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Pioneering for You

el 	 Οδηγίες	εγκατάστασης	και	λειτουργίας
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1 Γενικά
Σχετικά με αυτό

το εγχειρίδιο
λειτουργίας

Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Πριν από τη διεξα-
γωγή όλων των εργασιών πρέπει να διαβάσετε το 
παρόν εγχειρίδιο και να το φυλάξετε σε καλά προσβά-
σιμο μέρος.
Η ακριβής τήρηση αυτών των οδηγιών αποτελεί την 
προϋπόθεση για την προβλεπόμενη χρήση και τον 
σωστό χειρισμό του προϊόντος. Λάβετε υπόψη όλα 
τα στοιχεία και τις επισημάνσεις σχετικά με το προϊόν.
Το πρωτότυπο των οδηγιών λειτουργίας είναι στη γερ-
μανική γλώσσα. Όλες οι άλλες γλώσσες αυτών των 
οδηγιών είναι μετάφραση του πρωτοτύπου.

2 Ασφάλεια
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει βασικές υποδείξεις, 
οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά την εγκατάσταση, 
τη λειτουργία και τη συντήρηση. Επιπλέον, θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες και οι υποδείξεις 
ασφαλείας και στα επόμενα κεφάλαια.
Η μη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και λειτουρ-
γίας ενέχει κίνδυνο για πρόσωπα, για το περιβάλλον, 
καθώς και για το προϊόν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
την απώλεια κάθε αξίωσης αποζημίωσης.
Ειδικότερα, η μη τήρησή τους μπορεί να προκαλέσει 
για παράδειγμα τους εξής κινδύνους:
• Κινδύνους για τα πρόσωπα από ηλεκτρικές, μηχανι-

κές ή βακτηριολογικές επιδράσεις, καθώς και από 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία

• Κινδύνους για το περιβάλλον λόγω έλλειψης στεγα-
νότητας επικίνδυνων υλικών

• Υλικές ζημιές
• Διακοπή σημαντικών λειτουργιών του προϊόντος
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Επισήμανση των
οδηγιών ασφαλείας

Σε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 
χρησιμοποιούνται οδηγίες ασφαλείας για υλικές ζημιές 
και τραυματισμούς και παρουσιάζονται με διαφορετι-
κούς τρόπους:
• Οι οδηγίες ασφαλείας για τραυματισμούς ξεκινούν 

με μια λέξη σήματος και συνοδεύονται από ένα αντί-
στοιχο σύμβολο.

• Οι οδηγίες ασφαλείας για υλικές ζημιές ξεκινούν με μια 
λέξη σήματος και παρουσιάζονται χωρίς σύμβολο.

Λέξεις επισήμανσης ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Η μη λήψη μέτρων ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε 
θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η μη λήψη μέτρων ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε 
(σοβαρούς) τραυματισμούς!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η μη λήψη μέτρων ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε 
υλικές ζημιές, ενώ είναι πιθανή και η συνολική ζημιά 
του προϊόντος.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρήσιμη ειδοποίηση για τον χειρισμό του προϊόντος

Σύμβολα Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τα εξής 
σύμβολα:      

 Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση

 Γενικό σύμβολο κινδύνου

 Προειδοποίηση για θερμές επιφάνειες/υγρά

 Προειδοποίηση για μαγνητικά πεδία

 Ειδοποίηση
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Εξειδίκευση
προσωπικού

Το προσωπικό πρέπει:
• Να είναι ενημερωμένο σχετικά με τις κατά τόπους 

ισχύουσες διατάξεις περί πρόληψης ατυχημάτων.
• Να έχει διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες εγκατά-

στασης και λειτουργίας.
Το προσωπικό πρέπει να διαθέτει τις εξής εξειδι-
κεύσεις:
• Οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται 

από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο (βάσει του 
EN 50110-1).

• Η εγκατάσταση/αποσυναρμολόγηση πρέπει να εκτε-
λείται από προσωπικό που έχει λάβει κατάρτιση σχε-
τικά με τον χειρισμό των απαραίτητων εργαλείων 
και των απαιτούμενων υλικών στερέωσης.

• Ο χειρισμός πρέπει να εκτελείται από άτομα που 
έχουν εκπαιδευτεί στον τρόπο λειτουργίας της πλή-
ρους εγκατάστασης.

Ορισμός «εξειδικευμένου ηλεκτρολόγου»
Εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος είναι ένα άτομο με την 
κατάλληλη ειδική κατάρτιση, τις γνώσεις και την εμπει-
ρία, προκειμένου να αναγνωρίζει τους κινδύνους που 
προκύπτουν από τον ηλεκτρισμό και να τους αποτρέπει.

Ηλεκτρολογικές
εργασίες

• Οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται 
από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

• Τηρείτε τις εθνικές ισχύουσες οδηγίες, τα πρότυπα 
και τους κανονισμούς, καθώς και τις προδιαγραφές 
των τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας, 
για τη σύνδεση στο τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο.

• Πριν από κάθε εργασία αποσυνδέετε το προϊόν από 
το ηλεκτρικό ρεύμα και ασφαλίζετέ το από απενερ-
γοποίηση.

• Η σύνδεση πρέπει να ασφαλίζεται με έναν διακόπτη 
διαρροής (RCD).

• Το προϊόν πρέπει να είναι γειωμένο.
• Τα ελαττωματικά καλώδια πρέπει να αντικαθίστανται 

αμέσως από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
• Απαγορεύεται να ανοίγετε τη μονάδα ρύθμισης και 

να αφαιρείτε τα στοιχεία χειρισμού.
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Υποχρεώσεις του
χρήστη

• Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνονται μόνο από ειδι-
κευμένο προσωπικό.

• Φροντίστε να τοποθετηθεί προστατευτικό αγγίγμα-
τος από τον εγκαταστάτη για προστασία από θερμά 
εξαρτήματα και ηλεκτρικούς κινδύνους.

• Τα ελαττωματικά στεγανοποιητικά παρεμβύσματα 
και οι γραμμές σύνδεσης πρέπει να αντικαθίστανται.

Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παι-
διά ηλικίας άνω των 8 ετών, καθώς και από άτομα με 
μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανό-
τητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιτη-
ρούνται ή έχουν καταρτιστεί στην ασφαλή χρήση της 
συσκευής και κατανοούν τους απορρέοντες κινδύνους. 
Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. 
Ο καθαρισμός και η συντήρηση επιπέδου χρήστη δεν επι-
τρέπεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

3 Περιγραφή προϊόντος και λειτουργία
Επισκόπηση Wilo-Para (Fig. 1)

1 Κέλυφος αντλίας με συνδέσεις με ρακόρ
2 Υδρολίπαντη αντλία κινητήρα
3 Οπές εκροής συμπυκνωμάτων (4x περιμετρικά)
4 Βίδες κελύφους
5 Μονάδα ρύθμισης
6 Πινακίδα στοιχείων
7 Πλήκτρο για τη ρύθμιση της αντλίας
8 Λυχνία μηνύματος βλάβης / λειτουργίας LED
9 Προβολή του επιλεγμένου είδους ρύθμισης

10 Ένδειξη της επιλεγμένης χαρακτηριστικής 
καμπύλης (I, II, III)

11 Σύνδεση καλωδίου σήματος PWM ή LIN
12 Ηλεκτρική σύνδεση: 3-πολική βυσματική σύνδεση

Λειτουργία Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης για συστήματα θέρ-
μανσης ζεστού νερού με ενσωματωμένο σύστημα ρύθ-
μισης διαφοράς πίεσης. Μπορείτε να ρυθμίσετε το 
είδος ρύθμισης και το μανομετρικό (διαφορά πίεσης). 
Η διαφορά πίεσης ρυθμίζεται μέσω του αριθμού στρο-
φών της αντλίας.
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Κωδικοποίηση
τύπου

Tεχνικά στοιχεία

Ενδείξεις φωτός
(LED)

• Ένδειξη μηνύματος
• Η λυχνία LED ανάβει σε πράσινo χρώμα στην 

κανονική λειτουργία
• Η λυχνία LED ανάβει/αναβοσβήνει σε περίπτωση 

βλάβης (βλέπε κεφάλαιο 10.1)

Παράδειγμα: Wilo-Para 15-130/7-50/SC-12/I
Para Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης
15 15 = Σύνδεση με ρακόρ DN 15 (Rp ½)

DN 25 (Rp 1), DN 30 (Rp 1¼)
130 Μήκος κατασκευής: 130 mm ή 180 mm
7 7 = Μέγιστο μανομετρικό σε m για Q = 0 m³/h
50 50 = Μέγιστη απορροφώμενη ισχύς σε Watt
SC SC = Αυτορυθμιζόμενο (Self Control)

iPWM1 = Εξωτερικό σύστημα ρύθμισης μέσω 
σήματος iPWM1
iPWM2 = Εξωτερικό σύστημα ρύθμισης μέσω 
σήματος iPWM2

12 Θέση της μονάδας ρύθμισης 12 ωρών
I Ξεχωριστή συσκευασία

Τάση σύνδεσης 1 ~ 230 V +10 %/-15 %, 50/60 Hz
Βαθμός προστασίας IPX4D
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης EEI βλ. πινακίδα τύπου (6)
Θερμοκρασία υγρού για μέγιστη θερ-
μοκρασία περιβάλλοντος +40 °C

-20 °C έως +95 °C (θέρμανση/GT)
-10 °C έως +110 °C (ST)

Θερμοκρασία περιβάλλοντος +25 °C 0 °C έως +70 °C
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar (1000 kPa)
Ελάχιστη πίεση προσαγωγής στομίου 
εξόδου στους +95 °C/+110 °C

0,5 bar/1,0 bar (50 kPa/100 kPa)
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• Ένδειξη του επιλεγμένου είδους ρύθμισης Δp-v, 
Δp-c και σταθερή ταχύτητα περιστροφής

• Ένδειξη της επιλεγμένης χαρακτηριστικής καμπύλης 
(I, II, III) εντός του είδους ρύθμισης

• Συνδυασμοί ενδείξεων των LED κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας εξαέρωσης κυκλοφορητή, τη χειροκί-
νητη επανενεργοποίηση και φραγή πλήκτρων

Πλήκτρο
Πάτημα
• Επιλογή είδους ρύθμισης
• Επιλογή της χαρακτηριστικής καμπύλης (I II III) εντός 

του είδους ρύθμισης
Παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου
• Ενεργοποίηση λειτουργίας εξαέρωσης κυκλοφορητή 

(πάτημα για 3 δευτερόλεπτα)
• Ενεργοποίηση χειροκίνητης επανενεργοποίησης 

(πάτημα για 5 δευτερόλεπτα)
• Φραγή/ξεκλείδωμα πλήκτρου (πάτημα για 8 δευτε-

ρόλεπτα)

3.1 Είδη ρύθμισης και λειτουργίες
Μεταβλητή

διαφορική πίεση
Δp-v

(I, II, III)

Σύσταση για συστήματα θέρμανσης δύο αγωγών με 
καλοριφέρ για μείωση των θορύβων ροής στις θερμο-
στατικές βαλβίδες.

Η αντλία μειώνει στο μισό το μανομετρικό ύψος στη μει-
ωμένη ταχύτητα ροής στη γραμμή σωληνώσεων.
Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της προσαρ-
μογής του μανομετρικού στην απαιτούμενη ταχύτητα 
ροής και στον μειωμένο όγκο παροχής.
Τρεις προκαθορισμένες χαρακτηριστικές καμπύλες 
(I, II, III) προς επιλογή.

II 

III 

I 

H/m

Q/m³/ h
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Σταθερή διαφορική
πίεση σταθερά Δp-c

(I, II, III)

Σύσταση για ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης, 
σωληνώσεις μεγάλων διαστάσεων ή για άλλες χρήσεις 
χωρίς μεταβλητή χαρακτηριστική καμπύλη σωληνώ-
σεων (π.χ. κυκλοφορητές τροφοδοσίας μπόιλερ), 
καθώς και συστήματα θέρμανσης με έναν σωλήνα 
με καλοριφέρ.
Το σύστημα ρύθμισης διατηρεί το ρυθμιζόμενο μανομε-
τρικό ύψος σταθερό ανεξαρτήτως από την ταχύτητα 
ροής που παρατίθεται.
Τρεις προκαθορισμένες χαρακτηριστικές καμπύλες 
(I, II, III) προς επιλογή.

Σταθερή ταχύτητα
περιστροφής

(I, II, III)

Σύσταση στις εγκαταστάσεις με αμετάβλητη 
αντίσταση εγκατάστασης που απαιτούν μια σταθερή 
ταχύτητα ροής.
Η αντλία λειτουργεί σε τρεις προκαθορισμένες βαθμί-
δες σταθερής ταχύτητας (I, II, III). 

Εξωτερικό σύστημα
ρύθμισης μέσω
σήματος iPWM

Ένας εξωτερικός ρυθμιστής αναλαμβάνει την απαραί-
τητη για το σύστημα ρύθμισης σύγκριση μεταξύ ονομα-
στικών και πραγματικών τιμών.
Ως μέγεθος ρύθμισης η αντλία λαμβάνει ένα σήμα PWM 
(διαμόρφωση παλμών κατά πλάτος).
Η γεννήτρια σήματος PWM παρέχει στην αντλία μια 
περιοδική διαδοχή ορμών (παράγοντας δράσης) σύμ-
φωνα με το DIN IEC 60469-1.

III

I

II

H/m

Q/m³/ h

I 

III 

II 

H/m

Q/m³/ h

 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εργοστασιακή ρύθμιση:
Ταχύτητα περιστροφής Kennline III

55 (45)%
 

45 (55)%
 

5 (95)%
 

65 (35)%

35 (65)%
 

75 (25)%
 
 

85 (15)%
 

15 (85)%

25 (75)%
 

H/m

Q/m³/ h

% PWM 1 (% PWM 2)
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Λειτουργία iPWM 1 (εφαρμογή θέρμανσης):
Στη λειτουργία iPWM 1, οι στροφές της αντλίας ρυθμί-
ζονται ανάλογα με το σήμα εισόδου PWM.
Συμπεριφορά σε περίπτωση ρήξης καλωδίου:
Αν το καλώδιο σήματος προς την αντλία διακοπεί, 
π.χ. κόψιμο, η αντλία επιταχύνει στη μέγιστη ταχύτητα 
περιστροφής.
Είσοδος σήματος PWM [%]
< 5: Η αντλία λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα 

περιστροφής
5-85: Η ταχύτητα περιστροφής της αντλίας μειώνε-

ται γραμμικά από τις nmax στις nmin
85-93: Η αντλία λειτουργεί στην ελάχιστη ταχύτητα 

περιστροφής (λειτουργία)
85-88: Η αντλία λειτουργεί στην ελάχιστη ταχύτητα 

περιστροφής (εκκίνηση)
93-100: Η αντλία σταματάει (ετοιμότητα)
Λειτουργία iPWM 2:
Στη λειτουργία iPWM 2, οι στροφές της αντλίας ρυθμί-
ζονται ανάλογα με το σήμα εισόδου PWM.
Συμπεριφορά σε περίπτωση ρήξης καλωδίου:
Αν το καλώδιο σήματος προς την αντλία διακοπεί, 
π.χ. κόψιμο, η αντλία σταματά.
Είσοδος σήματος PWM [%]
0-7: Η αντλία σταματάει (ετοιμότητα)
7-15: Η αντλία λειτουργεί στην ελάχιστη ταχύτητα 

περιστροφής (λειτουργία)
12-15: Η αντλία λειτουργεί στην ελάχιστη ταχύτητα 

περιστροφής (εκκίνηση)
15-95: Η ταχύτητα περιστροφής της αντλίας αυξάνε-

ται γραμμικά από τις nmin στις nmax
> 95: Η αντλία λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα 

περιστροφής
Εξαέρωση Η λειτουργία εξαέρωσης κυκλοφορητή ενεργοποιεί-

ται με το παρατεταμένο πάτημα (3 δευτερόλεπτα) 
του πλήκτρου και εξαερώνει αυτόματα την αντλία.

max

n
¹/min

min

0 5 85 88 93 100 PWM
%

max

min

0 7 12 15 95 100 PWM 
%

n
¹/min



Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Para 13

el

Το σύστημα θέρμανσης δεν εξαερώνεται μέσω αυτής 
της λειτουργίας.

Χειροκίνητη
επανενεργοποίηση

Μια χειροκίνητη επανενεργοποίηση ενεργοποιείται 
με το παρατεταμένο πάτημα (5 δευτερόλεπτα) του πλή-
κτρου και ξεμπλοκάρει την αντλία εφόσον απαιτείται 
(π. χ. μετά από μακρά ακινητοποίηση κατά τη 
θερινή ώρα).

Φραγή/ξεκλείδωμα
πλήκτρου

Η φραγή πλήκτρων ενεργοποιείται με το παρατετα-
μένο πάτημα (8 δευτερόλεπτα) του πλήκτρου και ασφα-
λίζει τις ρυθμίσεις στην αντλία. Προστατεύει από 
αθέλητες ή αναρμόδιες μεταβολές στις ρυθμίσεις 
της αντλίας.

Ενεργοποίηση
εργοστασιακών

ρυθμίσεων

Η Εργοστασιακή ρύθμιση ενεργοποιείται με το Παρα-
τεταμένο Πάτημα του πλήκτρου και την ταυτόχρονη 
παύση λειτουργίας της αντλίας. Σε εκ νέου ενεργοποί-
ηση η αντλία λειτουργεί στην εργοστασιακή ρύθμιση 
(κατάσταση παράδοσης).

4 Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές
Οι κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης της κατασκευαστι-
κής σειράς Wilo-Para χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
για την κυκλοφορία υγρών σε συστήματα θέρμανσης 
ζεστού νερού και σε παρόμοιες εγκαταστάσεις με συνε-
χώς εναλλασσόμενη ροή παροχής.
Επιτρεπτά υγρά κυκλοφορίας:
• Νερό θέρμανσης κατά VDI 2035 (CH: SWKI BT 102-01).
• Μείγματα νερού-γλυκόλης* με μέγιστο ποσοστό γλυ-

κόλης 50 %.
* Η γλυκόλη έχει υψηλότερο ιξώδες από το νερό. 
Κατά την πρόσμειξη γλυκόλης πρέπει να διορθώσετε τα 
στοιχεία άντλησης της αντλίας σύμφωνα με την αναλο-
γία ανάμειξης.
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Στην προβλεπόμενη χρήση περιλαμβάνεται επίσης η 
τήρηση των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου, καθώς 
και των στοιχείων και των επισημάνσεων πάνω στην 
αντλία.

Λανθασμένη χρήση Οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα από την προαναφερό-
μενη θεωρείται ως λανθασμένη και έχει ως αποτέλεσμα 
την απώλεια όλων των αξιώσεων παροχής εγγύησης.

5 Μεταφορά και αποθήκευση
Περιεχόμενο

παράδοσης
• Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης
• Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Παρελκόμενα Τα παρελκόμενα πρέπει να παραγγέλνονται ξεχωριστά. 
Για μια λεπτομερή λίστα και περιγραφή βλέπε στον 
κατάλογο/τιμοκατάλογο.

 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιείτε μόνο μείγματα έτοιμα για χρήση 
στην εγκατάσταση. Η αντλία δεν πρέπει να χρη-
σιμοποιείται για την ανάμειξη του υγρού στην 
εγκατάσταση. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή υλικές ζημιές από λανθα-
σμένη χρήση! 
• Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε άλλα υγρά 

άντλησης.
• Η εκτέλεση μη εξουσιοδοτημένων εργασιών απαγο-

ρεύεται.
• Η λειτουργία εκτός των αναφερόμενων ορίων 

χρήσης απαγορεύεται.
• Η εκτέλεση αυθαίρετων τροποποιήσεων απαγο-

ρεύεται.
• Πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα εγκε-

κριμένα παρελκόμενα.
• Η λειτουργία με έλεγχο φάσης απαγορεύεται.
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Διαθέσιμα είναι τα εξής παρελκόμενα:
• Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης
• Καλώδιο σήματος iPWM/LIN
• Θερμομονωτικό κέλυφος
• Cooling Shell

Έλεγχος
μεταφοράς

Μετά την παράδοση ελέγξτε αμέσως αν το σύστημα 
είναι πλήρες και αν έχει υποστεί ζημιές κατά τη μετα-
φορά και, αν χρειάζεται, επικοινωνήστε αμέσως με 
τη μεταφορική εταιρεία.

Συνθήκες
μεταφοράς και

αποθήκευσης

Προστατεύστε το μηχάνημα από την υγρασία, 
τον παγετό και τις μηχανικές καταπονήσεις.
Επιτρεπόμενη περιοχή θερμοκρασιών: 
-40 °C έως +85 °C (για έως 3 μήνες κατά το μέγιστο)

6 Εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση
6.1 Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευ-
μένους τεχνικούς.
 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος εγκαύματος λόγω θερμών επιφανειών! 
Το κέλυφος αντλίας (1) και ο κινητήρας υδρολίπαντης 
αντλίας (2) ενδέχεται να είναι πολύ καυτά και μπορεί 
να προκαλέσουν εγκαύματα, αν τα αγγίξετε.
• Κατά τη λειτουργία, επιτρέπεται να αγγίζετε μόνο τη 

μονάδα ρύθμισης (5).
• Πριν από τη διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας 

αφήστε την αντλία να κρυώσει.
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Προετοιμασία Εγκατάσταση εντός κτιρίου:
• Η εγκατάσταση της αντλίας πρέπει να γίνεται σε ένα 

ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο ελεύθερο παγετού.
Εγκατάσταση εκτός κτιρίου (εξωτερική τοποθέτηση):
• Η αντλία πρέπει να εγκατασταθεί σε φρεάτιο απο-

στράγγισης με κάλυμμα ή μέσα σε ντουλάπι/κέλυφος 
για προστασία από τις καιρικές επιδράσεις.

• Πρέπει να αποφεύγετε την έκθεση της αντλίας στην 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

• Η αντλία πρέπει να προστατευθεί από τη βροχή.
• Αερίζετε συνεχώς τον κινητήρα και το ηλεκτρονικό 

σύστημα, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
• Μην ξεπερνάτε τις επιτρεπτές θερμοκρασίες περι-

βάλλοντος και υγρών.
• Επιλέξτε ένα καλά προσβάσιμο σημείο εγκατά-

στασης.
• Λάβετε υπόψη την επιτρεπόμενη θέση 

τοποθέτησης (Fig. 2) της αντλίας.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος εγκαύματος λόγω καυτών υγρών! 
Τα καυτά υγρά άντλησης μπορούν να προκαλέσουν 
εγκαύματα από ζεμάτισμα. Πριν από την εγκατάσταση 
ή την αφαίρεση της αντλίας ή πριν από το λύσιμο των 
βιδών κελύφους (4), κάντε τα παρακάτω:
• Αφήστε το σύστημα θέρμανσης να κρυώσει 

εντελώς.
• Κλείστε τις βαλβίδες απομόνωσης ή εκκενώστε 

το σύστημα θέρμανσης.
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• Μπροστά και πίσω από την αντλία τοποθετήστε βαλ-
βίδες απομόνωσης, ώστε να γίνει εύκολα αντικατά-
στασή της.

• Ευθυγραμμίστε την επάνω βαλβίδα απομόνωσης 
στο πλάι.

• Κατά την εγκατάσταση στην προσαγωγή ανοικτών 
εγκαταστάσεων η προσαγωγή ασφαλείας πρέπει 
να διακλαδώνει πριν από την αντλία (EN 12828).

• Ολοκληρώστε όλες τις εργασίες συγκόλλησης.
• Ξεπλύνετε το σύστημα σωλήνων.
• Μη χρησιμοποιείτε την αντλία για την έκπλυση του 

συστήματος σωληνώσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η λανθασμένη θέση τοποθέτησης μπορεί να προκα-
λέσει ζημιές στην αντλία.
• Επιλέξτε το μέρος εγκατάστασης σύμφωνα με την 

επιτρεπτή θέση τοποθέτησης (Fig. 2).
• Ο κινητήρας πρέπει είναι τοποθετημένος μόνο 

σε οριζόντια κατεύθυνση.
• Η ηλεκτρική σύνδεση απαγορεύεται να είναι στραμ-

μένη προς τα πάνω.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το νερό από έλλειψη στεγανότητας μπορεί να προκα-
λέσει ζημιές στη μονάδα ρύθμισης.
• Ευθυγραμμίστε την επάνω βαλβίδα απομόνωσης με 

τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να μην πέφτουν σταγόνες 
νερού πάνω στη μονάδα ρύθμισης (5).

• Εάν η μονάδα ρύθμισης ψεκαστεί με υγρό, πρέπει να 
στεγνώσει η επιφάνεια.
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Τοποθέτηση
αντλίας

Κατά την εγκατάσταση προσέξτε τα παρακάτω:

• Λάβετε υπόψη το βέλος κατεύθυνσης στο κέλυφος 
αντλίας (1).

• Τοποθετήστε τον κυκλοφορητή χωρίς τάνυση με 
τον κινητήρα υδρολίπαντης αντλίας (2) σε οριζόντια 
κατεύθυνση.

• Τοποθετήστε στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στις 
συνδέσεις με ρακόρ.

• Βιδώστε τους συνδέσμους σωλήνων.
• Με ένα γερμανικό κλειδί ασφαλίστε την αντλία από 

στρέψη και βιδώστε σφιχτά τις σωληνώσεις.
• Στερεώστε πάλι το θερμομονωτικό κέλυφος, 

αν υπάρχει.

6.2 Ηλεκτρική σύνδεση
Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά 
από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους.

1

2

3

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η ελλιπής απαγωγή θερμότητας και οι υγροποιήσεις 
μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στη μονάδα ρύθμι-
σης και στον κινητήρα υδρολίπαντης αντλίας.
• Η θερμομόνωση του κινητήρα υδρολίπαντης 

αντλίας (2) απαγορεύεται.
• Ανοίξτε όλες τις οπές εκροής συμπυκνώματος (3).

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού λόγω μαγνητι-
κού πεδίου! 
Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού για άτομα με 
ιατρικά εμφυτεύματα λόγω μόνιμων μαγνητών που 
είναι τοποθετημένα στην αντλία.
• Μη συναρμολογήστε ποτέ τον κινητήρα.
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Προετοιμασία • Ο τύπος ρεύματος και η τάση θα πρέπει να συμφω-

νούν με τα στοιχεία της πινακίδας τύπου (6).
• Μέγιστη πρώτη ασφάλεια: 10 A, αδρανής.
• Η αντλία πρέπει να λειτουργεί αποκλειστικά με ημι-

τονοειδή εναλλασσόμενη τάση.
• Λάβετε υπόψη τη συχνότητα εκκινήσεων:

- Ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις μέσω τάσης 
ηλεκτρικού δικτύου ≤ 100/24 h.

- ≤ 20/h για συχνότητα ενεργοποίησης 1 λεπτού 
ανάμεσα στις ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις 
μέσω της τάσης ηλεκτρικού δικτύου.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού λόγω ηλεκτρικής 
τάσης! 
Υφίσταται άμεσος κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού 
από την επαφή με τα ηλεκτροφόρα μέρη.
• Πριν από όλες τις εργασίες πρέπει να αποσυνδέσετε 

την τροφοδοσία τάσης και να την ασφαλίσετε έναντι 
επανενεργοποίησης.

• Απαγορεύεται να ανοίγετε τη μονάδα ρύθμισης (5) 
και να αφαιρείτε τα στοιχεία χειρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η χρονισμένη τάση ηλεκτρικού δικτύου μπορεί 
να προκαλέσει ζημιές στο ηλεκτρονικό σύστημα.
• Η λειτουργία της αντλίας με σύστημα ελέγχου 

φάσης απαγορεύεται.
• Σε χρήσεις όπου δεν είναι σαφές αν η αντλία λει-

τουργεί με χρονισμένη τάση, ο κατασκευαστής του 
συστήματος ρύθμισης ή της εγκατάστασης θα πρέ-
πει να σας βεβαιώσει ότι η αντλία λειτουργεί με ημι-
τονοειδή εναλλασσόμενη τάση.

• Ίσως θα πρέπει να ελέγξετε την ενεργοποίηση/απε-
νεργοποίηση της αντλίας μέσω Triacs ή ημιαγωγού 
ρελέ.
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• Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνεται με μια γραμμή 
σύνδεσης εξοπλισμένη με βύσμα ή με διακόπτη για 
όλους τους πόλους, με ελάχιστο άνοιγμα επαφής 
τουλάχιστον 3 mm (VDE 0700/Μέρος 1).

• Για την προστασία από νερά λόγω έλλειψης στεγανό-
τητας και για την απαλλαγή από έλξεις στον στυπιο-
θλίπτη καλωδίου, χρησιμοποιήστε αγωγό σύνδεσης 
με επαρκή εξωτερική διάμετρο (π.χ. H05VV-F3G1,5).

• Αν η θερμοκρασία υγρού είναι πάνω από 90 °C, χρη-
σιμοποιήστε μια ανθεκτική στη θερμότητα γραμμή 
σύνδεσης.

• Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή σύνδεσης δεν ακουμπά τις 
σωληνώσεις ούτε την αντλία.

Σύνδεση καλωδίου
ηλεκτρικού δικτύου

Τοποθέτηση καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης (Fig. 3):
1. Στάνταρ: 3-κλωνο πρεσαριστό καλώδιο με ακρο-

χιτώνια από κράμα χαλκού
2. Προαιρετικά: Καλώδιο ηλεκτρικού δικτύου 

με 3-πολική σύνδεση φις
3. Προαιρετικά: Καλώδιο ταχυσυνδέσμου Wilo-

Connector (Fig. 3, θέση b)
• Αντιστοίχιση καλωδίου:

1 κίτρινο/πράσινο: PE (;)
2 μπλε: N
3 καφέ: L

• Πιέστε το κουμπί ασφαλείας του 3-πολικού βύσμα-
τος της αντλίας και συνδέστε το βύσμα στη βυσμα-
τική σύνδεση (12) της μονάδας ρύθμισης μέχρι να 
κουμπώσει (Fig. 4).

Σύνδεση
ταχυσυνδέσμου
Wilo-Connector

Συναρμολόγηση ταχυσυνδέσμου Wilo-Connector
• Αποσυνδέστε τη γραμμή σύνδεσης από την τροφο-

δοσία τάσης.
• Προσέξτε την αντιστοίχιση ακροδεκτών 

( ; (PE), N, L).
• Συνδέστε και συναρμολογήστε τον ταχυσύνδεσμο 

Wilo-Connector (Fig. 5a έως 5e).
Σύνδεση αντλίας
• Γειώστε την αντλία.
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• Συνδέστε τον ταχυσύνδεσμο Wilo-Connector στο 
καλώδιο σύνδεσης, μέχρι να ασφαλίσει (Fig. 5f).

Αποσυναρμολόγηση ταχυσυνδέσμου Wilo-Connector
• Αποσυνδέστε τη γραμμή σύνδεσης από την τροφο-

δοσία τάσης.
• Αποσυναρμολογήστε τον ταχυσύνδεσμο Wilo-

Connector χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κατσα-
βίδι (Fig. 6).

Σύνδεση σε
υπάρχουσα

συσκευή

Η αντλία μπορεί σε μια περίπτωση αντικατάστασης 
να συνδεθεί απευθείας σε υπάρχον καλώδιο αντλίας 
με 3-πολικό βύσμα (π.χ. Molex) (Fig. 3, θέση a).
• Αποσυνδέστε τη γραμμή σύνδεσης από την τροφο-

δοσία τάσης.
• Πιέστε το κουμπί ασφαλείας του τοποθετημένου 

βύσματος και αποσυνδέστε το βύσμα από τη μονάδα 
ρύθμισης.

• Προσέξτε την αντιστοίχιση ακροδεκτών (PE, N, L).
• Συνδέστε το υπάρχον βύσμα της συσκευής στη 

βυσματική σύνδεση (12) της μονάδας ρύθμισης.
Σύνδεση iPWM/LIN Σύνδεση του καλωδίου σήματος iPWM/LIN (παρελκό-

μενα)
• Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου σήματος στη σύν-

δεση iPWM/LIN (11), μέχρι να ασφαλίσει.
iPWM:
• Αντιστοίχιση καλωδίου:

1 καφέ: Είσοδος PWM (από τον ρυθμιστή)
2 μπλε ή γκρι: Γείωση σήματος (GND)
3 μαύρο: Έξοδος PWM (από την αντλία)

• Ιδιότητες σήματος:
- Συχνότητα σήματος: 100 Hz – 5000 Hz (1000 Hz 

ονομαστική)
- Πλάτος σήματος: ελάχ. 3,6 V στα 3 mA έως 24 V 

για 7,5 mA, με απορρόφηση από τη διεπαφή 
αντλίας

- Πολικότητα σήματος: ναι
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LIN:
• Αντιστοίχιση καλωδίου:

1 καφέ: 12 V DC έως 24 V DC (+/-10 %)
2 μπλε ή γκρι: Γείωση σήματος (GND)
3 μαύρο: Στοιχεία διαύλου LIN

• Ιδιότητες σήματος:
- Ταχύτητα εισροής: 19200 bit/s

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η σύνδεση της τάσης ηλεκτρικού δικτύου (230 V AC) 
στις ακίδες επικοινωνίας (iPWM/LIN) καταστρέφει το 
μηχάνημα.
• Στην είσοδο PWM η μέγιστη χρονισμένη τάση εισό-

δου είναι 24 V.
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7  Εκκίνηση λειτουργίας
Η εκκίνηση λειτουργίας πρέπει να γίνεται μόνο από 
εξειδικευμένους τεχνικούς.

7.1 Εξαέρωση
• Γεμίστε και εξαερώστε σωστά την εγκατάσταση.
Αν η αντλία δεν εξαερωθεί μόνη της:
• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξαέρωσης κυκλοφο-

ρητή με το πλήκτρο, πατήστε για 3 δευτερόλεπτα, 
έπειτα απελευθερώστε.

Η λειτουργία εξαέρωσης κυκλοφορητή ξεκινά, διαρ-
κεί 10 λεπτά.

Οι επάνω και οι κάτω σειρές LED αναβοσβήνουν δια-
δοχικά σε απόσταση 1 δευτερολέπτου.

• Για ακύρωση πατήστε το πλήκτρο για 3 δευτερό-
λεπτα.

7.2 Ρύθμιση είδους ρύθμισης
Επιλογή είδους

ρύθμισης
Η επιλογή LED των ειδών ρύθμισης και των σχετικών 
χαρακτηριστικών καμπυλών γίνεται δεξιόστροφα.
• Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για λίγο 

(περ. 1 δευτερόλεπτο).
Οι λυχνίες LED δείχνουν το εκάστοτε επιλεγμένο 

είδος ρύθμισης και τη χαρακτηριστική καμπύλη.

Παρακάτω η απεικόνιση των πιθανών ρυθμίσεων (για 
παράδειγμα: Ταχύτητα περιστροφής / χαρακτηριστική 
καμπύλη III):

sec3

min10

 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μετά την εξαέρωση η ένδειξη λυχνίας LED 
εμφανίζει τις προκαθορισμένες τιμές της 
αντλίας.
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• Με το 9ο πάτημα πλήκτρου επιτυγχάνεται ξανά 
η βασική ρύθμιση (σταθερή ταχύτητα περιστροφής / 
χαρακτηριστική καμπύλη III).

Ενδείξεις 
λυχνιών LED

Είδος ρύθμισης Χαρακτηρι-
στική καμπύλη

1. Ταχύτητα περιστροφής II

2. Ταχύτητα περιστροφής I

3. Μεταβλητή διαφορική 
πίεση
Δp-v

III

4. Μεταβλητή διαφορική 
πίεση
Δp-v

II

5. Μεταβλητή διαφορική 
πίεση
Δp-v

I

6. Σταθερή διαφορική πίεση
Δp-c

III

7. Σταθερή διαφορική πίεση
Δp-c

II

8. Σταθερή διαφορική πίεση
Δp-c

I

9. Ταχύτητα περιστροφής III
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Φραγή/ξεκλείδωμα
πλήκτρου

• Ενεργοποιήστε τη φραγή πλήκτρων με το πλήκτρο, 
πατήστε για 8 δευτερόλεπτα, έπειτα απελευθερώ-
στε, μέχρι να αναβοσβήνουν οι λυχνίες LED της επι-
λεγμένης ρύθμισης.

Οι LED αναβοσβήνουν σταθερά σε απόσταση 1 δευ-
τερολέπτου.

Η φραγή πλήκτρων είναι ενεργοποιημένη, οι ρυθμί-
σεις της αντλίας δεν μπορούν πλέον να τροποποιη-
θούν.

• Η απενεργοποίηση της φραγής πλήκτρων γίνεται 
με τον ίδιο τρόπο όπως η ενεργοποίηση.

Ενεργοποίηση
εργοστασιακών

ρυθμίσεων

Ενεργοποιήστε την εργοστασιακή ρύθμιση με το Παρα-
τεταμένο Πάτημα του πλήκτρου και την ταυτόχρονη 
παύση λειτουργίας της αντλίας.
• Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για τουλάχιστον 

4 δευτερόλεπτα.
Όλες οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν για 1 δευτερόλε-

πτο.
Οι λυχνίες LED της τελευταίας ρύθμισης αναβοσβή-

νουν για 1 δευτερόλεπτο.
Σε εκ νέου ενεργοποίηση η αντλία λειτουργεί στην 
εργοστασιακή ρύθμιση (κατάσταση παράδοσης).

8 Θέση εκτός λειτουργίας
Ακινητοποίηση

αντλίας
Σε περίπτωση ζημιών στη γραμμή σύνδεσης ή σε άλλα 
ηλεκτρικά εξαρτήματα, ακινητοποιήστε αμέσως την 
αντλία.
• Αποσυνδέστε την αντλία από την τροφοδοσία τάσης.
• Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 

της Wilo ή με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

sec8

 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας τάσης 
όλες οι ρυθμίσεις/ενδείξεις παραμένουν απο-
θηκευμένες. 
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9 Συντήρηση
Καθαρισμός • Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για τον προσεκτικό 

και τακτικό καθαρισμό της αντλίας από τη βρωμιά.
• Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε υγρά ή διαβρωτικά 

καθαριστικά.

10 Βλάβες, αίτια και αντιμετώπιση
Η αντιμετώπιση βλαβών πρέπει να γίνεται αποκλει-
στικά από εξειδικευμένο προσωπικό και οι εργασίες 
στην ηλεκτρική σύνδεση αποκλειστικά από εξειδικευ-
μένους ηλεκτρολόγους.

Βλάβες Αιτίες Αποκατάσταση
Η αντλία δεν 
λειτουργεί όταν 
είναι ενεργο-
ποιημένη 
ηλεκτρική 
τροφοδοσία

Χαλασμένη ηλε-
κτρική ασφάλεια

Έλεγχος ασφαλειών

Η αντλία δεν έχει 
τάση

Επιδιορθώστε τη διακοπή τάσης

Η αντλία κάνει 
θορύβους

Σπηλαίωση λόγω 
ανεπαρκούς πίεσης 
προσαγωγής

Αύξηση της πίεσης εγκατάστασης 
εντός της επιτρεπόμενης περιοχής 
τιμών
Έλεγχος της ρύθμισης μανομετρι-
κού ύψους και, αν χρειάζεται, 
ρύθμιση χαμηλότερου ύψους

Το κτίριο δεν 
ζεσταίνεται

Πολύ μικρή απόδοση 
των θερμαντικών 
επιφανειών

Αύξηση της επιθυμητής τιμής
Ρύθμιση του είδους ρύθμισης σε 
Δp-c αντί για Δp-v



Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Para 27

el

10.1 Ένδειξη βλάβης
• Η λυχνία LED μηνύματος βλάβης εμφανίζει μια 

βλάβη.
• Η αντλία απενεργοποιείται (ανάλογα με τον κωδικό 

βλάβης) και επιχειρεί κυκλικές επανεκκινήσεις.
Λυχνία 
LED

Βλάβες Αιτίες Αποκατάσταση

Ανάβει 
κόκκινη

Μπλοκάρισμα Εμπλοκή ρότορα Προβείτε σε χειρο-
κίνητη επανενερ-
γοποίηση 
ή απευθυνθείτε 
στο τμήμα εξυπη-
ρέτησης πελατών

Επαφή/Περιέ-
λιξη

Ελαττωματική περιέλιξη

Αναβο-
σβήνει 
κόκκινη

Υπόταση/υπέρ-
ταση

Πολύ χαμηλή/υψηλή 
τροφοδοσία τάσης στην 
πλευρά του δικτύου

Ελέγξτε την τάση 
ηλεκτρικού δικτύου 
και τις συνθήκες 
χρήσης, απευθυν-
θείτε στο τμήμα 
εξυπηρέτησης 
πελατών

Υπερβολική 
θερμοκρασία 
μονάδας

Πολύ ζεστός εσωτερικός 
χώρος δομοστοιχείου

Βραχυκύκλωμα Πολύ υψηλό ρεύμα 
κινητήρα

Αναβο-
σβήνει 
κόκκινη/
πράσινη

Λειτουργία γεν-
νήτριας

Το υδραυλικό σύστημα 
αντλίας διαρρέεται από 
υγρό, η αντλία όμως δεν 
έχει τάση ηλεκτρικού 
δικτύου

Έλεγχος της 
τάσης ηλεκτρικού 
δικτύου, της ποσό-
τητας και πίεσης 
νερού και των συν-
θηκών περιβάλλο-
ντος

Ξηρή λειτουρ-
γία

Ύπαρξη αέρα στην 
αντλία

Υπερφόρτωση Ο κινητήρας γυρίζει με 
δυσκολία, η αντλία λει-
τουργεί εκτός των προ-
διαγραφών (π.χ. υψηλή 
θερμοκρασία μονάδας). 
Η ταχύτητα περιστρο-
φής είναι χαμηλότερη 
από εκείνη στην κανο-
νική λειτουργία
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Χειροκίνητη
επανενεργοποίηση

• Η αντλία επιχειρεί να εκτελέσει επανενεργοποίηση 
όταν αναγνωριστεί μπλοκάρισμα.

Αν η αντλία δεν εκκινηθεί πάλι αυτόματα:
• Ενεργοποιήστε τη Χειροκίνητη επανενεργοποίηση 

με το πλήκτρο, πατήστε για 5 δευτερόλεπτα, έπειτα 
απελευθερώστε.

Η λειτουργία επανενεργοποίησης ξεκινά, διαρκεί 
έως 10 λεπτά κατά το μέγιστο.

Οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν η μία μετά την άλλη 
δεξιόστροφα.

• Για ακύρωση πατήστε το πλήκτρο για 5 δευτερό-
λεπτα.

Εάν η βλάβη δεν μπορεί να επιδιορθωθεί, επικοινω-
νήστε με ένα εξειδικευμένο τεχνικό ή με το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών της Wilo.

sec5

min10

 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μετά την επακόλουθη επανενεργοποίηση, 
η ένδειξη λυχνίας LED εμφανίζει τις προκαθορι-
σμένες τιμές της αντλίας. 
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11 Απόρριψη
Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή των μεταχειρι-
σμένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων
Με τη σωστή απόρριψη και ανακύκλωση αυτού του 
προϊόντος σύμφωνα με τους κανονισμούς αποφεύγο-
νται ζημιές στο φυσικό περιβάλλον και κίνδυνοι για 
την υγεία.

Για τον χειρισμό, την ανακύκλωση και την απόρριψη 
των σχετικών μεταχειρισμένων προϊόντων με τον 
σωστό τρόπο, προσέξτε τα εξής:
• Παραδίδετε αυτά τα προϊόντα μόνο στα προβλεπό-

μενα, εγκεκριμένα σημεία συλλογής.
• Τηρείτε τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς!
Για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη στους 
τοπικούς δήμους, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο 
χώρο απόρριψης αποβλήτων ή στον έμπορο από τον 
οποίο αγοράσατε το προϊόν. Για περισσότερες πληρο-
φορίες σχετικά με την ανακύκλωση, ανατρέξτε στη 
διεύθυνση www.wilo-recycling.com

 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Απαγορεύεται η απόρριψη στα οικιακά απορ-
ρίμματα!
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το σύμβολο 
μπορεί να εμφανιστεί στο προϊόν, στη συσκευ-
ασία ή στα συνοδευτικά έγγραφα. Αυτό σημαί-
νει ότι τα σχετικά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
προϊόντα δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται 
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Dortmund, 

_ Restriction of the use of certain hazardous substances 2011/65/EU + 2015/863
_ Limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses 2011/65/UE + 2015/863 

_ Produits liés à l'énergie 2009/125/CE
und gemäß der Verordnung (EG) Nr. 641/2009 über Nassläuferpumpen, geändert durch 622/2012
and according to the regulation 641/2009 on glandless circulators amended by 622/2012
et conformément au règlement 641/2009 sur les circulateurs à rotor noyé amendé par 622/2012

_ Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe-Richtlinie 2011/65/EU + 2015/863

_ Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2014/30/EU
_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE

_ Energieverbrauchsrelevanter Produkte - Richtlinie 2009/125/EG
_ Energy-related products 2009/125/EC

EN 61000-6-4:2007+A1:2011

comply also with the following relevant harmonised European standards:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005EN IEC 63000

EN 16297-1

N°4224933.03 (CE-A-S n°4530300)

H. HERCHENHEIN
Senior Vice President - Group Quality

et aux législations nationales les transposant,

EN 60335-2-51

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:

EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, da  die Nassläufer-Umwälzpumpen der 
Baureihen,
We, the manufacturer, declare under our sole responsability that these glandless circulating pump types of the 
series,
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de circulateurs des séries,

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:
In their delivered state comply with the following relevant directives: 
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
_ Low voltage 2014/35/EU
_ Basse tension 2014/35/UE
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(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)

Para AB*/4-20/*
Para AB*/6-43/*
Para AB*/7-50/*
Para AB*/8-75/*

Para AB*/8-60/*/O

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

and with the relevant national legislation,

EN 16297-3

Digital 
unterschrieben von 
Holger Herchenhein 
Datum: 2019.05.22 
08:10:19 +02'00'



Para 15
Para 25

Para G 15
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130/

Para 25
Para 30

Para G 25
Para G 30

180/

Dortmund, 

9 87/SC…
9 87/iPWM…

9 87/SC…
9 87/iPWM…

(The serial number is marked on the product site plate / Die Seriennummer 
ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben / Le numéro de série est 

inscrit sur la plaque signalétique du produit)

_ Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe-Richtlinie 2011/65/EU + 2015/863
_ Limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses 2011/65/UE + 2015/863 

_ Produits liés à l'énergie 2009/125/CE
and according to the regulation 641/2009 on glandless circulators amended by 622/2012
und gemäß der Verordnung (EG) Nr. 641/2009 über Nassläuferpumpen, geändert durch 622/2012
et conformément au règlement 641/2009 sur les circulateurs à rotor noyé amendé par 622/2012

_ Restriction of the use of certain hazardous substances 2011/65/EU + 2015/863

_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU
_ Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2014/30/EU
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE

_ Energy-related products 2009/125/EC
_ Energieverbrauchsrelevanter Produkte - Richtlinie 2009/125/EG

EN 61000-6-4:2007+A1:2011

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005EN IEC 63000

EN 16297-1

N°4227670.03 (CE-A-S n°4531129)

H. HERCHENHEIN
Senior Vice President - Group Quality

et aux législations nationales les transposant,

EN 60335-2-51

comply also with the following relevant harmonised European standards:

EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

We, the manufacturer, declare under our sole responsability that these glandless circulating pump types of the 
series,
Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, da  die Nassläufer-Umwälzpumpen der 
Baureihen,
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de circulateurs des séries,

In their delivered state comply with the following relevant directives: 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

and with the relevant national legislation,

_ Low voltage 2014/35/EU
_ Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
_ Basse tension 2014/35/UE
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EN 61000-6-3:2007+A1:2011

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

EN 16297-3
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Datum: 2019.07.15 
08:57:44 +02'00'



Dortmund, 

_ Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe-Richtlinie 2011/65/EU + 2015/863
_ Limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses 2011/65/UE + 2015/863 

_ Produits liés à l'énergie 2009/125/CE
and according to the regulation 641/2009 on glandless circulators amended by 622/2012
und gemäß der Verordnung (EG) Nr. 641/2009 über Nassläuferpumpen, geändert durch 622/2012
et conformément au règlement 641/2009 sur les circulateurs à rotor noyé amendé par 622/2012

_ Restriction of the use of certain hazardous substances 2011/65/EU + 2015/863

_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU
_ Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2014/30/EU
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE

_ Energy-related products 2009/125/EC
_ Energieverbrauchsrelevanter Produkte - Richtlinie 2009/125/EG
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(The serial number is marked on the product site plate / Die Seriennummer ist auf dem 
Typenschild des Produktes angegeben / Le numéro de série est inscrit sur la plaque 
signalétique du produit)

Para RAB*/4-20/*
Para RAB*/6-43/*
Para RAB*/7-50/*
Para RAB*/8-75/*
Para RAB*/9-87/*

  Para RAB*/13-75/*
Para RAB*/8-60/*
Para RAB*/7-45/*
Para RAB*/6-41/*

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

EN 16297-3

et aux législations nationales les transposant,

EN 60335-2-51

comply also with the following relevant harmonised European standards:

EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

We, the manufacturer, declare under our sole responsability that these glandless circulating pump types of the 
series,
Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, da  die Nassläufer-Umwälzpumpen der 
Baureihen,

Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de circulateurs des séries,

In their delivered state comply with the following relevant directives: 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

and with the relevant national legislation,

_ Low voltage 2014/35/EU
_ Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
_ Basse tension 2014/35/UE

N°2209028.01 (CE-A-S n°4532820)

H. HERCHENHEIN
Senior Vice President - Group Quality

EN 61000-6-4:2007+A1:2011

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005EN IEC 63000

EN 16297-1

Digital 
unterschrieben von 
Holger Herchenhein 
Datum: 2019.07.15 
09:44:38 +02'00'



(BG) -  (CS) - eština
   EC/EO EU/ES PROHLÁŠENÍ O SHOD

     ,   
 .

a rovn ž spl ují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na p edcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - 
EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING   EE/EK

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

          
  .

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE/CE EL/EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli (GA) - Gaeilge
EU/EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS AE/EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen 
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na hEorpa 
dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski (HU) - Magyar
EU/EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EU/EK-MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT

i uskla enim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az el z  oldalon szerepl , harmonizált európai szabványoknak.

(IT) - Italiano (LT) - Lietuvi  kalba
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE/CE ES/EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate 
citate a pagina precedente.

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos 
ankstesniame puslapyje.

(LV) - Latviešu valoda (MT) - Malti
ES/EK ATBILST BAS DEKLAR CIJU DIKJARAZZJONI TA’ KONFORMITÀ UE/KE

un saska otajiem Eiropas standartiem, kas min ti iepriekš j  lappus .
kif ukoll man-normi Ewropej armoni ati li jsegwu imsemmija fil-pa na 
pre edenti.

F_GQ_013-34

Bassa Tensione 2014/35/UE ; Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE ; 
Prodotti connessi all’energia 2009/125/CE ;   sulla restrizione dell’uso di 
determinate sostanze pericolose 2011/65/UE + 2015/863 

Žema tampa 2014/35/ES ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/ES 
; Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB ;  d l tam tikr  pavojing  
medžiag  naudojimo apribojimo 2011/65/UE + 2015/863 

Smjernica o niskom naponu 2014/35/EU ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
 smjernica 2014/30/EU ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu 
potrošnje energije 2009/125/EZ ;  ograni enju uporabe odre enih opasnih 
tvari 2011/65/UE + 2015/863 

Alacsony Feszültség  2014/35/EU ; Elektromágneses összeférhet ségre 
2014/30/EU ; Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK ; egyes 
veszélyes való alkalmazásának korlátozásáról  2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljede im prihva enim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelel ségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következ  európai irányelvek el írásainak, valamint 
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin 
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i 
gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus 
leis na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka ši  
Europos direktyv  ir jas perkelian i  nacionalini  statym  nuostatus:

WILO SE ,       
        

   :

Matala Jännite 2014/35/EU ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 
2014/30/EU ; Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY ;   tiettyjen 
vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta 2011/65/UE + 2015/863 

Ísealvoltais 2014/35/AE ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 
2014/30/AE ; Fuinneamh a bhaineann le táirgí 2009/125/EC ;  Srian ar an 
úsáid a bhaint as substaintí guaiseacha acu 2011/65/UE + 2015/863 

Lavspændings 2014/35/EU ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU ; 
Energirelaterede produkter 2009/125/EF ; Begrænsning af anvendelsen af 
visse farlige stoffer 2011/65/UE + 2015/863 

 T  2014/35/ E ;   2014/30/ E 
;      2009/125/EK ;     

     2011/65/UE + 2015/863 

H  H  2014/35/ C ;   
2014/30/ C ; ,    2009/125/EO ; 

         
2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
ustanovením níže uvedených evropských sm rnic a národním právním 
p edpis m, které je p ejímají:

Nízké Nap tí 2014/35/EU ; Elektromagnetická Kompatibilita 2014/30/EU ; 
Výrobk  spojených se spot ebou energie 2009/125/ES ;  Omezení používání 
n kterých nebezpe ných látek 2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Baja Tensión 2014/35/UE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE ; 
Productos relacionados con la energía 2009/125/CE ;  Restricciones a la 
utilización de determinadas sustancias peligrosas 2011/65/UE + 2015/863 

Madalpingeseadmed 2014/35/EL ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2014/30/EL 
; Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ ;  teatavate ohtlike ainete 
kasutamise piiramise kohta 2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE          
           
     :

WILO SEdeklar , ka izstr d jumi, kas ir nosaukti šaj  deklar cij , atbilst 
šeit uzskait to Eiropas direkt vu nosac jumiem, k  ar  atseviš u valstu 
likumiem, kuros tie ir ietverti:

WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe ifikati f’din id-dikjarazzjoni huma 
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le islazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom:

Zemsprieguma 2014/35/ES ; Elektromagn tisk s Sader bas 2014/30/ES ; 
Ener iju saist tiem ražojumiem 2009/125/EK ;  par dažu b stamu vielu 
izmantošanas ierobežošanu 2011/65/UE + 2015/863 

Vulta  Baxx 2014/35/UE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/UE ; 
Prodotti relatati mal-ener ija 2009/125/KE ;  dwar ir-restrizzjoni tal-u u ta’ 
erti sustanzi perikolu i 2011/65/UE + 2015/863 



(NL) - Nederlands (PL) - Polski
EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING DEKLARACJA ZGODNO CI UE/WE

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.

oraz z nastepuj cymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi 
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Român
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE/CE DECLARA IE DE CONFORMITATE UE/CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

i, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedent .

(SK) - Sloven ina (SL) - Slovenš ina
EÚ/ES VYHLÁSENIE O ZHODE EU/ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani.

(SV) - Svenska (TR) - Türkçe
EU/EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE AB/CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

ve önceki sayfada belirtilen uyumla t�r�lm�  Avrupa standartlar�na.

(IS) - Íslenska (NO) - Norsk
ESB/EB LEYFISYFIRLÝSING EU/EG-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu. og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

F_GQ_013-34

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar 
med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

Lágspennutilskipun 2014/35/ESB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 
2014/30/ESB ; Tilskipun varðandi vörur tengdar orkunotkun 2009/125/EB ;   
 Takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna 2011/65/UE + 2015/863 

EG–Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU ; EG–EMV–Elektromagnetisk 
kompatibilitet 2014/30/EU ; Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF 
;  Begrensning av bruk av visse farlige stoffer  2011/65/UE + 2015/863 

Alçak Gerilim Yönetmeli i 2014/35/AB ; Elektromanyetik Uyumluluk 
Yönetmeli i 2014/30/AB ; Eko Tasar�m Yönetmeli i 2009/125/AT ;   Belirli 
tehlikeli maddelerin bir kullan�m�n� s�n�rland�ran 2011/65/UE + 2015/863 

Joas  Tensiune 2014/35/UE ; Compatibilitate Electromagnetic  2014/30/UE 
; Produselor cu impact energetic 2009/125/CE ; privind restric iile de 
utilizare a anumitor substan e periculoase  2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg 
överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och 
nationella lagstiftningar som inför dem:

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin a a �daki Avrupa yönetmeliklerine ve 
ulusal kanunlara uygun oldu unu beyan etmektedir:

WILO SE estne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto 
deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z dolo ili 
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih 
vsebujejo:

Nízkonapä ové zariadenia 2014/35/EÚ ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2014/30/EÚ ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES ; obmedzení 
používania ur itých nebezpe ných látok  2011/65/UE + 2015/863 

Nizka Napetost 2014/35/EU ; Elektromagnetno Združljivostjo 2014/30/EU ; 
Izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES ; o omejevanju uporabe 
nekaterih nevarnih snovi 2011/65/UE + 2015/863 

Niskich Napi  2014/35/UE ; Kompatybilno ci Elektromagnetycznej 
2014/30/UE ; Produktów zwi zanych z energi  2009/125/WE ; sprawie 
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji  2011/65/UE 
+ 2015/863 

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen 
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de 
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

WILO SE o wiadcza, e produkty wymienione w niniejszej deklaracji s  
zgodne z postanowieniami nast puj cych dyrektyw europejskich i 
transponuj cymi je przepisami prawa krajowego:

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :

WILO SE declar  c  produsele citate în prezenta declara ie sunt conforme cu 
dispozi iile directivelor europene urm toare i cu legisla iile na ionale care le 
transpun :

Laagspannings 2014/35/EU ; Elektromagnetische Compatibiliteit 
2014/30/EU ; Energiegerelateerde producten 2009/125/EG ; betreffende 
beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen  2011/65/UE + 
2015/863 

Baixa Voltagem 2014/35/UE ; Compatibilidade Electromagnética 
2014/30/UE ; Produtos relacionados com o consumo de energia 
2009/125/CE ;   relativa à restrição do uso de determinadas substâncias 
perigosas 2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE  lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í 
samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:

Lågspännings 2014/35/EU ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU ; 
Energirelaterade produkter 2009/125/EG ; begränsning av användning av 
vissa farliga ämnen  2011/65/UE + 2015/863 
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