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Type
(mm) 

A B C D E F G H J K

Helix VE22 PN16/PN25/
PN30 130 296 215 250 300 90 DN50 125 4 x M16

16 x 
Ø14

Helix VE36

PN16 170
or

220
296

240
or

220
250 320 105 DN65 145

4 x M16

PN25/PN30 8 x M16

Helix VE52 PN16/PN25/
PN30

190
or

220
296

266
or

220
250 365 140 DN80 160 8 x M16

Type
(mm) 

A B C D E F G H J K

Helix VE22 PN16/PN25 130 255 215 226 300 90 DN50 125 4 x M16

4 x  
Ø14

Helix VE36

PN16

170 284 240 230 320 105 DN65 145

4 x M16

PN25 8 x M16

Helix VE52 PN16/PN25
190
or

170
310

266
or

240
234 365 140 DN80 160 8 x M16
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Eestikeelne

1. Üldist

 1.1 Käesoleva juhendi kohta
Originaalkasutusjuhend on inglise keeles. Selle 
kasutusjuhendi kõik teised keeled on tõlked ori-
ginaalkeelest.
Paigaldus-ja kasutusjuhend kuulub seadme 
koosseisu. See peab olema igal ajal seadme lähe-
duses kasutusvalmis.
Selle kasutusjuhendi täpne järgimine on toote 
otstarbekohase kasutamise ja õige käsitsemise 
eelduseks.
Paigaldus- ja kasutusjuhend vastab juhendi trü-
kkimineku ajal aktuaalsele seadme konstruktsi-
oonile ja kehtivatele ohutustehnilistele standar-
ditele.
EÜ vastavusdeklaratsioon:
EÜ vastavusdeklaratsiooni eksemplar on selle 
kasutusjuhendi osaks.
Seal nimetatud mudelite meiega kooskõlastamata 
tehniliste muutuste korral kaotab see avaldus 
kehtivuse.

2. Ohutus
Selles kasutusjuhendis on esitatud peamised juhi-
sed, mida paigaldamisel, kasutamisel ja hooldu-
sel tuleb järgida. Seetõttu peab paigaldaja ning 
volitatud tehniline personal/käitaja kasutusjuhendi 
enne paigaldamist ja kasutuselevõttu kindlasti läbi 
lugema.
Järgida tuleb mitte ainult käesolevas ohutuse pea-
tükis esitatud üldisi ohutusnõudeid, vaid ka järg-
nevates peatükkides esinevaid spetsiaalseid ohu-
tusjuhiseid.

 2.1 Juhiste tähistamine kasutusjuhendis 

 Sümbolid

Üldine hoiatus

Elektrioht

Nõuanne

  Märgusõnad:

OHT! Eriti ohtlik olukord. Eiramine võib põh-
justada surma või üliraskeid vigastusi.

HOIATUS! Kasutaja võib (raskelt) viga saada. 
‘Hoiatus’ tähendab seda, et juhise eiramine võib 
põhjustada (raskeid) inimvigastusi.

ETTEVAATUST! Toote/seadme kahjustamise oht. 
‘Ettevaatust’ tähendab, et nõuande eiramise tag-
ajärjeks võib olla toote kahjustamine.

NÕUANNE: Kasulik nõuanne toote käsitsemiseks. 
Juhib tähelepanu võimalikele raskustele.
Otse tootele paigaldatud juhiseid, nagu nt

• pöörlemise/voolusuuna nool,
• iühenduste tunnused,
• nimesilt,
• hoiatuskleepsud,
 tuleb kindlasti järgida ja täielikult loetavatena 

hoida.

 2.2 Töötajate kvalifikatsioon
Seadet võib paigaldada, kasutada ja hooldada 
personal, kellel on nendele töödele vastav kvali-
fikatsioon. Käitaja peab määrama personali vas-
tutusala, volitused ja tagama kontrollimise. Kui 
personali teadmised ei vasta vajalikule tasemele, 
tuleb personali koolitada ja juhendada. Koolitust 
ja juhendamist võib seadme käitaja tellida vajadu-
sel seadme tootjalt.

 2.3 Ohud, kui ohutusjuhiseid ei järgita
Ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada inimeste, 
keskkonna ja toote/seadme jaoks ohtliku olu-
korra. Ohutusnõuete mittetäitmise tagajärjeks 
võib olla igasuguste kahjutasunõuete õigusest 
ilmajäämine.
Konkreetselt võivad mittejärgimisega kaasneda 
nt järgmised ohud:

• elektriliste, mehaaniliste ja bakterioloogiliste 
mõjutuste tagajärjel tulenevad ohud inimestele,

• oht keskkonnale ohtlike ainete lekkimise tõttu,
• materiaalne kahju,
• rikked toote/seadme oluliste funktsioonide üle-

sütlemine,
• ettenähtud hooldus- ja remonttööde ärajäämine.

 2.4 Ohuteadlik tööviis
Selles kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid, keh-
tivaid riiklikke õnnetusjuhtumite vältimise eeskirju 
ning olemasolevaid ettevõttesiseseid töö-, kasu-
tus- ja ohutuseeskirju tuleb järgida.

 2.5 Ohutusjuhised seadme kasutajale
See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks ini-
meste (sh laste) poolt, kelle füüsilised, sensoor-
sed või vaimsed võimed on puudulikud või kellel 
puudub vastav kogemus ja/või teadmised, v.a 
juhul, kui nende üle teostab järelvalvet ja neid 
juhendab seadme kasutamisel isik, kes vastutab 
nende ohutuse eest. Lapsi tuleb valvata, et nad 
ei mängiks seadmega.

• Kui toote/seadme kuumad või külmad kom-
ponendid võivad põhjustada ohtu, tuleb need 
kohapeal varustada kaitsekattega puudutamise 
eest.

• Töötaval seadmel ei tohi eemaldada liikuvate 
komponentide (nt ühenduste) puutekaitset.

• Ohtlike (nt plahvatusohtlike, mürgiste, kuumade) 
vedelike lekkimise korral (nt võllitihendist) tuleb 
lekkiv vedelik ära juhtida nii, et ei tekiks ohtu ini-
mestele ega keskkonnale. Kohalikest seadustest 
tuleb kinni pidada.

• Kergsüttivad materjalid tuleb põhimõtteliselt 
tootest eemal hoida.

• Välistage elektrienergiast tulenevad ohud. 
Järgige kohalikke või üldiseid eeskirju [nt IEC, 
VDE jne] ning kohaliku energiaettevõtte eeskirju.
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 2.6 Paigaldus- ja hooldustööde ohutusjuhised
Käitaja peab hoolitsema selle eest, et kõiki kont-
rollimis- ja paigaldustöid teeb selleks volitatudja 
kvalifitseeritud personal, kes on põhjalikult tut-
vunud kasutusjuhendiga.
Enne toote/seadme juures töö alustamist tuleb 
toide alati välja lülitada. Paigaldus- ja kasutusju-
hendis kirjeldatud toimimisviisist toote/seadme 
seiskamiseks tuleb kinni pidada. 
Kohe pärast töö lõppu tuleb kõik turva- ja kaits-
eseadised tagasi paigaldada või toimivaks muuta.

 2.7 Omavoliline ümberehitamine ja valede varuosa-
de kasutamine
Omavoliline ümberehitus ja omavalmistatud 
varuosade kasutamine ohustab toote/töötajate 
turvalisust ning muudab kehtetuks tootja esita-
tud ohutustunnistused.
Toote muutmine on lubatud ainult pärast 
kooskõlastamist tootjaga. Ohutuse huvides tuleb 
kasutada originaalvaruosi ning tootja poolt luba-
tud lisavarustust. Teiste osade kasutamise tõttu 
tekkinud kahjustuste korral garantii ei kehti.

 2.8 Lubamatud kasutusviisid
Tarnitud toote töökindlus on tagatud ainult 
sihipärase kasutamise korral vastavalt kasutus-
juhendi 4. osale. Kataloogis/andmelehel esitatud 
piirväärtustest tuleb tingimata kinni pidada.

3. Transport ja ladustamine

Saadetise kättesaamisel kontrollige, et see pole 
transpordi käigus viga saanud. Kui saadetis 
on transpordi käigus viga saanud, tehke taot-
lusperioodi jooksul ekspedeerija juures kõik vaja-
likud toimingud.

ETTEVAATUST! Võimalikud välistest mõjudest 
tulenevad kahjustused. Kui pumpa pärast kät-
tesaamist kohe ei paigaldata, tuleb seda hoida 
kuivas kohas, kus see on kaitstud füüsiliste 
löökide ja välismõjude (niiskus, külm jne) eest.
Toodet tuleb enne ajutist ladustamist põhjalikult 
puhastada. Toodet saab ladustada vähemalt üks 
aasta.

Käsitsege pumpa ettevaatlikult, et vältida vigastusi 
enne paigaldamist.

4. Otstarbekohane kasutamine
Pump on mõeldud kuuma või külma vee, vee/
glükooli segu või muude madala viskoossusega 
vedelike pumpamiseks, pumbatavad vedelikud ei 
tohi sisaldada mineraalõli, tahkeid ega abrasiiv-
seid osiseid ega pikki kiude. Korrosiivsete kemi-
kaalide pumpamise jaoks on vaja tootja luba.

ETTEVAATUST! Plahvatusoht! 
Selle pumbaga ei tohi pumbata kergestisüttivaid 
või plahvatusohtlikke vedelikke.

 4.1 Kasutusalad
- vee jaotamine ja rõhu tõstmine,
- tööstuslikud vedelikuringlussüsteemid,
- protsessivedelikud,
- jahutusvee süsteemid,
- kustutusveega varustamine ja pesulad,
- kastmissüsteemid, jne.



12

Eestikeelne

5. Tehnilised andmed

 5.1 Tüübikood

Exemple: Helix VE2205/2-1/16/E/KS/xxxx

Helix V Vertikaalne mitmeastmeline reasühendatav tsentrifugaalne kõrgsurvepump

E Sagedusmuunduriga (juhtimisplokiga) elektrooniliseks juhtimiseks

22 Nimi-voolukiirus: m³/h

05 Tiivikute arv

2 Trimmitud tiivikute arv (kui üldse)

1

Pumba materjali kood
1 = Pumbakorpus roostevaba teras 1.4308 (AISI 304) + hüdraulika 1.4307 (AISI 304)
2 = Moodulpumba korpus roostevaba teras 1.4409 (AISI 316L) + hüdraulika 1.4404 (AISI 316L)
3 = Moodulpumba korpus malm EN-GJL-250 (standardkate) + hüdraulika 1.4307 (AISI 304)
4 =  Monoplokk-pumba korpus malm EN-GJL-250 (standardkate) + hüdraulika 1.4307 (AISI 

304)
5 =  Monoplokk-pumba korpus malm EN-GJL-250 (standardkate) + hüdraulika 1.4307 (AISI 

304)

16

Torude ühendamine  
16 = PN16 
25 = PN25 
30 = PN40 

E
Tihendi tüübi kood
E = EPDM
V = FKM

KS K = kassetitüüpi tihend, versioonid ilma «K»-ta on lihtsa mehaanilise tihendiga 
S = laterna suund on kohakuti imitoruga

Palja võlliga pump (ilma mootorita)

50
60 Mootori sagedus (Hz)

-38FF265 Mootori võlli Ø – laterna suurus

xxxx Valikute kood (kui üldse)

WILO SE 01/2016
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 5.2 Tehnilised andmed

- Elektromagnetiline kokkusobivus (*) 
• heitkogus elurajoonides –   
1. keskkond: EN 61800-3  
• elektromagnetiline immuunsus tööstuskesk-
kondades –   
2. keskkond: EN 61800-3 

- Toitekaabli 
(4 juhtmega kaabli) ristlõige: mm2

 (*) Kui pumba lähedal (< 1 m elektroonikamoodulist) 
töötab sageduste vahemikus 600 MHz kuni 1 GHz raa-
diosaatja, raadiojaam või muu sarnane seade, võib ekra-
anipilt või ekraanil kuvatav rõhuväärtus olla häiritud. 
Pumba töötamist ei mõjutata kunagi.

Maksimaalne töörõhk

Pumba korpus 16, 25 või 30 baari olenevalt mudelist

Maksimaalne imemisrõhk

10 baari
Märkus: tegelik sisselaske rõhk (P sisend)+ rõhk pumba voolu 0 korral 
peab olema väiksem kui pumba töörõhk. Maksimaalse töörõhu ületamine 
võib kahjustada kuullaagrit ja mehaanilist tihendit või vähendada nende 
kasutusaega.
P sisend + P vooluga 0 ≤ pumba Pmax 
Vt pumba andmesildilt maksimaalset töörõhku: Pmax

Temperatuurivahemik

Vedeliku temperatuurid
–20 °C kuni +120 °C
–30 °C kuni +120 °C (täiesti roostevaba terase korral)
–15 °C kuni +90 °C (Viton-versioon O-rõnga ja mehaanilise tihendi jaoks)

Õhutemperatuur –15 °C kuni +50 °C
Tellimisel võimalikud teised temperatuurid

Elektriandmed

Mootori kasutegur Mootor vastavalt standardile IEC 60034-30

Mootorikaitse indeks IP 55

Isolatsiooniklass 155 (F)

Sagedus Vt mootori andmesilti

Toitepinge Vt mootori andmesilti

Muud andmed

Õhuniiskus < 90%, kondensaadita

Kõrgus merepinnast < 1000 m (> 1000 m tellimisel)

Maksimaalne imikõrgus oleneb pumba kavitatsioonivarust.

Mürarõhutase dB(A)
0/+3 dB(A)

Võimsus  (kW)

0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22

61 63 67 71 72 74 78 81

Toitekaabli läbilõige
(4 juhtmest koosnev kaabel) mm²

Võimsus  (kW)

0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22

1.2 1.5-2.5 2.5 – 4 2.5 – 6 4 – 6 6 – 10 10 – 16

Skeem ja torude mõõtmed (joonis 4).

 5.3 Tarnekomplekt 
• Mitmeastmeline pump
• Paigaldus- ja kasutusjuhend

WILO SE 01/2016
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 5.4 Lisavarustus
Tootesarja Helix pumpadele on saadaval järgmi-
sed originaaltarvikud:

• PLR-i IF-moodul PLR-i ühendamiseks PLR-i/ 
liidesemuunduriga.

• LON-i IF-moodul LONWORKS-tüüpi võrgu ühen-
damiseks. Neid mooduleid saab ühendada otse 
konverteri ühendusliidestega (vt joonist allpool).

• Tagasilöögiklapid (muutumatu rõhu režiimi puhul 
aasa või vedrurõngaga).

• Kuivkäigukaitse komplekt.
• Andurikomplekt rõhu reguleerimiseks (täpsus:  

≤ 1%; sobib kasutamiseks mõõtevahemikus 30% 
kuni 100%).

Soovitame kasutada uut (varem kasutamata) lisa-
varustust.

6. Kirjeldus ja töötamine

6.1 Pumba kirjeldus

Joonis 1 
1 –  Mootori kinnituspolt
2 –  Püsisiduri kaitse
3 –  Kassett-tihend
4 –  Hüdraulika juhtkorpus
5 –  Tööratas
6 –  Pumbavõll
7 –  Mootor
8 –  Püsisidur
9 –  Distantsäärik
10 – Toruümbris
11 – Äärik
12 – Pumbakorpus
13 – Alusplaat

Kirjeldus Toote nr

kaks ringikujulist vastasäärikut, roostevaba teras, 1.4404 (PN16 – DN50) 4038587

kaks ringikujulist vastasäärikut, roostevaba teras, 1.4404  (PN25 – DN50) 4038589

kaks ringikujulist vastasäärikut, teras,  (PN16 – DN50) 4038585

kaks ringikujulist vastasäärikut, teras,   (PN25 – DN50) 4038588

kaks ringikujulist vastasäärikut, roostevaba teras, 1.4404  (PN16 – DN65) 4038592

kaks ringikujulist vastasäärikut, roostevaba teras, 1.4404  (PN25 – DN65) 4038594

kaks ringikujulist vastasäärikut, teras,  (PN16 – DN65) 4038591

kaks ringikujulist vastasäärikut, teras,  (PN25 – DN65) 4038593

kaks ringikujulist vastasäärikut, roostevaba teras, 1.4404  (PN16 – DN80) 4073797

kaks ringikujulist vastasäärikut, roostevaba teras, 1.4404  (PN25 – DN80) 4073799

kaks ringikujulist vastasäärikut, teras,  (PN16 – DN80) 4072534

kaks ringikujulist vastasäärikut, teras,  (PN25 – DN80) 4072536

Möödaviigu paigalduskomplekt, 25 baari 4124994

Möödaviigu paigalduskomplekt (manomeetriga, 25 baari) 4124995

Alusplaat pumba summutitega kuni 5,5 kW 4157154

Võimsus (kW)

0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4
 

Võimsus (kW)

5,5 7,5

5,5 7,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Võimsus (kW)

11 15 18,5 22
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Joonis 2. 3
1 – Imikurn
2 – Pumba sissevõtuklapp
3 – Pumba väljalaskeklapp
4 – Tagasilöögiklapp
5 – Tühjendus- ja eeltäitekork
6 – Õhueemaldus- ja õhuga täitmise klapp
7 – Mahuti
8 –  Alusplokk
9 –  Variant: rõhuklapid (a – sissevõtt,  

b – väljalase)
10 – Tõstekonks

Joonised A1, A2, A3, A4
1 – Lülitiplokk
2 – Rõhuandur
3 – Mahuti
4 – Mahuti sulgeklapp

 6.2 Pumba töö kirjeldus
• Helixi pumbad on vertikaalsed mitmeastmelised 

kõrge rõhuga mitte-iseimevad reasühendamiseks 
mõeldud pumbad.

• Helixi pumbad ühendavad väga efektiivseid 
hüdraulikasüsteeme ja mootoreid (kui olemas).

• Kõik vedelikega kokkupuutuvad metallkomponen-
did on tehtud roostevabast terasest või hallmal-
mist.

• Kõigil vedelikega kokkupuutuvatel roostevabast 
terasest komponentidel on eriversioonid agressi-
ivsete vedelike jaoks.

• Kõikidel Helixi pumpadel on hooldamise hõl-
bustamiseks standardvarustuses kassett-tihend. 

• Raskeima mootoriga (> 40 kg) mudelite puhul 
võimaldab eriline püsisidur tihendit vahetada 
mootorit eemaldamata.

• Tootesarja Helix mootori ja pumba ühendusääri-
kul on lisakuullaager, mis peab vastu teljesuuna-
lisele hüdraulilisele jõule; see võimaldab pumbale 
paigaldada täiesti standardse mootori.

• Pumba paigaldamise hõlbustamiseks on sellel 
ettenähtud tõste- ja kinnitusdetailid (Joonis 8).

7. Paigaldamine ja elektriühendus
Kõiki paigaldus- ja elektritöid tohivad teostada 
ainut väljaõppe saanud inimesed ning vastavuses 
kohalike reeglite ja piirangutega!

HOIATUS! Raskete vigastuste oht!
Tagage, et järgitakse kõiki õnnetuste ennetamist 
käsitlevaid olemasolevaid regulatsioone.

HOIATUS! Elektrilöögioht!
Veenduge, et välditakse kõiki elektriohte.

 7.1 Paigaldamine
Pakkige pump lahti ja kõrvaldage pakend vastavalt 
kõigile keskkonnakaitse alastele regulatsioonidele.

 7.2 Paigaldamine
Pump tuleb paigaldada kuiva kohta, kus on tag-
atud hea õhuvahetus ja temperatuur üle vee 
külmumispunkti.

ETTEVAATUST! Pumba kahjustamise oht!
Pumba korpusesse sattuv mustus ja joodisetükid 
võivad pumba tööd mõjutada.

• Seetõttu soovitame kõik keevitus- ja jootmistööd 
teha enne pumba paigaldamist.

• Enne pumba paigaldamist loputage vedelikusüs-
teem hoolikalt läbi.

• Paigaldage pump hästi ligipääsetavasse kohta, 
et hilisem kontrollimine, hooldus või väljavaheta-
mine oleks kergem.

• Raskete pumpade kohale tuleks paigaldada tõs-
tekonks (joonise 2 element 12), et neid oleks 
hõlpsam lahti monteerida.

HOIATUS! Kuum pind! Põletusoht!
Pump tuleb paigutada nii, et keegi ei saaks töö ajal 
puutuda vastu pumba kuumi pindu.

- Paigaldage pump kuiva kohta, kus tempera-
tuur ei lange alla nulli. Pump tuleb paigaldada 
betoonplokile selleks ettenähtud kinnitusvahen-
ditega. Võimaluse korral eraldage betoonplokk 
põrandast pehmest materjalist (kork või tuge-
vdatud kummi) kihiga, et müra ja vibratsioon ei 
kanduks hoone seintesse.

HOIATUS! Ümbermineku oht!
Veenduge, et pump on korralikult aluspinna külge 
kinnitatud.

- Paigaldage pump hästi ligipääsetavasse kohta, 
et hilisem kontrollimine, hooldus või eemaldami-
ne oleks kergem. Pump tuleb kindlasti paigaldada 
täpselt vertikaalsesse asendisse piisavalt raske 
betoonaluse külge.

ETTEVAATUST! Pumba sees olevate võõrkeha-
de põhjustatud oht!  
Veenduge enne paigaldamist, et pumba korpus-
elt on kõik kattekorgid eemaldatud.

NÕUANNE: Pumpade hüdraulilisi omadusi katseta-
takse tehases ning seetõttu võib neisse olla jäänud 
väike kogus vett. Hügieeni tagamiseks on soovi-
tatav pump enne olmeveesüsteemides kasutamist 
põhjalikult läbi pesta.

- Paigaldamiseks ja ühendamiseks vajalikke mõõt-
meid vt jaotisest 5.2.

- Tõstke pumpa vaid sobivate tõstevahendite 
ja kanderihmadega, mis vastavad tõstmise regu-
latsioonidele. Pumba tõstmiseks ja kinnitamiseks 
tuleb kasutada integreeritud tõstekonkse.

HOIATUS! Ümberkukkumise oht!
Raskuskeskme kõrge asetuse tõttu eriti suurematel 
pumpadel tuleb arvestada väga suure ümberkukku-
misohuga. Pumpa käsitsedes jälgige eriti tähelepa-
nelikult, et see oleks ohutult fikseeritud.

HOIATUS! Ümbermineku oht!
Kasutage integreeritud tõstekonkse ainult juhul, 
kui neil puuduvad kahjustused (nt rooste). Vajaduse 
korral vahetage need välja.

WILO SE 01/2016
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HOIATUS! Ümbermineku oht!
Ärge kunagi tõstke tervet pumpa mootorikonksude 
abil, sest need konksud on mõeldud ainult mootori 
tõstmiseks.

- Mootoritel on kondensvee jaoks äravooluavad, mis 
on tehases suletud plastikkorkidega, et tagada 
IP55 kaitse. Kui pumpa kasutatakse kliimasüs-
teemis või jahutussüsteemis, tuleb need korgid 
eemaldada, et kondensvesi saaks ära voolata.

 7.3 Toruühendus
-  Ühendage pump torudega, kasutades ainult 

sobivaid äärikuid, polte, mutreid ja tihendeid.

ETTEVAATUST! 
Kruvisid ja polte ei tohi pingutada suurema 
momendiga.

Löökvõtme kasutamine on keelatud.

- Pumba voolusuund on kirjas pumba andmesildil.
- Pump tuleb paigaldada nii, et see ei tekitaks 

torustikule pinget. Torud tuleb kinnitada nii, 
et pump ei kannaks nende raskust.

- Soovitatav on paigaldada pumba sisselaske- 
ja väljatõmbekülgedele sulgeklapid.

- Pumba müra ja vibratsiooni summutamiseks 
kasutage vajadusel elastseid liitmikke.

- Imitoru nominaalläbimõõt peab olema vähemalt 
pumba imiava omaga võrdne.

- Pumba kaitsmiseks rõhuimpulsside eest on soovi-
tatav paigaldada survetorule tagasilöögiklapp.

- Kui pump ühendatakse otse munitsipaalveevär-
giga, tuleb imitorule paigaldada tagasilöögiklapp 
ja sulgekraan. 

- Kui ühendatakse mahuti kaudu, tuleb imitorule 
paigaldada imikurn, et kaitsta pumpa ja taga-
silöögiklappi mustuse eest.

-  Kui pumbal on pooläärikud, on soovitatav 
ühendada hüdraulikavõrk ja hoida seejärel väljas 
plastkinnituse ühendused, et vältida lekke riski.

 7.4 Mootori ühendamine (kui pump tarniti ilma 
mootorita)

- Eemaldage püsisiduri kaitsed.

MÄRKUS: Püsisiduri kaitsete eemaldamiseks ei ole 
vaja kruvisid täielikult eemaldada.

- Kinnitage mootor pumba külge pumbaga kaasas 
olnud kruvidega (FT-suurus, –vt toote tehnilist kir-
jeldust) või kruvide, mutrite ja seibidega (FF-suurus 
–, vt toote tehnilist kirjeldust). Kontrollige mootori 
võimsust ja mõõtmeid Wilo kataloogist.

NÕUANNE: Olenevalt vedeliku omadustest võite 
kasutada erineva võimsusega mootorit. Vajaduse 
korral pöörduge Wilo klienditeeninduse poole.

- Sulgege püsisiduri kaitsed, keerates kinni kõik 
vastavad kruvid.

 7.5 Elektriühendused

HOIATUS! Elektrilöögi oht!!!
Veenduge, et välditakse kõiki elektrist tulenevaid 
ohtusid. 
• Elektritöid tohivad läbi viia vaid kvalifitseeri-
tud elektrikud!
• Enne elektriühenduste teostamist veenduge, 
et toide on välja lülitatud ja kaitstud omavolilise 
sisselülitamise eest.
• Ohutuks paigaldamiseks ja käitamiseks peab 
pump olema toiteallika maandusterminalide juu-
res õigesti maandatud.

- Kontrollige, et töövool, -pinge ja -sagedus 
vastavad mootori andmesildil olevatele tehni-
listele näitajatele.

- Pump tuleb toitevõrguga ühendada piisavalt 
suure nimivooluga kaabli abil, millel on maandus-
ega pistik või lahklüliti. 

- Kolmefaasilised mootorid tuleb ühendada nõue-
tekohase mootorikäivitiga. Määratud nimivool 
peab vastama mootori andmesildil olevatele 
elektrilistele näitajatele.  

- Toitekaabel tuleb vedada nii, et see ei puuduta 
kusagil torustikku ega pumba ja mootori korpust.

- Pump ja/või torustik tuleb maandada vastavalt 
kohalikele eeskirjadele. Lisakaitse tagamiseks 
võib kasutada rikkevoolukaitset.

- Toitekaabel (kolmefaasiline + maandus) tuleb 
lükata läbi allpool mustaga näidatud kaabli keer-
mesühenduse.

 Kasutamata kaabli keermesühendused peavad 
jääma suletuks tootja paigaldatud korkidega.

Võimsus (kW)
0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22

M25 
 
 
 
 
 

M25 M32/M40 

Konfiguratsioon  PN16 / PN25

M10 – 20 N.m M12 – 30 N.m

Konfiguratsioon  PN40

M12 – 50 N.m M16 – 80 N.m
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• Anduri sisendkaablid, väline seadeväärtus [Ext.
off] ja [Aux] peavad olema varjestatud.

Võimsus (kW)

5,5 7,5

 1 

 2 

 3 

 4 

Konverteri metallist keermetega kaabliühendused on ette valmis-
tatud varjestatud keerdpaariga ühendamiseks..

Võimsus (kW)

11 15 18,5 22

Kaabel, varjestatud

1 x M32/40
1 x M20
1 x M16
2 x M12

M12

M16

M16

M20

M25

Võimsus (kW)

0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4

Kaabel, varjestatudM20

M12

M25

M12

M16
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NÕUANNE: Märkus: Harmoonilise voolu nõuded ja 
piirväärtused.
Pumbad võimsusklassiga 11 kW, 15 kW, 18,5 
kW ja 22 kW on professionaalseks kasutamiseks 
mõeldud seadmed. Need seadmed alluvad spet-
siaalsetele ühendamistingimustele, kuna Rsce = 
33 ühenduspunktis ei ole nende kasutamiseks 
piisav. Ühendamist avaliku madalpingevoolu-
võrguga reguleerib standard IEC 61000-3-12 – 
pumpade hindamise aluseks on tabel 4 kolme-
faasiliste seadmete kohta eritingimustel. Kõigis 
avalikes ühenduspunktides peab lühisvõimsus Ssc 
kasutaja elektripaigaldise ja vooluvõrgu vaheli-
ses liideses olema tabeli väärtustest suurem või 
nendega võrdne. Paigaldaja või kasutaja, vajaduse 
korral võrgukäitusfirmaga konsulteerides, vas-
tutab nende pumpade nõuetekohase käitamise 
eest. Kui pumpasid käitatakse tööstuslikult teha-
se enda keskpingeväljundist, siis vastutab ühen-
damistingimuste eest ainult käitaja.

Mootori võimsus [kW] Lühisvõimsus SSC [kVA]

11 1800

15 2400

18,5 3000

22 3500

Pumba ja vooluvõrgu vahele paigaldatud sobiv 
harmoonikufilter vähendab harmoonilise voolu 
osakaalu.

- Sagedusmuunduri elektriühenduste parameetrid 
(sagedus, pinge, nimivool) on kirjas pumba nime-
sildil. Veenduge, et sagedusmuundur sobib teie 
elektrivõrgus kasutamiseks.

- Mootori kaitsmed paiknevad konverteris. 
Kaitsmete parameetrid peavad vasstama pumba 
tehnilistele näitajatele ning tagama nii puma kui 
mootori kaitsmise.

- Kui paigaldises on elektrivõrgu nullpotentsiaal 
maapotentsiaalist näivtakistusega eraldatud, 
paigaldage enne sagedusmuundurit kaitse.

- Paigaldage elektrivõrgu kaitseks sulavkaitsmega 
eralduslüliti (gF-tüüpi).

NÕUANNE: Kui kasutajate kaitseks on paigalda-
tud rikkevoolukaitse, peab see olema viivitusega 
rakenduv. Reguleerige see pumba nimesildil kir-
jasolevale voolule vastavaks.

NÕUANNE: Pumbal on sagedusmuundur, mis-
tõttu seda ei tohi kaitsta rikkevoolukaitsmega. 
Sagedusmuundurid võivad rikkevoolukaitsmete 
tööd häirida.

Erand: kasutada tohib selektiivse universaalse 
voolutuvastusega rikkevoolukaitsmeid.

• Tähistus: Rikkevoolukaitse  

• Aktiveerimisvool: > 30 mA.

- Kasutage ainult kohalduvatele määrustele vasta-
vaid toitekaableid.

- Max lubatav võrgutoite külje sulavkaitse:  
25 A.

- Sulavkaitsmete lülitusomadused: B.
- Kohe pärast elektroonikamooduli toitega 

varustamist teostatakse 2-sekundiline ekraani-
test, mille käigus kuvatakse ekraanile kõik tähe-
märgid.

WILO SE 01/2016
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Ühendusklemmide määramine
- Eemaldage kruvid ja võtke konverteri kate ära.

NÕUANNE: Klemmid IN1,IN2, GND ja Ext. Off 
on (standardi EN61800-5-1 kohaselt) „ohutult 
isoleeritud” võrgukontaktidest ja kontaktidest 
SBM ja SSM (ning vastupidi).

Kirjeldus Ühendus Märkused

L1, L2, L3 Elektrivõrgu faasid Kolmefaasiline vool, 3 ~ IEC38

PE Maandusühendused 

IN1 Sisendandur Signaali tüüp: pinge (0 – 10 V, 2 – 10 V)
Sisendtakistus: Ri ≥ 10 kΩ

Signaali tüüp: vool (0 – 20 mA, 4 – 20 mA)
Sisendtakistus: Rb = 500 Ω

Seadistatav hooldusmenüüs <5.3.0.0>

IN2 Välise sisendi seadeväärtus Signaali tüüp: pinge (0 – 10 V, 2 – 10 V)
Sisendtakistus: Ri ≥ 10 kΩ

Signaali tüüp: vool (0 – 20 mA, 4 – 20 mA)
Sisendtakistus: Rb = 500 Ω

Seadistatav hooldusmenüüs <5.4.0.0>

GND (2 tk) Maandusühendused Mõlemale signaalisisendile (IN1 ja IN2)

+ 24 V Anduri alalispinge Max koormus: 60 mA
Pingeallikas on lühise vastu kaitstud.

Aux lülitussignaal (abijuhtimine)
„Blokeerimine välja lülitatud”
välise potentsiaalivaba lüliti jaoks

Pumpa saab sisse/välja lülitada välise 
potentsiaalivaba kontakti abil.
See sisend on abifunktsioonidele, 
nt kuivalt töötav andur jne.

Ext. off Lülitussignaal (ON/OFF)
„Blokeerimine välja lülitatud”
välise potentsiaalivaba lüliti jaoks

Pumpa saab sisse/välja lülitada välise
potentsiaalivaba kontakti abil.
Sageli lülitatavate süsteemide puhul
(> 20 sisse/välja tsükli päevas) tuleks pumpa lülitada
kontakti „ext. off” kaudu.

SBM „Pumba valmisoleku” relee Tavalises konfiguratsioonis on see relee sisse lülitatud 
juhul, kui
pump töötab või on ootel.
See relee lülitub välja tõrke ühekordsel ilmnemisel või 
toite väljalülitumisel (pumba seiskumisel).
See relee edastab juhtimiskeskusele signaali ootel pumba 
kohta.
Seadistatav hooldusmenüüs <5.7.6.0>
Kontakti elektrilised parameetrid:
miinimum: 12 V DC, 10 mA
maksimum: 250 V alalispinge, 1 A

SSM „Pumba rikkeseisundi” relee Pump seiskub, kui tuvastatakse mitu järjestikust sama 
tüüpi viga (1 kuni 6 tähtsuse järjekorras),
ja aktiveeritakse see relee ( käsitsi sekkumiseni).
Kontakti elektrilised parameetrid:
miinimum: 12 V DC, 10 mA
maksimum: 250 V alalispinge, 1 A

PLR Ühendusterminalid
PLR

Valikuline PLR-side IF-moodul tuleb pista
konverteri pistikualasse.
Ühendus on kaitstud vale polaarsuse eest.

LON Ühendusterminalid
LON

Valikuline IF-side LON-moodul tuleb pista
konverteri pistikualasse.
Ühendus on väänamiskindel.

0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22

x1 x2
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Võrgutoitele ühendamine Toitekontaktid

Ühendage 4-sooneline kaabel toitekontaktidega
(faasid + null).

Sisend-/väljundsignaali kaablite ühendamine Sisend-/väljundsignaalide kontaktid

•  Anduri sisendkaablid, väline seadeväärtus [Ext.off] ja [Aux] 
peavad olema varjestatud.

• Selle kauglülitiga saab pumpa sisse ja välja lülitada (vaba 
kontakt); sellel funktsioonil on prioriteet teiste funktsioonide 
ees.

• Kauglülitamise keelamiseks võib kontaktid (3 ja 4) sillata.

Näide: ujuklüliti, rõhulüliti kuivalt töötamise vältimiseks jne.

L1 L2 L3

GN
D.

..

In
2.

..

In
1.

..

Kaug-juhtimine 
ON (Sisse) / 
OFF (Välja)

Vä
lin

e 
 

se
ad

is
tu

ss
ig

na
al

an
du

r, 
20

 m
A 

/ 1
0 

V

Kauglüliti 
ABISEADMED

pole  
kasutusel

GN
D.

..

+2
4 

V.
..

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
aux ext.off MP 20 mA/10 DDS
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„Pöörete juhtimise” ühendusskeemid

Kui sagedus seadistatakse käsitsi:

Kui sagedus seadistatakse välise juhtimisseadme abil:

„Muutumatu rõhu” või „muudetava rõhuga” ühendus

Reguleerimine rõhuanduriga:
• 2 juhet ([20 mA / 10 V] / +24 V)
• 3 juhet ([20 mA / 10 V] / 0 V / +24 V)
ja pöördnupuga vastavalt seadistusväärtusele

Reguleerimine rõhuanduriga:
• 2 juhet ([20 mA / 10 V] / +24 V)
• 3 juhet ([20 mA / 10 V] / 0 V / +24 V)
ja välise seadistussignaali järgi

„PID-juhtimise” ühendusskeemid

Reguleerimine anduriga (temperatuur, voolukiirus jne):
• 2 juhet ([20 mA / 10 V] / +24 V)
• 3 juhet ([20 mA / 10 V] / 0 V / +24 V)
ja pöördnupuga vastavalt seadistusväärtusele

Reguleerimine anduriga (temperatuur, voolukiirus jne):
• 2 juhet ([20 mA / 10 V] / +24 V)
• 3 juhet ([20 mA / 10 V] / 0 V / +24 V)
ja välise seadistussignaali järgi

IN

Kaug-
juhtimine

Väline 
seadistusväärtus

IN

Väline 
seadistusväärtus

Kaug-
juhtimine

Abijuhtimine

Abijuhtimine

Abijuhtimine

Abijuhtimine

Abijuhtimine

IN

rõhu
andur

Kaug-
juhtimine

IN

rõhu
andur

Kaug-
juhtimine

IN

Väline 
seadistusväärtus

IN

rõhu
andur

Kaug-
juhtimine

IN

rõhu
andur

Kaug-
juhtimine

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
aux ext.off MP 20 mA/10 DDS

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
aux ext.off MP 20 mA/10 DDS

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
aux ext.off MP 20 mA/10 DDS

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
aux ext.off MP 20 mA/10 DDS

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
aux ext.off MP 20 mA/10 DDS

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
aux ext.off MP 20 mA/10 DDS

Abijuhtimine
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OHT! Eluohtlik! 
Ohtlik kontaktpinge konverteri kondensaatorite laengust 
vabanemise tõttu.

- Pärast seadme elektrivõrgust lahutamist oodake vähemalt 
5 minutit enne konverteri avamist.

- Veenduge, et ükski elektriühendus ega -kontakt pole pin-
gestatud.

- Veenduge, et ühendusklemmid on õigesti määratud.
- Veenduge, et pump ja paigaldis on õigesti maandatud.

Juhtimisreeglid

IN1: Sisendsignaal „muutumatu rõhu”, „muudetava rõhu” ja „PID-juhtimise” režiimides 

100  %

Anduri signaal 4 – 20 mA

0 2 4 20Sisendvool (mA)

Väärtus
(% anduri  

mõõtepiirkonnast)

Vahemikus 0 kuni 2 mA eeldab 
süsteem, et kaabel on  

katkenud.
Ohutusvaru

100 %

Anduri signaal 0 – 10 V

0 10Sisendpinge (V)

Väärtus
(% anduri  

mõõtepiirkonnast)

100 %

Anduri signaal 0 – 20 mA

0 220Sisendvool (mA)

Väärtus
(% anduri  

mõõtepiirkonnast)

100%

Anduri signaal 2 – 10 V

0 10Sisendpinge (V)

Väärtus
(% anduri  

mõõtepiirkonnast)
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100 %

Seadistusväärtus 4 – 20 mA

0 2 4 20Sisendvool (mA)

Seadistusväärtus

(% anduri  
mõõtepiirkonnast)

Siin konverter seiskub

Ohutusvaru

100 %

Seadistussignaal 0 – 10 V

0 1 2 10Sisendpinge (V)

Seadistusväärtus

(% anduri  
mõõtepiirkonnast)

Siin konverter seiskub

Ohutusvaru

IN2: Välimine seadistussignaal „muutumatu rõhu” „muudetava rõhu” või „PID-juhtimise” režiimis

IN2: Välimine pöördesageduse juhtimissignaal „pöörete juhtimise” režiimis

100 %

~30 %

~30 %

Väline signaal 0 – 20 mA

0 2 4

6 10

20Sisendvool (mA)

Konverteri 
sagedus

Siin konverter seiskub

Ohutusvaru

100 %

Väline signaal 4 – 20 mA

0 20Sisendvool (mA)

Konverteri 
sagedus

Siin konverter seiskub

Ohutusvaru

~30%

3 5

100%

Väline signaal 2 – 10 V

0 10Sisendpinge (V)

Konverteri 
sagedus

Siin konverter seiskub

Ohutusvaru

100 %

~30%

Väline signaal 0 – 10 V

0 1 2 10Sisendpinge (V)

Konverteri 
sagedus

Siin konverter seiskub

Ohutusvaru
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- Avage survetoru sulgekraan täielikult (3).
- Sulgege tühjendusava kork (5a).

 8.2 Pumba käivitamine

ETTEVAATUST! Pumba kahjustamise oht!
Pump ei tohi nullvooluga (suletud väljalaskekraa-
niga) töötada.

HOIATUS! Vigastuste oht!
Kui pump töötab, peavad püsisiduri kaitsmed olema 
omal kohal ja fikseeritud kõigi vajalike kinnititega.

HOIATUS! Ohtlik müra!
Suure võimsusega pumbad võivad tekitada tugevat 
müra. Pikemaks ajaks pumba lähedale jäädes kasu-
tage sobivaid kaitsevahendeid.

HOIATUS!
Paigaldis tuleb seada nii, et vältida vigastuste ohtu 
vedelike lekkimisel (nt võllitihendi rikke korral).

8. Kasutuselevõtmine

 8.1 Süsteemi eeltäitmine ja õhueemaldus

ETTEVAATUST! Pumba kahjustamise oht!
Pump ei tohi kunagi kuivalt töötada.
Süsteem tuleb enne pumba käivitamist täita.

 8.1.1 Õhueemaldusprotseduur – Töö piisava 
sisendrõhuga (joonis 3)

- Sulgege kaks sulgekraani (2, 3).
- Keerake õhueemalduskork lahti (6a).
- Avage aeglaselt imitoru sulgekraan (2) ja täitke 

pump täielikult.
- Kui õhk on väljunud ja vedelik hakkab voolama, 

keerake õhueemalduskork kinni (6a).

HOIATUS! 
Kui pumbatav vedelik on kuum ja suure rõhu all, 
võib õhueemalduskorgist väljuv vedelik põhjusta-
da põletusi või muid vigastusi.

- Avage imitoru sulgekraan (2) täielikult.
- Käivitage pump ja veenduge, et voolusuund 

vastab pumba andmesildil olevatele tehnilistele 
näitajatele. Kui see nii ei ole, vahetage kaks faasi 
klemmkarbis.

ETTEVAATUST! Vale pöörlemissuuna korral 
töötab pump valesti ja püsisidur võib viga saada.

- Avage survetoru sulgekraan (3).

8.1.2 Õhueemaldusprotseduur – Imikonfiguratsioonis 
pump (joonis 2) 

- Sulgege survetoru sulgekraan (3). Avage imitoru 
sulgekraan (2).

- Eemaldage täiteava kork (6b). 
- Avage osaliselt õhueemalduskork (5b).
- Täitke pump ja imitoru veega. 
- Veenduge, et pumpa ja imitorusse pole jäänud 

õhku. Täitke süsteemi kuni kogu õhu väljumiseni.
- Sulgege täitekork õhueemalduskorgiga (6b).
- Käivitage pump ja veenduge, et voolusuund 

vastab pumba andmesildil olevatele tehnilistele 
näitajatele. Kui see nii ei ole, vahetage kaks faasi 
klemmkarbis.

ETTEVAATUST! Vale pöörlemissuuna korral 
töötab pump valesti ja püsisidur võib viga saada.

- Avage veidi survetoru sulgekraani (3). 
- Õhu eemaldamiseks keerake õhueemalduskork 

täitekorgist lahti (6a).
- Kui õhk on väljunud ja pumbatav vedelik hakkab 

voolama, keerake õhueemalduskork kinni. 

HOIATUS!
Kui pumbatav vedelik on kuum ja suure rõhu all, 
võib õhueemalduskorgist väljuv vedelik põhjusta-
da põletusi või muid vigastusi.
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8.3.3 Standardsümbolite kirjeldus

8.3.4 Ekraan

  Ekraani olekukuva
• Tavaliselt on ekraanil olekukuva.
 Kuvatakse hetkel kehtiv seadistusväärtus.
 Põhilisi seadeid kuvatakse sümbolite abil.

Ekraani olekukuva näide

NÕUANNE: Kui pöörnuppu ei aktiveerita 30 sekun-
di jooksul üheski menüüs, läheb ekraan tagasi 
olekukuvale ilma muudatust salvestamata.

  Navigeerimine
• Menüüstruktuur võimaldab avada konverte-

ri fubnktsioone. Iga menüü ja alammenüü on 
tähistatud numbriga.

• Pöörake pöördnuppu ükskõik millise menüütase-
me läbikerimiseks (nt 4000 -> 5000).

• Vilkuvad elemendid (väärtus, menüü number, 
sümbol või ikoon) võimaldavad valida uue väär-
tuse, uue menüü numbri või uue funktsiooni.

 8.3 Sagedusmuunduri kasutamine

8.3.1 Juhtimisseadised
Konverteril on järgmised juhtimisseadised.

Pöördnupp
• 

Uue parameetri valimiseks on vaja ainult pöörata 
nuppu „+” paremale või „-” vasakule.

• Uue seade kinnitab pöördnupu lühiajaline pul-
seerimine.

Lülitid

• Konverteril on kahe kaheasendilise lülitiga lüliti-
plokk (joonise A1 element 1): 

• Lüliti 1 lülitab „töörežiimi” (lüliti 1 asendis OFF 
(Väljas)) ja „hooldusrežiimi” (lüliti 1 asendis ON 
(Sees)) vahel. „Töörežiimis” töötab pump vali-
tud seadetega ning parameetreid ei saa muuta 
(tavatöö). „Hooldusrežiimis” saab sisestada para-
meetreid erinevate toimingute jaoks. 

• Lülitiga 2 saab „ lukustust” sisse ja välja lülitada 
(vt jaotist 8.5.3).

8.3.2 Ekraani struktuur

Element Kirjeldus

1 Menüü number
2 Väärtuse kuva
3 Ühikute kuva
4 Standardsümbolid
5 Ikoonide kuva

1 2

ON  
(Sees)

Sümbol Kirjeldus

Töö „pöörete juhtimise” režiimis.

Töö „muutumatu rõhu” või „PID-
juhtimise” režiimis.

Töö „muudetava rõhu” või  
„PID-juhtimise” režiimis.

Lukustatud. 
Selle sümboli kuvamisel ei saa keh-
tivaid seadeid ega parameetreid 
muuta. Kuvatav teave on vaid infor-
matiivne.

BMS (Hoone juhtimissüsteem) PLR 
või LON on aktiivne.

Pump töötab.

Pump seiskus.
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8.3.5 Menüü kirjeldus

  Loend (joonis A5)

<1.0.0.0>

• Seadeväärtuse muutmiseks keerake pöördnuppu. 
Ekraanile kuvatakse menüü <1.0.0.0> ja seadis-
tusväärtus hakkab vilkuma. Väärtuse suurenda-
miseks või vähendamiseks keerake pöördnuppu 
edasi 8või kasutage nooleklahve).

• Muudatuse kinnitamiseks vajutage pöördnuppu. 
Ekraan läheb tagasi olekukuvale.

<2.0.0.0>

• Saadavalolevad töörežiimid on „pöörete juhti-
mine”, „muutumatu rõhk”, „muudetav rõhk” 
ja „PID-juhtimine”.

<3.0.0.0>

<4.0.0.0>

• Menüüs „Information” (Teave) kuvatakse mõõt-
misandmeid, seadme andmeid ja tööparamee-
treid (joonis A6).

<5.0.0.0>

• Menüüs „Service” (Hooldus) on juurdepääs kon-
verteri parameetrite sätetele.

<6.0.0.0>

• Ühe või mitme tõrke ilmnemisel kuvatakse tõr-
gete kuva.

 Kuvatakse täht E koos kolmekohalise koodiga 
(vt lõiku 11).

<7.0.0.0>

• „Lukustus” on saadaval juhul, kui lüliti 2 on asen-
dis ON (Sees).

ETTEVAATUST! Varalise kahju oht!
Vale seadistamine võib tekitada häireid pumba 
töös, mis omakorda võivad kahjustada pumpa 
või paigaldist.

• „Hooldusrežiimis” tohib seadeid muuta ainult 
pumba kasutuselevõtmise ajal ning seda tohivad 
teha ainult kvalifitseeritud töötajad.

Sümbol Kirjeldus

Kui kuvatakse noolt: 
• Pöördnuppu vajutades saab avada 
alammenüü (nt 4000 -> 4100).

Kui kuvatakse „tagasi”-nool: 
• Pöördnuppu vajutades saab avada 
kõrgema taseme menüü (nt 4150 
-> 4100).

Asend Lüliti 1 Kirjeldus

TÖÖREŽIIM
OFF 

(Väljas) Mõlemas režiimis saab 
muuta seadistusväärtust.

HOOLDUSREŽIIM ON (Sees)

Asend Lüliti 1 Kirjeldus

TÖÖREŽIIM
OFF 

(Väljas) Pumba ON/OFF lülita-
mine.

HOOLDUSREŽIIM ON (Sees)

Asend Lüliti 1 Kirjeldus

TÖÖREŽIIM
OFF 

(Väljas)
Võimaldab ainult tööreži-
imide kuva.

HOOLDUSREŽIIM ON (Sees)
Võimaldab töörežiimides 
ka seadistamist.

Asend Lüliti 1 Kirjeldus

TÖÖREŽIIM
OFF 

(Väljas) Menüü „Information” 
(Teave) kirjutuskaitstud 
kuva.HOOLDUSREŽIIM ON (Sees)

Asend Lüliti 1 Kirjeldus

TÖÖREŽIIM
OFF 

(Väljas)

Menüü „Service” 
(Hooldus) kirjutuskaitstud 
kuva.

HOOLDUSREŽIIM ON (Sees)
Hooldusmenüü väärtusi 
saab muuta.

Asend Lüliti 1 Kirjeldus

TÖÖREŽIIM
OFF 

(Väljas)
Kuvatakse veakuva.

HOOLDUSREŽIIM ON (Sees)

Asend Lüliti 1 Kirjeldus

TÖÖREŽIIM
OFF 

(Väljas) Kuvatakse lukustuse 
sümbol.

HOOLDUSREŽIIM ON (Sees)
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Joonis A5

WILO SE 01/2016

Põhimenüüdes navigeerimine normaalses töörežiimis 
(lüliti 1 = OFF (Väljas) TÖÖREŽIIMI asendis)

Seadistussignaal

Juhtimistüüp

Infomenüü

Hooldusmenüü

Tõrke  kinnitamine

Pump

Kuvatakse veakoodi 
aktiveerumisel
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Joonis A6

Navigeerimine infomenüüs <4.0.0.0>

WILO SE 01/2016

Infomenüü

Võimsus

Tööandmed

Tegelikud tingimused

Seadme andmed

Töötunnid

Tarbimine

Sisselülitamise 
loendur

SSM-relee

Pumba nimi

Kasutajaliidese 
tarkvaraversioon
Mootori kontrolleri 
tarkvaraversioon

SBM-relee

Ext. off

Tegelikud väärtused

Rõhk
või %

Ei kuvata, kui  
pöörete juhtimine on sisse lülitatud

Vt 10. peatükki – Menüü <5.6.7.0>.
Vaikimisi on relee olek „pumba valmisolek”.
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  Menüüde <2.0.0.0> ja <5.0.0.0> parameetrid
„Hooldusrežiimis” saab muuta menüüde <2.0.0.0> ja <5.0.0.0> parameetreid.

Olemas on kaks seadistusrežiimi:
• „Easy Mode”: võimaldab kiiret ligipääsu kolmele töörežiimile.
• „Expert Mode ”: võimaldab ligipääsu kõigile olemasolevatele parameetritele.

• Pange lüliti 1 asendisse ON (Sees) (joonis A1, element 1).
• Nüüd on aktiveeritud „hooldusrežiim”.  

Ekraani olekukuval vilgub järgmine sümbol (joonis A7).

ON  
(Sees)

1

S

Easy Mode 
• Vajutage kahe sekundi jooksul pöördnuppu. Kuvatakse „Easy Mode” sümbol (joonis A7).
• Valiku kinnitamiseks vajutage pöördnuppu. Ekraanile kuvatakse menüü <2.0.0.0>.

„Easy Mode” lihtsustab 3 töörežiimi kiiret seadistamist (joonis A8).
• Pöörete juhtimine”
• „Muutumatu rõhk”/„muudetav rõhk”
• „PID-juhtimine”
• Pärast seadistamist pange lüliti 1 asendisse OFF (Väljas) (joonis A1, element 1).

Expert Mode 
• Vajutage kahe sekundi jooksul pöördnuppu. Valige Expert Mode; kuvatakse selle sümbol (joonis A7).
• Valiku kinnitamiseks vajutage pöördnuppu. Ekraanile kuvatakse menüü <2.0.0.0>.

Kõigepealt valige menüüs <2.0.0.0> töörežiim.
• Pöörete juhtimine”
• „Muutumatu rõhk”/„muudetav rõhk”
• „PID-juhtimine”

Seejärel pääsete Expert Mode menüüs <5.0.0.0> ligi kõigile kponverteri parameetritele (joonis A9).
• Pärast seadistamist pange lüliti 1 asendisse OFF (Väljas) (joonis A1, element 1).

Joonis A7

Easy Mode

Expert Mode 

Juhtimistüüp
Easy Mode

Juhtimistüüp
Expert Mode

Pump

Infomenüü

Hooldusmenüü

Seadistussignaal

HOOLDUSREŽIIM

TÖÖREŽIIM

1 2

ON  
(Sees)

1 2

ON  
(Sees)

WILO SE 01/2016



30

Eestikeelne

Joonis A8

MENÜÜ  
EASY (LIHTNE) 

Väline seadistussignaal – IN2
Signaali tüübi valik

Väline seadistussignaal – IN2
Signaali tüübi valik

Muudetav rõhk

WILO SE 01/2016

Pöörete juhtimine
Sisemise seadistussignaaliga

Väline seadistussignaal – IN2
keelatud – valik OFF

Väline seadistussignaal – IN2
lubatud – valik ON

Välise seadistussignaaliga

Sisemise seadistussignaaliga

Välise seadistussignaaliga

Sisemise seadistussignaaliga

Välise seadistussignaaliga

Muutumatu rõhk

PID-juhtimine 

Anduri signaal – IN1
Rõhuanduri valik

Anduri signaal – IN1
Signaali tüübi valik

Anduri signaal – IN1
Signaali tüübi valik

Väline seadistussignaal – IN2
keelatud – valik OFF

Väline seadistussignaal – IN2
keelatud – valik OFF

Väline seadistussignaal – IN2
lubatud – valik ON

Väline seadistussignaal – IN2
Signaali tüübi valik

PID parameetrite valimine
Parameetri „P” väärtus (0,0–300,0)

PID parameetrite valimine
Parameetri „I” väärtus (10 ms – 300 s)

PID parameetrite valimine
Parameetri „D” väärtus (0 ms – 300 s)

PID parameetrite valimine
Parameetri „P” väärtus (0,0–300,0)

PID parameetrite valimine
Parameetri „I” väärtus (10 ms – 300 s)

PID parameetrite valimine
Parameetri „D” väärtus (0 ms – 300 s)

välimine seadistussignaal – IN2
lubatud – valik ON
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Joonis A9

MENÜÜ  
EXPERT (EKSPERT) 

WILO SE 01/2016

Hooldusmenüü

BMS – hoone juhtimissüsteem

IN1 – anduri signaal

IN2 – väline seadistussignaal

PID – parameetrid

Muud seaded

Kuvatakse ainult juhul, kui BMS on sisse lülitatud.
Vt selle toote juhiseid.

Ei kuvata, kui „pöörete juhtimine” 
on lubatud.

Ei kuvata, kui IN2 on keelatud.

Ei kuvata, kui „PID-juhtimine” on 
lubatud.

Kuvatakse ainult juhul, kui „PID 
juhtseade” on sisse lülitatud

Anduri mõõtepiirkond

Signaali tüübi valik

Valik

Valikuparameetrid  „P“

Valikuparameetrid  „I“

Valikuparameetrid 
 „D“

Nullvoolu  
viivitusaeg

Väiksema  sageduse 
valik

SBM-relee valik

Tehaseseaded

Signaali tüübi valik

Kuvatakse ainult juhul, kui sisse 
on lülitatud „Muutumatu rõhk” või 

„Muutuv rõhk”.
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  Lukustus
Funktsiooni „lukustus” saab kasutada pumba 
sätete lukustamiseks.

Selle funktsiooni sisse - või väljalülitamiseks toi-
mige järgmiselt.

• Pange lüliti 2 asendisse ON (Sees) (joonis A1, 
element 1). Avaneb menüü <7.0.0.0>.

• Keerake pöördnuppu lukustusfunktsiooni luba-
miseks või keelamiseks. Lukustusfunktsiooni 
hetkeolekut näitavad järgmised sümbolid. 

Lukustus on aktiveeritud: parameetrid 
on lukustatud; menüüsid saab avada 
ainult vaatamiseks.

Lukustus on vabastatud: parameetreid 
saab muuta; menüüsid saab ka seadis-
tamiseks avada.

• Pange lüliti 2 tagasi asendisse OFF (Väljas) (joonis 
A1, element 1). Ekraanile kuvatakse uuesti olekuku-
va.

8.3.6 Konfiguratsioonid

NÕUANNE: Kui pump tarnitakse eraldi osana 
ja meie poolt kokku pandud süsteemi lahuta-
matu osana, on konfiguratsiooni standardrežiim  
„pöörete juhtimine”.

  „Pöörete juhtimise” režiim (joonis 2, 3).
Pöördesageduse seadistamine käsitsi või välise 
juhtimisseadme abil:

• Enne käivitamist soovitame seadistada mootori 
pööreteks 2400 p/min.

  „Muutumatu rõhuga” ja  
„muudetava rõhuga” režiim (joonised A2, A3, 
A7)
Reguleerimine rõhuanduri signaali ja (sisemise või 
välise) seadistussignaali järgi.
Muutuva rõhu režiimil tühistage nullvoolu viiteaeg 
menüüs 5.7.3.0.

• Rõhuanduri (koos paagiga; andurikomplekt tar-
nitakse lisatarvikuna) lisamine võimaldab pumpa 
rõhu järgi juhtida (kui paagis vett ei ole, tõstke 
paagi rõhk tasemele, mis on 0,3 baari väiksem kui 
pumba seadistatud rõhk).

• Anduri täpsus peab 
olema ≤ 1% ja seda tuleb kasutada vahemikus 
30% kuni 100% anduri mõõtepiirkonnast. Paagi 
minimaalne kasulik maht on 8 l.

• Käivitamisel soovitame rõhu seadistusväärtuseks 
valida 60% maksimumrõhust.

  „PID-juhtimise” režiim
Anduriga (temperatuur, voolukiirus jne) juhtimi-
ne PID-juhtimise ja seadeväärtuse (sisemine või 
välimine) abil

9. Hooldus
Hooldustöid tohivad teha ainult volitatud hool-
dusinsenerid!

HOIATUS! Elektrilöögioht!
Veenduge, et välditakse kõiki elektriohte. 
Enne elektrisüsteemil mis tahes töö tegemist 
veenduge, et toide on välja lülitatud ja omavolilise 
sisselülitamise vastu kaitstud.

HOIATUS! Põletusoht!
Kõrge veetemperatuuri ja süsteemi kõrge rõhu 
korral sulgege sulgeklapid pumbast ees- ja tagapool. 
Esmalt laske pumbal maha jahtuda.

-  Need pumbad on madala hoolduskoormusega. 
Siiski soovitatakse teha regulaarset kontrolli iga 
15 000 töötunni järel.

- Vajaduse korral saab võllitihendit hõlpsasti 
asendada, kuna see on kassett-tüüpi ehitusega. 
Pärast võllitihendi paikaseadmist sisestage selle 
reguleerimiskiil pesasse (joonis 6).

-  Kui pumbal on pooläärikud ja seda paigaldamise 
uuesti pärast hooldustalitlust, on soovitatav lisa-
da plastühendused, et hoida lihtsalt viisil poolää-
rikud üksteisega koos.

- Määrdesööturiga (joonis 7, element 1) varustatud 
pumpade puhul järgige äärikuosa sildil (joonis 7, 
element 2) toodud määrimisintervalle.

- Hoidke pump alati täiesti puhtana. 
- Kui pumpa külmal ajal ei kasutata, tuleb see tüh-

jendada, et see kahjustada ei saaks. Sulgege sul-
gekraanid ning avage tühjendus-/eeltäitmiskork 
ja õhueemalduskork täielikult.

-  Kasutusiga: 10 aastat olenevalt töötingimustest 
ja sellest, kas kõik kasutusjuhendis kirjeldatud 
nõuded on täidetud.
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10. Rikked, põhjused ja kõrvaldamine
HOIATUS! Elektrilöögioht!
Veenduge, et välditakse kõiki elektriohte. 
Enne elektrisüsteemil mis tahes töö tegemist 
veenduge, et toide on välja lülitatud ja omavolilise 
sisselülitamise vastu kaitstud.

HOIATUS! Põletusoht!
Kõrge veetemperatuuri ja süsteemi kõrge rõhu 
korral sulgege sulgeklapid pumbast ees- ja tagapool. 
Esmalt laske pumbal maha jahtuda.

Kui riket ei õnnestu kõrvaldada, pöör-
duge Wilo müügijärgse hoolduse poole.

Viga Võimalikud põhjused Lahendused
Pump ei tööta. Toide puudub. Kontrollige kaitsmeid, juhtmestikku 

ja kontakte.
Termokaitse on rakendunud ja vooluringi 
katkestanud

Kõrvaldage mootori ülekoormuse põhjus

Pump töötab, aga võimsus on liiga väike Vale pöörlemissuund Kontrollige mootori pöörlemissuunda 
ja korrigeerige vajadusel

Pump on osaliselt ummistunud Kontrollige ja puhastage toru
Imitorus on õhku Muutke imitoru õhukindlaks

Imitoru on liiga peenike Paigaldage jämedam imitoru

Kraan ei ole piisavalt avatud Avage kraan lõpuni

Pump töötab katkendlikult Pumbas on õhku Tühjendage pump õhust. Selleks kontrol-
lige, kas imitoru on õhukindel. Vajadusel 
käivitage pump 20 – 30 sekundiks – 
avage õhueemalduskork õhu eemaldami-
seks – sulgege õhueemalduskork ja kor-
rake protseduuri mitu korda, kuni õhku 
pumbast enam ei välju

Pump tekitab palju vibratsiooni või müra Pumbas on võõrkehi Eemaldage võõrkehad

Pump ei ole korralikult aluspinna külge 
kinnitatud

Pingutage polte korralikult

Laager on viga saanud Pöörduge Wilo klienditoe keskuse poole

Mootor kuumeneb üle ja selle termo-
kaitse rakendub

Ühe faasi vooluring on avatud Kontrollige kaitsmeid, juhtmestikku 
ja kontakte.

Õhutemperatuur on liiga kõrge Tagage piisav jahutus

Võllitihend lekib Võllitihend on kahjustatud Asendage võllitihend

Vool on ebaühtlane Rõhuandur ei ole „muutumatu rõhu” 
või „muudetava rõhu” režiimis sobiv

Vahetage rõhuandur välja, jälgides mõõ-
tepiirkonna ja täpsuse vastavust

Pump ei seisku „muutumatu rõhu” reži-
imis, ehkki vedeliku voolu pole

Tagasilöögiklapp lekib Puhastage seda või vahetage välja

Tagasilöögiklapp ei ole sobivat tüüpi Paigaldage sobivat tüüpi tagasilöögiklapp

Paak on rakenduse jaoks liiga väike Paigaldage suurem paak või lisapaak
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Remonditöid tohivad teha ainult kvalifitseeritud 
töötajad!
Järgige ohutusnõudeid jaotises 9, „Hooldus”.

Releed
Konverteril on 2 väljundreleed, mis on mõeldud 
signaalide saatmiseks tsentraalsesse juhtimis-
seadmesse.
Näited: hoone või pumbajaama juhtimiskeskus.

SBM-relee: 
seda releed saab kolmes tööolekus seadistada 
menüüs „Service”
(Hooldus) < 5.7.6.0 >.

Olek: 1 (määratud vaikimisi)
„Pumba valmisoleku” relee (selle pumbatüübi 
normaalne tööseisund).
See relee aktiveeritakse siis, kui pump töötab 
või on ooterežiimis.
See relee lülitub välja tõrke ühekordsel ilmnemisel 
või toite väljalülitumisel (pumba seiskumisel). See 
relee edastab juhtimiskeskusele signaali pumba 
töövalmiduse kohta.

Olek: 2
„Pumba tööseisundi” relee.
See relee on aktiivne, kui pump töötab.

Olek: 3
„Pumba toite” relee.
See relee on aktiveeritud, kui pump on elektrivõr-
guga ühendatud.

SSM-relee: 
„Pumba rikkeseisundi” relee.
Pump seiskub, kui tuvastatakse mitu järjestikust 
sama tüüpi viga (1 kuni 6 tähtsuse järjekorras), 
ja aktiveeritakse see relee (käsitsi sekkumiseni).

Näide: 6 defekti 24 töötunni jooksul (muudetav aeg).

SBM-relee olekuks on „pumba valmisolek”.

24 töötundi

Tõrked

Aktiivne
relee

SBM

Relee
relees

Aktiivne
relee

SSM

Relee
relees

1 2 3 4 5 6
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 10.1 Tõrgete tabel

Kõigil järgnevalt nimetatud sündmustel on järgmine mõju:
• SBM-relee väljalülitumine (kui see on seadistatud olekusse „pumba valmisolek”);
• SSM-relee lülitumine olekusse „pumba rikkeseisund”, kui 24 tunni jooksul tekib mõnda tüüpi tõrge maksimaalne arv 

kordi;
• punase valgusdioodi süttimine.

Veanumber
Reageerimisaeg 

enne 
rikke signaali

Aeg enne 
rikke kontrol-
limist pärast 
signaali saa-

mist

Ooteaeg enne auto-
maatset  

taaskäivitust

Max arv 
rikked 

24 tunni 
jooksul

Tõrked
Võimalikud põhjused Lahendused

Ooteaeg 
enne auto-

maatset 
lähtestamist

E001 60 s kohe 60 s 6
Pump on üle koormatud, rike Pumbatava vedeliku tihedus ja/või vis-

koossus on liiga suur
300 s

Pump on tahketest osakestest 
ummistunud

Demonteerige pump ja
puhastage või asendage tõrkuvad osad

E004
(E032) ~5 s 300 s kohe, kui tõrge on 

kõrvaldatud 6 Konverteri alapinge Testige konverteri klemme:
• võrgupinge ei tohi olla < 330 V 0 s

E005
(E033) ~5 s 300 s kohe, kui tõrge on 

kõrvaldatud 6 Konverteri liigpinge Testige konverteri klemme:
• Tõrge, kui võrk > 480 V (0,55–7,5 kW)
• Tõrge, kui võrk > 506 V (11–22 kW)

0 s

E006 ~5 s 300 s kohe, kui tõrge on 
kõrvaldatud 6 Üks faas on puudu. Kontrollige toidet. 0 s

E007 kohe kohe kohe, kui tõrge on 
kõrvaldatud

piira-
matu

Konverter toimib generaatorina. 
Hoiatussignaal, pump ei seisku

Pump töötab vabajooksul. Kontrollige 
tagasilöögiklapi pidavust. 0 s

E010 ~5 s kohe lähtestamiseta 1 Pump on kinni kiilunud
Demonteerige pump, puhastage seda ja 
asendage katkised osad. Tegu võib olla 
mootori (laagrite) mehaanilise rikkega

60 s

E011 60 s kohe 60 s 6 Pump ei ole enam eeltäidetud 
või töötab kuivalt

Eeltäitke pump käsitsi (vt jaotist 9.3)
Kontrollige imiklapi pidavust 300 s

E020 ~5 s kohe 300 s 6

Mootor kuumeneb üle. Puhastage mootori jahutusribisid

300 s
Õhutemperatuur üle +50 °C. Mootor on mõeldud töötama õhutem-

peratuuril kuni +50 °C.

E023 kohe kohe 60 s 6 Mootori mähis on lühises Demonteerige pumba sagedusmuundur, 
kontrollige ja asendage vajadusel. 60 s

E025 kohe kohe lähtestamiseta 1 Üks mootori faas on puudu Kontrollige mootori ja konverteri 
ühendust. 60 s

E026 ~5 s kohe 300 s 6 Mootori termoandur on rikkis või 
valesti ühendatud

Demonteerige pumba sagedusmuundur, 
kontrollige ja asendage vajadusel. 300 s

E030
E031 ~5 s kohe 300 s 6

Konverter kuumeneb üle. Puhastage konverteri taga ja all olevaid 
jahutusribisid ning ventilaatori katet.

300 s

Õhutemperatuur üle +50 °C. Konverter on mõeldud töötama
õhutemperatuuril kuni +50 °C

E042 ~5 s kohe lähtestamiseta 1 Anduri kaablis (4 – 20 mA) 
on katkestus

Kontrollige anduri toidet ja kaabliü-
hendusi 60 s

E050 300 s kohe kohe, kui tõrge on 
kõrvaldatud

piira-
matu

Side hoone juhtimissüsteemiga 
(BMS) on katkenud Kontrollige ühendust 0 s

E070 kohe kohe lähtestamiseta 1 Sisemise side tõrge Võtke ühendust müügijärgse tehnikuga 60 s

E071 kohe kohe lähtestamiseta 1 EEPROM-i viga. Võtke ühendust müügijärgse tehnikuga 60 s
E072 kohe kohe lähtestamiseta 1 Konverteri probleem. Võtke ühendust müügijärgse tehnikuga 60 s

E075 kohe kohe lähtestamiseta 1 Sisselülitusvoolu relee rike Võtke ühendust müügijärgse tehnikuga 60 s

E076 kohe kohe lähtestamiseta 1 Vooluanduri rike Võtke ühendust müügijärgse tehnikuga 60 s

E099 kohe kohe lähtestamiseta 1 Tundmatut tüüpi pump Võtke ühendust müügijärgse tehnikuga Toide  
off/on
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 10.2 Tõrgete kinnitamine

ETTEVAATUST! Varaline kahju!
Lähtestage tõrkerelee alles pärast tõrke kõrva-
ldamist.

• Tõrkeid tohivad lahendada vaid kvalifitseeritud 
tehnikud.

• Kahtluste korral pöörduge tootja poole.

• Tõrke ilmnemisel kuvatakse olekukuva asemel 
tõrkekuva.

Veakoodi lähtestamiseks toimige järgmiselt.

• Vajutage pöördnupule.

Ekraanil kuvatakse järgmised andmed:

• menüü number <6.0.0.0>,

• veakood ja sellega seotud tõrke maksimaalne 
lubatud esinemiste arv 24 tunni jooksul (näiteks 
1/6),

• veakoodi automaatse lähtestamiseni jäänud aeg 
sekundites,

• oodake automaatse lähtestamiseni.

Süsteemis töötab taimer. Kuvatakse tõrke auto-
maatse kinnitamiseni jäänud aeg (sekundites).

• Kui mõne tõrke maksimaalne korduste arv on 
täis saanud ja veakoodi viimane taimer on lõpuni 
lugenud, vajutage kinnitamiseks pöördnuppu.

Ekraanile kuvatakse uuesti olekukuva.

NÕUANNE: Kui tõrke lahendamiseni jääv aeg 
(nt 300 s) jääb pärast tõrkesignaali alles, tuleb 
tõrge alati käsitsi kinnitada.
Automaatse lähtestamise taimer ei tööta; selle 
asemel kuvatakse „- - -”.

Veakuva näide

Olekukuva näide

WILO SE 01/2016
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11. Varuosad
Kõiki varuosi tuleb tellida Wilo klienditeeninduse 
kaudu.
Palun lugege küsimuste ja tellimusvigade vältimi-
seks ette kõik andmeplaadil toodud andmed.
Varuosade kataloog on kättesaadav aadressil 
www.wilo.com.

12. Ohutu kasutusest kõrvaldamine
See toode tuleb kasutusest kõrvaldada ja ring-
lusse viia nõuetekohaselt, et vältida kahju kesk-
konnale ja töötajate tervisele.
Eeskirjadele vastav jäätmekäitlus nõuab toote 
tühjendamist ja puhastamist.
Määrdeined tuleb kokku koguda. Pumba osad 
tuleb sorteerida vastavalt materjalile (metall, 
plastmass, elektroonika).
1. Kasutage toote ja selle osade kasutusest kõr-
valdamiseks munitsipaal- või erajäätmekäitluset-
tevõtete teenuseid.
2. Kõrvaldamise kohta lisateabe saamiseks võtke 
palun ühendust kohaliku omavalitsuse või jäät-
mekäitlusasutusega või tarnijaga, kellelt te toote 
saite.

MÄRKUS: Pumpa ei tohi kõrvaldada koos olmejäät-
metega. Täpsemat teavet ringlussevõtu kohta leiate 
aadressilt www.wilo-recycling.com

Sisu võidakse ilma etteteatamata muuta.

WILO SE 01/2016
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NL IT ES
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de 
volgende bepalingen:

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni 
e direttive rilevanti:

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

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG Direttiva macchine 2006/42/EG Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage 
I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n. 
1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja 
tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas 
2006/42/CE.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía

De gebruikte 50 Hz inductie-elektromotoren – draaistroom, kooianker, ééntraps – 
conform de ecodesign-vereisten van de verordening 640/2009.

I motori elettrici a induzione utilizzati da 50 Hz – corrente trifase, motore a gabbia di 
scoiattolo, monostadio – soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile del 
regolamento 640/2009.

Los motores eléctricos de inducción de 50 Hz utilizados (de corriente trifásica, rotores en 
jaula deardilla, motores de una etapa) cumplen los requisitos relativos al ecodiseño 
establecidos en el Reglamento 640/2009.

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen. Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le 
pompe per acqua.

De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para 
bombas hidráulicas.

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

PT SV NO
Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os 
seguintes requisitos:

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga 
bestämmelser:

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med 
følgende relevante bestemmelser:

Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 2006/42/EG
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o 
anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.

Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt 
bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.

Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med 
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção 
ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE  

Direktivet om energirelaterade produkter  2009/125/EG Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

Os motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados – corrente trifásica, com rotor em 
curto-circuito, monocelular – cumprem os requisitos de concepção ecológica do 
Regulamento 640/2009.

De använda elektriska induktionsmotorerna på 50 Hz – trefas, kortslutningsmotor, 
enstegs – motsvarar kraven på ekodesign för elektriska motorer i förordning 640/2009.

De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse – trefasevekselstrøms 
kortslutningsmotor, ettrinns – samsvarer med kravene til økodesign i forordning 
640/2009.

Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as 
bombas de água.

Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar. I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

FI DA HU
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelelőségi nyilatkozat
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante 

bestemmelser:
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

EU–konedirektiivit: 2006/42/EG EU–maskindirektiver 2006/42/EG Gépek irányelv: 2006/42/EK
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan 
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i 
maskindirektivet 2006/42/EF.

A kisfeszültségű irányelv védelmi előírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. 
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhetőség irányelv: 2004/108/EK
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter Energiával kapcsolatos termékekről szóló irányelv: 2009/125/EK
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori, 
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia.

De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer - trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trins -
opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok – háromfázisú, kalickás forgórész, 
egyfokozatú – megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek.

Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia vastaava.

I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for 
vandpumper.

A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek megfelelően.

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu. anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az előző oldalt

CS PL RU
Prohlášení o shodě ES Deklaracja Zgodności WE Декларация о соответствии Европейским нормам
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím 
příslušným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że dostarczony wyrób jest zgodny z 
następującymi dokumentami:

Настоящим документом заявляем, что данный агрегат в его объеме поставки 
соответствует следующим нормативным документам:

Směrnice ES pro strojní zařízení 2006/42/ES dyrektywą maszynową WE 2006/42/WE Директивы EC в отношении машин 2006/42/EG
Cíle týkající se bezpečnosti stanovené ve směrnici o elektrických zařízeních nízkého napětí 
jsou dodrženy podle přílohy I, č. 1.5.1 směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Przestrzegane są cele ochrony dyrektywy niskonapięciowej zgodnie z załącznikiem I, nr 
1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Требования по безопасности, изложенные в директиве по низковольтному 
напряжению, соблюдаются согласно приложению I, № 1.5.1 директивы в отношении 
машин 2006/42/ЕG.

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES dyrektywą dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE Электромагнитная устойчивость 2004/108/EG 
Směrnice pro výrobky spojené se spotřebou energie 2009/125/ES Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów związanych z energią 2009/125/WE. Директива о продукции, связанной с энергопотреблением 2009/125/ЕС

Použité 50Hz třífázové indukční motory, s klecovým rotorem, jednostupňové – vyhovují 
požadavkům na ekodesign dle nařízení 640/2009.

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz – trójfazowe, wirniki klatkowe, jed-
nostopniowe – spełniają wymogi rozporządzenia 640/2009 dotyczące ekoprojektu.

Используемые асинхронные электродвигатели 50 Гц – трехфазного тока, 
короткозамкнутые, одноступенчатые – соответствуют требованиям к экодизайну 

Vyhovuje požadavkům na ekodesign dle nařízení 547/2012 pro vodní čerpadla. Spełniają wymogi rozporządzenia 547/2012 dotyczącego ekoprojektu dla pomp wodnych. Соответствует требованиям к экодизайну предписания 547/2012 для водяных 
насосов.

použité harmonizační normy, zejména: viz předchozí strana stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególności: patrz poprzednia strona Используемые согласованные стандарты и нормы, в частности : см. предыдущую p y, j p y y , g p p p у д р р , р д дущу
страницу

EL TR RO
Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declaraţie de conformitate
Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό σ’ αυτή την κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις 
ακόλουθες διατάξεις :

Bu cihazn teslim edildiği şekliyle aşağdaki standartlara uygun olduğunu teyid ederiz: Prin prezenta declarăm că acest produs aşa cum este livrat, corespunde cu următoarele 
prevederi aplicabile:

Οδηγίες EΚ για  μηχανήματα 2006/42/EΚ AB-Makina Standartlar 2006/42/EG Directiva CE pentru maşini 2006/42/EG
Οι απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας χαμηλής τάσης τηρούνται σύμφωνα με το 
παράρτημα I, αρ. 1.5.1 της οδηγίας σχετικά με τα μηχανήματα 2006/42/EG.

Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e 
uygundur.

Sunt respectate obiectivele de protecţie din directiva privind joasa tensiune conform 
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind maşinile 2006/42/CE.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EΚ-2004/108/EΚ Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetică – directiva 2004/108/EG
Ευρωπαϊκή οδηγία για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 2009/125/EΚ Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarl tasarmna ilişkin yönetmelik 2009/125/AT Directivă privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

Οι χρησιμοποιούμενοι επαγωγικοί ηλεκτροκινητήρες 50 Hz – τριφασικοί, δρομέας 
κλωβού, μονοβάθμιοι – ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του 
κανονισμού 640/2009.

Kullanlan 50 Hz indüksiyon elektromotorlar – trifaze akm, sincap kafes motor, tek 
kademeli – 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarmla ilgili gerekliliklere uygundur.

Electromotoarele cu inducţie, de 50 Hz, utilizate – curent alternativ, motor în scurtcircuit, 
cu o treaptă – sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprinşi în Ordonanţa 
640/2009.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του κανονισμού 547/2012 για 
υδραντλίες.

Su pompalar ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarma ilişkin gerekliliklere 
uygun.

În conformitate cu parametrii ecologici cuprinşi în Ordonanţa 547/2012 pentru pompe de 
apă.

Εναρμονισμένα χρησιμοποιούμενα πρότυπα, ιδιαίτερα: Βλέπε προηγούμενη σελίδα ksmen kullanlan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedentă

ET LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilstības deklarācija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele: Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Mašīnu direktīva 2006/42/EK Mašinų direktyvą 2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direktīvas drošības mērķi tiek ievēroti atbilstoši Mašīnu direktīvas 
2006/42/EK 
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi Žemos įtampos direktyvos keliamų saugos reikalavimų pagal Mašinų direktyvos 
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punktą.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EB
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ Direktīva 2009/125/EK par ar eneģiju saistītiem produktiem Su energija susijusių produktų direktyva 2009/125/EB
Kasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline) 
vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori – maiņstrāva, īsslēguma rotora motors, 
vienpakāpes – atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina prasībām.

Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai – trifazės įtampos, su narveliniu rotoriumi, 
vienos pakopos – atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglamentą 
640/2009.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega. Atbilstoši Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina prasībām ūdenssūkņiem. Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglamentą 547/2012 dėl vandens 
siurblių.

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk piemēroti harmonizēti standarti, tai skaitā: skatīt iepriekšējo lappusi pritaikytus vieningus standartus, o būtent: žr. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES – izjava o skladnosti EО-Декларация за съответствие
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštrukčnej série v dodanom vyhotovení 
vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledečim zadevnim določilom: Декларираме, че продуктът отговаря на следните изисквания:

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES Машинна директива 2006/42/EO
Bezpečnostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v zmysle prílohy I, č. 1.5.1 
smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s 
prilogo I, št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseženi.

Целите за защита на разпоредбата за ниско напрежение са съставени съгласно 
Приложение I, № 1.5.1 от Директивата за машини 2006/42/EС.

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES Eлектромагнитна съместимост – директива 2004/108/EО
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo Директива за продуктите, свързани с енергопотреблението 2009/125/ЕО

Použité 50 Hz indukčné elektromotory – jednostupňové, na trojfázový striedavý prúd, s 
rotormi nakrátko – zodpovedajú požiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení 
640/2009.

Uporabljeni 50 Hz indukcijski elektromotorji – trifazni tok, kletkasti rotor, enostopenjski – 
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 640/2009.

Използваните индукционни електродвигатели 50 Hz – трифазен ток, търкалящи се 
лагери, едностъпални – отговарят на изискванията за екодизайн на Регламент 
640/2009.

V súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné čerpadlá. izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne črpalke. Съгласно изискванията за екодизайн на Регламент 547/2012 за водни помпи.

používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran Хармонизирани стандарти: вж. предната страница

MT HR SR
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o usklađenosti
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispożizzjonijiet relevanti li 
ġejjin:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj izvedbi odgovaraju sljedećim 
važećim propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj verziji odgovaraju sledećim 
važećim propisima:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ EZ direktiva za mašine 2006/42/EZ
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vultaġġ Baxx huma konformi mal-
Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Ciljevi zaštite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1 
smjernice o strojevima 2006/42/EZ.

Ciljevi zaštite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive 
za mašine 2006/42/EZ.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-użu tal-enerġija Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Il-muturi elettriċi b’induzzjoni ta’ 50 Hz użati- tliet fażijiet, squirrel-cage, singola - 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.

Korišteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori – trofazni, s kratko spojenim rotorom, 
jednostupanjski – odgovaraju zahtjevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.

Korišćeni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori – trofazni, s kratkospojenim rotorom, 
jednstepeni – odgovaraju zahtevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.

b'mod partikolari: ara l-paġna ta' qabel primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu
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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 
WILOIndiaMatherand
PlattPumpsLtd. 
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. 
20068Peschiera 
Borromeo  (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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