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1 Uvod in varnost   
1.1 Uvod 

Namen tega priročnika 

Namen tega priročnika je priskrbeti informacije o naslednjih temah: 

 Namestitev 

 Upravljanje 

 Vzdrževanje 

 

OPOZORILO: 

Pred namestitvijo in uporabo te naprave zagotovite, da ste prebrali ter v celoti razumete ta 
priročnik in vse njegove dele. Nepravilna uporaba naprave lahko povzroči telesne poškodbe in 
poškodbe imetja, kot tudi razveljavi in izniči garancijo. 

 

 OPOMBA: 

Ta priročnik je bistven sestavni del naprave. Uporabniku mora biti vedno na voljo, shranjen pa 
mora biti v bližini naprave na dobro vzdrževanem prostoru. 

1.2 Varnost 

1.2.1 Nivoji nevarnosti in simbol za nevarnost 

Pred uporabo te naprave in v izogib sledečim tveganjem zagotovite, da pazljivo preberete, 
razumete in upoštevate sledeča opozorila za nevarnost: 

 Poškodbe in nevarnosti za zdravje 

 Poškodbe naprave 

 Napake v delovanju naprave. 

Ravni nevarnosti 

Raven nevarnosti Oznaka 

 

NEVARNO: 
 

 

Prepozna nevarno situacijo, ki v primeru, da se ji ni mogoče izogniti, 
povzroči resne poškodbe ali celo smrt. 

 

OPOZORILO: 
 

 

Prepozna nevarno situacijo, ki lahko, v primeru, da se ji ni mogoče 
izogniti, povzroči resne poškodbe ali celo smrt. 

 

OPOZORILO: 
 

 

Prepozna nevarno situacijo, ki lahko, v primeru, da se ji ni mogoče 
izogniti, povzroči manjše ali srednje poškodbe.  

 OPOMBA: 
 

 

Prepozna situacijo, ki lahko, v primeru, da se ji ni mogoče izogniti, 
povzroči poškodbe imetja toda ne ljudi. 
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Posebni simboli 

Nekatere kategorije nevarnosti imajo posebne simbole, kot so prikazani v naslednji tabeli: 

Simbol Opis 

 

Nevarnost električnega udara 

 

Magnetska nevarnost 

 

Nevarnost vroče površine 

 

Nevarnost ionizirajočega sevanja 

 

Nevarnost morebitno eksplozivnega ozračja (Direktiva 
ATEX EU) 

 

Nevarnost za ureznine in odrgnine 

 

Nevarnost stiska (udi) 

Drugi simboli 

Simbol Opis 

 

Uporabnik 
Specifične informacije, namenjene uporabnikom izdelka. 

 

Nameščevalec / Vzdrževalni tehnik 
Specifične informacije za osebje, ki je odgovorno za 
namestitev naprave znotraj sistema (hidravlični in/ali 
električni sistem) in za vzdrževalna dela. 

1.2.2 Uporabniška varnost 

Strogo upoštevajte aktualne zdravstvene in varnostne predpise. 

 

OPOZORILO: 

Napravo lahko uporabljajo le usposobljeni uporabniki. 

V namene tega priročnika, poleg določil morebitnih lokalnih predpisov, usposobljeno osebje 
predstavlja vsakega posameznika, ki je, zaradi svojih izkušenj in usposabljanja, sposoben 
prepoznati obstoječe nevarnosti ter se izogniti nevarnostim med namestitvijo, uporabo in 
vzdrževanjem naprave. 
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Neizkušeni uporabniki 

 

OPOZORILO: 

ZA EVROPSKO UNIJO 

 To napravo lahko uporabljajo otroci nad 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali 
umskimi sposobnostmi oz. pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pod nadzorom ali pa 
so prejeli navodila glede varne uporabe naprave ter razumejo nevarnosti.  

 Otroci se ne smejo igrati z napravo.  

 Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave brez nadzora. 
ZA DRUGE DRŽAVE 

 Te naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali 
umskimi sposobnostmi, ali pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen pod nadzorom ali po 
navodilih osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. 

 Otroci naj bodo pod nadzorom, da se z napravo ne bi igrali. 

1.2.3 Splošna pravila za varnost 

 

OPOZORILO: 

 Delovno območje naj bo vedno čisto. 

 Bodite pozorni na tveganja, ki jih predstavljajo plin in hlapi na delovnem območju. 

 Vedno upoštevajte tveganje za utopitev, električne nesreče in opekline. 
 

 

NEVARNO: Nevarnost električnega udara 

 Izogibajte se vsem električnim nevarnostim; bodite pozorni na tveganje za električni udar ali 
električni lok 

 Nenamerno vrtenje motorjev ustvarja napetost in lahko napolni enoto, kar lahko povzroči smrt, 
resne poškodbe ali poškodbe opreme. Zagotovite, da so motorji blokirani, da preprečite 
nenamerno vrtenje. 

Magnetna polja 

Odstranitev ali namestitev rotorja v ohišju motorja ustvari močno magnetno polje. 

 

NEVARNO: Magnetska nevarnost 

Magnetno polje je lahko nevarno za ljudi, ki nosijo srčne spodbujevalnike ali druge zdravstvene 
naprave, občutljive na magnetna polja. 

 

 OPOMBA 

Magnetno polje lahko privlači kovinske razbitine na površini rotorja, kar povzroči poškodbo te 
površine. 

Električni priključki 

 

NEVARNO: Nevarnost električnega udara 

 Priključitev na električno napajanje mora opraviti tehnik z ustreznimi tehnično-strokovnimi 
znanji, ki so navedena v aktualnih predpisih 

Previdnostni ukrepi pred delom 

 

OPOZORILO: 

 Okrog delovnega območja postavite ustrezno zaporo, na primer varnostno ograjo 

 Poskrbite, da so vsa varovala nameščena in zatesnjena. 

 Poskrbite, da imate prosto pot umika. 

 Poskrbite, da se naprave ne more prevrniti ali pasti ter poškodovati ljudi ali imetja. 

 Poskrbite, da je oprema za dvigovanje v dobrem stanju. 

 Po potrebi uporabite dvižni jermen, varnostni pas in dihalno napravo. 
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 Počakajte, da se vsi sestavni deli ojačevalnega kompleta pred uporabo ohladijo 

 Poskrbite, da je bila naprava temeljito očiščena 

 Izklopite in začasno odklopite napajanje, preden začnete opravljati vzdrževalna dela na 
električni črpalki. 

 Pred varjenjem ali uporabo električnih orodij preverite, če obstaja tveganje za eksplozijo. 

Previdnosti ukrepi med delom 

 

OPOZORILO: 

 Nikoli ne delajte sami. 

 Vedno nosite osebno zaščitno opremo 

 Vedno uporabljajte ustrezna delovna orodja 

 Napravo vedno dvigujte s pripomočkom za dvigovanje. 

 Izogibajte se visečim bremenom. 

 Pazite se tveganja za nenaden zagon v primeru, da se naprava uporablja s samodejnim 
nadzorom višine. 

 Pazite se sunka ob zagonu, ki je lahko močan. 

 Ko razstavite električno črpalko sestavne dele sperite z vodo. 

 Ne presegajte največjega delovnega pritiska električne črpalke. 

 Ne odpirajte zračnikov ali odstranjujte čepov, kadar je ojačevalni komplet pod pritiskom. 

 Poskrbite, da je električna črpalka ločena od sistema ter je ves pritisk sproščen pred 
razstavitvijo črpalke, odstranitvijo čepov ali demontažo cevi. 

 Električna črpalka ne sme nikoli delovati brez pravilno nameščenega varovala spojke. 

V primeru stika s kemijskimi snovmi ali nevarnimi tekočinami 

Sledite tem postopkom v primeru kemijskih ali nevarnih tekočin, ki so prišle v stikom z vašimi 
očmi ali vašo kožo: 

Stanje Ukrep 

Kemikalije ali nevarne tekočine 
v očeh 

1. Z uporabo prstov oči na silo držite odprte. 
2. Oči vsaj 15 minut spirajte s tekočino za izpiranje oči ali tekočo vodo. 
3. Poiščite zdravniško pomoč. 

Kemikalije ali nevarne tekočine 
na koži 

1. Odstranite okužena oblačila. 
2. Kožo vsaj 1 minuto spirajte z milom in vodo. 
3. Po potrebi poiščite zdravniško pomoč. 

1.2.4 Varovanje okolja 

Odstranitev embalaže in naprave 

Upoštevajte aktualne predpise za ločeno zbiranje odpadkov. 

1.2.5 Območja, izpostavljena ionizirajočem sevanju 

 

OPOZORILO: Nevarnost ionizirajočega sevanja 

V primeru, da je bila naprava izpostavljena ionizirajočem sevanju, uvedite ustrezne varnostne 
ukrepe za zaščito ljudi. V primeru, da je potrebno napravo odposlati, prevozno podjetje in 
prejemnika ustrezno obvestite, tako da lahko uvedejo primerne varnostne ukrepe. 

1.3 Rezervni deli 

Kadar stopate v stik s podjetjem Xylem ali pooblaščenim distributerjem, da bi zahtevali tehnične 
informacije ali rezervne dele, vedno navedite vrsto in kodo naprave. 

1.4 Garancija naprave 

Za informacije o garanciji se sklicujte na dokumentacijo prodajne pogodbe.  
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2 Prevoz in skladiščenje   
Pregled embalaže 

1. Preverite, da so količina, opis in kode naprav v skladu z naročilom. 
2. Paket preglejte za morebitne poškodbe ali manjkajoče sestavne dele. 
3. V primeru nemudoma opaznih poškodb ali manjkajočih delov: 

 Blago z rezervo sprejmite in vsa odkritja navedite na dokument za transport, ali 

 Blago zavrnite, razlog pa navedite na dokument za transport. 
V obeh primerih nemudoma stopite v stik s podjetjem Xylem ali pooblaščenim distributerjem, pri 
katerem ste napravo kupili. 

Raztovarjanje in pregled naprave 

1. Iz izdelka odstranite embalažo. 
2. Napravo raztovorite tako, da odstranite vijake in porežete pasove, v primeru, da so bili 

nameščeni. 

 

OPOZORILO: Nevarnost za ureznine in odrgnine 

Vedno nosite osebno zaščitno opremo. 

3. Preverite neokrnjenost naprave in se prepričajte, da ni manjkajočih sestavnih delov. 
4. V primeru poškodbe ali manjkajočih sestavnih delov, nemudoma stopite v stik s podjetjem 

Xylem ali pooblaščenim distributerjem. 

2.1 Ravnanje z ojačevalnim kompletom 

Ojačevalni komplet je potrebno pripeti in dvigniti, kot je prikazano na Sliki 1. 

 

OPOZORILO: Nevarnost stiska (udi) 

 Naprava in njeni sestavni deli so lahko težki: tveganje za stisk 

 Vedno nosite osebno zaščitno opremo 

 Ročno ravnanje z napravo in njenimi sestavnimi deli mora biti v skladu z aktualnimi predpisi o 
"ročnem ravnanju z bremeni", da bi se izognili neugodnim ergonomskim pogojem, ki 
povzročajo tveganje za poškodbo hrbta-hrbtenice. 

 Uporabite žerjave, vrvi, pasove za dvigovanje, kavlje in zaponke, ki so v skladu z aktualnimi 
predpisi in so primerni za specifično uporabo 

 Poskrbite, da namestitev varnostnega pasu ne poškoduje ojačevalnega kompleta 

 Med dvigovanjem se vedno izogibajte nenadnim gibom, ki bi lahko ogrozili stabilnost bremena 

 Med ravnanjem zagotovite, da se izognete poškodbam ljudem ali živalim, in/ali poškodbam 
imetja. 
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Slika 1: Dvigovanje 

2.2 Shranjevanje 

Naprava mora biti shranjena: 

 Na pokritem in suhem mestu 

 Stran od virov vročine 

 Zaščitena pred prahom 

 Zaščitena pred vibracijami 

 Pri okoljski temperaturi med -25°C in +55°C (-13°F in 131°F) ter relativni vlažnosti med 5% in 
95%. 

 

OPOMBA: 

 Na napravo ne odlagajte težkih tovorov 

 Napravo varujte pred trki. 
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3 Tehnični opis   
3.1 Oznaka 

Ojačevalni komplet, ki ga sestavljajo ena (SMB10) ali več identičnih navpičnih ali vodoravnih 
večstopenjskih nesamosesalnih električnih črpalk (SMB20, SMB30) s spremenljivo hitrostjo in 
vzporedno vezavo. 

Električne črpalke so nameščene na deljenem podnožju z zbiralniki za sukcijo in dostavo, 
vklopnimi ventili, nepovratnimi ventili, manometrom, tlačnimi oddajniki in enofazno ali trifazno 
nadzorno ploščo. Ojačevalni komplet z eno električno črpalko (SMB10) nima priložene nadzorne 
plošče in morda nima podnožja.  
Na zbiralniku za dostavo so spoji velikosti 2,54 cm (1") za namestitev tlačnega rezervoarja z 
membrano in vklopnim ventilom. Zbiralnik, tako kot rezervoarji, potrebuje ustrezno podporo. 
Mogoče je namestiti dodatne tlačne rezervoarje z membrano ter jih povezati z zbiralnikom. 

3.2 Ploščice s podatki 

Ploščica s podatki je oznaka, ki prikazuje: 

 Glavne podrobnosti naprave 

 Identifikacijska koda 

Odobritev in potrdila 

Za odobritve glejte ploščico s podatki o ojačevalnem kompletu: 

  samo 

3.2.1 Ojačevalni komplet 

Ploščica s podatki o ojačevalnem kompletu 

 

Slika 2: Ploščica s podatki o ojačevalnem kompletu 
 

1. Koda ojačevalnega kompleta 
2. Definicijska koda ojačevalnega kompleta 
3. Električna servisna črpalka 
4. Črpalka za sistem škropilnikov 
5. Serijska številka (datum+zaporedna številka) 

 
 

Definicijska koda ojačevalnega kompleta 

 

Slika 3: Definicijska koda ojačevalnega kompleta 

  



sl – Prevod izvirnih navodil 
 

12 

 

1. Serije SMB 

2. Število električnih črpalk [10] = 1 električna črpalka 
[20] = 2 električni črpalki 
[30] = 3 električni črpalki 

3. Nepovratni ventil [_] = Dostavna stran 
[RA] = Sukcijska stran 

4. Certifikat za enoto s pitno 
vodo 

A = WRAS, ACS, M.D.174 
B = ACS, M.D.174 
Z = ni potrjeno s strani tretje osebe 

5. e-SM električna črpalka SVE 
VME 
HME 

6. Napajanje nadzorne plošče [M2] = Enofazni, 1 x 230 V 
[T3] = Trifazni, 3 x 230 V 
[T4] = Trifazni, 3 x 400 V 

7. Različica materiala [__] = Standardni sestavni del 
[A304] = Posebna AISI 304 različica 
[B304] = Posebna AISI 304 različica 
[C304] = Posebna AISI 304 različica 
[A316] = Posebna AISI 316 različica 
[B316] = Posebna AISI 316 različica 
[C316] = Posebna AISI 316 različica 

8. Možnost [PA] = Tlačno stikalo ob minimalnem tlaku na sukcijskem zbiralniku, za zaščito proti 
teku v prazno.  
[WM] = Nadzorna plošča, nameščena na steno; kabli L= 5 m  

OPOMBA: Obrnite se na B/W katalog za dodatne podrobnosti 

3.2.2 Distribucijska plošča 

Ploščica s podatki nadzorne plošče 

 

Slika 4: Ploščica s podatki nadzorne plošče 
 

1. Definicijska koda nadzorne plošče 
2. Koda nadzorne plošče 
3. Nazivna napetost 
4. Nazivni tok 
5. Serijska številka (datum+zaporedna številka) 
6. Razred zaščite 
7. Nazivna frekvenca 
8. Kratkostični tok 
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3.3 Zasnova in ureditev 

Ojačevalni komplet v standardni konfiguraciji 

 

Slika 5: Ojačevalni komplet 
 

Številka 
položaja 

Opis Količina 

1. Distribucijska plošča 1 

2. Električne črpalke serije E (e-SM enote) n 

3. Podnožje  1 

4. Sesalna povezava 1 

5. Vznožje proti vibracijam 2 x n 

6. Sukcijski zbiralnik 1 

7. Vklopni ventil na sukcijski liniji n 

8. Nepovratni ventil  n 

9. Vklopni ventil na dostavni liniji n 

10. Senzor pritiska n 

11. Manometer 1 

12. Povezava tlačnega rezervoarja z membrano 1/2/3 

13. Dostavni zbiralnik 1 

14. Nosilec za montažo 1 

Frekvenčni pretvornik 

Sklicujte se na Priročnik za namestitev, uporabo in vzdrževanje v Razponu pametnih črpalk.  
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3.4 Predvidena uporaba 

Napravo je mogoče uporabiti za črpanje: 

 Hladne vode 

 Vroče vode 

Vedno upoštevajte omejitve, navedene v poglavju Tehnični podatki. 

Električne črpalke s spremenljivo hitrostjo, ki so nameščene v SMB ojačevalnih kompletih, so 
primerne za sledeče uporabe:  

 Nadzor nad pritiskom, nivojem in pretokom (sistemi z odprto zanko)  

 Namakalni sistemi z eno ali več električnimi črpalkami.  

3.4.1 Alternativna uporaba 

Sprožilo (konstantna hitrost) 

Enota deluje kot sprožilo glede na nastavljeno točko hitrosti; to je mogoče nastaviti prek 
uporabniškega vmesnika, ustreznega analognega vnosa ali komunikacijskega vodila. 

Krmilnik (konstantni pritisk) 

Ta način je nastavljen kot privzeti način delovanja in se uporablja za enote, ki delujejo s 
posamezno električno črpalko. 

Serijsko padajoče / Sočasno padajoče 

Enote so povezane prek RS485 vmesnika in komunicirajo prek zagotovljenega protokola. 
Kombinacija različnih enot, ki se uporabljajo kot sistem z več črpalkami je odvisna od sistemskih 
zahtev. 
Električne črpalke je mogoče uporabljati v serijsko padajočem načinu (privzeti način za sisteme z 
več črpalkami), kot tudi v sočasnem načinu. V primeru, da ena enota odpove, lahko vsaka 
električna črpalka v ojačevalnem kompletu postane glavna električna črpalka in prevzame 
nadzor. 

3.5 Neprimerna uporaba 

Izdelka ne smete uporabljati v sistemih zaprtega kroga, kjer razliko v tlaku med dvema točkama 
sistema, običajno dostavne in sukcijske strani ojačevalnega kompleta, nadzirata dva senzorja, da 
le-ta ostane konstanten. 
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4 Namestitev  
4.1 Mehanska namestitev 

4.1.1 Območje namestitve 

 

NEVARNO: Nevarnost morebitno eksplozivnega ozračja 

Delovanje ojačevalnega kompleta v okoljih z morebitno eksplozivnimi ozračji ali vnetljivim prahom 
(npr.: lesni prah, sladkorji in zrna) je strogo prepovedano. 

 

 

OPOZORILO: 

 Vedno nosite osebno zaščitno opremo 

 Vedno uporabljajte ustrezna delovna orodja 

 Pri izbiri kraja namestitve in povezovanju enote na hidravlično in električno napajanje, strogo 
upoštevajte aktualne predpise. 

 Zagotovite, da je ocena zaščite enote pred vstopom (IP 55, tip 1) primerna za namestitveno 
okolje. 

 

 

OPOZORILO: 

 Zaščita pred vnosom: da zagotovite IP55 (tip 1) varnostni indeks se prepričajte, da je enota 
pravilno zaprta. 

 Preden odprete pokrov priključne omarice, zagotovite, da v enoti ni vode 

 Zagotovite, da so vse neporabljene kabelske žleze in kabelske odprtine ustrezno zatesnjene 

 Zagotovite pravilno uporabo plastičnega pokrova 

 Priključne omarice ne puščajte nepokrite: tveganje za poškodbo zaradi onesnaženja 

 Zagotovite, da je električna plošča pravilno zaprta. 

Zunanja namestitev ojačevalnega kompleta 

V primeru zunanje namestitve ojačevalnega kompleta zagotovite primeren pokrov (glej primer na 
Sliki 6). Velikost pokrova mora biti takšna, da zagotovi zaščito ojačevalnega kompleta pred 
snegom, dežjem in neposredno sončno svetlobo. 

 

Slika 6: Zunanja namestitev ojačevalnega kompleta 
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4.1.2 Smernice za mehansko namestitev 

 Puščice na trupu električne črpalke prikazujejo pretok in smer vrtenja motorja 

 Standardna smer vrtenja motorja je v smeri urinega kazalca (gledano v smer pokrova 
ventilatorja) 

 Ojačevalni komplet namestite v dobro prezračeni sobi, ter pustite zadostni odmik (vsaj 0,5 m) 
na vsaki strani in spredaj v vzdrževalne namene; prav tako mora biti odmik 0,5 m nad 
najvišjim delom ojačevalnega kompleta 

 Ojačevalni komplet postavite na ravno in trdno površino, brez da bi ga pričvrstili na položaj 

 Namestite dilatacije in ustrezno podporo za cevi, ki jih bo ščitila pred napori, glej Sliko 7. Teža 
cevi in tlačnih rezervoarjev se poveča, kadar so napolnjeni z vodo. Preden zaženete komplet 
zagotovite, da ste zaprli in zatesnili vse neporabljene spojke. 

 

Slika 7: Mehanska namestitev ojačevalnega kompleta 

4.2 Hidravlična namestitev 

Slika 8 in 9 prikazujeta sistem z eno črpalko oziroma sistem z več črpalkami. 

 

Slika 8: Sistem s posamezno električno črpalko 
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Slika 9: Sistem z več črpalkami 
 

1. e-SM električna črpalka z motorjem 
2. Tlačni rezervoar z membrano 
3. Distribucijska plošča 

4. Vklopni ventil 
5. Nepovratni ventil 
6. Nadzor nad nizko količino vode 

7. Manometer 
8. Senzor pritiska 
9. Odtočna pipa 

4.2.1 Smernice za hidravlično namestitev 

 Ojačevalni komplet namestite v skladu s hitrostjo pretoka vode v sistemu 

 Puščice na trupu električne črpalke prikazujejo pretok in smer vrtenja 

 Namestite talni kontrolni ventil v primeru dvižnega sistema s sukcijo 

 Namestite vklopni ventil tik za ojačevalnim kompletom 

 Namestite odvodni ventil za izvajanje testov, v primeru, da poleg ojačevalnega kompleta ni 
ventila 

 Cevi, ki so povezane z ojačevalnim kompletom, morajo biti ustrezne velikosti (kadar je 
mogoče, glede na premer zbiralnika). Uporabite lahko katerikoli konec zbiralnika, toda ne 
pozabite zamašiti nerabljenega konca. 

 Velikost sukcijske cevi in talnega kontrolnega ventila mora biti takšna, da preprečite izgubo 
zaradi pretirane obremenitve in pojav kavitacije, do katerih lahko posledično pride 

Tlačni rezervoar z membrano 

Na dostavni strani električne črpalke je posoda za razširitev membrane, ki nudi možnost 
vzdrževanja pritiska znotraj cevi, kadar ojačevalni komplet ni v uporabi. Tlačni rezervoar z 
membrano prepreči, da bi električna črpalka delovala brez zahtev po delu ter zmanjša velikost 
rezervoarja, ki je potrebna za dobavne namene. 
Izberite tlačni rezervoar z membrano, ki je primeren za tlak v sistemu. 
Kompleti s spremenljivo hitrostjo lahko delujejo z manjšimi tlačnimi rezervoarji z membrano kot 
tradicionalni sistemi. Tlačni rezervoar z membrano s prostornino v litrih, ki je enakovredna 10% 
hitrosti pretoka posamezne električne črpalke, izraženo v litrih na minuto. Zahtevana količina 
vode je lahko porazdeljena med več rezervoarjev. 
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4.3 Električna namestitev  

 

NEVARNO: Nevarnost električnega udara 

Priključitev na električno napajanje mora opraviti tehnik z ustreznimi tehnično-strokovnimi znanji, 
ki so navedena v aktualnih predpisih. 

Za električne povezave se obrnite na shemo napeljave nadzorne plošče. 

4.3.1 Električne zahteve 

Lokalne smernice imajo prednost pred spodaj navedenimi zahtevami. 

4.3.2 Kontrolni seznam električnih priključkov 

Izpolnjene morajo biti naslednje zahteve: 

 Električni vodi so zaščiteni pred visoko temperaturo, vibracijami in trki. 

 Tok in napetost glavnega napajanja morata biti skladna s podatki na ploščici nadzorne plošče, 
ali s podatki na ploščici električne črpalke, v primeru ojačevalnih kompletov brez nadzorne 
plošče. 

 Preverite, da je napajalni kabel sposoben prenašati nominalni tok ojačevalnega kompleta, ter 
ga povežite z ustreznimi priključki na nadzorni plošči. Shema napeljave in oznake na plošči 
vsebujejo potrebne informacije za povezavo, kot tudi zahtevane vrednosti napajanja. Pri 
ojačevalnih kompletih brez nadzorne plošče se sklicujte na Priročnik za namestitev, uporabo 
in vzdrževanje v Razponu pametnih črpalk. 

 Kadar je nadzorna plošča na voljo, povežite napajalni kabel: 
- Enofazna različica na priključke L-N, PE na priključek za ozemljitev 
- Enofazna različica na priključke L1, L2 in L3, PE na priključek za ozemljitev 

 Vse izpostavljene kable morate ustrezno zaščititi 

 Napajalna linija je opremljena z: 
- Diferencialno stikalo z visoko občutljivostjo (30 mA) [naprava za diferenčni tok RCD] 

primerno za odvečne zemeljske tokove z DC ali vibrirajočo DC vsebino (priporočeno je 
zaščitno stikalo (RCD) tipa B). 

- Stikalo izolatorja omrežja s kontaktno odprtino najmanj 3 mm. 

4.3.3 Kontrolni seznam električne nadzorne plošče 

 OPOMBA: 
Standardna različica ojačevalnega kompleta ima nadzorno ploščo.  
V primeru, da je ojačevalni komplet dostavljen brez nadzorne plošče, namestite nadzorno ploščo, 
ki je skladna z vrednostmi električne črpalke. 
Neprimerne kombinacije ne zagotavljajo zaščite ojačevalnega kompleta. 

Izpolnjene morajo biti naslednje zahteve: 

 Nadzorna plošča mora električno črpalko ščititi pred kratkimi stiki. Za zaščito električne 
črpalke je mogoče uporabiti varovalko s časovno zakasnitvijo ali varovalno stkalo (priporočen 
je model tipa C). 

 Električna črpalka ima vgrajeno zaščito proti preobremenitvi in previsoki temperaturi. Dodatna 
zaščita proti preobremenitvi ni zahtevana. 

 

NEVARNO: Nevarnost električnega udara 

Pred zagonom ojačevalnika tlaka se prepričajte, da ojačevalni komplet in nadzorna plošča nista v 
stiku z virom napajanja in da ni nevarnosti vklopa. 
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Ozemljitev 

 

NEVARNO: Nevarnost električnega udara 

 Pretvornik za zunanjo zaščito vedno priključite na ozemljitev (tla), preden poskusite ustvariti 
kakršno koli drugo električno povezavo 

 Vsa električna oprema mora biti ozemljena (povezana z ozemljitvijo); to vključuje ojačevalni 
komplet in njegovo opremo. Preverite, da je priključek za ozemljitev pravilno povezan. 

 Preverite, da so zaščitni prevodniki (ozemljitev) daljši od faznih prevodnikov; v primeru 
neželene prekinitve napajanja prevodnika, se mora zaščitni prevodnik (ozemljitev) zadnji ločiti 
od terminala. 

 Povezave s kablom za ozemljitev naj bodo kar se da kratke. 

 Uporabite večžilni kabel, da zmanjšate električni šum. 

4.3.4 Tipi žic in ocene 

Pri standardni različici z nadzorno ploščo je ojačevalni komplet opremljen z napajalnimi kabli 
električne črpalke in kontrolnimi kabli. Ojačevalni komplet brez nadzorne plošče je opremljen s 
kabli za priključitev tlačnega senzorja, vendar brez napajalnih kablov električne črpalke. 
V primeru, da je potrebno napajalni kabel električne črpalke in/ali nadzorne kable zamenjati ali 
dodati, se obrnite na Priročnik za namestitev, uporabo in vzdrževanje v Razponu pametnih 
črpalk. 

 Vsi kabli morajo biti v skladu z lokalnimi in nacionalnimi smernicami v povezavi s 
temperaturami oddelkov in okolja  

 Uporabljajte kable z minimalno odpornostjo proti toploti v vrednosti +70°C (158°F)  

 Kabli ne smejo nikoli priti v stik s trupom motorja, električno črpalko in cevmi. 

 Žice, povezane z napajalnimi priključki in rele za signal napake (NO, C) morajo biti od drugih 
ločene prek ojačane izolacije. 

Priklop napajanja 

 

OPOZORILO: 

 Ne opravljajte priključkov na kabelsko omarico električne črpalke, brez da bi najprej izklopili 
napajanje in počakali najkrajše časovno obdobje, ki je navedeno v Tabeli 1. 

 Standardna različica ojačevalnega kompleta je opremljena z napajalnimi kabli motorja. 
Zamenjajte napajalni kabel motorja s kablom, čigar prerez je primeren za največjo porabo 
električnega motorja, kadar je to potrebno. 

Kontrolni kabli 

Prosti stiki za zunanjo napetost morajo biti primerno za preklop < 10 VDC. 

 OPOMBA: 

 Kontrolne kable priključite ločeno od napajalnih kablov in kabla releja za signal napake  

 V primeru, da so kontrolni kabli priključeni vzporedno z napajalnim kablom ali relejem za 
signal napake, mora razdalja med kabli presegati 200 mm  

 Ne križajte napajalnih kablov; v primeru, da je to nujno potrebno, je dovoljeno križanje pod 
kotom 90°. 

Priključitev nadzorne plošče 

Obrnite se na shemo napeljave nadzorne plošče. 

Priključitev pretvornika frekvenc 

Sklicujte se na Priročnik za namestitev, uporabo in vzdrževanje v Razponu pametnih črpalk. 
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4.3.5 Zaščita pred tekom v prazno 

Standardno nadzorno ploščo je mogoče priključiti na običajni plovec za odprte rezervoarje, ali na 
stran z minimalnim tlakom na sukcijski strani (priporočena vrednost: 0.2-0.4 bara). Ko se pogoji 
minimalnega tlaka povrnejo, se električne črpalke samodejno zaženejo. V primeru, da zaščita 
med tekom velja za nepotrebno, ne odstranjujte konektorja na priključki nadzorne plošče. 
Pravilne številke priključkov so podane v shemi napeljave, ki jo je mogoče najti v nadzorni plošči. 

 OPOMBA: 
Ojačevalni komplet je opremljen z nameščenim konektorjem, zaradi tega nima vključene zaščite 
pred tekom v prazno. 

Neobvezni komplet za elektronski nadzor nivoja omogoča nadzor prek elektronskih sond. 
Namestite tri sonde, ki so priložene kompletu v zbiralnik ter jih priključite na priključke na 
nadzorni plošči. 
Pravilne številke priključkov so podane v shemi napeljave, ki jo je mogoče najti v plošči: 

 Sonda za najv. vrednost (A) določa nivo, pri katerem vključi ojačevalni komplet med 
polnjenjem zbiralnika. 

 Sonda za najm. vrednost (B) določi nivo, pri katerem izključi ojačevalni komplet. 

 Sonda (C) mora biti na nivoju, ki je nižji od Sonde za najm. vrednost (B). 
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5 Uporaba in delovanje   
V primeru soobstoja dveh ali več sledečih pogojev: 

 visoka temperatura okolja 

 visoka temperatura vode 

 službene točke, ki vztrajajo pri največji moči ojačevalnega kompleta  

 trajna podnapetost glavnih vodov 
delovanje ojačevalnega kompleta je lahko ogroženo in/ali lahko pride do redukcije: za nadaljnje 
informacije, stopite v stik s podjetjem Xylem ali pooblaščenim distributerjem. 

5.1 Čakalni časi 

 

OPOZORILO: Nevarnost električnega udara 

Stik z električnimi sestavnimi deli lahko povzroči smrt, tudi ko je ojačevalni komplet izklopljen. 
Pred vsakršnimi posegi v ojačevalni komplet je potrebno omrežno napetost in druge vhodne 
napetosti izključiti za časovno obdobje, ki je navedeno v Tabeli 1. 
 

Tabela 1: Čakalni časi 

e-SM pogonski model Najkrajši čakalni časi [min] 

103, 105, 107, 111, 115 4 

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

 

OPOZORILO: Nevarnost električnega udara 

Pretvorniki frekvenc vsebujejo kondenzatorje enosmernega toka in lahko ostanejo polni tudi v 
primeru, da pretvornik frekvenc ni pod napetostjo. 
V izogib električnim nevarnostim: 

 Izklopite napajanje z izmeničnim tokom 

 Odstranite vse tipe motorjev s trajnimi magneti 

 Izklopite vsa oddaljena napajanja z enosmernim tokom, vključno z rezervnimi baterijami, 
enotami za neprekinjeno napajanje in povezavami z drugimi pretvorniki frekvenc z 
enosmernim tokom 

 Počakajte, da se kondenzator popolnoma izprazni, preden začnete izvajati vzdrževanje ali 
popravila; glejte Tabelo 1 za čakalne čase. 

5.2 Zagon in ustavitev 

Zagon in ustavitev električnih črpalk sta odvisna od nastavitev frekvenčnega pretvornika v 
povezavi z električno črpalko, ki jo je potrebno nadzirati (tlak, nivo). 
Vsak frekvenčni pretvornik je povezan s senzorjem. Frekvenčni pretvorniki si delijo vse 
informacije in izvajajo krožno preklapljanje. 

 

Nevarnost električnega udara: 

Izklopite napajanje pred vsemi spremembami. 

Za nastavitve se sklicujte na Priročnik za namestitev, uporabo in vzdrževanje v Razponu 
pametnih črpalk. 
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Slika 10 prikazuje krivulje delovanja v primeru dveh električnih črpalk v načinu prilagajanja tlaka. 

 Rezervoar dovaja vodo, da izpolnjuje zahteve končnega uporabnika. 

 Prva električna črpalka se zažene, ko tlak pade pod PS vrednost; hitrost se prilagodi, tako da 
tlak ostane konstanten, tudi ko se zahtevana vrednost povečuje. 

 Ko se zahtevana vrednost zmanjša, se hitrost zmanjša na najmanjšo vrednost; na tej točki se 
ena izmed električnih črpalk izključi. 

 V primeru, da se zahtevana vrednost še naprej povečuje in električna črpalka doseže največjo 
hitrost, se zažene druga električna črpalka, hitrost pa se prilagodi, tako da vzdržuje 
konstanten tlak. 

 V primeru, da se zahtevana vrednost še naprej zmanjšuje, se električna črpalka upočasni, 
napolni rezervoar is se ustavi, ko je dosežena PS vrednost. 

 

Slika 10: Način delovanja 
 

H Glava Pmax Največji tlak 

Q Pretok PS Vrednost nastavitve tlaka 

5.2.1 Prilagajanje frekvenčnega pretvornika 

1. Za spremembo nastavitev se sklicujte na Priročnik za namestitev, uporabo in vzdrževanje v 
Razponu pametnih črpalk. 

2. Uporabite gumbe na frekvenčnem pretvorniku, da nastavite novo vrednost za prilagoditev 
tlaka, izberite čas ramp, preverite zadnje alarme ali preglejte vse nastavitve. 

3. Preverite, da je nova izbrana vrednost v glave, ki je navedena na ploščici s podatki o električni 
črpalki. 

5.2.2 Predhodno polnjenje tlačnega rezervoarja z membrano 

1. Preverite, da je tlačni rezervoar z membrano povsem izpraznjen. 
2. Predhodno napolnite tlačni rezervoar z membrano do 0,6-kratne vrednosti tlaka. 

5.2.3 Zagon ojačevalnega kompleta 

1. Povežite dovod vode. 
2. Povežite napajanje. 
3. Preverite vrednost predhodnega polnjenja tlačnega rezervoarja z membrano. 
4. Zaprite vklopne ventile, ki se nahajajo na dostavni strani električne črpalke. 
5. Pripravite ojačevalni komplet (sklicujte se na Priročnik za namestitev, uporabo in vzdrževanje 

v Razponu pametnih črpalk) in sukcijski zbiralnik. 
6. Priključite napajanje na stikalo na plošči ter nastavite frekvenčni pretvornik na ročni način. 
7. Zaženite prvo električno črpalko. 
8. Počasi odprite vklopni ventil na dostavni strani električne črpalke in izpustite zrak. 
9. Ponovite zgornje korake za druge električne črpalke. 
10. Nastavite frekvenčne pretvornike na samodejni način. 
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Kako spremeniti nastavitve 

Ko ojačevalni komplet deluje, sledite spodnjim navodilom o tem, kako spremeniti nastavitve 
znotraj največje omejitve tlaka električne črpalke ali sistema ali obojega: 
1. Določite zahtevan tlačni ventil. 
2. Nastavite novo vrednost z uporabo gumbov na frekvenčnem pretvorniku; vrednost se 

samodejno spremeni tudi za druge pretvornike. 
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6 Vzdrževanje  

 

NEVARNO: Nevarnost električnega udara 

 Preden začnete uporabljati enoto se prepričajte, da je odklopljena ter se električna črpalka in 
nadzorna plošča ne moreta ponovno zagnati niti nehote. To velja tudi za pomožno nadzorno 
vezje električne črpalke. 

 Pred vsakršnimi posegi v ojačevalni komplet je potrebno omrežno napajanje in druge vhodne 
napetosti izključiti za časovno obdobje, ki je navedeno v odst. Čakalni časi (vgrajeni upori za 
razelektritev morajo izprazniti kondenzatorje srednjega vezja). 

1. Poskrbite, da na ventilatorju in zračnikih ni prahu. 
2. Zagotovite, da je temperatura okolja pravilna glede na omejitve ojačevalnega kompleta. 
3. Zagotovite, da so vsi posegi v ojačevalni komplet izvedeni s strani usposobljenega osebja. 
4. Zagotovite, da ojačevalni komplet izklopite iz napajanja, preden začnete izvajati delo. 
5. Vedno upoštevajte navodila električne črpalke in motorja. 

6.1 Vzdrževanje nadzorne plošče in frekvenčnih pretvornikov 

Nadzorna plošča in frekvenčni pretvorniki ne potrebujejo vzdrževanja. 

6.2 Vzdrževanje tlačnega rezervoarja z membrano 

 Sklicujte se na Priročnik za namestitev, uporabo in vzdrževanje tlačnega rezervoarja z 
membrano 

 Vrednost predhodnega polnjenja preverite vsaj enkrat letno. 

Nadzor funkcij in parametrov 

V primeru sprememb hidravličnega sistema ojačevalnega kompleta: 
1. Zagotovite, da so vse funkcije in parametri pravilni. 
2. Po potrebi prilagodite funkcije in parametre. 
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7 Odpravljanje težav  
Previdnostni ukrepi 

 

OPOZORILO: 

 Napake mora odpraviti tehnik z ustreznimi tehnično-strokovnimi znanji, ki so navedena v 
aktualnih predpisih 

 Upoštevajte varnostne zahteve v poglavjih Uporaba, Delovanje in Vzdrževanje 

 V primeru, da napake ni mogoče odpraviti ali ni omenjena, stopite v stik s podjetjem Xylem ali 
Pooblaščenim distributerjem. 

Frekvenčni pretvornik shrani zadnje alarme, ki so se zgodili. Sklicujte se na navodila za uporabo 
frekvenčnega pretvornika za te tipe napak in kako preveriti, kdaj so se zgodili zadnji alarmi. 

7.1 Ojačevalni komplet je izključen 

Vzrok Rešitev 

Prekinitev napajalne napetosti Obnovite napajanje 

Stikalo v položaju Izkl. Stikalo preklopite na Vkl. 

7.2 Motor se ne zažene 

Vzrok Rešitev 

Prekinitev napajalne napetosti Obnovite napajanje 

Zaščita motorja pri termalni 
preobremenitvi je bila sprožena 

Odpravite napako in ponastavite stikalo 

Okvara motorja (tuljave) Preverite in popravite ali zamenjajte motor 

7.3 Pogosti zagoni in ustavitve 

Vzrok Rešitev 

Okvara tlačnega rezervoarja z 
membrano 

Popravite ali zamenjajte tlačni rezervoar z membrano  

Nepravilno predhodno polnjenje 
tlačnega rezervoarja z membrano 

Nastavite novo vrednost tlaka pri predhodnem polnjenju za električno 
črpalko in želeno vrednost 

Vrednost predhodnega polnjenja 
tlačnega rezervoarja z membrano je 
nič 

Tlačni rezervoar z membrano je potrebno predhodno napolniti  

7.4 Hitrost električnih črpalk se povečuje in zmanjšuje brez ustavitve ter 
brez porabe vode (varčno delovanje) 

Vzrok Rešitev 

Izguba vode prek nepovratnega 
ventila 

Preverite hidravlični sistem in ventil 

Tlačni rezervoar z membrano je 
poškodovan ali premajhen  

Popravite ali zamenjajte tlačni rezervoar z membrano  



sl – Prevod izvirnih navodil 
 

26 

7.5 Motor deluje toda ne črpa vode 

Vzrok Rešitev 

Ni vode na sukcijski strani ali v 
električni črpalki 

1. Napolnite (pripravite) električno črpalko ali sukcijsko stran  
2. Odprite vklopne ventile 

Zrak v sukcijski cevi ali električni 
črpalki 

1. Prezračite električno črpalko 
2. Preverite sukcijske priključke 

Izguba tlaka na sukcijski strani Preverite NPSH in po potrebi prilagodite sistem 

Nepovratni ventil zamašen Očistite ventil 

Zamašena cev Očistite cev 

7.6 Izguba vode prek električne črpalke 

Vzrok Rešitev 

Mehansko tesnilo je obrabljeno ali 
poškodovano 

Zamenjajte mehansko tesnilo 

Pretiran mehanski napor za 
električno črpalko 

Podprite cevi 

7.7 Preglasno delovanje 

Vzrok Rešitev 

Povratni pretok vode, ko električna 
črpalka ne deluje 

Preverite nepovratni ventil 

Kavitacija Preverite sukcijo 

Vrtenje električne črpalke je ovirano Preglejte za pretiran mehanski napor za električno črpalko 

7.8 Ojačevalni komplet ne proizvaja zahtevanega tlaka 

Vzrok Rešitev 

Vklopni ventili so zaprti Odprite ventile 

Zrak v sukcijski cevi  1. Izpustite zrak 
2. Pripravite električne črpalke 

Prevelika glava z negativno sukcijo Zmanjšajte glavo z negativno sukcijo 

Pretirana izguba tlaka na sukcijski strani Povečajte premer cevi 

Poškodovan talni kontrolni ventil Zamenjajte talni ventil 

Pretirana izguba tlaka v dostavnih 
ceveh in/ali ventilu 

Zmanjšajte izgubo vode 

 
 

7.9 Sprožitev glavnega zaščitnega sistema (varovalke) 

Vzrok Rešitev 

Kratek stik 1. Preverite priključne kable 
2. Preverite frekvenčni pretvornik 
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7.10 Sprožitev diferencialne zaščite 

Vzrok Rešitev 

Poškodovan motor Zamenjajte motor 

Napajalni kabel motorja je okvarjen 
ali obrabljen 

Zamenjajte kabel 

Diferencialno stikalo ni skladno s 
specifikacijami 

Zamenjajte diferencialno stikalo 

Diferencialni tok je previsok Stopite v stik z usposobljenim tehnikom, da prilagodi električni sistem  

7.11 Električna črpalka deluje na najvišji hitrosti brez ustavljanja 

Vzrok Rešitev 

Želena vrednost tlaka ni primerna za 
sistem (vrednost je višja od tlaka, ki 
ga lahko zagotovi električna črpalka) 

Nastavite novo želeno vrednost glede na zmogljivost električne črpalke  

Senzor ni povezan ali je poškodovan Preverite hidravlični in električni priključek senzorja 

7.12 Samo ena električna črpalka deluje 

Vzrok Rešitev 

Električne črpalke imajo različne 
nastavitve 

1. Preverite nastavitev frekvenčnega pretvornika 
2. Preverite serijsko povezavo med obema frekvenčnima pretvornikoma  

7.13 Obstaja potreba po vodi, električna črpalka pa se ne zažene 

Vzrok Rešitev 

Želena vrednost je nič  1. Preverite nastavitev frekvenčnega pretvornika 
2. Nastavite želeno vrednost 
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8 Tehnični podatki   
Tabela 2: Električne, okoljevarstvene in namestitvene specifikacije, ojačevalni komplet v standardni različici 

 Model ojačevalnega kompleta 

Napajanje nadzorne plošče M2 T3 T4 

Vhod 

Vhodna frekvenca [Hz] 50/60 ± 2 

Glavno napajanje LN L1 L2 L3 

Nominalna vhodna napetost nadzorne plošče 
[V] 

230 ± 10% 230 ± 10% 400 ± 10% 

Najv. vhodni tok neprekinjen tok [A] Sklicujte se na ploščico s podatki nadzorne plošče 

Največja moč nadzorne plošče [kW] Sklicujte se na ploščico s podatki nadzorne plošče 

Izhod 

Najm.-najv. hitrost električne črpalke [rpm] 800 do 3600 

Uhajavi tok pretvornika [mA] < 3,5 

I/O pomožni + 15VDC napajanje [mA] Imax < 40 

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

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

Rele stanja motorja  - 1 x NO Vmax < 250 [VAC] , Imax < 2 [A] 

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

Razred zaščite IP 55, Vrsta ograde 1 
Napravo varujte pred neposredno sončno svetlobo ali dežjem  

Temperatura vode [°C] / [°F] 0÷80 / 32÷176 

Relativna vlažnost glede na delovno 
temperaturo [°C] / [°F] 

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

Relativna vlažnost za skladiščenje 5% ÷ 95% RH 

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

Delovna temperatura 
[°C] / [°F] 

-20÷40 / -4÷104 

Nadmorska višina namestitve a.s.l. [m] / [ft] 
< 1000 / 3280 

Pri višjih nadmorskih višinah lahko pride do redukcije 

Največji delovni tlak [bar] 8, 10 ali 16, odvisno od vrste električne črpalke. Sklicujte se na 
Priročnik za namestitev, uporabo in vzdrževanje električne črpalke v 

Razponu pametnih črpalk. 

Najmanjši vhodni tlak [bar] Glede na NPSH krivuljo z razliko vsaj 0,5 m za vodo brez zraka 

Največji vhodni tlak [bar] Zagotovite, da vhodni tlak plus zaprti dostavni tlak ne presegata 
vrednosti največjega delovnega tlaka 

Splošni podatki električne črpalke Sklicujte se na Priročnik za namestitev, uporabo in vzdrževanje 
električne črpalke v Razponu pametnih črpalk 

Tlačni rezervoar z membrano [bar] Sklicujte se na standardni Priročnik za namestitev, uporabo in 
vzdrževanje tlačnega rezervoarja z membrano. Nameščeni tlačni 

rezervoarji z membrano lahko omejijo temperaturo in delovni tlak 
ojačevalnega kompleta 
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8.1 Dimenzije in teže 

 Ojačevalni komplet: sklicujte se na tehnični katalog ali stopite v stik s podjetjem Xylem ali 
Pooblaščenim distributerjem. 

 Električne črpalke v Razponu pametnih črpalk: sklicujte se na Priročnik za namestitev, 
uporabo in vzdrževanje. 

9 Deklaracije 
9.1 ES Izjava o skladnosti (Prevod) 

Xylem Service Italia S.r.l. s sedežem na naslovu Via Vittorio Lombardi 14 - 36075 Montecchio 
Maggiore VI - Italy izjavlja, da je izdelek: 

Črpalna enota z električnimi črpalkami z vgrajenim pogonom s spremenljivo hitrostjo (sklicujte se 
na oznako na prvi strani) 

izpolnjuje ustrezna določila sledečih evropskih Direktiv: 

 Direktiva o strojih 2006/42/ES (Priloga II – fizična ali pravna oseba, pooblaščena za sestavo 
tehnične dokumentacije: Xylem Service Italia S.r.l.). 

in naslednjimi tehničnimi standardi: 

 EN 809:1998+A1:2009,  

 EN 60204-1:2006+A1:2009 

Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Direktor inženiringa in oddelka za 
raziskave in razvoj) 

 

rev.00  

9.2 ES Izjava o skladnosti (brez EMCD23) 

1. Model opreme/izdelek:  
glejte nalepko na prvi strani 

2. Ime in naslov proizvajalca:  
Xylem Service Italia S.r.l. 
Via Vittorio Lombardi 14 
36075 Montecchio Maggiore VI 
Italija 

3. Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec. 
4. Predmet izjave: 

Črpalna enota z električnimi črpalkami z vgrajenim pogonom s spremenljivo hitrostjo (sklicujte 
se na oznako na prvi strani) 

5. Predmet izjave, ki je opisan zgoraj, je skladen z ustrezno usklajevalno zakonodajo Unije: 
Direktiva 2014/30/EU z dne 26. februar 2014 (elektromagnetna združljivost) 

6. Sklicevanja na uporabljene usklajene standard ali sklicevanja na druge tehnične podatke v 
zvezi s skladnostjo, ki je navedena v izjavi: 
EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-3:2007+A1:2011 

7. Priglašeni organ: - 
8. Dodatne informacije: 

Podpisano za in v imenu: Xylem Service Italia S.r.l. 
Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Direktor inženiringa in oddelka za 
raziskave in razvoj) 

 

rev.00  

Lowara je blagovna znamka družbe Xylem Inc. ali ene od njenih hčerinskih družb. 
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