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1 Įvadas ir sauga   
1.1 Įvadas 

Šio vadovo paskirtis 

Šio vadovo paskirtis yra pateikti būtinos informacijos tokiems veiksmams atlikti: 

 Įrengimas 

 Eksploatacija 

 Techninė priežiūra 

 

ĮSPĖJIMAS: 

Prieš montuodami ir naudodami gaminį, būtinai perskaitykite ir išsiaiškinkite visas šio vadovo 
dalis. Gaminį naudodami netinkamai galite susižaloti ir apgadinti turtą, taip pat gali būti panaikinta 
garantija. 

 

 PASTABA: 

Šis vadovas yra neatsiejama gaminio dalis. Jis turi būti prieinamas naudotojams, laikomas netoli 
gaminio ir tinkamai prižiūrimas. 

1.2 Sauga 

1.2.1 Pavojaus lygiai ir saugos simboliai 

Kad nekiltų toliau aprašyti pavojai, prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite, supraskite ir 
laikykitės toliau pateiktų įspėjimų apie pavojų: 

 Susižalojimai ir pavojai sveikatai 

 Gaminio apgadinimas 

 Gaminio gedimas. 

Pavojaus lygiai 

Pavojaus lygis Indikacija 

 

PAVOJUS: 
 

 

Nurodoma situacija, kurios neišvengus, bus sunkiai ar net mirtinai 
susižalota. 

 

PERSPĖJIMAS: 
 

 

Nurodoma situacija, kurios neišvengus, galima sunkiai ar net mirtinai 
susižaloti. 

 

ĮSPĖJIMAS: 
 

 

Nurodoma situacija, kurios neišvengus, galima nesunkiai arba 
vidutiniškai sunkiai susižaloti. 

 PASTABA: 
 

 

Nurodoma situacija, kurios neišvengus, galima padaryti žalą turtui, bet 
ne žmonėms. 
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Specialieji ženklai 

Kai kurioms pavojaus kategorijoms priskirti specialūs ženklai nurodomi toliau esančioje lentelėje. 

Simbolis Aprašas 

 

Elektros pavojus 

 

Magnetinis pavojus 

 

Karšto paviršiaus pavojus 

 

Jonizuojančios spinduliuotės pavojus 

 

Potencialiai sprogios aplinkos pavojus (ATEX ES 
direktyva) 

 

Įsipjovimo ir nutrynimo pavojus 

 

Sutraiškymo pavojus (galūnių) 

Kiti simboliai 

Simbolis Aprašas 

 

Naudotojas 
Speciali informacija gaminio naudotojams. 

 

Montuotojas / techninę priežiūrą atliekantis specialistas 
Speciali informacija už gaminio montavimo sistemoje 
(hidraulinėje ir (arba) elektrinėje) darbus bei techninės 
priežiūros darbus atsakingam personalui. 

1.2.2 Naudotojo sauga 

Griežtai laikykitės galiojančių sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimų. 

 

PERSPĖJIMAS: 

Šį gaminį naudoti gali tik kvalifikuoti naudotojai. 

Šiame vadove kvalifikuotas personalas, papildant bet kurių vietinių reikalavimų nuostatas, reiškia 
bet kurį asmenį, kuris dėl turimos patirties ar mokymų gali atpažinti bet kokius pavojus ir jų 
išvengti montavimo, naudojimo ir priežiūros metu. 

  



lt – Instrukcijos originalo vertimas 
 

7 

Patirties neturintys naudotojai 

 

PERSPĖJIMAS: 

EUROPOS SĄJUNGAI 

 Šį prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai ir asmenys su fizine, sensorine bei 
protine negalia arba asmenys, neturintys patirties ir žinių, jei juos prižiūri arba jie buvo išmokyti 
saugiai naudoti prietaisą bei supranta susijusius pavojus.  

 Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama.  

 Neprižiūrimi vaikai prietaiso valyti ir prižiūrėti negali. 
KITOMS ŠALIMS 

 Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinę, sensorinę ar 
protinę negalią, arba neturintiems patirties ir žinių, nebent jie yra prižiūrimi arba už tokių 
asmenų saugumą atsakingo asmens buvo išmokyti naudoti prietaisą. 

 Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie su prietaisu nežaistų. 

1.2.3 Bendrosios saugos taisyklės 

 

PERSPĖJIMAS: 

 Būtinai pasirūpinkite darbo vietos švara. 

 Atkreipkite dėmesį į darbo vietoje esančių dujų ir garų keliamus pavojus. 

 Visada įvertinkite nuskendimo, elektros smūgio ir nudegimo riziką. 
 

 

PAVOJUS: Elektros pavojus 

 Venkite su elektros sistema susijusių pavojų; įvertinkite elektros smūgio ir elektros lankų 
rizikas. 

 Varikliams nekontroliuojamai sukantis susidaro įtampa, kuri gali pereiti į įrenginį ir sukelti mirtį, 
sunkiai sužaloti arba sugadinti įrangą. Įsitikinkite, kad varikliai būtų užblokuoti ir negalėtų 
pradėti nekontroliuojamai suktis. 

Magnetiniai laukai 

Variklio gaubte esančio rotoriaus išėmimo ar montavimo metu susidaro stiprus magnetinis laukas. 

 

PAVOJUS: Magnetinis pavojus 

Magnetinis laukas gali kelti pavojų tiems asmenims, kurie turi širdies stimuliatorius arba kitus 
magnetiniams laukams jautrius medicinos prietaisus. 

 

 PASTABA 

Magnetinis laukas prie rotoriaus paviršiaus gali pritraukti metalo nuolaužas, kurios gali padaryti 
tokios pat žalos. 

Elektros jungtys 

 

PAVOJUS: Elektros pavojus 

 Įjungti į elektros tinklą gali tik elektrikas, išmanantis visus galiojančiuose reglamentuose 
aprašytus techninius profesionalams skirtus reikalavimus. 

Atsargumo priemonės prieš imantis darbo 

 

PERSPĖJIMAS: 

 Darbo vietą tinkamai aptverkite, pvz., apsaugine tvora. 

 Patikrinkite, ar apsaugos yra savo vietose ir tinkamai pritvirtintos. 

 Patikrinkite, ar atsitraukimo kelias yra laisvas. 

 Įsitikinkite, kad gaminys negali nuriedėti arba nukristi ir sužaloti žmones arba apgadinti turtą. 

 Patikrinkite, ar kėlimo įrangos būklė yra gera. 

 Jei reikia, naudokite kėlimo diržus, apsauginį lyną ir kvėpavimo aparatą. 
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 Prieš tvarkydami stiprintuvų bloko komponentus, leiskite jiems atvėsti 

 Įsitikinkite, kad gaminys tinkamai nuvalytas. 

 Prieš remontuodami elektrinį siurblį, atjunkite ir užblokuokite maitinimą. 

 Prieš virindami ar naudodami elektrinius įrankius patikrinkite, ar nekyla sprogimo pavojus. 

Atsargumo priemonės dirbant 

 

PERSPĖJIMAS: 

 Niekada nedirbkite vieni. 

 Visada naudokite asmens apsaugos priemones. 

 Visada naudokite tinkamus darbo įrankius. 

 Gaminį visada kelkite kėlimo prietaisu. 

 Nesiartinkite prie pakeltų krovinių. 

 Jei gaminys naudojamas su automatiniu lygio valdikliu, nepamirškite apie staigaus įsijungimo 
riziką. 

 Nepamirškite apie trūktelėjimą įjungiant. Jis gali būti labai stiprus. 

 Išmontavę elektrinį siurblį, jo komponentus nuplaukite vandeniu. 

 Neviršykite didžiausio elektrinio siurblio darbinio slėgio. 

 Kol stiprintuvų bloke yra slėgio, neatidarykite jokių vėdinimo angų ir išleidimo vožtuvo bei 
neištraukite kištukų. 

 Prieš išmontuodami elektrinį siurblį, išimdami kaiščius arba atjungdami vamzdžius, siurblį nuo 
sistemos būtinai izoliuokite. 

 Elektrinio siurblio neeksploatuokite, jei movos apsauga nėra tinkamai sumontuota. 

Sąlyčio su cheminėmis medžiagomis ar pavojingais skysčiais atveju 

Į akis ar ant odos patekus cheminėms medžiagoms arba pavojingiems skysčiams, vadovaukitės 
toliau aprašytomis procedūromis. 

Sąlyga Veiksmas 

Cheminės medžiagos arba 
pavojingi skysčiai akyse. 

1. Akių vokus pirštais laikykite pakeltus. 
2. Akis akių plovimo skysčiu arba tekančiu vandeniu plaukite bent 15 min. 
3. Kreipkitės į gydytoją. 

Cheminės medžiagos arba 
pavojingi skysčiai ant odos. 

1. Nusivilkite užterštus drabužius. 
2. Odą muilu ir vandeniu plaukite bent 1 min. 
3. Jei reikia, kreipkitės į gydytoją. 

1.2.4 Aplinkos apsauga 

Pakuotės ir gaminio šalinimas 

Laikykitės galiojančių išrūšiuotų atliekų šalinimo reikalavimų. 

1.2.5 Jonizuojančios spinduliuotės veikiamos vietos. 

 

PERSPĖJIMAS: Jonizuojančios spinduliuotės pavojus 

Jei gaminį paveikė jonizuojanti spinduliuotė, imkitės būtinų, žmonėms apsaugoti skirtų, saugos 
priemonių. Jei reikia pervežti gaminį, atitinkamai informuokite vežėją ir gavėją, kad būtų galima 
imtis reikiamų saugos priemonių. 

1.3 Atsarginės dalys 

Prašydami „Xylem“ arba įgaliotojo platintojo suteikti techninės informacijos arba užsakydami 
atsargines dalis, būtinai nurodykite gaminio tipą ir kodą. 

1.4 Gaminio garantija 

Informacijos apie garantiją rasite pardavimo sutarties dokumentacijoje.  
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2 Gabenimas ir saugojimas   
Pakuotės tikrinimas 

1. Patikrinkite, ar kiekis, aprašymai ir gaminių kodai sutampa su nurodytais užsakyme. 
2. Patikrinkite, ar nepažeista pakuotė ir netrūksta jokių dalių. 
3. Pastebėję pažeidimą arba trūkstamą dalį: 

 priimkite prekes su sąlyga, gabenimo dokumente nurodydami išvadas arba 

 nepriimkite prekių, priežastį nurodydami gabenimo dokumente. 
Abiem atvejais kuo greičiau susisiekite su „Xylem“ arba įgaliotuoju platintoju, iš kurio įsigijote 
gaminį. 

Gamino išpakavimas ir patikrinimas 

1. Nuo gaminio nuimkite pakavimo medžiagas. 
2. Gaminį išimkite atsukę varžtus ir (arba) nupjovę diržus (jei yra). 

 

ĮSPĖJIMAS: Įsipjovimo ir nutrynimo pavojus 

Visada naudokite asmens apsaugos priemones. 

3. Patikrinkite gaminio būklę ir įsitikinkite, kad netrūksta jokių dalių. 
4. Jei dalys yra pažeistos arba jų trūksta, kuo greičiau susisiekite su „Xylem“ arba įgaliotuoju 

platintoju. 

2.1 Stiprintuvų bloko naudojimas 

Stiprintuvų bloką pritvirtinti ir kelti reikia taip, kaip parodyta 1 paveiksle. 

 

PERSPĖJIMAS: Sutraiškymo pavojus (galūnių) 

 Gaminys ir jo dalys gali būti sunkūs, todėl kyla sutraiškymo pavojus. 

 Visada naudokite asmens apsaugos priemones. 

 Gaminį ir jo dalis reikia tvarkyti pagal galiojančius reikalavimus, taikomus rankiniam krovinių 
tvarkymui, kad nesusidarytų nepalankios ergonominės sąlygos, sukeliančios nugaros ir 
stuburo susižalojimo pavojų. 

 Naudokite galiojančius reikalavimus ir konkrečiam tikslui tinkamus kranus, virves, kėlimo 
diržus, kablius ir sagtis. 

 Pasirūpinkite, kad tvirtinimo priemonės neapgadintų stiprintuvų bloko 

 Keldami venkite staigių judesių, nes galite sutrikdyti krovinio stabilumą. 

 Tvarkydami saugokite žmones ir gyvūnus, kad jų nesužalotumėte, bei turtą, kad 
neapgadintumėte. 
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1 pav. Kėlimas 

2.2 Laikymas 

Gaminį laikyti reikia: 

 uždengtoje ir sausoje vietoje 

 toliau nuo karščio šaltinių 

 apsaugotą nuo purvo 

 apsaugotą nuo vibracijos 

 esant aplinkos temperatūrai nuo –25°C iki 55°C (nuo –13°F iki 131°F) ir santykiniam 
drėgnumui nuo 5 proc. iki 95 proc. 

 

PASTABA: 

 Ant gaminio nedėkite sunkių daiktų. 

 Saugokite gaminį nuo susidūrimų. 
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3 Techninis aprašymas   
3.1 Žymėjimas 

Stiprintuvų bloką sudaro vienas (SMB10) arba daugiau vienodų kintamo greičio vertikalių arba 
horizontalių kelių pakopų savaime neprisipildančių lygiagrečiai sujungtų elektrinių siurblių 
(SMB20, SMB30). 

Elektriniai siurbliai sumontuoti ant bendro pagrindo su siurbimo ir tiekimo kolektoriais, įjungimo ir 
išjungimo vožtuvais, negrįžtamaisiais vožtuvais, slėgio matuokliu, slėgio siųstuvais bei vienos 
arba trijų fazių valdymo skydeliu. Vieną elektrinį siurblį (SMB10) turintis stiprintuvų blokas neturi 
valdymo skydelio ir gali neturėti pagrindo.  
Tiekimo kolektoriuje yra 1 colio movos, skirtos su įjungimo ir išjungimo vožtuvu montuoti 
diafragminiams slėginiams bakams. Kolektoriui kaip ir bakams reikia atitinkamos atramos. 
Galima sumontuoti ir prie kolektoriaus prijungti papildomus diafragminius slėginius bakus. 

3.2 Duomenų plokštelės 

Duomenų plokštelė – tai etiketė, kurioje nurodomi: 

 pagrindiniai duomenys apie gaminį; 

 Identifikavimo kodas 

Leidimas ir sertifikatai 

Informacijos apie leidimus ieškokite stiprintuvų bloko duomenų plokštelėje: 

 tik  

3.2.1 Stiprintuvų blokas 

Stiprintuvų bloko duomenų plokštelė 

 

2 pav. Stiprintuvų bloko duomenų plokštelė 
 

1. Stiprintuvų bloko kodas 
2. Stiprintuvų bloko apibrėžimo kodas 
3. Elektrinis darbinis siurblys 
4. Slėgio palaikymo siurblys 
5. Serijos numeris (data ir progresinis skaičius) 

 
 

 

 

3 pav. Stiprintuvų bloko apibrėžimo kodas 
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1. Serija SMB 

2. Elektrinių siurblių kiekis [10] = 1 elektrinis siurblys 
[20] = 2 elektriniai siurbliai 
 

3. Negrįžtamasis vožtuvas [_] = tiekimo pusė 
[RA] = siurbimo pusė 

4. Geriamojo vandens bloko 
sertifikatas 

A = WRAS, ACS, M.D.174 
B = ACS, M.D.174 
Z = trečioji šalis nesertifikavo 

5. e-SM elektrinis siurblys SVE 
VME 
HME 

6. Valdymo skydelio maitinimas [M2] = viena fazė, 1 x 230 V 
[T3] = trys fazės, 3 x 230 V 
[T4] = trys fazės, 3 x 400 V 

7. Medžiagos versija [__] = standartinis komponentas 
[A304] = speciali AISI 304 versija 
 
 
[A316] = speciali AISI 316 versija 
 
 

8. Parinktis [PA] = minimalaus slėgio jungiklis siurbimo kolektoriuje apsaugai nuo sauso veikimo.  
[WM] = prie sienos tvirtinamas valdymo skydelis, kabeliai I= 5 m 

PASTABA: Daugiau informacijos rasite B/W kataloge 

3.2.2 Paskirstymo skydelis 

Valdymo skydelio duomenų plokštelė 

 
4 pav. Valdymo skydelio duomenų plokštelė 

 

1. Valdymo skydelio apibrėžimo kodas 
2. Valdymo skydelio kodas 
3. Vardinė įtampa 
4. Vardinė srovė 
5. Serijos numeris (data ir progresinis skaičius) 
6. Apsaugos lygis 
7. Vardinis dažnis 
8. Trumpojo jungimo srovė 
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3.3 Dizainas ir išdėstymas 

Standartinės konfigūracijos stiprintuvų blokas 

 

5 pav. stiprintuvų blokas 
 

Padėties 
numeris 

Aprašas Kiekis 

1. Paskirstymo skydelis 1 

2. E serijos elektriniai siurbliai (e-SM blokai) n 

3. Pagrindas  1 

4. Pripildymo jungtis 1 

5. Nuo vibracijos sauganti pėda 2 x n 

6. Siurbimo kolektorius 1 

7. Įjungimo ir išjungimo vožtuvas siurbimo linijoje  

8. Negrįžtamasis vožtuvas   

9. Įjungimo ir išjungimo vožtuvas tiekimo linijoje  

10. Slėgio jutiklis  

11. Slėgio matuoklis 1 

12. Diafragminio slėginio bako jungtis 1/2/3 

13. Tiekimo kolektorius 1 

14. Montavimo laikiklis 1 

Dažnio keitiklis 

Žr. išmaniojo siurblio serijai priklausančių elektrinių siurblių montavimo, eksploatavimo ir priežiūros vadove.  
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3.4 Naudojimo paskirtis 

Siurblys tinka siurbti: 

 šaltą vandenį; 

 karštą vandenį. 

Visada atsižvelkite į ribas, nurodytas skyriuje „Techniniai duomenys“. 

SMB stiprintuvų blokuose sumontuoti kintamojo greičio siurbliai yra skirti:  

 reguliuoti slėgiui, lygiui ir srautui (vienos kilpos sistemose);  

 vieną arba kelis elektrinius siurblius turinčioms drėkinimo sistemoms.  

3.4.1 taikymo alternatyvoms. 

Pavara (nekintančio greičio) 

Įrenginys veikia kaip pavara, atsižvelgiant į nustatytą greitį; jį nustatyti galima naudotojo sąsajoje 
prie atitinkamos analoginės įvesties ir ryšių magistralės parinkčių. 

Valdiklis (nuolatinis slėgis) 

Šis režimas yra standartinis darbinis režimas. Jis naudojamas vieną elektrinį siurblį turinčiuose 
blokuose. 

Kaskadinis nuoseklusis / kaskadinis sinchroninis 

Įrenginiai sujungiami RS485 sąsaja ir susiejami pateiktu protokolu. 
Skirtingų įrenginių kombinacija, taikoma kelių siurblių sistemoje, priklauso nuo sistemos 
reikalavimų. 
Visus elektrinius siurblius galima naudoti nuosekliuoju pakopiniu režimu (numatytasis kelių 
siurblių sistemų režimas) ir sinchroniniu režimu. Vienam blokui sugedus, kitas stiprintuvų bloko 
elektrinis siurblys gali tapti pagrindiniu ir perimti valdymą. 

3.5 Netinkamas naudojimas 

Gaminio negalima naudoti uždaros grandinės sistemose, kuriose slėgio skirtumą tarp dviejų 
sistemos taškų (įprastai tarp tiekimo ir siurbimo vietų stiprintuvų bloke) kontroliuoja du nuolatinį 
slėgį palaikyti skirti jutikliai. 
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4 Įrengimas  
4.1 Mechaninis montavimas 

4.1.1 Montavimo vieta 

 

PAVOJUS: Potencialiai sprogios aplinkos keliamas pavojus 

Stiprintuvų bloką naudoti galimai sprogiose aplinkose arba aplinkose, kuriose yra degių dulkių 
(pvz., medienos dulkių, miltų, cukraus ir grūdų), griežtai draudžiama. 

 

 

PERSPĖJIMAS: 

 Visada naudokite asmens apsaugos priemones. 

 Visada naudokite tinkamus darbo įrankius. 

 Rinkdamiesi montavimo vietą ir įrenginį prijungdami prie hidraulinės ir elektros sistemų, 
griežtai laikykitės galiojančių reikalavimų. 

 Įsitikinkite, kad įrenginio apsauga nuo įtekėjimo (IP 55, 1 tipo) yra tinkama montavimo aplinkai. 
 

 

ĮSPĖJIMAS: 

 Įvesties apsauga: siekiant užtikrinti IP55 (1 tipo) apsaugą, įrenginį reikia tinkamai uždaryti. 

 Prieš atidarydami gnybtų dėžės dangtį įsitikinkite, kad įrenginyje nėra vandens. 

 Patikrinkite, ar visi nenaudojami kabelių riebokšliai ir kabelių angos yra tinkamai 
užsandarintos. 

 Patikrinkite, ar plastikinis dangtis tinkamai uždarytas. 

 Gnybtų dėžės be dangčio nepalikite, nes ji gali užsiteršti 

 Patikrinkite, ar elektrinis skydelis yra tinkamai uždarytas. 

Stiprintuvų bloko montavimas lauke 

Jei stiprintuvų bloką montuojate lauke, pasirūpinkite tinkamu dangčiu (žr. pavyzdį 6 paveiksle). 
Dangtis turi būti tokio dydžio, kad tinkamai apsaugotų stiprintuvų bloką nuo sniego, lietaus ir 
tiesioginių saulės spindulių. 

 

6 pav. Stiprintuvų bloko montavimas lauke 
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4.1.2 Mechaninio montavimo gairės 

 Ant elektrinio siurblio korpuso esančios rodyklės parodo srautą ir variklio sukimosi kryptį 

 Įprastai variklis sukasi pagal laikrodžio rodyklę (žiūrint į ventiliatoriaus dangtį) 

 Stiprintuvų bloką montuokite gerai vėdinamoje patalpoje, iš visų pusių ir priekyje palikdami 
pakankamus tarpus (bent 0,5 m), kad būtų galima atlikti priežiūros darbus; virš aukščiausios 
stiprintuvų bloko dalies turi būti 0,5 m tarpas 

 Stiprintuvų bloką pastatykite ant lygaus ir tvirto paviršiaus, netvirtindami 

 Kad apsaugotumėte nuo įtempimo, sumontuokite plėtimosi jungtis ir tinkamas atramas (žr. 7 
pav.). Vamzdžius ir plėtimo bakus pripildžius vandeniu jų svoris padidėja. Prieš bloką 
įjungdami patikrinkite, ar uždarėte ir priveržėte visas nepanaudotas movas. 

 

7 pav. Stiprintuvų bloko mechaninis montavimas 

4.2 Hidraulinės sistemos montavimas 

8 ir 9 pav. atitinkamai vaizduojama vieno siurblio sistema ir kelių siurblių sistema. 

 

8 pav. Vieno elektrinio siurblio sistema 

 
  



lt – Instrukcijos originalo vertimas 
 

17 

 

9 pav. Kelių siurblių sistema 
 

1. e-SM elektrinis siurblys su varikliu 
2. Diafragminis slėginis bakas 
3. Paskirstymo skydelis 

4. Atidarymo / uždarymo vožtuvas 
5. Negrįžtamasis vožtuvas 
6. Žemo vandens lygio valdiklis 

7. Slėgio matuoklis 
8. Slėgio jutiklis 
9. Išleidimo čiaupas 

4.2.1 Hidraulinio montavimo gairės 

 Stiprintuvų bloką montuokite atsižvelgdami į sistemoje esančio vandens srauto greitį 

 Ant elektrinio siurblio korpuso esančios rodyklės parodo srautą ir sukimosi kryptį 

 Jei naudojama siurbimo kėlimo sistema, sumontuokite kojinį kontrolinį vožtuvą 

 Iškart už stiprintuvų bloko sumontuokite įjungimo ir išjungimo vožtuvą 

 Jei greta stiprintuvų bloko vožtuvo nėra, sumontuokite tikrinant naudojamą išleidimo vožtuvą 

 Prie stiprintuvų bloko prijungtų vamzdžių dydis turi būti tinkamas (jei įmanoma, pagal 
kolektoriaus skersmenį). Naudoti galite bet kurį kolektoriaus galą, tik nepamirškite prijungti 
nenaudojamo galo. 

 Siurbimo vamzdžio ir kojinio kontrolinio vožtuvo dydis turi būti toks, kad pernelyg stipriai 
nesumažėtų apkrova ir dėl to neatsirastų ertmių 

Diafragminis slėginis bakas 

Elektrinio siurblio tiekimo pusėje yra membraninė plėtimo talpykla, leidžianti vamzdžiuose 
palaikyti slėgį, kol stiprintuvų blokas nenaudojamas. Diafragminis slėginis bakas sustabdo 
elektrinį siurblį, kad esant nuliniam poreikiui jis neveiktų, ir sumažina bako dydį iki tiek, kiek reikia 
tiekimo atveju. 
Pasirinkite pagal sistemos slėgį tinkamą diafragminį plėtimosi baką. 
Kintamojo greičio stiprintuvų blokai gali veikti su mažesnio nei tradicinių sistemų dydžio 
diafragminėmis slėginėmis talpyklomis. Diafragminis slėginis bakas yra tokio tūrio (litrais), kuris 
atitinka maždaug 10 % vieno elektrinio siurblio srauto greitį, išreikštą litrais per minutę. Reikiamą 
vandens kiekį galima paskirstyti per kelis bakus. 
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4.3 Elektros instaliacija  

 

PAVOJUS: Elektros pavojus 

Įjungti į elektros tinklą gali tik elektrikas, išmanantis visus galiojančiuose reglamentuose aprašytus 
techninius, profesionalams skirtus, reikalavimus. 

Apie elektros jungtis skaitykite valdymo skydelio sujungimo diagramoje. 

4.3.1 Reikalavimai elektros sistemai 

Specialiems žemiau nurodytiems reikalavimams galioja vietinės direktyvos. 

4.3.2 Nurodymai dėl elektros jungties 

Patikrinkite, ar tenkinami toliau nurodyti reikalavimai. 

 Elektros laidai apsaugoti nuo aukštos temperatūros, vibracijos ir susilietimo. 

 Tinklo srovė ir įtampa turi atitikti nurodytas valdymo skydelio duomenų plokštelėje arba 
elektrinio siurblio duomenų plokštelėje, jei stiprintuvų blokai neturi valdymo skydelio. 

 Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra tinkamas nominaliai stiprintuvų bloko srovei bei jį prijunkite 
prie atitinkamų valdymo skydelio gnybtų. Sujungimo diagramoje ir skydelio etiketėse yra 
reikiamos informacijos apie sujungimą ir maitinimo vertes. Jei stiprintuvų blokai valdymo 
skydelio neturi, žr. išmaniojo siurblio serijai priklausančių elektrinių siurblių montavimo, 
eksploatavimo ir priežiūros vadove. 

 Jei valdymo skydelio nėra, prijunkite maitinimo laidą: 
– vienos fazės versiją prie L-N gnybtų, PE prie įžeminimo gnybto 
– vienos fazės versiją prie L1, L2 ir L3 gnybtų, PE prie įžeminimo gnybto 

 Visus esančius laidus reikia tinkamai apsaugoti 

 Maitinimo tiekimo sistemoje yra: 
– Didelio jautrumo skirtuminis jungiklis (30 mA) [liekamosios srovės prietaisas RCD], 

tinkantis įžemėjimo srovei su nuolatinės arba pulsuojančios nuolatinės srovės turiniu 
(rekomenduojama B RCD tipo). 

– Maitinimo tinklo izoliatoriaus jungiklis su mažiausiai 3 mm tarpu tarp kontaktų. 

4.3.3 Elektrinio valdymo skydelio kontrolinis sąrašas 

 PASTABA: 
Standartinės versijos stiprintuvų bloke yra valdymo skydelis.  
Jei stiprintuvų blokas pristatomas be valdymo skydelio, sumontuokite elektrinio siurblio vertes 
atitinkantį valdymo skydelį. 
Netinkami deriniai neužtikrina stiprintuvų bloko apsaugos. 

Patikrinkite, ar tenkinami toliau nurodyti reikalavimai. 

 Valdymo skydelis turi apsaugoti elektrinį siurblį nuo trumpojo jungimo. Elektriniam siurbliui 
apsaugoti galima naudoti uždelsto veikimo saugiklį arba grandinės pertraukiklį 
(rekomenduojama naudoti C tipo modelį). 

 Elektriniame siurblyje yra sumontuota apsauga nuo perkrovos ir terminė apsauga. Jokių 
papildomų apsaugų nuo perkrovos nereikia. 

 

PAVOJUS: Elektros pavojus 

Prieš įjungdami slėginį stiprintuvą patikrinkite, ar stiprintuvų blokas ir valdymo skydelis yra išjungti 
iš elektros tinklo ir negali būti įjungti. 
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Įžeminimas 

 

PAVOJUS: Elektros pavojus 

 Prieš mėgindami prijungti kitas elektros jungtis, visada prie įžeminimo gnybto prijunkite išorinį 
apsauginį laidininką. 

 Visą elektros įrangą reikia įžeminti, įskaitant stiprintuvų bloką ir jo įrangą. Patikrinkite, ar 
tinkamai prijungtas įžeminimo gnybtas. 

 Patikrinkite, ar apsauginis laidininkas (įžeminimo) yra ilgesnis nei fazės laidininkai; jei 
maitinimo laidininkas netyčia atsijungtų, apsauginis laidininkas (įžeminimo) turi būti paskutinis 
atjungtas nuo gnybto. 

 Jungtys su įžeminimo laidu turi būti kuo trumpesnės. 

 Elektrinį triukšmą sumažinsite naudodami kabelį su keliomis gijomis. 

4.3.4 Laidų tipai ir parametrai 

Standartinės valdymo skydelio versijos atveju stiprintuvų bloką maitina elektrinio siurblio 
maitinimo laidai ir kontroliniai laidai. Stiprintuvų blokas be valdymo skydelio pristatomas su laidu, 
skirtu prijungti slėgio jutikliui, tačiau be elektrinio siurblio maitinimo laidų. 
Jei elektrinio siurblio ir valdymo skydelio maitinimo laidus reikia pakeisti arba prijungti, 
informacijos ieškokite išmaniojo siurblio serijai priklausančių elektrinių siurblių montavimo, 
eksploatavimo ir priežiūros vadove. 

 Visi kabeliai turi atitikti vietinius ir nacionalinius standartus, taikomus skerspjūviui ir aplinkos 
temperatūrai.  

 Naudokite mažiausiai 70°C (158°F) karščiui atsparius laidus.  

 Kabeliai jokiu būdu negali liestis prie variklio korpuso, elektrinio siurblio ir vamzdžių. 

 Prie maitinimo gnybtų ir gedimo signalo relės (NO, C) prijungtus laidus reikia atskirti nuo kitų, 
naudojant sustiprintą izoliaciją. 

Maitinimo jungtis 

 

PERSPĖJIMAS: 

 Prie elektrinio siurblio gnybtų dėžės nieko nejunkite, kol neatjungėte maitinimo ir nepalaukėte 
tiek, kiek nurodyta 1 lentelėje. 

 Standartinės versijos stiprintuvų blokas pristatomas su variklio maitinimo laidais. Jei reikia, 
variklio maitinimo laidą pakeiskite tokiu laidu, kurio skerspjūvis tinka pagal didžiausias 
elektrinio variklio sąnaudas. 

Kontroliniai kabeliai 

Išoriniai besroviai kontaktai turi būti tinkami perjungti < 10 V nuolatinę srovę. 

 PASTABA: 

 Kontrolinius kabelius montuokite atskirai nuo maitinimo kabelių ir gedimo signalo relės kabelio.  

 Jei kontrolinius kabelius tiesite lygiagrečiai maitinimo kabeliui arba gedimo signalo relei, 
atstumas tarp kabelių turi būti didesnis nei 200 mm.  

 Maitinimo kabelių nesukryžiuokite; jei tą padaryti būtina, kryžiuoti leidžiama 90° kampu. 

Valdymo skydelio prijungimas 

Žr. valdymo skydelio sujungimo diagramoje. 

Dažnio keitiklio prijungimas 

Žr. išmaniojo siurblio serijai priklausančių elektrinių siurblių montavimo, eksploatavimo ir 
priežiūros vadove. 
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4.3.5 Apsauga nuo sauso veikimo 

Standartinį valdymo skydelį galima prijungti prie bendrosios atvirų bakų plūdės arba prie 
minimalaus slėgio jungiklio siurbimo pusėje (rekomenduojama vertė: 0,2–0,4 bar). Atkūrus 
minimalaus slėgio sąlygas, elektriniai siurbliai įsijungia automatiškai. Jei apsauga nuo sauso 
veikimo laikoma nereikalinga, valdymo skydelyje nuo gnybto jungiamojo laido neatjunkite. 
Tinkamas gnybtų skaičius nurodomas valdymo skydelyje esančioje sujungimo diagramoje. 

 PASTABA: 
Stiprintuvų blokas pristatomas su sumontuotu jungiamuoju laidu, todėl apsauga nuo sauso 
veikimo nėra įjungta. 

Papildomas elektroninio lygio valdymo blokas leidžia kontroliuoti elektrodų zondais. 
Į surinkimo baką sumontuokite tris pridėtus zondus ir juos prijunkite prie valdymo skydelyje 
esančių gnybtų. 
Tinkamas gnybtų skaičius nurodomas skydelyje esančioje sujungimo diagramoje: 

 Maks. zondas (A) nustato lygį, kuriam esant surinkimo bako pripildymo metu yra 
suaktyvinamas stiprintuvų blokas. 

 Min. zondas (B) nustato lygį, kuriam esant stiprintuvų blokas išjungiamas. 

 Zondas (C) turi būti žemiau min. zondo (B). 
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5 Naudojimas ir veikimas   
Jei susiklosto dvi ar daugiau iš šių sąlygų: 

 aukšta aplinkos temperatūra 

 aukšta vandens temperatūra 

 priežiūros vietos, kurioms reikia didžiausios stiprintuvų bloko galios  

 nuolatinė maža tinklo įtampa, 
gali sutrumpėti stiprintuvų bloko veikimo laikas ir (arba) gali prasidėti deforsavimas: daugiau 
informacijos suteiks „Xylem“ arba įgaliotasis platintojas. 

5.1 Laukimo trukmė 

 

PERSPĖJIMAS: Elektros pavojus 

Prisilietus prie elektros sistemos dalių galima mirtinai susižaloti, net jei stiprintuvų blokas yra 
išjungtas. 
Prieš stiprintuvų bloke atlikdami bet kokius darbus, tinklo įtampa ir kitų įėjimų įtampa turi būti 
išjungta 1 lentelėje nurodytą laiką. 
 

1 lentelė. Laukimo trukmė 

e-SM pavaros modelis Minimali laukimo trukmė [min.] 

103, 105, 107, 111, 115 4 

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

 

PERSPĖJIMAS: Elektros pavojus 

Dažnio keitikliuose yra nuolatinės srovės jungties kondensatoriai, kuriais srovė teka net išjungus 
dažnio keitiklį. 
Kad nekiltų elektros sistemos keliamas pavojus: 

 Atjunkite kintamosios srovės tiekimą 

 Atjunkite visų tipų nuolatinius magnetinius variklius 

 Atjunkite visus nuolatinės srovės jungties nuotolinius maitinimo šaltinius, įskaitant atsargines 
baterijas, nenutrūkstamo elektros energijos tiekimo įrenginius ir nuolatinės srovės jungtis su 
kitais dažnių keitikliais. 

 Palaukite, kol kondensatoriuose visiškai neliks srovės, ir tik tada atlikite techninės priežiūros ar 
remonto darbus; apie laukimo trukmę skaitykite 1 lentelėje. 

5.2 Paleidimas ir sustabdymas 

Elektrinių siurblių paleidimas ir sustabdymas priklauso nuo dažnio keitiklio nuostatų, 
priklausančių nuo reguliuojamo elektrinio siurblio (slėgio, lygio). 
Kiekvienas dažnio keitiklis yra prijungtas prie jutiklio. Dažnio keitikliai dalinasi visa informacija ir 
taiko ciklinį perjungimą. 

 

Elektros pavojus 

Prieš ką nors reguliuodami išjunkite maitinimą. 

Apie nuostatas žr. išmaniojo siurblio serijai priklausančių elektrinių siurblių montavimo, 
eksploatavimo ir priežiūros vadove. 
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10 pav. pateikiamos veikimo kreivės, kai slėgio reguliavimo režimu veikia du elektriniai siurbliai. 

 Bakas tiekia vandenį, kad būtų patenkintas galutinio naudotojo poreikis. 

 Pirmasis elektrinis siurblys paleidžiamas tada, kai slėgis nukrenta žemiau PS vertės; greitis 
sureguliuojamas taip, kad sumažėjus poreikiui slėgis liktų nepakitęs. 

 Sumažėjus poreikiui, greitis sumažėja iki minimalaus; tuo metu vienas iš elektrinių siurblių 
išjungiamas. 

 Jei poreikis ir toliau didėja ir elektrinis siurblys pasiekia didžiausią greitį, paleidžiamas antras 
elektrinis siurblys ir greitis sureguliuojamas taip, kad būtų palaikomas nuolatinis slėgis. 

 Jei poreikis dar labiau sumažėja, elektrinis siurblys sulėtėja, pripildo baką ir sustoja, pasiekus 
PS vertę. 

 

10 pav. Veikimo režimas 
 

H Hidrostatinis slėgis Pmax Didžiausias slėgis 

Q Srautas PS Nustatyta slėgio vertė 

5.2.1 Dažnio keitiklio reguliavimas 

1. Apie nuostatų keitimą žr. išmaniojo siurblio serijai priklausančių elektrinių siurblių montavimo, 
eksploatavimo ir priežiūros vadove. 

2. Dažnio keitiklio mygtukais nustatykite naują slėgio reguliavimo vertę, pasirinkite rampų laiką, 
patikrinkite naujausius pavojaus signalus arba pasiekite visas nuostatas. 

3. Patikrinkite, ar naujai pasirinkta vertė patenka į elektrinio siurblio duomenų plokštelėje 
nurodyto hidrostatinio slėgio intervalo ribas. 

5.2.2 Išankstinė diafragminio slėginio bako įkrova 

1. Patikrinkite, ar diafragminis slėginis bakas yra visiškai ištuštintas. 
2. Iš anksto įkraukite diafragminį slėginį baką 0,6 karto didesniu slėgiu nei nurodyta slėgio vertė. 

5.2.3 Stiprintuvų bloko paleidimas 

1. Prijunkite vandens tiekimą. 
2. Įjunkite maitinimą. 
3. Patikrinkite išankstinės diafragminio slėginio bako įkrovos vertę. 
4. Uždarykite įjungimo ir išjungimo vožtuvą, esantį elektrinio siurblio tiekimo linijoje. 
5. Pripildykite stiprintuvų bloką (žr. išmaniojo siurblio serijai priklausančių elektrinių siurblių 

montavimo, eksploatavimo ir priežiūros vadove) ir siurbimo kolektorių. 
6. Skydelio jungikliu įjunkite maitinimą, o dažnio keitiklyje nustatykite rankinio valdymo režimą. 
7. Įjunkite pirmąjį elektrinį siurblį. 
8. Iš lėto atidarykite elektrinio siurblio tiekimo įjungimo ir išjungimo vožtuvą, kad išleistumėte orą. 
9. Minėtus veiksmus atlikite su kitais elektriniais siurbliais. 
10. Dažnio keitiklyje įjunkite automatinį režimą. 
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Kaip pakeisti nuostatas? 

Veikiant stiprintuvų blokui vadovaukitės toliau esančiais nurodymais, kaip pakeisti nuostatas 
didžiausio elektrinių siurblių, sistemos arba ir siurblių, ir sistemos slėgio ribose. 
1. Nustatykite reikiamą slėgio vertę. 
2. Dažnio keitiklio mygtukais nustatykite naują vertę; vertė automatiškai pakeičiama ir kitame 

keitiklyje. 
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6 Techninė priežiūra  

 

PAVOJUS: Elektros pavojus 

 Prieš mėgindami naudoti bloką, patikrinkite, ar jis išjungtas iš maitinimo tinklo, ar elektrinio 
siurblio ir valdymo skydelio negalima netyčia įjungti. Tas pat galioja pagalbinei elektrinio 
siurblio valdymo grandinei. 

 Prieš stiprintuvų bloke atlikdami bet kokius darbus, tinklo srovė ir kitų įėjimų įtampa turi būti 
išjungta skyriuje „Laukimo trukmė“ nurodytą laiką (tarpinės grandinės kondensatoriai turi būti 
įkrauti sumontuotais iškrovimo rezistoriais). 

1. Patikrinkite, ar aušinimo ventiliatoriuje ir vėdinimo angose nėra dulkių. 
2. Patikrinkite, ar aplinkos temperatūra yra tinkama pagal stiprintuvų bloko ribas. 
3. Įsitikinkite, kad visas stiprintuvų bloko modifikacijas atlieka kvalifikuotas personalas. 
4. Prieš atlikdami bet kokius darbus, įsitikinkite, kad stiprintuvų bloko maitinimas išjungtas. 
5. Visada laikykitės elektrinio siurblio ir variklio nurodymų. 

6.1 Valdymo skydelio ir dažnio keitiklių priežiūra 

Valdymo skydelio ir dažnio keitiklių prižiūrėti nereikia. 

6.2 Diafragminio slėginio bako priežiūra 

 Žr. diafragminio slėginio bako montavimo, eksploatavimo ir priežiūros vadove. 

 Bent kartą per metus tikrinkite išankstinę įkrovą. 

Funkcijų ir parametrų valdymas 

Atlikus hidraulinio stiprintuvų bloko pakeitimus: 
1. Patikrinkite, ar visos funkcijos ir parametrai yra tinkami. 
2. Jei reikia, sureguliuokite funkcijas ir parametrus. 
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7 Trikčių šalinimas  
Atsargumo priemonės 

 

PERSPĖJIMAS: 

 Triktis šalinti gali tik technikas, išmanantis visus galiojančiuose reglamentuose aprašytus 
techninius, profesionalams skirtus, reikalavimus. 

 Atsižvelkite į saugos reikalavimus, pateiktus skyriuose „Naudojimas“ ir „Veikimas ir techninė 
priežiūra“. 

 Jei trikčių pašalinti negalima arba jos nėra aprašytos, susisiekite su „Xylem“ arba įgaliotu 
platintoju. 

Dažnio keitiklis išsaugo paskutiniuosius įsijungusius pavojaus signalus. Apie trikčių tipus ir kaip 
patikrinti paskutiniuosius įsijungusius pavojaus signalus skaitykite dažnio keitiklio naudojimo 
instrukcijoje. 

7.1 Stiprintuvų blokas yra išjungtas 

Priežastis Sprendimas 

Išjungtas maitinimas. Atkurkite elektros tiekimą 

Jungiklis IŠJUNGIMO padėtyje ĮJUNKITE jungiklį 

7.2 Neįsijungia variklis 

Priežastis Sprendimas 

Išjungtas maitinimas. Atkurkite elektros tiekimą 

Įjungta šiluminė variklio apsauga. Pašalinkite triktį ir atstatykite jungiklį 

Variklio (ritės) triktis. Patikrinkite ir suremontuokite arba pakeiskite variklį. 

7.3 Dažni paleidimai ir sustojimai 

Priežastis Sprendimas 

Diafragminio slėginio bako triktis Suremontuokite arba pakeiskite diafragminį slėginį baką  

Netinkama išankstinė diafragminio 
slėginio bako įkrova 

Naują išankstinės slėgio įkrovos vertę nustatykite pagal elektrinį siurblį ir 
nustatytą vertę 

Išankstinės diafragminio slėginio 
bako įkrovos vertė nustatyta ties 
nuliu 

Diafragminį slėginį baką reikia įkrauti 

7.4 Elektrinio siurblio greitis padidėja ir sumažėja nesustojant ir 
nevartojant vandens (įranga uždaryta) 

Priežastis Sprendimas 

Vandens nuotėkis iš negrįžtamojo 
vožtuvo 

Patikrinkite hidraulinę sistemą ir vožtuvą 

Diafragminis slėginis bakas yra 
pažeistas arba per mažas  
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7.5 Variklis veikia, bet vanduo netiekiamas 

Priežastis Sprendimas 

Siurbimo pusėje arba elektrinio 
siurblio viduje nėra vandens 

1. Pripildykite elektrinį siurblį arba siurbimo vamzdį 
2. Atidarykite įjungimo ir išjungimo vožtuvus 

Oras siurbimo vamzdyje arba 
elektriniame siurblyje 

1. Išleiskite orą iš elektrinio siurblio 
2. Patikrinkite siurbimo jungtis 

Slėgio sumažėjimas siurbimo pusėje Patikrinkite NPSH ir, jei reikia, pakeiskite sistemą 

Užsikimšęs negrįžtamasis vožtuvas Išvalykite vožtuvą 

Užsikimšęs vamzdis Išvalykite vamzdį 

7.6 Vandens nuotėkis iš elektrinio siurblio 

Priežastis Sprendimas 

Nusidėvėjusi arba pažeista 
mechaninė tarpinė 

Pakeiskite mechaninį sandariklį. 

Per didelis elektrinio siurblio 
mechaninis įtempimas 

Atremkite vamzdžius 

7.7 Per daug triukšminga 

Priežastis Sprendimas 

Vanduo grįžta, nors elektrinis 
siurblys neveikia 

Patikrinkite negrįžtamąjį vožtuvą 

Kavitacija. Patikrinkite siurbimą 

Elektrinis siurblys tinkamai nesisuka Patikrinkite per didelį elektrinio siurblio mechaninį įtempimą  

7.8 Stiprintuvų blokas nesugeneruoja reikiamo slėgio 

Priežastis Sprendimas 

Įjungimo ir išjungimo vožtuvai 
uždaryti 

Atidarykite vožtuvus 

Oras įsiurbimo vamzdyje  1. Pašalinkite orą 
2. Pripildykite elektrinius siurblius 

Per didelis neigiamas siurbimo 
hidrostatinis slėgis 

Sumažinkite neigiamą siurbimo hidrostatinį slėgį  

Per didelis slėgio mažėjimas 
siurbimo pusėje 

Padidinkite vamzdžių skersmenį 

Pažeistas kojinis kontrolinis 
vožtuvas 

Pakeiskite kojinį patikros vožtuvą. 

Per didelis slėgio mažėjimas tiekimo 
vamzdžiuose ir (arba) vožtuve 

Sumažinkite vandens nuotėkį 
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7.9 Pagrindinės apsaugos sistemos (saugiklių) suveikimas 

Priežastis Sprendimas 

Trumpasis jungimas 1. Patikrinkite sujungimo laidus 
2. Patikrinkite dažnio keitiklį 

7.10 Diferencinės apsaugos suveikimas 

Priežastis Sprendimas 

Pažeistas variklis Pakeiskite variklį 

Sugedęs arba nusidėvėjęs variklio 
maitinimo laidas 

Pakeiskite laidą 

Diferencinis jungiklis atitinka 
specifikacijas 

Pakeiskite diferencinį jungiklį 

Per didelė diferencinė srovė Susisiekite su kvalifikuotu techniku, kad pakeistų elektros sistemą  

7.11 Elektrinis siurblys veikia didžiausiu greičiu be sustojimo 

Priežastis Sprendimas 

Nustatytas slėgis netinka sistemai 
(vertė aukštesnė nei slėgis, kurį gali 
sugeneruoti elektrinis siurblys) 

Nustatykite naują vertę pagal elektrinio siurblio parametrus  

Jutiklis neprijungtas arba pažeistas Patikrinkite jutiklio hidraulinę ir elektrinę jungtis 

7.12 Veikia tik elektrinis siurblys 

Priežastis Sprendimas 

Elektrinių siurblių nuostatos skiriasi 1. Patikrinkite dažnio keitiklio nuostatas 
2. Patikrinkite nuosekliąją jungtį tarp dviejų dažnio keitiklių 

7.13 Reikia vandens, tačiau elektrinis siurblys neįsijungia 

Priežastis Sprendimas 

Nustatyta vertė yra nulis  1.  
2. Nustatykite vertę 
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8 Techniniai duomenys   
2 lentelė. Elektrinės, aplinkos ir montavimo specifikacijos; standartinės versijos stiprintuvų blokas 

 Stiprintuvų bloko modelis 

Valdymo skydelio maitinimas M2 T3 T4 

Įvestis 

Įvesties dažnis [Hz] 50/60 ± 2 

Pagrindinis maitinimas LN L1 L2 L3 

Nominali valdymo skydelio įėjimo įtampa 
[V] 

230 ± 10 %   

Didžiausia nuolatinė įvesties srovė [A] Žr. valdymo skydelio duomenų plokštelėje 

Didžiausia valdymo skydelio galia [kW]  

Išvestis 

Mažiausias ir didžiausias elektrinio siurblio 
greitis [rpm] 

800 ÷ 3600 

Inverterio srovės nuotėkis [mA] < 3,5 

I/O pagalbinis + 15 V nuolatinės srovės 
tiekimas [mA] 

Imaks. < 40 

Gedimo signalo relė  1 x NO Vmaks. < 250 [VAC] , Imaks. 
< 2 [A] 

1 x NO Vmaks. < 250 [VAC] , Imaks. < 2 [A] 

Variklio būsenos relė  - 1 x NO Vmaks. < 250 [VAC] , Imaks. < 2 [A] 

Garso slėgis LpA [dB(A)], esant [rpm] <62 esant 3000 
 

Apsaugos klasė IP 55, 1 gaubto tipas 
Gaminį saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir lietaus 

Vandens temperatūra [°C] / [°F] 0÷80 / 32÷176 

Santykinio drėgnumo ir darbinės 
temperatūros santykis [°C] / [°F] 

5–50 % RH esant 40 / 104 
 

Santykinis drėgnumas sandėliuojant 5 % ÷ 95 % RH 

Laikymo temperatūra [°C] / [°F] –25÷65 / -13÷149 

Darbinė temperatūra 
[°C] / [°F] 

-20÷40 / -4÷104 

Aukštis virš jūros lygio montuojant [m] / [ft] 
< 1000 / 3280 

Didesniame aukštyje gali įvykti deforsavimas 

Didžiausias darbinis slėgis [bar] 8, 10 arba 16, atsižvelgiant į elektrinio siurblio tipą. Žr. išmaniojo 
siurblio serijai priklausančio elektrinio siurblio montavimo, 

eksploatavimo ir priežiūros vadove. 

Minimalus įleidimo slėgis [bar] Pagal NPSH kreivę su mažiausiai 0,5 m atsarga vandeniui be oro  

Didžiausias įleidimo slėgis [bar] Patikrinkite, ar įleidimo slėgis ir uždaro tiekimo slėgis neviršija 
didžiausio darbinio slėgio 

Bendrieji elektrinio siurblio duomenys Žr. išmaniojo siurblio serijai priklausančio elektrinio siurblio 
montavimo, eksploatavimo ir priežiūros vadove 

Diafragminis slėginis bakas [bar] Žr. diafragminio slėginio bako standartiniame montavimo, 
eksploatavimo ir priežiūros vadove. Sumontuoti diafragminiai slėginiai 

bakai gali apriboti stiprintuvų bloko temperatūrą bei darbinį slėgį  
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8.1 Matmenys ir svoriai 

 Siprintuvų blokas: žr. techniniame kataloge, susisiekite su „Xylem“ arba įgaliotu platintoju. 

 Išmaniojo siurblio serijai priklausantys elektriniai siurbliai: žr. montavimo, eksploatavimo ir 
priežiūros vadove. 

9 Deklaracijos 
9.1 EB atitikties deklaracija (Vertimas) 

Įmonė „Xylem Service Italia S.r.l.“, kurios pagrindinė būstinė yra Via Vittorio Lombardi 14 - 36075 
Montecchio Maggiore VI - Italy, šiuo dokumentu deklaruoja, kad šis gaminys: 

Siurbimo blokas su elektriniais siurbliais ir integruota kintamo greičio pavara (žr. etiketę 
pirmajame puslapyje) 

atitinka susijusias toliau nurodytų Europos direktyvų nuostatas: 

 Direktyvos 2006/42/EB dėl mašinų (II PRIEDAS –·fizinis arba juridinis asmuo yra įgaliotas 
sudaryti techninį failą: „Xylem Service Italia S.r.l.“) 

ir toliau nurodytus techninius standartus: 

 EN 809:1998+A1:2009,  

 EN 60204-1:2006+A1:2009 

Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Inžinerijos bei mokslinių tyrimų ir 
plėtros skyriaus direktorius) 
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9.2 ES atitikties deklaracija (Nr. EMCD23) 

1. Įrenginio modelis / gaminys:  
žr. lipduką pirmajame puslapyje 

2. Gamintojo pavadinimas ir adresas:  
„Xylem Service Italia S.r.l.“ 
Via Vittorio Lombardi 14 
36075 Montecchio Maggiore VI 
Italy 

3. Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe. 
4. Deklaracijos objektas: 

 
5. Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Europos Sąjungos 

teisės aktus: 
direktyvą 2014/30/ES, 2014 m. vasario 26 d. (elektromagnetinis suderinamumas) 

6. Nuorodos į susijusius naudotus darniuosius standartus arba nuorodos į kitas technines 
specifikacijas pagal tai, kuri atitiktis deklaruojama: 
EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-3:2007+A1:2011 

7. Paskelbtoji įstaiga: - 
8. Papildoma informacija: 

Už ką ir kieno vardu pasirašyta: „Xylem Service Italia S.r.l.“ 
Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Inžinerijos bei mokslinių tyrimų ir 
plėtros skyriaus direktorius) 

 

rev. 00  

„Lowara“ yra „Xylem Inc.“ arba vienos iš jos dukterinių bendrovių prekių ženklas. 
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Lowara is a trademark of Xylem Inc. or one of its subsidiaries.  

© 2017  Xylem, Inc. 

 

 

 

 

 


