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УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА
РЪКОВОДСТВОТО С ИНСТРУКЦИИ
ДА СЕ ЗАПАЗИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. ВЪВЕДЕНИЕ
За да получите най-добра и правилна работа на 
електрическата помпа, следвайте инструкциите от това
ръководство.
За всякаква допълнителна информация се свържете с 
най-близкия оторизиран дилър. 

ВСЯКАКВО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ, ДОРИ ЧАСТИЧНО, 
НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ И/ИЛИ ТЕКСТА Е ЗАБРАНЕНО.

В ръководството са използвани следните символи:

ВНИМАНИЕ   Опасност от повреда на
помпата или инсталацията

Опасност от увреждане на 
хора или оборудване

Опасност от електрически удар

2. ИНДЕКС
стр. 7 
стр.  7

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
2. ИНДЕКС
3. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ стр.  7
4. ГАРАНЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ             стр.  7 

стр.  7
стр. 8

стр.  9
стр.  9 
стр.  9
стр.  9 

 стр.  10
стр.  10 
стр. 11
стр. 11 

5. ОБЩИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
6. ТЕХН. И КОНСТРУКТИВНИ ДАННИ 
7. МОНТАЖ, РАЗГЛОБЯВАНЕ И 

ТРАНСПОРТИРАНЕ
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ
УПОТРЕБА 
НАСТРОЙКИ И РАБОТА 
ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИТЕ РЕЖИМИ 
СДВОЕНИ ПОМПИ 
ВРЪЩАНЕ НА ФАБР-ТЕ НАСТРОЙКИ
ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ 
ДЕПОНИРАНЕ  стр.  11

16. ПРЕДОСТАВЕНА ТЕХН. ДОК-ЦИЯ стр. 11
стр.  11
стр.  11

17. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ 
18. КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ
19. СХЕМА ЗА МОНТАЖ  стр.  42

3. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ
3.1. ПРОИЗВОДИТЕЛ
EBARA Pumps Europe S.p.A.
Седалище на фирменото управление:
Via Torri di Confine 2/1 int. C - 36053 GAMBELLARA (VI) 
ITALIA
Tel. +39 0444 706811 - Fax: +39 0444 405811

Регистриран офис:
Via Campo Sportivo, 30 - 38023 CLES (TN) ITALIA
Tel. +39 0463 660411 - Fax: +39 0463 422782

4. ГАРАНЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
Неспазването на инструкциите в ръководството и/или 
извършване на работи по устройството не от наш 
сервизен център ще анулира гаранцията и ще 
освободи производителя от всякакви отговорности 

в случай на уврежадане на хора или оборудване, 
както и на самия продукт.

5. ОБЩИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди работа с помпата потребителят трябва да 
знае как да извършва всички описани в това 
ръководство действия и да ги прилага винаги 
при ползването или поддръжката на помпата. 

Потребителят трябва стриктно да спазва мерките 
за безопасност в конкретната страна; той трябва 
да има предвид и характеристиките на 
помпата (виж "типовата табелка"). Той никога не 
трябва по своя инициатива да извършва 
дейности, които не са приети в това ръководство.

Устройството не трябва да се ползва от лица 
(включително деца) с намалени физически, 
сензорни или умствени способности или с 
липса на опит и занния, освен ако не са под 
наблюдение или инструктаж за ползване на 
продукта от отговорно за безопасността лице.

При ремонт или поддръжка на електрическата 
помпа изключете захранващото напрежение, 
за да предотвратите случайно пускане, което 
може да увреди хора и/или оборудване. 

Всяка поддръжка, монтаж или преместване на 
електрическата помпа под напрежение може да 
причини сериозни наранявания или смърт на 
хора. 

Не включвайте помпата, ако сте боси и още по-
зле, ако наоколо има вода и сте с мокри ръце.

5.1. УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Ego slim циркулационните помпи са предназначени за 
циркулация на течност в отоплителни, вентилационни 
и  климатизационни системи. Лесната версията Ego B 
с бронзов корпус е подходяща за санитарни системи. 
Тези помпи се различават от стандартните помпи с 
постоянна скорост по това, че позволяват постоянно 
регулиране на работата на помпата на база актуалните 
нужди на системата. Това води до занчителни 
икономии на електроенергия, както и до намален шум.
Преди монтажа на помпата проверете дали водата в 
системата е обработена съгласно стандарт UNI 8065, 
който касае химично-физичните параметри на водата в 
термични системи за битови нужди. Ако това не е 
налице, системата трябва да се промие с подходящ 
флуид с неутрално PH и след това да се изплакне. 
Особено за отоплителни, вентилационни и климатични 
системи, а НЕ за санитарни, добавете предпазен 
ефикасен химикал (Builcert сертифициран), който да 
гарантира, че няма да има корозивни явления по 
металните части на инсталацията.
За предпазване от повреда на помпата от ръжда и 
феромагнитни частици, останали в третирания със 
защитен реагент флуид или навсякъде по трасето,  
трябва да се монтира подходящ магнитен филтър. Той 
трябва да е с филтрация не по-малко от 500 микрона и 
магнитно поле не по-малко от 10,000 Gauss. Ако 
трябва да се използва антифриз, ползвайте такъв със 
специфични защитни реагенти като указаните в 
стандарта UNI 8065. При монтаж в съществуващи  
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инсталации последните трябва да се оборудват с магнитен 
филтър с филтрация не по-малко от 500 микрона и магнитно 
поле не по-малко от 10,000 Gauss (напр. IDRAMAG F). Той 
трябва да се монтира в линията и да бъде оразмерен 
според капацитета на циркулационната помпа. За монтаж 
в нови инсталации, като алтернатива на споменатите по-
горе инсталации, можете да монтирате и магнитни 
очистващи филтри с магнитен капацитет не по-малък от 
1,000 Gauss (напр. IDRAMAG или IDRAMAG FS). Те 
трябва да се монтират в разклонение с капацитет на 
дрениране около 10% от целия дебит на системата.
И в двата случая трябва да обезпечите третирането на 
флуида с подходящи защитни реагенти, както е указано в 
стандарт UNI 8065.    
Всякакви повреди, причинени от твърди, влакнести или 
абразивни вещества, които не могат да се причислят към 
дефекти в оригиналния продукт, АНУЛИРАТ ГАРАНЦИЯТА.

5.2 УПОТРЕБА НЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Всякакви употреби, непосочени изрично  в 5.1, са по 
принцип забранени; конкретно, флуидът не трябва да 
съдържа агресивни или експлозивни адитиви, смеси или 
минерални масла и/или твърди или влакнести частици. 
Помпата не трябва да се използва за запалими или 
експлозивни течности, както и във взривоопасна среда. За 
избягване образуването на конденз в помпата флуидът 
трябва да е с температура по-висока или равна на 
околната температура.

6. ТЕХНИЧЕСКИ И КОНСТРУКТИВНИ ДАННИ
6.1 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Ego (T) (C) slim
Тип помпа 40-80 40-120 40-180 50-80 50-120 50-180 65-80 65-120 65-180 80-80 80-120 80-180
Мощност P1 [W] 270 480 680 370 560 800 560 800 800
Номинален ток In [A] 1,2 2,3 2,9 1,7 2,5 3,7 2,5 3,7 3,7
Електрозахранване 1~230V – 50/60Hz
Защита на мотора Не е необходима външна защита
Степен на защита IP44
Изолационен клас F
Относителна влажност Макс. 95%
Околна температура 0-40°C
Температура на флуида мин.-10° макс. 110° C
Системно налягане До1 MPa (10 bar)

6.2 ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Минималното входно налягане трябва да е: 
- 0.05 bar за флуид при 50°C
- 0.80 bar за флуид при 80°C 
- 1.40 bar за флуид при 110°C 

Темпертура на околната среда и флуида:

Околна 
температура [°C]

Температура на флуида

мин. [°C]  макс. [°C]
До 25°C -10 110

30°C -10 100
35°C -10 90 

40°C -10 80
Работа извън препоръчителните условия може 

да съкрати живота и да анулира гаранцията
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7. МОНТАЖ, РАЗГЛОБЯВАНЕ И
 ТРАНСПОРТИРАНЕ

7.1 ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА МОНТАЖА
• Помпата трябва да се монтира с вала на мотора в 

хоризонтално положение (фиг. 3.1). Позволените и 
забранените положения са показани на фиг. 3.2

• Стрелката върху помпата указва посоката на 
потока. 

•

•

Ако няма достатъчно място за електрическото 
свързване, кутията може да се завърти така, че 
конекторът да е в хоризонтално положение
Разположен вертикално над мотора електрически 
конектор не се разрешава (виж фиг. 3.3c)

• Преди да завъртите електрическия мотор затворете 
спирателните кранове в смукателната и нагнетател-
на страна и развийте винтовете (Фиг. 3.3). 
Завъртете електромотора съобразно Фиг. 3.3a или 
3.3b.  

7.2 РАЗГЛОБЯВАНЕ
За да разглобите електрическата помпа, трябва да:
a) Изключите захранващото напрежение.
b) Повдигнете помпата с подходящо оборудване,

съобразено с теглото и размерите

7.4. ТРАНСПОРТИРАНЕ
Ел. помпата е опакована в кашон или, съобразно 
теглото и размерите и - върху дървен палет; все пак, 
транспортирането не представлява трудност. Във 
всички случаи проверете общото тегло, отпечатано 
върху кашона. 

8. ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 
8.1. ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА
• ЦЯЛОТО СВЪРЗВАНЕ ТРЯБВА ДА СЕ 

ИЗПЪЛНИ ОТ КВАЛИФИЦИРАН ТЕХНИК. 
• ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МАСИ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАЗЕМЯТ 

КЪМ ИНСТАЛАЦИЯТА СЪОБРАЗНО ЕЛ. 
СТАНДАРТИТЕ В СТРАНАТА: ЕДИНСТВЕН 
ИНСТАЛАТОРЪТ Е ОТГОВОРЕН ЗА ТОВА. 

• ПРЕПОРЪЧВАМЕ ЗА 3-ФАЗНИТЕ И МОНОФАЗНИТЕ 
МОДЕЛИ МОНТАЖ НА ВИСОКОЧУВСТВИТЕЛЕН 
ДИФЕРЕНЦИАЛЕН КЛЮЧ (0.03 A).  

След монтажа на продукта проверете захранващия 
кабел отново съгласно инструкциите СВЪРЗВАНЕ 
НА КАБЕЛА и го свържете към съответното контролно 
табло съобразно действащите норми с: 

• Многополюсно устройство за изключване/прекъс-
ване на мрежата (мин. отварящи контакти 3 mm). 

• Защита от късо съединение (Am предпазител) и 
магнетотермичен ключ, оразмерен според тока, 
указан на типовата табелка. 

• Евентуално устройства за липсваща фаза, елктр. 
разсейване, липса на вода, атмосферни разряди и 
индикатори за неизправна работа. 

ВАЖНО: ВСИЧКИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАСИ 
ТРЯБВА ДА СЕ ЗАЗЕМЯТ КЪМ ИНСТАЛАЦИЯТА. 

8.2. СВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛА
• Свързването към захранващата мрежа се извършва 

чрез предоставения конектор. Инструкциите му за
монтаж са показани на неговата рисунка.

• Електрическото свързване на помпата към
мрежата (230V, 50 и 60Hz) трябва да се изпълни 
чрез подходящ стандартен свързващ проводник

• При свързването на мрежовия кабел се уверете, че

той не се допира до корпуса на устройството, 
поради високата температура на корпуса.

9. УПОТРЕБА
• Преди пускане помпата трябва да се запълни с

течност и сиситемата да се обезвъздуши.
• Помпи Ego не е нужно да се обезвъздушават

ръчно, тъй като това става автоматично при
първоначален пуск на хидравличната система.
Въздухът в системата генерира шум. След кратко
време на работа шумът трябва да изчезне.

• За нормална работа трябва да се осигури мин. нал-
не на входа (виж ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА РАБОТА) 

По време на работа е нормално помпата да 
загрее или да се затопли от изпомпваната 
течност - за предотвратяване на изгаряния 
тя не трябва да се докосва!

• Отворите на помпата и корпусът на електромотора (Фиг.
3.1 детайл А) между хидравличния корпус и корпуса на 
мотора не трябва да се изолират, тъй като термичната 
изолация може да влоши охлаждането и дренирането на
кондензат от корпуса на помпения мотор.

10. НАСТРОЙКИ И РАБОТА 
10.1 РЕЖИМИ НА РАБОТА

7 6

1 32

5 4

1 Сегментен дисплей за стойностите
2 Цифров дисплей за стойностите
3 Дисплей за единиците на избрания параметър
4 Дисплей за избрания режим
5 +    бутон
6 √    бутон
7 -    бутон
10.2 ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПОМПАТА
• При първоначално включване на помпата към 

захранването тя ще заработи с фабричните си 
настройки, т. е в автоматичен режим. 

• При всеки следващ пуск тя ще работи с последните 
настройки, зададени преди последното и изключване 

• За спиране на помпата натиснете бутон   -   и го 
задръжте за 5 секунди, докато на дисплея се появи 
OFF. След изключването на помпата знакът OFF
остава да се вижда на цифровия дисплей. 

BG
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• За да включите помпата, натиснете   -
бутона за кратко.

10.3 БУТОНИ
-   Бутон

Кратко натискане на бутон:
> За превъртане на параметрите надолу 
> За превъртане на режимите на работа надолу
> За намаляване стойностите на параметрите
Продължително натискане на бутон:
> 3 секунди, заедно със      +   = 
> 5 секунди за изключване на помпата
> 5 секунди заедно със  √   и      +   бутони за връщане 
на помпата към фабричните настройки.

√  Бутон
Кратко натискане на бутон: 
> За потвърждаване на избрана стойност 
Продължително натискане на бутон:
> 3 секунди за активиране избора на работен режим
> 5 секунди заедно с дълго натиснати         √    и      -
бутони за връщане на помпата към фабр. настройки.

+  Бутон
Кратко натискане на бутон:
> За превъртане на параметрите нагоре
> За превъртане на режимите на работа нагоре
> За увеличаване стойностите на параметрите
Продължително натискане на бутон:
> 3 секунди заедно със  -   = избор на нощен режим,
> 5 секунди заедно с      √   и      -  бутони за връщане 
на помпата към фабричните настройки.

10.4 НАСТРОЙКИ
• За превключване на режимите (без нощен режим)
задръжте   √   бутона натиснат за 3 секунди и изберете 
желания режим на помпата със    +  и   -   бутонитe. 
Потвърдете избора със   √    бутона.
• След като режимът на работа е потвърден, дисплеят 
показва параметъра за настройка (без авт. режим)
• Стойност за параметъра се задава със   +  и с    -
бутоните. Потвърждаването става с     √    бутона. 
• Нощният режим се активира/деактивира като натиснете 
бутоните      +     и     -  едновременно и задържите 3 сек.
• За преглед на стойностите на параметрите в даден 
режим на работа използвайте       +   и      -    бутоните 
(За параметри: W, m, m3/h, rpm).

11.  ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИТЕ РЕЖИМИ
Помпата може да работи в 4 различни режима. Според
системата, в която работи помпата, последната може да 
се настрои в най-подходящия режим.
Режими на помпата:
• Автоматичен режим (фабрична настройка)
• Пропорционално налягане
• Постоянно налягане
• Постоянна скорост
Всеки режим е приложим към нощния режим

A
  Автоматичен режим (фабрична настройка)

В автоматичен режим помпата автоматично задава 
работното си налягане според състоянието на 
хидравличната система. По този начин помпата 
автоматично намира оптималната работна точка. 

Режимът се препоръчва за повечето системи. Не може 
да се задават параметри, може само да се преглеждат.

 Пропорционално налягане (Фиг. 4a)
В този режим помпата постоянно регулира напора според 
дебита, като променя налягането по линейна характери-
стикака в целия работен диапазон. Стойността, която 
трябва да се зададе (Hset на чертежа), отговаря на 
максималното налягане при макс. мощност; при дебит 0 
налягането ще е равно на 50% от зададеното (Hset/2).  
Между тези две стойности налягането ще се променя 
линейно по отношение на дебита. 

 избор на нощен режим В този режим може да се задава само налягането на 
помпата (Hset на чертежа); останалите параметри могат 
само да се преглеждат.

 Постоянно налягане (Фиг. 4b)
В този режим помпата поддържа текущо зададеното 
налягане (Hset на чертежа) постоянно, независимо от 
потреблението на системата (от дебит 0 до максималната 
мощност, в която точка налягането започва да спада). В 
режим на постоянно налягане може да се настрои само 
налягането (Hset на чертежа), което помпата ще поддържа 
постоянно. Останалите параметри може само да се 
преглеждат.

 Постоянна скорост (Фиг. 4c)
В този режим помпата поддържа зададената скорост 
постоянна (RPMset на чертежа). Това значи, че може да се 
задава само скоростта, поддържана от помпата  постоянна; 
останалите параметри може само да се преглеждат.

 Нощен режим 
"Нощен режим" не е самостоятелен режим; той може да 
се активира само в комбинация с един от посочените по-
горе режими.
Когато работи в нощен режим, помпата автоматично 
превключва между кривата на избрания режим на работа 
към кривата на нощен режим. Превключването към 
нощен режим зависи от температурата на флуида в 
системата: когато помпата разпознае, че температурата 
на флуида е спаднала с 15-20C° (за около 2 часа), 
иконката започва да мига и помпата преминава в кривата 
за нощен режим. Когато температурата на флуида отново 
се повиши, иконката спира да мига и помпата преминава 
към работната крива на избрания режим на работа.
При нощен режим помпата автоматично преминава към 
по-малък напор и по-малък дебит, като по този начин 
осигурява значителна икономия на енергия през нощта. 

12. СДВОЕНИ ПОМПИ
Основната цел при сдвоените помпи е постигане на 
непрекъсната работа , ако една от помпите откаже. По време 
на нормална работа е активна само една помпа, докато 
другата е в състояние на готовност. 

12.1 Сдвоени помпи с комуникационен модул 
(Ego TC Slim)
Сдвоените помпи с комуникационен модул (Ego TC Slim) 
разменят състоянието си на активност веднъж на ден. 
Всяка помпа работи според своите настройки, така че 
промените на параметрите трябва да се правят и на двете 
помпи. Ако някоя помпа разпознае грешка или загуба на 
комуникация, другата заработва след по-малко от 15 
секунди. Общият хидравличен корпус е оборудван с 
превключваща клапа, която се отваря в зависимост от
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дебита и двете помпени глави, независимо свързани към 
електрическата мрежа. Такава работа е възможна само за 
модели “Ego TC Slim” и ако двете помпи са взаимно 
свързани с "кръстосващ" мрежов кабел. Това е 
фабрично зададена работа за всички “Ego TC Slim” 
помпи.  

13.  ВРЪЩАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ За 
възстановяване на фабричните настройки на помпата 
натиснете и задръжте всичките три бутона за 5 секунди. 
На помпата ще се зададе автоматичен режим на работа. 
Зададените по-рано стойности за налягането и скоростта 
ще бъдат изтрити.

14.  ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ
Контролирайте често инсталацията, за да елиминирате 
смущаващите фактори като пясък, варовик и т.н. 
Поддържайте ефективни подлежащите на повреди части 
(клапани, филтри, детектори и защити). За дейностите 
винаги викайте квалифицирани техници. 
При продължително бездействие периодично пускайте 
електрическата помпа. Смяна на захранващия кабел и 
всякаква друга поддръжка трябва да се изпълняват само от 
сервизния център. 

15. ДЕПОНИРАНЕ 
След демонтиране на електрическите помпи и за тяхното 
депониране, спазвайте стриктно законите във вашата 
страна. 
Потребителят е отговорен за депонирането на 
оборудването в съответни колекторски пунктове за 
рециклиране и депониране на електрическо оборудване. 
За повече информация относно колекторските пунктове 
за оборудване се свържете с местните власти за 
депониране на отпадъци или с магазина, от който сте 
закупили продукта. 

16.  ПРЕДОСТАВЕНА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема за монтаж+.

17. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ
В случай на повреда, на екрана на дисплея ще се появи
грешката, която я е причинила. Грешките се идентифи-
цират по следния начин:

E X  Y
ГРУПА ГРЕШКИ СЕРВИЗЕН КОД

Група 
грешки (X)

Описание
на грешка

Възможна причина
и отстраняване

4 Грешка в
електроника

Установена е грешка в 
електрониката. Помпата все 
още може да работи, но се 

нуждае от сервиз.

5
Повреда в

мотор/статор

Може да е повредена намотка 
на мотора. Помпата има 

нужда от сервиз.

Сервизният код е предназначен само за сервизен 
персонал. 

Ако помпата не реагира, изключете и отново включете 
захранването от електрическата мрежа.

18. КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ
18.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Ръководството съдържа само основна информация 
относно монтажа на модула и безопасността. Още 
документация за продукта можете да намерите в 
нашия уебсайт на следния адрес:
http://www.ebaraeurope.com/php/eng/prodotti/
Или чрез QR кода:

18.2. ПРИЛОЖЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандартно комуникационният модул се доставя със 
сдвоените помпи (модели “Ego TC slim”), но може да 
се добави по-късно към всеки единичен “Ego slim” 
модел. 
Модулът включва:
- Ethernet връзка
- Modbus RTU връзка
- 0-10V външно регулиране
- 3 цифрови входа
- 1 релеен изход

18.3. ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ
Електрическото свързване и защитите трябва да се 
изпълнят съгласно местните норми.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Преди свързване или монтиране на модула

изключете захранващото напрежение.
• Проводниците трябва да се прокарат така, че да 

не пресичат средната бариера. 
• Кабелът за релето (NO, C, NC) трябва да се 

изолира от всички други проводници чрез усилена 
изолация. Външният слой на кабела не трябва да 
се заголва повече от 15 mm.

18.4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Околна температура: 0 до 40°C
Околна влажност: < 95% относителна, без конденз.

Група 
грешки (X)

Описание 
на грешка

Възможна причина
и отстраняване

1 Установен 
малък товар

В помпата няма флуид. Проверете 
дали има флуид в системата.

2
Претоварване

на мотора

Голямо токово натоварване или 
блокирал ротор. Ако проблемът 

продължава, проверете дали 
роторът се върти свободно.

3
Моторът е 
прекалено 

горещ

Моторът е превишил 
допустимата температура и е 
спрял, за да се охлади. След 

като се охлади, той ще се 
рестартира автоматично.
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ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛА)

съгласно Директива 2006/42/ЕС Анекс II A

Производител

ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ

Тип

Директиви
Директива за Машини 2006/42/ЕС

Директива за Ниско Напрежение 2014/35/ЕС

Директива за Електромагнитна 
Съвместимост 2014/30/ЕС

Директива ErP 2009/125/ЕС

Рег. n.641/2019

Стандарти

ПРИЛОЖИМИ СТАНДАРТИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние,

Длъжност: Управляващ Директор

Подписал:

декларираме на своя отговорност, че всички 
споменати по-горе продукти отговарят на всички 
Директиви и Норми, посочени в тази декларация.

Отговорното лице за управление 
на техническия файл е R&D 
мениджърът на EBARA PUMPS 
EUROPE

адрес на завода:

ПРИЛОЖИМИ ДИРЕКТИВИ
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