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2.6 Unauthorised modification and manu-
facture of spare parts
Unauthorised modification and manufacture 
of spare parts will impair the safety of the prod-
uct/personnel and will make void the manufac-
turer’s declarations regarding safety.
Modifications to the product are only permis-
sible after consultation with the manufacturer. 
Original spare parts and accessories authorised 
by the manufacturer ensure safety. The use of 
other parts will absolve us of liability for conse-
quential events.
2.7 Improper use
The operating safety of the supplied product 
is only guaranteed for conventional use in ac-
cordance with Section 4 of the operating in-
structions. The limit values must on no account 
fall under or exceed those specified in the cat-
alogue/data sheet.
 FR
1. A propos de ce document
La langue de la notice de montage et de mise 
en service d’origine est l’anglais. Toutes les 
autres langues de la présente notice sont une 
traduction de la notice de montage et de mise 
en service d’origine.
La notice de montage et de mise en service fait 
partie intégrante du matériel et doit être dispo-
nible en permanence à proximité du produit. Le 
strict respect de ces instructions est une condi-
tion nécessaire à l’installation et à l’utilisation 
conformes du matériel.
La rédaction de la notice de montage et de mise 
en service correspond à la version du matériel et 
aux normes de sécurité en vigueur à la date de 
son impression.
Déclaration de conformité CE :
Une copie de la déclaration de conformité CE 
fait partie intégrante de la présente notice de 
montage et de mise en service. Si les gammes 
mentionnées dans la présente notice sont mo-
difiées sans notre approbation, cette déclara-
tion perdra sa validité.
2. Sécurité
Ce manuel renferme des consignes essentielles 
qui doivent être respectées lors du montage 
et de l’utilisation. Ainsi il est indispensable 
que l’installateur et l’opérateur du matériel en 
prennent connaissance avant de procéder au 
montage et à la mise en service.
Les consignes à respecter ne sont pas unique-
ment celles de sécurité générale de ce chapitre, 
mais aussi celles de sécurité particulière qui 
figurent dans les chapitres suivants, accompa-
gnées d’un symbole de danger.

 Symbole général de danger
  Consignes relatives aux risques électriques
 REMARQUE :

2.1 Qualification du personnel
Il convient de veiller à la qualification du person-
nel amené à réaliser le montage, l‘utilisation et 
l‘entretien. L‘opérateur doit assurer le domaine 
de responsabilité, la compétence et la surveil-
lance du personnel. Si le personnel ne dispose 
pas des connaissances requises, il doit alors 
être formé et instruit en conséquence. Cette 
formation peut être dispensée, si nécessaire, 
par le fabricant du produit pour le compte de 
l‘opérateur.
2.2 Dangers en cas de non-observation des 
consignes
La non-observation des consignes de sécurité 
peut constituer un danger pour les personnes 
et le produit/l’installation. Elle peut également 
entraîner la suspension de tout recours en ga-
rantie.
Plus précisément, les dangers peuvent être les 
suivants :
• dangers pour les personnes par influences 
électriques, mécaniques ou bactériologiques.
• dangers pour l‘environnement par fuite de 
matières dangereuses.
• dommages matériels.
• défaillance de fonctions importantes du 
produit ou de l‘installation.
• défaillance du processus d’entretien et de 
réparation prescrit.

2.3 Travaux dans le respect de la sécurité
Il convient d’observer les consignes en vue Il 
convient d’observer les consignes en vue d’ex-
clure tout risque d’accident.
Il y a également lieu d’exclure tout danger lié 
à l’énergie électrique. On se conformera aux 
dispositions de la règlementation locale ou gé-
nérale [IEC, VDE, etc.], ainsi qu’aux prescriptions 
de l’entreprise qui fournit l’énergie électrique.
2.4 Consignes de sécurité pour l‘utilisateur
Cet appareil peut être utilisé par des enfants 
âgés d’au moins 8 ans et par des personnes 
ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou dénuées d’expérience ou 
de connaissance, s’ils (ou si elles) sont correc-
tement surveillé(e)s ou si des instructions rela-
tives à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité 
leur ont été données et si les risques encourus 
ont été appréhendés. Les enfants ne doivent 
pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’en-
tretien par l’usager ne doivent pas être effec-
tués par des enfants sans surveillance.
• Si des composants chauds ou froids induisent 
des dangers sur le produit ou l‘installation, il 
incombe alors au client de protéger ces 
composants afin d‘éviter tout contact.
• Une protection de contact pour des 
composants en mouvement (p. ex. 
accouplement) ne doit pas être retirée du 
produit en fonctionnement.
• Des fuites (p. ex. joint d‘arbre) de fluides 
véhiculés dangereux (p. ex. explosifs, toxiques, 
chauds) doivent être éliminées de telle façon 
qu‘il n‘y ait aucun risque pour les personnes et 
l‘environnement. Les dispositions nationales 
légales doivent être respectées.
• Il y a également lieu d’exclure tout danger 
lié à l‘énergie électrique. On se conformera 
aux dispositions de la règlementation locale 
ou générale [IEC, VDE, etc.], ainsi qu’aux 
prescriptions de l’entreprise qui fournit 
l’énergie électrique.
2.5 Consignes de sécurité pour les travaux 
de montage et d‘entretien
L‘opérateur est tenu de veiller à ce que tous les 
travaux d‘entretien et de montage soient ef-
fectués par du personnel agréé et qualifié suf-
fisamment informé, suite à l’étude minutieuse 
de la notice de montage et de mise en service. 
Les travaux réalisés sur le produit ou l’installa-
tion ne doivent avoir lieu que si les appareillages 
correspondants sont à l’arrêt. Les procédures 
décrites dans la notice de montage et de mise 
en service pour l‘arrêt du produit/de l‘installa-
tion doivent être impérativement respectées.
Tous les dispositifs de sécurité et de protection 
doivent être remis en place et en service immé-
diatement après l‘achèvement des travaux.
2.6 Modification du matériel et utilisation de 
pièces détachées non agréées
La modification du matériel et l‘utilisation de 
pièces détachées non agréées compromettent 
la sécurité du produit/du personnel et rendent 
caduques les explications données par le fabri-
cant concernant la sécurité. Toute modification 
du produit ne peut être effectuée que moyen-
nant l‘autorisation préalable du fabricant.
L‘utilisation de pièces détachées d‘origine et 
d‘accessoires autorisés par le fabricant garantit 
la sécurité. L‘utilisation d‘autres pièces dégage 
la société de toute responsabilité.
2.7 Modes d‘utilisation non autorisés
La sécurité de fonctionnement du produit livré 
n’est garantie que si les prescriptions précisées 
au chap. 4 de la notice de montage et de mise en 
service sont respectées. 
Les valeurs indiquées dans le catalogue ou la 
fiche technique ne doivent en aucun cas être 
dépassées, tant en maximum qu’en minimum.
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1. Veiligheid 
De taal van de originele inbouw- en bedie-
nings-voorschriften is Engels. Alle andere talen 
in deze inbouw- en bedieningsvoorschriften 
zijn een vertaling van de originele inbouw- en 
bedie-ningsvoorschriften.
De inbouw- en bedieningsvoorschriften ma-
ken deel uit van het product. Zij dienen altijd 
in de buurt van het product aanwezig te zijn. 
Het naleven van deze instructies is dan ook een 

vereiste voor een juist gebruik en de juiste be-
diening van het product.
De inbouw- en bedieningsvoorschriften zijn in 
overeenstemming met de uitvoering van het 
apparaat en alle van kracht zijnde veiligheids-
technische normen op het ogenblik van het ter 
perse gaan.
EG-verklaring van overeenstemming:
Een kopie van de EG-verklaring van over-
eenstemming maakt deel uit van deze 
inbouw- en bedieningsvoorschriften. In 
geval van een technische wijziging van 
de daarin genoemde bouwtypes, die  
niet met ons is overlegd, wordt deze verklaring 
ongeldig. 
2. Sicherheit
Deze inbouw- en bedieningsvoorschriften be-
vatten belangrijke aanwijzingen die bij de mon-
tage, het bedrijf en het onderhoud in acht geno-
men dienen te worden.
Daarom dienen deze inbouw- en bedienings-
voorschriften altijd vóór de montage en inbedrijf-
name door de monteur en het verantwoordelijke 
vakpersoneel/ de verantwoordelijke gebruiker te 
worden gelezen.
Niet alleen de algemene veiligheidsaanwijzingen 
in de paragraaf ”Veiligheid” moeten in acht wor-
den genomen, maar ook de specifieke veiligheids-
aanwijzingen onder de volgende punten die met 
een gevarensymbool aangeduid worden.

 Algemeen gevarensymbool
 Gevaar vanwege elektrische spanning 
 AANWIJZING

2.1 Personeelskwalificatie
Het personeel voor de montage, bediening en 
het onderhoud moet over de juiste kwalifica-
tie voor deze werkzaamheden beschikken. De 
verantwoordelijkheidsgebieden, bevoegdhe-
den en bewaking van het personeel moeten 
door de gebruiker gewaarborgd worden. Als 
het personeel niet over de vereiste kennis be-
schikt, dient het geschoold en geïnstrueerd te 
worden. Indien nodig, kan dit in opdracht van 
de gebruiker door de fabrikant van het product 
worden uitgevoerd.
2.2 Gevaren bij de niet-naleving van de vei-
ligheidsaanwijzingen
D e  n i e t - n a l e v i n g  v a n  d e 
veiligheidsvoorschriften kan een risico voor 
personen, milieu en product/installatie tot 
gevolg hebben. Bij niet-naleving van de 
veiligheidsvoorschriften vervalt de aanspraak 
op schadevergoeding. Meer specifiek kan het 
niet opvolgen van de veiligheidsrichtlijnen 
bijvoorbeeld de volgende gevaren inhouden:
• Gevaar voor personen door elektrische, 
mechanische en bacteriologische werking,
• Gevaar voor het milieu door lekkage van 
gevaarlijke stoffen,
• Materiële schade,
• Verlies van belangrijke functies van het 
product/de installatie
• Voorgeschreven onderhouds- en 
reparatieprocedés die niet uitgevoerd worden
2.3 Veilig werken
De veiligheidsvoorschriften in deze inbouw- en 
bedieningsvoorschriften, de bestaande natio-
nale voorschriften ter voorkoming van onge-
vallen en eventuele interne werk-, bedrijfs- en 
veiligheidsvoorschriften van de gebruiker 
moeten in acht worden genomen.
2.4 Veiligheidsaanwijzingen voor de gebrui-
ker
Dit apparaat kan worden gebruikt door 
kinderen vanaf 8 jaar en personen met 
verminderde fysieke, sensorische of 
geestelijke vermogens of een gebrek aan 
ervaring en/of kennis, als zij onder toezicht 
staan van een persoon of van deze persoon 
instructies hebben gekregen over het veilige 
gebruik van het apparaat en de risico´s die 
hiermee gepaard gaan begrijpen. Kinderen 
mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen 
die niet onder toezicht staan, mogen de 
reiniging of het onderhoud niet uitvoeren.
• Als hete of koude componenten van het 
product/de installatie tot gevaren leiden, 
moeten deze door de klant tegen aanraking 
worden beveiligd.



• Aanrakingsbeveiliging voor bewegende 
componenten (bijv. koppeling) mag niet 
worden verwijderd van een product dat zich 
in bedrijf vindt.
• Lekkages (bijv. asafdichting) van gevaarlijke 
media (bijv. explosief, giftig, heet) moeten 
zo afgevoerd worden dat er geen gevaar 
voor personen en milieu ontstaat. Nationale 
wettelijke bepalingen dienen in acht te worden 
genomen.
• Gevaren verbonden aan het gebruik 
van elektrische energie dienen te worden 
vermeden. Instructies van plaatselijke of 
algemene voorschriften [bijv. IEC, VDE 
en dergelijke], alsook van het plaatselijke 
energiebedrijf, dienen te worden nageleefd.
2.5 Veiligheidsvoorschriften voor montage- 
en onderhoudswerkzaamheden
De gebruiker dient er voor te zorgen dat alle 
montage- en onderhoudswerkzaamheden 
worden uitgevoerd door bevoegd en bekwaam 
vakpersoneel, dat door het bestuderen van de 
gebruikshandleiding voldoende geïnformeerd 
is. De werkzaamheden aan het product/de in-
stallatie mogen uitsluitend bij stilstand worden 
uitgevoerd. De in de inbouw- en bedienings-
voorschriften beschreven procedure voor het 
buiten bedrijf stellen van het product/de instal-
latie moet absoluut in acht worden genomen. 
Onmiddellijk na beëindiging van de werkzaam-
heden moeten alle veiligheidsvoorzieningen en 
-inrichtingen weer aangebracht resp. in wer-
king gesteld worden.
2.6 Eigenmachtige ombouw en vervaardi-
ging van reserveonderdelen
Eigenmachtige ombouw en vervaardiging van 
reserveonderdelen vormen een gevaar voor de 
veiligheid van het product/personeel en maken 
de door de fabrikant afgegeven verklaringen 
over veiligheid ongeldig.
Wijzigingen in het product zijn alleen toege-
staan na overleg met de fabrikant. Originele 
reserveonderdelen en door de fabrikant toe-
gestane hulpstukken komen de veiligheid ten 
goede. Gebruik van andere onderdelen doet de 
aansprakelijkheid van de fabrikant voor daaruit 
voortvloeiende gevolgen vervallen.
2.7 Ongeoorloofde gebruikswijzen
De bedrijfszekerheid van het geleverde product 
kan alleen bij gebruik volgens de voorschriften 
conform paragraaf 4 van de inbouw- en bedie-
ningsvoorschriften worden gegarandeerd. De 
in de catalogus/het gegevensblad aangegeven 
boven- en ondergrenswaarden mogen in geen 
geval worden overschreden.
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1. Acerca de este documento
El idioma de las instrucciones de funciona-
miento originales es el inglés. Las instrucciones 
en los restantes idiomas son una traducción de 
las instrucciones de funcionamiento originales.
Las instrucciones de instalación y funciona-
miento forman parte del producto y, por lo 
tanto, deben estar disponibles cerca del mismo 
en todo momento. Es condición indispensable 
respetar estas instrucciones para poder hacer 
un correcto uso del producto de acuerdo con 
las normativas vigentes.
Las instrucciones de instalación y funciona-
miento se aplican al modelo actual del produc-
to y a las versiones de las normativas técnicas 
de seguridad aplicables en el momento de su 
publicación.
Declaración de conformidad CE:
La copia de la “Declaración de conformidad 
CE” es un componente esencial de las presen-
tes instrucciones de funcionamiento.
Dicha declaración perderá su validez en caso 
de modificación técnica de los tipos citados en 
la misma no acordada con nosotros.
2. Seguridad
Este manual contiene indicaciones básicas 
que deberán tenerse en cuenta durante la 
instalación, funcionamiento y mantenimiento 
del sistema. Por este motivo, el instalador y el 
personal cualificado/operador responsables 
deberán leerlo antes de montar y poner en 
marcha el aparato.
No sólo es preciso respetar las instrucciones 
generales de seguridad incluidas en este apar-

tado, también se deben respetar las instruc-
ciones especiales de los apartados siguientes 
que van precedidas por símbolos de peligro.

 Símbolo general de peligro
 Peligro por tensión eléctrica
 INDICACIÓN:

2.1 Cualificación del personal
El personal responsable del montaje, el manejo 
y el mantenimiento debe tener la cualificación 
oportuna para efectuar estos trabajos. El ope-
rador se encargará de garantizar los ámbitos de 
responsabilidad, las competencias y la vigilancia 
del personal. Si el personal no cuenta con los 
conocimientos necesarios, deberá ser formado 
e instruido. En caso necesario, el operador pue-
de encargar dicha instrucción al fabricante del 
producto.
2.2 Riesgos en caso de inobservancia de las 
instrucciones de seguridad 
Si no se siguen las instrucciones de seguridad, 
podrían producirse lesiones personales, así 
como daños en el medio ambiente y en el 
producto o la instalación. La inobservancia de 
dichas instrucciones anulará cualquier derecho 
a reclamaciones por los daños sufridos.
Si no se siguen las instrucciones, se pueden 
producir, entre otros, los siguientes daños:
• lesiones personales debidas a causas 
eléctricas, mecánicas o bacteriológicas,
• daños en el medio ambiente debido a fugas 
de sustancias peligrosas,
• daños materiales,
• fallos en funciones importantes del producto 
o el sistema,
• fallos en los procedimientos obligatorios de 
mantenimiento y reparación.
2.3 Seguridad en el trabajo
Deberán respetarse las instrucciones de se-
guridad que aparecen en estas instrucciones 
de funcionamiento, las normativas nacionales 
vigentes para la prevención de accidentes, 
así como cualquier posible norma interna de 
trabajo, manejo y seguridad por parte del ope-
rador.
2.4 Instrucciones de seguridad para el operador
Niños con 8 años o más y personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales 
limitadas o que carezcan de la experiencia 
y los conocimientos pueden utilizar 
este aparato, siempre y cuando sea bajo 
supervisión o siguiendo las instrucciones 
relativas al uso seguro del aparato y 
comprendan los peligros existentes. Los 
niños no deben jugar con el aparato. Niños sin 
supervisión no pueden llevar a cabo la limpieza 
o mantenimiento. 
• Si existen componentes fríos o calientes 
en el producto o la instalación que puedan 
resultar peligrosos, el propietario deberá 
asegurarse de que están protegidos frente a 
cualquier contacto accidental.
• La protección contra contacto accidental 
de los componentes móviles (p. ej., el 
acoplamiento) no debe ser retirada del 
producto mientras éste se encuentra en 
funcionamiento. 
• Los escapes (p. ej., el sellado del eje) de fluidos 
peligrosos (p. ej., explosivos, tóxicos, calientes) 
deben evacuarse de forma que no supongan 
ningún daño para las personas o el medio 
ambiente. En este sentido, deberán observarse 
las disposiciones nacionales vigentes. 
• Es preciso evitar la posibilidad de que 
se produzcan peligros debidos a la energía 
eléctrica. Así pues, deberán respetarse 
las indicaciones de las normativas locales 
o generales (p. ej., IEC, UNE, etc.) y de las 
compañías eléctricas.
2.5 Instrucciones de seguridad para la insta-
lación y el mantenimiento
El operador deberá asegurarse de que todas 
las tareas de instalación y mantenimiento on 
efectuadas por personal autorizado y cualifi-
cado, y de que dicho personal ha consultado 
detenidamente el manual para obtener la su-
ficiente información necesaria.
Las tareas relacionadas con el producto o el 
sistema deberán realizarse únicamente con 
el producto o el sistema desconectados. Es 

imprescindible que siga estrictamente el pro-
cedimiento descrito en las instrucciones de 
instalación y funcionamiento para realizar la 
parada del producto o de la instalación. Inme-
diatamente después de finalizar dichas tareas 
deberán colocarse de nuevo o ponerse en fun-
cionamiento todos los dispositivos de seguri-
dad y protección.
2.6 Modificaciones del material y utilización 
de repuestos no autorizados
Las modificaciones del material y la utilización 
de repuestos no autorizados ponen en peligro 
la seguridad del producto/personal, y las ex-
plicaciones sobre la seguridad mencionadas 
pierden su vigencia.
Sólo se permite modificar el producto con la 
aprobación con el fabricante. El uso de repues-
tos originales y accesorios autorizados por el 
fabricante garantiza la seguridad del producto. 
No se garantiza un funcionamiento correcto si 
se utilizan piezas de otro tipo.
2.7 Modos de utilización no permitidos
La fiabilidad del producto suministrado sólo 
se puede garantizar si se respetan las instruc-
ciones de uso del apartado 4 de este manual. 
Asimismo, los valores límite indicados en el 
catálogo o ficha técnica no deberán sobrepa-
sarse por exceso ni por defecto.
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1. Informazioni sul documento
Le istruzioni originali di montaggio, uso e ma-
nutenzione sono redatte in lingua inglese. Tut-
te le altre lingue delle presenti istruzioni sono 
una traduzione del documento originale.
Le presenti istruzioni di montaggio, uso e ma-
nutenzione sono parte integrante del prodotto 
e devono essere conservate sempre nelle sue 
immediate vicinanze. La stretta osservanza di 
queste istruzioni costituisce il requisito fonda-
mentale per l’utilizzo ed il corretto funziona-
mento del prodotto.
Queste istruzioni di montaggio, uso e ma-
nutenzione corrispondono all’esecuzione del 
prodotto e allo stato delle norme tecniche di 
sicurezza presenti al momento della stampa.
Dichiarazione CE di conformità:
Una copia della dichiarazione CE di conformi-
tà è parte integrante delle presenti Istruzioni 
di montaggio, uso e manutenzione. In caso di 
modifica tecnica non concordata con noi dei 
tipi costruttivi ivi specificati la presente dichia-
razione perderà ogni efficacia. 
2. Sicurezza
Le presenti istruzioni contengono informazioni 
fondamentali da rispettare per il montaggio, 
l‘uso e la manutenzione del prodotto. Devono 
perciò essere lette e rispettate scrupolosamente 
sia da chi esegue il montaggio, sia dal personale 
tecnico competente/utente.
Oltre al rispetto delle norme di sicurezza in gene-
rale, devono essere rispettati tutti i punti specifi-
camente contrassegnati.

 Simbolo di pericolo generico
 Pericolo dovuto a tensione elettrica
 Nota

2.1 Qualifica del personale 
Il personale addetto a montaggio, impiego 
e manutenzione deve disporre dell’apposita 
qualifica richiesta per questo tipo di lavori. L’u-
tente deve farsi garante delle responsabilità, 
delle competenze e della supervisione del per-
sonale. Se non dispone delle conoscenze ne-
cessarie, il personale dovrà essere addestrato 
e istruito di conseguenza. Ciò può rientrare, se 
necessario, nelle competenze del costruttore 
del prodotto, dietro incarico dell’utente.
2.2 Pericoli conseguenti al mancato rispetto 
delle prescrizioni di sicurezza
Il mancato rispetto delle prescrizioni di 
sicurezza, oltre a mettere in pericolo le 
persone, può costituire una minaccia per 
l’ambiente e danneggiare il prodotto. 
Il mancato rispetto delle prescrizioni di 
sicurezza implica la perdita di qualsiasi diritto al 
risarcimento dei danni.
Le conseguenze dell’inosservanza delle 
prescrizioni di sicurezza possono essere:
• pericoli per le persone conseguenti a 



Nederlands

1 Algemeen
Zie begin van document.

2 Veiligheid
Zie begin van document.

3 Transport en tussentijdse opslag

Controleer bij ontvangst van de uitrusting of er sprake is van vervoersschade. 
Contacteer bij schade de vervoerder en volg de vereiste procedure binnen de voor-
opgestelde termijn.

VOORZICHTIG! De opslagomgeving kan schade veroorzaken!
Indien de uitrusting op een later tijdstip zal worden geïnstalleerd, dient het te wor-
den opgeslagen op een droge locatie waar het wordt beschermd tegen schokken 
en stoten en externe invloeden (vochtigheid, vorst enz.).

4 Toepassingen

Pompen die zijn ontworpen voor het pompen en de drukverhoging van zuiver 
water of licht vervuild water in de residentiële sector en de landdbouwsector.
Watervoorziening van een bron, ondergronds reservoir of andere statische water-
voorziening, gemeentelijk waternet enz. voor irrigatie, beregening, drukverhoging, 
enz.

AANWIJZING: De hoogste consument mag zich niet hoger dan ~12 m boven de 
HiControl 1 bevinden (afb. 1).

5 Productinformatie

5.1. Technische gegevens

Hydraulische gegevens
Maximale werkdruk 10 bar
Diameter hydraulische aansluiting 1" mannelijk, met draad (DN25)
Positie van de aansluitstukken Inline
Temperatuurbereik
Min/max mediumtemperatuur +5 °C/+60 °C
Min/max omgevingstemperatuur +5 °C/+60 °C
Gegevens met betrekking tot elektriciteit
Beschermingsklasse IP 65
Max. stroom 10 A
Frequentie 50/60 Hz
Stroom ~220/240 V
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Stroomklasse 1,9 A
Bedrijfsgegevens
Onderste drempelwaarde voor de druk 
waarbij de pomp herstart. 1, 5 bar

Onderste drempelwaarde voor het 
debiet waarbij de pomp stopt. 95 l/h

5.2. Maatschets
Afb. 2: Zijaanzicht - kant manometer
Afb. 3: Vooraanzicht Afb. 4: Bovenaanzicht

5.3. Productbeschrijving (afb. 5)
1  -    Drukstuk, 1"
2  -    Indicatorlampje "Ingeschakeld"
3  -    Indicatorlampje "Veiligheidssysteem geactiveerd"
4  -    Indicatorlampje "Pomp in bedrijf"
5  -    RESET-knop
6  -    Aansluitkabels met kabeluiteinden afhankelijk van de versie (afb. 7 of 8)

Afb. 7:  Netkabel 
(HiControl 1-ARS-versie)

Afb. 8:  Netkabel met vrouwelijke schuko-stekker 
(HiControl 1-EK-versie)

5.4. Leveringsomvang
HiControl 1

• HiControl 1 regelsysteem met automatische pomp, geen kabel
• Tas met twee kabelschroefverbindingen
• Bedieningshandleiding

HiControl 1-EK
• HiControl 1-EK regelsysteem met automatische pomp, netkabel met vrouwelijke 

schuko-stekker
• Tas met twee kabelschroefverbindingen
• Bedieningshandleiding

HiControl 1-ARS
• HiControl 1-ARS regelsysteem met automatische pomp, netkabel met 

Australische stekker
• Tas met twee kabelschroefverbindingen
• Bedieningshandleiding

6 Beschrijving en werking
• Het HiControl 1 regelsysteem met automatische pomp is een toestel dat de pomp 

bij watergebrek beschermt. Aan de hand van voorwaarden voor de druk en door-
stroming regelt het systeem ook wanneer de pomp start en stopt.

• Als er een kraan wordt opengedraaid, daalt de druk in het systeem en begint de 
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pomp meteen te werken aan de vooraf ingestelde 1,5 bar. De pomp blijft werken 
zolang de leidingen een minimum doorstroming (> 95 l/h) hebben. Als de kraan 
wordt dichtgedraaid, dan stopt de pomp automatisch na 10 seconden.

• Het automatische regelsysteem beschermt de pomp bij watergebrek. De motor 
stopt dan na 30 seconden. Een rood indicatorlampje begint te branden wanneer 
de motor is gestopt. Druk op de RESET-knop om de pomp te herstarten.

• De pomp wordt gestopt als er een doorstroming van < 95 l/h wordt gemeten en 
herstart meteen als de drempelwaarde van 1,5 bar is behaald. Droogloopstoringen 
worden verholpen doordat de pomp elke 30 minuten voor een periode van 24 uur 
automatisch wordt heringeschakeld.

• De pomp kan manueel worden bestuurd door de knop aan de voorkant in te druk-
ken (houd deze knop ingedrukt tijdens het vullen). De vooraf ingestelde inscha-
keldruk zorgt voor een correct bedrijf tot maximaal 10 meter vanaf de hoogte van 
de hoogste kraan boven het regelsysteem.

• De elektronische controller regelt wanneer de pomp start en stopt als er geen 
kranen of ventielen in het systeem worden geopend of gesloten. Een unieke 
eigenschap van dit product is dat deze de druk in het waterleidingsnetwerk kan 
behouden wanneer de kranen zijn dichtgedraaid.

7 Installatie en elektrische aansluiting
Alle installatie- en elektrische aansluitwerkzaamheden mogen uitsluitend wor-
den uitgevoerd door bevoegd en gekwalificeerd personeel, overeenkomstig de 
geldende voorschriften.

WAARSCHUWING! Gevaar voor lichamelijk letsel!
De geldende regels voor ongevallenpreventie moeten in acht worden genomen.

WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schok!
Gevaren verbonden aan het gebruik van elektrische energie dienen te worden ver-
meden.

7.1. Bij ontvangst van het product
• Haal het automatische regelsysteem uit de verpakking en recycleer de verpakking 

of voer deze op een milieuvriendelijke manier af.

7.2. Installatie
• Het automatische regelsysteem HiControl 1 moet alleen rechtop worden geïnstal-

leerd door de aanzuiging rechtstreeks aan te sluiten op de afvoer van de pomp.
• Omdat het automatische regelsysteem voorzien is van een geïntegreerde terugs-

lagklep, raden wij het ten sterkste af om deze in een leidingsysteem te installeren 
dat al een terugslagklep heeft.

7.3. Hydraulische aansluiting
• Wij raden aan om de afsluiters aan de zuig- en perszijde van de pomp te installeren.
• De doorsnede van de leiding moet gelijk of groter zijn dan de diameter van de zui-

gaansluiting op de behuizing van de pomp.
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• Een terugslagklep kan op het drukstuk worden geïnstalleerd om de pomp te 
beschermen tegen waterslag.

• Voor een directe aansluiting op een openbaar waterleidingnet moet de zuigleiding 
ook uitgerust zijn met een keerklep en een beveiligingsklep.

• Voor een indirecte aansluiting via een tank moet de afzuigleiding uitgerust zijn 
met een zuigzeef om eventuele onzuiverheden buiten de pomp te houden, en een 
terugslagklep.

7.4. Elektrische aansluiting

WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schok! 
Gevaren verbonden aan het gebruik van elektrische energie dienen te worden ver-
meden.
• Alle onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerde elektricien.
• Voordat er een elektrische aansluiting wordt gemaakt, moet de spanning van de 
pomp worden gehaald en beveiligd worden tegen onbevoegde herinschakeling.
• Om een veilige installatie en werking te garanderen, moet het systeem correct 
worden geaard met de aardterminals van de spanningsvoorziening.

• Controleer of de voedingsspanning ~220/240 V is. Draai 4 schroeven van de 
afdekking van de klemmenkast los om toegang te krijgen tot de klemmenstrook.

• De HiControl 1 kan ook worden gebruikt met 3-fase- of 1-fase-pompen met een 
stroom van meer dan 10 A, via een relaisschakelaar (minimum contactcapaciteit = 
4 kW, 220 V spoel).

• Gebruik een stevige kabel die uitgerust is met een mannelijke aansluiting of een 
hoofdstroomschakelaar om de HiControl 1 op de pomp aan te sluiten.

• De aansluitkabel moet zo worden gelegd, dat deze nooit in aanraking komt met 
de hoofdleiding en/of de behuizing van de pomp of motor.

• De pomp/het systeem moet conform de lokale voorschriften worden geaard.  
Een lekstroom-veiligheidsschakelaar kan worden gebruikt voor extra beveiliging.

• Schroef de kap van de klemmenkast los.
• Verwijder de kap.
• Plaats de elektrische aansluitingen zoals weergegeven in het aansluitschema  

(afb. 6a en 6b). 
6a: 1-fase-pompaansluiting 
6b: 3-fase-pompaansluiting

• Plaats de kap terug op de klemmenkast.
• Schroef de kap stevig vast op de klemmenkast.

8 Inbedrijfname

8.1. Vullen

VOORZICHTIG! Mogelijke beschadiging van de pomp! 
Laat de pomp nooit zonder vloeistof lopen.
De installatie moet worden gevuld voordat de pomp wordt opgestart.

• Koppel de HiControl 1 aan een elektriciteitsnet; het indicatorlampje (POWER) 
brandt.
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• Houd de knop (RESET) ingedrukt terwijl de pomp wordt gevuld.
• Controleer of de pomp correct werd gevuld en draai daarna een van de kranen in 

het systeem gedeeltelijk open.
• De pompeenheid start automatisch en na 20-25 seconden zou de druk van de 

manometer dicht bij de maximale pompwaarde moeten liggen. Het indicatorlamp-
je (ON) blijft branden terwijl de pomp werkt.

• Draai de kraan dicht. Na 4-5 seconden stopt de pomp, maar het indicatorlampje 
(POWER) blijft branden. Als er bij deze procedure onregelmatigheden optreden, 
komt dat doordat de pomp niet voldoende is gevuld.

De HiControl 1 is uitgerust met een systeem dat de pomp automatisch reset. Dat 
systeem start een reeks automatische herinschakelingen als het toestel een fout 
heeft ontdekt en probeert zo het bedrijf te hervatten zonder dat er manueel op de 
knop (RESET) moet worden gedrukt.

Het systeem werkt als volgt: het toestel ontdekt een fout; als deze toestand  
5 minuten wordt behouden, start de installatie een reset van 25 seconden om de 
pomp te proberen te vullen. Bij een succesvolle poging verdwijnt de fout en kan de 
pomp opnieuw werken. Als de fout nog steeds aanwezig is, probeert de installatie 
het 30 seconden later nog eens, en nog eens opnieuw elke 30 minuten, 24 uur 
lang.

Als na al deze pogingen de fout blijft optreden, zal het systeem in deze toestand 
blijven tot het probleem door handmatig ingrijpen wordt opgelost.

8.2. Starten

WAARSCHUWING!  
De installatie moet zodanig worden ontworpen dat niemand gewond kan raken als 
er vloeistof zou ontsnappen.

9 Onderhoud
Alle onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door 
bevoegd en gekwalificeerd personeel.

WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schok! 
Gevaren verbonden aan het gebruik van elektrische energie dienen te worden ver-
meden.
Voordat er andere elektrische werkzaamheden worden uitgevoerd, moet de span-
ning van de pomp worden gehaald en beveiligd worden tegen onbevoegde herin-
schakeling.

Geen speciaal onderhoud vereist tijdens bedrijf.

Houd de pomp perfect schoon.

Als de pomp langdurig niet wordt gebruikt of als het vriest, moet deze geleegd 
worden om beschadigingen te voorkomen: de pomp volledig leegmaken, uitspoe-
len met proper water en op een droge plaats opslaan.
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10 Storingen, oorzaken en oplossingen
WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schok! 
Gevaren verbonden aan het gebruik van elektrische energie dienen te worden ver-
meden.
Voordat er andere elektrische werkzaamheden worden uitgevoerd, moeten de 
pomp en toebehoren van de spanning worden gehaald en beveiligd worden tegen 
onbevoegde herinschakeling.

WAARSCHUWING! Risico op verbranding! 
Bij een hoge watertemperatuur en een hoge systeemdruk moeten de afsluitklep-
pen vóór en na de pomp worden gesloten. Laat de pomp eerst afkoelen.

Storingen Oorzaken Oplossingen

De pomp stopt niet Waterverlies van meer dan 3 l/min 
aan het leidingsysteem

Controleer de installatie, kranen, toi-
letten, enz.

Fout printplaat Fout printplaat: 
vervang de printplaat

Verkeerde elektrische aansluiting Controleer de aansluitingen a.d.h.v. de 
schema´s in afb. 5 en 6

Pomp niet correct aangepast Pas het bedrijfspunt van de pomp 
zodanig aan dat deze niet te dicht bij 
de drempelwaarden voor het resetten 
en stoppen komt die door het automa-
tisch regelsysteem zijn ingesteld, d.i. 
1,5 bar en 95 l/h

Het regelsysteem is niet geschikt 
voor dit type pomp

De pomp start niet De pomp werd niet gevuld met 
water

De bescherming tegen droogloop 
begint te werken en de LED (STORING) 
brandt: vul de leiding door het water 
uit het systeem te halen en een kraan 
op hetzelfde niveau als de HiControl 1 
open te draaien zodat de druk in 
de waterkolom daaronder daalt, en 
controleer door manueel op de knop 
(RESET) te drukken.

Onvoldoende water Het veiligheidssysteem is geactiveerd 
en het indicatorlampje (FAILURE) 
brandt. Controleer de voedingsspan-
ning en start de pomp manueel met de 
knop (RESET)

Pomp geblokkeerd Indicatorlampje (FAILURE) brandt. Het 
veiligheidssysteem werd geactiveerd. 
Als de knop (RESET) is ingedrukt, 
brandt het indicatorlampje (ON), maar 
de pomp start niet. Contacteer de 
technische dienst
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Fout printplaat Schakel de elektrische stroomschake-
laar aan en uit. De pomp zou moeten 
starten. Indien niet, vervang de print-
plaat

Geen stroomtoevoer Controleer of het type toevoer correct 
is – het indicatorlampje (POWER) zou 
moeten branden.

Onvoldoende pompdruk Het veiligheidssyteem is ingeschakeld, 
het indicatorlampje (FAILURE) brandt

Er bevindt zich lucht in de zui-
gaansluiting van de pomp.

De manometer toont een druk lager 
dan de nominale waarde, of constante 
schommelingen. Het veiligheids-
systeem wordt geactiveerd en stopt 
de pomp, en het indicatorlampje 
(FAILURE) brandt. Controleer of de 
zuigleidingsaansluiting en afdichtingen 
luchtdicht zijn

De pomp start en 
stopt de hele tijd

Lekken in het systeem Controleer kranen of spoelbakken van 
toiletten op lekkage, en herstel de 
lekken

De pomp wisselt 
constant aan en uit

Pomp niet correct aangepast Pas het bedrijfspunt van de pomp aan. 
De pomp mag niet voortdurend dicht 
bij de herinschakelvoorwaarde van 
1,5 bar en/of de stopvoorwaarde van 
95 l/h werken

Het regelsysteem is niet geschikt 
voor dit type pomp

Neem contact op met de servicedienst van Wilo, indien u de storing 
niet kunt oplossen.

11 Reserveonderdelen

Alle reserveonderdelen moeten rechtstreeks via de Wilo-servicedienst worden 
besteld.
Om fouten te voorkomen, moet u bij een bestelling altijd de gegevens van het 
typeplaatje van de pomp vermelden.
De catalogus met reserveonderdelen is verkrijgbaar via: www.wilo.com.
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12 Afvoer
Uw apparaat bevat waardevolle materialen die kunnen worden gerecycled. Voer 
uw apparaat via een verzamelcentrum van uw stad of gemeente af.

Onderworpen aan technische wijzigingen.
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Dortmund, 

et aux législations nationales les transposant,

EN 60730-2-6

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

Nous, fabricant, déclarons que les produits 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,

_ Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
_ Low voltage 2006/95/EC
_ Basse tension 2006/95/CE

_ Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2004/108/EG
_ Electromagnetic compatibility 2004/108/EC
_ Compabilité électromagnétique 2004/108/CE

_ Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe-Richtlinie 2011/65/EU      
_ Restriction of the use of certain hazardous substances 2011/65/EU 
_ Limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses 2011/65/UE

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE CE

Als Hersteller erklären wir hiermit, dass die Produkten der Baureihe
We, the manufacturer, declare that the products of the series
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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)

H. HERCHENHEIN
Group Quality Manager

Wilo-HiControl 1

N°2117939.01
(CE-A-S n°4194275)

and with the relevant national legislation,

Digital unterschrieben 
von 
holger.herchenhein@wi
lo.com 
Datum: 2015.01.12 
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(BG) - български език (CS) - Čeština
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ EO ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

както и на хармонизираните европейски стандарти, упоменати на 
предишната страница.

a rovněž splňují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na předcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - Ελληνικά
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EK

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

και επίσης με τα εξής εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται 
στην προηγούμενη σελίδα.

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD 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 (HR) - Hrvatski
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

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

i usklađenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.

(HU) - Magyar (IT) - Italiano
EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

valamint az előző oldalon szereplő, harmonizált európai szabványoknak. E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate 
a pagina precedente.

(LT) - Lietuvių kalba (LV) - Latviešu valoda
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU

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

un saskaņotajiem Eiropas standartiem, kas minēti iepriekšējā lappusē.

(MT) - Malti (NL) - Nederlands
DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

kif ukoll man-normi Ewropej armoniżżati li jsegwu imsemmija fil-paġna 
preċedenti.

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

F_GQ_013-05

WILO SE jiddikjara li l-prodotti speċifikati f’din id-dikjarazzjoni huma konformi 
mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-leġislazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom:

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:

Vultaġġ Baxx 2006/95/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2004/108/KE ; 
Restrizzjoni tal-użu ta 'ċerti sustanzi perikolużi 2011/65/UE

Laagspannings 2006/95/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2004/108/EG 
; Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen 2011/65/EU

WILO SE декларират, че продуктите посочени в настоящата декларация 
съответстват на разпоредбите на следните европейски директиви и 
приелите ги национални законодателства:

Matala Jännite 2006/95/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 
2004/108/EY ; Käytön rajoittaminen tiettyjen vaarallisten aineiden 
2011/65/EU

Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2004/108/EZ ; Ograničenju uporabe određenih opasnih tvari 
2011/65/EU

Lavspændings 2006/95/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF ; 
Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer 2011/65/EU

Χαμηλής Tάσης 2006/95/ΕΚ ; Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/ΕΚ 
; Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών 2011/65/ΕΕ

Hиско Hапрежение 2006/95/ЕО ; Електромагнитна съвместимост 
2004/108/ЕО ; Ограничение на употребата на определени опасни 
вещества 2011/65/ЕС

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
ustanovením níže uvedených evropských směrnic a národním právním 
předpisům, které je přejímají:

Nízké Napětí 2006/95/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2004/108/ES ; 
Omezení používání určitých nebezpečných látek 2011/65/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:

Baja Tensión 2006/95/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE ; 
Restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas 2011/65/UE

Madalpingeseadmed 2006/95/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2004/108/EÜ 
; Kasutamise piiramine teatavate ohtlike ainete 2011/65/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 δηλώνει ότι τα προϊόντα που ορίζονται στην παρούσα ευρωπαϊκά 
δήλωση είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω οδηγιών και τις εθνικές 
νομοθεσίες στις οποίες έχει μεταφερθεί:

Žema įtampa 2006/95/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2004/108/EB ; 
Apribojimų dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo 2011/65/EU

Zemsprieguma 2006/95/EK ; Elektromagnētiskās Saderības 2004/108/EK ; 
Izmantošanas ierobežošanu dažu bīstamu vielu 2011/65/EU

Alacsony Feszültségű 2006/95/EK ; Elektromágneses összeférhetőségre 
2004/108/EK ; Korlátozása az egyes veszélyes anyagok 2011/65/EU

Bassa Tensione 2006/95/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE ; 
Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose 2011/65/UE

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következő európai irányelvek előírásainak, valamint 
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

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

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljedećim prihvaćenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka šių 
Europos direktyvų ir jas perkeliančių nacionalinių įstatymų nuostatus:

WILO SEdeklarē, ka izstrādājumi, kas ir nosaukti šajā deklarācijā, atbilst šeit 
uzskaitīto Eiropas direktīvu nosacījumiem, kā arī atsevišķu valstu likumiem, 
kuros tie ir ietverti:



(NO) - Norsk (PL) - Polski
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side. oraz z nastepującymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi na 
poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Română
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE

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

şi, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedentă.

(RU) - русский язык (SK) - Slovenčina
Декларация о соответствии Европейским нормам ES VYHLÁSENIE O ZHODE

и гармонизированным европейским стандартам, упомянутым на 
предыдущей странице.

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

(SL) - Slovenščina (SV) - Svenska
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani. Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska standarder 
som nämnts på den föregående sidan.

(TR) - Türkçe
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

ve önceki sayfada belirtilen uyumlaştrlmş Avrupa standartlarna.

F_GQ_013-05

EG–Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk 
kompatibilitet 2004/108/EG ; Begrensning av bruk av visse farlige stoffer 
2011/65/EU

Baixa Voltagem 2006/95/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE 
; Restrição do uso de determinadas substâncias perigosas 2011/65/UE

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin aşağdaki Avrupa yönetmeliklerine ve 
ulusal kanunlara uygun olduğunu beyan etmektedir:

Nizka Napetost 2006/95/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2004/108/ES ; 
O omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi 2011/65/EU

Niskich Napięć 2006/95/WE ; Kompatybilności Elektromagnetycznej 
2004/108/WE ; Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji 2011/65/UE

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

WILO SE oświadcza, że produkty wymienione w niniejszej deklaracji są 
zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw europejskich i 
transponującymi 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 declară că produsele citate în prezenta declaraţie sunt conforme cu 
dispoziţiile directivelor europene următoare şi cu legislaţiile naţionale care le 
transpun :

Lågspännings 2006/95/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG ; 
Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen 2011/65/EU

Joasă Tensiune 2006/95/CE ; Compatibilitate Electromagnetică 2004/108/CE ; 
Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase 2011/65/UE

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

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

WILO SE заявляет, что продукты, перечисленные в данной декларации  о 
соответствии,  отвечают следующим европейским директивам и 
национальным предписаниям:

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

Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2004/95/ЕС ; Директива 
ЕС по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС ; Ограничение 
использования некоторых опасных веществ 2011/65/EU

Nízkonapäťové zariadenia 2006/95/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2004/108/ES ; Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok 
2011/65/EÚ

Alçak Gerilim Yönetmeliği 2006/95/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk 
Yönetmeliği 2004/108/AT ; Belirli tehlikeli maddelerin 2011/65/EU bir 
kullanmn snrlandran





Wilo – International (Subsidiaries)

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

Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
chris.dayton@wilo.com.au

Austria 
WILO Pumpen  
Österreich GmbH 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
office@wilo.at

Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1014 Baku 
T +994 12 5962372 
info@wilo.az

Belarus 
WILO Bel OOO 
220035 Minsk 
T +375 17 2535363 
wilo@wilo.by

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

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

Brazil 
WILO Brasil Ltda 
Jundiaí – São Paulo – Brasil   
ZIPCode:13.213-105 
T + 55 11 2923 (WILO) 9456 
wilo@wilo-brasil.com.br

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

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

Croatia 
WiloHrvatskad.o.o. 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
wilo-hrvatska@wilo.hr

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

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

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
info@wilo.ee

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

France 
WILOS.A.S. 
78390Boisd‘Arcy 
T +33 1 30050930 
info@wilo.fr

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

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

Hungary 
WILOMagyarországKft 
2045Törökbálint 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
wilo@wilo.hu

India 
WILOIndiaMatherandPlatt
PumpsLtd. 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
services@matherplatt.com

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

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

Italy 
WILOItalias.r.l. 
20068PeschieraBorromeo
 (Milano) 
T +39 25538351 
wilo.italia@wilo.it

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

Korea 
WILOPumpsLtd. 
618-220Gangseo,Busan 
T +82 51 950 8000 
wilo@wilo.co.kr

Latvia 
WILOBalticSIA 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
info@wilo.lv

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
Jdeideh12022030 
Lebanon 
T +961 1 888910 
info@wilo.com.lb

Lithuania 
WILOLietuvaUAB 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
mail@wilo.lt

Morocco 
WILO MAROC SARL 
20600 CASABLANCA 
T + 212 (0) 5 22 66 09 
24/28 
contact@wilo.ma

The Netherlands 
WILONederlandb.v. 
1551NAWestzaan 
T +31 88 9456 000 
info@wilo.nl

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

Poland 
WILOPolskaSp.z.o.o. 
05-506Lesznowola 
T +48 22 7026161 
wilo@wilo.pl

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

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

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

Saudi Arabia 
WILOME-Riyadh 
Riyadh11465 
T +966 1 4624430 
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro 
WILOBeogradd.o.o. 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
office@wilo.rs

Slovakia 
WILOCSs.r.o.,org.Zložka 
83106Bratislava 
T +421 2 33014511 
info@wilo.sk

Slovenia 
WILOAdriaticd.o.o. 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
wilo.adriatic@wilo.si

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

Spain 
WILOIbéricaS.A. 
28806AlcaládeHenares
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
wilo.iberica@wilo.es

Sweden 
WILOSverigeAB 
35246 Växjö 
T +46 470 727600 
wilo@wilo.se

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

Taiwan 
WILOTaiwanCompanyLtd. 
SanchongDist.,NewTaipei
City 24159 
T +886 2 2999 8676 
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
San.veTic.A.S¸. 
34956İstanbul 
T +90 216 2509400 
wilo@wilo.com.tr

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

United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
JebelAliFreeZone–South 
PO Box 262720 Dubai 
T +971 4 880 91 77 
info@wilo.ae

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
info@wilo-usa.com

Vietnam 
WILOVietnamCoLtd. 
HoChiMinhCity,Vietnam 
T +84 8 38109975 
nkminh@wilo.vn
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D-44263 Dortmund
Germany
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