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1 Wprowadzenie

Szanowni Klienci.

Cieszymy si  bardzo, e zdecydowali si  Pa stwo na 
zakup produktu naszej firmy. Nabyli Pa stwo wyrób, 
który zosta  wyprodukowany w oparciu o aktualny stan 
techniki. Przed pierwszym uruchomieniem prosimy o 
dok adne przeczytanie niniejszej instrukcji obs ugi i 
konserwacji. Tylko wtedy zagwarantowane jest 
bezpieczne i ekonomiczne u ytkowanie urz dzenia.

Niniejsza dokumentacja zawiera wszystkie potrzebne 
informacje dotycz ce wyrobu, gwarantuj ce pe ne
wykorzystanie mo liwo ci urz dzenia zgodnie z jego 
przeznaczeniem. Oprócz tego znajd  Pa stwo
po yteczne informacje, które pomog  Pa stwu
zidentyfikowa  gro ce niebezpiecze stwa, obni y
koszty napraw i przestojów oraz podwy szy
niezawodno  i trwa o  urz dzenia.

Przed uruchomieniem urz dzenia nale y generalnie 
spe ni  wszystkie przepisy bezpiecze stwa oraz 
zalecenia producenta. Niniejsza instrukcja obs ugi i 
konserwacji uzupe nia i / lub rozszerza obowi zuj ce
krajowe przepisy BHP. Instrukcja musi by  w ka dej
chwili dost pny dla personelu obs uguj cego w 
miejscu eksploatacji urz dzenia.

1.1 O tym dokumencie

J zykiem oryginalnej instrukcji obs ugi jest j zyk
niemiecki. Wszystkie inne wersje j zykowe instrukcji 
stanowi  t umaczenia oryginalnej instrukcji obs ugi.

Kopia deklaracji zgodno ci WE stanowi sk adnik
niniejszej instrukcji obs ugi.

Deklaracja traci wa no  w razie wprowadzenia 
nieuzgodnionych z nami zmian wymienionych w niej 
typów konstrukcji.

1.2 Struktura instrukcji

Instrukcja dzieli si  na kilka rozdzia ów. Ka dy rozdzia
opatrzony jest tytu em, który informuje o zawarto ci
rozdzia u.

Spis tre ci s u y jednocze nie jako pomoc w orientacji, 
gdy  wszystkie wa ne akapity instrukcji opatrzone s
nag ówkami.

Wszystkie wa ne zalecenia i wskazówki 
bezpiecze stwa s  specjalnie zaznaczone. 
Szczegó owe informacje dotycz ce struktury tekstu 
niniejszej instrukcji zamieszczone s  w rozdziale 2 
"Bezpiecze stwo".

1.3 Kwalifikacje personelu

Ca y personel obs uguj cy produkt musi posiada
odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac, np. 
prace elektryczne mog  by  wykonywane wy cznie
przez wykwalifikowanego i autoryzowanego elektryka. 
Personel obs uguj cy urz dzenie musi by  pe noletni.

Personel obs ugi i konserwacji musi przestrzega
dodatkowo krajowych przepisów bhp.

Nale y zapewni , aby personel przeczyta  i zrozumia
informacje podane w niniejszej instrukcji obs ugi i 

konserwacji; w razie potrzeby nale y zamówi  u 
producenta instrukcj  w innym j zyku.

Ten produkt nie jest przeznaczony do u ytkowania
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczon  sprawno ci
fizyczn , zmys ow  lub umys ow  b d  nie 
dysponuj cych odpowiedni  wiedz  i/lub 
do wiadczeniem, chyba e osoby te b d  stale 
nadzorowane przez w a ciwych opiekunów i otrzymaj
od nich wskazówki co do sposobu u ytkowania
produktu.

Dzieci musz  by  pilnowane, w celu zapewnienia, e
nie b d  si  bawi  produktem.

1.4 Stosowane skróty i terminologia

W niniejszej instrukcji obs ugi i konserwacji stosowane 
s  ró ne skróty i terminy fachowe.

1.4.1 Skróty

• dot. = dotycz cy
• ok. = oko o
• tzn. = to znaczy
• ew. = ewentualnie
• w cz. = w cznie
• min. = co najmniej, przynajmniej
• maks. = maksymalnie, maksimum
• ew. = ewentualnie
• itd. = i tak dalej
• i in. = i inne
• np. = na przyk ad

1.4.2 Termin

Suchobieg

Urz dzenie pracuje na pe nych obrotach, brakuje 
jednak przenoszonej cieczy. Nale y bezwzgl dnie
unika  suchobiegu, ewentualnie nale y zainstalowa
odpowiednie urz dzenie zabezpieczaj ce!

Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Zabezpieczenie przed suchobiegiem ma zapewni
automatyczne wy czenie urz dzenia, gdy osi gni to
minimalny poziom pokrycia wod . Zabezpieczenie 
takie zapewnia monta  wy cznika p ywakowego.

Sterowanie w funkcji poziomu

Sterowanie w funkcji poziomu powinno w cza  i 
wy cza  produkt automatycznie przy ró nych
nape nieniach. Zabezpieczenie takie zapewnia monta
jednego lub dwóch wy czników p ywakowych.

1.5 Rysunki i ilustracje

Zamieszczone rysunki s  zarówno uproszczonymi 
rysunkami, jak i oryginalnymi rysunkami produktów. 
Zmusza nas do tego ró norodno  naszej oferty 
produkcyjnej i wielko ci urz dze , skonstruowanych na 
zasadzie systemu modu owego. Dok adne rysunki, 
ilustracje i wymiary znajduj  si  na zwymiarowanym 
rysunku, planie projektowym i / lub schemacie 
monta owym.
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1.6 Prawa autorskie

Prawa autorskie do niniejszego podr cznika obs ugi i 
konserwacji pozostaj  w asno ci  producenta. 
Niniejszy podr cznik obs ugi i konserwacji 
przeznaczony jest dla personelu monta u, obs ugi i 
konserwacji. Zawiera on przepisy i rysunki techniczne, 
które nie mog  by , ani w ca o ci ani cz ciowo,
powielane, rozpowszechniane lub wykorzystywane 
bez zezwolenia w celach konkurencji lub udost pniane
osobom trzecim.

1.7 Zastrze enie zmian

Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do 
przeprowadzania zmian technicznych na urz dzeniach
i / lub montowanych cz ciach. Niniejszy podr cznik
obs ugi i konserwacji dotyczy wymienionego na stronie 
tytu owej produktu.

1.8 Gwarancja

Rozdzia  ten zawiera ogólne informacje dotycz ce
gwarancji. Uzgodnienia zawarte w ramach umowy 
maj  zawsze pierwsze stwo, i niniejszy rozdzia  ich nie 
narusza!

Producent zobowi zuje si  do usuni cia wszystkich 
wad stwierdzonych na sprzedanych przez niego 
urz dzeniach, je eli spe nione zostan  nast puj ce
warunki:

1.8.1 Ogólne informacje

• Reklamacja dotyczy wady jako ci materia u, produkcji 
i/lub konstrukcji.

• Wady zostan  zg oszone pisemnie producentowi w 
okresie obowi zywania gwarancji.

• Produkt by  stosowany tylko w warunkach zgodnych z 
przeznaczeniem.

• Wszystkie urz dzenia zabezpieczaj ce i kontrolne 
zosta y zainstalowane i sprawdzone przez 
wykwalifikowany i autoryzowany personel.

1.8.2 Okres gwarancji

Okres gwarancji wynosi, o ile nie uzgodniono inaczej, 
12 miesi cy od uruchomienia, wzgl dnie maksymalnie 
18 miesi cy od daty dostawy. Inne uzgodnienia musz
zosta  sformu owane pisemnie w potwierdzeniu 
zamówienia. Potwierdzenie zamówienia obowi zuje do 
ko ca okresu gwarancji na urz dzenie.

1.8.3 Cz ci zamienne, dozbrojenia i przezbrojenia

W przypadku napraw, wymiany oraz dozbroje  i 
przezbroje  dozwolone jest u ywanie wy cznie
oryginalnych cz ci zamiennych producenta. Jedynie 
one gwarantuj  najwy sz  trwa o  i bezpiecze stwo.
Cz ci te zosta y skonstruowane specjalnie dla 
naszych urz dze . Samowolne dokonywanie dozbroje
i przezbroje  lub stosowanie nieoryginalnych cz ci
zamiennych mo e prowadzi  do powa nego
uszkodzenia urz dzenia i/lub ci kich obra e  cia a
personelu.

1.8.4 Konserwacja

Nale y regularnie przeprowadza  wymagane czynno ci
konserwacyjne i przegl dowe. Prace te mo e
wykonywa  wy cznie przeszkolony, wykwalifikowany 
i autoryzowany personel. Prace konserwacyjne nie 
wymienione w niniejszej instrukcji obs ugi i 
konserwacji oraz wszelkie czynno ci naprawcze mog
by  przeprowadzane wy cznie przez producenta i 
autoryzowane przez niego warsztaty serwisowe.

1.8.5 Szkody stwierdzone na urz dzeniu

Szkody i awarie zagra aj ce bezpiecze stwu musz
by  niezw ocznie i prawid owo usuni te przez 
wykwalifikowany personel. Urz dzenie wolno 
eksploatowa  tylko w nienagannym stanie 
technicznym. W okresie obowi zywania gwarancji 
napraw  urz dzenia mo e przeprowadza  wy cznie
producent i/lub autoryzowany warsztat serwisowy! 
Producent mo e te  zleci  u ytkownikowi przes anie
uszkodzonego urz dzenia do swej fabryki w celu 
przeprowadzenia kontroli!

1.8.6 Wy czenie odpowiedzialno ci

Nie udzielamy gwarancji ani nie ponosimy 
odpowiedzialno ci za szkody na urz dzeniu, które s
spowodowane jednym lub wieloma czynnikami 
wymienionymi ni ej:

• nieprawid owe zaprojektowanie przez nas produktu w 
wyniku niew a ciwych i/lub b dnych informacji 
podanych przez u ytkownika lub zleceniodawc ,

• nieprzestrzeganie wskazówek bezpiecze stwa,
przepisów i wymaga , które obowi zuj  zgodnie z 
prawem niemieckim i niniejsz  instrukcj  obs ugi i 
konserwacji,

• nieprawid owe przechowywanie i transport
• nieprawid owy monta /demonta ,
• niew a ciwa konserwacja,
• niew a ciwa naprawa,
• niew a ciwe pod o e lub nieprawid owo wykonane 

prace budowlane,
• czynniki chemiczne, elektrochemiczne i elektryczne,
• zu ycie.

Niniejszym wyklucza si  równie  wszelk
odpowiedzialno  producenta za szkody osobowe, 
rzeczowe i/lub maj tkowe.

2 Bezpiecze stwo

W rozdziale tym wymienione s  wszystkie 
obowi zuj ce wskazówki bezpiecze stwa i zalecenia 
techniczne. W pozosta ych rozdzia ach zawarte s
oprócz tego szczególne wskazówki beziecze stwa i 
zalecenia techniczne. Podczas ró nych faz eksploatacji 
urz dzenia (monta , obs uga, konserwacja, transport, 
itp.) nale y uwzgl dni  i stosowa  si  do wszystkich 
wskazówek i zalece ! U ytkownik jest odpowiedzialny 
za przestrzeganie przez ca y personel wymienionych 
wskazówek i przepisów.

2.1 Zalecenia i wskazówki bezpiecze stwa

W niniejszej instrukcji stosowane s  zalecenia i 
wskazówki bezpiecze stwa dotycz ce zapobiegania 
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szkodom rzeczowym i obra eniom cia a personelu. W 
celu jednoznacznego rozró nienia przez personel, 
zalecenia i wskazówki bezpiecze stwa przedstawiane 
s  w tek cie nast puj co.

2.1.1 Zalecenia

Zalecenia s  drukowane wyt uszczon  czcionk  o 
wielko ci 9 pt. Zalecenia zawieraj  tekst, który odnosi 
si  do wcze niejszego tekstu lub okre lonych akapitów 
rozdzia u lub rozwija krótkie zalecenia.

Przyk ad:
W przypadku urz dze  z atestowan  os on
przeciwwybuchow  Ex nale y uwzgl dni  te
rozdzia  "Os ona przeciwwybuchowa Ex wg
standardu..."!

2.1.2 Wskazówki bezpiecze stwa

Wskazówki bezpiecze stwa s  przesuni te o 5 mm od 
marginesu i wydrukowane wyt uszczon  czcionk  o 
wielko ci 12 pt. Wskazówki odnosz ce si  tylko do 
szkód rzeczowych s  wydrukowane szar  czcionk .

Wskazówki odnosz ce si  do obra e  cia a personelu 
s  wydrukowane czarn  czcionk  i wyst puj  zawsze 
wraz z symbolem zagro enia. Jako znaki 
bezpiecze stwa stosowane s  znaki zagro enia,
zakazu lub nakazu.
Przyk ad:

Znaki stosowane jako symbole bezpiecze stwa
odpowiadaj  ogólnie obowi zuj cym dyrektywom i 
przepisom, np. DIN, ANSI.

Ka da wskazówka bezpiecze stwa rozpoczyna si  od 
nast puj cych s ów sygna owych:

Wskazówki bezpiecze stwa poprzedza s owo
sygna owe i nazwa zagro enia, nast pnie podane jest 

ród o zagro enia i mo liwe skutki, a na ko cu
zamieszczone s  informacje dotycz ce zapobiegania 
niebezpiecze stwu.

Przyk ad:
Ostrze enie przed wiruj cymi cz ciami!
Obracaj cy si  wirnik mo e spowodowa
zgniecenie lub odci cie ko czyn. Wy czy
urz dzenie i poczeka  do zatrzymania si mig a.

2.2 Ogólne zasady bezpiecze stwa

• Monta  lub demonta  produktu w zbiornikach i 
studzienkach nie mo e by  wykonywany przez jedn
osob . Zawsze musi by  przy tym obecna druga osoba.

• Wszelkie prace (monta , demonta , konserwacja, 
instalacja) wolno przeprowadza  tylko przy 
wy czonym urz dzeniu. Nale y od czy  urz dzenie
od sieci zasilania elektrycznego i zabezpieczy  przed 
niezamierzonym za czeniem. Wszystkie wiruj ce
cz ci musz  by  zatrzymane.

• Obs uguj cy urz dzenie jest zobowi zany natychmiast 
zg asza  swojemu prze o onemu ka de wyst puj ce
uszkodzenie lub nieprawid owo ci.

• Bezwzgl dnie wymagane jest natychmiastowe 
unieruchomienie urz dzenia przez obs uguj cego w 
przypadku wyst pienia nieprawid owo ci
zagra aj cych bezpiecze stwu pracy. Nale  do nich:
• awaria urz dze  zabezpieczaj cych i/lub 

kontrolnych,
• uszkodzenie zasadniczych cz ci urz dzenia,
• uszkodzenie urz dze , przewodów oraz izolacji 

elektrycznych.
• Narz dzia oraz inne przedmioty nale y przechowywa

wy cznie w przeznaczonych do tego miejscach w celu 
zapewnienia bezpiecznej obs ugi.

• Przy pracach w zamkni tych pomieszczeniach nale y
zapewni  dostateczn  wentylacj .

• Podczas prac spawalniczych i/lub prac przy 
urz dzeniach elektrycznych nale y si  upewni , czy nie 
istnieje niebezpiecze stwo wybuchu.

• Zasadniczo wolno stosowa  tylko takie elementy 
mocuj ce, które zosta y ustawowo jako takie okre lone
i otrzyma y certyfikat dopuszczaj cy do u ytku.

• Zawiesia nale y dostosowa  do odno nych warunków 
(warunki atmosferyczne, rodzaj zaczepu, obci enie
itp.) i starannie przechowywa .

• Mobilne urz dzenia robocze s u ce do podnoszenia 
adunków nale y tak stosowa , aby zapewniona by a

ich stateczno  podczas pracy.
• Podczas wykonywania prac przy u yciu ruchomych 

rodków roboczych s u cych do podnoszenia 
swobodnie wisz cych ci arów, nale y podj  dzia ania
zapobiegaj ce ich przewróceniu, przesuni ciu,
osuni ciu itp.

• Nale y podj  dzia ania zapobiegaj ce przebywaniu 
personelu pod wisz cymi ci arami. Zabrania si
równie  przemieszczania wisz cych ci arów nad 
stanowiskami pracy, na których przebywa personel.

• Podczas stosowania ruchomych urz dze  roboczych 
do podnoszenia ci arów nale y, w razie konieczno ci
(np. ograniczone pole widzenia), przydzieli  drug
osob  do koordynacji.

• Podnoszony adunek musi by  w taki sposób 
transportowany, aby w razie zaniku zasilania 

Symbol zagro enia: ogólne niebezpiecze stwo

Symbol zagro enia, np. pr d elektryczny

Symbol zakazu: np. zakaz wst pu!

Symbol nakazu: np. nakaz noszenia rodków ochrony 
osobistej

S owo
sygna owe

Znaczenie

Niebezpiecze s
two

Mo liwo  wyst pienia ci kich obra e
cia a lub mierci osób!

Ostrze enie
Mo liwo  wyst pienia ci kich obra e
cia a!

Uwaga Mo liwo  wyst pienia obra e  cia a!

Uwaga
(wskazówka
bez symbolu)

Mo liwo  wyst pienia powa nych szkód 
rzeczowych lub ca kowitego uszkodzenia 
urz dzenia!
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elektrycznego nikt nie zosta  poszkodowany. Ponadto 
prace prowadzone na wolnym powietrzu nale y
przerwa  w razie pogorszenia si  warunków 
pogodowych.
Nale y ci le przestrzega  tych zalece .
Nieprzestrzeganie mo e prowadzi  do obra e
cia a i/lub powa nych szkód rzeczowych.

2.3 Zastosowane dyrektywy

Nasze produkty podlegaj
• ró nym dyrektywom WE,
• ró nym normom zharmonizowanym
• oraz ró nym normom krajowym.

Dok adne informacje dotycz ce zastosowanych 
dyrektyw i norm zawarte s  w deklaracji zgodno ci z 
normami WE.

Podczas eksploatacji, monta u i demonta u urz dzenia
zak ada si  dodatkowo przestrzeganie ró nych
przepisów krajowych. Nale  do nich np. przepisy 
bezpiecze stwa i higieny pracy, przepisy 
elektrotechniczne, ustawa o bezpiecze stwie
urz dze  i in.

2.4 Oznakowanie znakiem CE

Znak CE jest umieszczony w pobli u lub na tabliczce 
znamionowej. Tabliczka znamionowa umieszczona jest 
na korpusie silnika lub ramie.

Informacja o zgodno ci produktów z certyfikatem 
FM

Produkt zosta  zaprojektowany i wytworzony zgodnie z 
odno nymi dyrektywami produktowymi WE, których 
wymagania musz  by  spe niane przez wyroby 
wprowadzane do obrotu na obszarze WE.

Tym samym produkt spe nia odnosz ce si  do niego 
ogólne wymagania w zakresie bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia europejskiego prawa wspólnotowego 
oraz wymagania odno nych opublikowanych norm 
europejskich oraz uznawanych na wiecie norm 
niemieckich.

Poniewa  ten produkt nie jest przeznaczony do 
wprowadzania do obrotu na obszarze WE, nie jest 
oznakowany znakiem CE. Tym samym jego 
wprowadzanie do obrotu na obszarze WE jest 
niedozwolone.

2.5 Prace elektryczne

Nasze urz dzenia elektryczne zasilane s  pr dem
zmiennym lub przemys owym pr dem energetycznym. 
Nale y przestrzega  miejscowych przepisów (np. VDE 
0100). Pod czenie nale y wykona  wed ug rozdzia u:

”Pod czenie elektryczne”. Nale y ci le stosowa  si
do danych technicznych!
Je eli produkt zosta  wy czony przez
urz dzenie zabezpieczaj ce, wolno go ponownie
w czy  dopiero po usuni ciu usterki.

2.6 Pod czenie elektryczne

Obs uguj cy musi zosta  poinstruowany na temat 
instalacji elektrycznej urz dzenia oraz mo liwo ci
od czania. Wskazane jest zainstalowanie wy cznika
ochronnego pr dowego (FI).

Nale y przestrzega  obowi zuj cych dyrektyw, norm i 
przepisów krajowych oraz zalece  lokalnego zak adu
energetycznego.

Przy pod czaniu produktu do rozdzielnicy 
elektrycznej, szczególnie w razie zastosowania 
urz dze  elektronicznych, jak urz dzenie do do 
agodnego rozruchu czy przetwornice cz stotliwo ci,

nale y przestrzega  przepisów producentów 
sterowników w celu zachowania kompatybilno ci
elektromagnetycznej (EMC). Ewentualnie mo e by
konieczne specjalne ekranowanie dla przewodów 
energetycznych i steruj cych (np.: specjalne kable itd.).
Pod czenia dokona  mo na tylko wtedy, gdy
przyrz dy steruj ce odpowiadaj
zharmonizowanym normom UE. Telefony
komórkowe mog  wywo a  zak ócenia w pracy
urz dzenia.

2.7 Uziemienie

Nasze produkty (agregat wraz z urz dzeniami
zabezpieczaj cymi, stanowiskiem obs ugi,
podno nikiem pomocniczym) musz  by  zawsze 
uziemione. W przypadku mo liwo ci bezpo redniego
kontaktu osób z produktem i czynnikiem roboczym 
(np. na budowach) uziemione przy cze elektryczne 

Niebezpiecze stwo pora enia pr dem
elektrycznym!
Nieprawid owe post powanie z pr dem podczas
prac elektrycznych grozi mierci ! Prace
elektryczne mog  by  wykonywane wy cznie
przez wykwalifikowanego i autoryzowanego
elektryka.

Chroni  przed wilgoci !
Przenikaj ca wilgo  mo e trwale uszkodzi
przewody. Ko cówek kabli nie zanurza  w
pompowanej cieczy ani innych p ynach.
Niewykorzystane y y musz  by  zaizolowane!

Ostrze enie przed promieniowaniem
elektromagnetycznym!
Promieniowanie elektromagnetyczne stanowi
niebezpiecze stwo dla ycia osób nosz cych
rozruszniki serca. Nale y odpowiednio
oznakowa  urz dzenie i poinstruowa  osoby
nosz ce rozruszniki serca!
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nale y dodatkowo jeszcze zabezpieczy  wy cznikiem
ochronnym pr dowym.
Zgodnie z obowi zuj cymi normami urz dzenia
elektryczne odpowiadaj  klasie ochrony silników
IP 68.

2.8 Urz dzenia zabezpieczaj ce i kontrolne

Nasze wyroby s  wyposa one w ró ne urz dzenia
zabezpieczaj ce i kontrolne. S  to np. sita ss ce,
czujniki temperatury, kontrola komory uszczelniajcej 
itp. Nie wolno demontowa , wzgl. wy cza  tych 
urz dze .

Takie urz dzenia jak np. czujniki temperatury, 
wy czniki p ywakowe itd., musz  zosta  przed 
uruchomieniem zainstalowane i sprawdzone przez 
wykwalifikowanego i autoryzowanego elektryka. 
Nale y pami ta , e prawid owe dzia anie niektórych 
urz dze  wymaga u ycia przyrz du rozdzielczego, np. 
termistora PTC B i czujnika PT100. Odpowiedni 
przyrz d steruj cy mo na zamówi  u producenta lub 
autoryzowanego elektryka.
Personel musi zosta  pouczony co do dzia ania i
obs ugi stosowanych urz dze .

2.9 Post powanie podczas pracy

Podczas pracy nale y przestrzega  obowi zuj cych w 
miejscu eksploatacji przepisów bhp i obs ugi urz dze
elektrycznych. W celu zapewnienia bezpiecznego 
przebiegu procesów pracy u ytkownik jest 
zobowi zany do przeprowadzenia odpowiedniego 
podzia u czynno ci wykonywanych przez personel. 
Wszystkie osoby wchodz ce w sk ad personelu 
odpowiadaj  za przestrzeganie przepisów.

Podczas pracy urz dzenia niektóre jego cz ci (wirnik, 
mig o) obracaj  si  celem pompowania cieczy. 

Niektóre substancje zawarte w przenoszonych 
cieczach mog  powodowa  powstawanie na tych 
cz ciach bardzo ostrych kraw dzi.

2.10 Praca w rodowisku zagro onym wybuchem

Urz dzenia oznaczone znakiem Ex nadaj  si  do 
stosowania w atmosferze zagro onej wybuchem. Aby 
umo liwi  prac  w takim rodowisku, urz dzenia
musz  spe nia  okre lone dyrektywy. Równie
u ytkownik musi przestrzega  okre lonych zasad 
post powania i przepisów.

Produkty dopuszczone do eksploatacji w atmosferze 
zagro onej wybuchem s  oznaczane w nast puj cy
sposób.

• Na tabliczce znamionowej musi by  umieszczony 
symbol „Ex“!

• Na tabliczce znamionowej s  zamieszczone dane dot. 
klasyfikacji Ex i numer certyfikatu Ex.
W razie eksploatacji w atmosferze zagro onej
wybuchem nale y przestrzega  tak e
dotycz cych zabezpieczenia
przeciwwybuchowego wskazówek zawartych w
kolejnych rozdzia ach!

2.11 Pompowane ciecze

Ró ne ciecze charakteryzuj  si  odmiennymi 
w a ciwo ciami pod wzgl dem sk adu chemicznego, 
agresywno ci, w a ciwo ci ciernych, zawarto ci cia
sta ych i wielu innych czynników. Nasze urz dzenia
nadaj  si  generalnie do wielu zastosowa . Nale y
pami ta , i  zmiana g sto ci, lepko ci i sk adu
chemicznego pompowanej cieczy mo e spowodowa
zmian  wiele parametrów technicznych produktu.

Ró ne ciecze wymagaj  stosowania odmiennych 
materia ów i kszta tów mig a. Dok adne informacje o 
warunkach pracy podane w zamówieniu umo liwiaj
nam lepsze dostosowanie urz dzenia do 
indywidualnych potrzeb. W razie zmian w rodowisku
pracy lub pompowanej cieczy prosimy o niezw oczne
poinformowanie nas w celu dostosowania urz dzenia
do nowych warunków eksploatacyjnych.

W przypadku zmiany rodowiska pracy urz dzenia
nale y uwzgl dni  wymienione ni ej aspekty:

• Produkty do t oczenia wody brudnej i cieków nie 
mog  by  u ywane do t oczenia wody pitnej. 
Zastosowane materia y nie maj  dopuszczenia do 
kontaktu z wod  pitn .

• Produkty pracuj ce w wodzie brudnej i/lub ciekach
nale y dok adnie wyczy ci  przed u yciem w innych 
czynnikach.

• Produkty, które by y u ywane do t oczenia cieczy 
szkodliwych dla zdrowia nale y zawsze odkazi  przed 
zmian  czynnika roboczego. Ponadto nale y wyja ni
zasadnicz  kwesti , czy urz dzenie mo e by
eksploatowane w rodowisku innych cieczy.

• W produktach, w których stosowany jest smar lub p yn
ch odz cy (np. olej), w razie uszkodzenia uszczelnienia 
lizgowego mo e on przedosta  si  do pompowanych 

cieczy.

Uwaga!
Produkt nie mo e pracowa , je eli urz dzenia
zabezpieczaj ce i kontrolne zosta y w
niedozwolony sposób zdemontowane, s
uszkodzone lub nie dzia aj !

Ostrze enie przed wiruj cymi cz ciami!
Obracaj ce si  cz ci mog  spowodowa
zgniecenie lub odci cie ko czyn. Podczas pracy
nie wk ada  r k w instalacj  hydrauliczn  ani w
cz ci obrotowe. Przed pracami konserwacyjno-
remontowymi wy czy  produkt i poczeka  do
zatrzymania si  wiruj cych cz ci!

Zagro enie wskutek zastosowania osprz tu bez
certyfikatu Ex!
W razie eksploatacji produktów z certyfikatem
Ex w atmosferze zagro onej wybuchem tak e
osprz t musi by  dopuszczony do takiego
zastosowania! Przed rozpocz ciem u ytkowania
sprawd , czy wszystkie elementy osprz tu
posiadaj  dopuszczenia zgodne z dyrektywami.

Zagro enie materia ami wybuchowymi!
Pompowanie czynników wybuchowych (np.
benzyna, nafta itd.) jest surowo wzbronione.
Nasze urz dzenia nie s  przystosowane do
pompowania takich cieczy!
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2.12 Ci nienie akustyczne

Produkt, w zale no ci od wielko ci i mocy (kW), 
wytwarza podczas eksploatacji ci nienie akustyczne o 
warto ci od ok. 70 dB (A) do 110 dB (A).

Rzeczywista warto  ci nienia akustycznego jest 
jednak zale na od wielu czynników. Nale  do nich np. 
sposób monta u, rodzaj ustawienia (na mokro, na 
sucho, w wersji przeno nej), zamocowanie osprz tu
(np. urz dzenie wieszarowe) oraz ruroci g,
znamionowy punkt pracy, g boko  zanurzenia i inne.

Zalecamy u ytkownikowi dokonanie dodatkowego 
pomiaru w miejscu pracy, gdy urz dzenie pracuje w 
swym punkcie znamionowym oraz przy zachowaniu 
wszystkich warunków eksploatacji.

3 Transport i przechowywanie

3.1 Dostawa

Natychmiast po dostarczeniu przesy ki nale y
skontrolowa , czy jest ona kompletna i nieuszkodzona. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych usterek 
nale y jeszcze w dniu dostawy powiadomi  firm
transportow  lub producenta, gdy  w przeciwnym 
razie pó niejsze roszczenia nie b d  mog y by
uwzgl dnione. Ewentualne szkody musz  by
odnotowane w dokumentacji dostawczej lub 
przewozowej.

3.2 Transport

Do transportu nale y stosowa  wy cznie
przewidziane do tego i atestowane rodki
transportowe i mocuj ce oraz urawiki. Musz  one 
posiada  dostateczn  no no , aby zapewni
bezpieczny transport urz dzenia. W razie u ycia
a cuchów nale y je zabezpieczy  przed zsuni ciem.

Personel wykonuj cy te prace musi posiada
odpowiednie kwalifikacje i przestrzega
obowi zuj cych krajowych przepisów bezpiecze stwa.

Urz dzenia dostarczane s  przez producenta lub 
poddostawc  w odpowiednim opakowaniu. Wyklucza 
ono w normalnych warunkach mo liwo  uszkodzenia 
podczas transportu i przechowywania. W przypadku 
cz stych zmian miejsca eksploatacji urz dzenia
zalecamy staranne przechowywanie opakowania do 
ponownego u ycia.

3.3 Przechowywanie

Nowo dostarczone urz dzenia s  przygotowane w taki 
sposób, e mo liwe jest ich przechowywanie przez 
okres minimalnie 1 roku. W przypadku dodatkowego, 
tymczasowego sk adowania urz dzenie nale y
dok adnie wyczy ci !

Przy przechowywaniu nale y zwróci  uwag  na 
nast puj ce aspekty:

• Urz dzenie nale y ustawi  na stabilnym pod o u i 
zabezpieczy  przed przewróceniem si . Mieszad a
g binowe i pompy z p aszczem ci nieniowym nale y
przechowywa  w pozycji poziomej, natomiast pompy 
do wody brudnej, zanurzeniowe pompy ciekowe i 
pompy g binowe z silnikiem zatopionym - w pozycji 
pionowej. Pompy g binowe mo na sk adowa  równie
w pozycji poziomej. Nale y przy tym zwróci  uwag ,
aby nie uleg y one wygi ciu. W przeciwnym razie mog
wyst pi  niedozwolone napr enia wywo ane
zginaniem.

• Nasze produkty mog  by  przechowywane w 
temperaturze nie ni szej ni  -15°C. Pomieszczenie 
magazynowe musi by  suche. Zalecamy 
przechowywanie w mrozoodpornym pomieszczeniu, w 
temperaturze od 5°C do 25°C.
Urz dzenia nape nione wod  pitn  mog  by
przechowywane w mrozoodpornych
pomieszczeniach przez maksymalnie 4 tygodnie.
W przypadku d u szego sk adowania nale y je
opró ni  z wody i wysuszy .

• Urz dzenia nie wolno przechowywa  w 
pomieszczeniach, w których prowadzone s  prace 
spawalnicze, gdy  powstaj ce gazy lub 
promieniowanie atakuje pow oki i cz ci wykonane z 
elastomerów.

• W przypadku urz dze  wyposa onych w przy cze
ss ce i / lub t oczne nale y je szczelnie zamkn , aby 
zapobiec zanieczyszczeniu.

• Wszystkie elektryczne przewody zasilaj ce nale y
zabezpieczy  przed zginaniem, uszkodzeniem i 
wnikaniem wilgoci.

• Urz dzenie nale y zabezpieczy  przed bezpo rednim
promieniowaniem s onecznym, wysokimi 
temperaturami, kurzem i mrozem. Wysokie i niskie 

Uwaga: nosi  ochronniki s uchu!
Zgodnie z obowi zuj cymi ustawami i przepisami
stosowanie ochrony s uchu jest obowi zkowe od
warto ci ci nienia akustycznego wynosz cego
85 dB (A)! U ytkownik musi zadba  o to, aby
przestrzegano tego przepisu!

Chroni  przed mrozem!
W razie stosowania wody pitnej jako rodka
ch odz cego / smaruj cego, przed transportem
nale y zabezpieczy  urz dzenie przed
dzia aniem mrozu. Je eli nie jest to mo liwe,
urz dzenie nale y opró ni  i wysuszy !

Niebezpiecze stwo wywrócenia!
Nie odstawia  niezabezpieczonego urz dzenia.
Przewrócenie si  urz dzenia grozi zranieniem!

Niebezpiecze stwo pora enia pr dem
elektrycznym!
Zagro enie ycia w wyniku uszkodzenia
przewodów elektrycznych! Nale y niezw ocznie
zleci  wymian  uszkodzonych przewodów
elektrycznych wykwalifikowanemu i
autoryzowanemu elektrykowi.

Chroni  przed wilgoci !
Przenikaj ca wilgo  mo e trwale uszkodzi
przewody. Ko cówek kabli nie zanurza  w
pompowanej cieczy ani innych p ynach.
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temperatury mog  spowodowa  powa ne uszkodzenia 
migie , wirników i pow ok ochronnych!

• Wirniki lub mig a nale y regularnie obraca . Dzi ki
temu zapobiega si  zakleszczeniu o ysk i odnawia si
warstwa smaru na uszczelnieniu pier cieniem
lizgowym. W urz dzeniach wyposa onych w 

przek adnie obracanie zapobiega blokowaniu si
z bnika i powoduje odnowienie warstwy smaru na 
z bniku przek adni (zapobiega powstawaniu rdzy 
nalotowej).

• Po d u szym okresie sk adowania, przed ponownym 
uruchomieniem urz dzenie nale y oczy ci  z 
zanieczyszcze , np. osadów kurzu i oleju. Wirniki i 
mig a nale y sprawdzi , czy lekko si  obracaj , oraz 

skontrolowa  wyst powanie ewentualnych uszkodze
pow oki ochronnej obudowy.
Przed uruchomieniem nale y sprawdzi  poziom
nape nienia (oleju, p ynu silnikowego itd.)
poszczególnych produktów i ewentualnie
uzupe ni . Produkty nape niane wod  pitn
nale y nape ni  przed uruchomieniem do
maksymalnego poziomu! Informacje dotycz ce
nape nienia s  zawarte w danych technicznych!

Uszkodzone pow oki ochronne nale y
natychmiast naprawi . Tylko nieuszkodzona
pow oka spe nia sw  funkcj  ochronn !

Przestrzeganie tych zasad umo liwia przechowywanie 
urz dzenia przez d u szy okres. Nale y jednak 
uwzgl dni , e cz ci z elastomerów i pow oki
ochronne ulegaj  naturalnemu procesowi kruszenia. W 
przypadku przechowywania przez okres ponad 6 
miesi cy zalecamy ich kontrol  i ewentualn  wymian .
W takim wypadku prosimy skontaktowa  si  z 
producentem.

3.4 Przesy ka zwrotna

Produkty odsy ane do fabryki producenta musz  by
czyste i w a ciwie zapakowane. To znaczy, e produkt 
musi by  oczyszczony z zanieczyszcze  i w razie 
stosowania w cieczach szkodliwych dla zdrowia 
odpowiednio odka ony. Opakowanie musi chroni
urz dzenie przed uszkodzeniem. W razie pyta
prosimy zwróci  si  do producenta!

4 Opis produktu

Produkt jest wytwarzany z najwi ksz  staranno ci  i 
podlega sta ej kontroli jako ci. Pod warunkiem 
prawid owego zainstalowania i konserwowania 
zagwarantowana jest bezawaryjna eksploatacja.

4.1 U ytkowanie zgodne z przeznaczeniem i 
zastosowania

Pompy g binowe Wilo-Drain TP… nadaj  si  do 
t oczenia:

• cieków zawieraj cych fekalia,
• cieków komunalnych i przemys owych,
• szlamów (do 3% obj. substancji suchej),
• czystych cieczy ze studzienek, wykopów i zbiorników,
• czynników s abo alkalicznych,
• czynników z zawarto ci  chlorków maks. 5000 mg/l,
• wody morskiej do 20 °C.
• Wykonanie HD mo e by  ponadto stosowane do:

• domieszek olejów (do 20% obj.),
• domieszek kwasów (do 10% obj., maks. 20 °C).

Dok adny przegl d czynników nadaj cych si  do 
t oczenia tymi pompami patrz wykaz czynników w 
katalogu. Do t oczenia cieków zawieraj cych
chemikalia konieczna jest zgoda firmy Wilo.

Produkt jest wytwarzany z materia ów nie
maj cych atestu KTW (do zimnej wody pitnej).
Ponadto produkt mo e by  u ywany do t oczenia
cieków. Dlatego surowo zabrania si  u ywania

produktu do t oczenia wody pitnej!

U ycie zgodne z przeznaczeniem obejmuje m.in. 
przestrzeganie niniejszej instrukcji. Wszelkie inne 
u ycie jest traktowane jako niezgodne z 
przeznaczeniem.

4.2 Budowa

Wilo-Drain TP… to zatapialna pompa g binowa do 
cieków, która mo e by  eksploatowana w pozycji 

pionowej w ustawieniu stacjonarnym i przeno nym na 
mokro oraz w ustawieniu stacjonarnym na sucho.

Rys. 1: Opis

4.2.1 Instalacja hydrauliczna

Obudowa hydrauliczna i wirnik s  wykonane z 
poliuretanu. Przy cze t oczne jest wykonane jako 
poziome przy cze ko nierzowe. W wykonaniu 
mobilnym na przy czu t ocznym przykr cony jest uk

Ostrze enie przed ostrymi kraw dziami!
Na wirnikach i mig ach mo e doj  do
powstania ostrych kraw dzi. Istnieje
niebezpiecze stwo obra e  cia a! Nale y nosi
r kawice ochronne.

Niebezpiecze stwo pora enia pr dem
elektrycznym
W razie stosowania produktu w basenach
p ywackich lub innych zbiornikach, w których
mog  przebywa  ludzie, wyst puje
niebezpiecze stwo miertelnego pora enia
elektrycznego. Nale y przestrzega
nast puj cych wskazówek.

Zastosowanie produktu jest surowo wzbronione,
je eli w zbiorniku znajduj  si  ludzie!

Je eli w zbiorniku nie ma ludzi, musz  by
zastosowane zabezpieczenia wg DIN VDE 0100-
702.46 (lub odpowiednich przepisów krajowych). 

1 Przewody 6 Wtyczka CEE

2 Uchwyt transportowy 7 Wózek transportowy

3 P aszcz ch odz cy 8 Prze cznik p ywakowy

4 Obudowa hydrauliczna 9
uk 90 ° ze z czk  sta

Storz

5 Przy cze t oczne 10
Sterownik (tylko 
TP…THW)
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90° ze sta  z czk  Storz. Stosowane s  wirniki 
jednokana owe.
Produkt nie jest samozasysaj cy, tzn. t oczony
czynnik musi dop ywa  samodzielnie.

4.2.2 Silnik

Pompa jest wyposa ona w silnik suchy z seryjnym 
wyposa eniem w odporne na zatykanie si
przep ywowe ch odzenie p aszcza. P aszcz silnika jest 
wykonany ze stali szlachetnej. Aktywne ch odzenie
umo liwia zastosowanie w stanie zanurzonym lub 
wynurzonym w trybie pracy ci g ej i przerywanej.

Ponadto silnik jest wyposa ony w kontrol  szczelno ci
(DI) i termiczn  kontrol  silnika (WSK).
Kontrola szczelno ci sygnalizuje dostanie si  wody do 
komory silnika, kontrola termiczna chroni uzwojenie 
silnika przed przegrzaniem.

Wpust kabla jest zalany mas  zalewow  i wzd u nie
wodoszczelny. Kabel ma wolne ko cówki.

W pompie TP…AM zamontowana jest wtyczka CEE.

W pompie TP…THW zamontowany jest sterownik i 
wtyczka CEE.

Nale y przy tym uwzgl dni  nast puj ce aspekty.
• Sterownik nie jest zabezpieczony przed zalaniem i 

musi by  zawsze ustawiany w suchym miejscu.
• Nale y uwzgl dni  stopie  ochrony IP wtyczki CEE.

4.2.3 Uszczelnienie

Uszczelnienie po stronie t oczonego czynnika i po 
stronie komory silnika zapewniaj  dwa pier cienie
lizgowe. Komora uszczelniaj ca mi dzy uszczelkami 
lizgowymi nape niony olejem wazelinowym do 

zastosowa  medycznych.

Opcjonalnie komora uszczelniaj ca mo e by
nape niona mieszanin  wody z glikolem.
Je eli komora rozdzielcza jest nape niona
mieszanin  wody z glikolem, konieczne jest
zabudowanie czujnika temperatury w dolnym
wsporniku o yska! W takim wypadku prosimy
skontaktowa  si  z producentem!

Podczas monta u produktu komora rozdzielcza jest 
ca kowicie wype niana olejem wazelinowym.

4.2.4 Wózek transportowy

Agregaty typu TP…AM i TP…THW s  wyposa one w 
wózek transportowy. Jest on wykonany ze stali 
szlachetnej.

Na spodniej powierzchni znajduj  si  dwa ko a z PCW. 
Dzi ki temu mo liwe jest atwe ustawienie agregatu w 
miejscu jego eksploatacji. Wózek transportowy ma 
zintegrowany schowek na kabel oraz zamocowanie do 
wy cznika p ywakowego.

4.2.5 Wy cznik p ywakowy

W pompie TP…AM wy cznik p ywakowy jest 
pod czony bezpo rednio do wtyczki CEE. W pompie 
TP…THW wy cznik p ywakowy jest pod czony do 
sterownika.

Wy cznik p ywakowy umo liwia skonfigurowanie 
sterowania w funkcji poziomu, zapewniaj cego
automatyczne w czanie i wy czanie agregatu.

4.2.6 Sterownik

Agregat TP…THW jest wyposa ony w sterownik, 
realizuj cy nast puj ce funkcje:

• kombinacje styczników do rozruchu agregatu,
• logika wysterowania wy cznika p ywakowego,
• wy cznik ochronny silnika,
• logika analizuj ca (SK 545) do przeciwprzeci eniowej

kontroli termicznej (WSK) silnika,
• logika analizuj ca (SK 545) do kontroli szczelno ci (DI),
• kontrola kolejno ci faz (SK 545).
• Agregat i wy cznik p ywakowy s  pod czone do 

skrzynki rozdzielczej zabezpieczonym przed 
skr caniem przemys owym z czem wtykowym z 
blokad .

Na p ycie czo owej sterownika znajduj  si  nast puj ce
elementy obs ugowe/wska nikowe:

• prze cznik steruj cy do ustawiania trybów pracy 
"R czny", "0" i "Automatyczny",

• zielona lampka sygnalizuj ca prac  agregatu,
• czerwona lampka sygnalizuj ca usterk .

Zabudowany sterownik nie jest zabezpieczony
przed zalaniem i musi by  zawsze ustawiany w
suchym miejscu.

4.3 Ochrona przeciwwybuchowa wg standardu 
ATEX

Silniki s  dopuszczone do pracy w atmosferach 
wybuchowych wg dyrektywy WE 94/09/WE, w których 
wymagane jest stosowanie urz dze  elektrycznych 
grupy II, kategorii 2.

Silniki te mog  by  stosowane w strefie 1 i 2.
Silników tych nie wolno stosowa  w strefie 0!

Urz dzenia nieelektryczne, jak np. instalacja 
hydrauliczna, równie  odpowiadaj  dyrektywie WE 94/
09/WE.

4.3.1 Oznaczenie ochrony przeciwwybuchowej Ex 

Oznaczenie Ex Ex d IIB T4 na tabliczce znamionowej 
zawiera nast puj ce informacje:

Uwaga na na adowanie elektrostatyczne!
Na elementach z tworzywa sztucznego mog
powstawa adunki elektrostatyczne. Mo e to
spowodowa  pora enie elektryczne.

Niebezpiecze stwo wybuchu!
W czasie pracy obudowa hydrauliczna musi by
ca kowicie zanurzona i zalana (ca kowicie
wype niona t oczonym czynnikiem). Gdy
obudowa hydrauliczna jest wynurzona i/lub w
instalacji hydraulicznej znajdzie si  powietrze,
iskrzenie, spowodowane np. wy adowaniem
elektrostatycznym, mo e spowodowa  wybuch!
Nale y zapewni  wy czenie przez
zabezpieczenie przed suchobiegiem lub
sterowanie w funkcji poziomu.
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• Ex = urz dzenie zabezpieczone przeciwwybuchowo 
zgodnie z norm  europejsk

• d = stopie  ochrony przeciwzap onowej korpusu 
silnika: obudowa hermetyczna

• II = przeznaczony do stosowania w miejscach 
zagro onych wybuchem oprócz kopalni

• B = przeznaczony do u ytku wraz z gazami podgrupy B 
(wszystkie gazy z wyj tkiem wodoru, acetylenu, 
dwusiarczku w gla)

• T4 = maks. zewn trzna temperatura obudowy 
urz dzenia wynosi 135 °C

4.3.2 Stopie  ochrony “Maszyna zamkni ta hermetycznie”

Silniki tego stopnia ochrony wyposa one s  w kontrol
temperatury. Zawiera ona ogranicznik temperatury 
150 °C.
Kontrol  temperatury nale y tak pod czy , aby
w przypadku zadzia ania ogranicznika
temperatury ponowne za czenie by o mo liwe
dopiero po r cznym naci ni ciu przycisku
“Odblokowanie”.

4.4 Ochrona przeciwwybuchowa wg standardu FM

Silniki otrzyma y certyfikacj  autoryzowanego urz du
kontroli i certyfikacji „FM Approvals“ zgodnie z 
normami FMRC 3600, 3615, 3615.80 i ANSI/UL-1004. 
Silniki te s  dopuszczone do pracy w rodowiskach
zagro onych wybuchem, w których wymagane jest 
stosowanie urz dze  elektrycznych o stopniu ochrony 
przeciwwybuchowej „Explosionproof, Class 1, Division 
1“.

Tym samym mog  by  eksploatowane tak e w 
rodowiskach o wymaganym stopniu ochrony 

„Explosionproof, Class 1, Division 2“ wg standardu FM.

4.4.1 Oznakowanie wg FM 

Oznakowanie Ex ma nast puj ce znaczenie: (Cl. = 
klasa)

• Cl. 1 = gazy, opary, mg a
Division 1 = sta e lub sporadyczne wyst powanie
atmosfery wybuchowej w normalnych warunkach
Groups C, D = grupy gazów: etylen (C), propan (D)

• Cl. 2 = py y
Division 1 = sta e lub sporadyczne wyst powanie
atmosfery wybuchowej w normalnych warunkach
Groups E, F, G = grupy py ów: metal (E), w giel (F), 
zbo e (G)

• Cl. 3 = w ókna i tkaniny w ochate
• T3C = maks. temperatura powierzchni maszyny wynosi 

160 °C

Na tabliczce znamionowej podane s  te  informacje 
dotycz ce maksymalnej g boko ci zanurzenia i 
maksymalnej temperatury t oczonego czynnika.

4.4.2 Stopie  ochrony „Explosionproof“

Silniki tego stopnia ochrony wyposa one s  w kontrol
temperatury. Zawiera ona ogranicznik temperatury 
150 °C.
Kontrol  temperatury nale y tak pod czy , aby
w przypadku zadzia ania ogranicznika
temperatury ponowne za czenie by o mo liwe
dopiero po r cznym naci ni ciu przycisku
“Odblokowanie”.

4.5 Numer certyfikatu zabezpieczenia 
przeciwwybuchowego Ex

• Certyfikat ATEX: BVS 03 ATEX E 210 X
• FM-ID: 3028533

4.6 Sposób eksploatacji

4.6.1 Tryb pracy S1 (praca ci g a)

Pompa mo e pracowa  nieprzerwanie pod 
obci eniem znamionowym bez przekroczenia 
dozwolonej temperatury.

4.6.2 Tryb pracy S2 (praca krótkotrwa a)

Maksymalny czas pracy podaje si  w minutach, np. 
S2-15. Przerwa musi trwa  tak d ugo, a  temperatura 
urz dzenia b dzie wynosi a nie wi cej ni  2 K powy ej
temperatury ch odziwa.

4.6.3 Tryb pracy S3 (praca przerywana)

Ten tryb pracy okre la stosunek mi dzy czasem pracy i 
czasem przerwy. W trybie S3 obliczenie przy podanej 
warto ci odnosi si  zawsze do okresu 10 min.

Przyk ady

• S3 20%
Czas pracy 20% z 10 min = 2 min/czas przerwy 80% z 
10 min = 8 min

• S3 3 min
Czas pracy 3 min/czas przerwy 7 min

Je eli podane s  dwie warto ci, odnosz  si  one do 
siebie wzajemnie, np.:

• S3 5 min/20 min
Czas pracy 5 min/czas przerwy 15 min

• S3 25%/20 min
Czas pracy 5 min/czas przerwy 15 min

Niebezpiecze stwo wybuchu!
W czasie pracy obudowa hydrauliczna musi by
ca kowicie zanurzona i zalana (ca kowicie
wype niona t oczonym czynnikiem). Gdy
obudowa hydrauliczna jest wynurzona i/lub w
instalacji hydraulicznej znajdzie si  powietrze,
iskrzenie, spowodowane np. wy adowaniem
elektrostatycznym, mo e spowodowa  wybuch!
Nale y zapewni  wy czenie przez
zabezpieczenie przed suchobiegiem lub
sterowanie w funkcji poziomu.

FM

APPROVED
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4.7 Dane techniczne

* Ochrona przeciwwybuchowa tylko w produktach bez 
wy cznika p ywakowego i/lub bez wtyczki CEE!

4.8 Kod typu

4.9 Akcesoria (dost pne jako opcja)

• Produkty z kablem o d ugo ci do 50 m z d ugo ciami
po rednimi co 10 m

• Wieszak lub stojak
• Ró ne rozga zienia ci nieniowe i a cuchy
• Z czki Storz
• Akcesoria do mocowania
• Sterowniki, przeka niki i wtyczki
• W e
• Odsysanie p askie

5 Ustawianie

Aby unikn  uszkodze  produktu lub niebezpiecznych 
obra e  podczas ustawiania, nale  przestrzega
nast puj cych zasad.

• Prace przy ustawianiu – monta  i instalacja produktu - 
mog  by  przeprowadzone wy cznie przez 
wykwalifikowany i przeszkolony personel przy 
zachowaniu wskazówek dotycz cych bezpiecze stwa.

• Przed przyst pieniem do ustawiania nale y sprawdzi ,
czy produkt nie zosta  uszkodzony w czasie 
transportu.

5.1 Ogólne informacje

Odno nie projektowania i eksploatacji instalacji 
ciekowych odsy amy do w a ciwych lokalnych 

przepisów oraz wytycznych w zakresie urz dze
ciekowych (np. zrzeszenia gospodarki ciekowej ATV).

Ogólne dane

Zasilanie sieciowe:
patrz tabliczka 
znamionowa

Moc znamionowa P1:
patrz tabliczka 
znamionowa

Moc znamionowa silnika P2:
patrz tabliczka 
znamionowa

Maksymalna wysoko  t oczenia:
patrz tabliczka 
znamionowa

Maks. wydatek:
patrz tabliczka 
znamionowa

Metoda w czania:
patrz tabliczka 
znamionowa

Temperatura czynnika: 3…40 °C

Stopie  ochrony: IP 68

Klasa izolacji: F

Obroty:
patrz tabliczka 
znamionowa

Maks. g boko  zanurzenia: 20 m

Tryby pracy

W zanurzeniu: S1/S3 25%

W wynurzeniu: S1/S3 25%

W wynurzeniu bez p aszcza
ch odz cego:

S2–8min./S3 25%

Cz sto  za czania

Zalecana: 20/h

Maksymalna: 60/h

Zabezpieczenie wybuchowe*

TP… : ATEX, FM

TP…AM: -

TP…THW: -

Przy cze t oczne

TP 80E… : DN80, PN 10/16

TP 100E… : DN100, PN 10/16

Przy cze ss ce

TP 80E… : DN100, PN 10/16

TP 100E… : DN100, PN 10/16

Swobodny przelot kuli

TP 80E… : 80 mm

TP 100E… : 95 mm

Przyk ad: Wilo-Drain TP 100E 180/52-Ax

TP Pompa g binowa do cieków

100 rednica znamionowa przy cza t ocznego w mm

E Wirnik jednokana owy

180 rednica ko a obrotowego

52 /10 = moc znamionowa silnika P2 w kW

A Z wy cznikiem p ywakowym

x

Wykonanie
HD = wykonanie do czynników agresywnych
M = wykonanie mobilne na wózku 
transportowym z wtyczk  CEE
M = wykonanie mobilne na wózku 
transportowym ze sterownikiem i wtyczk  CEE

Przyk ad: Wilo-Drain TP 100E 31.385/24-Ax

TP Pompa g binowa do cieków

100 rednica znamionowa przy cza t ocznego w mm

E Wirnik jednokana owy

31 Maks. wysoko  t oczenia w ft

385 Maks. przep yw w USgpm

24 /10 = moc znamionowa silnika P2 w hp

A Z wy cznikiem p ywakowym

x

Wykonanie
HD = wykonanie do czynników agresywnych
M = wykonanie mobilne na wózku 
transportowym z wtyczk  CEE
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Zw aszcza w instalacjach stacjonarnych w razie 
t oczenia d u szymi ruroci gami tocznymi (zw aszcza
ze sta ym wzniosem lub na terenie o zró nicowanej
rze bie) nale y liczy  si  z wyst powaniem udarów 
ci nieniowych.

Udary ci nieniowe mog  spowodowa  zniszczenie 
agregatu/instalacji oraz powodowa  uci liwe ha asy
wskutek gwa townych ruchów klap. Mo na tego 
unikn , stosuj c odpowiednie rodki (np. klapy 
przeciwzwrotne z nastawnym czasem zamykania, 
specjalne u o enie ruroci gu t ocznego).

Po przet aczaniu wody z zawarto ci  wapna, gliny lub 
cementu maszyn  nale y przep uka  czyst  wod , aby 
zapobiec powstawaniu osadów w produkcie, które 
mog  sta  si  pó niej przyczyn  awarii.

Je eli stosowane s  uk ady sterowania w funkcji 
poziomu, nale y zapewni  minimalne zalanie. Nale y
bezwzgl dnie unika  dostawania si  powietrza do 
obudowy hydraulicznej i do ruroci gów, eliminuj  je 
przez zamontowanie odpowiednich urz dze
odpowietrzaj cych i/lub lekko sko ne ustawienie 
maszyny (przy ustawieniu przeno nym). Chroni
produkt przed mrozem.

5.2 Rodzaje ustawie

• Pionowe stacjonarne ustawienie mokre na wieszaku
• Pionowe przeno ne ustawienie mokre na stojaku 

pompy
• Pionowe i poziome stacjonarne ustawienie suche
• Ustawienie mobilne na wózku transportowym (tylko 

typy TP…AM, TP…THW)

5.3 Pomieszczenie eksploatacyjne

Pomieszczenie eksploatacyjne musi by  czyste, 
oczyszczone z du ych zanieczyszcze  sta ych, suche, 
pozbawione rdzy i w razie potrzeby odka one oraz 
zwymiarowane odpowiednio do stosowanego 
produktu. Podczas prac wykonywanych w 
studzienkach dla bezpiecze stwa zawsze musi by
obecna druga osoba. Je eli wyst puje
niebezpiecze stwo gromadzenia si  toksycznych lub 
dusz cych gazów, nale y podj  odpowiednie dzia ania
zapobiegawcze!

W razie zabudowy w studzienkach, wielko  studzienki 
i czas sch adzania silnika musz  by  wyznaczone przez 
projektanta instalacji stosownie do panuj cych w 
czasie eksploatacji warunków otoczenia.
W przypadku agregatów bez aktywnego
ch odzenia przed ponownym w czeniem
agregat musi by  ca kowicie zalany, aby
zapewni  wymagane ch odzenie!

Musi by  zagwarantowana mo liwo
bezproblemowego zamontowania podno nika,
poniewa  jest on niezb dny do monta u/demonta u
produktu. Podno nik musi by  w stanie bezpiecznie 
si gn  do miejsca eksploatacji i miejsca 
przewidzianego na odstawienie produktu. Miejsce 
przewidziane na odstawienie produktu musi mie
twarde pod o e. Do transportu produktu urz dzenie
adunkowe musi by  zamocowane do wymaganych 

zaczepów adunkowych lub uchwytu do przenoszenia.

Elektryczne przewody zasilaj ce nale y u o y  tak, aby 
zapewniona by a bezpieczna eksploatacja i w ka dej
chwili bezproblemowy monta /demonta . Produktu 
nie wolno przenosi  ani ci gn  za elektryczny 
przewód zasilaj cy. U ywaj c sterowników, nale y
uwzgl dnia  informacj  o ich klasie ochrony. 
Zasadniczo sterowniku nale y ustawia  w miejscu 
zabezpieczonym przed zalaniem.

W razie zastosowania w atmosferze wybuchowej 
konieczne jest dopilnowanie, aby sam produkt a tak e
akcesoria do niego by y dopuszczone do takiego 
u ytkowania.

Cz ci budowli i fundamentów musz  mie
wystarczaj c  wytrzyma o , aby zapewni  pewne i 
funkcjonalne umocowanie. Za przygotowanie 
fundamentów i ich prawid owo  pod wzgl dem
wymiarów, wytrzyma o ci i obci alno ci odpowiada 
u ytkownik lub w a ciwy poddostawca!

Praca na sucho jest surowo zabroniona. Poziom wody 
nie mo e spada  poni ej wymaganego poziomu 
minimalnego. Dlatego w razie wi kszych waha
poziomu zalecamy zamontowanie zabezpieczenia 
przed prac  na sucho.

Na dop ywie t oczonego czynnika nale y zastosowa
kierownice blaszane i p yty odbojowe. W miejscu 
kontaktu strumienia wody z powierzchni  wody do 
t oczonego czynnika wprowadzane jest powietrze. 
Powoduje to niekorzystne warunki dop ywu i t oczenia
dla agregatu. Wskutek tego produkt pracuje bardzo 
nierówno i jest nara ony na zwi kszone zu ycie.

5.4 Monta

Przy monta u produktu nale y przestrzega
nast puj cych zasad:

• Prace te musz  by  wykonywane przez odpowiednich 
specjalistów a prace elektryczne przez 
wykwalifikowanego elektryka.

• Agregat nale y podnosi  za uchwyt do przenoszenia 
lub uchwyt do podnoszenia. Nie wolno podnosi  go za 
elektryczny przewód zasilaj cy. Je eli produkt jest 
montowany za pomoc a cuchów, nale y je po czy
za pomoc  szekli z zaczepem adunkowym lub 
uchwytem do przenoszenia. Wolno u ywa  tylko 
atestowanych zawiesi.

• Nale y te  przestrzega  wszystkich przepisów, zasad i 
ustaw dotycz cych czynno ci zwi zanych z ci kimi i 
pod wisz cymi adunkami.

• Nale y nosi  odpowiednie rodki ochrony osobistej.
• Podczas prac wykonywanych w studzienkach zawsze 

musi by  obecna druga osoba. Je eli wyst puje
niebezpiecze stwo gromadzenia si  toksycznych lub 
dusz cych gazów, nale y podj  odpowiednie dzia ania
zapobiegawcze!

• Ponadto nale y przestrzega  obowi zuj cych
krajowych przepisów bhp wydawanych przez 
odpowiednie organizacje zawodowe.
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• Pow ok  nale y sprawdzi  przed zamontowaniem. W 
razie stwierdzenia wad lub braków, nale y je 
wyeliminowa  przed zamontowaniem.
Tylko nienaruszona pow oka zapewnia
optymaln  ochron  przed korozj .

Je eli w czasie eksploatacji obudowa silnika ma
by  wynurzana z czynnika roboczego, nale y
zastosowa  si  do wskazówek dotycz cych trybu
pracy w wynurzeniu! Je eli taki tryb nie jest
wymieniony w danych technicznych, produktu
nie wolno eksploatowa  z wynurzon  obudow
silnika!

5.4.1 Stacjonarne ustawienie mokre

Rys. 2: Ustawienie mokre

Przy monta u "na mokro" nale y zainstalowa
urz dzenie wieszarowe. Nale y go osobno zamówi  u 
producenta. Do wieszaka nale y pod czy  ruroci g po 
stronie t ocznej. Pod czony ruroci g musi by
samono ny, tzn. nie mo e by  podpierany przez 
wieszak. Pomieszczenie eksploatacyjne musi by
zaprojektowane tak, aby mo na w nim by o bez 
problemów zainstalowa  i eksploatowa  wieszak.

1 W pomieszczeniu eksploatacyjnym zainstalowa
wieszak i przygotowa  produkt do eksploatacji na 
wieszaku.

2 Sprawdzi , czy wieszak jest dobrze zamontowany i 
prawid owo dzia a.

3 Zleci  wykwalifikowanemu elektrykowi pod czenie
produktu do sieci elektrycznej i sprawdzi  kierunek 
obrotu zgodnie z rozdzia em Uruchomienie.

4 Zamocowa  produkt na urz dzeniu adunkowym,
podnie  i powoli opu ci  na rurach prowadz cych do 
pomieszczenia eksploatacyjnego. Podczas opuszczania 
lekko napina  elektryczne przewody zasilaj ce. Po 
po czeniu produktu z wieszakiem elektryczne 
przewody zasilaj ce zabezpieczy  nale ycie przed 
spadaniem i uszkodzeniami.

5 Prawid owa pozycja pracy jest osi gana automatycznie 
a przy cze t oczne jest uszczelniane pod ci arem
w asnym.

6 W przypadku pierwszego monta u: zala
pomieszczenie eksploatacyjne i odpowietrzy  przewód 
t oczny.

7 Uruchomi  produkt wg rozdzia u Uruchomienie.

5.4.2 Ustawienie przeno ne mokre

Rys. 3: Ustawienie przeno ne

W przypadku takiego ustawienia produkt musi by
wyposa ony w stojak (dost pny jako opcja). Stojak ten 
jest zak adany na króciec ss cy i zapewnia minimaln
odleg o  od pod o a oraz stabilne ustawienie na 
twardym pod o u. W tym wykonaniu mo liwe jest 
dowolne usytuowanie w pomieszczeniu 
eksploatacyjnym. W razie zastosowania w 
pomieszczeniach eksploatacyjnych z mi kkim
pod o em nale y zastosowa  twardy podk ad, aby 
zapobiec zapadaniu si  maszyny. Po stronie t ocznej
nale y pod czy  w  t oczny.

Je eli agregat b dzie pracowa  w tym ustawieniu 
przez d u szy czas, nale y go zamocowa  do pod o a.
Zapobiega to wibracjom i zapewnia spokojn  prac
oraz minimalizuje zu ycie.

1 Zamontowa  stojak na przy czu ss cym.
2 Zamontowa uk rurowy na przy czu t ocznym.
3 W  t oczny zamocowa  opask  zaciskow  do 

przy cza ci nieniowego.
Alternatywnie mo na zamontowa  na uku rurowym 
z czk  sta  Storz a z czk  Storz do w a – 
zamontowa  do w a t ocznego.

4 U o y  elektryczny kabel zasilaj cy tak, aby by
zabezpieczony przed uszkodzeniem.

5 Ustawi  produkt za w pomieszczeniu eksploatacyjnym. 
W razie potrzeby zamocowa  urz dzenia adunkowe na 
uchwycie do przenoszenia, podnie  produkt i osadzi
w przewidzianym dla niego miejscu pracy (studzienka, 
wykop).

6 Upewni  si , czy produkt jest ustawiony pionowo, na 
twardym pod o u. Nale y zapobiec zapadaniu si !

Niebezpiecze stwo upadku!
Podczas monta u produktu i jego akcesoriów
mo e by  konieczne wykonywanie prac
bezpo rednio na kraw dzi zbiornika lub
studzienki Nieuwaga i/lub nieodpowiednio
dobrana odzie  mo e by  przyczyn  upadku.
Grozi to miertelnym wypadkiem! Nale y podj
wszelkie rodki bezpiecze stwa, aby temu
zapobiec.

1 Kolanko u podstawy 6 Zasuwa odcinaj ca

2
Uchwyt pompy do 
prowadzenia
dwururowego

7 uk rurowy

3
Napinacz do rur 
prowadz cych

8 Urz dzenie adunkowe

4

Rury prowadz ce
(2x 1¼" für TP 80E…, 
2x 1½" do TP 100E… 
wg. DIN 2440)

9

cznik rurowy do rury 
prowadz cej 2" 
(potrzebny, gdy d ugo
rury prowadz cej
przekracza 6 m)

5 Zawór zwrotny

Uwaga: niebezpiecze stwo uszkodzenia tulei
gwintowanych!
Za d ugie ruby i nieprawid owe ko nierze
powoduj  wyrywanie tulei gwintowanych.

Dlatego nale y przestrzega  nast puj cych
zasad.
U ywa  tylko rub z gwintem M16 o
maksymalnej d ugo ci 12…16 mm.
Maks. moment dokr cania wynosi 50 Nm.
U ywa  wy cznie ko nierzy wg DIN 2576 forma
B (bez listwy uszczelniaj cej).

Spe nienie tego wymagania jest zapewnione w
razie stosowania akcesoriów Wilo

1 Urz dzenie adunkowe 4 Z czka sta a Storz

2 Stojak 5 Z czka do w a Storz

3
uk rurowy do 

pod czenia w a lub 
z czki sta ej Storz

6 W  t oczny
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7 Zleci  wykwalifikowanemu elektrykowi pod czenie
produktu do sieci elektrycznej i sprawdzi  kierunek 
obrotu zgodnie z rozdzia em Uruchomienie.

8 U o y  w  t oczny tak, aby by  zabezpieczony przed 
uszkodzeniem. W razie potrzeby zamocowa  w 
odpowiednim miejscu (np. na odp ywie).

5.4.3 Ustawienie stacjonarne na sucho

Rys. 4: Pionowe ustawienie suche

Rys. 5: Poziome ustawienie suche

Przy tym rodzaju zabudowy mamy do czynienia z 
dzielonym pomieszczeniem eksploatacyjnym. W 
kolektorze gromadzi si  t oczony czynnik a produkt 
jest zamontowany w maszynowni. Pomieszczenie 
eksploatacyjne nale y przygotowa  zgodnie z danymi 
projektowymi dostarczonymi przez producenta.

Produkt nale y zamontowa  we wskazanym miejscu w 
maszynowni i po czy  z systemem ruroci gów po 
stronie ss cej i t ocznej. Sam produkt nie jest 
zanurzony w t oczonym czynniku. Ruroci g po stronie 

ss cej i t ocznej musi by  samono ny, tzn. nie mo e
by  podpierany przez produkt. Poza tym produkt musi 
by  pod czony do ruroci gu bez napr e  i drga .
Zalecamy zastosowanie kompensatorów elastycznych.

5.4.4 Ustawienie mobilne

Chodzi tu o ustawienie przeno ne, przy czym do 
transportu i pozycjonowania produktu u ywany jest 
wózek transportowy. Umo liwia to maksymalnie 
elastyczne ustawienie.
Te agregaty (TP…AM, TP…THW) nie s
dopuszczone do pracy w strefach zagro enia
wybuchem!

1 Wyj  kabel ze schowka koszykowego i u o y  tak, aby 
by  zabezpieczony przed uszkodzeniem.

2 W  t oczny zamocowa  z czk  Storz do przy cza
ci nieniowego. uk rurowy mo e by  ustawiany na 
lewo lub na prawo.
W tym celu poluzowa ruby i obróci uk rurowy w 
po danym kierunku. Nast pnie zamocowa uk
rurowy rubami.

3 Ustawi  wy cznik p ywakowy na po dany poziom 
prze czenia.

4 Ustawi  produkt za pomoc  wózka transportowego w 
pomieszczeniu eksploatacyjnym. W razie potrzeby 
zamocowa  urz dzenia adunkowe na wózku 
transportowym, podnie  produkt i osadzi  w 
przewidzianym dla niej miejscu pracy (studzienka, 
wykop).

5 Roz o y  kabel i w o y  wtyczk  CEE do gniazda 
wtykowego. Produkt b dzie w cza  si  i wy cza
samoczynnie, stosownie do poziomu wody.

Wykonanie „THW“ ze sterownikiem

1 Wyj  sterownik ze schowka i od o y  poza 
pomieszczeniem eksploatacyjnym. Kabel pr dowy i 

Niebezpiecze stwo w razie zerwania w a
t ocznego!
Niekontrolowane zerwanie lub odbicie w a
t ocznego mo e spowodowa  obra enia. W
t oczny nale y odpowiednio zabezpieczy .
Nale y zapobiec za amaniu w a t ocznego.

Uwaga – niebezpiecze stwo poparzenia!
Temperatura cz ci obudowy mo e znacznie
przekracza  40 °C. Grozi to poparzeniem! Po
wy czeniu nale y poczeka , a  produkt
ostygnie do temperatury otoczenia.

Uwaga: niebezpiecze stwo uszkodzenia tulei
gwintowanych!
Za d ugie ruby i nieprawid owe ko nierze
powoduj  wyrywanie tulei gwintowanych.

Dlatego nale y przestrzega  nast puj cych
zasad.
U ywa  tylko rub z gwintem M16 o
maksymalnej d ugo ci 12…16 mm.
Maks. moment dokr cania wynosi 50 Nm.
U ywa  wy cznie ko nierzy wg DIN 2576 forma
B (bez listwy uszczelniaj cej).

Spe nienie tego wymagania jest zapewnione w
razie stosowania akcesoriów Wilo

1 Zawór zwrotny 4
uk rurowy z ap

podpieraj c  i muf
odpowietrzaj c  ½"

2 Zasuwa odcinaj ca 5 Kompensator

3
uk rurowy z ap

podpieraj c

1 Zasuwa odcinaj ca 3
Zestaw instalacyjny do 
ustawienia poziomego

2 Kompensator 4 Zawór zwrotny

Uwaga – niebezpiecze stwo poparzenia!
Temperatura cz ci obudowy mo e znacznie
przekracza  40 °C. Grozi to poparzeniem! Po
wy czeniu nale y poczeka , a  produkt
ostygnie do temperatury otoczenia.

Uwaga: niebezpiecze stwo uszkodzenia tulei
gwintowanych!
Za d ugie ruby i nieprawid owe ko nierze
powoduj  wyrywanie tulei gwintowanych.

Dlatego nale y przestrzega  nast puj cych
zasad.
U ywa  tylko rub z gwintem M16 o
maksymalnej d ugo ci 12…16 mm.
Maks. moment dokr cania wynosi 50 Nm.
U ywa  wy cznie ko nierzy wg DIN 2576 forma
B (bez listwy uszczelniaj cej).

Spe nienie tego wymagania jest zapewnione w
razie stosowania akcesoriów Wilo
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kabel p ywaka pod czy  do sterownika kablem 
systemowym.

2 Roz o y  kabel sterownika i w o y  wtyczk  CEE do 
gniazda wtykowego. Produkt mo e by  w czany i 
wy czany r cznie lub automatycznie, zale nie od 
poziomu wody.

5.5 Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Nale y dopilnowa , aby do obudowy hydraulicznej nie 
dostawa o si  powietrze. Dlatego produkt musi by
stale zanurzony w t oczonym medium do górnej 
kraw dzi obudowy hydraulicznej. Dlatego, aby 
zapewni  optymalne bezpiecze stwo eksploatacji, 
zalecamy zamontowanie zabezpieczenia przed 
suchobiegiem.

Realizowane jest ono za pomoc  wy czników
p ywakowych lub elektrod. Wy cznik p ywakowy lub 
elektroda jest mocowany w studzience i wy cza
produkt w razie spadku poziomu zalania poni ej
minimum. Je eli zabezpieczenie przed suchobiegiem w 
przypadku silnych waha  poziomów nape nienia
realizowane jest za pomoc  tylko jednego wy cznika
p ywakowego lub elektrody, mo liwe jest ci g e
w czanie i wy czanie agregatu! Skutkiem tego mo e
by  przekroczenie maksymalnej liczby w cze  silnika.

5.5.1 Pomoc

R czne resetowanie – W razie wykorzystania tej 
mo liwo ci po spadku poni ej minimalnego poziomu 
zalania silnik jest wy czany i ponownie w czany
r cznie, gdy poziom wody b dzie dostateczny.

Oddzielny punkt ponownego w czenia – Drugi 
punkt w czaj cy (dodatkowy p ywak lub elektroda) 
zapewnia dostateczn  ró nic  mi dzy punktem 
wy czaj cym a w czaj cym. Pozwala to unikn
ci g ego prze czania. Funkcj  t  mo na zrealizowa
za pomoc  przeka nika steruj cego poziomem zalania.

5.6 Pod czenie elektryczne

• Pr d i napi cie przy cza sieciowego musz  by
zgodne z danymi na tabliczce znamionowej.

• Przewód doprowadzaj cy pr d nale y u o y  zgodnie z 
obowi zuj cymi normami i przepisami oraz pod czy
zgodnie z przeznaczeniem poszczególnych y .

• Nale y sprawdzi  sprawno  urz dze  kontrolnych; np. 
zabezpieczaj cych przed wilgoci  lub temperatur .

• Silniki trójfazowe wymagaj  , prawoskr tnego pola 
wiruj cego.

• Uziemi  produkt zgodnie z przepisami.
Produkty instalowane na sta e musz  by  uziemione 
zgodnie z obowi zuj cymi normami krajowymi. Je eli
jest dost pne osobne przy cze przewodu 
ochronnego, nale y je pod czy  do oznakowanego 
otworu (;) za pomoc  odpowiedniej ruby, nakr tki,
podk adki z batej i podk adki okr g ej. Zaprojektowa
przekrój kabla do przy cza przewodu ochronnego 
zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi.

• Konieczne jest zastosowanie wy cznika ochronnego 
silnikowego. Wskazane jest zastosowanie wy cznika
ochronnego pr dowego.

• Sterowniki nale y zakupi  jako akcesoria.

5.6.1 Dane techniczne

Jako zabezpieczenie wst pne u ywa  tylko 
bezpieczników zw ocznych lub bezpieczników 
automatycznych o charakterystyce K.

5.6.2 Oznaczenie y

y y kabla przy czeniowego maj  nast puj ce
przeznaczenie.

Niebezpiecze stwo miertelnego pora enia
pr dem elektrycznym!
Sterownik nie jest zabezpieczony przed
zalaniem! Musi by  zawsze ustawiany w suchym
miejscu!

Zagro enie ycia w razie wybuchu!
W strefach zagro onych wybuchem iskrzenie
podczas prze cze  mo e doprowadzi  do
wybuchu. Dlatego do kontroli poziomów nale y
u ywa  czujników dopuszczonych do stosowania
w strefach zagro enia wybuchem (np. elektrod).
Czujniki te s  wysterowywane przez przeka nik
w wykonaniu przeciwwybuchowym. Prosimy
skontaktowa  si  z kompetentnym
wykwalifikowanym! elektrykiem !

Niebezpiecze stwo miertelnego pora enia
pr dem elektrycznym!
Nieprawid owe pod czenie elektryczne grozi
miertelnym pora eniem elektrycznym.

Pod czenie elektryczne powinno by
wykonywane tylko przez elektryka
upowa nionego przez lokalny zak ad
energetyczny, zgodnie z lokalnymi
obowi zuj cymi przepisami.

Agregat
TP 80E…
TP 100E…

TP 100E…

Moc znamionowa silnika P2 do 4 kW od 4 kW

Sposób w czania bezpo redni
gwiazda-
trójk t

Zabezpieczenie sieci 16 A 20 A

Przy cze do WSK i DI
5 V DC, 2 mA;
maks.: 30 V DC, 30 mA

Przekrój kabla 7x1,5 mm² 10x1,5 mm²

Zalecana z czka PG PG 21 PG 29

7- y owy kabel przy czeniowy – rozruch bezpo redni

Nr y y Zacisk

1 U1

2 V1

3 W1

zielono/ ó ta PE
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Pod czenie uk adu kontroli temperatury

Uk ad kontroli temperatury musi by  stale pod czony!
W razie eksploatacji w strefie zagro enia
wybuchem uk ad kontroli temperatury musi by
pod czony tak, aby w przypadku zadzia ania
“ograniczników temperatury” ponowne
za czenie mog o nast pi  dopiero po r cznym
naci ni ciu przycisku “odblokowania”.

Ze wzgl dów konstrukcyjnych niezawodne
dzia anie wymienionych urz dze  ochronnych
jest zapewnione tylko w razie u ywania
sterowników Wilo Drain-Control. Wszystkie inne
sterowniki musz  by  uzupe nione przyrz dem
kontrolnym SK 545.

Z tego wzgl du gwarancja nie obejmuje uszkodze
uzwojenia spowodowanych nieodpowiedni  kontrol
silnika!

Agregaty z rozruchem gwiazda-trójk t mog  by  tak e
wykorzystywane do rozruchu bezpo redniego. W tym 
celu poszczególne y y musz  by  pod czone do 
zacisków w nast puj cy sposób:

Od jakiego poboru mocy (P1) musi by  stosowany 
rozruch bezpo redni lub rozruch gwiazda trójk t,
ustalaj  lokalne zak ady energetyczne (EVU). Aby 
u ywa  produkty z rozruchem bezpo rednim powy ej

tych granic, konieczne jest uzyskanie zgody lokalnego 
zak adu energetycznego.

5.7 Ochrona silnika i metody w czania

5.7.1 Ochrona silnika

Jako minimum wymagany jest przeka nik termiczny/
stycznik silnikowy z kompensacj  temperaturow ,
wyzwalaniem ró nicowym i blokad
przeciww czeniow  wg VDE 0660 lub odpowiednich 
przepisów narodowych.

Je eli produkt jest pod czany do sieci elektrycznych, 
w których cz sto wyst puj  zak ócenia, radzimy 
zainstalowanie dodatkowych zabezpiecze  (np. 
przeka nika przepi ciowego, podnapi ciowego lub 
fazowego, odgromnika itd.). Ponadto zalecamy 
zamontowanie wy cznika ochronnego pr dowego.

Pod czaj c produkt, nale y przestrzega  przepisów 
miejscowych i ustawowych.

5.7.2 Sposoby w czania

W czanie bezpo rednie

Przy pe nym obci eniu stycznik silnikowy powinien 
by  ustawiony na pr d obliczeniowy. Przy eksploatacji 
na cz ciowym obci eniu zaleca si  ustawienie 
stycznika silnikowego 5 % powy ej mierzonego pr du
przy punkcie znamionowym pracy.

W czanie w uk adzie gwiazda-trójk t

Je eli stycznik silnikowy zainstalowany jest w 
przewodzie fazowym:
Stycznik silnikowy ustawi  na 0,58 x pr d
obliczeniowy. Czas rozruchu w uk adzie gwiazdy nie 
mo e przekroczy  3 s.

Je eli stycznik silnikowy nie jest zainstalowany w 
przewodzie fazowym:
Przy pe nym obci eniu ustawi  stycznik silnikowy na 
pr d obliczeniowy.

W czanie transformatorem rozruchowym/rozruch 
agodny

Przy pe nym obci eniu stycznik silnikowy powinien 
by  ustawiony na pr d obliczeniowy. Przy eksploatacji 
na cz ciowym obci eniu zaleca si  ustawienie 
stycznika silnikowego 5 % powy ej mierzonego pr du
przy punkcie znamionowym pracy. Czas rozruchu przy 
obni onym napi ciu (ok. 70 %) mo e wynie
maksymalnie 3 sekundy.

Zasilanie z przetwornic cz stotliwo ci

Produkt nie mo e by  zasilany z przetwornic 
cz stotliwo ci.

Produkty wyposa one we wtyczk /przyrz d
rozdzielczy

W o y  wtyczk  w odpowiednie gniazdo wtykowe i 
u y  wy cznika g ównego albo poczeka  a  produkt 
zostanie automatycznie w czony/wy czony przez 
wy cznik p ywakowy.

4 WSK/;

5 WSK

6 DI

10- y owy kabel przy czeniowy – rozruch trójk t-gwiazda

Nr y y Zacisk

1 U1

2 V1

3 W1

4 V2

5 W2

6 U2

zielono/ ó ta PE

7 WSK

8 WSK/;

9 DI

Ostro nie ze wzgl du na mo liwo
nieprawid owego pod czenia!
WSK i DI s  pod czone jednostronnie do
uziemienia ochronnego (PE). Dlatego nale y
stosowa  napi cie steruj ce z separacj
galwaniczn  lub bez uziemienia!

Zasilanie sieciowe L1 L2 L3

Oznaczenie U1+W2 V1+U2 W1+V2

7- y owy kabel przy czeniowy – rozruch bezpo redni
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Sterowniki nale y zakupi  jako akcesoria. Uwzgl dni
te  odpowiedni  do czon  instrukcj .
Wtyczki i sterowniki nie s  zabezpieczone przed
zalaniem. Przestrzega  stopnia ochrony IP i
instalowa  je zawsze w miejscach
zabezpieczonych przed zalaniem.

6 Uruchomienie

Rozdzia  "Uruchomienie" zawiera wszystkie wa ne
zalecenia dla personelu obs uguj cego niezb dne do 
bezpiecznego rozruchu i obs ugi urz dzenia.

Nale y koniecznie przestrzega  i kontrolowa
nast puj ce dane:

• rodzaju ustawienia
• tryb pracy,
• minimalne zalanie / maks. zanurzenie.

Po d u szej przerwie w eksploatacji nale y
równie  sprawdzi  te dane i usun  ewentualne
nieprawid owo ci!

Niniejsza instrukcja musi znajdowa  si  zawsze w 
pobli u produktu lub w innym, przeznaczonym do tego 
celu miejscu, zawsze dost pnym dla ca ego personelu 
obs uguj cego.

Aby unikn  szkód materialnych i osobowych przy 
uruchamianiu produktu, nale y koniecznie 
przestrzega  nast puj cych zasad.

• Agregat mo e by  uruchamiany tylko przez 
odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony 
personel, z uwzgl dnieniem wskazówek dotycz cych
bezpiecze stwa.

• Ca y personel obs uguj cy produkt musi przed 
przyst pieniem do pracy otrzyma , przeczyta  i 
zrozumie  niniejsz  instrukcj .

• Wszystkie urz dzenia zabezpieczaj ce i wy czniki
awaryjne zosta y pod czone a ich niezawodne 
dzia anie sprawdzone.

• Parametry elektrotechniczne i mechaniczne mog  by
ustawiane tylko przez odpowiedniego specjalist .

• Produkt mo e pracowa  tylko w podanych warunkach 
eksploatacji.

• Strefa pracy produktu nie jest przewidziana do 
przebywania w niej ludzi! Podczas w czania i/lub 
pracy w strefie pracy produktu nie mog  przebywa
ludzie.

• Podczas prac wykonywanych w studzienkach musi by
obecna druga osoba. Je eli istnieje niebezpiecze stwo
wytwarzania si  toksycznych gazów, nale y zapewni
odpowiedni  wentylacj .

6.1 Instalacja elektryczna

Pod czenie produktu i u o enie przewodów zasilania 
elektrycznego zosta y wykonane wed ug rozdzia u
Ustawienie oraz wytycznych VDE i obowi zuj cych
przepisów krajowych.

Produkt Jest zabezpieczony i uziemiony zgodnie z 
przepisami.

Uwaga na kierunek obrotu! Przy nieprawid owym
kierunku obrotu agregat nie osi ga podanej mocy a w 
niekorzystnych warunkach mo e ulec uszkodzeniu.

Wszystkie urz dzenia kontrolne s  pod czone a ich 
dzia anie zosta o sprawdzone.

6.2 Kontrola kierunku obrotu

Produkt jest sprawdzony fabrycznie i ma ustawiony 
prawid owy kierunek obrotu. Produkt nale y pod czy
zgodnie z oznaczeniami y . Prawid owy kierunek 
obrotu wymaga prawoskr tnego pola wiruj cego.

Prawid owo  kierunku obrotu nale y sprawdzi  przed 
zanurzeniem produktu.

6.2.1 Kontrola kierunku obrotu

Kierunek obrotu musi by  sprawdzony przez lokalnego 
wykwalifikowanego elektryka przyrz dem do kontroli 
pola wiruj cego. Dla zapewnienia prawid owego
kierunku obrotu silniki trójfazowe wymagaj ,
prawoskr tnego pola wiruj cego.
Produkt nie jest dopuszczony do zasilania
lewoskr tnym polem wiruj cym!

6.2.2 W razie nieprawid owego kierunku obrotu

W razie stosowania sterowników Wilo

Sterowniki Wilo sa  zaprojektowane tak, e zapewniaj
prawid owy kierunek obrotu pod czonych do nich 
produktów. W razie nieprawid owego kierunku obrotu 
nale y zamieni  2 fazy/przewody zasilania sieciowego 
sterownika.

W razie stosowania skrzynek rozdzielczych 
inwestora

W razie stwierdzenia nieprawid owego kierunku obrotu 
w silnikach z rozruchem bezpo rednim nale y zamieni
2 fazy a w silnika z rozruchem gwiazda-trójk t nale y
zamieni  przy cza dwóch uzwoje , np. U1 na V1 i U2 
na V2.

6.3 Ustawianie sterowania w funkcji poziomu

Prawid owe ustawienie sterowania w funkcji poziomu 
jest opisane w instrukcji monta u i eksploatacji uk adu
do sterowania w funkcji poziomu.
Nale y przestrzega  minimalnego poziomu wody
podanego dla produktu!

6.4 Eksploatacjach w strefach zagro onych
wybuchem

Obowi zek zdefiniowania strefy zagro enia wybuchem 
nale y do u ytkownika. W strefach zagro enia
wybuchem mog  by  eksploatowane tylko produkty z 
atestem ochrony przeciwwybuchowej Ex. Zabudowane 
sterowniki i wtyczki musz  by  zbadane pod k tem
przydatno ci do stosowania w strefach zagro onych
wybuchem.

Niebezpiecze stwo pora enia pr dem
elektrycznym!
Nieprawid owe obchodzenie si  z pr dem mo e
spowodowa  zagro enie ycia! Wszystkie
produkty, dostarczane z wolnymi ko cówkami
kabli (bez wtyczek), musz  by  pod czane przez
wykwalifikowanego elektryka.
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Produkty posiadaj ce atest ochrony 
przeciwwybuchowej, maj  nast puj ce oznaczenia na 
tabliczce znamionowej.

• Symbol Ex:  lub 
• Klasyfikacja Ex, np. Ex d IIB T4
• Nr atestu Ex, np. ATEX1038X

W przypadku agregatów bez aktywnego
ch odzenia przed ponownym w czeniem
agregat musi by  ca kowicie zalany, aby
zapewni  wymagane ch odzenie!

6.5 Uruchomienie

Niewielkie wycieki oleju na uszczelnieniu 
mechanicznym przy dostawie maszyny nie s
powodem do obaw, musz  by  jednak wyeliminowane 
przed opuszczeniem/zanurzeniem maszyny w 
t oczonym medium.
Strefa pracy agregatu nie jest przewidziana do
przebywania w niej ludzi! Podczas w czania i/lub
pracy w strefie pracy produktu nie mog
przebywa  ludzie.

Przed pierwszym w czeniem nale y sprawdzi  monta
wed ug rozdzia u Ustawienie oraz kontrol  izolacji 
wed ug rozdzia u Utrzymanie.

Przed ponownym ustawieniem wywrócony agregat 
musi zosta  wy czony.

W wykonaniu z wtyczk  CEE nale y wzi  pod uwag
klas  ochrony wtyczki CEE.

6.5.1 Przed w czeniem

Nale y przestrzega  przestrzega  nast puj cych
zasad:

• Po o enie kabla – bez zap tle , lekko napr ony
• Sprawdzi  temperatur  t oczonego czynnika i 

g boko  zanurzenia – patrz Dane techniczne.
• Je eli po stronie t ocznej ma by  zainstalowany w ,

przed u yciem nale y go przep uka  czyst  wod , aby 
ewentualne osady nie spowodowa y zatykania.

• Wyczy ci  studzienk  zbiorcz  odwadniaj c  z du ych
zanieczyszcze .

• Oczy ci  ruroci gi po stronie t ocznej i ss cej.
• Otworzy  wszystkie zasuwy po stronie t ocznej i 

ss cej.
• Obudowa hydrauliczna musi by  zalana, tzn. musi by

ca kowicie zanurzona nape niona czynnikiem i 
odpowietrzona. Do odpowietrzenia mo na
wykorzysta  odpowiednie urz dzenia odpowietrzaj ce,

zamontowane w instalacji, lub odpowietrzniki na 
kró cu ss cym (je eli s ).

• Sprawdzi , czy osprz t, ruroci gi i wieszak s  mocno i 
prawid owo zamontowane.

• Sprawdzi  dzia anie zainstalowanych urz dze  do 
sterowania w funkcji poziomu, wzgl. zabezpieczenia 
przed suchobiegiem.

6.5.2 Po w czeniu

Podczas rozruchu nast puje krótkotrwa e
przekroczenie pr du znamionowego. Po zako czeniu
rozruchu pr d pracy nie powinien przekracza  pr du
znamionowego.

Je eli silnik nie ruszy natychmiast po w czeniu, nale y
go natychmiast wy czy . Przed ponownym 
w czeniem nale y zachowa  przerw  okre lon  w 
Danych technicznych. W razie powtórzenia si
zak ócenia, agregat nale y natychmiast wy czy .
Ponowne w czenie mo e nast pi  dopiero po 
wyeliminowaniu usterki.

6.6 Post powanie podczas pracy

Podczas pracy nale y przestrzega  obowi zuj cych w 
miejscu eksploatacji przepisów bhp i obs ugi urz dze
elektrycznych. W celu zapewnienia bezpiecznego 
przebiegu procesów pracy u ytkownik jest 
zobowi zany do przeprowadzenia odpowiedniego 
podzia u czynno ci wykonywanych przez personel. 
Wszystkie osoby wchodz ce w sk ad personelu 
odpowiadaj  za przestrzeganie przepisów.

Podczas pracy urz dzenia niektóre jego cz ci (wirnik, 
mig o) obracaj  si  celem pompowania cieczy. 

Niektóre substancje zawarte w przenoszonych 
cieczach mog  powodowa  powstawanie na tych 
cz ciach bardzo ostrych kraw dzi.

Wymienione ni ej parametry musz  by  regularnie 
kontrolowane:
• napi cie robocze (dopuszczalna odchy ka +/- 5% 

napi cia obliczeniowego),
• cz stotliwo  (dopuszczalna odchy ka +/- 2% 

cz stotliwo ci obliczeniowej),
• pobór pr du (dopuszczalna odchy ka mi dzy fazami 

maks. 5%),
• ró nic  napi cia mi dzy poszczególnymi fazami 

(maks. 1%),
• cz stotliwo  w czania i przerwy mi dzy kolejnymi 

w czeniami (patrz Dane techniczne),
• dostawanie si  powietrza na dop ywie, w razie 

potrzeby zamontowa  p yt  odbojow ,
• minimalne zalanie, sterowanie w funkcji poziomu, 

zabezpieczenie przed suchobiegiem,
• spokojna praca,
• zasuwy odcinaj ce na przewodzie dop ywowym i 

t ocznym musz  by  otwarte.

Zagro enie ycia w razie wybuchu!
Produkty bez znakowania Ex nie maj  atestu Ex i
nie mog  by  stosowane w strefach zagro onych
wybuchem! Ca y osprz t (w tym zabudowany
sterownik/wtyczka) musz  by  atestowane do
stosowania w strefach zagro enia wybuchem!

Niebezpiecze stwo zmia d enia!
Przy ustawieniu przeno nym podczas w czania
i/lub w czasie pracy agregat mo e si  wywróci .
Dopilnowa , aby agregat sta  na twardym
pod o u a stojak pompy by  prawid owo
zamontowany.

FM

APPROVED

Ostrze enie przed wiruj cymi cz ciami!
Obracaj ce si  cz ci mog  spowodowa
zgniecenie lub odci cie ko czyn. Podczas pracy
nie wk ada  r k w instalacj  hydrauliczn  ani w
cz ci obrotowe. Przed pracami konserwacyjno-
remontowymi wy czy  produkt i poczeka  do
zatrzymania si  wiruj cych cz ci!
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7 Wy czanie z eksploatacji/utylizacja

Wszelkie prace musz  by  wykonywane z najwy sz
staranno ci .

Konieczne jest noszenie niezb dnych rodków ochrony 
osobistej.

Podczas wykonywania robót w basenach i/lub 
zbiornikach nale y bezwzgl dnie stosowa  si  do 
odpowiednich wymaganych lokalnie zabezpiecze . Dla 
bezpiecze stwa zawsze musi by  obecna druga osoba.

Do podnoszenia i opuszczania produktu musz  by
stosowane podno niki pomocnicze znajduj ce si  w 
nienagannym stanie technicznym oraz dopuszczone 
urz dowo urz dzenia adunkowe.

7.1 Tymczasowe wy czenie z eksploatacji

W przypadku takiego wy czenia produkt pozostaje 
zamontowany i nie jest od czany od elektrycznej sieci 
zasilaj cej. Produkt wy czony z eksploatacji 
tymczasowo musi by  w ca o ci zanurzony, aby by a
zabezpieczony przed mrozem i lodem. Nale y
zabezpieczy  pomieszczenie eksploatacyjne i t oczony
czynnik roboczy przed ca kowitym zamarzni ciem.

Dzi ki temu produkt jest przez ca y czas gotowy do 
pracy. W czasie d u szej przerwy w eksploatacji nale y
przeprowadza  regularnie (raz na miesi c lub kwarta )
5-minutow  prób  ruchow .

7.2 Ostateczne wy czenie z eksploatacji w celu 
wykonania konserwacji lub z o enia do 
magazynu

Instalacj  nale y wy czy  a produkt musi zosta
od czony od sieci elektrycznej przez 
wykwalifikowanego elektryka i zabezpieczony przed 
ponownym w czeniem. Agregaty wyposa one we 
wtyczk  nale y roz czy  (nie ci gn  za kabel!). 
Nast pnie mo na przyst pi  do prac zwi zanych z 
demonta em, konserwacj  i z o eniem do magazynu.

7.2.1 Demonta

Przy monta u przeno nym na mokro produkt mo na
wyci gn  z wykopu po od czeniu od sieci 
elektrycznej i opró nieniu przewodu t ocznego. Mo e
by  konieczne wcze niejsze zdemontowanie w a.
Tak e do tego celu nale y pos u y  si  odpowiednim 
podno nikiem.

W razie ustawienia stacjonarnego na mokro na 
wieszaku produkt nale y wyci ga  ze studzienki za 
pomoc  podno nika na a cuchu lub lince. Nie ma 
potrzeby opró niania w tym celu studzienki. Uwa a ,
aby nie uszkodzi  elektrycznego przewodu 
zasilaj cego!

W razie stacjonarnego ustawienia na sucho konieczne 
jest odci cie ruroci gu po stronie tocznej i ss cej i w 
razie potrzeby opró nienie. Nast pnie mo na
zdemontowa  produkt z ruroci gu i za pomoc
podno nika wyci gn  z pomieszczenia 
eksploatacyjnego.
Podczas prac wykonywanych w studzienkach dla
bezpiecze stwa zawsze musi by  obecna druga
osoba.

7.2.2 Zwrot/z o enie do magazynu

Do wysy ki cz ci musz  by  pakowane w odpornych 
na rozerwanie oraz odpowiednio szczelnych i 
zabezpieczaj cych przed wyciekiem workach z 
tworzywa sztucznego. Wysy ka musi by  realizowana 
przez odpowiednio poinstruowanych spedytorów.
Uwzgl dni  te  rozdzia  „Transport i
przechowywanie“!

7.3 Ponowne uruchomienie

Przed ponownym uruchomieniem produkt nale y
oczy ci  z py u i osadów oleju. Nast pnie nale y
przeprowadzi  wszystkie czynno ci konserwacyjne wg 
rozdzia u Utrzymanie

Po zako czeniu tych prac mo na zamontowa  produkt 
i zleci  elektrykowi pod czenie do sieci elektrycznej. 
Prace te musz  zosta  wykonane zgodnie z rozdzia em
Ustawienie.

Produkt musi by  w czany zgodnie z opisem w 
rozdziale Uruchomienie.
Produkt wolno ponownie uruchamia  tylko
wtedy, gdy jest ono w nienagannym stanie
technicznym i gotowy do pracy.

7.4 Utylizacja

7.4.1 Materia y eksploatacyjne

Oleje i smary nale y zbiera  do odpowiednich 
pojemników i utylizowa  przepisowo zgodnie z 
dyrektyw
75/439/WE i rozporz dzeniami wg. §§ 5a, 5b Ustawy o 
gospodarce odpadami (AbfG).

Zagro enie ycia w razie nieprawid owego
dzia ania!
Urz dzenia adunkowe i podno niki musz
znajdowa  si  w nienagannym stanie
technicznym. Dopiero po kontroli urawika
mo na rozpocz  prace. Zaniechanie tego
sprawdzenia mo e doprowadzi  do zagro enia

ycia!

Uwaga!
Próba ruchowa mo e si  odbywa  tylko przy
zachowaniu obowi zuj cych warunków
roboczych. Praca na sucho jest niedozwolona!
Nieprzestrzeganie tych wymaga  mo e
doprowadzi  do ca kowitego zniszczenia
produktu!

Uwaga na substancje toksyczne!
Produkty, które by y u ywane do t oczenia
czynników szkodliwych dla zdrowia nale y
zawsze odkazi  przed przyst pieniem do
wszelkich innych prac! W przeciwnym razie grozi
miertelny wypadek! Nale y przy tym nosi

wymagane rodki ochrony osobistej!

Uwaga – niebezpiecze stwo poparzenia!
Temperatura cz ci obudowy mo e znacznie
przekracza  40 °C. Grozi to poparzeniem! Po
wy czeniu nale y poczeka , a  produkt
ostygnie do temperatury otoczenia.
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Mieszaniny wodno-glikolowe s  zgodne z klas
zagro enia wód 1 wg VwVwS 1999. Przy utylizacji 
nale y przestrzega  normy DIN 52 900 (dotycz cej
propanodiolu i glikolu propylenowego).

7.4.2 Odzie  ochronna

Odzie  ochronn  u ywan  do czyszczenia i konserwacji 
nale y utylizowa  zgodnie z tabel  sortowania 
odpadów TA 524 02 oraz dyrektyw  WE 91/689/WE.

7.4.3 Produkt

Prawid owa utylizacja produktu umo liwia unikni cie
szkód dla rodowiska oraz zagro e  zdrowia ludzi.

• Utylizacj  produktu i jego cz ci nale y zleci
publicznym lub prywatnym organizacjom zajmuj cym
si utylizacj .

• Dalsze informacje na temat prawid owej utylizacji 
mo na uzyska  w samorz dzie lokalnym, w urz dzie
ds. utylizacji lub w miejscu nabycia produktu.

8 Konserwacja

Przed przyst pieniem do konserwacji lub napraw 
produkt nale y wy czy  i wymontowa  zgodnie z 
opisem w rozdziale Wy czanie z eksploatacji/
utylizacja.

Po wykonaniu konserwacji lub naprawy produkt nale y
zamontowa  i pod czy  zgodnie z rozdzia em
Ustawianie. Produkt musi by  w czany zgodnie z 
opisem w rozdziale Uruchomienie.

Konserwacja i naprawy musz  by  wykonywane przez 
autoryzowane warsztaty serwisowe, serwis firmy Wilo
lub odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów!
Konserwacja, naprawy i/lub zmiany
konstrukcyjne, nie opisane w niniejszej instrukcji
eksploatacji i konserwacji lub naruszaj ce
bezpiecze stwo ochrony przeciwwybuchowej,
mog  by  wykonywane tylko przez producenta
lub autoryzowane przez producenta warsztaty
serwisowe.

Napraw  na szczelinach zabezpieczonych przed 
przeskokiem zap onu wolno przeprowadza  tylko wg 
zalece  konstrukcyjnych producenta. Naprawa zgodnie 
z warto ciami podanymi w tabelach 1 i 2 normy DIN EN 
60079-1 jest niedozwolona. Wolno stosowa
wy cznie okre lone przez producenta korki 
gwintowane o klasie wytrzyma o ci przynajmniej A4-
70.

Nale y przestrzega  nast puj cych wskazówek:

• Niniejsza instrukcja musi by  dost pna dla 
konserwatorów i przestrzegana. U ytkownikowi wolno 
wykonywa  tylko te czynno ci i zabiegi 
konserwacyjne, które s  opisane w instrukcji.

• Wszystkie czynno ci zwi zane z konserwacj ,
przegl dami oraz czyszczeniem produktu mog  by
wykonywane tylko przez przeszkolonych specjalistów, 
na bezpiecznym stanowisku pracy, z zachowaniem 
maksymalnej staranno ci. Konieczne jest noszenie 
niezb dnych rodków ochrony osobistej. Przed 
przyst pieniem do jakichkolwiek prac nale y od czy
maszyn  od sieci elektrycznej i zabezpieczy  przed 
ponownym za czeniem. Nale y wyeliminowa
mo liwo  przypadkowego w czenia.

• Podczas wykonywania robót w basenach i/lub 
zbiornikach nale y bezwzgl dnie stosowa  si  do 
odpowiednich wymaganych lokalnie zabezpiecze . Dla 
bezpiecze stwa zawsze musi by  obecna druga osoba.

• Do podnoszenia i opuszczania produktu musz  by
stosowane podno niki znajduj ce si  w nienagannym 
stanie technicznym oraz dopuszczone urz dowo
urz dzenia adunkowe.
Nale y upewni  si , czy zawiesia, liny i
urz dzenia zabezpieczaj ce podno nika znajduj
si  w nienagannym stanie technicznym. Dopiero
po kontroli stanui technicznego podno nika
mo na rozpocz  prace. Zaniechanie tego
sprawdzenia mo e doprowadzi  do zagro enia

ycia!

• Prace elektryczne na produkcie i instalacji musz  by
wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka. 
Uszkodzone bezpieczniki nale y wymienia . W adnym
razie nie wolno ich naprawia ! Wolno u ywa
wy cznie bezpieczników o podanym ampera u i 
zalecanego rodzaju.

• Przy u ywaniu atwopalnych rozpuszczalników i 
rodków czyszcz cych nie wolno pali , u ywa

otwartego ognia ani otwartych róde wiat a.
• Produkty przet aczaj ce czynniki szkodliwe dla zdrowia 

lub stykaj ce si  z nimi, musz  by  odka ane. Nale y
te  dopilnowa , aby nie wytwarza y si  i nie 
wyst powa y gazy szkodliwe dla zdrowia.
W przypadku obra e  spowodowanych
dzia aniem szkodliwych dla zdrowia czynników
lub gazów, nale y udzieli  pierwszej pomocy
zgodnie z og oszonym regulaminem zak adowym
i natychmiast skontaktowa  si  z lekarzem!

• Nale y dopilnowa  przygotowania niezb dnych
narz dzi i materia ów. Porz dek i czysto  zapewniaj
bezpieczn  i niezawodn  prac  produktu. Po 
zako czeniu pracy nale y usun  z agregatu zu yte
materia y do czyszczenia i narz dzia. Wszystkie 
materia y i narz dzia nale y przechowywa  w 
przewidzianym do tego miejscu.

• Czynniki eksploatacyjne (np. oleje, smary itd.) nale y
zbiera  do odpowiednich pojemników i utylizowa
zgodnie z przepisami (wg Dyrektywy 75/439/WE i 
rozporz dze  wg §§ 5a, 5b AbfG). Do czyszczenia i 
konserwacji nale y zak ada  odpowiedni  odzie
ochronn . Nale y j  utylizowa  zgodnie z tabel
sortowania odpadów TA 524 02 i Dyrektyw  UE 91/
689/EWG. Wolno u ywa  tylko smarów zalecanych 
przez producenta. Nie wolno miesza  olejów i smarów.

• U ywa  wy cznie oryginalnych cz ci producenta.

Niebezpiecze stwo miertelnego pora enia
pr dem elektrycznym!
Podczas prac na urz dzeniach elektrycznych
wyst puje zagro enie miertelnym pora eniem
elektrycznym. Przed przyst pieniem do
konserwacji lub naprawy agregat nale y
od czy  od sieci i zabezpieczy  przed
w czeniem przez osoby nieupowa nione.
Uszkodzenia elektrycznego przewodu
zasilaj cego powinny by  zasadniczo naprawiane
wy cznie przez wykwalifikowanych elektryków.
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8.1 Materia y eksploatacyjne

Materia y z dopuszczeniem do kontaktu z produktami 
spo ywczymi wg USDA-H1 s  oznakowane symbolem 
"*"!

8.1.1 Przegl d olejów wazelinowych

Stosowanie olejów wazelinowych

U ywaj c olejów wazelinowych, nale y przestrzega
nast puj cych zasad.

• Wolno stosowa  wy cznie materia y eksploatacyjnego 
tego samego producenta.

• Produkty, które do tej pory by y nape niane olejem 
transformatorowym lub w których powinien by  u yty
inny gatunek oleju wazelinowego, musz  zosta
opró nione i gruntownie oczyszczone.

Wielko ci nape nie

8.1.2 Przegl d smarów

Jako smar wg DIN 51818 /NLGl klasa 3 mog  by
stosowane nast puj ce produkty:

• Esso Unirex N3
• SKF GJN
• NSK EA5, EA6
• Tripol Molub-Alloy-Food Proof 823 FM*

8.2 Terminy konserwacji

Przegl d wymaganych terminów konserwacji
W razie eksploatacji w czynnikach o silnym
dzia aniu ciernym i/lub agresywnych cykle
konserwacyjne skracaj  si  o 50%!

8.2.1 Przed pierwszym uruchomieniem lub po d u szym
sk adowaniu

• Kontrola rezystancji izolacji

8.2.2 Raz na miesi c

• Kontrola poboru pr du i napi cia
• Kontrola zastosowanych sterowników/przeka ników

8.2.3 Raz na pó  roku

• Kontrola wzrokowa kabli zasilaj cych
• Kontrola wzrokowa osprz tu

8.2.4 Po 8.000 godzin pracy, ale nie pó niej ni  po 2 latach

• Sprawdzi  dzia anie wszystkich urz dze
zabezpieczaj cych i kontrolnych

8.2.5 Po 15.000 godzin pracy, ale nie pó niej ni  po 
10 latach

• Naprawa g ówna

8.3 Zabiegi konserwacyjne

8.3.1 Kontrola rezystancji izolacji

W celu kontroli rezystancji izolacji nale y od czy
przewód zasilaj cy. Nast pnie przy u yciu próbnika 
izolacji (napi cie pomiarowe sta e wynosi 1.000 V) 
mierzy si  opór elektryczny. Nie wolno przekroczy
wymienionych ni ej warto ci.
• W przypadku pierwszego monta u: oporno  izolacji 

nie mo e by  mniejsza ni  20 M .
• Przy kolejnych pomiarach: warto  musi by  wi ksza

ni  2 M .
Zbyt niska oporno  izolacji mo e wskazywa  na
to, e do kabla i/lub silnika mog a dosta  si
wilgo . Nie pod cza  produktu, skontaktowa
si  z producentem!

8.3.2 Kontrola poboru pr du i napi cia

Pobór pr du i napi cie nale y regularnie kontrolowa
na wszystkich 3 fazach. Przy normalnej eksploatacji 
warto ci te nie zmieniaj  si . Niewielkie wahania 
wynikaj  z ró nych charakterystyk t oczonego
czynnika. Na podstawie obserwacji poboru pr du
mo na w por  rozpozna  i usun  uszkodzenia i /lub 
niesprawn  funkcj mig a, o ysk i /lub silnika. W ten 
sposób mo na unikn  wi kszych szkód nast pczych i 
zredukowa  ryzyko ca kowitej awarii.

8.3.3 Kontrola zastosowanych sterowników/przeka ników

Kontrola sprawno ci zastosowanych sterowników/
przeka ników. Uszkodzone przyrz dy nale y
niezw ocznie wymienia , poniewa  nie zapewniaj
ochrony produktu. Informacje na temat procedury 
kontrolnej s  podane w instrukcji obs ugi sterownika/
przeka nika.

8.3.4 Kontrola wzrokowa kabli zasilaj cych

Nale y sprawdza , czy na elektrycznym kablu 
zasilaj cym nie ma p cherzy, rys, zadrapa , otar  i/lub 
zagniece . W razie stwierdzenia uszkodze ,
uszkodzony elektryczny kabel zasilaj cy nale y
natychmiast wymieni .
Kable mog  by  wymieniane tylko przez serwis
firmy Wilo lub autoryzowany b d  certyfikowany
warsztat serwisowy. Produkt wolno uruchomi
dopiero po nale ytym wyeliminowaniu
uszkodzenia!

8.3.5 Kontrola wzrokowa osprz tu

Nale y sprawdzi , czy osprz t jest prawid owo
zamocowany i sprawny technicznie. Obluzowany i/lub 
uszkodzony osprz t nale y niezw ocznie naprawi  lub 
wymieni .

Producent Olej wazelinowy

Aral Autin PL*

Shell ONDINA G13*, 15*, G17*

Esso MARCOL 52*, 82*

BP Energol WM2*

Texaco Pharmaceutical 30*, 40*

Oleje mineralne ELF ALFBELF C15

Typ TP 80E… TP 100E… TP 100E…

Moc znamionowa P2 do 3,8 kW od 3,9 kW

Wielko  nape nienia 170 ml 170 ml 350 ml
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8.3.6 Sprawdzi  dzia anie urz dze  zabezpieczaj cych i 
kontrolnych

Urz dzeniami kontrolnymi s  np. czujniki temperatury 
w silniku, kontrolka komory uszczelniaj cej, styczniki 
silnikowe, przeka niki przepi ciowe itd.

W celu przetestowania styczniki silnikowe, przeka niki
przepi ciowe i inne urz dzenia wyzwalaj ce mo na
zasadniczo uruchamia  r cznie.

W celu sprawdzenia dzia ania kontrolki komory 
uszczelniaj cej lub czujników temperatury agregat 
musi ostygn  do temperatury otoczenia a przewód 
zasilaj cy urz dzenia kontrolnego musi by  zdj ty z 
zacisków w szafie rozdzielczej. Nast pnie mo na
sprawdzi  dzia anie urz dzenia kontrolnego za pomoc
omomierza.

Wyniki pomiarów powinny by  nast puj ce.
• Czujnik bimetalowy: warto  równa „0“-przelot
• Czujnik PTC: oporno  czujnika PTC w temperaturze 

pokojowej wynosi 20 do 100 Ohm.
• Dla 3 czujników w uk adzie szeregowym wynik 

powinien wynosi  60 do 300 Ohm.
• Dla 4 czujników w uk adzie szeregowym wynik 

powinien wynosi  80 do 400 Ohm.
• Czujnik PT 100: Czujniki PT 100 maj  przy 0 °C 

oporno  100 Ohm. W zakresie od 0 °C do 100 °C 
warto  ta ro nie o 0,385 Ohm na 1 °C . Przy 
temperaturze otoczenia 20 °C warto  obliczeniowa 
wynosi 107,7 Ohm.

• Kontrolka komory uszczelniaj cej: warto  musi 
zmierza  ku „niesko czono ci“. Niskie warto ci
oznaczaj  obecno  wody w oleju. Nale y te
uwzgl dni  wskazówki dotycz ce dost pnego jako 
opcja przeka nika analizuj cego.
W razie wi kszych odchy ek prosz  kontaktowa
si  z producentem!

8.3.7 Naprawa g ówna

Podczas naprawy g ównej oprócz normalnych 
zabiegów konserwacyjnych przeprowadzana jest 
dodatkowo kontrola i w razie potrzeby wymiana o ysk
silnika, uszczelnie  wa u, o-ringów i elektrycznych 
przewodów zasilaj cych. Te czynno ci mog  by
wykonywane tylko przez producenta lub autoryzowany 
warsztat serwisowy.

9 Wyszukiwanie i usuwanie zak óce

Aby unikn  szkód materialnych i obra e  cia a
podczas usuwania zak óce  produktu, nale y
bezwzgl dnie przestrzega  nast puj cych
wytycznych:

• Zleca  usuni cie zak ócenia tylko wykwalifikowanemu 
personelowi, tzn. poszczególne prace musz  by
wykonywane przez przeszkolony personel, np. prace 
elektryczne wolno przeprowadza  jedynie 
wykwalifikowanemu elektrykowi.

• Zawsze nale y zabezpieczy  produkt przed 
przypadkowym uruchomieniem przez od czenie od 
sieci zasilania. Nale y podj  odpowiednie rodki
ostro no ci.

• Nale y zapewni  mo liwo  wy czenia awaryjnego 
produktu w ka dej chwili przez drug  osob .

• Zabezpieczy  ruchome cz ci, aby unikn  obra e
cia a.

• Przeprowadzanie samowolnych zmian konstrukcyjnych 
w produkcie odbywa si  na w asne ryzyko i zwalnia 
producenta z wszelkich zobowi za  i roszcze
gwarancyjnych!

9.0.1 Zak ócenie: agregat nie uruchamia si

1 przerwa w dop ywie pr du, zwarcie lub zwarcie 
doziemne na przewodzie i/lub uzwojeniu silnika
• zleci  wykwalifikowanemu personelowi kontrol  i 

ewentualnie wymian  przewodu i silnika
2 zadzia anie bezpieczników, stycznika silnikowego i/lub 

urz dze  zabezpieczaj cych
• zleci  wykwalifikowanemu personelowi kontrol

pod czenia
• zleci  zainstalowanie lub ustawienie stycznika 

silnikowego lub bezpieczników zgodnie z przepisami 
technicznymi, zresetowa  urz dzenia
zabezpieczaj ce

• sprawdzi , czy mig o obraca si  lekko i ewentualnie 
wyczy ci  lub przywróci  dro no mig a

3 kontrolka komory uszczelniaj cej (opcja) przerwa a
obwód elektryczny (spowodowane miejscowymi 
uwarunkowaniami)
• Patrz zak ócenie: wyciek z uszczelnienia 

pier cieniem lizgowym, kontrolka komory 
uszczelniaj cej sygnalizuje zak ócenie lub wy cza
agregat

9.0.2 Zak ócenie: agregat uruchamia si , ale natychmiast 
po uruchomieniu w cza si  wy cznik ochronny 
silnikowy

1 wyzwalacz termiczny stycznika silnikowego jest 
nieprawid owo ustawiony
• zleci  wykwalifikowanemu personelowi regulacj

wyzwalacza wg wymaga  technicznych
2 zwi kszony pobór pr du w wyniku wi kszego spadku 

napi cia
• zleci  wykwalifikowanemu personelowi kontrol

napi cia na poszczególnych fazach i ewentualnie 
zmieni  po czenia

3 praca 2-fazowa
• zleci  wykwalifikowanemu personelowi kontrol

pod czenia
4 zbyt du e ró nice napi  na 3 fazach

• zleci  wykwalifikowanemu personelowi kontrol
pod czenia i rozdzielni

5 nieprawid owy kierunek obrotu mig a
• zamieni  miejscami 2 fazy przewodu zasilaj cego

6 mig o jest hamowane w wyniku zaklejenia lub 
zatkania przez cia a obce, zwi kszony pobór pr du
• wy czy  agregat, zabezpieczy  przed ponownym 

w czeniem, przywróci  dro no  wirnika/ mig a,
wzgl. wyczy ci  króciec ss cy

7 za wysoka g sto  medium
• skontaktowa  si  z producentem

9.0.3 Zak ócenie: Agregat pracuje, lecz nie t oczy

1 brak t oczonego medium
• otworzy  zasuw , wzgl. dop yw cieczy do zbiornika

2 zatkany dop yw
• wyczy ci  przewód doprowadzaj cy, zasuw , korpus 

ss cy, króciec ss cy, wzgl. sito ss ce
3 mig o jest blokowane lub hamowane
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• wy czy  agregat, zabezpieczy  przed ponownym 
w czeniem, przywróci  dro no  wirnika/ mig a

4 uszkodzony w /ruroci g
• wymieni  uszkodzone cz ci

5 praca przerywana
• sprawdzi  rozdzielni

9.0.4 Zak ócenie: agregat pracuje, lecz nie osi ga
podanych parametrów roboczych

1 zatkany dop yw
• wyczy ci  przewód doprowadzaj cy, zasuw , korpus 

ss cy, króciec ss cy, wzgl. sito ss ce
2 zawór w przewodzie t ocznym jest zamkni ty

• ca kowicie otworzy  zasuw
3 mig o jest blokowane lub hamowane

• wy czy  agregat, zabezpieczy  przed ponownym 
w czeniem, przywróci  dro no  wirnika/ mig a

4 nieprawid owy kierunek obrotu mig a
• zamieni  miejscami 2 fazy przewodu zasilaj cego

5 powietrze w instalacji
• sprawdzi  i ewentualnie odpowietrzy  ruroci gi,

p aszcz ci nieniowy i/lub instalacj  hydrauliczn
6 przy pompowaniu agregat natrafia na zbyt du e

przeciwci nienie
• sprawdzi  zasuw  w przewodzie t ocznym,

ewentualnie ca kowicie otworzy , u y  innego 
mig a, skontaktowa  si  z producentem

7 objawy zu ycia
• wymieni  zu yte cz ci

8 uszkodzony w /ruroci g
• wymieni  uszkodzone cz ci

9 za wysoka zawarto  gazów w t oczonym medium
• skontaktowa  si  z producentem

10 praca 2-fazowa
• zleci  wykwalifikowanemu personelowi kontrol

pod czenia
11 zbyt du e obni enie poziomu wody podczas pracy

• sprawdzi  zasilanie i wydajno  urz dzenia,
skontrolowa  regulacj  poziomu nape nienia

9.0.5 Zak ócenie: agregat pracuje niespokojnie i 
g o noagregat pracuje w niedozwolonym zakresie 
pracy

1 agregat pracuje w niedozwolonym zakresie pracy
• sprawdzi  i ewentualnie skorygowa  parametry 

robocze agregatu i/lub dostosowa  do warunków 
eksploatacyjnych

2 króciec ss cy, sito ss ce i/lub mig o jest zatkane
• wyczy ci  króciec ss cy, sito ss ce i/lub mig o

3 utrudniony obrót mig a
• wy czy  agregat, zabezpieczy  przed ponownym 

w czeniem, przywróci  dro no  wirnika
4 za wysoka zawarto  gazów w t oczonym medium

• skontaktowa  si  z producentem
5 praca 2-fazowa

• zleci  wykwalifikowanemu personelowi kontrol
pod czenia

6 nieprawid owy kierunek obrotu mig a
• zamieni  miejscami 2 fazy przewodu zasilaj cego

7 objawy zu ycia
• wymieni  zu yte cz ci

8 uszkodzone o ysko silnika
• skontaktowa  si  z producentem

9 agregat zosta  niew a ciwie zamontowany 
(wyst powanie napr e )

• sprawdzi  zamontowanie, ewentualnie u y
podk adek gumowych

9.0.6 Zak ócenie: wyciek z uszczelnienia pier cieniem
lizgowym, kontrolka komory uszczelniaj cej

sygnalizuje zak ócenie lub wy cza agregat

(kontrolki komory uszczelniaj cej dost pne s
opcjonalnie, jednak e nie dla wszystkich typów 
urz dzenia. Informacje na ten temat znajduj  si  w 
potwierdzeniu zamówienia lub w schemacie 
elektrycznym.)

1 tworzenie si  skroplin w wyniku d u szego
przechowywania i/lub wysokich waha  temperatury
• w czy  agregat na krótko (maks. 5 min.) bez 

kontrolki komory uszczelniaj cej
2 zbiornik wyrównawczy (zainstalowany opcjonalnie w 

pompach polderowych) zawieszony jest za wysoko
• zamontowa  zbiornik wyrównawczy maks. 10 m 

powy ej dolnej kraw dzi korpusu ss cego
3 nadmierne przecieki podczas fazy docierania si

nowych uszczelnie  mechanicznych (pier cieni
lizgowych)

• wymieni  olej
4 uszkodzony przewód kontrolki komory uszczelniaj cej

• wymieni  kontrolk  komory uszczelniaj cej
5 uszkodzone uszczelnienie mechaniczne (pier cie

lizgowy)
• wymieni  uszczelnienie mechaniczne, skontaktowa

si  z producentem!

9.0.7 Dalsze czynno ci podczas usuwania zak óce

Je eli wymienione powy ej punkty nie pomog y
usun  zak ócenia, nale y skontaktowa  si  z naszym 
dzia em serwisowym. Udziela on pomocy w 
nast puj cej formie:

• pomoc telefoniczna lub listowna
• pomoc serwisowa na miejscu eksploatacji urz dzenia
• kontrola i naprawa agregatu w fabryce producenta

Nale y uwzgl dni , e niektóre us ugi wiadczone
przez nasz personel serwisowy mog  si  wi za  z 
dodatkowymi kosztami! Dok adne informacje na ten 
temat uzyska  mo na w naszym dziale serwisowym.

10 Cz ci zamienne

Cz ci zamienne nale y zamawia  za po rednictwem
dzia u obs ugi klienta producenta. W celu unikni cia
dodatkowych ustale  i b dnych zamówie  nale y
zawsze podawa  numer seryjny i/lub numer 
katalogowy.

Zmiany techniczne zastrze one!
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EG – Konformitätserklärung 

GB EC – Declaration of conformity 

 F Déclaration de conformité CE 
(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und2004/108/EG Anhang IV,2, 
according 2006/42/EC annex II,1A and2004/108/EC annex IV,2, 

conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2) 
 

Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe : Wilo-Drain TP 80…, TP 100… 
Herewith, we declare that the product type of the series: Wilo-Drain TP…-AM 
Par le présent, nous déclarons que l’agrégat de la série : Wilo-Drain TP…-THW 
 

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. / 
The serial number is marked on the product site plate. / 
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.) 

 

 

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: 
in its delivered state complies with the following relevant provisions: 
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève: 
 

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  
EC-Machinery directive   
Directives CE relatives aux machines  
Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
eingehalten. 
The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 
2006/42/EC. 
Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, no 1.5.1 de la  
directive CE relatives aux machines 2006/42/CE. 
 

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG 
Electromagnetic compatibility - directive  
Compatibilité électromagnétique- directive  
 

Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG  
Construction product directive i.d.F/ as amended/ avec les amendements suivants : 

Directive de produit de construction 93/68/EWG  
 

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809 EN 61000-6-1* 
Applied harmonized standards, in particular: EN ISO 14121-1 EN 61000-6-2* 
Normes harmonisées, notamment: EN 60335-2-41 EN 61000-6-3* 
 EN 60034-1 EN 61000-6-4* 
 EN 60204-1 EN 55014-1* 
*Wilo-Drain TP…-AM, TP…-THW EN 60730-2-16 DIN EN 12050-1 
 
Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen  Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. 
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. 
 

Authorized representative for the completion of the technical documentation: 
Mandataire pour le complément de la documentation technique est :  

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: WILO SE, Werk Hof 
Division Submersible & High Flow Pumps 
Quality 
Heimgartenstraße 1-3 
95030 Hof/Germany 

Dortmund, 23.07.2010   

 
 
 

 

 
 

Erwin Prieß 
Quality Manager 

  

WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 
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 D  EG - Konformitätserklärung 
 GB EC – Declaration of conformity  

 F Déclaration de conformité CE  
(gemäß 94/9/EG, Anhang X,B, according 94/9/EC annex X,B, conforme 94/9/CE appendice X,B) 

 
 
Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : Wilo-Drain TP 80, TP 100 
Herewith, we declare that this product:  
Par le présent, nous déclarons que cet agrégat :  
Nicht gültig für:/Not guilty for:/Non valide pour: Wilo-Drain TP…-AM, TP…-THW 
 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:  
in its delivered state comply with the following relevant provisions:  
est conforme aux dispositions suivants dont il relève:  
 
ATEX 94/9/EG  
 
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 60079-0  
Applied harmonized standards, in particular: EN 60079-1  
Normes harmonisées, notamment:   
   
   
 
Baumusterprüfbescheinigung: BVS 03 ATEX E210 X 
EC Type Examination Certificate: DEKRA EXAM (0158) 
Attestation d’ Éxamen CE de Type : BBG Prüf- und Zertifizierer GmbH 
 Dinnendahlstraße 9 
 D – 44809 Bochum 
 
Benannte Stelle : DEKRA EXAM (0158) 
Notified Body : BBG Prüf- und Zertifizierer GmbH 
Organisme notifie : Dinnendahlstraße 9 
 D – 44809 Bochum 
 
 
Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. 
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. 
 
 
Dortmund, 05.07.2010   
 
 
 
 

 

 
 

Erwin Prieß 
Quality Manager 

 
 

  
WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

Document: 2105145.2 
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EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE EB atitikties deklaracija
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering 
voldoet aan de volgende bepalingen:

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle 
seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su 
estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:

�iuo pa�ymima, kad �is gaminys atitinka �ias normas ir direktyvas:

ATEX 94/9/EG ATEX 94/9/EG ATEX 94/9/EG ATEX direktyv� 94/9/EB

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG Direttiva macchine 2006/42/EG Directiva sobre máquinas 2006/42/EG Ma�in� direktyv� 2006/42/EB
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden 
overeenkomstig bijlage I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 
2006/42/EG aangehouden.

Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono 
rispettati secondo allegato I, n. 1.5.1 dalla direttiva macchine 
2006/42/CE.

Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la 
Directiva de Baja tensión según lo especificado en el
Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

Laikomasi �emos �tampos direktyvos keliam� saugos reikalavim� 
pagal Ma�in� direktyvos 2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt�.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG Elektromagnetinio suderinamumo direktyv� 2004/108/EB

Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG als vervolg op 93/86/EEG Direttiva linee guida costruzione dei prodotti 89/106/CEE e 
seguenti modifiche 93/68/CEE

Directiva sobre productos de construcción 89/106/CEE 
modificada por 93/68/CEE

Statybos produkt� direktyvos 89/106/EB patais� 93/68/EEB

en overeenkomstige nationale wetgeving e le normative nazionali vigenti y la legislación nacional vigente bei atitinkamamiems �alies �statymams

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare: normas armonizadas adoptadas, especialmente: pritaikytus vieningus standartus, o b	tent:

zie vorige pagina vedi pagina precedente véase página anterior �r. ankstesniame puslapyje

P S N SK

Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring ES vyhlásenie o zhode
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, 
está conforme os seguintes requisitos:

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande 
motsvarar följande tillämpliga bestämmelser:

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i 
overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:

Týmto vyhlasujeme, �e kon�trukcie tejto kon�truk
nej série v 
dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslu�ným 

ATEX 94/9/EG ATEX 94/9/EG ATEX 94/9/EG ATEX 94/9/ES

Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG EG�Maskindirektiv 2006/42/EG EG�Maskindirektiv 2006/42/EG Stroje - smernica 2006/42/ES
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são 
cumpridos de acordo com o anexo I, nº 1.5.1 da directiva de 
máquinas 2006/42/CE.

Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt 
bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.

Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med 
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Bezpe
nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodr�iavané v 
zmysle prílohy I, 
. 1.5.1 smernice o strojových zariadeniach 
2006/42/ES.

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG�Elektromagnetisk kompatibilitet � riktlinje 2004/108/EG EG�EMV�Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES

Directiva sobre produtos de construção 89/106/CEE com os 
aditamentos seguintes 93/68/EWG

EG-Byggmaterialdirektiv 89/106/EWG med följande ändringar 
93/68/EWG

Byggevaredirektiv 89/106/EWG med senere tilføyelser 
93/68/EWG

Stavebné materiály - smernica 89/106/ES pozmenená 93/68/EHP

e respectiva legislação nacional och gällande nationell lagstiftning og tilsvarende nasjonal lovgivning a zodpovedajúca vnútro�tátna legislatíva

normas harmonizadas aplicadas, especialmente: tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig: pou�ívané harmonizované normy, najmä:

ver página anterior se föregående sida se forrige side pozri predchádzajúcu stranu
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CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel�ségi nyilatkozat ES � izjava o skladnosti
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia 
määräyksiä:

Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder 
følgende relevante bestemmelser:

Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi 
irányelveknek:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede
im 
zadevnim dolo
ilom:

ATEX 94/9/EG ATEX 94/9/EG ATEX 94/9/EK ATEX 94/9/ES

EU�konedirektiivit: 2006/42/EG EU�maskindirektiver 2006/42/EG Gépek irányelv: 2006/42/EK Direktiva o strojih 2006/42/ES
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan 
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold 
til bilag I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

A kisfeszültség� irányelv védelmi el�írásait a 
2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. függelékének 1.5.1. sz. 
pontja szerint teljesíti.

Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s 
prilogo I, �t. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG dose�eni.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet�ség irányelv: 2004/108/EK Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES

EU materiaalidirektiivi 89/106/EWG seuraavin täsmennyksin 
93/68/EWG

Produktkonstruktionsdirektiv 98/106/EWG følgende 93/68/EWG Építési termékek irányelv 89/106/EGK és az azt kiváltó 
93/68/EGK irányelv

Direktiva o gradbenih proizvodih 89/106/EGS v verziji 93/68/EGS

ja vastaavaa kansallista lainsäädäntöä og gældende national lovgivning valamint a vonatkozó nemzeti törvényeknek és in ustrezno nacionalnim zakonomja vastaavaa kansallista lainsäädäntöä og gældende national lovgivning valamint a vonatkozó nemzeti törvényeknek és in ustrezno nacionalnim zakonom

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt: alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:

katso edellinen sivu. se forrige side lásd az el�z� oldalt glejte prej�njo stran
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Prohlá�ení o shod� ES Deklaracja Zgodno	ci WE 
�������� � ������������ ����������� ������ E�-
�������� �� ������������
Prohla�ujeme tímto, �e tento agregát vdodaném provedení 
odpovídá následujícím p�íslu�ným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pe�n� odpowiedzialno�ci�, �e 
dostarczony wyrób jest zgodny z nast�puj�cymi dokumentami:

��������� ������!��� "��#$���, %�� ��!!'* �+;�+�� # �+� 
�<=��� >����#�� ����#����#��� �$���?��� !�;����#!'� 
������!���:

@��$�;�;���, %� >;�����=� ��+�#�;� !� �$��!��� �"���#�!��:

Sm�rnice ATEX 94/9/ES dyrektyw� ATEX 94/9/WE ATEX 94/9/EG ATEX 94/9/E�

Sm�rnice ES pro strojní za�ízení 2006/42/ES dyrektyw� maszynow� WE 2006/42/WE 
�������! EC � ����"���� ��"�� 2006/42/EG #�"���� $�������� 2006/42/EO
Cíle týkající se bezpe
nosti stanovené ve smJrnici o elektrických 
za�ízeních nízkého napJtí jsou dodr�eny podle p�ílohy I, 
. 1.5.1 
smJrnice o strojních za�ízeních 2006/42/ES.

Przestrzegane s� cele ochrony dyrektywy niskonapi�ciowej zgodnie 
z za��cznikiem I, nr 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

R;�<�#�!�� >� <�"�>��!����, �"$�[�!!'� # ��;����#� >� 
!�"��#�$\�!��� !�>;�[�!�?, ��<$?��?��� ��+$��!� 
>;�$�[�!�? I, ] 1.5.1 ��;����#' # ��!�^�!�� ��^�! 
2006/42/_G.

`�$��� "� "����� !� ;�">�;��<��� "� !���� !�>;�[�!�� �� 
�=���#�!� �=+$��!�. {;�$�[�!�� I, ] 1.5.1 �� @�;����#��� "� 
��^�!� 2006/42/E|.

Sm�rnice o elektromagnetické kompatibilit� 2004/108/ES dyrektyw� dot. kompatybilno	ci elektromagnetycznej 
2004/108/WE

%�������&������ '����(�����) 2004/108/EG E�������&����� ����������� � $�������� 2004/108/E�

Sm�rnice pro stavební výrobky 89/106/EHS ve znJní 93/68/EHS dyrektyw� w sprawie wyrobów budowlanych 89/106/EWG w 
brzmieniu 93/68/EWG


�������� � �������)�!* ��$���* 89/106/EWG � 
>�>;�#���� 93/68/EWG


�������� �� ��������� �������� 89/106/�+� �"��!�!� 
93/68/_}~

a p�íslu�ným národním p�edpis�m oraz odpowiednimi przepisami ustawodawstwa krajowego # ����#����#�� � !����!�$\!'� "���!�����$\��#�� � �=��#��!��� !����!�$!� "���!�����$��#�

pou�ité harmoniza
ní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno�ci: }�>�$\"���'� ��+$���#�!!'� ���!��;�' � !�;�', # %���!����: ��;��!�"�;�!� ���!��;��:

viz p�edchozí strana patrz poprzednia strona ��. >;��'����? ��;�!��� #[. >;��!��� ��;�!���
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,357;< ;=>>?@J7;<Q Y<Q [[ CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara\ie de conformitate Dikjarazzjoni ta� konformità KE
��������� ��� �� ������ ���� �� ���� ��� ��������� ��������� 
���������� ��� ��������� ��������� :

Bu cihaz�n teslim edildi�i �ekliyle a�a��daki standartlara uygun 
oldu�unu teyid ederiz:

Prin prezenta declar�m c� acest produs a�a cum este livrat, 
corespunde cu urm�toarele prevederi aplicabile:

B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispo�izzjonijiet relevanti li ¡ejjin:

ATEX 94/9/EG ATEX 94/9/EG ATEX 94/9/EG ATEX 94/9/KE

^_<`x{Q E| `}~  ><�~�3>~Y~ 2006/42/E| AB-Makina Standartlar� 2006/42/EG Directiva CE pentru ma�ini 2006/42/EG Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE
¢� ���������� ���������� ��� ���£��� ¤������ ����� ����¥���� 
�¥�¦§�� �� �� ��������� I, ��. 1.5.1 ��� ���£��� �¤����� �� �� 
��¤������� 2006/42/EG.

Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine 
yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e uygundur.

Sunt respectate obiectivele de protec¨ie din directiva privind joasa 
tensiune conform Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind ma�inile 
2006/42/CE.

L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vulta¡¡ Baxx huma 
konformi mal-Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 
2006/42/KE..

�5{�Y@�>~`�<Y}�3 ;=>�~Y?Y<Y~ E|-2004/108/E| Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic� � directiva 2004/108/EG Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE

^_<`x~ �~Y~;�{=3Q 89/106/E^| ��§� ������������� 
93/68/E¢©

Ürün imalat yönetmeli�i 89/106/EWG ve takip eden, 93/68/EWG Directiva privind produsele pentru construc\ii 89/106/EWG cu 
amendamentele ulterioare 93/68/EWG

Direttiva dwar il-prodotti tal-kostruzzjoni 89/106/KEE kif 
emendata bid-Direttiva 93/68/KEE

����� ��� ��� ��������¤� ������� ��������� ve söz konusu ulusal yasalara. �i legisla¨ia na¨ional� respectiv� kif ukoll standards armonizzati adottati fil-le¡i�lazzjoni nazzjonali

ª���������«�� ¤����������¥���� �������, ���������: k�smen kullan�lan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi: b'mod partikolari: 

¬�«�� ����£�¥���� ������ bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent� ara l-pa¡na ta' qabel
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EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst�bas deklar�cija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele 
asjakohastele direktiividele:

Ar �o ms apliecin®m, ka �is izstr®d®jums atbilst sekojo�iem 
noteikumiem:

ATEX 94/9/EÜ ATEX 94/9/EK

Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Ma��nu direkt�va 2006/42/EK
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt 
masinate direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direkt¯vas dro�¯bas mr°i tiek ievroti atbilsto�i 
Ma�¯nu direkt¯vas 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn�tisk�s savietojam�bas direkt�va 2004/108/EK

Ehitustoodete direktiiv 89/106/EÜ, muudetud direktiiviga 
93/68/EMÜ

Direkt�va par b�vizstr�d�jumiem 89/106/EK pc labojumiem 
93/68/EES

ja vastavalt asjaomastele siseriiklikele õigusaktidele un atbilsto�ai nacion®lajai likumdo�anai

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piemroti harmonizti standarti, tai skait®:

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

vt eelmist lk skat¯t iepriek�jo lappusi

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany





WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

Algeria
Bad Ezzouar, Dar El Beida
T +213 21 247979
chabane.hamdad@salmson.fr

Armenia
375001 Yerevan
T +374 10 544336
info@wilo.am

Bosnia and Herzegovina
71000 Sarajevo
T +387 33 714510
zeljko.cvjetkovic@wilo.ba

Georgia
0179 Tbilisi
T +995 32 306375
info@wilo.ge

Macedonia
1000 Skopje
T +389 2 3122058
valerij.vojneski@wilo.com.mk

Mexico
07300 Mexico
T +52 55 55863209
roberto.valenzuela@ wilo.com.mx

Moldova
2012 Chisinau
T +373 2 223501
sergiu.zagurean@wilo.md

Rep. Mongolia
Ulaanbaatar
T +976 11 314843
wilo@magicnet.mn

Tajikistan
734025 Dushanbe
T +992 37 2232908
farhod.rahimov@ wilo.tj

Turkmenistan
744000 Ashgabad
T +993 12 345838
wilo@wilo-tm.info

Uzbekistan
100015 Tashkent
T +998 71 1206774
info@wilo.uz

November 2009

Wilo – International (Subsidiaries)

Wilo – International (Representation offices)

Argentina
WILO SALMSON
Argentina S.A.
C1295ABI Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
T+ 54 11 4361 5929
info@salmson.com.ar

Austria
WILO Pumpen
Österreich GmbH
1230 Wien
T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan
WILO Caspian LLC
1065 Baku
T +994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus
WILO Bel OOO
220035 Minsk
T +375 17 2503393
wilobel@wilo.by

Belgium
WILO SA/NV
1083 Ganshoren
T +32 2 4823333
info@wilo.be

Bulgaria
WILO Bulgaria Ltd.
1125 Sofia
T +359 2 9701970
info@wilo.bg

Canada
WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L4
T +1 403 2769456
bill.lowe@wilo-na.com

China
WILO China Ltd.
101300 Beijing
T +86 10 58041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia
WILO Hrvatska d.o.o.
10090 Zagreb
T +38 51 3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILO Praha s.r.o.
25101 Cestlice
T +420 234 098711
info@wilo.cz

Denmark
WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T +45 70 253312
wilo@wilo.dk

Estonia
WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6509780
info@wilo.ee

Finland
WILO Finland OY
02330 Espoo
T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France
WILO S.A.S.
78390 Bois d'Arcy
T +33 1 30050930
info@wilo.fr

Great Britain
WILO (U.K.) Ltd.
DE14 2WJ Burton-
Upon-Trent
T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece
WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary
WILO Magyarország Kft
2045 Törökbálint
(Budapest)
T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India
WILO India Mather and
Platt Pumps Ltd.
Pune 411019
T +91 20 27442100
service@
pun.matherplatt.co.in

Indonesia
WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T +62 21 7247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland
WILO Engineering Ltd.
Limerick
T +353 61 227566
sales@wilo.ie

Italy
WILO Italia s.r.l.
20068 Peschiera
Borromeo (Milano)
T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan
WILO Central Asia
050002 Almaty
T +7 727 2785961
in.pak@wilo.kz

Korea
WILO Pumps Ltd.
621-807 Gimhae
Gyeongnam
T +82 55 3405890
wilo@wilo.co.kr

Latvia
WILO Baltic SIA
1019 Riga
T +371 67 145229
mail@wilo.lv

Lebanon
WILO SALMSON
Lebanon
12022030 El Metn
T +961 4 722280
wsl@cyberia.net.lb

Lithuania
WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
mail@wilo.lt

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1551 NA Westzaan
T +31 88 9456 000
info@wilo.nl

Norway
WILO Norge AS
0975 Oslo
T +47 22 804570
wilo@wilo.no

Poland
WILO Polska Sp. z.o.o.
05-090 Raszyn
T +48 22 7026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto
T +351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Romania
WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. Ilfov
T +40 21 3170164
wilo@wilo.ro

Russia
WILO Rus ooo
123592 Moscow
T +7 495 7810690
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia
WILO ME - Riyadh
Riyadh 11465
T +966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T +381 11 2851278
office@wilo.co.yu

Slovakia
WILO Slovakia s.r.o.
82008 Bratislava 28
T +421 2 45520122
wilo@wilo.sk

Slovenia
WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale
T +27 11 6082780
errol.cornelius@
salmson.co.za

Spain
WILO Ibérica S.A.
28806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T +34 91 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden
WILO Sverige AB
35246 Växjö
T +46 470 727600
wilo@wilo.se

Switzerland
EMB Pumpen AG
4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
info@emb-pumpen.ch

Taiwan
WILO-EMUTaiwanCo. Ltd.
110 Taipeh
T +886 227 391655
nelson.wu@
wiloemutaiwan.com.tw

Turkey
WILO Pompa Sistemleri
San. ve Tic. A.Ş.
34530 Istanbul
T +90 216 6610211
wilo@wilo.com.tr

Ukraina
WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew
T +38 044 2011870
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali - Dubai
T +971 4 886 4771
info@wilo.com.sa

USA
WILO-EMU USA LLC
Thomasville,
Georgia 31792
T +1 229 5840097
info@wilo-emu.com

WILO USA LLC
Melrose Park, Illinois 60160
T +1 708 3389456
mike.easterley@
wilo-na.com

Vietnam
WILO Vietnam Co Ltd.
Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.vn



WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

G1 Nord
WILO SE
Vertriebsbüro Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
T 040 5559490
F 040 55594949
hamburg.anfragen@wilo.com

G2 Nord-Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Berlin
Juliusstraße 52–53
12051 Berlin-Neukölln
T 030 6289370
F 030 62893770
berlin.anfragen@wilo.com

G3 Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Dresden
Frankenring 8
01723 Kesselsdorf
T 035204 7050 
F 035204 70570
dresden.anfragen@wilo.com

G4 Süd-Ost
WILO SE
Vertriebsbüro München
Adams-Lehmann-Straße 44
80797 München
T 089 4200090
F 089 42000944
muenchen.anfragen@wilo.com

G5 Süd-West
WILO SE
Vertriebsbüro Stuttgart
Hertichstraße 10
71229 Leonberg
T 07152 94710 
F 07152 947141 
stuttgart.anfragen@wilo.com

G6 Mitte
WILO SE
Vertriebsbüro Frankfurt
An den drei Hasen 31
61440 Oberursel/Ts.
T 06171 70460
F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.com

G7 West
WILO SE
Vertriebsbüro Düsseldorf
Westring 19
40721 Hilden
T 02103 90920 
F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team
Gebäudetechnik

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
T 01805 R•U•F•W•I•L•O*

7•8•3•9•4•5•6
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO ¹»¼½¾¿ÀÁ½ÂÃÅ
HeimgartenstrÆ 1ÇÈ
95030 Hof
T 09281 974-550
F 09281 974-551

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7900
T 01805 W•I•L•O•K•D*

9•4•5•6•5•3
F 0231 4102-7126
kundendienst@wilo.com

Erreichbar Mo–So von 
7–18 Uhr. 
In Notfällen täglich
auch von
18–7 Uhr.

–Kundendienst-Anforderung
–Werksreparaturen
–Ersatzteilfragen
–Inbetriebnahme
–Inspektion
–Technische Service-Beratung
–Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich
Zentrale Wien:
WILO Pumpen Österreich GmbH
Eitnergasse 13
1230 Wien
T +43 507 507-0
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56
5020 Salzburg
T +43 507 507-13
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Oberösterreich:
Trattnachtalstraße 7
4710 Grieskirchen
T +43 507 507-26
F +43 507 507-15

Schweiz
EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7
4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
F +41 61 83680-21

Standorte weiterer 
Tochter gesellschaften

Argentinien, Aserbaidschan,
Belarus, Belgien, Bulgarien,
China, Dänemark, Estland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien,
Indien, Indonesien, Irland,
Italien, Kanada, Kasachstan,
Korea, Kroatien, Lettland,
Libanon, Litauen,
Niederlande, Norwegen,
Polen, Portugal, Rumänien,
Russland, Saudi-Arabien,
Schweden, Serbien und
Montenegro, Slowakei,
Slowenien, Spanien,
Südafrika, Taiwan,
Tschechien, Türkei, Ukraine,
Ungarn, USA, Vereinigte
Arabische Emirate, Vietnam

Die Adressen finden Sie unter
www.wilo.com.

Stand ÉÊËÊÌÍ 2010

Erreichbar Mo–Fr von 7–18 Uhr.

–Antworten auf
– Produkt- und Anwendungsfragen
– Liefertermine und Lieferzeiten

–Informationen über Ansprechpartner vor Ort

–Versand von Informationsunterlagen

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland


