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1 Dane ogólne 

Tylko fachowy personel mo�e wykona� monta� i uruchomienie! 

1.1  Zastosowanie 
Gotowy do podł�czenia moduł kompaktowy przeznaczony jest do wykorzystania wody 
deszczowej w rzemio�le i przemy�le w celu zaoszcz�dzenia wody pitnej. Moduł 
zapewnia całkowicie automatyczne zasilanie w wod� deszczow� ze zbiornika 
podziemnego lub z cysterny za pomoc� pompy zatapialnej jako pompy zasilaj�cej. 
W pełni elektroniczne urz�dzenie regulacyjne steruje pomp� w cysternie, pompami 
zaopatruj�cymi w wod� oraz dodatkowym zasilaniem w wod� pitn�.  Zbiornik hybrydowy 
o du�ej pojemno�ci ze wszystkimi zintegrowanymi funkcjami zapewnia dodatkowe 
zasilanie w wod� pitn� w zale�no�ci od potrzeb przy pustej cysternie. 
Główne obszary zastosowania to: 
� spłukiwanie toalet, 
� zaopatrzenie w wod� do prania, 
� nawadnianie i zraszanie ogrodów. 
 

 

Woda deszczowa nie jest wod� pitn�! Ruroci�gi wody deszczowej 
nale�y specjalnie oznaczy�! 

 

1.2 Dane wyrobu 
 

1.2.1 Oznaczenie typu 
 

Przykład: 
 
Wilo-AF 400-2 MP 605 DM/RCH 2+1 
AF  automatyczne urz�dzenie do wykorzystania wody deszczowej i dodatkowego 

zasilania w wod� pitn� 
400  pojemno�� zbiornika hybrydowego [litrów] 
2  liczba pomp zaopatruj�cych w wod� 
MP  normalnie zasysaj�ca, pozioma, wielostopniowa pompa wirowa typu 

MultiPress 
6  przepływ (m³/h) przy optymalnej sprawno�ci 
05  liczba stopni 
DM  pr�d trójfazowy 3 ~ 400 V, 50 Hz 
EM  1 ~ 230 V, 50 Hz 
RCH  urz�dzenie regulacyjne: RainControl Hybrid 
2+1  liczba pomp zaopatruj�cych w wod�: 2 ; liczba pomp zasilaj�cych:1 
 

1.2.2 Dane odno�nie podł�czenia i wydajno�ci 
 
Przepływ pomp:    max. 16 m³ /h 
Wysoko�� podnoszenia:   max. 56 m 
Przepływ pompy w cysternie:  max. 16 m³ /h 
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Ci�nienie robocze:    max. 10 bar 
Temperatura cieczy:   +5°C do +35°C 
Pojemno�� zbiornika hybrydowego: 400 l 
Temperatura otoczenia:   max. 40°C 
Sie� zasilaj�ca:    1 ~ 230 V, 50 Hz (L,N,PE) / wykonanie EM 

3 ~ 400 V, 50 Hz (L1,L2,L3,N,PE) / wykon. DM 
Moc znamionowa ka�dej pompy [P2]: 550 / 750 / 1100 W (wg tabliczki znamionowej 

pompy) 
Zabezpieczenie silnika:  zintegrowane, elektroniczne 

zabezpieczenie silnika 
Czujnik sterowania pompy:  elektroniczny przetwornik ci�nienia 
Podł�czenie do ruroci�gu zasilaj�cego   rura PE o �rednicy zewn�trznej 50 mm 
cysterny: 
Podł�czenie ruroci�gu ci�nieniowego: ruroci�g zbiorczy R 1½“ 
Podł�czenie dodatkowego zasilania swobodny wypływ ; podł�czenie przez zawór  
wod� pitn�:     magnetyczny 1“ 
Podł�czenie przelewu:   DN 100 z syfonem przelewowym 

 
 

2 Bezpiecze�stwo 
 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe zalecenia, których nale�y przestrze-
ga� przy ustawieniu i pracy urz�dzenia. Dlatego przed monta�em i uruchomieniem  
monterzy i u�ytkownicy powinni bezwzgl�dnie przeczyta� t� instrukcj�.  
Nale�y przestrzega� nie tylko zalece� odno�nie bezpiecze�stwa zawartych 
w niniejszym rozdziale, lecz tak�e specjalnie oznaczonych zalece� podanych 
w dalszych rozdziałach. 
 

2.1 Oznaczenie zalece� odno�nie bezpiecze�stwa w instrukcji obsługi 
Zawarte w niniejszej instrukcji obsługi zalecenia, nieprzestrzeganie których mo�e 
spowodowa� zagro�enia dla osób s� oznaczone ogólnym symbolem 
niebezpiecze�stwa. 

. 

Ostrze�enia przed napi�ciem elektrycznym oznaczono specjalnie przez 

. 

Przy  zaleceniach, nieprzestrzeganie których mo�e spowodowa� uszkodzenie lub 
niewła�ciwe działanie pompy/ urz�dzenia dodano słowo 

UWAGA! 
 



 
Wilo RainSystem AF400 5   

2.2 Kwalifikacje personelu 
Personel wykonuj�cy monta�, obsług�, konserwacj� i przegl�dy  musi posiada� 
kwalifikacje wymagane dla tego rodzaju prac. 
 

2.3 Niebezpiecze�stwa wynikaj�ce z nieprzestrzegania zalece� 
Nieprzestrzeganie zalece� odno�nie bezpiecze�stwa mo�e spowodowa� zagro�enia dla 
osób i pompy/ urz�dzenia. Nieprzestrzeganie zalece�  mo�e doprowadzi� do utraty 
mo�liwo�ci otrzymania odszkodowania za straty wynikłe z pracy urz�dzenia. 
W szczególno�ci nieprzestrzeganie zalece� mo�e spowodowa�: 
��Niewła�ciwe działanie pompy/ urz�dzenia. 
��Zagro�enia dla osób wywołane oddziaływaniami elektrycznymi i mechanicznymi. 
 

2.4 Zalecenia dla u�ytkowników 
Nale�y przestrzega� obowi�zuj�cych przepisów odno�nie bezpiecze�stwa pracy.  
Nale�y wykluczy� zagro�enia wynikaj�ce z zastosowania energii elektrycznej. Nale�y 
przestrzega� przepisów VDE i miejscowego zakładu energetycznego. 
 

2.5 Zalecenia dla prac monta�owych i sprawdzaj�cych 
U�ytkownik powinien zapewni�, aby wszystkie prace monta�owe i sprawdzaj�ce były 
wykonywane przez autoryzowany fachowy personel posiadaj�cy odpowiednie 
kwalifikacje. Personel ten powinien dokładnie zapozna� si� z instrukcj� monta�u 
i obsługi. 
Zasadniczo wszystkie prace na pompie/ urz�dzeniu powinny by� wykonane po jej 
wył�czeniu. 
 

2.6 Samowolna przebudowa i stosowanie niewła�ciwych cz��ci zamiennych 
Zmiany w pompie/urz�dzeniu s� mo�liwe dopiero po ich uzgodnieniu z producentem. 
Stosowanie oryginalnych cz��ci zamiennych i wyposa�enia dodatkowego 
autoryzowanego przez producenta zwi�ksza bezpiecze�stwo pracy. Przy stosowaniu 
innych cz��ci zamiennych producent nie odpowiada za wynikaj�ce z tego skutki. 
 

2.7 Niedopuszczalne sposoby pracy 
Bezpieczna praca dostarczanego urz�dzenia regulacyjnego jest gwarantowana tylko 
przy zastosowaniach zgodnych z 1-szym rozdziałem instrukcji. Podane w katalogu/ 
karcie danych technicznych warto�ci graniczne nie mog� by� w �adnym przypadku 
przekraczane. 
 

3. Transport i magazynowanie 
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UWAGA! Urz�dzenie nale�y chroni� przed wilgoci� oraz przed uszkodzeniami 
mechanicznymi wskutek wstrz�sów / uderze�. Urz�dzenie nie mo�e by� 
nara�one na działanie temperatur spoza zakresu od 0 °C do +40 °C. 

 

3 Opis wyrobu i wyposa�enia dodatkowego 

4.1 Opis urz�dzenia 

Urz�dzenie do zasilania w wod� deszczow� z dwoma pompami wykonane jest jako 
moduł kompaktowy. Pompy pracuj� zamiennie lub przy obci��eniu szczytowym 
równolegle. Woda deszczowa dopływa ze zbiornika. Urz�dzenie regulacyjne zapewnia 
zaopatrzenie w wod� dopasowane do potrzeb za pomoc� przetwornika ci�nienia, 
znajduj�cego si� w orurowaniu zbiorczym po stronie ci�nieniowej. Przepływowy zbiornik 
membranowy (8 l) według DIN 4807 eliminuje cz�ste zał�czanie i wył�czanie pomp 
wynikaj�ce z małego poboru lub nieszczelno�ci. W celu zapewnienia okre�lonego 
zapełnienia zbiornika hybrydowego, w zbiorniku tym zamontowano czujnik poziomu, 
wytwarzaj�cy dla urz�dzenia steruj�cego sygnały steruj�ce, zale�ne od poziomu wody. 
Uzyskuje si� w ten sposób wła�ciwe dopełnianie zbiornika z cysterny za pomoc� pompy 
zainstalowanej w cysternie. Przy pustej cysternie urz�dzenie steruj�ce otrzymuje 
odpowiedni sygnał z czujnika poziomu w zbiorniku hybrydowym. Powoduje to 
uruchomienie dodatkowego zasilania z sieci wody pitnej przez układ dodatkowego 
zasilania. (Patrz rys. 1). 

 

4.2   Opis urz�dzenia regulacyjnego 
4.2.1 Opis funkcji  

Urz�dzenie regulacyjne (typ RCH 2+1) realizuje sterowanie i regulacj� urz�dzenia do 
wykorzystania wody deszczowej zbudowanego jako moduł kompaktowy. 
W zbiorniku magazynuj�cym urz�dzenia (zbiorniku hybrydowym) znajduje si� czujnik 
poziomu poł�czony z układem sterowania (patrz rys. 7). 
 Poziom S0 czujnika pływakowego zapewnia zabezpieczenie pomp przed 
suchobiegiem. Je�eli poziom spadnie poni�ej punktu przeł�czania S1, to nast�puje 
wł�czenie pompy w cysternie. Pompa w cysternie przetłacza wod� deszczow� do 
zbiornika a� do momentu, w którym poziom w zbiorniku osi�gnie warto�� S2.  
Je�eli poziom w zbiorniku spadnie poni�ej warto�ci S3, to nast�puje otwarcie zaworu 
magnetycznego dla dodatkowego zasilania wod� pitn�. Dodatkowe zasilania trwa a� do 
chwili, w której poziom osi�gnie warto�� S4. Usytuowanie przeł�czników S3 i S1 
jednego nad drugim zapewnia, �e dodatkowe zasilanie wod� pitn� nast�puje tylko przy 
pustej cysternie albo przy awarii w obszarze pompy w cysternie. 

Elektroniczny przetwornik ci�nienia wytwarza sygnał pr�dowy o zakresie 4 – 20 mA. 
Dzi�ki niemu regulator utrzymuje stałe ci�nienie w systemie.  
Je�eli jedna pompa nie mo�e zapewni� potrzebnej wydajno�ci, to nast�puje doł�czenie 
drugiej pompy. 
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4.2.2 Budowa urz�dzenia regulacyjnego 
Urz�dzenie regulacyjne zawiera nast�puj�ce cz��ci: 
� Wył�cznik główny: słu�y do zał�czania i odł�czania napi�cia zasilania.  
� Moduł sterowania cysterny pompy: zasilacz dla cz��ci niskonapi�ciowej tego 

modułu, zaciski dla podł�czenia napi�cia zasilania i zaciski dla podł�czenia 
zewn�trznych sygnałów oraz potencjometry i przeł�czniki hakowe dla nastawiania 
rodzajów pracy i parametrów tej cz��ci urz�dzenia. 

� Moduł sterowania pomp podwy�szaj�cych ci�nienie: zasilacz dla cz��ci 
niskonapi�ciowej tego modułu, zaciski dla podł�czenia napi�cia zasilania i zaciski 
dla podł�czenia zewn�trznych sygnałów oraz potencjometry i przeł�czniki hakowe 
dla nastawiania rodzajów pracy i parametrów tej cz��ci urz�dzenia. 

� Panel wskazywania : LED-y wskazuj�ce i pokr�tła. 
� Panel poziomu: podł�czenie styków czujnika poziomu w zbiorniku maga-

zynuj�cym. 
  
4.2.3 Funkcje urz�dzenia w zakresie sterowania pompy w cysternie  

���� Wewn�trzne, elektroniczne zabezpieczenie silnika: Dla ochrony przed 
przeci��eniem silnik musi by� wyposa�ony w wyzwalacz nadmiarowopr�dowy 
z potencjometrem P1 (rys. 3), na którym nastawia si� pr�d znamionowy pompy/ 
silnika (wg tabliczki znamionowej). Zaciski WSK nale�y zbocznikowa�. 

���� Zewn�trzne zabezpieczenie silnika WSK / PTC: 
Je�eli silnik jest wyposa�ony w styk zabezpieczenia uzwoje� (WSK) albo w PTC, 
to na potencjometrze P1 nastawia si� warto�� maksymaln� (do oporu w prawo). 

���� Czas opó�nienia: Czas opó�nienia dla pompy w cysternie nastawia si� 
potencjometrem P2 (rys. 3) pomi�dzy 0 i 2 minuty (nastawa fabryczna: 0 min). 

���� TLS: (zabezpieczenie przed suchobiegiem) Pompy zaopatruj�ce w wod� nie 
mog� pracowa� na sucho. Jako zabezpieczenie przed brakiem wody w cysternie 
montuje si� wył�cznik pływakowy (WA 65/95) lub elektrody zanurzeniowe, które 
wył�czaj� pomp� w cysternie przy spadku poziomu poni�ej warto�ci 
dopuszczalnej. 

���� Opó�nienie TLS: Wył�czenie pompy po sygnale z czujnika zabezpieczaj�cego 
przed suchobiegiem oraz ponowne zał�czenie po zaniku tego sygnału mo�na 
opó�ni�. Czas opó�nienia  nastawia si� potencjometrem P3 (rys. 3) pomi�dzy 
warto�ciami 2 sekundy i 2 minuty. 

���� Praca testowa: Przy nastawieniu „praca testowa” pompa pracuje przez 10 s po 
ka�dym postoju trwaj�cym 10 godz. Zamkni�cie przeł�cznika hakowego S3 (rys. 
3) wył�cza t� funkcj�. W celu unikni�cia przelania zbiornika magazynuj�cego  
praca próbna jest wył�czona w skrzynce ł�czeniowej RCH. 

 
4.2.4  Funkcje urz�dzenia w zakresie sterowania pomp podwy�szaj�cych ci�nienie 

���� Wewn�trzne, elektroniczne zabezpieczenie silnika: Dla ochrony przed 
przeci��eniem ka�dy silnik musi by� wyposa�ony w wyzwalacz nadmiarowo-
pr�dowy z potencjometrem (P1, P2, rys. 5), na którym nastawia si� pr�d 
znamionowy silnika (wg tabliczki znamionowej). Zaciski WSK nale�y zbocznikowa�. 
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���� Zewn�trzne zabezpieczenie silnika WSK / PTC: 
Je�eli silniki s� wyposa�one w styki zabezpieczenia uzwoje� (WSK) albo w 
zabezpieczenie za pomoc� rezystancyjnych czujników temperatury PTC, to WSK 
lub PTC nale�y podł�czy� do odpowiednich zacisków, a potencjometry (P1, P2, 
rys. 5) nastawia si� warto�� maksymaln� (do oporu w prawo). 

���� Czas opó�nienia: Czas opó�nienia pompy obci��enia podstawowego nastawia 
si� na potencjometrze   (rys. 5, P8) pomi�dzy 0 i 2 min. Czas ten rozpoczyna si� 
wraz ze startem 1-szej pompy. 

���� Zabezpieczenie przed brakiem wody WM: Jako zabezpieczenie przed brakiem 
wody w zbiorniku magazynuj�cym zastosowano czujnik poziomu z warto�ci� 
przeł�czania S0, powoduj�c� wył�czanie kolejnych pomp przy spadku poziomu 
poni�ej warto�ci dopuszczalnej. Po zaniku braku wody pompy zał�czaj� si� 
samoczynnie. 

���� Opó�nienie WM: Wył�czenie pompy po sygnale z czujnika zabezpieczaj�cego 
przed brakiem wody oraz ponowne zał�czenie po zaniku tego sygnału mo�na 
opó�ni�. Czas opó�nienia  nastawia si� potencjometrem (rys. 5, P9) pomi�dzy 
warto�ciami 2 sekundy i 2 minuty. W skrzynce ł�czeniowej RCH opó�nienie to jest 
nastawione na minimum (do oporu w lewo). 

���� Opó�nienie doł�czania i odł�czania pompy obci��enia szczytowego: 
Doł�czanie pompy obci��enia szczytowego jest opó�niane o ok. 4 s, a odł�czanie 
o ok. 8 s. Te czasy nastawione s� na stałe i nie mo�na ich zmienia�. 

���� Przeł�czanie awaryjne: Przy awarii jednej z pomp jej funkcje przejmuje 
automatycznie druga pompa. 

���� Zamiana pomp: Je�eli jako pompa obci��enia podstawowego pracowałaby stale 
tylko jedna z pomp, to byłaby ona bardziej obci��ana od drugiej pompy. Aby 
zapewni� równomierne czasy pracy obydwu pomp i unikn�� przedwczesnej awarii 
jednej z pomp, zastosowano funkcj� „zamiany pomp”, tzn. przy ka�dym 
uruchomieniu urz�dzenia rol� funkcji pompy obci��enia podstawowego przejmuje 
dotychczasowa pompa obci��enia szczytowego. Zamiana pomp nast�puje tak�e 
je�eli jedna lub obydwie pompy pracuj� ci�gle przez 6 godzin. 

���� Praca testowa: Przy nastawieniu „praca testowa” ka�da pompa jest wł�czana na 
prac� testow� trwaj�c� ok. 15 s po upływie ok. 6 godz. Te przedziały czasowe s� 
zaprogramowane na stałe i na ich warto�� nie wpływa ani czas pracy pomp, ani 
sygnalizacja braku wody, czy te� awaria czujnika. Zamkni�cie przeł�cznika 
hakowego S2 (rys. 5) wył�cza t� funkcj�. 

 

4.3  Obsługa urz�dzenia steruj�cego 
4.3.1 Elementy obsługi na płycie czołowej urz�dzenia steruj�cego 

Urz�dzenie steruj�ce realizuje automatyczne sterowanie pomp. Płyta czołowa 
urz�dzenia zawiera nast�puj�ce przeł�czniki i wskazania: 

� Wył�cznik główny  3-biegunowy (L1, L2, L3)  (rys.2, poz. 5) 
0 →→→→ WYŁ�CZONE 
I →→→→ ZAŁ�CZONE 
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4.3.2 Elementy obsługi na płycie czołowej urz�dzenia steruj�cego pompy cysterny   

���� Przeł�cznik sterowania (rys. 2, poz. 1) 
 Automatyka → praca automatyczna z wszystkimi funkcjami zabezpieczaj�cymi, 

elektronicznym zabezpieczeniem silnika i zabezpieczeniem przed suchobiegiem 
 0 →  wył�czone 

 → praca r�czna; wł�czenie pompy niezale�nie od aktualnego zapotrzebowania 
i bez funkcji zabezpieczaj�cych. Działa funkcja WSK. To nastawienie jest 
przewidziane dla pracy próbnej. Praca r�czna trwa ok. 2 minut i potem nast�puje 
wył�czenie. 

���� �wietlna sygnalizacja pracy (rys. 2, poz. 4): zielone �wiatło ci�głe przy pracy 
pompy, zielone �wiatło migocz�ce przy awarii silnika. 

���� �wietlna sygnalizacja awarii (rys. 2, poz. 4): czerwone �wiatło przy awarii 
w układzie wodnym. 

4.3.3  Elementy obsługi na płycie czołowej urz�dzenia steruj�cego pomp 
podwy�szaj�cych ci�nienie  

���� 1 Przeł�cznik sterowania dla obydwu pomp (rys. 2; poz. 2) 
0 → wył�czenie obydwu pomp 

 → praca r�czna; wł�czenie pompy 1 lub pompy 2 niezale�nie od aktualnego 
zapotrzebowania i bez funkcji zabezpieczaj�cych. Działa funkcja WSK. To 
nastawienie jest przewidziane dla pracy próbnej. Praca r�czna trwa ok. 1,5 minuty 
i potem nast�puje wył�czenie. 
Automatyka → praca automatyczna z wszystkimi funkcjami zabezpieczaj�cymi, 
elektronicznym zabezpieczeniem silnika i wył�czaniem przy braku wody. 
Automatyka 1: przy pracy automatycznej pracuje pompa 1, pompa 2 jest 
wył�czona (np. z powodu awarii). 
Automatyka 2: przy pracy automatycznej pracuje pompa 2, pompa 1 jest 
wył�czona (np. z powodu awarii). 
Automatyka 1+2: obydwie pompy pracuj� przy pracy z doł�czaniem, jako pompa 
obci��enia podstawowego i pompa obci��enia szczytowego. 

���� �wietlna sygnalizacja pracy (rys. 2, poz. 3) dla ka�dej pompy: zielone �wiatło ci�głe 
przy pracy danej pompy, zielone �wiatło migocz�ce przy awarii silnika. 

���� �wietlna sygnalizacja awarii (rys. 2, poz. 3): czerwone �wiatło przy awarii 
w układzie wodnym. 

4.4 Zakres dostawy 
� gotowe do podł�czenia urz�dzenie kompaktowe AF400 na podstawie ramowej 
� zespół dodatkowego zasilania dla podł�czenia do ruroci�gu dodatkowego zasilania 
� instrukcja monta�u i obsługi 

4.5 Wyposa�enie dodatkowe 
Wyposa�enie dodatkowe nale�y zamawia� osobno. 
� pompa zatapialna TS..., TP... (pompa cysterny) 
� wył�cznik pływakowy WA 65 
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5 Ustawienie/ Monta� 

5.1 Monta� 
Urz�dzenie jest dostarczane w kompletnym stanie. Nale�y je ustawia� na równej 
powierzchni w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. Wypoziomowanie urz�-
dzenia mo�na zrealizowa� za pomoc� tłumików drga� o nastawianej wysoko�ci (gu-
mowe nó�ki). Nale�y unika� bezpo�redniego styku urz�dzenia ze �cianami w celu wy-
eliminowania przenoszenia hałasu wskutek przewodzenia d�wi�ków przez ciało stałe. 

UWAGA! Miejsce ustawienia urz�dzenia musi by� poło�one wy�ej od najwy�szego 
poziomu wody w cysternie. W przeciwnym przypadku istnieje niebezpie-
cze�stwo, �e nast�pi opró�nienie cysterny przez urz�dzenie do kanalizacji. 

UWAGA! Wszystkie poł�czenia ruroci�gów nale�y wykona� beznapr��eniowo. Siły 
pochodz�ce od ruroci�gów nale�y skompensowa� tak, aby nie oddziaływały 
one na podł�czenia urz�dzenia. 

 

5.1.1 Ruroci�g ci�nieniowy 

Dla podł�czenie ruroci�gu ci�nieniowego z lewej i prawej strony urz�dzenia (do wyboru) 
jest do dyspozycji poł�czenie z gwintem zewn�trznym R1½ .  Zaleca si� wyko-nanie 
poł�czenia za pomoc� elastycznych rur w celu unikni�cia przewodzenia d�wi�ków przez 
ciało stałe do ruroci�gów doprowadzaj�cych wod� do u�ytkowników. Niepotrzebne 
poł�czenie zamkn�� kołpakiem gwintowanym normalnie dost�pnym w handlu (stopie� 
ci�nienia PN10). 
 

5.1.2 Podł�czenie ruroci�gu zasilaj�cego z cysterny 

Kró�ce podł�czeniowe znajduj� si� u góry zbiornika (ø 50, długo�� 100 mm, z PE) 
i mo�na je poł�czy� z ruroci�giem zasilaj�cym z cysterny za pomoc� zwykłej techniki 
poł�czeniowej (np. poł�czenie gwintowane). 

UWAGA! Przepływ wody zasilaj�cej z cysterny nie powinien przekracza� 16m³/h 
(w razie potrzeby zamontowa� armatur� dławi�c�)! Ponadto w ruroci�gu 
zasilaj�cym nale�y zastosowa� zabezpieczenie przed przepływem 
zwrotnym, bo w przeciwnym przypadku nast�piłoby opró�nienie 
urz�dzenia do cysterny. 

 

5.1.3 Podł�czenie przelewu 

Przelew DN100 z syfonem przelewowym i z pełnym przelotem według DIN 1986 (ø zew-
n�trzne 110 mm, długo�� 100 mm, z PE) nale�y podł�czy� do kanalizacji za pomoc� rur 
do �cieków HT, GT lub podobnych. Bezwarunkowo nale�y zrealizowa� 
zabezpieczenie przed cofk�. 
 

5.1.4 Dodatkowe zasilanie 

W celu uzyskania przy pustej cysternie automatycznego zasilania dodatkowego  nale�y 
poł�czy� urz�dzenie z instalacj� wody pitnej za pomoc� ruroci�gu 1”. Nale�y zapewni� 



 
Wilo RainSystem AF400 11   

swobodny wypływ wody pitnej według DIN 1988. Ruroci�g montuje si� do zaworu 
magnetycznego 1” z rur� wypływow�, przy czym wypływ nale�y usytuowa� 
bezpo�rednio nad lejkiem dopływowym zbiornika (DIN 1986, cz. 4). 
�rednic� ruroci�gu zasilaj�cego  zaworu nale�y dobra� tak, aby umo�liwi� 
potrzebny przepływ (max. 16 m3/h). Ci�nienie zasilania przed zaworem 
magnetycznym 1” powinno przy przepływie wody pitnej wynosi� co najmniej 
2,5 bar. 
Zaleca si� zastosowanie  dodatkowej armatury dławi�cej w realizowanym przez 
u�ytkownika ruroci�gu w celu umo�liwienia redukcji zbyt wysokich ci�nie� 
w sieci wodoci�gowej, a przez to wyeliminowanie uderze� ci�nienia w zaworze 
magnetycznym i tryskania wody z lejka. 
 

5.2 Podł�czenie elektryczne 

 

Podł�czenie elektryczne powinno by� wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami VDE przez elektromontera posiadaj�cego uprawnienia wymagane 
przez miejscowy zakład energetyczny. 

� Rodzaj pr�du i napi�cie sieci zasilaj�cej musz� odpowiada� danym tabliczki 
znamionowej urz�dzenia. 

� Zwróci� uwag� na dane tabliczki znamionowej. 
� Wykona� zabezpieczenie od strony sieci zgodnie z danymi tabliczki znamionowej. 
� Przy u�yciu wył�czników ochronnych ró�nicowych przestrzega� odpowiednich 

przepisów. 
� Przepisowo uziemi� pomp�/urz�dzenie. 
� Nastawi� wył�cznik zabezpieczenia silnika wzgl�dnie elektroniczny ogranicznik pr�du 

na pr�d znamionowy silnika pompy podany na tabliczce znamionowej. 
 
UWAGA! Pompy nie mog� pracowa� przy suchobiegu. Suchobieg niszczy 

uszczelnienie mechaniczne! 

 

Podł�czenie do sieci: 
Kabel poł�czeniowy 5-�yłowy (L1, L2, L3, N,PE) realizuje u�ytkownik. Podł�czenie 
bezpo�rednio do wył�cznika głównego 1Q1. 
 

Podł�czenie pompy cysterny: (przy sieciach EM lub DM: zwróci� uwag� na 
mostek na X4) 

U, V, W, PE: 
     Podł�czenia sieci trójfazowej DM do silnika/pompy (patrz rys. 3)  
U, V, PE: 

Podł�czenia sieci jednofazowej EM do pompy/silnika (patrz rys. 3) 
SBM / SSM: 

Podł�czenie do zewn�trznej zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii (awaria pompy lub 
brak wody), bezpotencjałowy styk przeł�czny, max. obci��enie styku 250 V, 1 A. 
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Czujnik P: 
Podł�czenie wył�cznika ci�nieniowego lub wył�cznika pływakowego do zał�czania 
i wył�czania pompy  (poł�czone fabrycznie). 

TLS: 
Zabezpieczenie przed suchobiegiem. Ró�ne mo�liwo�ci zabezpieczenia przed 
suchobiegiem i ich poł�czenia pokazano na rys. 4. 

WSK: 
Podł�czenie zabezpieczenia silnika WSK (styk zabezpieczenia uzwoje�) lub PTC 
(zabezpieczenie silnika za pomoc� rezystancyjnego czujnika temperatury). 
 

Na obwodzie drukowanym urz�dzenia nale�y nastawi� potencjometry i przeł�czniki 
hakowe odpowiednio do po��danych funkcji urz�dzenia. 

 

Podł�czenie pomp podwy�szaj�cych ci�nienie: (przy sieciach EM lub DM: zwróci� 
uwag� na mostek na X0) 

U1, V1, W1, PE / U2, V2, W2, PE: 
Podł�czenia sieci trójfazowej DM do silnika/pompy (patrz rys. 5) 

U1, V1, PE / U2, V2, PE: 
Podł�czenia sieci jednofazowej EM do pompy/silnika (patrz rys. 5) 

SM/WM: 
Podł�czenie do zewn�trznej zbiorczej sygnalizacji awarii (awaria pompy lub brak 
wody), bezpotencjałowy styk przeł�czny, max. obci��enie styku 250 V, 1 A. 

BM1 do BM2: 
Podł�czenia do zewn�trznej indywidualnej sygnalizacji pracy ka�dej pompy, 
bezpotencjałowe styki zwierne, max. obci��alno�� styków 250 V, 1A. Je�eli silnik 
pracuje to styk jest zwarty. 

SM1 do SM2: 
Podł�czenia do zewn�trznej indywidualnej sygnalizacji awarii ka�dej pompy, 
bezpotencjałowe styki przeł�czne, max. obci��alno�� styków 250 V, 1A. Je�eli 
awaria silnika, to styk si� przeł�cza. Styki te mog� by� montowane w skrzynce 
ł�czeniowej jako opcja. 

WSK1 do WSK2: 
Podł�czenie zabezpieczenia silnika WSK (styk zabezpieczenia uzwoje�) lub PTC 
(zabezpieczenie silnika za pomoc� rezystancyjnego czujnika temperatury). 

+ u. IN: 
Podł�czenie czujnika ci�nienia (4 - 20 mA) do zał�czania i wył�czania pomp. 

WM: 
Zabezpieczenie przed brakiem wody realizowane jest w AF 400 za pomoc� 
poziomu przeł�czania S0 czujnika poziomu. 

Na obwodzie drukowanym urz�dzenia nale�y nastawi� potencjometry i przeł�czniki 
hakowe odpowiednio do po��danych funkcji urz�dzenia. S� one opisane w tabeli 2. 

6 Uruchomienie 
Zaleca si� przeprowadzenie rozruchu przez słu�b� obsługi klientów firmy Wilo. 
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Przed pierwszym uruchomieniem nale�y sprawdzi� poprawno�� poł�cze�, 
w szczególno�ci uziemie�, wykonanych przez u�ytkownika. 
Przed pierwszym uruchomieniem nale�y dokładnie przepłuka� pompy i system ruroci�-
gów, napełni� i w razie potrzeby odpowietrzy�. 

UWAGA! Przed uruchomieniem doci�gn�� wszystkie zaciski podł�czeniowe! 
 

 

7 Konserwacja 
Dla uzyskania wi�kszej niezawodno�ci przy mo�liwie niskich kosztach eksploatacyjnych 
zaleca si� zawarcie umowy na przeprowadzanie konserwacji. 
Ci�nienie gazu w membranowym zbiorniku ci�nieniowym nale�y sprawdza� co pół roku. 
W tym celu nale�y uzyska� bezci�nieniowy stan zbiornika (zamkn�� armatur� 
przepływow� i wypu�ci� resztk� wody przez korek do opró�niania). Wtedy ci�nienie 
gazu mo�na sprawdzi� na zaworze zbiornika membranowego za pomoc� miernika 
ci�nienia powietrza. W razie potrzeby skorygowa� ci�nienie (PN2 = ci�nienie wł�czania 
pompy pmin pomniejszone o 0,2 do 0,5 bar, wzgl�dnie warto�� podana w tabeli na 
zbiorniku) przez napełnienie azotem. 
 

UWAGA! Po sprawdzeniu nale�y z powrotem zamkn�� korek opró�niaj�cy 
i otworzy� armatur� przepływow�!   

 

Przed dłu�szym wył�czeniem urz�dzenia z ruchu nale�y odci�� dopływ wody pitnej, 
wyci�gn�� wtyczk� sieciow� i opró�ni� pomp�/urz�dzenie przez otwarcie dolnego korka 
spustowego pompy. 
 

8 Awarie, przyczyny i usuwanie 
 

-  Pompa nie pracuje:  Sprawdzi� bezpieczniki i zasilanie sieciowe. 
 

-  Zielony LED migocze:  Zadziałało zabezpieczenie silnika odpowiedniej pompy. Brak 
samoczynnego potwierdzenia awarii po zaniku jej przyczyny. Potwierdzenie awarii: 
ustawi� przeł�cznik sterowania na „0”. W razie potrzeby poczeka� na schłodzenie 
silnika. 

 

-  Czerwony LED  �wieci:   Wył�czenie wskutek zadziałania zabezpieczenia przed 
brakiem wody/suchobiegiem. Samoczynne potwierdzenie po zaniku przyczyny awarii. 

 

-  Pompa nieszczelna. Uszkodzone uszczelnienie mechaniczne. Wymieni� 
uszczelnienie mechaniczne. Doci�gn�� �ruby na pokrywie stopni. (Przestrzega� 
zalece� instrukcji monta�u i obsługi pompy.) 

 
Je�eli nie mo�na usun�� awarii, to nale�y si� zwróci� do fachowej firmy w zakresie techniki 
sanitarnej i grzewczej lub do słu�by obsługi klientów firmy Wilo. 
Przeł�cznik/ 
Potencjo-
metr 

Funkcje Nastawienie 
fabryczne 



 
Wilo RainSystem AF400 14   

P1  (R10) 
 
 

Potencjometr do nastawienia pr�du znamionowego silnika   
(w amperach, zakres nastawiania  0 ... 10 A) 
 

odpowiednio do 
typu zastosowanej 
pompy 

P2  (R27) Czas opó�nienia po wył�czeniu pompy  ( 0 – 2 min ) 0 min 

P3  (R48) Opó�nienie wył�czenia przy braku wody  ( 0 – 2 min ) 0 min 

S2 Zmiana kierunku działania czujnika: 
S 2 otwarty :  pompa pracuje przy zwartym styku czujnika 
S 2 zamkni�ty:  pompa pracuje przy otwartym styku czujnika 

S 2 otwarty 

S3 Praca testowa: 
S 3 otwarty :  z prac� testow� 
S 3 zamkni�ty:  bez pracy testowej 

S 3 otwarty 

S4 Zmiana kierunku działania zabezpieczenia przed suchobiegiem: 
S 4 otwarty :  pompa wył�cza si� przy braku wody 
S 4 zamkni�ty:  pompa wł�cza si� przy nadmiernym poziomie (w 
oryginale S3, ale  chodzi o S4, uw. tł.) 

S 4 otwarty 

S6 Zmiana kierunku działania zabezpieczenia przed suchobiegiem: 
S 6 otwarty :  pompa wył�cza si� przy braku wody 
S 6 zamkni�ty:  pompa wł�cza si� przy nadmiernym poziomie 

S 6 zamkni�ty u 
góry 

F1 Bezpiecznik sterowania: 5 � x 20 mm; 0,1 A ; 440V   

 
 
 
 
 

Tabela 1:  Funkcje potencjometrów i przeł�czników hakowych elektroniki 
steruj�cej pompy w cysternie 
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Przeł�cznik/ 
Potencjo-
metr 

Funkcje Nastawienie 
fabryczne 

 
 
� 
� 

Potencjometry do nastawienia pr�du znamionowego silników   
(w amperach, zakres nastawiania  0 ... 10 A) 
P1 dla pompy 1 
P2 dla pompy 2 

odpowiednio do typu 
zastosowanych 
pomp 

 Czas opó�nienia po wył�czeniu pompy  ( 0 – 2 min ) 2 min 

 P9 dla opó�nienia wył�czenia przy braku wody  ( 0 – 2 min ) 30 sec 

 
pmax2 
pmax1 
pmin 

Nastawianie warto�ci zadanej ci�nienia ( patrz charakterystyki,  rys. 6) 
P5 dla ci�nienia wył�czania pompy obci��enia podstawowego 
P6 dla ci�nienia wył�czania pompy obci��enia szczytowego 
P7 dla ci�nienia wł�czania obydwu pomp 

 
1,0 bar 
0,7 bar 
ci�nienie 
znamionowe pompy 
minus  0,5 bar 

S 1 Zmiana kierunku działania zabezpieczenia przed brakiem wody: 
S1 otwarty: urz�dzenie pracuje przy zamkni�tym styku na zaciskach 

WM (braku wody) 
                   urz�dzenie nie pracuje przy otwartym styku na zaciskach 

WM (braku wody) 
S1 zamkni�ty : funkcje odwrotne 

S 1 otwarty 

S 2 Praca testowa: 
S 2 otwarty :  z prac� testow� 
S 2 zamkni�ty:  bez pracy testowej 

S 2 otwarty 

S 3 Nastawienie liczby zainstalowanych pomp: 
liczba pomp:    przeł�cznik hakowy S3 
 1     zamkni�ty 
 2       otwarty 

S 3 otwarty 

S 5 Wej�cie czujnika: 
S 5 otwarty : urz�dzenie nie pracuje przy przerwie w  obwodzie  
 czujnika  
  ( bez sygnalizacji awarii ) 
S 5 zamkni�ty : urz�dzenie pracuje przy przerwie w obwodzie czujnika 
  (wszystkie pompy) 

S 5 otwarty 

 
 
F1-3 
F4-6 
F7 

Bezpieczniki silników: 6,3 � x 32 mm, 16A bezwładn., 440V 

dla obydwu pomp: fazy:  L1 (L) L2 (N) L3 
 P1  bezpieczniki:    F1   F2 F3 
 P2       F4   F5 F6 
Bezpiecznik sterowania: 5 � x 20 mm; 0,1 A ; 440V  

 

 

Tabela 2:  Funkcje potencjometrów i przeł�czników hakowych elektroniki 
   steruj�cej pomp podwy�szaj�cych ci�nienie 
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podł�czenie ruroci�gu zasilania        podł�czenie przelewu do dodatkowe zasilanie 1” 

z cysterny      kanalizacji 
 

 

Druckanschluß

Druckanschluß

 
          podł�czenie ci�nieniowe 

 
 
 
 

 

Rys. 1:   Plan ustawienia AF 400 
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Rys. 2:   Widok urz�dzenia steruj�cego 

1 2 
 5 

 

3 4 
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Trockenlaufschutz 
Öffner    
(bauseits) 

Geber 
Schließer 

 
        czujnik styk zwierny   zabezpieczenie przed suchobiegiem 

          styk rozwierny (realizuje u�ytkownik) 

Rys. 3:   Podł�czenie modułu sterowania pompy w cysternie 
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Rys. 4:  Mo�liwo�ci podł�czenia zabezpieczenia przed suchobiegiem 
w module sterowania pompy w cysternie 
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Wassermangelschutz
Kontakt S0 am
Niveaugeber

 
      zabezpieczenie przed brakiem wody styk S0 czujnika poziomu 

Rys. 5: Poł�czenie modułu sterowania pomp podwy�szaj�cych ci�nienie 
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pmax2 

pmax1 

parabola sieci ruroci�gów 

pompa 1 
Pumpe 2 

pmin 

Przepływ Q  [m³/h] 
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Wysoko�� podnoszenia 

 

Rys. 6:   Charakterystyki z punktami przeł�czania układu sterowania 
pomp  

 

 

NIVEAU FUNKTION
S5
S4
S3
S2
S1
S0

Alarm
Zisternenpumpe AUS

Zisternenpumpe EIN
Nachspeisung AUS

Nachspeisung EIN
Trockenlaufschutz

 
Alarm 
Wył�czenie pompy cysterny 
Wył�czenie dodatkowego zasilania 
Wł�czenie cysterny pompy 
Wł�czenie dodatkowego zasilania 
Zabezpieczenie przed suchobiegiem 

 

Rys. 7:   Sterowanie poziomu w zbiorniku AF 400 
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Rys. 8:   Otwieranie zacisków 
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EG - Konformitätserklärung
EC - Oeclaration of conformity
Oeclaration de conformite CE

Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der
Baureihe :
Herewith, we declare that this product:

Par le present, nous declarons que cet agregat :

AF 400

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 releve:

EG-M asch inen richtl in ie
EC-Machinery directive
Directives CEE relatives aux machines

98/37/EG

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 89/336/EWG
Electromagnetic compatibility - directive i.d.F/ as amended/ avec les amendements suivants:
Compatibilite electromagnetique- directive 91/263/EWG

92/31/EWG
93/68/EWG

Niederspannungsrichtlin ie
Low voltage directive
Direction basse-tension

73/23/EWG
i.d,F/ as amended/ avec les amendements suivants :

93/68/EWG

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:
Applied harmonized standards, in particular:
Normes harmonisees, notamment:

EN 12100
EN 809
EN 60204
EN 1717

Dortmund, 25.01.2007

f~liq~::~
Quality Manager

WILO AG
Nortkirchenstraße 100

44263 Dortmund

Document: 2055478,2



NL EG-verklaring van overeenstemming 
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de 
geleverde uitvoering voldoet aan de volgende 
bepalingen: 
EG-richtlijnen betreffende machines 98/37/EG 
Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG 
als vervolg op 91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG 
EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG als vervolg 
op 93/68/EEG 
 
Gebruikte geharmoniseerde normen, in het 
bijzonder: 1) 

I Dichiarazione di conformità CE 
Con la presente si dichiara che i presenti prodotti 
sono conformi alle seguenti disposizioni e 
direttive rilevanti: 
Direttiva macchine 98/37/CE 
Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e 
seguenti modifiche 91/263/CEE, 92/31/CEE, 
93/68/CEE 
Direttiva bassa tensione 73/23/CEE e seguenti 
modifiche 93/68/CEE 
 
Norme armonizzate applicate, in particolare: 1) 

E Declaración de conformidad CE 
Por la presente declaramos la conformidad del 
producto en su estado de suministro con las 
disposiciones pertinentes siguientes: 
Directiva sobre máquinas 98/37/CE 
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 
89/336/CEE modificada por 91/263/CEE, 
92/31/CEE, 93/68/CEE 
Directiva sobre equipos de baja tensión 
73/23/CEE modificada por 93/68/CEE 
 
Normas armonizadas adoptadas, especialmente: 1) 

P Declaração de Conformidade CE 
Pela presente, declaramos que esta unidade no 
seu estado original, está conforme os seguintes 
requisitos: 
Directivas CEE relativas a máquinas 98/37/CE 
Compatibilidade electromagnética 89/336/CEE 
com os aditamentos seguintes 91/263/CEE, 
92/31/CEE, 93/68/CEE 
Directiva de baixa voltagem 73/23/CEE com os 
aditamentos seguintes 93/68/CEE 
 
Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1) 

S CE- försäkran 
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat 
utförande motsvarar följande tillämpliga 
bestämmelser: 
EG–Maskindirektiv 98/37/EG 
EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 
89/336/EWG med följande ändringar 
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
EG–Lågspänningsdirektiv 73/23/EWG med 
följande ändringar 93/68/EWG 
 
Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1) 

N EU-Overensstemmelseserklæring 
Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse 
som levert er i overensstemmelse med følgende 
relevante bestemmelser: 
EG–Maskindirektiv 98/37/EG 
EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 
89/336/EWG med senere tilføyelser: 
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
EG–Lavspenningsdirektiv 73/23/EWG med senere 
tilføyelser: 93/68/EWG 
 
Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1) 

FIN CE-standardinmukaisuusseloste 
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa 
seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: 
EU–konedirektiivit: 98/37/EG 
Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/EWG 
seuraavin täsmennyksin 91/263/EWG 92/31/EWG, 
93/68/EWG 
Matalajännite direktiivit: 73/23/EWG seuraavin 
täsmennyksin 93/68/EWG 
 
Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1) 

DK EF-overensstemmelseserklæring 
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering 
overholder følgende relevante bestemmelser: 
EU–maskindirektiver 98/37/EG 
Elektromagnetisk kompatibilitet: 89/336/EWG, 
følgende 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Lavvolts-direktiv 73/23/EWG følgende 
93/68/EWG 
 
Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1) 

H EK. Azonossági nyilatkozat 
Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az 
alábbiaknak megfelel: 
EK Irányelvek gépekhez: 98/37/EG 
Elektromágneses zavarás/türés: 89/336/EWG és 
az azt kiváltó 91/263/EWG, 92/31/EWG, 
93/68/EWG 
Kisfeszültségü berendezések irány-Elve: 
73/23/EWG és az azt kiváltó 93/68/EWG  
 
Felhasznált harmonizált szabványok, különösen: 1)

CZ Prohlášení o shodě EU 
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném 
provedení odpovídá následujícím příslušným 
ustanovením: 
Směrnicím EU–strojní zařízení 98/37/EG 
Směrnicím EU–EMV 89/336/EWG ve sledu 
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Směrnicím EU–nízké napětí 73/23/EWG ve sledu 
93/68/EWG 
 
Použité harmonizační normy, zejména: 1)

PL Deklaracja Zgodności CE 
Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnoscią 
że dostarczony wyrób jest zgdony z następującymi 
dokumentami: 
EC–dyrektywa dla przemysłu maszynowego 
98/37/EG 
Odpowiedniość elektromagnetyczna 89/336/EWG 
ze zmianą 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Normie niskich napięć 73/23/EWG ze zmianą 
93/68/EWG 
 
Wyroby są zgodne ze szczegółowymi normami 
zharmonizowanymi: 1)

RUS Деклация о соответствии Европейским 
нормам 
Настоящим документом заявляем, что данный 
агрегат в его объеме поставки соответствует 
следующим нормативным документам: 

Директивы EC в отношении машин 98/37/EG 
Электромагнитная устойчивость 89/336/EWG с 
поправками 91/263/EWG, 92/31/EWG, 
93/68/EWG 
Директивы по низковольтному напряжению 
73/23/EWG с поправками 93/68/EWG 
 
Используемые согласованные стандарты и 
нормы, в частности : 1)

GR ∆ήλωση προσαρ ογής της Ε.Ε.  
∆ηλώνου ε ότι το προϊόν αυτό σ’ αυτή την 
κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις ακόλουθες 
διατάξεις : 

Οδηγίες EG για ηχανή ατα 98/37/EG 

Ηλεκτρο αγνητική συ βατότητα EG-89/336/EWG 
όπως τροποποιήθηκε 91/263/EWG 92/31/EWG, 
93/68/EWG 

Οδηγία χα ηλής τάσης EG–73/23/EWG όπως 
τροποποιήθηκε 93/68/EWG 

 

Εναρ ονισ ένα χρησι οποιού ενα πρότυπα, 
ιδιαίτερα: 1)

TR CE Uygunluk Teyid Belgesi 
Bu cihazın teslim edildiği ºekliyle aºağıdaki 
standartlara uygun olduğunu teyid ederiz: 
AB-Makina Standartları 98/37/EG 
Elektromanyetik Uyumluluk 89/336/EWG ve takip 
eden, 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 
Alçak gerilim direktifi 73/23/EWG ve takip eden, 
93/68/EWG 
 

Kısmen kullanılan standartlar: 1)

1) EN 12100 

EN 809 

EN 60204 

EN 1717 
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