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Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας1 Γενικά

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο Το πρωτότυπο εγχειρίδιο λειτουργίας είναι στην αγγλική γλώσσα. 
Όλες οι άλλες γλώσσες αυτών των οδηγιών λειτουργίας είναι μετά-
φραση του πρωτοτύπου.

Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αποτελούν αναπό-
σπαστο τμήμα του προϊόντος. Το εγχειρίδιο πρέπει να είναι πάντα 
διαθέσιμο στο μέρος εγκατάστασης του προϊόντος. Η ακριβής 
τήρηση αυτών των οδηγιών είναι προϋπόθεση για τη σωστή χρήση 
και λειτουργία του προϊόντος.

Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αντιστοιχούν στην έκδοση 
του μηχανήματος και ανταποκρίνονται στα ισχύοντα πρότυπα και 
τους κανονισμούς ασφαλείας κατά το χρόνο έκδοσής τους.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ:

Το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας περιλαμβάνει ένα αντίγραφο της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ.

Σε περίπτωση τροποποίησης των εκεί αναφερόμενων εξαρτημάτων 
χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την εταιρεία μας ή σε περίπτωση 
μη τήρησης των επεξηγήσεων στις οδηγίες εγκατάστασης και λει-
τουργίας σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος και του προσωπι-
κού, η δήλωση αυτή χάνει την εγκυρότητά της.

2 Ασφάλεια Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν βασικές υποδείξεις, οι οποίες 
πρέπει να τηρούνται κατά την τοποθέτηση, τη λειτουργία και τη 
συντήρηση. Γι' αυτό το λόγο πριν από την εγκατάσταση και την έναρξη 
χρήσης, ο τεχνικός σέρβις και ο αρμόδιος ειδικός ή ο χειριστής πρέπει 
οπωσδήποτε να διαβάσουν αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.

Πρέπει να τηρούνται οι γενικές οδηγίες ασφαλείας που παρατίθεται 
στην κύρια ενότητα «Ασφάλεια», καθώς και οι ειδικές οδηγίες 
ασφαλείας με τα σύμβολα κινδύνου που περιλαμβάνονται στις ακό-
λουθες κύριες ενότητες.

2.1 Επισήμανση των οδηγιών στο 
εγχειρίδιο λειτουργίας

Σύμβολα Γενικό σύμβολο κινδύνου

Κίνδυνος λόγω ηλεκτρικής τάσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Λέξεις σήμανσης
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση.
Η μη τήρηση έχει ως αποτέλεσμα σοβαρούς και θανατηφόρους 
τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ο χρήστης μπορεί να υποστεί (σοβαρούς) τραυματισμούς. Η λέξη 
σήμανσης «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» συμβολίζει τον κίνδυνο πρόκλησης 
(σοβαρών) τραυματισμών αν δεν ληφθεί υπόψη αυτή η υπόδειξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν / τη μονάδα. 
Η λέξη σήμανσης «ΠΡΟΣΟΧΗ» συμβολίζει τον κίνδυνο πρόκλησης 
ζημιών στο προϊόν αν δεν ληφθεί υπόψη αυτή η υπόδειξη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊό-
ντος. Εφιστά επίσης την προσοχή σε πιθανά προβλήματα.

Τα σήματα πάνω στο προϊόν πρέπει να τηρούνται αυστηρά και πρέ-
πει να διατηρούνται σε ευανάγνωστη κατάσταση. Αυτές περιλαμβά-
νουν τα παρακάτω:

• Βέλος φοράς περιστροφής
• Σήμανση για συνδέσεις
• Πινακίδα τύπου
• Προειδοποιητικά αυτοκόλλητα

2.2 Εξειδίκευση προσωπικού Το προσωπικό εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης πρέπει να 
διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση γι' αυτές τις εργασίες. Ο δια-
χειριστής πρέπει να καθορίσει τον τομέα αρμοδιοτήτων, τα καθήκο-
ντα και την επιτήρηση του προσωπικού. Αν το προσωπικό δεν 
διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, τότε πρέπει να εκπαιδευτεί και να 
λάβει τις αντίστοιχες οδηγίες. Αν χρειάζεται, αυτό μπορεί να γίνει 
από τον κατασκευαστή του μηχανήματος κατόπιν σχετικού αιτήμα-
τος από το διαχειριστή.

2.3 Κίνδυνος σε περίπτωση μη τήρησης 
των οδηγιών ασφαλείας

Από τη μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να προκληθούν 
τραυματισμοί και ζημιές στο περιβάλλον και στο προϊόν ή το 
συγκρότημα. Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας έχει ως αποτέλε-
σμα την απώλεια της εγγύησης.

Ειδικότερα, η μη τήρηση μπορεί έχει ως συνέπεια, για παράδειγμα, 
τους παρακάτω κινδύνους:

• Κίνδυνος τραυματισμών από ηλεκτρικές, μηχανικές και βακτηριολο-
γικές επιδράσεις

• Ζημιές για το περιβάλλον από τη διαρροή επικίνδυνων υλικών
• Υλικές ζημιές
• Βλάβες σε σημαντικές λειτουργίες του προϊόντος ή του συγκροτήμα-
τος

• Αποτυχία των απαιτούμενων διαδικασιών συντήρησης και επι-
σκευής.

2.4 Εργασία σύμφωνα με τις οδηγίες 
ασφαλείας

Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται σε αυτό 
το εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας, οι ισχύοντες εθνικοί 
κανονισμοί για την πρόληψη ατυχημάτων, όπως και οι τυχόν εσωτε-
ρικοί κανονισμοί εργασίας, λειτουργίας και ασφαλείας από πλευράς 
χρήστη.

2.5 Οδηγίες ασφαλείας για το χειριστή Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με 
περιορισμένες φυσικές, κινητικές ή διανοητικές ικανότητες (ούτε και 
από παιδιά), ή που δεν διαθέτουν την εμπειρία ή τις σχετικές γνώ-
σεις, εκτός εάν επιτηρούνται ή αν λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με τον 
τρόπο χρήσης της συσκευής από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για 
την ασφάλειά τους. 

Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην υπάρξει περίπτωση 
να παίξουν με τη συσκευή.

• Εάν στο προϊόν ή στο συγκρότημα υπάρχουν κίνδυνοι από εξαρτή-
ματα με πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, πρέπει αυτά να προ-
στατευθούν, ώστε να μην τα αγγίξει κανείς.

• Οι προστατευτικές διατάξεις έναντι αγγίγματος των κινούμενων 
εξαρτημάτων (όπως οι σύνδεσμοι) δεν πρέπει να αφαιρούνται όταν 
το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. 

• Τα σημεία διαρροής (π.χ. στην τσιμούχα άξονα) επικίνδυνων υγρών 
άντλησης (π.χ. εκρηκτικά, δηλητηριώδη ή καυτά υγρά) πρέπει να 
καθαρίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην συνιστούν πηγές κιν-
δύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Πρέπει να τηρούνται οι 
εθνικές νομικές διατάξεις.
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• Τα εύφλεκτα υλικά πρέπει πάντα να μένουν σε απόσταση ασφαλείας 
από το προϊόν.

• Οι κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα θα πρέπει να εξουδετερώνονται. 
Πρέπει να τηρούνται οι τοπικοί ή γενικοί κανονισμοί [π.χ. IEC, VDE κλπ.], 
καθώς και οι οδηγίες των τοπικών επιχειρήσεων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

2.6 Οδηγίες ασφαλείας για την 
εγκατάσταση και τη συντήρηση

Ο διαχειριστής πρέπει να διασφαλίσει ότι οι εργασίες εγκατάστασης και 
συντήρησης εκτελούνται από εξουσιοδοτημένα και ειδικευμένα άτομα, 
τα οποία έχουν μελετήσει λεπτομερώς το εγχειρίδιο λειτουργίας.

Οι εργασίες στο προϊόν / την εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιού-
νται μόνον όταν η εγκατάσταση είναι εκτός λειτουργίας. Πρέπει να 
τηρείται οπωσδήποτε η διαδικασία απενεργοποίησης του προϊόντος ή 
του συγκροτήματος, όπως περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης 
και λειτουργίας.

Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να γίνεται η 
επανεγκατάσταση και η επανενεργοποίηση όλων των διατάξεων 
ασφαλείας και προστασίας.

2.7 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και 
αυθαίρετη κατασκευή 
ανταλλακτικών 

Οι αυθαίρετες τροποποιήσεις και η αυθαίρετη κατασκευή ανταλλα-
κτικών θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του προϊόντος και του προ-
σωπικού και ακυρώνουν τις δηλώσεις κατασκευαστή σχετικά με την 
ασφάλεια.

Οι τροποποιήσεις στο προϊόν επιτρέπονται μόνο μετά από συνεννό-
ηση με τον κατασκευαστή. Τα γνήσια ανταλλακτικά και παρελκόμενα 
που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή εγγυώνται την πλήρη 
ασφάλεια λειτουργίας. Η χρήση εξαρτημάτων άλλης προέλευσης 
απαλλάσσει τον κατασκευαστή από τις ευθύνες σχετικά με ενδεχό-
μενες συνέπειες.

2.8 Μη προβλεπόμενη χρήση Η λειτουργική ασφάλεια του παρεχόμενου προϊόντος διασφαλίζεται 
μόνο εφόσον αυτό χρησιμοποιείται σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 των 
οδηγιών λειτουργίας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ξεπε-
ρασθούν οι οριακές τιμές που δίδονται στον κατάλογο ή στο φύλλο 
στοιχείων.

3 Μεταφορά και προσωρινή 
αποθήκευση

Μόλις παραλάβετε το μηχάνημα, ελέγξτε το για τυχόν ζημιές κατά τη 
μεταφορά. Εάν διαπιστωθούν ζημιές, ενημερώστε τη μεταφορική 
εταιρεία (υπεύθυνο αποστολής).

Ο εξοπλισμός πρέπει να μεταφέρεται με εγκεκριμένες συσκευές 
ανάληψης φορτίου.

Κατά την παράδοση, επιθεωρήστε την συσκευή για τυχόν ζημιές που 
έχουν προκληθεί κατά τη μεταφορά. Αν διαπιστώσετε ζημιές, προ-
βείτε στις απαιτούμενες ενέργειες κατά της μεταφορικής εταιρείας 
εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Πριν την τοποθέτηση, η αντλία πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, 
χωρίς κίνδυνο παγετού και πρόκλησης και μηχανικών φθορών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος υλικών ζημιών!
Από λανθασμένη μεταφορά και λανθασμένη αποθήκευση μπορεί 
να προκληθεί ζημιά στη
συσκευή.

• Η συσκευή δεν επιτρέπεται να εκτίθεται σε θερμοκρασίες πέρα 
από τα όρια -10°C και +40°C.

3.1 Μεταφορά για εγκατάσταση/
μετακίνηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμών!
Από λανθασμένη μεταφορά μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί. 

• Πρέπει να διασφαλίζετε η σταθερότητα του φορτίου.
• Η μετακίνηση της αντλίας πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο 
προσωπικό με χρήση εγκεκριμένου εξοπλισμού.
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4 Προβλεπόμενη χρήση

Σκοπός χρήσης Η βασική λειτουργία του SiClean είναι να προστατεύει συστήματα 
θέρμανσης από το σχηματισμό λάσπης με συνεχή αφαίρεση των υλι-
κών που καθιζάνουν.

Τομείς εφαρμογών Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:
• Συστήματα θέρμανσης ζεστού νερού
• Συστήματα θέρμανσης/κλιματισμού

Περιορισμοί Συνήθη μέρη εγκατάστασης είναι οι χώροι τεχνικού εξοπλισμού 
μέσα σε κτίρια μαζί με άλλα οικιακά συστήματα. Δεν συνιστάται η 
εγκατάσταση του συστήματος κατευθείαν σε χώρους που χρησιμο-
ποιούνται ως κατοικίες ή ως χώροι εργασίας.

Η τοποθέτηση στο ύπαιθρο απαγορεύεται γι' αυτήν τη σειρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος υλικών ζημιών!
Το μεταφερόμενο υγρό δεν επιτρέπεται να περιέχει ουσίες που 
μπορούν να καταστρέψουν την αντλία. Τα διαβρωτικά στερεά (π.χ. 
άμμος) αυξάνουν τις φθορές στην αντλία. Οι αντλίες που δεν δια-
θέτουν αντιεκρηκτική προστασία δεν ενδείκνυνται για χρήση σε 
περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων.

• Στην σωστή χρήση της αντλίας/εγκατάστασης περιλαμβάνεται 
επίσης η τήρηση αυτών των οδηγιών.

• Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ως μη ενδεδειγμένη.

5 Πληροφορίες για το προϊόν

5.1 Κωδικοποίηση τύπου Η κωδικοποίηση τύπου αποτελείται από τις παρακάτω πληροφορίες:

5.2 Τεχνικά στοιχεία 

Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών πρέπει να δηλώνετε όλα τα 
στοιχεία που αναγράφονται πάνω στην πινακίδα τύπου της αντλίας 
και του κινητήρα.

5.3 Περιεχόμενα συσκευασίας 
παράδοσης

• SiClean (προς συναρμολόγηση)
• Πίνακας ελέγχου
• Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας SiClean
• Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας κυκλοφορητή

Παράδειγμα: SiClean 2

SiClean Στάνταρ έκδοση, χειροκίνητη λειτουργία με inline 
υδρολίπαντη φυγοκεντρική αντλία 

2 Μέγεθος του σετ

Μέγεθος Τιμή Παρατηρήσεις

Μέγιστη επιτρεπτή πίεση λειτουργίας 10 bar -
Μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία υγρού 0 °C έως +95 °C -
Μέγιστη/ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλο-
ντος

0 °C έως +40 °C -

Εγκεκριμένα υγρά Νερό θέρμανσης σύμφωνα με το VDI 
2035

Άλλα υγρά κατόπιν ζήτησης

Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V ± 10%, 50 Hz -
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6 Περιγραφή και λειτουργία

6.1 Γενική περιγραφή Το Wilo-SiClean είναι μια πλήρης μονάδα που παραδίδεται έτοιμη για 
εγκατάσταση. Στερεώνεται σε τοίχο ή στο πάτωμα ανάλογα το 
μοντέλο. Πρέπει να γίνουν οι συνδέσεις αναρρόφησης και κατάθλι-
ψης, καθώς και η ηλεκτρική σύνδεση.

6.2 Περιγραφή του προϊόντος Εξαρτήματα μηχανολογικής και υδραυλικής εγκατάστασης (σχ. 1)
Το SiClean είναι ένα πλήρες σύστημα που παραδίδεται ως εξαρτή-
ματα για εύκολη συναρμολόγηση. Αποτελείται από κυκλοφορητή 
(θέση 2), διαχωριστή (θέση 3), κρουνό αποστράγγισης (θέση 6) και 
μια δυναμική βαλβίδα ισορροπίας (θέση 9).

Το σύστημα είναι εξοπλισμένο με αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού 
(θέση 7) στο επάνω μέρος στην έξοδο του διαχωριστή.

Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας περιγράφουν την 
πλήρη τοποθέτηση του SiClean.

Κυκλοφορητής (θέση 2)
Ο κυκλοφορητής είναι ειδικός για κάθε μοντέλο SiClean. Για περισ-
σότερες πληροφορίες σχετικά με τον κυκλοφορητή ανατρέξτε στις 
οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας.

Διαχωριστής (θέση 3)
Ο διαχωριστής είναι ένα μη κινητό εξάρτημα με μαγνητικά στοιχεία 
γύρω από ένα κύλινδρο διαχωρισμού σωματιδίων.

Πίνακας ελέγχου (θέση 1)
Για τον έλεγχο του κυκλοφορητή. Οι συνημμένες οδηγίες εγκατά-
στασης και λειτουργίας παρέχουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με 
τον πίνακα ελέγχου.

Διαστάσεις σύνδεσης εισόδου και εξόδου του SiClean
Παρακάτω αναγράφονται οι διαστάσεις σύνδεσης σύμφωνα με το 
μοντέλο SiClean.

6.3 Λειτουργία του συστήματος SiClean Το SiClean απομακρύνει αποτελεσματικά την ιλύ από τα συστήματα 
θέρμανσης με φυσικό τρόπο.

Το νερό από το σύστημα εισέρχεται στο διαχωριστή μέσα από τον 
κάτω σωλήνα. Η σταθερή πίεση του κυκλοφορητή οδηγεί το νερό αργά 
πρώτα κάτω και μετά πάνω μέσα στο διαχωριστή. Τα αιωρούμενα 
σωματίδια πέφτουν από το βάρος τους στον πυθμένα στο θάλαμο 
καθίζησης. Υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου τα σιδηρομαγνητικά 
σωματίδια συσσωρεύονται στο εσωτερικό τοίχωμα του διαχωριστή.

Ο διαχωριστής επιφέρει «εκτόνωση πίεσης» στη ροή υγρού, και 
παρέχει εξαέρωση μέσω της αυτόματης βαλβίδας αέρα.

Σταμάτημα του κυκλοφορητή, άνοιγμα και κλείσιμο των βαλβίδων 
και αφαίρεση των μαγνητικών ράβδων (για εξάλειψη του μαγνητικού 
πεδίου). Όταν το σύστημα αποστραγγίζεται, το εσωτερικό περί-
βλημα του διαχωριστή καθαρίζεται αυτόματα με αντίστροφη ροή.

SiClean... Είσοδος Έξοδος Απόρριψη 
ιλύος

SiClean 0,5 1/2" 1/2" 3/4"

SiClean 1 3/4" 3/4" 3/4"5

SiClean 2 3/4" 3/4" 3/4"

SiClean 3 1" 1" 11/2"

SiClean 4 11/4" 11/4" 11/2"

SiClean 5 11/4" 11/4" 11/2"
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7 Εγκατάσταση και ηλεκτρική 
σύνδεση

Ασφάλεια ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού!
Από τη λανθασμένη εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση μπορεί 
να προκληθούν θανάσιμοι τραυματισμοί.

• Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευ-
μένους ηλεκτρολόγους με τήρηση των ισχύοντων κανονισμών.

• Τηρείτε τους κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος υλικών ζημιών!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από τυχόν λανθασμένους χειρι-
σμούς. 

• Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προ-
σωπικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να μην διαταραχθεί η λειτουργία του δικτύου θέρμανσης ή κλιμα-
τισμού, είναι σημαντικό να διατηρείται σταθερή η πίεση στο δίκτυο. 
Χρειάζεται αυτόματη παροχή νερού λόγω απωλειών νερού κατά την 
απόρριψη ιλύος.

Για την διατήρηση της πίεσης και την διασφάλιση της παροχής νερού 
μπορείτε να εγκαταστήσετε το σύστημα διατήρησης πίεσης Wilo-
WEH/WEV.

7.1 Εγκατάσταση • Εγκαταστήστε το SiClean σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο με εύκολη 
πρόσβαση και με προστασία από παγετό και βροχή.

• Βεβαιωθείτε ότι οι διαστάσεις της πόρτας του χώρου επαρκούν για 
την εισαγωγή του συστήματος.

• Θα πρέπει να εξασφαλίσετε επαρκή χώρο για τις εργασίες συντήρη-
σης. Η πρόσβαση στην εγκατάσταση πρέπει να είναι δυνατή από του-
λάχιστον δύο πλευρές.

• Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι επίπεδη και οριζόντια.

7.2 Συναρμολόγηση Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος συνδέονται με βιδωτές συνδέ-
σεις. Για την στεγανοποίηση των συνδέσμων χρησιμοποιήστε την 
παρεχόμενη κόλλα (ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στην αντλία!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από τυχόν λανθασμένους χειρισμούς. 

• Μην ξεχνάτε τις φλάντζες στεγανοποίησης για τον κυκλοφορητή 
και τους σωλήνες.

• Ελέγξτε την κατεύθυνση ροής της βαλβίδας ισορροπίας (θέση 9) και 
του κυκλοφορητή (θέση 2).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τους κρουνούς εισόδου/εξόδου (μοντέλα 0,5/1/2) ή τους κρου-
νούς εξόδου (μοντέλα 3/4/5) που περνούν μέσα από το διαχωριστή 
οι συνδέσεις μπορούν να γίνουν στην αριστερή ή στην δεξιά πλευρά. 
Για να κλείσετε τις αχρησιμοποίητες θύρες χρησιμοποιήστε τις 
παρεχόμενες τάπες.

7.3 Υδραυλική σύνδεση Όποιος και να είναι ο εξοπλισμός της εγκατάστασης (καινούργια ή 
παλιά), το σύστημα πρέπει να διασυνδεθεί στην επιστροφή του 
δικτύου (σχ. 2). Οι διάμετρος των σωλήνων που συνδέεται το SiClean 
πρέπει να είναι τουλάχιστον τόση όσο αυτή του συστήματος. Το στό-
μιο αναρρόφησης πρέπει να είναι στο κάτω μέρος του κύριου 
σωλήνα, το στόμιο κατάθλιψης στο πάνω μέρος (σχ. 2). Η απόσταση 
ανάμεσα στα δύο στόμια πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το ύψος 
του διαχωριστή ώστε να αποφευχθεί στροβιλισμός στους σωλήνες.

• Συνδέστε τα στόμια αναρρόφησης, κατάθλιψης και απόρριψης ιλύος 
χρησιμοποιώντας τις διαμέτρους του παραπάνω πίνακα. Αυτοί οι 
σωλήνες πρέπει να εγκαθίστανται χωρίς μηχανική καταπόνηση.



Ελληνικά

10 WILO SE 03/2018

• Για απομόνωση του συστήματος σε περίπτωση ρυθμίσεων και επι-
σκευών τοποθετήστε βάνες στις γραμμές αναρρόφησης και κατά
θλιψης.

• Ο σωλήνας εκκένωσης ιλύος πρέπει έχει πλήρη αποσύνδεση σε 
άνοιγμα με ατμοσφαιρική πίεση. Η διάμετρος αυτού του σωλήνα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον όσο εκείνη της βάνας ροής (θέση 6).

7.4 Ηλεκτρική σύνδεση

Ασφάλεια ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού!
Από λανθασμένες ηλεκτρικές συνδέσεις μπορεί να προκληθεί 
θανατηφόρα ηλεκτροπληξία.

• Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνεται από έναν εξουσιοδοτη-
μένο ηλεκτρολόγο, καθώς και σύμφωνα με τους τοπικούς κανονι-
σμούς.

• Τηρείτε τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας των παρελκο-
μένων!
Για τη διεξαγωγή της ηλεκτρικής σύνδεσης πρέπει να τηρείτε τις 
οδηγίες των αντίστοιχων εγχειριδίων εγκατάστασης και λειτουργίας, 
καθώς και τα συνημμένα διαγράμματα ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 
Λάβετε υπόψη τα παρακάτω γενικά σημεία:

• Ο τύπος ρεύματος και τάσης της ηλεκτρικής σύνδεσης πρέπει να 
συμφωνούν με τα στοιχεία της πινακίδας τύπου και το διάγραμμα 
κυκλωμάτων του ηλεκτρικού πίνακα.

• Οι διαστάσεις του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης πρέπει να επιλε-
γούν σωστά, σύμφωνα με τη συνολική ισχύ του συστήματος (βλ. 
πινακίδα τύπου).

• Συνδέστε τον ηλεκτρικό πίνακα και τον κυκλοφορητή με το παρεχό-
μενο καλώδιο (θέση 16), και ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης 
του κυκλοφορητή.

• Για λόγους προστασίας το σύστημα πρέπει να γειωθεί σύμφωνα με 
τους κανονισμούς (δηλ. σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις συν-
θήκες κατά τόπο).

8 Έναρξη χρήσης Η πρώτη έναρξη χρήσης του SiClean θα πρέπει να γίνει από την αντι-
προσωπεία της Wilo. Απευθυνθείτε σχετικά στο τμήμα εξυπηρέτη-
σης πελατών.

8.1 Γενικές προκαταρκτικές εργασίες 
και έλεγχοι

Η βαλβίδα ισορροπίας (θέση 9) ελέγχει τη διαφορά πίεσης και ρυθ-
μίζει τη διατομή ανοίγματος ώστε να διατηρείται η ροή στην προκα
θορισμένη τιμή. Οι τιμές του παρακάτω πίνακα έχουν ρυθμιστεί 
εργοστασιακά.

• Πριν ενεργοποιήσετε το σύστημα για πρώτη φορά ελέγξτε αν έχει 
γίνει σωστά η καλωδίωση και ειδικά ελέγξτε τη γείωση.

• Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις δεν έχουν μηχανική καταπόνηση.

SiClean... Χρώμα φυσιγγίου Ρύθμιση φυσιγγίου

SiClean 0,5 γκρι 5

SiClean 1 κόκκινο 5

SiClean 2 μαύρο 8

SiClean 3 λευκό 3

SiClean 4 λευκό 4

SiClean 5 κόκκινο 7
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8.2 Πλήρωση, αερισμός ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στην αντλία!
Η ξηρή λειτουργία θα καταστρέψει τον κυκλοφορητή.

• Βεβαιωθείτε ότι η αντλία δεν λειτουργεί ξηρή.
• Κλείστε τη βάνα ροής (θέση 6) και τη βαλβίδα εξαέρωσης (θέση 11).
• Ανοίξτε τη βαλβίδα αερισμού (θέση 8).
• Ανοίξτε τις βάνες στην είσοδο του συστήματος (θέση 15 και 18) για 
πλήρωση με νερό.

• Μόλις γεμίσει τελείως ανοίξτε τη βάνα εξόδου (θέση 17).
• Γεμίστε το σύστημα.
• Ελέγξτε το σφίξιμο των βιδωτών συνδέσεων.

8.3 Έναρξη λειτουργίας της 
εγκατάστασης

• Αφού γίνουν όλες οι προκαταρκτικές εργασίες και οι έλεγχοι σύμ-
φωνα με το κεφάλαιο 8.1 «Γενικές προκαταρκτικές εργασίες και 
έλεγχοι» στη σελίδα 10, ενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στην αντλία!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από τυχόν λανθασμένους χειρι-
σμούς. 

• Η λειτουργία της αντλίας με κλειστή βαλβίδα πίεσης στην πλευρά 
κατάθλιψης για περισσότερο από ένα λεπτό απαγορεύεται.
Η ροή λειτουργίας ρυθμίζεται αυτόματα από τη δυναμική βαλβίδα 
ισορροπίας (θέση 9).

• Τοποθετήστε τα μαγνητικά στοιχεία (θέση 4) στα στηρίγματα στο 
περίβλημα του διαχωριστή.

9 Συντήρηση Ο διαχωριστής του SiClean είναι στατικός. Δεν έχει κινητά μέρη και 
έτσι δεν χρειάζεται ειδική συντήρηση.

Συνιστούμε την αυστηρή συμμόρφωση προς τις οδηγίες εγκατάστα-
σης και λειτουργίας του κυκλοφορητή και του ηλεκτρικού πίνακα.

9.1 Εκκένωση Επίσης συνιστούμε την πλύση του συστήματος μια φορά την ημέρα 
για τις πρώτες 15 ημέρες λειτουργίας και στη συνέχεια μια ή δυο 
φορές την εβδομάδα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος εγκαυμάτων κατά την επαφή των μελών του 
σώματος με την αντλία!
Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας της αντλίας ή του συστήμα-
τος (θερμοκρασία υγρού), ολόκληρο το σύστημα μπορεί να είναι 
πολύ καυτό.

• Κατά τη λειτουργία κρατάτε απόσταση ασφαλείας! 
• Σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας νερού και πίεσης συστήμα-
τος, αφήστε την αντλία/ το σύστημα να κρυώσει προτού διεξάγετε 
εργασίες σε αυτό.

• Κατά τις εργασίες, φοράτε πάντα προστατευτικό ρουχισμό και 
γάντια.
Για την πλύση του συστήματος, κάντε τα εξής.

• Κλείστε τον κυκλοφορητή.
• Κλείστε τις βάνες (θέση 15 και 17) στη σωλήνωση προς και από το 
σύστημα.

• Αφαιρέστε τα μαγνητικά στοιχεία (θέση 4) από το περίβλημα διαχω-
ριστή (θέση 3).

• Ανοίξτε τη βάνα πλύσης (θέση 6).
• Ανοίξτε τη βαλβίδα αερισμού (θέση 11) (επιτρέπει το γρήγορο 
ξέπλυμα της συσκευής).

• Μόλις αδειάσει τελείως, κλείστε τη βαλβίδα αερισμού (θέση 11).
• Ανοίξτε τη βάνα (θέση 17) για λίγα δευτερόλεπτα (καθαρισμός του 
συστήματος υπό πίεση).

• Κλείστε τη βάνα πλύσης (θέση 6).
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• Τοποθετήστε τα μαγνητικά στοιχεία (θέση 4) στο περίβλημα του δια-
χωριστή (θέση 3).

• Βεβαιωθείτε πως η βαλβίδα αερισμού (θέση 8) είναι ανοικτή.
• Ανοίξτε τη βάνα (θέση 15) στο σωλήνα προς τη συσκευή.
• Όταν η συσκευή γεμίσει τελείως, ανοίξτε τη βάνα (θέση 17) στο 
σωλήνα από τη συσκευή.

• Γεμίστε το σύστημα.
• Θέστε σε λειτουργία τον κυκλοφορητή.

10 Βλάβες, αίτια και αντιμετώπιση

Ασφάλεια Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να διεξάγονται 
μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό!
Για το σέρβις και τον έλεγχο της αντλίας προτείνουμε να απευθύνε-
στε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Wilo.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού!
Υπάρχει κίνδυνος θανάσιμων τραυματισμών λόγω ηλεκτροπλη-
ξίας κατά τις εργασίες στον ηλεκτρικό εξοπλισμό.

• Οι εργασίες στον ηλεκτρικό εξοπλισμό πρέπει να γίνονται μόνο 
από εξουσιοδοτημένους ηλεκτρολόγους.

• Πριν από τις εργασίες στον ηλεκτρικό εξοπλισμό, απενεργοποιή-
στε τις ηλεκτρικές συσκευές και ασφαλίστε τις από τυχόν επανε-
νεργοποίηση.

• Τηρείτε τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της αντλίας, της 
συσκευής ελέγχου στάθμης και των άλλων παρελκομένων.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος εγκαυμάτων κατά την επαφή των μελών του 
σώματος με την αντλία!
Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας της αντλίας ή του συστήμα-
τος (θερμοκρασία υγρού), ολόκληρο το σύστημα μπορεί να είναι 
πολύ καυτό.

• Κατά τη λειτουργία κρατάτε απόσταση ασφαλείας! 
• Σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας νερού και πίεσης συστήμα-
τος, αφήστε την αντλία/ το σύστημα να κρυώσει προτού διεξάγετε 
εργασίες σε αυτό.

• Κατά τις εργασίες, φοράτε πάντα προστατευτικό ρουχισμό και 
γάντια.

Αν η βλάβη δεν μπορεί να επιδιορθωθεί επικοινωνήστε με την αντι-
προσωπεία της Wilo.

Βλάβη Αιτία Επιδιόρθωση

Ο κυκλοφορητής κάνει θόρυβο Αέρας στο σύστημα Εξαερώστε τον κυκλοφορητή. Ανα-
τρέξτε στις Οδηγίες εγκατάστασης 
και λειτουργίας του κυκλοφορητή.

Πολύ χαμηλή πίεση αναρρόφησης Αυξήστε την πίεση στο δίκτυο

Ξένα σώματα στην πτερωτή Καθαρίστε την πτερωτή. Ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο του κυκλοφορητή.

Ο κυκλοφορητής δεν ξεκινά Μπλοκαρισμένος άξονας λόγω ακα-
θαρσιών μετά από παρατεταμένη 
στασιμότητα

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του 
κυκλοφορητή.

Ο κυκλοφορητής δεν τροφοδοτείται 
με ηλεκτρικό ρεύμα

Χαλασμένος πυκνωτής

Ξένα σώματα στην πτερωτή
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11 Ανταλλακτικά Πρέπει να παραγγέλνετε τα ανταλλακτικά από τοπικούς αντιπροσώ-
πους ή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Wilo.

Για την αποφυγή διευκρινίσεων και λανθασμένων παραγγελιών, σε 
κάθε παραγγελία πρέπει να αναφέρετε όλα τα στοιχεία της πινακί-
δας τύπου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος υλικών ζημιών!
Η άψογη λειτουργία της αντλίας διασφαλίζεται μόνο όταν χρησι-
μοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά.

• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Wilo.
• Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα μεμονωμένα εξαρτήματα. Πλη-
ροφορίες που πρέπει να αναφέρετε κατά την παραγγελία ανταλ-
λακτικών:
• Κωδικός ανταλλακτικού 
• Όνομα/περιγραφή ανταλλακτικού
• Όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της 
αντλίας και του κινητήρα

12 Απόρριψη Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση αυτού του προϊόντος αποτρέπει 
τις περιβαλλοντικές ζημίες και τον κίνδυνο τραυματισμών.

Η σωστή απόρριψη προϋποθέτει την αποστράγγιση, τον καθαρισμό 
και την αποσυναρμολόγηση της αντλητικής μονάδας.

Τα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται. Τα εξαρτήματα της αντλίας 
πρέπει να διαχωρίζονται ανάλογα με τα υλικά κατασκευής (μέταλλο, 
πλαστικό, ηλεκτρονικά εξαρτήματα).

1. Για την απόρριψη ολόκληρου του προϊόντος ή εξαρτημάτων του 
πρέπει να απευθύνεστε σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ανα-
κύκλωσης.

2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη 
επικοινωνήστε με τον τοπικό δημοτικό φορέα, την αρμόδια εται-
ρεία ανακύκλωσης ή τον προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε 
το προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η συσκευή ή μέρη της δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα 
οικιακά απορρίμματα.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση θα βρείτε 
στη διεύθυνση www.wilo-recycling.com

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση!



Dortmund, 

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

_ Machinery 2006/42/EC
_ Machines 2006/42/CE
und gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten
and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU
et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE

N°2118034.02 (CE-A-S n°4195655)

H. HERCHENHEIN

Person authorized to compile the technical file is:
Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Senior Vice President - Group Quality

EN ISO 12100

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:

EN 61000-6-4+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 61000-6-2:2005

EN 60204-1

et aux législations nationales les transposant,

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

Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, da� die Druckerhöhungsanlagen der Baureihe,
We, the manufacturer, declare under our sole responsability that these booster set types of the series,
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de surpresseurs de la série,

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,

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
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(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 
und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked 
on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of 
the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit 
en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l’annexe I de la Directive 
Machines.)

SiClean�

EN 61000-6-3+A1:2011

Group Quality Manager
WILO SE
Nortkirchenstra�e 100
D-44263 Dortmund

and with the relevant national legislation,

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

Digital unterschrieben 
von Holger Herchenhein 
Datum: 2018.03.01 
15:41:05 +01'00'



(BG) - �������	
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�����.

a rovn�� spl�ují po�adavky 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.

��� ���!"# $� %� �&'# �(�)$*(�!$+(� �7)9��;�< �)=%7�� �*7 �(�>+)*(%�� 
!%"( �)*"?*@$�(" !�C�J�.

(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 usklaKenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az elPzP oldalon szereplP, 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) - Latvie�u valoda (MT) - Malti
ES/EK ATBILST!BAS DEKLAR"CIJU DIKJARAZZJONI TA� KONFORMITÀ UE/KE

un saskaRotajiem Eiropas standartiem, kas minTti iepriek�Tj[ lappusT.
kif ukoll man-normi Ewropej armoni\\ati li jsegwu imsemmija fil-pa]na 
pre^edenti.

F_GQ_013-23

WILO SEdeklarT, ka izstr[d[jumi, kas ir nosaukti �aj[ deklar[cij[, atbilst �eit 
uzskait`to Eiropas direkt`vu nosac`jumiem, k[ ar` atsevi�qu 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:

Ma�`nas 2006/42/EK ; ElektromagnTtisk[s Sader`bas 2014/30/ES Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/UE

WILO SE ��}�
�
��, ~ �
������� ����~�� � ���������� ��}�
���� 
����������� �� 
����
���� �� �}���� �
������ ��
����� � 
�
�}�� �� �������}�� ���������}����:

Koneet 2006/42/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2014/30/EU Innealra 2006/42/EC ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/AE

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU �"��('$�%� 2006/42/�� ; �C��%)*$�?("%��'# !7$��%=%"%�# 2014/30/�E

������ 2006/42/�� ; �}��
��������� ����������� 2014/30/�C

WILO SE prohla�uje, �e výrobky uvedené v tomto prohlá�ení odpovídají 
ustanovením ní�e uvedených evropských sm�rnic a národním právním 
p�edpis�m, které je p�ejímají:

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2014/30/EU

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:

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE Masinad 2006/42/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2014/30/EL

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 J"C�(�� =%� %� �)*;=(%� �*7 *)��*(%�� !%"( ��)*@!� �7)9��;�< 
J'C9!" ��(�� !@$>9(� $� %�# J��%<&��# %9( ��)��<%9 *J"?��( ��� %�# ��(��+# 
(*$*��!��# !%�# *�*��# +��� $�%�>�)���:

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE Ma�inos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/ES

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2014/30/EU Gépek 2006/42/EK ; Elektromágneses összeférhetPségre 2014/30/EU

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 megfelelPségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következP európai irányelvek elPírásainak, 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 parei�kia, kad �ioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka �i� 
Europos direktyv� ir jas perkelian�i� nacionalini� �statym� nuostatus:



(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) - Sloven��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 prej�nji 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.

(RU) - ����	
� ���	
�&'()*),89 ; <;;=>&=<=>88 �>*;?&@<'8X [;*X)X
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�
������ ��
����.

F_GQ_013-23

Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EU

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/UE

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

WILO SE ����}��, ~�� �
������, �
~��}��� � ������ ��}�
����  � 
�����������,  ���~��� �}������ �
������� ��
������ � 
�������}���� �
���������:

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilno�ci Elektromagnetycznej 2014/30/UE

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 :

Makine Yönetmeli i  2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeli i 
2014/30/AB

Ma�ini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetic� 2014/30/UE

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, �e výrobky ktoré sú predmetom tejto deklarácie, 
sú v súlade s po�iadavkami 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:

Strojových zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2014/30/EÚ Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Zdru�ljivostjo 2014/30/EU

¢�
����� �£ �� ��������� ���
�������� 2006/42/�£ ; ¢�
����� �£ �� 
¤}��
���������� ������������ 2014/30/�£

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

Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2014/30/ESB EG�Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG�EMV�Elektromagnetisk kompatibilitet 
2014/30/EU
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