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1.

formában V.n.x. (lásd: V3.0). A  V.n.x.  verziószám arra utal, hogy a leírás 

-

Általános veszélyhelyzet. -

jelenti.

Elektromos áramütés veszélye.
-

lyeztetését jelenti.

2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

-

annak az országnak az érvényes helyi illetve általános  biztonsági szab-
-

sa amellett, hogy veszélyes helyzetet teremt a személyes biztonságra és 

teljes elvesztésével jár.
A berendezés nem alkalmas arra, hogy olyan személyek (pl. gyermekek) 

-
désével, felügyelettel, vagy a használatra vonatkozó képzéssel.
A gyermekeket felügyelet  alatt kell tartani annak érdekében, hogy NE 
tudjanak játszani a szivattyúval !

szállítás vagy raktározás folyamán! 
-

2.1  Biztonság
A szivattyú használata csak abban az esetben engedélyezett, ha az 

-
írásoknak megfelel!

tekintetében melyek  illetéktelen beavatkozásból származnak, módosí-
-

használták azt.

TÁPKÁBEL

A FERRIT MAGOT AZ ABRA 
SZERINT SZERELJE FEL
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-

áramkör kondenzátora folyamatos üzemben dolgozik ezért ve-
szélyesen magas töltés alatt marad a hálózati feszültség lekap-
csolása után is !

-

egyéb vonatkozó szabványok)

A hálózati csatlakozás és a motor csatlakozó sorkapcsai álló mo-
tor mellett is veszélyes feszültség alatt lehetnek!

Ha a hálózati tápkábel sérült, akkor azt a szerviz szolgálat vagy 
képzett karbantartó cserélheti ki  úgy, hogy minden veszélylehe-

3.
A szivattyú víz szállítására lett tervezve, mely nem tartalmaz robbanás-

-
nematikai viszkozitása 1mm2/s, valamint   szállíthat kémiailag nem ag-
resszív folyadékokat. 30%-nál nem nagyobb részarányban glikol-etilént 
(fagyálló adalék) is tartalmazhat a szivattyúzott folyadék.

4. ALKALMAZÁSOK
Az EVOPLUS -

-

alacsonyabb zajszintet  eredményez.

Az EVOPLUS -
vezve:

 -
 -
 -

Az EVOPLUS

 - Túlterhelés
 - Fáziskimaradás
 -
 - Túl magas vagy túl alacsony tápfeszültség

5.

Tápfeszültség 1x220-240 V (+/-10%),   50/60 Hz

Elnyelt energia lásd: elektromos adattábla

lásd: elektromos adattábla

Védelmi fokozat 
-

ges helyzetben) IPX4D

Védelmi fokozat 

helyzetben) IPX0D

Védelmi osztály F

TF osztálybesorolás TF 110

Motorvédelem
-

delem

 40 ºC

-10 ºC ÷ 110 ºC

Szállítási teljesítmény lásd: 1.sz. táblázat 

Emelési magasság lásd: 1.sz. táblázat 

Max. üzemi nyomás 1.6 MPa

Min. üzemi nyomás 0.1 MPa

Lpa [dB(A)] <= 45



MAGYAR HU

361

EVOPLUS Hmax [m] Qmax [m3/h] EVOPLUS Hmax [m] Qmax [m3/h]

B 120/220.32 M
B 120/220.32 SAN M*

12.0 17.01 D 120/220.32 M 12.0 30.62

B 40/220.40 M 4.0 12.18 D 40/220.40 M 4.0 21.91

B 60/220.40 M 6.0 15.69 D 60/220.40 M 6.0 28.24

B 80/220.40 M 8.0 18.58 D 80/220.40 M 8.0 33.44

B 100/220.40 M 10.0 20.64 D 100/220.40 M 10.0 37.15

B 120/250.40 M
B 120/250.40 SAN M*

12.0 23.48 D 120/250.40 M 12.0 42.26

B 150/250.40 M
B 150/250.40 SAN M*

15.0 25.65 D 150/250.40 M 15.0 46.17

B 180/250.40 M
B 180/250.40 SAN M*

18.0 25.65 D 180/250.40 M 18.0 46.17

B 40/240.50 M 4.0 20.27 D 40/240.50 M 4.0 36.49

B 60/240.50 M 6.0 25.20 D 60/240.50 M 6.0 45.36

B 80/240.50 M 8.0 27.51 D 80/240.50 M 8.0 49.52

B 100/280.50 M
B 100/280.50 SAN M*

10.0 30.08 D 100/280.50 M 10.0 54.14

B 120/280.50 M
B 120/280.50 SAN M*

12.0 32.98 D 120/280.50 M 12.0 59.36

B 150/280.50 M
B 150/280.50 SAN M*

15.0 35.02 D 150/280.50 M 15.0 63.04

B 180/280.50 M
B 180/280.50 SAN M*

18.0 37.02 D 180/280.50 M 18.0 66.64

B 40/340.65 M
B 40/340.65 SAN M*

4.0 27.90 D 40/340.65 M 4.0 50.22



MAGYARHU

362

B 60/340.65 M
B 60/340.65 SAN M*

6.0 34.47 D 60/340.65 M 6.0 62.05

B 80/340.65 M
B 80/340.65 SAN M*

8.0 38.30 D 80/340.65 M 8.0 68.94

B 100/340.65 M
B 100/340.65 SAN M*

10.0 41.71 D 100/340.65 M 10.0 75.08

B 120/340.65 M
B 120/340.65 SAN M*

12.0 44.63 D 120/340.65 M 12.0 80.33

B 150/340.65 M
B 150/340.65 SAN M*

15.0 53.44 D 150/340.65 M 15.0 96.19

B 40/360.80 M 4.0 37.30 D 40/360.80 M 4.0 67.14

B 60/360.80 M 6.0 43.54 D 60/360.80 M 6.0 78.37

B 80/360.80 M 8.0 42.84 D 80/360.80 M 8.0 77.11

B 100/360.80 M 10.0 49.02 D 100/360.80 M 10.0 88.24

B 120/360.80 M 12.0 58.12 D 120/360.80 M 12.0 104.62

B 40/450.100 M 4.0 45.29 D 40/450.100 M 4.0 81.52

B 60/450.100 M 6.0 50.77 D 60/450.100 M 6.0 91.39

B 80/450.100 M 8.0 56.85 D 80/450.100 M 8.0 102.33

B 100/450.100 M 10.0 61.60 D 100/450.100 M 10.0 110.88

B 120/450.100 M 12.0 63.73 D 120/450.100 M 12.0 114.71
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5.1  Elektromágneses kompatibilitás (EMC)

 - Elektromágneses emisszió – ipari környezetben (néhány esetben 

 - Vezetékek emissziója – ipari környezetben (néhány esetben szigo-

6.

6.1  Raktározás

vibráció illetve pormentes. A szivattyúkat eredeti csomagolásukban kell 
tartani az installációig. Ha nem lehetséges az eredeti csomagolásban 
tárolni, akkor gondosan lezárt  torokrészekkel kell  a tárolást végezni.

6.2  Szállítás
-

nek és zúzódásoknak legyen kitéve. Az emelést és szállítást az eredeti 
raklap használatával végezze (ha  létezik).

6.3  Súly

teljes súlyát.

7. INSTALLÁCIÓ
A helyes elektromos, hidraulikus és mechanikus installáció érdekében  

-
denzátora folyamatos üzemben dolgozik ezért veszélyesen magas 
töltés alatt marad a hálózati feszültség lekapcsolása után is !

-

vonatkozó szabványok)

adattábláján feltüntetett feszültség és frekvencia értéke megfelel 
a hálózati tápfeszültségnek.

felszerelni (lásd: 1. sz. ábra)

1. sz. ábra :szerelési pozíció
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a szivattyú teljesen víztelenítve van!

Ha a motor fejrészének elfordítása szükséges, kövesse gondosan az 
alábbiakat a helyes installáció érdekében:
1. -

vattyúházhoz rögzíti (A ábra).
2. Fordítsa el a motortestet úgy, hogy azt a szivattyútestben kialakí-

tott fészekrészben tarja  forgatás közben (lásd A-B ábra).
3. Miután a motortestet a kívánt pozícióba fordította, csavarozza visz-

tartva a csavarok feszítésénél (lásd: C ábra).

Amennyiben a szerelés helyesen került elvégzésre,  a motortest tökéle-
tesen illeszkedik a szivattyúházba.

Helytelen szerelés viszont  károsíthatja a forgórészt  és a szivaty-

 - -

 - Ha lehetséges, akkor a szivattyút a kazán legalsó pontja fölötti magas-

legtávolabbi ponton.
 - A karbantartási munkák megkönnyítése érdekében a szívó és nyomó 
oldalon egy-egy záró-szelepet javasolt beépíteni.

 -
80°C-os tiszta vízzel. Ezután teljesen le kell ereszteni a vizet a rend-

-
ges káros anyagokat.

 - A szerelést úgy végezze, hogy ne csöpöghessen víz a motorra vagy az 

 - -
más vegyi termékek kerüljenek. Ha szükséges, akkor használható fa-
gyálló adalék, maximum 30% részarányig.

 - -
ségcsomag (kit) anyagait használja (…amennyiben az megrendelésre 

 - -
-

vannak (homok, vastartalmú részecskék, és sáros üledék).

7.2  A motor fejrészek elfordítása
-

zó elektronikus résszel együtt  90 fokkal el kell forgatni annak érdekében, 
hogy fenntartható legyen a garantált IP védelem illetve kényelmes legyen 

3

B

1

2

A
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hogy a szivattyú minimális nyomása  mindig nagyobb, mint a szelep zá-
rónyomása !

8. ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK
-

bernek kell végeznie.

Figyelem: Mindig be kell tartani a helyi biztonsági szabványokat!

-

kondenzátora folyamatos üzemben dolgozik ezért veszélyesen ma-
gas töltés alatt marad a hálózati feszültség lekapcsolása után is !

-

vonatkozó szabványok)

-
FÖLDELÉSSEL ELLÁTNI A BERENDEZÉST!

Javasolt a berendezéshez egy védelmi célú,  jól méretezett diffe-
renciál mágneskapcsoló (ún. életvédelmi relé)  kiépítése, mely-

értékkel, indokolatlan lekapcsolások elleni védelemmel.
-

lum szerepeljen:

 -
 - -
nek a szivattyú adattábláján feltüntetett értékeknek!

pozícióban kell maradnia!

Biztosítani kell, hogy a nyomásszenzor kábele soha ne érintkez-
hessen a motorházzal!

7.3  Egyirányú szelep

1

2

4

3

Torque: 19-20 
Nm

C D

2. sz. ábra: Motortestek szerelési utasítása
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Hivatkozás
(lásd: 4. és 

5. ábra)
Leírás

1
1x220-240V, 50/60Hz

2 Segéd-led

3 Magas feszültség  jelenlétének ledje

4

5
(szériatartozék)

6
Bemenetek és MODBUS rendszerek csatlakozásához való ki-

7
Alarmok (vészjelzések) és rendszer állapotok jelzéséhez való 

4. ábra: elektromos bekötések 
(homlokoldal)

5. ábra: elektromos bekötések 
(hátoldal)

2. sz. táblázat: elektromos csatlakozások

8.1  Elektromos bekötés

8.2  Elektromos csatlakoztatások, bemenetek, kimenetek, MODBUS
-

mint digitális kimenetekkel rendelkeznek annak érdekében, hogy a legösz-

kívánt  funkciókat (lásd: 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 és 8.2.4 fejezetek).

8.2.1  Digitális bemenetek

bemenetek és MODBUS
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információkat szolgáltathat a rendszer állapotára vonatkozóan.
Az elektronikus csatlakozásokat a 6. sz. ábra és a 4. sz. táblázat szerint 
végezze:

MODBUS
kivezetések

Sorkapocs
szám Leírás

A 2 Nem invertált kivezetés (+)

B 1 Invertált kivezetés (-)

Y 3 Testelés (GND)

menüjében találhatók (lásd :12. fejezet).

További részletek és információk a MODBUS és LONBUS felhasználói 

http://www.dabpumps.com/evoplus

8.2.3  Analóg és PWM bemenet

4.sz. táblázat: MODBUS RS-485-ös kivezetések

PWM bemenetek

Beme-
net

Sorkapocs
száma típus

Társult funkció

IN1

12
Tiszta 

EXT: 
(lásd:12. fejezet/EVOPLUS menü) 
akkor távolról indítható vagy leállít-
ható a szivattyú.

13

IN2

10
Tiszta érint-

Economy:
aktivált (lásd:12. fejezet/EVOPLUS 
menü) akkor távolról aktiválható a 
set-point csökkentési funkció.

11

lehet normál állapotban nyitott (NO) vagy normál állapotban zárt (NC).

IN1 IN2 Rendszer állapot (státusz)

Nyitott Nyitott Szivattyú áll

Nyitott Zárt Szivattyú áll

Zárt Nyitott beállított set-point-tal

Zárt Zárt

8.2.2  MODBUS és LON Bus

-

-
-

3. sz. táblázat: IN1 és IN2 digitális 
bemenetek.
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Ahogyan az ábrán látható, a  kétféle jel ugyanazon kivezetéseket hasz-
nálja a sorkapocs-táblán, ezért kölcsönösen kizárják egymást. Ha egy 

menüben be kell állítani ezt a jelet (lásd:12. fejezet).
Az analóg és PWM  bemenet használatára vonatkozó további informáci-

http://www.dabpumps.com/evoplus

8.2.4  Kimenetek

Kimenet
Sorkapocs

száma típusa
Társult funkció

OUT1

1 NC

Alarmok jelenléte/nem léte a rend-
szerben

2 COM

3 NO

bekötésére

OUT2

4 NC

5 COM

6 NO

Az OUT1 és OUT2 kimenetek  a 6 pólusú sorkapocs táblán vannak az 5. 

normál állapotban zárt;  COM= közös; NO= normál állapotban nyitott).

A 8. sz. ábrán bemutatott példánál az L1 fény kigyullad, ha a rendszerben 
hibaállapot (alarm) van jelen és kialszik, ha egyetlen hibaállapot sincs. Az 

250

5 ha a terhelés rezisztív
2,5 ha a terhelés induktív

Max. befogadható kábelkeresztmetszet [mm²] 2,5

8.3  Bekötések  iker–szivattyú rendszereknél

EVOPLUS szivattyú a tartozék kábellel amit a 2. sz. táblázat illetve a 3. 
és 4. ábra szerint kell bekötni.

-
kozása párhuzamosan legyen elvégezve a két EVOPLUS között, 

5. sz. táblázat: OUT1 és OUT2 kimenetek
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ismerteti.

-
dele zárt állapotban van! 
Csak akkor indítsa be a rendszert, amikor minden elektromos és 
hidraulikus bekötés  befejezetté vált!

-

-

Miután minden elektromos és hidraulikus bekötés megtörtént, töltse fel a 
rendszert vízzel vagy víz és glikol (fagyálló folyadék – max. százalékos 
érékét lásd a 3. fejezetben) keverékével  és helyezze tápfeszültség alá 
a rendszert.

10. FUNKCIÓK

10.1  Beállítási módok

 -

 -

 -
-

vényében.

 -
 -

 -

 -
 -

fejezet).

beállítás

-
álnyomás. A beállítási pont (Hs set-point) a display-n 

-
lítható be.

 - -
dezések

 - Kétcsöves, termosztát szeleppel ellátott rendszerek melyeknél az 

 - Másodlagos differenciálnyomás szabályzóval ellátott rendszerek
 - Primer körök magas töltésveszteséggel
 - Szaniter víz recirkulációs rendszerek termosztát szeleppel a  ví-
zoszlopban

10.1.2  Állandó differenciálnyomás szerinti beállítás

Ebben a beállítási módban a differenciálnyomás állan-
-

állítási pont (Hs set-point) a display-n keresztül vagy 
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 - -
dezések

 - Kétcsöves, termosztát szeleppel ellátott rendszerek melyeknél az 

 - Egycsöves rendszerek termosztát szelepekkel     
 - Természetes keringési rendszerek
 - Primer körök alacsony töltésveszteséggel
 - Szaniter víz recirkulációs rendszerek termosztát szeleppel a  ví-
zoszlopban.

-
dó sebességhez tartozó jelleggörbe szerint  üzemel. A 

-

a maximális (határoló) görbét jelenti.  A valóságos for-
dulatszám függ a teljesítmény és differenciálnyomás 
lehatárolásoktól  az adott szivattyú-modellnél.

jellel állítható be.

vagy kondicionáló berendezésekhez javasolt.

-
nyomás szerinti beállítás

Ebben a beállítási módban a HS sza-

függvényében csökkenhet vagy emel-
kedhet.  A THs érték 0°C-tól 100°C-ig 
beállítható annak érdekében, hogy lehet-

 -
-

Max.határérték

szivattyú szolgáltatásainak utólagos 

-
-

kezik.
 - -

-

befolyásolás funkció aktiválása mellett 
állíthatók be.

-

-

-
legesen regisztrált   hibatörténet (alarmok).

11.2  Navigációs gombok
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A menüben való navigáláshoz négy db. nyomógomb áll rendelkezésre: 

display alatti gombok az ún. aktív gombok, míg az oldalsó nyomógomb 
az ún. rejtett gomb.
A menü minden oldala jelzi a 3 aktív nyomógombhoz (display alatti gom-
bok)  társított funkciót.

Sárga fény: -
szer feszültség alatt van.

Figyelem: Soha NE távolítsa el az elektronikus egység fedelét, 
ha a sárga fény világít!

Piros fény: 

szivattyú pilotálható. 
Ha a piros fény állandó jelleggel világít, akkor a hibajelenség blokkoló 

Zöld fény: A szivattyú ON/OFF állapotának jelzése.  Ha világít, a szivaty-
tyú forog, ha nem világít, a szivattyú áll.

12. MENÜ
felhasználói me-

 A 
-

-
-

tások.
A speciális menüben vannak a MODBUS rendszerrel való kommuniká-
cióhoz való paraméterek (további információk : http://www.dabpump.it/

Ha a menü oldalai a kijelzés bal alsó részén egy kulcsot ábrázolnak, 
akkor nem lehetséges módosítani a beállításokat. A menü oldalak zá-
rolásának feloldása érdekében lépjen be az alapkijelzéshez és  nyomja 

Amennyiben 60 másodpercig egyetlen nyomógomb sem kerül 
megnyomásra, a beállítások automatikusan zárolásra kerülnek  és 

display ismét bekapcsol és kijelzésre kerül az alapkijelzés.

jobboldali gombot.
Egy beállítási módosítás nyugtázása érdekében nyomja 3 másod-

-



MAGYARHU

372

A  menü 

(alapkijelzés) beállítási mód ikonja.

(auto vagy economy).

inverter van jelen
.             Az      vagy     ikon forgása jelzi, hogy 

csak kijelzésre szolgál és a menü 9. oldalán állítható be 
(H=becsült emelési  magasság méterben).

Az alapkijelzési oldalról lehet eljutni a display-kontraszt beállí-

meg és engedje fel a jobboldali gombot.

AZ EVOPLUS szivattyúknál két menü áll rendelkezésre, a fel-
használói menü és a speciális menü. A felhasználói menü az 

-

1. oldal Az 1. kijelzési oldalon  visszaállíthatók a gyári beállítások úgy, 
hogy  3 másodpercig egyszerre benyomva tartjuk a bal és 
jobboldali gombot.
A gyári beállítások visszaállítását a
szó mellett.

2. oldal

1      = Arányos differenciálnyomás szerinti beállítás.
2          =
jellel beállitott set-point-tal (0-10V vagy PWM).
3        = Arányos differenciálnyomás szerinti beállítás a 

4      = Állandó differenciálnyomás szerinti beállitás.
5          = 
jellel beállitott set-point-tal (0-10V vagy PWM).
6        = -

7      = -
tott fordulatszámmal.
8        =
10V vagy PWM) beállított fordulatszám mellett.
A 2. kijelzési oldalon  látható három ikon jelentése a követ-

3. oldal

függvényében a beadandó set-point (beállítási pont) egy eme-
lési magasság vagy – konstans jelleggörbe esetén- a fordulat-
számra vonatkozó  százalékos beállítás lesz.

4. oldal A 4. oldali kijelzés segítségével módosítható a THs paramé-

fejezetet).
-

mérséklet  függvényében  való szabályzás van jelen.
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5. oldal -
-

veszi a felhasználó által beállított set-point csökkentési értéket  
(Lásd az EVOPLUS menüjét). A bemenetek csatlakoztatása 
érdekében lásd a 8.2.1 fejezetet.

6. oldal -
-

kentési százalék beadását.  Ez a csökkentés lesz alkalmazva 
valahányszor energetizált az IN2 digitális bemenet.

7. oldal

point  szerinti mód lett kiválasztva. 
-

pusát: a jel lehet 0-10V-os (pozitív vagy negatív változás)  vagy 
PWM  (pozitív vagy negatív változás).

8. oldal

: -
ködik, 24 óránként váltva egymást. Hiba esetén bármelyik 

:
-

kor hasznos, ha a kívánt szállítási teljesítmény egyetlen 

:

-

9. oldal
paraméter:

H: Becsült emelési magasság méterben

Q: Becsült szállítási teljesítmény m3/h-ban

S: Fordulatszám (rpm) fordulat/perc mértékegységben

E -
gasság, ha a funkció aktív

P: kifejtett teljesítmény kW-ban

h

T

T1

10. oldal

A kijelzés 10. oldala segítségével  kiválasztható az üzenetek 
nyelve.

11. oldal
-

sek) története  ha megnyomjuk a  jobboldali nyomógombot.

Alarm történet Ha az elektronikus rendszer hibát érzékel,  megmaradó jel-
leggel rögzíti azt az ún. alarm történetben  (maximum 15  
alarmig). Minden regisztrált alarmhoz egy olyan kijelzési oldal 

-

végül pedig egy üzenetet mely a 10. kijelzési oldalon kiválasz-
-

lasztva az ábrán látható példa: Pompa bloccata= megszorult 
a szivattyú).
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A jobboldali gombot megnyomva futtathatók a hibatörténet 
oldalai.
A hibatörténet végén két kérdés jelenik meg:

Az OK gombot megnyomva (baloldali nyomógomb) reszeteljük 

a hibatörténet alarmjai.
-

nem a  hibamentes alapállapot ismételt beállítását (…ha a hiba 
jellege azt megengedi).

12. oldal A 12. kijelzési oldalon  beállítható a rendszer ON vagy OFF 

mely az IN1 digitális bemenethez tartozik.
Ha az ON állapotot választjuk ki, a szivattyú mindig bekapcsolt 
állapotban lesz. 
Ha az OFF állapotot választjuk ki, a szivattyú mindig kikapcsolt 
állapotban lesz.
Ha az EXT állapotot választjuk ki, aktiváljuk az IN1 digitális 
bemenet státuszának olvasását. Amikor az IN1 energetizált, a 
rendszer ON állapotba lép  és beindul a szivattyú (a bejelent-
kezési oldalon felváltva megjelennek az ON és EXT feliratok  
a jobb alsó részen.
Amikor az IN1 nem energetizált, a rendszer OFF állapotba lép  
és leáll a szivattyú (a bejelentkezési oldalon felváltva megje-
lennek az OFF és EXT feliratok  a jobb alsó részen.
A bemenetek csatlakoztatását lásd a 8.2.1 fejezetben.

Paraméter A hiba leírása

      = Arányos differenciálnyomás 
beállítása

THs 50 ºC

auto

Set point csökkentési százalék 50 %

0-10V

             = 24 óránként  váltakozva

Szivattyú indítási parancs EXT (távoli parancstól az IN1 bemeneten).

14. ALARM TÍPUSOK

Hibakód Az alarm szimbóluma Az alarm leírása

e0 - e16;  e21 Belsó hiba

e17 - e19 Rövidzárlat

e20 Feszültség hiba

e22 - e31 Belsö hiba

e32 - e35
Elektronikus rendszer túl magas hömér-
séklete

e37 Alacsony feszültség

e38 Magas feszültség

e39 - e40 Megszorult a szivattyú

e43; e44; e45; e54 Nyomásszenzor

e46 Szivattyú kikötve

e42 Szárazfutás

e56

e57 100 Hz

e58 mint 5 kHz

7. sz. táblázat: gyári beállítások

8.sz. táblázat : alarm lista
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15. HASZNÁLATBÓL VALÓ VÉGLEGES KIVONÁS 
A terméknek a használatból való végleges kivonása esetén a követke-

 -
rendszereket.

 - Ha ez nem lehetséges, akkor lépjen kapcsolatba a gyártóval (DAB 
Pumps S.p.A.) vagy keresse fel  az Önhöz legközelebbi  megbízott 
DAB szervizt.

INFORMÁCIÓK

-

termékekre illetve a szabályozásra vonatkozóan: http://ec.europa.eu/
enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/

Segédletek melyek az ecokompatibilis tervezésre vonatkozó Direktíva 
alkalmazásához  való szabályzást kísérik: http://ec.europa.eu/energy/

16. HIBAÁLLAPOT ÉS ANNAK MEGSZÜNTETÉSE

Kijelzés Leírás

e0 – e16

 - Áramtalanítsa a rendszert.
 -

kialszanak majd helyezze újra feszültség alá 
a rendszert.

 - Ha a hiba továbbra is fennáll, cserélni kell a 

e37

Alacsony
hálózati

feszültség
(LP)

 - Áramtalanítsa a rendszert.
 -

kialszanak majd helyezze újra feszültség alá 
a rendszert.

 -
esetleg állítsa vissza az adattábla szerinti 
értékeket

e38

Magas
hálózati

feszültség
(HP)

 - Áramtalanítsa a rendszert.
 -

kialszanak majd helyezze újra feszültség alá 
a rendszert.

 -
esetleg állítsa vissza az adattábla szerinti 
értékeket.

e32-e35

Elektronikus
részek
kritikus

felmelege-
dése

 - Áramtalanítsa a rendszert.
 -

kialszanak.
 -

nincsenek-e eldugulva és a helyiség környe-

e43-e45;
e54

Nincs szen-
zorjel

 -
 - Ha a szenzor hibás, cserélje ki

e39-e40
Túláram
védelem

 -
 -

nem magasabb-e 30%-nál.

e21-e30 Feszültséghiba

 - Áramtalanítsa a rendszert.
 -

kialszanak majd helyezze újra feszültség alá 
a rendszert.

 -
esetleg állítsa vissza az adattábla szerinti 
értékeket.

e31

Nincs kom-
munikáció az 
ikerszivattyúk 

között

 - -
nikációs kábel épségét.

 - -
szültség alatt van-e.

e42 Szárazfutás  - Helyezze nyomás alá a rendszert.

e56
A motor 

túlmelege-
dése

 - Áramtalaníts a rendszert.
 -
 - Helyezze újra áram alá a rendszert.

e57 ; e58
f < 100 Hz ; f 

> 5 kHz
-
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EVOPLUS B 120/220.32 M 0,22
EVOPLUS B 40/220.40 M 0,23
EVOPLUS B 60/220.40 M 0,23
EVOPLUS B 80/220.40 M 0,21
EVOPLUS B 100/220.40 M 0,20
EVOPLUS B 120/250.40 M 0,20
EVOPLUS B 150/250.40 M 0,20
EVOPLUS B 180/250.40 M 0,20
EVOPLUS B 40/240.50 M 0,23
EVOPLUS B 60/240.50 M 0,21
EVOPLUS B 80/240.50 M 0,21
EVOPLUS B 100/280.50 M 0,20
EVOPLUS B 120/280.50 M 0,19
EVOPLUS B 150/280.50 M 0,19
EVOPLUS B 180/280.50 M 0,19
EVOPLUS B 40/340.65 M 0,21
EVOPLUS B 60/340.65 M 0,20
EVOPLUS B 80/340.65 M 0,19
EVOPLUS B 100/340.65 M 0,18
EVOPLUS B 120/340.65 M 0,18
EVOPLUS B 150/340.65 M 0,18 
EVOPLUS B 40/360.80 M 0,19
EVOPLUS B 60/360.80 M 0,20
EVOPLUS B 80/360.80 M 0,20
EVOPLUS B 100/360.80 M 0,19
EVOPLUS B 120/360.80 M 0,19
EVOPLUS B 40/450.100 M 0,19
EVOPLUS B 60/450.100 M 0,18
EVOPLUS B 80/450.100 M 0,18
EVOPLUS B 100/450.100 M 0,19
EVOPLUS B 120/450.100 M 0,19

EVOPLUS D 120/220.32 M 0,22
EVOPLUS D 40/220.40 M 0,23
EVOPLUS D 60/220.40 M 0,23
EVOPLUS D 80/220.40 M 0,23
EVOPLUS D 100/220.40 M 0,23
EVOPLUS D 120/250.40 M 0,23
EVOPLUS D 150/250.40 M 0,23
EVOPLUS D 180/250.40 M 0,23
EVOPLUS D 40/240.50 M 0,23
EVOPLUS D 60/240.50 M 0,22
EVOPLUS D 80/240.50 M 0,22
EVOPLUS D 100/280.50 M 0,22
EVOPLUS D 120/280.50 M 0,22
EVOPLUS D 150/280.50 M 0,21
EVOPLUS D 180/280.50 M 0,21
EVOPLUS D 40/340.65 M 0,21
EVOPLUS D 60/340.65 M 0,21
EVOPLUS D 80/340.65 M 0,21
EVOPLUS D 100/340.65 M 0,20
EVOPLUS D 120/340.65 M 0,20
EVOPLUS D 150/340.65 M 0,20
EVOPLUS D 40/360.80 M 0,20
EVOPLUS D 60/360.80 M 0,20
EVOPLUS D 80/360.80 M 0,20
EVOPLUS D 100/360.80 M 0,19
EVOPLUS D 120/360.80 M 0,19
EVOPLUS D 40/450.100 M 0,19
EVOPLUS D 60/450.100 M 0,19
EVOPLUS D 80/450.100 M 0,20
EVOPLUS D 100/450.100 M 0,20
EVOPLUS D 120/450.100 M 0,20


