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1. Generalităţi

Despre acest document
Aceste instrucţiuni de montaj şi exploatare sunt o 
parte integrantă a produsului. Ele trebuie să fie 
mereu disponibile la locul unde produsul este 
instalat. Respectarea strictă a acestor instrucţiuni 
este o condiţie prealabilă pentru utilizarea şi 
funcţionarea corectă a produsului. 
Aceste instrucţiuni de montaj şi exploatare 
corespund  cu versiunea relevantă a produsului şi 
cu standardele de bază de siguranţă valabile în 
momentul tipăririi.

1.1 Domeniul de utilizare
Pompa este utilizată pentru vehicularea apei 
potabile, de încălzire, menajere, condens, 
amestecuri apă-glicol cu conţinut de glicol până 
la 40 %, precum şi a altor fluide cu viscozitate 
redusă, fără uleiuri minerale, fără substanţe 
abrazive sau cu fibre lungi. 
Domeniile principale de utilizare sunt: instalaţiile 
de alimentare cu apă şi de ridicare a presiunii, 
alimentarea cazanelor, instalaţii tehnologice de 
recirculare a apelor industriale, circuite de apă de 
răcire, instalaţii de stins incendii precum şi 
instalaţii de spălare şi de aspersiune.
Dacă urmează să se vehiculeze fluide agresive din 
punct de vedere chimic, este necesar să se obţină, 
în prealabil, aprobarea producătorului.

1.2 Date privind produsele

1.2.1 Date privind racordul şi performanţele
Curent monofazat:
1 ~ 230 V (±10%)/50Hz sau
220 V (-10%)/60Hz - 240 V (+6%)/60Hz 
Curent trifazat::
3 ~ 230/400 V (±10%)/50 Hz sau
220/380 V (-10%)/60 Hz - 265/460 V (+10%)/60 
Puterea motorului: conform etichetei 
Curentul maxim absorbit: conform etichetei
Temperatura fluidului:
–15 °C la 110 °C cu garnituri – EPDM (KTW/WRAS),
–15 °C la 80 °C cu garnituri – VITON
Presiunea  de funcţionare, max.: 10 bar,
Pres. max. de alimentare: 6 bar,
Temp. ambiantă max.:  40 °C,
Grad de protecţie: IP 54.
Alte tensiuni sau frecvenţe şi calităţi de material 
pot fi livrate la cerere. În cazul vehiculării unor 
fluide vâscoase (de exemplu amestecuri apă-
glicol), caracteristicile de debit ale pompei vor fi 
corectate în mod corespunzător cu viscozitatea 
mai ridicată.
În cazul adaosurilor de glicol, se vor utiliza numai 
produse de marcă cu inhibitori de protecţie 
împotriva coroziunii; se vor respecta indicaţiile 
producătorului.
Dimensiuni: vezi tabela şi schiţa cotată 3.
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1.2.2 Codul de identificare

MHI
Seria MHI 
(pompă centrifugă 
orizontală multietajată, 
din inox)

Debitul [m3/h]   
Numărul de etaje
Calitatea oţelului
1 -> 1.4301 (AISI 304) 
3 -> 1.4404 (AISI 316 L)
Garnituri – EPDM (KTW/WRAS) 
Garnituri– VITON
Tensiunea de alimentare
3 ~ 230/400 V - 220/380 V - 265/460 V 
1 ~ 230 V - 220 V
frecvenţă 50Hz sau 60Hz 
Motor cu 2 sau 4 poli
Codul producătorului 

Pompa Pompa

Topul Dimensiuni

A B C D E F G H

1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~

MHI mm

202 205 88 88 375 375 216 192 90 90 Rp1 110 Rp1

203 205 88 88 375 375 216 192 90 90 Rp1 110 Rp1

204 253 88 88 423 423 216 192 90 90 Rp1 158 Rp1

205 253 88 88 423 423 216 192 90 90 Rp1 158 Rp1

206 277 104 104 472 472 224 206 90 90 Rp1 182 Rp1

402 205 88 88 375 375 216 192 90 90 Rp11/4 110 Rp1

403 205 88 88 375 375 216 192 90 90 Rp11/4 110 Rp1

404 253 88 88 423 423 216 192 90 90 Rp11/4 158 Rp1

405 253 104 104 448 448 224 206 90 90 Rp11/4 158 Rp1

406 277 137 104 511 472 239 206 100 90 Rp11/4 182 Rp1

802 217 88 88 387 387 216 192 90 90 Rp11/2 122 Rp11/4

803 217 104 88 412 387 224 192 90 90 Rp11/2 122 Rp11/4

804 277 104 104 472 472 224 206 90 90 Rp11/2 182 Rp11/4

805 277 - 104 - 472 - 206 - 90 Rp11/2 182 Rp11/4

1602 237 - 103,5 - 432 - 206 - 90 Rp2 138 Rp11/2

1603 237 - 103,5 - 432 - 206 - 90 Rp2 138 Rp11/2

1604 282 - 136,5 - 515 - 221 - 100 Rp2 183 Rp11/2

La comanda pieselor de schimb, se vor indica toate datele din eticheta pompei.

MHI 4   06 1 /  E / 3 ~ 400 - 50 - 2 / XX / X
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2. Securitatea muncii
Prezentele instrucţiuni de exploatare conţin 
indicaţii de principiu care trebuie să fie respectate 
la montaj şi în exploatare. De aceea, prezentele 
instrucţiuni vor fi citite în mod obligatoriu, înainte 
de montaj şi de punerea în funcţiune, de către 
montor precum şi de către utilizatorul competent. 
Se vor respecta nu numai indicaţiile generale de 
securitate a muncii din prezentul capitol, dar şi 
indicaţiile de detaliu din punctele care urmează.

2.1 Marcarea indicaţiilor în instrucţiunile de exploatare 
Indicaţiile de securitate a muncii cuprinse în 
prezentele instrucţiuni şi a căror nerespectare 
poate avea ca urmare pericole pentru persoane, 
sunt marcate în mod deosebit cu simbolul general 
pentru pericole

iar în cazul avertizării privind tensiunea electrică, 
cu simbolul

În cazul indicaţiilor de securitate a căror 
nerespectare poate avea ca urmare pericole 
pentru pompă şi pentru funcţionarea ei, este 
inserat cuvântul  

2.2 Calificarea personalului
Personalul pentru montaj trebuie să dispună de 
calificarea corespunzătoare pentru aceste lucrări.

2.3 Pericole în cazul nerespectării indicaţiilor privind 
       securitatea

Nerespectarea indicaţiilor de securitate poate avea 
ca urmare un pericol pentru persoane şi pentru 
pompă. Nerespectarea indicaţiilor de securitate 
poate avea ca urmare pierderea oricăror drepturi 
de despăgubire. În detaliu, nerespectarea poate 
avea ca urmare, de exemplu, următoarele pericole:

• pierderea unor funcţiuni importante ale 
pompei,

• periclitarea unor persoane prin efecte electrice 
şi mecanice.

2.4 Indicaţii privind securitatea muncii  pentru utilizator
Se vor respecta prescripţiile existente pentru 
prevenirea accidentelor. Se vor elimina pericolele 
datorate energiei electrice. Se vor respecta 
prescripţiile naţionale şi cele ale întreprinderilor 
locale de furnizare a energiei electrice.

2.5 Indicaţii privind securitatea muncii pentru lucrările 
       de inspecţie şi montaj 

Beneficiarul se va îngriji ca toate lucrările de 
inspecţie şi montaj să fie executate de personal 
de specialitate autorizat şi calificat care a fost 
informat în măsură suficientă prin studierea 
aprofundată a instrucţiunilor de exploatare.
În principiu, lucrările la pompă se vor executa 
numai când aceasta este  oprită.

ATENŢIUNE

2.6 Modificarea şi executarea de piese de schimb 
               prin forţe proprii

Modificările pompei sunt permise numai cu 
acordul producătorului.  Piesele de schimb 
originale şi accesoriile autorizate de producător 
servesc securitatea.  Utilizarea  altor  piese  
anulează  răspunderea  firmei pentru   urmările 
care rezultă din aceasta.

2.7 Moduri de exploatare nepermise
Siguranţa în exploatare a pompei sau a staţiei 
livrate este garantată numai în cazul utilizării 
conform destinaţiei, corespunzător cu capitolul 1 al 
instrucţiunilor de exploatare. Valorile limită indicate 
nu vor fi depăşite în nici un caz.

3. Transportul şi depozitarea intermediară

4. Descrierea produsului şi a accesoriilor

4.1 Descrierea pompei (fig. 1)
Pompa este centrifugă, multietajată (2 - 6 etaje),  
normal  amorsantă, orizontală, de înaltă presiune, în 
construcţie monobloc, cu racord de aspiraţie orizontal 
(poz. 1) şi racord de refulare vertical (poz. 2).
Partea hidraulică este executată în construcţie 
multietajată, cu numărul corespunzător de carcase ale 
etajelor (poz. 5) şi de rotoare (poz. 6). Rotoarele sunt 
montate pe un arbore comun al motorului şi al pompei 
(poz. 7). Carcasa oală care închide partea hidraulică 
(poz. 8) asigură o etanşare perfectă în exploatare. 
Părţile care vin în contact cu fluidul vehiculat, cum 
sunt camerele etajelor, rotoarele şi carcasa oală, sunt 
din oţel crom-nichel. Trecerea arborelui în carcasa 
pompei este etanşată spre motor printr-o etanşare 
mecanică (poz. 9). E = toate piesele care vin în 
contact cu fluidul vehiculat sunt autorizate KTW sau 
WRAS şi, ca urmare, sunt potrivite pentru utilizarea în 
domeniul apei potabile.
Motoarele monofazate sunt prevăzute cu o protecţie 
termică a motorului. Aceasta deconectează motorul la 
depăşirea temperaturii admisibile în bobinajul 
motorului şi îl reconectează automat după răcire.
Protecţia la lipsa apei: nu este permisă funcţionarea 
fără apă a pompei şi, îndeosebi, a etanşării mecanice. 
Protecţia la lipsa apei trebuie să fie asigurată de client 
sau prin utilizarea unor componente corespunzătoare 
din programul de accesorii WILO.
Pompa poate fi cu turaţie variabilă prin intermediul 
unui convertizor de  frecvenţă şi a unui filtru 
sinusoidal. 

4.2 Conţinutul livrării
• Pompa în versiunea EM sau DM 
• Instrucţiuni de montaj şi exploatare

4.3 Accesorii
Accesoriile vor fi comandate separat.

• Dulap de automatizare WV/COL cu accesoriile 
relevante

• Dulap de automatizare CO-ER cu accesoriile 
relevante.

                                În timpul transportului şi 
depozitării pompei, aceasta va fi protejată 
împotriva umidităţii, îngheţului  şi deteriorărilor 
mecanice.

ATENŢIUNE!.
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• Protecţie la nivelul scăzut al apei:
–kit WMS pentru legarea directă la conducta 

de alimentare
–plutitor cu contacte electrice WAEK 65 cu 

minipanou (numai pentru versiunea EM),
–plutitor cu contacte electrice WA 65 
– SK 277 cu 3 electrozi imersaţi

• Presostat WVA
• Wilo fluid control (EK),
• Comutatoare pe instalaţie:

– plutitor cu contacte electrice WA 065 
– plutitor cu contacte electrice WA OEK 65 cu 

minipanou (numai pentru versiunea EM)

5. Montajul şi racordarea electrică

5.1 Montajul
Fig. 2 prezintă situaţia tipică de montaj a pompei.   În 
cele ce urmează, sunt enumerate indicaţiile care trebuie 
să fie  respectate  în  această  situaţie de exploatare:

• Montajul se va face numai după încheierea tuturor 
lucrărilor de sudură şi lipire şi după spălarea eventual 
necesară a sistemului de conducte.  Corpurile străine şi 
impurităţile pot scoate pompa din funcţiune.

• Pompa va fi montată într-un loc uscat şi ferit de îngheţ.
• Se va ţine seama de spaţiul necesar pentru lucrările de 

întreţinere.
• Accesul la ventilatorul motorului se va menţine 

liber; distanţa minimă la perete va fi de 0,3 m. 
• Suprafaţa de aşezare trebuie să fie orizontală şi plană.
• Pompa trebuie să fie fixată cu două şuruburi 

cu diametrul de 8 mm, pe un soclu care absoarbe 
vibraţiile. Pot fi folosite şi îmbinări metal-cauciuc 
disponibile în comerţ pentru fixare şi absorbţia 
vibraţiilor.

• Pentru a asigura accesul la robinetul de golire,
pompa va fi instalată cu robinetul de golire la 
cel puţin 20 mm deasupra pardoselii.

• Se vot instala armături de izolare (1) înainte 
şi după pompă, astfel încât pompa să poată fi
schimbată uşor, iar lucrările de întreţinere să
poată fi executate mai uşor.

• O clapetă antiretur (2) va fi instalată imediat 
după racordul de refulare al pompei.

• Conductele de intrare şi de ieşire vor fi legate 
la pompă fără tensiuni. Lungimi flexibile de 
conductă sau compensatoare de dilatare cu 
burduf pot fi utilizate pentru a asigura o legătură 
cu vibraţii reduse. Greutatea conductelor trebuie 
să fie sprijinită pe suporţi. 

• Clientul va lua măsurile corespunzătoare pentru a
preveni nivelul scăzut al apei şi, ca urmare, să
protejeze pompa împotriva mersului pe uscat,
pentru a proteja etanşarea arborelui Gama Wilo 
cuprinde diferite accesorii care pot fi utilizate 
în acest scop.

• Clientul va proteja pompa pe conducta de 
intrare cu o sită cu ochiuri de 1 mm sau cu un 
filtru (5) pentru a evita deteriorarea conductei 
de impurităţile care ar putea fi aspirate.

5.2 Racordul electric
Racordul electric va fi executat de un electrician 
autorizat de întreprinderea locală de furnizare a 
energiei electrice, în conformitate cu prescripţiile 
locale şi naţionale în vigoare.

• Racordul electric se va executa, conform VDE 0730/p. 
1, printr-un cablu de legătură fix prevăzut cu o fişă 
sau cu un întrerupător multipolar, cu o distanţă de 
deschidere a contactelor de cel puţin 3 mm. 

• Se va verifica tipul de curent şi tensiunea reţelei de
 alimentare

• Se vor respecta datele de pe etichetă.
• Pompa se va împământa conform prescripţiilor.
• Protecţia pe partea reţelei: siguranţă 10 A, lentă.
• Motoarele trifazate trebuie să fie echipate de 

către client cu un releu  de  protecţie,  pentru  a  fi
protejate  împotriva  supraîncărcării; acesta va fi 
reglat la curentul nominal indicat pe etichetă. 
Motoarele monofazate sunt prevăzute, din 
fabricaţie, cu o protecţie termică a motorului care 
deconectează pompa la depăşirea temperaturii 
admisibile în bobinajul motorului şi o 
reconectează automat după răcire. 

• Pentru a asigura protecţia împotriva picăturilor de 
apă şi descărcarea presetupei de cablu de forţele 
de tracţiune, se vor utiliza cabluri de legătură cu 
un diametru exterior suficient (de ex. tipul H 05 
VV-F 3/5 G 1,5 sau AVMH-I 3/5x1,5).

• Alimentarea electrică va fi conectată printr-un 
cablu de alimentare rigid prevăzut cu un cuplaj 
sau un întrerupător omopolar cu o distanţă între 
contacte de cel puţin 3 mm, în conformitate cu 
reglementările locale în vigoare (de ex. în 
conformitate cu ultima ediţiea reglementărilor de 
cablare IEE ).

• Se vor utiliza cabluri rezistente la temperatură 
dacă pompa este montată în instalaţii în care 
temperatura fluidelor pompate depăşeşte 90 °C.

• Cablul de alimentare trebuie să fie pozat astfel 
încât să nu atingă niciodată conductele şi/sau 
carcasa  pompei şi a motorului.

Dacă este necesar, se va prevedea un releu de 
protecţie la curenţi  vagabonzi (releu FI, 
disjunctor).

5.3 Funcţionarea cu convertizor de frecvenţă
A se vedea Instrucţiunile de montaj şi exploatare 
ale convertizorului de frecvenţă pentru racordare 
şi exploatare.
Pentru a evita supraîncărcarea bobinajului 
motorului până la deteriorare şi a evita nivelele 
excesive de zgomot, convertizorul de frecvenţă 
nu trebuie să producă creşteri de tensiune de 
peste 500 V/µs şi vârfuri de û > 650 V. 
Dacă sunt posibile astfel de creşteri de tensiune, 
se va instala un filtru LC (filtru motor) între 
convertizorul de frecvenţă şi motor. Acest filtru 
trebuie să fie proiectat de producătorul 
convertizorului de frecvenţă sau al filtrului.
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6. Punerea în funcţiune
• Se va controla ca nivelul apei în rezervorul de alimentare 

sau presiunea de alimentare să fie suficientă.

Nu este permisă funcţionarea fără apă a 
pompei. Mersul fără apă distruge 
etanşarea mecanică. 

• În cazul vehiculării apei potabile, la prima punere în 
funcţiune, instalaţia va fi spălată pentru ca eventualele 
ape murdare să nu ajungă în conducta de apă potabilă.

• Verificarea sensului de rotaţie (numai pentru 
motoarele trifazate): printr-o conectare de scurtă 
durată, se verifică dacă sensul de rotaţie a pompei 
corespunde cu săgeata de pe carcasa pompei. Dacă 
sensul de rotaţie nu este corect, se schimbă între ele 
două faze în cutia de borne a motorului.

• Numai pentru motoarele trifazate: protecţia motorului 
se reglează la curentul nominal conform etichetei.

• Plutitorul cu contacte electrice sau electrozii pentru 
protecţia la lipsa apei, dacă există, se vor poziţiona 
astfel încât pompa să se oprească la un nivel al apei 
care ar avea ca urmare aspirarea aerului.

• Se deschide robinetul de izolare pe partea de aspiraţie, 
se deschide şurubul de dezaerisire (fig. 1, 2, poz. 3, SW 
19), până când iese fluidul vehiculat din orificiu, se 
închide şurubul de dezaerisire, se deschide robinetul 
de izolare pe partea de refulare şi se porneşte pompa. 

• În funcţie de presiunea sistemului şi de temperatura 
fluidului vehiculat, la deschiderea completă a 
şurubului de dezaerisire, este posibil ca fluidul 
fierbinte (sub formă de lichid sau aburi) să curgă în 
afară sau să erupă cu forţă.

• În funcţie de condiţiile de exploatare a pompei
(temperatura fluidului vehiculat), pompa poate deveni 
foarte fierbinte. 
Pericol de arsuri la atingerea pompei!

Pompa nu trebuie să funcţioneze 
mai mult de 10 minute la debitul

Q = 0 m3/h. Se recomandă ca, în funcţionarea de 
durată, să se asigure un debit minim de 10% din 
debitul nominal.

ATENŢIUNE!

ATENŢIUNE

7. Întreţinerea
• Pompa este aproape lipsită de întreţinere.
• În timpul rodajului, se poate observa o uşoară 

picurare la etanşarea mecanică. În cazul unor 
scurgeri puternice, datorită uzurii ridicate, 
etanşarea mecanică va fi înlocuită de către un 
atelier de specialitate.

• Zgomotele mărite în rulmenţi şi vibraţiile 
neobişnuite indică uzura acestora. Înlocuirea 
rulmenţilor se va face de către un atelier de 
specialitate.

• Înaintea lucrărilor de întreţinere, instalaţia se va 
scoate de sub tensiune şi se va asigura împotriva 
reconectării neautorizate. Nu se vor executa 
lucrări la pompa în funcţiune.

• Dacă locul de amplasare nu este protejat 
împotriva îngheţului sau în cazul unor staţionări 
îndelungate, pompa şi conductele vor fi golite în 
anotimpul rece; pompa va fi golită prin 
desfacerea şurubului de golire (fig. 1, 2,  poz. 4), 
conducta de aspiraţie – prin desfacerea şurubului 
de dezaerisire iar conducta de refulare – prin 
deschiderea unei prize. 
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8. Defecţiuni, cauze şi eliminarea acestora

Dacă defecţiunea nu poate fi remediată, vă rugăm a vă adresa specialistului Dvs. în 
instalaţii sanitare şi de încălzire sau service-ul Wilo.
Sub rezerva unor modificări tehnice.

Defecţiunea Cauza Remediul
Pompa nu funcţionează Lipsă alimentare electrică Se verifică siguranţele, plutitoarele cu 

contacte electrice şi cablurile

Releul motorului a declanşat Se elimină supraîncărcarea motorului

Pompa funcţionează, dar nu are debit
suficient

Sensul de rotaţie nu este corect Se schimbă între ele 2 faze ale 
alimentării electrice

Tensiunea de alimentare este prea 
mică

Se verifică tensiunea de alimentare, 
condensatorul şi cablurile

Conducta sau unele componente ale 
pompei sunt înfundate cu corpuri străine

Se controlează şi se curăţă conducta şi 
pompa

Aer în racordul de aspiraţie Se etanşează conducta de aspiraţie

Pompa nu are debitul uniform Înălţimea de aspiraţie este prea mare Pompa se poziţionează mai jos

Presiunea este insuficientă Alegerea pompei nu este cea corectă Se montează pompe mai puternice

Sensul de rotaţie nu este corect Se schimbă între ele 2 faze ale 
alimentării electrice

Debitul este prea mic, conducta de 
aspiraţie este înfundată

Se curăţă filtrul şi conducta de aspiraţie

Vana nu este deschisă suficient Se deschide vana

Pompa este blocată cu corpuri străine Se curăţă pompa

Pompa vibrează Corpuri străine în pompă Se elimină corpurile străine

Pompa nu este bine fixată pe soclu Se strang șuruburile de fundaţie

Socul nu este  suficient de masiv Se construiește  un soclu mai greu

Motorul este supraîncălzit 
Protecţia motorului declanşează

Tensiunea de alimentare este prea mică Se verifică tensiunea de alimentare

Pompa se roteşte greu: 
Corpuri străine 
Rulmenţii sunt deterioraţi

Se curăţă pompa
Se repară pompa prin service

Temperatura ambiantă este prea ridicată Se asigură răcirea





NL I E
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
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare: normas armonizadas adoptadas, especialmente:

zie vorige pagina vedi pagina precedente véase página anterior

P S N
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
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig:

ver página anterior se föregående sida se forrige side

FIN DK H
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel ségi 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 kisfeszültségŖ irányelv védelmi elĪ írásait 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 összeférhet ség irányelv: 2004/108/EK
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt: alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:

katso edellinen sivu. se forrige side lásd az elĪ zĪ  oldalt

CZ PL RUS
Prohlášení o shod  ES Deklaracja Zgodno ci WE     
Prohlašujeme tímto, že tento agregát vododaném provedení odpovídá 
následujícím pĹíslušným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z peĖn„ odpowiedzialnoŅci„, ūe dostarczony wyrób 
jest zgodny z nastÙpuj„cymi dokumentami:

ЕШбвёпйЎ№ ЬёЏг№ЭЁвё№ ЯШпЪџпЭ№, звё ЬШЁЁл ў ШЫаЭЫШв Ъ ЭЫё ёЩкЭ№Э 
яёбвШЪЏЎ бёёвЪЭвбвЪг Эв бџЭЬгой Ў№ Ёёа№ШвЎЪЁл№ ЬёЏг№ЭЁвШ№:

Sm rnice ES pro strojní za ízení 2006/42/ES dyrektyw  maszynow  WE 2006/42/WE  EC    2006/42/EG
Cíle týkající se bezpeÈnosti stanovené ve smˆrnici o elektrických zaĹízeních 
nízkého napˆtí jsou dodrženy podle pĹílohy I, È. 1.5.1 smˆrnice o strojních 
zaĹízeních 2006/42/ES.

Przestrzegane s„ cele ochrony dyrektywy niskonapiÙciowej zgodnie z 
zaĖ„cznikiem I, nr 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

КаЭЩёЪШЁЎп яё ЩЭЯёяШбЁёбвЎ, ЎЯџёЮЭЁЁлЭ Ъ ЬЎаЭЏвЎЪЭ яё 
ЁЎЯЏёЪёџмвЁё№г  ЁШяапЮЭЁЎо , бёЩџоЬ Шов бп бёЫџШбЁё яаЎџёЮЭЁЎо  I, 
Ђ  1.5.1 ЬЎаЭЏвЎЪл  Ъ ёвЁёиЭ ЁЎЎ №ШиЎ Ё 2006/42/ΆG.

Sm rnice o elektromagnetické kompatibilit  2004/108/ES dyrektyw  dot. kompatybilno ci elektromagnetycznej 2004/108/WE   2004/108/EG 

použité harmonizaÈní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególnoŅci: АбяёџмЯг Э№лЭ бёЫџШбёЪШЁЁл Э бвШЁЬШавл  Ў Ёёа№л , Ъ зШбвЁёбвЎ:

viz pĹedchozí strana patrz poprzednia strona б№. яаЭЬл Ьг й г о  бваШЁЎжг

GR TR RO
    CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara ie de conformitate

ĊΨψχ δφλÑΣ ωκα κφ γηφτωδ Θλκω ξ’ Θλκ― κΨδ βΘκΫξκΘξΨ γΘηΫΠφξΨι  
αβΘδφγ φαΣΓ και  ΘβωψφλΩΣι  ΠαΘκΫεΣαι  :

Bu cihazın teslim edildi¯ i Ńekliyle aŃa¯ıdaki standartlara uygun oldu¯unu 
teyid ederiz:

Prin prezenta declar· m c·  acest produs aŃa cum este livrat, corespunde cu 
urm· toarele prevederi aplicabile:

 E     2006/42/E AB-Makina Standartları 2006/42/EG Directiva CE pentru ma ini 2006/42/EG
Ια  ΘγΘακ―ξΣαι γηφξκΘξΓΘι  κΨι  φΠΨΞΓΘι πΘÑΨψ―ι  κΫξΨι  κΨηφςδκΘα 
ξς Ñµ σ δΘ ÑΣ κφ γΘηΫηκΨÑΘ I, Θη. 1.5.1 κΨι  φΠΨΞΓΘι ξπΣκαβΫ ÑΣ κΘ 
ÑΨπΘδ―ÑΘκΘ 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 protecŐie din directiva privind joasa 
tensiune conform Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind maŃinile 
2006/42/CE.

  E -2004/108/E Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic  – directiva 2004/108/EG
ċδΘηÑφδαξÑΪδΘ πηΨξαÑφγφαφςÑΣδΘ γηωκλγΘ, αΠαΘΓκΣηΘ: kısmen kullanılan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi:

ţψΪ γ Σ γηφΨΞφςÑΣδΨ ξΣψΓΠΘ bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent·

EST LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst bas deklar cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele 
direktiividele:

Ar šo mÔs apliecinflm, ka šis izstrfldfljums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:

Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Maš nu direkt va 2006/42/EK Mašin  direktyv  2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate 
direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direktĀvas drošĀbas mÔrĆi tiek ievÔroti atbilstoši MašĀnu 
direktĀvas 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi Žemos Ątampos direktyvos keliamŚ saugos reikalavimŚ pagal 
MašinŚ direktyvos 2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt„.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn tisk s savietojam bas direkt va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv  2004/108/EB
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piemÔroti harmonizÔti standarti, tai skaitfl: pritaikytus vieningus standartus, o bŔtent:

vt eelmist lk skatĀt iepriekšÔjo lappusi žr. ankstesniame puslapyje

SK SLO BG
ES vyhlásenie o zhode ES – izjava o skladnosti E -   
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštrukÈnej série v dodanom 
vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledeÈim 
zadevnim doloÈilom:

ΈЭЏџШаЎаШ№Э, зЭ яаёЬг Џвкв ёвЫёЪШап ЁШ бџЭЬЁЎвЭ ЎЯЎбЏЪШЁЎп:

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES   2006/42/EO
BezpeÈnostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v zmysle 
prílohy I, È. 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.

ОЭџЎвЭ ЯШ ЯШйЎв Ш ЁШ аШЯяёаЭЬЩШвШ ЯШ ЁЎбЏё ЁШяаЭЮЭЁЎЭ бШ 
бкбвШЪЭЁЎ бкЫџШбЁё. За ЎџёЮЭЁЎЭ I, Ђ  1.5.1 ёв ΈЎаЭЏвЎЪШвШ ЯШ 
№ШиЎ ЁЎ 2006/42/EЙ.

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES E   –  2004/108/E
používané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: НШа№ёЁЎЯЎаШЁЎ бвШЁЬШавЎ:

pozri predchádzajúcu stranu glejte prejšnjo stran ЪЮ. яаЭЬЁШвШ бваШЁЎжШ

M
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispoūizzjonijiet relevanti li ˙ ejjin:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vulta˙˙  Baxx huma konformi WILO SE

Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund

j g ˙˙
mal-Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari: 

ara l-pa˙ na ta' qabel

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
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