
4 216 347-Ed.04 / 2016-10-Wilo

Wilo-HiControl 1 

Pioneering for You

pt  Manual de Instalação e funcionamento
el 	 Οδηγίες	εγκατάστασης	και	λειτουργίας
sv  Monterings- och skötselanvisning
pl 	 Instrukcja	montażu	i	obsługi

bg 	 Инструкция	за	монтаж	и	експлоатация
ro 	 Instrucţiuni	de	montaj	şi	exploatare
uk 	 Iнструкція	з	монтажу	та	експлуатації
zh 	 安装及操作说明



Fig.  1

2

1x220-240 V

ou/or

max. 12 m

1x220-240 V



Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 5

3

69

59

39,2 50,7 84,9 115,3

141,4

16
1,

7

53 35 11
0,

3

17
4,

8

1 6

54

3

2



4

Fig. 6a Fig. 6b

Fig. 7 Fig. 8

3~380-400V

Contactor

M
V
U

N
L1

U-V:200-240~

200-240~
50-60 Hz

50/60 Hz
10A MAX

50-60 Hz

L1 L2 L3 N

V
U

N
L1

200-240V
50-60 Hz

M
1~

max.65

10
5±

5

12
0±

5

16
20

±5

LI
N

E 
   

 H
AR

D
   

  H
07

RN
-F

max.65

51
5±

5

50
0±

5

10
5±

5

12
0±

5

(2
4.

6)
53

.5

49

(2
6.

5)

14

(8
0)

(2
9.

5)

LI
N

E 
   

 H
AR

D
   

  H
07

RN
-F

 

38.7



Svenska

1 Allmän information

1.1. Om anvisningen
Språket i originalskötselanvisningen är engelska. Alla andra språk i denna anvisning 
är översättningar av originalet.
Monterings- och skötselanvisningen är en del av produkten. Den ska alltid finnas 
tillgänglig i närheten av produkten. Att dessa anvisningar följs noggrant är en för-
utsättning för riktig användning och drift av produkten.
Monterings- och skötselanvisningen motsvarar produktens utförande och de 
säkerhetsstandarder som gäller vid tidpunkten för tryckning.
EG-försäkran om överensstämmelse:
En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse medföljer skötselanvisningen.
Denna försäkran förlorar sin giltighet om tekniska ändringar utförs på angivna 
konstruktioner utan att det godkänts.

2 Säkerhet

I de här anvisningarna finns viktig information för installation, drift och underhåll 
av produkten. Installatören och ansvarig fackpersonal/driftansvarig person måste 
därför läsa igenom anvisningarna före installation och idrifttagning.
Förutom de allmänna säkerhetsföreskrifterna i säkerhetsavsnittet måste de sär-
skilda säkerhetsinstruktionerna i de följande avsnitten märkta med varningssym-
boler följas.

2.1. Symboler och varningsord som används i skötselanvisningen

Symboler:

Allmän varningssymbol

Fara på grund av elektrisk spänning

NOTERA

Varningstext:

FARA! 
Situation med överhängande fara. 
Kan leda till svåra skador eller livsfara om situationen inte undviks.

VARNING! 
Risk för (svåra) skador. ”Varning” innebär att (svåra) personskador kan inträffa om 
säkerhetsanvisningarna inte följs.

OBSERVERA! 
Risk för skador på produkten/installationen. ”Observera” innebär att produktska-
dor kan inträffa om säkerhetsanvisningarna inte följs.
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NOTERA! Praktiska anvisningar om hantering av produkten. Gör användaren upp-
märksam på eventuella svårigheter.

Information som visas direkt på produkten, som t.ex.:
• rotationsriktningspil
• märkningar som anger anslutningar
• typskylt
• varningsdekaler

måste följas och bevaras i läsbart skick.

2.2. Personalkompetens
Personal som sköter installation, manövrering och underhåll ska vara kvalificerade 
att utföra detta arbete. Personalens ansvarsområden, uppdragsbeskrivning och 
övervakning ska säkerställas av driftansvarig. Personal som inte har de erforderliga 
kunskaperna måste utbildas. Detta kan vid behov genomföras av produkttillverka-
ren på uppdrag av driftansvarig.

2.3. Risker med att inte följa säkerhetsföreskrifterna
Om säkerhetsanvisningarna inte följs kan det leda till skador på personer, miljön 
eller produkten/anläggningen. Vid försummelse av säkerhetsanvisningarna ogil-
tigförklaras alla skadeståndsanspråk. I detalj kan försummelse av säkerhetsanvis-
ningarna innebära följande risker:

• personskador på grund av elektriska, mekaniska eller bakteriologiska orsaker
• miljöskador på grund av läckage av farliga ämnen
• materiella skador
• fel i viktiga produkt- eller anläggningsfunktioner
• fel i föreskrivna underhålls- och reparationsmetoder

2.4. Arbeta säkerhetsmedvetet
Observera arbetarskyddsföreskrifterna.
Risker till följd av elektricitet måste uteslutas. Lokala direktiv och allmänna stan-
darder (t.ex. IEC, VDE etc.) samt föreskrifter från lokala energiförsörjningsföretag 
måste iakttas.

2.5. Säkerhetsföreskrifter för driftansvarig
Utrustningen får inte användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, 
sensorisk eller mental förmåga. Detta gäller även personer som saknar erfarenhet 
av denna utrustning eller inte vet hur den fungerar. I sådana fall ska handhavandet 
ske under överseende av en person som ansvarar för säkerheten och som kan ge 
instruktioner om hur utrustningen fungerar.
Se till att inga barn leker med utrustningen.

• Om varma eller kalla komponenter på produkten/anläggningen leder till risker 
måste dessa på plats skyddas mot beröring.

• Beröringsskydd för rörliga komponenter (t.ex. koppling) får inte tas bort medan 
produkten är i drift.

• Läckage (t.ex. från axeltätning) av farliga medier (t.ex. explosiva, giftiga, varma) 
måste avledas så att inga faror uppstår för personer eller miljön. Nationella lagar 
måste följas.
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• Risker till följd av elektricitet måste uteslutas. Lokala direktiv och allmänna stan-
darder (t.ex. IEC, VDE etc.) samt föreskrifter från lokala energiförsörjningsföretag 
måste iakttas.

2.6. Säkerhetsinformation för installations- och underhållsarbeten
Den driftansvarige ska se till att installation och underhåll utförs av auktoriserad 
och kvalificerad personal som noggrant studerat skötselanvisningen. Arbeten på 
produkten/anläggningen får endast utföras under driftstopp. De tillvägagångs-
sätt för urdrifttagning av produkten/anläggningen som beskrivs i monterings- och 
skötselanvisningen måste följas.
Omedelbart när arbetena har avslutats måste alla säkerhets- och skyddsanord-
ningar monteras eller tas i funktion igen.

2.7. Egenmäktig förändring av produkt och reservdelstillverkning
Egenmäktig förändring av produkt och reservdelstillverkning leder till att produk-
tens/personalens säkerhet utsätts för risk och tillverkarens säkerhetsförsäkringar 
upphör att gälla. Ändringar i produkten får endast utföras med tillverkarens med-
givande.
För säkerhetens skull ska endast originalreservdelar som är godkända av tillver-
karen användas. Användning av andra delar innebär att vi fritas från allt ansvar för 
vad detta kan medföra.

2.8. Otillåtna driftsätt/användningssätt
Produktens driftsäkerhet kan endast garanteras om den används enligt avsnitt 4 i 
monterings- och skötselanvisningen. De gränsvärden som anges i katalogen eller 
databladet får aldrig varken över- eller underskridas.
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3 Transport och tillfällig lagring

När du tar emot utrustningen måste du kontrollera att det inte har uppstått några 
skador under transporten. Om du upptäcker några defekter ska du kontakta spe-
ditören och följa den erforderliga proceduren inom den angivna tidsramen.

OBSERVERA! Förvaringsmiljön kan orsaka skador!
Om utrustningen ska installeras vid ett senare tillfälle, ska du förvara den på en 
torr plats och skydda den från stötar och annan yttre påverkan (fukt, frost etc.).

4 Användning

Ett automatiskt reglersystem för pumpar konstruerade för pumpning och tryck-
stegring av rent vatten eller lätt förorenat vatten för bostäder och jordbruk.
Vattenförsörjning från brunn, cistern, andra stillastående vatten, kommunalt vat-
ten etc. för konstbevattning, vattenspridare tryckstegring etc.

NOTERA! Den högst belägna förbrukaren ska inte ligga mer än ~12 m ovanför 
HiControl 1 (fig. 1).

5 Produktinformation

5.1. Tekniska data

Hydrauldata
Maximalt driftstryck 10 bar
Hydraulisk anslutningsdiameter 1" hane, skruvad (DN25)
Kopplingspunkternas läge I rad
Temperaturområde
Min/max flödestemperatur +5 °C/+60 °C
Min/max omgivningstemperatur +5 °C/+60 °C
Eldata
Kapslingsklass IP 65
Max. strömstyrka 10 A
Frekvens 50/60 Hz
Spänning ~220/240 V
Märkström 1,9 A
Arbetsdata
Trycktröskel under vilken pumpen 
startar om. 1, 5 bar

Flödeshastighetströskel under vilken 
pumpen stannar. 95 l/h
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5.2. Måttritning
Fig. 2: Sidovy – manometersidan
Fig. 3: Vy framifrån
Fig. 4: Vy uppifrån

5.3. Produktbeskrivning (fig. 5)
1 –    Tryckanslutning, 1"
2 –    Indikatorlampa ”Kapacitet på”
3 –    Indikatorlampa ”Säkerhetssystem aktiverat”
4 –    Indikatorlampa ”Pumpdrift”
5 –    RESET-knapp
6 –    Anslutningskablar med versionsberoende kabeländar (fig. 7 eller 8)

Fig. 7:  Nätkabel 
(HiControl utförande 1-ARS)

Fig. 8:  Nätkabel med jordad honkontakt 
(HiControl utförande 1-EK)

5.4. Leveransomfattning
HiControl 1

• HiControl 1 automatiskt pumpreglersystem, ingen sladd
• Påse innehållande två kabelförskruvningar
• Instruktionsmanual

HiControl 1-EK
• HiControl 1-EK automatiskt pumpreglersystem, nätkabel med jordad honkontakt
• Påse innehållande två kabelförskruvningar
• Instruktionsmanual

HiControl 1-ARS
• HiControl 1-ARS automatiskt pumpreglersystem, nätkabel med stickkontakt typ I 

(Australien)
• Påse innehållande två kabelförskruvningar
• Instruktionsmanual

6 Beskrivning och funktion
• Det automatiska pumpreglersystemet HiControl 1 är en enhet som skyddar pum-

pen vid torrkörning. Den reglerar även start och stopp för pumpen på grundval av 
anläggningens tryck-/flödesvillkor.

• Om ett tappställe slås på sjunker trycket i anläggningen, och pumpen börjar ome-
delbart arbeta på fabriksinställningen 1,5 bar. Pumpen fortsätter att arbeta så 
länge som det föreligger ett minimiflöde (> 95 l/h) i rören. Då tappstället stängs 
av stannar pumpen automatiskt efter 10 sekunders fördröjning.

• Reglersystemet för automatisk pump skyddar pumpen vid torrkörning. Motorn 
stannar efter 30 sekunder. Att motorn har stannat visas genom att den röda indi-
katorlampan tänds. Tryck på knappen RESET för att starta om pumpen.
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• Pumpen stoppas när ett flöde < 95 l/h detekteras och startas om då trycktröskeln 
på 1,5 bar har uppnåtts. Torrkörningsfel hanteras med automatiska omstarter var 
30:e minut under 24 timmar.

• Pumpen kan drivas manuellt genom att man håller ned knappen på framsidan (håll 
ned denna knapp under primning). Det fabriksinställda tillkopplingstrycket säker-
ställer korrekt drift upp till högst 10 meter från höjden av det högsta tappstället 
ovanför reglersystemet.

• Den elektroniska styrningen reglerar när pumpen ska starta och stanna, i stället 
för att kranar eller ventiler i anläggningen ska öppnas och stängas. Ett utmärkan-
de drag hos denna produkt är förmågan att upprätthålla tryck i vattenrörlednin-
gen medan tappställena är avstängda.

7 Installation och elektrisk anslutning
Alla installations- och elarbeten måste utföras av behörig och kvalificerad per-
sonal och i enlighet med gällande regler och föreskrifter.

VARNING! Risk för kroppsskada!
Gällande föreskrifter för förebyggande av olyckor måste följas.

VARNING! Risk för elstöt!
Risker till följd av elektricitet måste uteslutas.

7.1. Vid mottagande av produkten
• Packa upp det automatiska reglersystemet och återvinn eller kassera emballaget 

på ett miljövänligt sätt.

7.2. Installation
• Det automatiska reglersystemet HiControl 1 måste alltid installeras helt upprätt 

genom direkt anslutning av uppsugningen till pumpens utlopp.
• Eftersom det automatiska reglersystemet är försett med en integrerad backventil 

avråder vi bestämt från att installera det i ett nätverk som redan har en backven-
til.

7.3. Hydraulisk anslutning
• Vi rekommenderar att avstängningsspjäll installeras på pumpens sugsida och 

sluttrycksida.
• Rörets tvärsnitt måste vara minst lika stort som diametern av sugstutsen på 

pumphuset.
• En backventil kan placeras vid tryckanslutningen för att skydda pumpen mot vat-

tenslag.
• Om sugledningen är direkt ansluten till det allmänna tappvattennätet måste den 

förses med en backventil och en avstängningsventil.
• Om sugledningen är indirekt ansluten via en tank måste den förses med en sugsil 

så att inga föroreningar tränger in i pumpen, samt en backventil.
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7.4. Elektrisk anslutning

VARNING! Risk för elstöt! 
Risker till följd av elektricitet måste uteslutas.
• Elarbeten får bara utföras av kvalificerade elektriker.
• Innan elektricitet ansluts måste spänningen kopplas bort från pumpen och pum-
pen måste skyddas så att den inte sätts på av misstag.
• Anläggningen måste vara korrekt jordad till spänningsförsörjningens jordanslut-
ningar för att installationen och driften ska vara säker.

• Kontrollera att försörjningsspänningen är ~220/240 V. För att komma åt uttagslis-
ten skruvar du loss de 4 skruvarna från kopplingsboxens kåpa.

• HiControl 1 kan även användas med 3-fas- eller enfaspumpar med en strömstyrka 
på mer än 10 A, med användande av en reläomkopplare (lägsta kontaktkapacitet 
= 4 kW, 220 volt spole).

• Använd en kraftig kabel, försedd med en hankontakt eller en huvudströmbrytare, 
för att ansluta HiControl 1 till pumpen.

• Anslutningskabeln måste dras så att den aldrig kommer i kontakt med huvudrör-
ledningen och/eller pumphuset eller motorhuset.

• Pumpen/anläggningen måste jordas i enlighet med lokala föreskrifter. En jordfels-
brytare med en utlösningsström kan användas för extra skydd.

• Skruva loss kåpan från kopplingsboxen.
• Ta av kåpan.
• Upprätta de elektriska anslutningarna så som visas i kopplingsschemat (fig. 6a 

och 6b). 
6a: Enfas pumpanslutning 
6b: 3-fas pumpanslutning

• Sätt tillbaka kåpan på kopplingsboxen.
• Skruva fast kåpan ordentligt på kopplingsboxen.

8 Idrifttagning

8.1. Påfyllning

OBSERVERA! Risk för skador på pumpen! 
Torrkör aldrig pumpen.
Systemet måste fyllas innan pumpen startas.

• Anslut HiControl 1 till nätet, varvid indikatorlampan POWER tänds.
• Håll ned knappen RESET medan pumpen primas.
• Kontrollera att pumpen är korrekt primad, vrid sedan lätt på en av kranarna i 

anläggningen.
• Pumpenheten startar automatiskt, och efter 20–25 sekunder ska manometer-

trycket ligga nära pumpens maximala värde. Indikatorlampan ON är tänd så länge 
som pumpen arbetar.

• Vrid av kranen. Efter 4–5 sekunder stannar pumpen, men indikatorlampan POWER 
förblir tänd. Alla oregelbundenheter i pumpfunktionen som följer efter dessa steg 
beror på bristfällig primning av pumpen.
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HiControl 1 är utrustad med ett automatiskt pumpåterställningssystem. Detta 
system utför en rad automatiska omstarter då enheten har detekterat ett fel, för 
att försöka återupprätta driften utan att RESET-knappen ska behöva tryckas ned 
manuellt.

Systemet fungerar enligt följande: enheten detekterar ett fel; efter 5 minuter i 
detta tillstånd utför systemet en 25 sekunders återställning för att försöka prima 
pumpen. Om detta försök lyckas försvinner felet och pumpen är klar för drift igen. 
Om felet fortfarande föreligger kommer systemet att försöka igen 30 minuter 
senare, och återigen var 30:e minut under 24 timmar.

Om felet kvarstår efter alla dessa försök kommer systemet att förbli i detta till-
stånd tills problemet har åtgärdats genom manuella ingrepp.

8.2. Start

VARNING!  
Anläggningen måste utformas så att ingen blir skadad om någon vätska tränger ut.

9 Underhåll
Allt underhåll måste utföras av behörig och kvalificerad personal.

VARNING! Risk för elstöt! 
Risker till följd av elektricitet måste uteslutas.
Innan elektriska arbeten utförs måste spänningen kopplas bort från pumpen och 
pumpen måste skyddas så att den inte sätts på av misstag.

Inget särskilt underhåll krävs under drift.

Håll pumpen minutiöst ren.

Om pumpen under en längre tid inte används eller under perioder med köldgrader 
måste den dräneras för att förhindra skada: töm pumpen helt, skölj med rent vat-
ten och förvara den på en torr plats.
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10 Fel, orsaker och åtgärder
VARNING! Risk för elstöt! 
Risker till följd av elektricitet måste uteslutas.
Innan elektriska arbeten utförs måste spänningen kopplas bort från pumpen med 
tillbehör och pumpen måste skyddas så att den inte sätts på av misstag.

VARNING! Skållningsrisk! 
Om vattentemperaturen och anläggningstrycket är höga ska avstängningsskjut-
ventilerna stängas uppströms och nedströms pumpen. Låt först pumpen svalna.

Fel Orsaker Åtgärder

Pumpen stannar inte Vattenförlust på mer än 3 l/min 
i rören.

Underhåll anläggningen, tappställen, 
toaletter etc.

Kretskortsfel Kretskortsfel: 
byt ut kretskortet

Felaktig elektrisk anslutning Kontrollera anslutningarna mot dia-
grammen i fig. 5 och 6

Pumpen felaktigt inställd Ställ in pumpens driftspunkt så att 
pumpen inte arbetar alltför nära de 
återställnings- och stoppvillkor som 
bestäms av det automatiska reglersys-
temet, d.v.s. 1,5 bar och 95 l/h

Reglersystemet är inte lämpat för 
denna typ av pump

Pumpen startar inte Pumpen har inte primats med 
vatten

Torrkörningsskyddet har löst ut och 
lysdioden FEL (FAILURE) har tänts: 
prima röret genom att tömma vatten 
från anläggningen och vrida på kran 
(A) på nivån för HiControl 1 för att 
sänka trycket i vattenpelaren under, 
och kontrollera genom att manuellt 
trycka på ÅTERSTÄLLNINGS-knappen 
(RESET).

Otillräckligt med vatten Säkerhetssystemet har aktiverats och 
indikatorlampan FAILURE har tänts. 
Kontrollera spänningsförsörjningen 
och starta pumpen med den manuella 
RESET-knappen

Pumpen är blockerad Indikatorlampan FAILURE tänds. 
Säkerhetssystemet har aktiverats.  
Då RESET-knappen trycks in tänds 
indikatorlampan ON, men pumpen 
startar inte. Kontakta teknisk support

Kretskortsfel Koppla från och återinkoppla den 
elektriska omkopplaren. Pumpen ska 
starta. Om inte, byt ur kretskortet

Ingen spänningsförsörjning Kontrollera att spänningsförsörjningen 
är korrekt – indikatorlampan POWER 
ska vara tänd
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Otillräckligt pumptryck Säkerhetssystemet har utlöst och indi-
katorlampan FAILURE har tänts

Luft har kommit in genom pum-
pens sugstuts.

Manometern kommer att visa på ett 
tryck lägre än det nominella vär-
det, eller på ständiga fluktuationer. 
Säkerhetssystemet kommer att akti-
veras och stoppa pumpen, och indika-
torlampan FAILURE tänds. Kontrollera 
att uppsugningens röranslutningar och 
tätningar är lufttäta

Pumpen håller på och 
startar och stannar

Läckor i anläggningen Kontrollera om det droppar från tapp-
ställen eller toalettcisterner, och repa-
rera alla läckor

Pumpen skiftar stän-
digt på och av

Pumpen felaktigt inställd Ställ in pumpens driftspunkt. Pumpen 
ska inte arbeta kontinuerligt nära sitt 
omstartsvillkor på 1,5 bar och eller 
stoppvillkor på 95 l/h

Reglersystemet är inte lämpat för 
denna typ av pump

Kontakta Wilos kundtjänst om problemet inte kan lösas.

11 Reservdelar

Alla reservdelar ska beställas direkt från Wilos kundtjänst.
Ange alltid uppgifterna på pumpens typskylt vid beställningar för att undvika 
misstag.
Reservdelskatalogen finns på www.wilo.com.

12 Skrotning
Enheten innehåller värdefulla råmaterial som kan återanvändas. Lämna därför 
enheten till ett återvinningsställe i din stad eller kommun.

Med förbehåll för tekniska ändringar.
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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
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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 
08:20:56 +01'00'



(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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