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informace
Návod1k Obecné
montái
a obsluze
Informace o tomto dokumentu
Jazykem originálního návodu k provozu je němčina. Všechny
ostatní jazyky tohoto návodu jsou překladem tohoto originálního návodu k obsluze.
Návod k montái a obsluze je součástí výrobku. Musí být vdy
k dispozici v blízkosti výrobku. Přesné dodrování tohoto návodu
je předpokladem správného pouívání a správné obsluhy
výrobku.
Návod k montái a obsluze odpovídá provedení výrobku a stavu
pouitých bezpečnostně technických předpisů a norem v době
tiskového zpracování.
ES-prohlášení o shodě:
Kopie ES-prohlášení o shodě je součástí tohoto návodu k obsluze.
Toto prohlášení pozbývá platnosti v případě námi neschválené
technické změny v něm uvedených způsobů konstrukce nebo
nerespektování v návodu k obsluze uvedených vysvětlení
ohledně bezpečnosti výrobku a personálu.

2 Bezpečnost
Tento návod k obsluze obsahuje základní upozornění, na která
je nutné dbát při montái, provozu a údrbě. Proto si musí tento
návod k obsluze montér, jako i kompetentní odborný personál/provozovatel, před montáí a uvedením do provozu bezpodmínečně přečíst.
Kromě všeobecných bezpečnostních pokynů, uvedených v této
hlavní části, je také třeba dodrovat zvláštní bezpečnostní
pokyny, označené v následujících částech výstranými symboly.
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2.1

Označení upozornění v návodu k provozu
Symboly:
Obecný symbol nebezpečí
Ohroení elektrickým napětím
UPOZORNĚNÍ
Slovní označení:
NEBEZPEČÍ!
Bezprostředně hrozící nebezpečí.
Při nedodrení můe dojít k usmrcení nebo velmi váným
úrazům.
VAROVÁNÍ!
Uivatel můe být (váně) zraněn. „Varování“ znamená, e je
dána pravděpodobnost (těké) újmy na zdraví, pokud nebude
toto upozornění respektováno.
POZOR!
Hrozí nebezpečí poškození výrobku/zařízení. Pokyn „Pozor“
se vztahuje k monému poškození výrobku způsobenému
nedbáním upozornění.
UPOZORNĚNÍ
Uitečný pokyn k zacházení s výrobkem. Upozorňuje také na
moné potíe.
Přímo na produktu umístěná upozornění, jako např.
• označení pro přípojky,
• typový štítek,
• výstraná nálepka,
musí být bezpodmínečně respektována a udrována v čitelném
stavu.
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2.2

Bezpečnostní pokyny pro montání a údrbářské práce
Je nutné dbát na bezpečnostní pokyny, uvedené v tomto
návodu k obsluze, stávající národní předpisy úrazové prevence,
jako i případné interní pracovní, provozní a bezpečnostní
předpisy provozovatele.
Provozovatel musí zajistit, aby všechny montání a údrbové
práce prováděli autorizovaní a kvalifikovaní odborní pracovníci,
kteří podrobným prostudováním návodu k obsluze získali
dostatek potřebných informací.
Při všech pracích na spínacím přístroji a na čerpadle/zařízení
je nutné dodrovat bezpečnostní pokyny Návodu k montái
a obsluze čerpadla!
NEBEZPEČÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Práce na výrobku/zařízení smějí být prováděny pouze ve
vypnutém a proti opětovnému zapnutí zajištěném stavu.
Bezprostředně po ukončení prací musí být opět namontována resp. spuštěna funkce všech bezpečnostních
a ochranných zařízení.

2.3
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Svévolná přestavba a výroba náhradních dílů
Svévolná přestavba a výroba náhradních dílů ohroují bezpečnost výrobku/personálu a ruší platnost výrobcem předaných
prohlášení o bezpečnosti.
Úpravy výrobků se smějí provádět pouze se souhlasem výrobce.
Pouívání originálních náhradních dílů a příslušenství schváleného výrobcem zaručuje bezpečný provoz. Pouívání jiných dílů
ruší záruku za touto cestou vzniklé následky.
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3 Přeprava a skladování
Po obdrení výrobek okamitě zkontrolujte, zda nebyl poškozen při přepravě. V případě zjištění poškození při přepravě se
obraťte na dopravce a učiňte potřebné kroky v příslušných lhůtách.
POZOR! Nebezpečí vzniku věcných škod!
Neodborná přeprava a neodborné skladování mohou vést
k poškození výrobku.
• Spínací přístroj se musí chránit proti vlhkosti
a mechanickému poškození následkem nárazu/úderu.
• Nesmí být vystaven teplotám mimo rozsah od –10 °C
do +40 °C.

4 Pouití v souladu s určeným účelem
Přístroj k instalaci na stěnu pro elektrické připojení jednofázových a trojfázových čerpadel s vestavěnými ochrannými kontakty vinutí (WSK) ke kontrole teploty vinutí (plná ochrana
motoru). Automatické opětovné zapnutí čerpadla po výpadku
proudu a automatické potvrzování poruch po vychladnutí
motoru.
NEBEZPEČÍ! Ohroení ivota!
Spínací přístroj není chráněn proti výbuchu a nesmí se provozovat v oblastech ohroených výbuchem.
Spínací přístroj instalujte vdy mimo oblast ohroenou výbuchem!
K pouívání v souladu s určeným účelem patří i dodrování
tohoto návodu.
Jakékoli pouití nad tento rámec se povauje za pouití
v rozporu s určeným účelem.
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5 Údaje o výrobku
5.1

Typový klíč

SK 602N/SK 622N
SK
602N/622N

= skříňový rozvaděč
= typ přístroje

5.2 Technické údaje
Provozní napětí
Kmitočet
Způsob ochrany
Spínací výkon AC-3

Ztrátový výkon SK 602N
Ztrátový výkon SK 622N
Spínací výkon SSM (jen SK 622N)
Spínací výkon SBM (jen SK 622N)
Teplotní rozmezí
Pouzdro
Rozměry pouzdra (Š x V x H)
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1~230 V (L, N, PE)
3~400 V (L1, L2, L3, N, PE)
50/60 Hz
IP55
1~230 V, 1 kW
3~400 V, 3 kW
3~230 V, 1,5 kW
1,93 W
2,4 W
Max. 250 V/1 A/150 VA
Max. 250 V/1 A/150 VA
–10 °C a +40 °C
Polykarbonát/polyamid, RAL 7035
4x předraená vybrání pro M20
130 x 130 x 110 mm (SK 602N)
130 x 130 x 115 mm (SK 622N)

5.3

Obsah dodávky
• Skříňový rozvaděč kompletní
• 4x M20 kabelové šroubení
• Návod k montái a obsluze

5.4

Příslušenství
Příslušenství je nutno objednat zvlášť:
• SK 601N
Detailní soupis viz katalog
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6 Popis a funkce
6.1

Popis skříňového rozvaděče
SK 602N
Zahrnut je stykač pro spouštění plné ochrany motoru, spínač
zap./vyp., s integrovanou provozní signální kontrolkou, svorky
pro externí, beznapěťové zapínání/vypínání a připojovací svorkovnice (obr.5).
SK 622N
jako SK 602N, avšak navíc s beznapěťovými kontakty pro externí
provozní hlášení (SBM) a poruchové hlášení (SSM) viz obr. 6,
a rovně poruchová kontrolka (obr. 2, poz. 2).
Ochrana motoru
Volba správné ochrany motoru je spolurozhodující pro ivotnost
a provozní spolehlivost oběhového čerpadla. U čerpadel
s přepínáním otáček ji nelze pouívat jističe motorů, protoe
jejich motory vykazují na různých stupních rozdílné hodnoty
jmenovitého proudu, a vyadují tak pokadé různé jištění.
Jištění motoru je u čerpadel Wilo zajištěno pomocí následujících
opatření:
• Motory odolné vůči blokovacímu proudu: Není zapotřebí ádné
ochrany motoru.
Zde jsou motory čerpadel konstrukčně řešeny tak, e ani
v případě přetíení, ani v případě zablokování nezpůsobí proud
protékající vinutím ádnou škodu. To platí jak pro jednofázová,
tak i trojfázová provedení v závislosti na jmenovitém výkonu
motoru
• Čerpadla s plnou ochranou motoru a s vybavovacím přístrojem
Wilo SK 602N/622N nebo se spínacím/regulačním přístrojem
Wilo.
Realizace plné ochrany motoru pomocí ochranných kontaktů
vinutí (WSK) ve vinutí motoru. To platí jak pro jednofázová, tak i
trojfázová provedení v závislosti na jmenovitém výkonu motoru

Návod k montái a obsluze SK 602N/SK 622N

141

Česky

6.2

Funkce skříňového rozvaděče
Skříňový rozvaděč SK 602N/SK 622N zapíná přes stykač (K1)
jednofázové nebo třífázové napájení pro napojené čerpadlo
v závislosti na ochranném kontaktu vinutí /WSK) nebo na
manuálním/externím ovládání.

6.2.1 Ovládací prvky spínacího přístroje
Stiskací spínač/tlačítko (obr. 1 a 2, poz. 1):
• VYP. (neosvětlené): V čerpadle není napětí
• ZAP. (svítí zeleně): V čerpadle je napětí
6.2.2 Indikační prvky spínacího přístroje (jen u SK 622N)
Červené světlo (obr. 2, poz. 2):
• VYP.: Bezporuchový provoz
• ZAP.: Chyba WSK (ochranného kontaktu vinutí) se iniciovala

7 Instalace a elektrické připojení
NEBEZPEČÍ! Ohroení ivota!
Neodborná instalace a neodborné elektrické připojení
mohou představovat smrtelné nebezpečí.
• Instalaci a elektrické připojení nechte provést pouze prostřednictvím odborného personálu a v souladu s platnými
předpisy!
• Dodrujte předpisy úrazové prevence
7.1
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Instalace
Spínací přístroj instalujte na suchém místě, bez vibrací
a chráněném před mrazem.
Místo instalace chraňte před přímým slunečním zářením.
K upevnění spínacího přístroje otevřete horní část skříně:
• 4 Uvolněte upevňovací šrouby víka
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POZOR! Nebezpečí vzniku věcných škod!
Neodborné zacházení se spínacím přístrojem můe vést ke
vzniku věcných škod.
Nevrtejte přes pouzdro do stěny!
• Mohlo by dojít k poškození pouzdra a elektronických součástí.
• Poškození pouzdra (praskliny) mohou vést k netěsnostem.
• Pro instalaci na stěnu spínací přístroj upevněte na stěně
hmodinkami a šrouby. Rozměry pro vrtné schéma obr. 3a a 3b,
průměr šroubů 4 mm, průměr díry 6 mm.
Před montáí spínacího přístroje prolomte potřebná předraená
vybrání na straně přivedení a odvedení elektrického kabelu pro
montá kabelového šroubení.
VAROVÁNÍ! Nebezpečí poranění!
Neodborná adaptace pouzdra můe vést ke zranění.
• Při otevírání předraených vybrání pouzdra noste ochranné
brýle, protoe části pouzdra mohou odletět.
• Při otevírání předraených vybrání pouzdra noste ochranné
rukavice, abyste chránili ruce před ostrými hranami vylomení
a hranami nástroje.
Pro otevírání předraených vybrání se pouije štěrbinový šroubovák se šířkou břitu 5,5 mm, kladivo 300 g, a také odstraňovač
otřepu.
Pro otevírání předraených děr přilote šroubovák s břitem
kolmo k označené hraně vnitřního předraeného vybrání
(obr. 4a) a lehkým úderem kladiva na hlavu šroubováku předraené vybrání vyrazte (obr. 4b).

Návod k montái a obsluze SK 602N/SK 622N
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POZOR! Nebezpečí vzniku věcných škod!
Neodborné opracování pouzdra můe vést k věcným škodám
(obr. 4c).
• Poškození pouzdra (praskliny) mohou vést k netěsnostem.
• Otřep na průlomech můe zamezit montái kabelového šroubení. Pro bezpečné pouití proraení zbavte otřepu.
Kabelové šroubení (M24) přiloené k obsahu dodávky vlote dle
potřeby a upevněte s pouzdrem.
7.2

Elektrické připojení

•

•
•
•

NEBEZPEČÍ! Ohroení ivota!
Při neodborném elektrickém připojení dochází k ohroení
ivota zásahem elektrickým proudem.
Elektrické připojení nechte provést pouze elektroinstalatérem autorizovaným místním dodavatelem energie
a v souladu s místními platnými předpisy.
Dbejte návodů k instalaci a obsluze čerpadel a příslušenství!
Před všemi pracemi odpojte napájení.
Zkontrolujte, zda jsou všechny přípojky (také bezpotenciálové kontakty) bez napětí.

POZOR! Nebezpečí vzniku věcných škod!
Neodborné provedení elektrické přípojky můe vést ke
vzniku věcných škod.
• Při připojení chybného napětí můe dojít k poškození motoru
nebo spínacího přístroje!
• Ovládání přes triak/polovodičové relé není moné.
• Konfigurace sítě, druh proudu a napětí síťové přípojky musí
odpovídat údajům na typovém štítku čerpadla, a také údajům
typového štítku a dokumentaci spínacího přístroje.
• Jištění na straně sítě (max. 10 A, setrvačné), a také proudový
chránič proveďte podle platných předpisů.
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• Za účelem zvýšení provozní spolehlivosti a bezpečnosti je
doporučeno pouití pojistkového automatu charakteristiky K
odpojujícího všemi póly.
• Konce kabelů čerpadla prostrčte kabelovým šroubením
a zaveďte vstupy kabelů a proveďte propojení podle označení
na svorkovnici (obr. 5 nebo obr. 6).
• Elektrické připojení se musí provést pevným síťovým přívodním
vedením (s minimálním průřezem 3 x 1,5 mm2), které je opatřeno zástrčkou nebo všepólovým spínačem s minimální vzdáleností rozevření kontaktů 3 mm.
• Abyste zajistili ochranu před kapající vodou a odlehčení v tahu
kabelových šroubení, pouijte kabel vhodného průměru
a kabelové šroubení pevně zašroubujte. Kromě toho je třeba
kabely v blízkosti kabelového šroubení ohnout do tvaru odváděcí smyčky, k odvádění nahromaděné kapající vody.
• Spínací přístroj uzemněte v souladu s předpisy.
• L1, (L2, L3), N,
: Napětí síťové přípojky: 3~400 VAC/
1~230 VAC, 50/60 Hz, DIN IEC 60038, alternativně je moná
síťová přípojka mezi 2 fázemi jedné trojfázové sítě uzemněné
v nulovém bodě s napětím 3~230 VAC, 50/60 Hz při zapojení do
trojúhelníku.
7.2.1 Jednofázová síťová přípojka 1~230 V (L, N, PE)
Připojení napájení:
• Svorka 1 (K1), N a PE (X1)
Proveďte připojení fáze L1 na stykač (K1) na svorce 1 a N, PE na
bloku svorek (X1) v souladu s liniovým schématem rozvaděče
(obr. 5 a 6).
Připojení čerpadla:
• Napětí: Svorky 2 (K1), N a PE (X1)
• Ochranný kontakt vinutí (WSK): Svorky 15, 10 (X1)
Připojení čerpadel přímo na stykač (K1) na svorce 2 a N, PE na
bloku svorek (X1) v souladu s liniovým schématem rozvaděče
(obr. 5 a 6).
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Připojte ochranný kontakt vinutí (WSK) čerpadla na bloku svorek (X1) na svorky 10 a 15. Není-li na čerpadle k dispozici
ochranný kontakt vinutí (WSK), musí se mezi svorkou 10 a 15 na
bloku svorek (X1) zapojit kabelový můstek.
7.2.2 Trojfázový proud síťová přípojka 3~400 V (L1, L2, L3, N,PE)
Připojení napájení:
• Svorky 1, 3, 5 (K1), N a PE (X1)
Proveďte připojení fáze L1, L2, L3 na stykač (K1) na svorkách 1,
3, 5 a N, PE na bloku svorek (X1) v souladu s s liniovým schématem rozvaděče (obr. 5 a 6).
Připojení čerpadla:
• Napětí: Svorka 2, 4, 6 (K1), N a PE (X1)
• Ochranný kontakt vinutí (WSK): Svorky 15, 10 (X1)
Připojení čerpadla přímo na stykač (K1) na svorkách 2, 4, 6 a N,
PE na bloku svorek (X1) v souladu s liniovým schématem rozvaděče (obr. 5 a 6).
UPOZORNĚNÍ: Chybné připojení fází L1, L2, L3 můe vést
k chybnému směru otáčení čerpadla. Je nutno se řídit podle
kapitoly „Kontrola směru otáčení“ v Návodu k montái
a obsluze daného čerpadla!
Připojte ochranný kontakt vinutí (WSK) čerpadla na bloku svorek (X1) na svorky 10 a 15. Není-li na čerpadle k dispozici
ochranný kontakt vinutí (WSK), musí se mezi svorkou 10 a 15 na
bloku svorek (X1) zapojit kabelový můstek.
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7.2.3 Dvoufázová síťová přípojka 3~230 V (L1, L2, PE)/(L2, L3, PE)/
(L3, L1, PE) pro čerpadla na střídavý proud 230 V
POZOR! Nebezpečí vzniku věcných škod!
Neodborné provedení elektrické přípojky můe vést ke
vzniku věcných škod.
• Při připojení chybného napětí můe dojít k poškození motoru
nebo spínacího přístroje!
• Toto připojení na dvě fáze je pro tento skříňový rozvaděč
a pro čerpadla na střídavý proud přípustné jen tehdy, pokud
napětí při zapojení do trojúhelníku činí v zásobovacím systému 230 V.
Připojení napájení:
• Svorky 1 (K1), N a PE (X1)
Pokud napětí při zapojení do trojúhelníku činí v systému 230 V
Proveďte připojení fází L1/L2/L3 na stykač (K1) na svorce 1
a jiné fáze L1/L2/L3 na svorce N bloku svorek (X1) v souladu
s liniovým schématem rozvaděče. PE je napojeno na svorku PE
bloku svorek (X1).
Připojení čerpadla:
• Napětí: Svorky 2 (K1), N a PE (X1)
• Ochranný kontakt vinutí (WSK): Svorky 15, 10 (X1)
Připojení čerpadel přímo na stykač (K1) na svorce 2 a N, PE na
bloku svorek (X1) v souladu s liniovým schématem rozvaděče
(obr. 5 a 6).
Připojte ochranný kontakt vinutí (WSK) čerpadla na bloku svorek (X1) na svorky 10 a 15. Není-li na čerpadle k dispozici
ochranný kontakt vinutí (WSK), musí se mezi svorkou 10 a 15 na
bloku svorek (X1) zapojit kabelový můstek.
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7.2.4 Návěstní a signální kontakty
NEBEZPEČÍ! Ohroení ivota!
Při neodborném elektrickém připojení dochází k ohroení
ivota zásahem elektrickým proudem.
Je-li síťové vedení a SSM vedení vedeno 5-ilovým kabelem,
nesmí být SSM vedení provozováno ochranným malým napětím, protoe jinak můe dojít k přenášení napětí.
U skříňového rozvaděče SK 622N (obr. 6) jsou k dispozici pro
externí hlášení na automatické řízení objektu sběrné poruchové
hlášení „SSM“ jako beznapěťový rozpínací kontakt a sběrné
provozní hlášení „SBM“ jako beznapěťový kontakt.
SSM: Přiloit sběrné poruchové hlášení na svorkách 11 a 14 relé
K2 (obr. 6).
UPOZORNĚNÍ: Existuje-li integrovaná ochrana motoru
v čerpadle a WSK svorky 10 a 15 na bloku svorek X1 jsou přemostěny, není zde hlášení SSM k dispozici!
SBM:* Naloit sběrné provozní hlášení na svorkách 13 a 14 stykače K1 (obr. 6).
7.2.5 Externí ovládání
Pro externí ovládání skříňového rozvaděče (např. s časovým
spínačem SK601N) se musí kabelový můstek na svorkách
1 a 2 bloku svorek (X1) odstranit. Externí spínací kontakt se
potom musí připojit na svorkách 1 a 2. Alternativně k SK601N
lze také připojit externí spínač, se kterým je externě ovládán
výkonový přepínač (K1) pro čerpadlo.
UPOZORNĚNÍ: Externí ovládání čerpadla přes SK 601N nebo
spínač je moné jen tehdy, pokud je zapnut zelený stiskací spínač-tlačítko na SK 602N nebo SK 622N.
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8 Uvedení do provozu

•
•
•
•

VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění osob a vzniku věcných škod!
Neodborné uvedení do provozu můe způsobit zranění osob
a věcné škody.
Uvedení do provozu pouze prostřednictvím kvalifikovaného
odborného personálu!
Dbejte návodů k montái a obsluze čerpadel a příslušenství!
Upozornění na nebezpečí a výstrané pokyny z kapitoly 7 je
nutné bezpodmínečně dodrovat!
Před uvedením spínacího přístroje a čerpadla do provozu
zkontrolujte, zda jsou namontovány a zapojeny odborným
způsobem.
Uvedení do provozu čerpadla probíhá v souladu s příslušnou
dokumentací čerpadla.

8.1

Provoz
Zapnutí, popř. vypnutí čerpadla probíhá manuálně ovládáním
zeleného stiskacího spínače-tlačítka na přední straně spínacího
přístroje SK 602N/SK 622N (obr. 1 a 2, poz. 1) nebo přes beznapěťový kontakt popř. časový spínač. Provoz se zobrazí prostřednictvím zelené kontrolky ve stiskacím spínači-tlačítku.
UPOZORNĚNÍ: Externí ovládání čerpadla přes SK 601N nebo
spínač je moné jen tehdy, pokud je zapnut zelený stiskací spínač-tlačítko na SK 602N nebo SK 622N.
Při obnovení napájení po výpadku proudu se motor automaticky
znovu zapne.
U spínacího přístroje SK 622N se uvolnění plné ochrany motoru
zobrazí červenou kontrolkou signalizující poruchu (obr. 2,
poz. 2). Motor zůstane vypnutý tak dlouho, dokud se neochladí.
Automatické potvrzení poruchy čerpadla proběhne po ochlazení motoru.
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UPOZORNĚNÍ: Při prvním uvedení do provozu skříňového rozvaděče SK622N se rozsvítí krátce červená kontrolka.
Při opakovaném uvolnění ochrany motoru je nutné motor
nechat po elektrické a mechanické stránce zkontrolovat, popř.
je nutné informovat zákaznický servis Wilo.

Poruchy, příčiny a jejich odstraňování
Poruchy

Příčiny

Odstranění

Čerpadlo neběí
navzdory zapnutému přívodu
proudu

Zelený tlakový spínač na
SK 602N/SK 622N je
vypnutý
Externí ovládání (např.
SK 601N) je připojeno,
avšak vypnuto
Kabelový můstek mezi
svorkou 1 a 2 na bloku
svorek X1 není
k dispozici
Kontakt WSK (ochranného kontaktu vinutí)
čerpadla není připojen na
svorky 10 a 15
Ochranný kontakt vinutí
(WSK) čerpadla se uvolnil
nebo je vadný
U čerpadel bez ochranného kontaktu vinutí
(WSK) není kontakt 15
a 10 na bloku svorek X1
přemostěn

Zelený tlakový spínač
(obr. 1 a 2, poz. 1)
zapněte
Externí ovládání
(např.SK 601N) zapněte

(U SK 622N nesvítí
červené světlo)

Čerpadlo neběí
navzdory zapnutému přívodu
proudu
(U SK 622N svítí
červené světlo)

Kabelový můstek mezi
svorkou 1 a 2 na bloku
svorek X1 umístěte
Připojte ochranný kontakt vinutí (WSK) na
svorky 10 a 15
Po vychladnutí motoru
se čerpadlo samostatně
spustí
Kontakt 15 ad 10 na
bloku svorek X1 přemostěte

Nelze-li provozní poruchu odstranit, obraťte se na odborného řemeslníka nebo na nejbliší pobočku zákaznického
servisu nebo zastoupení firmy Wilo.
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9 Náhradní díly
Náhradní díly lze objednat prostřednictvím místních specializovaných firem a/nebo od zákaznického servisu Wilo.
Aby se předešlo zpětným dotazům a chybným objednávkám, je
nutno v kadé objednávce uvést veškeré údaje z typového
štítku.

10 Likvidace
Řádnou likvidací tohoto výrobku a jeho odbornou recyklací
zabráníte škodám na ivotním prostředí a ohroení zdraví osob.
1. Likvidací tohoto výrobku, stejně jako i jeho částí, pověřte
veřejnou nebo soukromou společnost zabývající se likvidací
odpadu.
2. Další informace k odborné likvidaci získáte na městské
správě, u úřadu pro likvidaci odpadu, nebo tam, kde jste
výrobek zakoupili.
UPOZORNĚNÍ: Spínací přístroj nepatří do domovního odpadu!

Technické změny jsou vyhrazeny!
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EG - Konformitätserklärung
EC – Declaration of conformity
Déclaration de conformité CE

(gemäß 2004/108/EG Anhang IV,2 und 2006/95/EG Anhang III,B,
according 2004/108/EC annex IV,2 and 2006/95/EC annex III,B,
conforme 2004/108/CE appendice IV,2 et 2006/95/CE l’annexe III B)

Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe :
Herewith, we declare that this product:
Par le présent, nous déclarons que le type pompes de la série:

SK602N
SK622N

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivants dont il relève:
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie
Electromagnetic compatibility - directive
Directive compatibilité électromagnétique

2004/108/EG

Niederspannungsrichtlinie
Low voltage directive
Directive basse-tension

2006/95/EG

und entsprechender nationaler Gesetzgebung.
and with the relevant national legislation.
et aux législations nationales les transposant.

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

EN
EN
EN
EN
EN

60204-1
60439-1+A1
60439-3+A+A2
62208
60439-1 :2005

Dortmund, 06.08.2012

Holger Herchenhein
Quality Manager

Document: 2117816.1

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

NL
EG-verklaring van overeenstemming
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde
uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen:

IT
Dichiarazione di conformità CE
Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi
alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder:
zie vorige pagina

Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG
Direttiva bassa tensione 2006/95/EG
norme armonizzate applicate, in particolare:
vedi pagina precedente

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

PT
Declaração de Conformidade CE
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado
original, está conforme os seguintes requisitos:

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG

Directiva sobre equipos de baja tensión 2006/95/EG
normas armonizadas adoptadas, especialmente:
véase página anterior

Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG
normas harmonizadas aplicadas, especialmente:
ver página anterior

SV
CE- försäkran
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande
motsvarar följande tillämpliga bestämmelser:
EGElektromagnetisk kompatibilitet  riktlinje 2004/108/EG
EGLågspänningsdirektiv 2006/95/EG
tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet:
se föregående sida

NO
EU-Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i
overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:
EGEMVElektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
EGLavspenningsdirektiv 2006/95/EG
anvendte harmoniserte standarder, særlig:
se forrige side

FI
CE-standardinmukaisuusseloste
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia
asiaankuuluvia määräyksiä:
Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG
Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti:
katso edellinen sivu.

DA
EF-overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder
følgende relevante bestemmelser:
Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
Lavvolts-direktiv 2006/95/EG
anvendte harmoniserede standarder, særligt:
se forrige side

HU
EK-megfelelségi nyilatkozat
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi
irányelveknek:

CS
Prohláení o shod ES
Prohlaujeme tímto, e tento agregát vdodaném provedení
odpovídá následujícím písluným ustanovením:

Elektromágneses összeférhetség irányelv: 2004/108/EK
Kisfeszültségü berendezések irányelv: 2006/95/EK
alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:
lásd az elz oldalt

Smrnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/ES
Smrnice pro nízké naptí 2006/95/ES
pouité harmonizaní normy, zejména:
viz pedchozí strana

PL
Deklaracja Zgodnoci WE
Niniejszym deklarujemy z pe n odpowiedzialno ci , e
dostarczony wyrób jest zgodny z nast puj cymi dokumentami:

RU
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CE Uygunluk Teyid Belgesi
Bu cihazXn teslim edildiYi Zekliyle aZaYXdaki standartlara uygun
olduYunu teyid ederiz:
Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
Alçak gerilim yönetmeli~i 2006/95/EG
kXsmen kullanXlan standartlar için:
bkz. bir önceki sayfa

RO
EC-Declaraie de conformitate
Prin prezenta declarxm cx acest produs aZa cum este livrat,
corespunde cu urmxtoarele prevederi aplicabile:
Compatibilitatea electromagnetic  directiva 2004/108/EG
Directiva privind tensiunea joas 2006/95/EG
standarde armonizate aplicate, îndeosebi:
vezi pagina precedentx

ET
EÜ vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele
asjakohastele direktiividele:
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
Madalpinge direktiiv 2006/95/EÜ
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:
vt eelmist lk

LV
EC - atbilstbas deklarcija
Ar o m}s apliecin~m, ka is izstr~d~jums atbilst sekojoiem
noteikumiem:
Elektromagntisks savietojambas direktva 2004/108/EK
Zemsprieguma direktva 2006/95/EK
piem}roti harmoniz}ti standarti, tai skait~:
skatt iepriek}jo lappusi

LT
EB atitikties deklaracija
iuo paymima, kad is gaminys atitinka ias normas ir
direktyvas:
Elektromagnetinio suderinamumo direktyv 2004/108/EB
emos tampos direktyv 2006/95/EB
pritaikytus vieningus standartus, o btent:
r. ankstesniame puslapyje

SK
ES vyhlásenie o zhode
Týmto vyhlasujeme, e kontrukcie tejto kontruknej série v
dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim prísluným
ustanoveniam:
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES
Nízkonapäové zariadenia - smernica 2006/95/ES
pouívané harmonizované normy, najmä:
pozri predchádzajúcu stranu

SL
ES  izjava o skladnosti
Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo
sledeim zadevnim doloilom:
Direktiva o elektromagnetni zdruljivosti 2004/108/ES
Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES
uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:
glejte prejnjo stran
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MT
Dikjarazzjoni ta konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw iddispo izzjonijiet relevanti li ejjin:
Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
Vulta baxx - Direttiva 2006/95/KE
kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari:
ara l-pana ta' qabel

HR
EZ izjava o sukladnosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporuenoj
izvedbi odgovaraju sljedeim vaeim propisima:

SR
EZ izjava o usklaenosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporuenoj
verziji odgovaraju sledeim vaeim propisima:

Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ
Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ
primijenjene harmonizirane norme, posebno:
vidjeti prethodnu stranicu

Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Direktivi za niski napon 2006/95/EZ
primenjeni harmonizovani standardi, a posebno:
vidi prethodnu stranu
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