegt þrýstingsgildi. 
2. Sláið inn nýtt gildi með því að nota hnappana á tíðnibreytinum; gildið breytist einnig sjálfkrafa 

fyrir hinn breytinn. 
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6 Viðhald  

 

HÆTTA: Rafmagnshætta 

 Áður en reynt er að nota eininguna skal ganga úr skugga um að hún sé ekki í sambandi og að 
rafmagnsdælan og stjórnborðið geti ekki endurræst sig, jafnvel ekki óviljandi. Þetta á einnig við 
um aukastjórnrás rafmagnsdælunnar. 

 Áður en átt er við dælustöðina verður að taka aflgjafann og aðra veiturafspennu úr sambandi í 
að lágmarki þann tíma sem er gefinn upp í mgr. Biðtímar (innbyggðu viðnámstækin verða að 
afhlaða þéttana í millirásinni). 

1. Gangið úr skugga um að kæliviftan og loftop séu rykfrí. 
2. Gangið úr skugga um að umhverfishiti sé réttur samkvæmt takmörkunum dælustöðvarinnar. 
3. Gangið úr skugga um að þjálfað starfsfólk framkvæmi allar breytingar á dælustöðinni. 
4. Gangið úr skugga um að dælustöðin sé tekin úr sambandi við allt rafmagn áður en unnið er 

við hana. 
5. Farið ávallt eftir leiðbeiningunum fyrir rafmagnsdæluna og mótorinn. 

6.1 Viðhald á stjórnborði og tíðnibreytum 

Stjórnborðið og tíðnibreytarnir þarfnast ekki viðhalds. 

6.2 Viðhald á tanki með þindarþrýstingi 

 Sjá handbók um uppsetningu, notkun og viðhald á tanki með þindarþrýstingi 

 Athugið forhleðsluna að minnsta kosti árlega. 

Stjórn á aðgerðum og færibreytum 

Ef breytingar verða á dælustöðinni: 
1. Gangið úr skugga um að allar aðgerðir og færibreytur séu réttar. 
2. Stillið aðgerðir og færibreytur ef þörf krefur. 
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7 Bilanaleit  
Varúðarráðstafanir 

 

AÐVÖRUN: 

 Aðeins tæknimaður sem uppfyllir þær tæknikröfur sem lýst er í núgildandi reglugerðum má sjá 
um viðgerðir á bilunum 

 Farið eftir öryggiskröfunum sem eru settar fram í kaflanum um Notkun og virkni og Viðhald 

 Ef ekki er hægt að gera við bilun eða hún ekki tekin fram skal haft samband við Xylem eða 
viðurkenndan dreifiaðila. 

Tíðnibreytirinn vistar seinustu tilkynningarnar sem hafa komið fram. Sjá leiðbeiningar um notkun 
á tíðnibreytinum til að sjá bilanagerðina og hvernig á að skoða seinustu tilkynningarnar sem hafa 
komið fram. 

7.1 Slökkt er á dælustöðinni 

Orsök Lausn 

Engin rafmagnstenging Komið á rafmagnssambandi 

Rofi í AF stöðu Setjið rofann í Á stöðu 

7.2 Mótor fer ekki í gang 

Orsök Lausn 

Engin rafmagnstenging Komið á rafmagnssambandi 

Vörnin gegn hitayfirálagi virkjaðist Lagið bilunina og endurstillið rofann 

Mótor (spóla) bilaður Athugið og gerið við eða skiptið um mótor 

7.3 Tíðar ræsingar og stöðvanir 

Orsök Lausn 

Tankur með þindarþrýsting bilaður Gerið við tankinn eða skiptið um hann 

Röng forhleðsla í tanki með 
þindarþrýsting 

Stillið nýju forhleðsluna fyrir þrýsting samkvæmt rafmagnsdælunni og 
óskgildi 

Forhleðslugildi tanks með 
þindarþrýsting er núll 

Nauðsynlegt er að forhlaða tankinn 

7.4 Hraði rafmagnsdælunnar eykst og minnkar án þess að stöðvast og án 
vatnsnotkunar (lokað á vatnsveitu) 

Orsök Lausn 

Vatn tapast úr einstefnulokanum Athugið vatnskerfið og lokann 

Tankur með þindarþrýsting er 
skemmdur eða of lítill  

Gerið við tankinn eða skiptið um hann 
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7.5 Mótorinn er í gangi en ekkert vatn streymir í gegn 

Orsök Lausn 

Ekkert vatn í soggrein eða inni í 
rafmagnsdælunni 

1. Veitið vatni á rafmagnsdæluna eða sogpípuna 
2. Opnið af/á lokana 

Loft inni í sogpípu eða 
rafmagnsdælu 

1. Losið loft úr rafmagnsdælunni 
2. Athugið tengingar á soggreininni 

Þrýstingur fellur soggreinarmegin Athugið NPSH (sogþrýstihæð) og breytið kerfinu ef með þarf 

Einstefnuloki stíflaður Hreinsið lokann 

Stíflað rör Hreinsið rörið 

7.6 Vatn fer úr rafmagnsdælunni 

Orsök Lausn 

Pakkdós slitin eða skemmd Skiptið um pakkningu 

Of mikið vélrænt álag á 
rafmagnsdæluna 

Styrkið undirstöður á rörum 

7.7 Of mikill hávaði 

Orsök Lausn 

Vatn kemur til baka þegar 
rafmagnsdælan er ekki í gangi 

Athugið einstefnulokann 

Slagsuða Athugið sogið 

Hindrun á snúningi rafmagnsdælu Athugið hvort of mikið vélrænt álag sé á rafmagnsdæluna 

7.8 Dælustöðin myndar ekki nauðsynlegan þrýsting 

Orsök Lausn 

Af/á loki lokaður Opnaðu lokann 

Loft í sogröri  1. Tappið loftinu af 
2. Veitið vatni á rafmagnsdælurnar 

Of mikil neikvæður soghæð Minnkið neikvæða soghæð 

Þrýstingur fellur of mikið 
soggreinarmegin 

Auka þvermál röranna 

Botnloki skemmdur Skiptið um botnloka 

Of mikið þrýstingsfall í aðveiturörum 
og/eða í lokanum 

Dragið úr vatnstapi 

7.9 Aðal varnarkerfi (öryggi) fara í gang 

Orsök Lausn 

Skammhlaup 1. Athugið tengisnúrur 
2. Athugið tíðnibreyti 
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7.10 Mismunavörn fer í gang 

Orsök Lausn 

Skemmdur mótor Skiptu um mótor 

Rafmagnssnúra mótors biluð eða 
slitin 

Skiptið um snúru 

Mismunarofi ekki í samræmi við 
lýsingu 

Skiptið um mismunarofa 

Mismunastraumur of hár Hafið samband við hæfan tæknimann til að breyta rafmagnskerfinu 

7.11 Rafmagnsdælan gengur á hámarkshraða án þess að stöðvast 

Orsök Lausn 

Óskgildi þrýstings hentar ekki fyrir 
kerfið (gildið er hærra en sá 
þrýstingur sem rafmagnsdælan 
getur veitt) 

Stillið nýtt óskgildi í samræmi við getu rafmagnsdælunnar 

Skynjari ekki tengdur eða skemmdur Athugið vökva- og rafmagnstengingu skynjarans 

7.12 Aðeins ein rafmagnsdæla er í gangi 

Orsök Lausn 

Rafmagnsdælurnar eru með 
mismunandi stillingar 

1. Athugið stillingu á tíðnibreyti 
2. Athugið raðtenginguna á milli tíðnibreytanna tveggja 

7.13 Það er eftirspurn eftir vatni en rafmagnsdælan fer ekki í gang 

Orsök Lausn 

Óskgildið er stillt á núll  1. Athugið stillingu á tíðnibreyti 
2. Stillið óskgildið 
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8 Tæknilegar upplýsingar   
Tafla 2: Forskriftir fyrir rafmagn, umhverfisaðstæður og uppsetningu, stöðluð útgáfa af dælustöð 

 Módel dælustöðvar 

Aflgjafi stjórnborðs M2 T3 T4 

Inntak 

Tíðni inntakst [Hz] 50/60 ± 2 

Aðalaflveita LN L1 L2 L3 

Nafnspenna stjórnborðs [V] 230 ± 10% 230 ± 10% 400 ± 10% 

Hámarks viðvarandi inntaksstraumur [A] Sjá gagnaplötu stjórnborðsins 

Hámarksafl stjórnborðs [kW] Sjá gagnaplötu stjórnborðsins 

Úttak 

Lágm.-hám. hraði fyrir rafmagnsdælu 
[rpm] 

800 til 3600 

Lekastraumur fyrir áriðil [mA] < 3,5 

I/O aukaaflstöð + 15VDC aflveita [mA] Imax < 40 

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

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

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

Verndarflokkur IP 55, Gerð klefa 1 
Verndið vöruna gegn beinu sólarljósi og úrkomu 

Vatnshiti [°C] / [°F] 0÷80 / 32÷176 

Rakastig í sambandi við vinnuhita [°C] / 
[°F] 

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

Rakastig fyrir geymslu 5% ÷ 95% RH 

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

Hiti við vinnu 
[°C] / [°F] 

-20÷40 / -4÷104 

Hæð uppsetningar yfir sjávarmáli. [m] / 
[fet] 

< 1000 / 3280 
Afleiðing gæti orðið í meiri hæð 

Hámarks vinnsluþrýstingur [bör] 8, 10 eða 16, eftir tegund rafmagnsdælu. Sjá handbók um uppsetningu, 
notkun og viðhald á rafmagnsdælu af Smart Pump gerðinni. 

Lágmarks inntaksþrýstingur [bör] Í samræmi við NPSH kúrfu (sogþrýstihæð) með vikmörk minnsta kosti 0.5 
m fyrri loftfrítt vatn 

Hámarks inntaksþrýstingur [bör] Gangið úr skugga um að inntaksþrýstingur að viðbættum lokuðum 
úttaksþrýstingi fari ekki yfir hámark vinnsluþrýstings 

Almenn gögn um rafmagnsdælu Sjá handbók um uppsetningu, notkun og viðhald á rafmagnsdælu af Smart 
Pump gerðinni 

Tankur með þindarþrýsting [bör] Sjá staðlaða handbók um uppsetningu, notkun og viðhald á tanki með 
þindarþrýstingi. Uppsettir tankar með þindarþrýsting geta takmarkað 

hitastig og vinnsluþrýsting dælustöðvarinnar 
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8.1 Mál og þyngdir 

 Dælustöð: sjá tæknihandbók eða hafið samband við Xylem eða viðurkenndan dreifiaðila. 

 Rafmagnsdælur af Smart Pump gerðinni: sjá handbók um uppsetningu, notkun og viðhald. 

9 Yfirlýsing 
9.1 ESB-samræmisyfirlýsing (Þýðing) 

Xylem Service Italia S.r.l., með höfuðstöðvar í Via Vittorio Lombardi 14 - 36075 Montecchio 
Maggiore VI - Italy, lýsir því hér með yfir að vara: 

Dælueining með rafmagnsdælum með innbyggt mismunahraðadrif (sjá merki á fyrstu síðu) 

uppfyllir viðeigandi ákvæði eftirfarandi Evróputilskipana: 

 Vélbúnaður 2006/42/EC (VIÐAUKI II – einstaklingur eða lögaðili sem hefur heimild til að taka 
saman tæknileg gögn: Xylem Service Italia S.r.l.) 

og eftirfarandi tæknistaðlar 

 EN 809:1998+A1:2009,  

 EN 60204-1:2006+A1:2009 

Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Yfirmaður verkfræðideildar og 
rannsóknar- og þróunardeildar) 

 

rev.00  

9.2 ESB-Samræmisyfirlýsing (nr. EMCD23) 

1. Tegund búnaðar/Vara:  
sjá merkimiða á fyrstu blaðsíðu 

2. Nafn og heimilisfang framleiðanda:  
Xylem Service Italia S.r.l. 
Via Vittorio Lombardi 14 
36075 Montecchio Maggiore VI 
Ítalíu 

3. Þessi samræmisyfirlýsing er gefið út undir eigin ábyrgð framleiðanda. 
4. Markmið yfirlýsingarinnar: 

Dælueining með rafmagnsdælum með innbyggt mismunahraðadrif (sjá merki á fyrstu síðu) 
5. Markmið yfirlýsingarinnar lýst er hér að ofan er í samræmi við viðeigandi samhæfingu 

löggjafar EB: 
Tilskipun 2014/30/EB 26. febrúar 2014 (rafsegulsviðssamhæfi) 

6. Tilvísanir í viðkomandi samhæfðum stöðlum sem eru notaðir eða tilvísanir til annarra 
tækniforskrifta, í tengslum við samræmisyfirlýsing miðast við: 
EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-3:2007+A1:2011 

7. Tilkynningaraðili: - 
8. Auka upplýsingar: 

Undirritað fyrir og fyrir hönd: Xylem Service Italia S.r.l. 
Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Yfirmaður verkfræðideildar og 
rannsóknar- og þróunardeildar) 

 

rev.00  

Lowara er vörumerkif Xylem Inc. eða eins af dótturfélögum þess. 
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