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Service

Waarschuwing
Als een pomp gebruikt is voor een vloei
stof die schadelijk voor de gezondheid of
giftig is, dan moet de pomp aangemerkt
worden als verontreinigd.

Waarschuwing
Zorg ervoor dat de ontsnappende vloeistof
geen personen kan verwonden of schade
kan toebrengen aan de motor of andere
onderdelen.
Bij installaties met hete vloeistoffen dient
in het bijzonder rekening te worden
gehouden met het gevaar van kokend
hete vloeistof.
Bij installaties met koude vloeistoffen
dient in het bijzonder rekening te worden
gehouden met het gevaar van persoonlijk
letsel veroorzaakt door de koude vloeistof.

Vorstbescherming en periodes van
buitengebruikstelling

•

Waarschuwing
Schakel de voedingsspanning uit voordat
ii werkzaamheden aan het apparaat gaat
uitvoeren. Zorg dat de voedingsspanning
niet per ongeluk kan worden ingescha
keld.

Onderhoud

Waarschuwing
Let op de richting van de ontluchtingsope
ning zodat uitstromend water geen licha
melijk letsel kan veroorzaken, of de motor
of andere onderdelen kan beschadigen.
Bij installaties met hete vloeistoffen dient
in het bijzonder rekening te worden
gehouden met hel gevaar van kokend
hete vloeistof.
Bij installaties met koude vloeistoffen
dient in het bijzonder rekening te worden
gehouden met het gevaar van persoonlijk
letsel veroorzaakt door de koude vloeistof.
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Wijzigingen voorbehouden.
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Aanvullende productdocumentatie
Gebruik de QR-code of het onderstaande internet
adres om de volledige installatie- en bedieningsin
structies van het desbetreffende product te raadple
gen.

•

Waarschuwing
Alvorens het deksel van de klemmenkast
te verwijderen of de pomp te verwijde
ren/demonteren dient u er zeker van te
zijn dat de voedingspanning naar de pomp
is uitgeschakeld en niet per ongeluk weer
kan worden ingeschakeld.

Opsporen van storingen

•

Waarschuwing
Wanneer de pompen worden aangedre
ven door benzine-of dieselmotoren, dan
moeten de installatie- en bedieningsin
struclies van de motorfabrikant nauwgezet
worden opgevolgd.
Vooral de draairichting is erg belangrijk.
Gezien vanaf het uiteinde van de aan
drijfas draait de pomp rechtsom (met de
klok mee). Gezien vanaf het uiteinde van
de aandrijfas moet de motor dus linksom
draaien (tegen de klok in). De juiste draai
richting is door middel van een pijl aange
geven op het pomphuis.
Als de motor is geïnstalleerd in een afge
sloten ruimte, moet in het bijzonder reke
ning worden gegevens met de gegevens
over de verbrandingslucht en de gege
vens over de uitlaatgassen.
Wanneer de tank wordt afgetapt, dan
moeten containers met een afdoende
grote inhoud voor dit doel worden klaarge
zet.

Technische specificaties

Brïdinjums
Pirms uzstâdTanas jâizlasa is
dokuments un uzstdîanas un
eksplualcijas instrukciju elektronisk
versija. Uzstdîanai un ekspluatgcijai
jaatbilst valstï spëk esoiem
noteikumiem un pienemtiem labas
prakses principiem.

BrTdinjums
Süki)a motori, kuru jauda ir lielka par 4
kW, ir aprîkoti ar pacelanas cilpm, kuras
nedrîkst izmantot visas süknëanas
iekrtas celanai.
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Brïdingjums
Nedrîkst jaut süknim strdât pirms slêgta
vrsta, jo tas sûknî paaugstinâs
temperatüru / radîs Ivaiku, kas savukârt
var izraisît sükia bojjumus.

BrTdinâjums
Ekspluatcijas laik vienmërjâbût
uzstgdïtai uzmavas aizsargplksnei.

Brïdinjums
Motora izlTdzinana veicama vienTgi tdâ
gadîjumâ, ja, pârvietojot sükni, rodas
caurujvada deformcija.

BrTdinjums
Pirms süknî tiek skti jebkâdi darbi,
prliecinieties, ka elektrîbas padeve ir
izslëgta un nevar nejaui ieslëgties.

Brîdinâj ums
Süknëjol karstus vai aukstus lidrumus,
jpârliecings. ka cilvêki nevar nejaui
saskarties ar karstâm vai aukstm
virsmm.

Mehânisk uzstâdiana

•

A

1

Brïd injums
lJemiet vër sükga svaru un veiciet
atbilstoos droîbas paskumus, lai
novrstu personla traumas, ja süknis
nejaui sasveras vai apgâ.as.

Piegde un novietoana

•

Brîdinjums
o droibas norâdijumu neievërofanas
rezultâtâ var notikt personiska
traumêana.

aj dokument lietotie simboli

•
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Oriinlâs anglu valodas versijas tulkojums.

Latvieu (LV) Droïbas instru kcijas

Brîdinjums
Pirms tiek skti jebkdi remontdarbi
motoriem, kas ietver termoreleju vai
termopretestïbas, prliecinieties, ka pêc
atdzianas motors nevar automtiski
ieslgties.

Bridinjums
Ja elektroiekrlas izmanto
sprdzienbïstam vidé, jievêro attiecigo
atbildïgo iest±u vai profesionlo
organizciju izdotie visprjie vai
konkrëtiem mêrkiem paredztie noteikumi
un norâdîjumi,
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Brîdinâjums
Rotcijas virziena prbaudes laikg sûknim
jbüt piepildïtam ar idrumu.

BrTdinjums
Pievërsiet uzmanîbu uzpildes atveres
orientcijai, lai nodrointu, ka
izplüstoais üdens nenodara miesas
bojjumus cilvëkiem, k arT nerada
bojâjumus motoram vai citiem
komponentiem.
Karstu kidrumu sistëmsTpaa uzmanîba
jâpievër verdoa ûdens izraisTtam
miesas bojjumu riskam.
Aukstu kidrumu sistëmgs Tpaa
uzmanîba jpievër aukst üdens
izraisïtam miesas bojjumu riskam.

Brîdinjums
Süknéjot dzeramo üdeni, pirms
ieslêganas sûkni jizskalo ar tïru üdeni,
lai likvidtu jebkâdas neatbilstoas vielas,
pieméram, konservatîvus, pgrbaudes
kidrumus vai smêrvielas.

Nodoana ekspIuatcjjâ Un iedarbinâana

•

•

•

Brîdi njums
Pirms spaiju krbas vâka noiemanas un
sükga noemanas/demont±as
jpârliecings, ka elektribas padeve ir
izslëgta un nevar nejaui ieslgties.
Süknim jbüt savienotam ar rêju Iïnijas
kontaktoru.

Elektroinstalâctja
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Brîdinâjums
Pievërs jet uzmanïbu ventilcijas atveres
orientcijai, lai nodrojngtu, ka
izplüstoais üdens nenodara miesas
bojjumus cilvëkiem, k arT nerada
bojjumus motoram vai citiem
komponentiem.
Karstu fidrumu sistèmâsTpaa uzmanTba
jgpIevr verdoa üdens izraisTtam
miesas bojgjumu riskam.
Aukstu lidrumu sistëmâs Tpaa
uzmanîba jpievër aukstâ üdens
izraisîtam mjesas bojjumu riskam.

Brïd injums
Pirms skat kâdus darbus ar o produktu,
izslëdziet elektropadevi. Prliecinieties,
vai nejaui nevar tikt ieslëgta strva.

Tehniskâ apkope

•
Neizmantoanas periodi un aizsardziba pret
zemas temperatüras iedarbibu
BrTdinj ums
Jëievëro piesardzîba, Iai nodroinëtu, ka
izplüstoais lidrums nenodara miesas
bojëjumus cilvëkiem, kë arT nebojâ motoru
un citus komponentus.
Karstu kidrumu sistèmës Tpaa
jâpievèr verdoa Udens izraisîtam
miesas bojëjumu riskam.
Aukstu fidrumu sistëmës Tpaa
uzmanîba jâpievër aukst üdens
izraisîtam miesas bojâjumu riskam.

BrTdinëjurns
Ja siknis jr izmantots veselibai kaitïga vai
indiga idruma süknëanai, tas
uzskatëms par piesârçiotu.

Servisapkalpoana
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Brïdinëjums
lzmantojot benzînmotorus val
dTzelmotorus, stingri jëievëro motora
raotëja dotës uzstëdïëanas un
ekspluatâcijas instrukcijas.
Ïpai svarTga nozîme ir rotëcijas
virzienam. Raugoties no piedziçias
vërpstas gala, sûknis grieas uz labo pusi
pulkster2a rëdïtju kustîbas virzien.
Raugoties no piedziias vërpstas gala,
motoram jëgrieas uz krejso pusi pretëji
pulksteija rëditëju kustîbas virzienam.
Pareizo rotëcijas virzienu norâda bulta uz
sükga korpusa.
Ja motors tjek uzstëdits noslêgtës telpës,
jânem vêrë dati par aizdeganâs gaisa
temperatüru un izplüdes gëzëm.
lzlaiot kidrumu no tvertnes,
jëpërliecinës, val im nolükam ir
sagatavoti piernërota lieluma konteineri.

Tehniskie dati

34

Brîdinâjums
Pirms spailu kërbas vëka noiemanas un
sükna nonemanas/demontâas
jâpârliecinâs, ka elektribas padeve Ir
izslëgta un nevar nejaui ieslëgties.

Bojâjumu meklèana
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Produkta papildu dokumentâcija
Lal pieklÜtu attiecîgë izstrëdëjuma pilnm
uzstâdTanas un ekspluatëcijas instrukcijâm, skatiet
QR kodu vai tëlëk norëdïto tîmekla adresi.
NK, NKG
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lespëjami grozïjumi.

Nederlands (NL) Veiligheidsinstructies
NK, NKG

Vertaling van de oorspronkelijke’Engelse versie.
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•

Waarschuwing
Voorafgaand aan het jnstalleren: lees dit
document en de elektronische versie van
de installatie- en bedieningsinstructies. De
installatie en bediening dienen volgens de
lokaal geldende voorschriften en regels
van goed vakmanschap plaats te vinden.

Symbolen die in dit document gebruikt worden

•

Waarschuwing
Als deze veiligheidsvoorschriften niet in
acht worden genomen, kan dit resulteren
in persoonlijk letsel.

Waarschuwing
Pompmotoren vanaf 4 kW worden gele
verd met hijsogen, die niet gebruikt mogen
worden voor het ophijsen van de gehele
pompunit.

Waarschuwing
Houd rekening met het gewicht van de
pomp en neem voorzorgsmaatregelen om
persoonlijk letsel te voorkomen als de
pomp per ongeluk (om)valt.

Aflevering en transport
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Mechanische installatie

Waarschuwing
Wanneer hete of koude vloeistoffen wor
den verpompt, zorg er dan voor dat perso
nen niet per ongeluk in contact kunnen
komen met hete of koude oppervlakken.

Waarschuwing
Voordat u met werkzaamheden aan de
pomp begint, dient u er zeker van te zijn
dat de voedingsspanning is uitgeschakeld
en niet per ongeluk weer kan worden
ingeschakeld.

Waarschuwing
Lijn alleen de motor uit, aangezien span
ning in het leidingwerk zal optreden als de
pomp wordt verschoven.

Waarschuwing
De koppelingsbeschermer dient tijdens
bedrijf altijd aanwezig te zijn.

Waarschuwing
De pomp mag niet tegen een gesloten
klep draaien aangezien dit kan leiden tot
een toename in temperatuur/vorming van
stoom in de pomp, wat schade aan de
pomp kan veroorzaken.

Waarschuwing
Indien elektrisch aangedreven apparatuur
in een explosie-gevaarlijke omgeving
wordt gebruikt, dienen de in Neder
land/België geldende voorschriften in acht
te worden genomen.

Waarschuwing
Alvorens het deksel van de klemmenkast
te verwijderen of de pomp te verwijde
ren/demonteren dient u er zeker van te
zijn dat de voedingspanning naar de pomp
is uitgeschakeld en niet per ongeluk weer
kan worden ingeschakeld.
De pomp moet worden verbonden met
een externe netschakelaar.

Elektrische installatte

•

•
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Waarschuwing
Voordat u begint met werkzaamheden aan
motoren die voorzien zijn van een thermi
sche schakelaar of thermistors, dient u
zich ervan te overtuigen dat de motor niet
automatisch opnieuw kan inschakelen
nadat deze afgekoeld is.

Waarschuwing
De pomp moet met vloeistof gevuld zijn
voordat de draairichting wordt gecontro
leerd.

Waarschuwing
Let op de richting van de ontluchtingsnip
pel zodat uitstromend water geen lichame
lijk letsel kan veroorzaken, of de motor of
andere onderdelen kan beschadigen.
Bij installaties met hete vloeistoffen dient
in het bijzonder rekening te worden
gehouden met het gevaar van kokend
hete vloeistof.
Bij installaties met koude vloeistoffen
dient in het bijzonder rekening te worden
gehouden met het gevaar van persoonlijk
letsel veroorzaakt door de koude vloeistof.

Waarschuwing
Bij het verpompen van drinkwater moet de
pomp met schoon water worden doorge
spoeld alvorens te worden ingeschakeld
om alle vreemde materie, zoals conserve
ringsmiddelen, testvloeistof of vet, te ver
wijderen.

lnbedrijfstelling en opstarten
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