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TWU 4…, TWU 4-…-QC

Art.-No. Type DN1 H H1 H2 W

mm mm mm mm

TWU 4-02…

6046661 TWU 4-0207-C 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 521 271 250 500

6046690 TWU 4-0210-C 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 589 324 265 500

6046689 TWU 4-0214-C 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 689 394 295 500

6049336 TWU 4-0220-C 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 839 499 340 500

6060195 TWU 4-0203-C-GT 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 425 202 223 500

6060196 TWU 4-0204-C-GT 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 442 219 223 500

6046688 TWU 4-0207-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 506 271 235 500

6046687 TWU 4-0210-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 574 324 250 500

6046686 TWU 4-0214-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 659 394 265 500

6049347 TWU 4-0220-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 794 499 295 500

TWU 4-04…

6049337 TWU 4-0405-C 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 507 257 250 500

6049338 TWU 4-0407-C 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 566 301 265 500

6049339 TWU 4-0409-C 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 639 344 295 500

6049340 TWU 4-0414-C 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 792 452 340 500

6049341 TWU 4-0418-C 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 913 538 375 500

6049342 TWU 4-0427-C 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 1197 767 430 500

6049348 TWU 4-0405-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 492 257 235 500

6049349 TWU 4-0407-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 551 301 250 500

6049350 TWU 4-0409-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 609 344 265 500

6049351 TWU 4-0414-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 747 452 295 500

6049352 TWU 4-0418-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 878 538 340 500

6049353 TWU 4-0427-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 1142 767 375 500
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6049354 TWU 4-0435-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 1414 934 480 750

6049355 TWU 4-0444-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 1683 1128 555 750

6049356 TWU 4-0448-C 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 1808 1253 555 750

TWU 4-08…

6049343 TWU 4-0804-C 1~230 V, 50 Hz Rp 2 589 294 295 500

6049344 TWU 4-0806-C 1~230 V, 50 Hz Rp 2 696 356 340 500

6049345 TWU 4-0808-C 1~230 V, 50 Hz Rp 2 793 418 375 500

6049346 TWU 4-0813-C 1~230 V, 50 Hz Rp 2 1003 573 430 500

6049357 TWU 4-0804-C 3~400 V, 50 Hz Rp 2 559 294 265 500

6049358 TWU 4-0806-C 3~400 V, 50 Hz Rp 2 651 356 295 500

6049359 TWU 4-0808-C 3~400 V, 50 Hz Rp 2 758 418 340 500

6049360 TWU 4-0813-C 3~400 V, 50 Hz Rp 2 948 573 375 500

6049361 TWU 4-0817-C 3~400 V, 50 Hz Rp 2 1177 697 480 750

6049362 TWU 4-0821-C 3~400 V, 50 Hz Rp 2 1414 859 555 750

6049363 TWU 4-0823-C 3~400 V, 50 Hz Rp 2 1476 921 555 750

6049364 TWU 4-0832-C 3~400 V, 50 Hz Rp 2 1913 1238 675 750

TWU 4-16…

6061422 TWU 4-1608-C 1~230 V, 50 Hz Rp 2 1106 676 430 500

6061423 TWU 4-1608-C 3~400 V, 50 Hz Rp 2 1051 676 375 500

6061427 TWU 4-1611-C 3~400 V, 50 Hz Rp 2 1360 880 480 750

6061424 TWU 4-1613-C 3~400 V, 50 Hz Rp 2 1568 1013 555 750

6061425 TWU 4-1615-C 3~400 V, 50 Hz Rp 2 1704 1149 555 750

6061426 TWU 4-1620-C 3~400 V, 50 Hz Rp 2 2164 1489 675 750

TWU 4-02…-QC

6046685 TWU 4-0207-C-QC 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 521 271 250 500

6046684 TWU 4-0210-C-QC 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 589 324 265 500

6046683 TWU 4-0214-C-QC 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 689 394 295 500

6049365 TWU 4-0220-C-QC 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 839 499 340 500

6046682 TWU 4-0207-C-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 506 271 235 500

6046681 TWU 4-0210-C-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 574 324 250 500

6046680 TWU 4-0214-C-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 659 394 265 500

6049372 TWU 4-0220-C-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 794 499 295 500

6060197 TWU 4-0203-C-QC-GT 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 425 202 223 500

6060194 TWU 4-0204-C-QC-GT 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 442 219 223 500

TWU 4-04…-QC

6049366 TWU 4-0405-C-QC 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 507 257 250 500

6049367 TWU 4-0407-C-QC 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 566 301 265 500

6049368 TWU 4-0409-C-QC 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 639 344 295 500

6049369 TWU 4-0414-C-QC 1~230 V, 50 Hz Rp 1¼ 792 452 340 500

6049373 TWU 4-0405-C-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 492 257 235 500

6049374 TWU 4-0407-C-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 551 301 250 500

6049375 TWU 4-0409-C-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 609 344 265 500

6049376 TWU 4-0414-C-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 747 452 295 500

6049377 TWU 4-0418-C-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 878 538 340 500

6049378 TWU 4-0427-C-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 1142 767 375 500

Art.-No. Type DN1 H H1 H2 W

mm mm mm mm



6049379 TWU 4-0435-C-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 1¼ 1414 934 480 750

TWU 4-08…-QC

6049370 TWU 4-0804-C-QC 1~230 V, 50 Hz Rp 2 589 294 295 500

6049371 TWU 4-0806-C-QC 1~230 V, 50 Hz Rp 2 696 356 340 500

6049380 TWU 4-0804-C-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 2 559 294 265 500

6049381 TWU 4-0806-C-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 2 651 356 295 500

6049382 TWU 4-0808-C-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 2 758 418 340 500

6049383 TWU 4-0813-C-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 2 948 573 375 500

6049384 TWU 4-0817-C-QC 3~400 V, 50 Hz Rp 2 1177 697 480 750

TWU 4-…-P&P

Art.-No. Type H H1 H2

mm mm mm

6049385 TWU 4-0405-C-Plug&Pump/FC 1~230 V, 50 Hz 507 257 250

6049386 TWU 4-0407-C-Plug&Pump/FC 1~230 V, 50 Hz 566 301 265

6049387 TWU 4-0409-C-Plug&Pump/FC 1~230 V, 50 Hz 639 344 295

6049388 TWU 4-0407-C-Plug&Pump/DS 1~230 V, 50 Hz 566 301 265

6049389 TWU 4-0409-C-Plug&Pump/DS 1~230 V, 50 Hz 639 344 295

6049390 TWU 4-0414-C-Plug&Pump/DS 1~230 V, 50 Hz 792 452 340

Art.-No. Type DN1 H H1 H2 W

mm mm mm mm

Rp 1¼
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1 Úvod

1.1 O tejto dokumentácii

Pôvodný návod na obsluhu je vypracovaný v 
nemeckom jazyku. Všetky Aalšie jazyky toho návodu sú 
prekladom pôvodného návodu na obsluhu.

Kópia ES vyhlásenia o zhode je súJasLou tohto návodu.

V prípade uskutoJnenia technických zmien uvedených 
konštrukcií bez nášho odsúhlasenia stráca toto 
vyhlásenie svoju platnosL.

1.2 Usporiadanie tohto návodu

Návod je rozdelený na jednotlivé kapitoly. Ka�dá 
kapitola má výsti�ný nadpis, ktorý vás informuje o tom, 
Jo sa v tejto kapitole popisuje.

Obsah slú�i zároveX ako struJná referencia, preto�e 
všetky dôle�ité Jasti sú opatrené nadpisom.

Všetky dôle�ité inštrukcie a bezpeJnostné pokyny sú 
osobitne zdôraznené. Presné údaje týkajúce sa 
Jlenenia týchto textov nájdete v kapitole 2 
„BezpeJnosL“.

1.3 Kvalifikácia personálu

Všetci Jlenovia personálu, ktorý pracuje na výrobku, 
príp. s výrobkom, musia byL pre tieto práce 
kvalifikovaní, napr. práce na elektrickom zariadení musí 
vykonaL kvalifikovaný elektrotechnik. Všetci Jlenovia 
personálu musia byL plnoletí.

Ako základ inštruktá�e pre personál obsluhy a údr�by 
musia byL v nej navyše zahrnuté aj národné predpisy 
predchádzania úrazom.

Musí sa zabezpeJiL, aby si personál preJítal pokyny v 
tejto príruJke pre obsluhu a údr�bu a porozumel im, 
tento návod sa bude musieL v prípade potreby 
doobjednaL u výrobcu v po�adovanom jazyku.

Tento produkt nie je urJený na pou�ívanie osobami 
(vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými 
alebo mentálnymi schopnosLami alebo osobami s 
nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí, okrem 
prípadu, �e budú pod dozorom osoby zodpovednej za 
bezpeJnosL a táto osoba im poskytne pokyny o 
správnom pou�ívaní produktu. 

Deti musia byL pod dozorom, aby sa s produktom 
nehrali.

1.4 Pou�ité skratky a odborné pojmy

V tejto príruJke na obsluhu a údr�bu sa pou�ívajú rôzne 
skratky a odborné pojmy.

1.4.1 Skratky
• príp. = prípadne
• cca = cirka
• t. j. = to znamená
• resp. = respektíve
• min. = minimálne, aspoX
• max. = maximálne
• atA. = a tak Aalej
• a. i. = a iné

• napr. = napríklad

1.4.2 Odborné pojmy

Chod za sucha

Výrobok be�í na plné obrátky, na dopravovanie ale 
chýba príslušné médium. Chodu za sucha sa musí 
prísne zamedziL, príp. sa musí namontovaL ochranné 
zariadenie!

Ochrana proti chodu za sucha

Ochrana proti chodu za sucha musí spôsobiL 
automatické vypnutie výrobku, ak je hladina ni�šia ako 
minimálne pokrytie výrobku vodou. Dosiahne sa to 
napr. montá�ou plavákového spínaJa alebo snímaJa 
hladiny.

Kontrola úrovne hladiny

Kontrola úrovne hladiny má výrobok automaticky 
zapínaL, príp. vypínaL pri rôznych stavoch hladiny. 
Dosiahne sa to vstavaním jedného, príp. dvoch 
plavákových spínaJov.

1.5 Autorské právo

Autorské právo vzLahujúce sa na túto príruJku pre 
prevádzku a údr�bu sa ponecháva výrobcovi. Táto 
príruJka pre prevádzku a údr�bu je urJená pre personál 
montá�e, obsluhy a údr�by. Obsahuje predpisy a 
výkresy technického druhu, ktoré sa nesmú ani úplne 
ani v Jastiach rozmno�ovaL, rozširovaL lebo 
neoprávnene pou�ívaL na úJely súLa�enia lebo 
sprostredkovaL iným osobám.

1.6 Výhrada zmeny

Na uskutoJnenie technických zmien na zariadeniach a/
lebo na namontovaných súJastiach si výrobca 
vyhradzuje všetky práva. Táto príruJka na obsluhu a 
údr�bu sa vzLahuje na výrobok uvedený na titulnej 
stránke.

1.7 Zodpovednos� za nedostatky

Táto kapitola obsahuje všeobecné údaje týkajúce sa 
zodpovednosti za nedostatky. Zmluvné dohody sa berú 
do úvahy v�dy prednostne a zostávajú nedotknuté 
touto kapitolou!

Výrobca sa zaväzuje odstrániL všetky nedostatky na 
ním predaných výrobkoch, ak boli dodr�ané 
nasledujúce predpoklady:

1.7.1 Všeobecne
• Ide o nedostatky akosti materiálu, výroby a/alebo 

konštrukcie.
• Chyby boli výrobcovi písomne oznámené v priebehu 

dohodnutej lehoty zodpovednosti za nedostatky.
• Výrobok bol pou�itý iba za podmienok pou�itia pod_a 

stanoveného úJelu.
• Všetky bezpeJnostné a kontrolné zariadenia boli 

pripojené a preskúšané odborným personálom.



Sloven�ina

300 WILO SE 10/2011 V4.1WE

1.7.2 Doba zodpovednosti za nedostatky

Doba zodpovednosti za nedostatky trvá, ak nebolo 
dohodnuté ináJ, 12 mesiacov od dXa uvedenia do 
prevádzky, príp. max. 18 mesiacov od dXa dodania. Iné 
dohody musia byL uvedené písomne v potvrdení 
objednávky. Jej platnosL trvá najmenej do 
dohodnutého konca doby zodpovednosti za chyby 
výrobku.

1.7.3 Náhradné diely, prístavby a prestavby

Pre opravy, výmenu a pre namontovanie a prestavby sa 
smú pou�ívaL iba originálne náhradné dielce od 
výrobcu. Iba tieto diely zaruJujú maximálnu �ivotnosL a 
bezpeJnosL. Tieto dielce sú koncipované špeciálne pre 
naše výrobky. Svojpomocné prístavby a prestavby 
alebo pou�itie iných ne� pôvodných náhradných 
dielcov mô�u byL príJinou záva�ného poškodenia 
výrobku a/alebo záva�ného poranenia osôb.

1.7.4 Údr�ba

Predpísané údr�by a inšpekJné práce sa musia 
vykonávaL pravidelne. Týmito prácami sa smú 
poverovaL iba vyškolené, kvalifikované a autorizované 
osoby. Úkony údr�by, ktoré v tejto príruJke pre 
prevádzku a údr�bu nie sú uvedené, a _ubovo_ný druh 
opráv smú vykonávaL iba výrobca a ním autorizované 
servisné dielne.

1.7.5 Škody na výrobku

Škody aj poruchy, ktorými je ohrozená bezpeJnosL, sa 
musia nechaL okam�ite a odborne odstrániL príslušne 
školeným personálom. Výrobok sa smie prevádzkovaL 
iba v technicky bezchybnom stave. V priebehu 
dohodnutej lehoty zodpovednosti za nedostatky smie 
výrobok opravovaL iba výrobca a/lebo autorizovaná 
servisná dielXa! Výrobca si aj tu vyhradzuje právo, aby 
mu bol poškodený výrobok zaslaný prevádzkovate_om 
do závodu na vykonanie kontroly!

1.7.6 Vylú�enie ru�enia

Za škody na výrobku sa odmieta zodpovednosL za 
nedostatky, príp. ruJenie, ak sa potvrdí jedna, príp. 
nieko_ko z ni�šie uvedených skutoJností:

• dimenzovanie zo strany výrobcu v dôsledku 
nedostatoJných a/alebo nesprávnych údajov 
prevádzkovate_a, príp. objednávate_a (zákazníka)

• nerešpektovanie bezpeJnostných pokynov, predpisov 
a potrebných po�iadaviek platných pod_a nemeckého 
práva a/alebo miestnych zákonov a tejto príruJky na 
obsluhu a údr�bu

• pou�itie, ktoré nie je v súlade s urJením
• neodborné uskladnenie a preprava
• montá�/demontá� v rozpore s predpismi
• nedostatoJná údr�ba
• neodborná oprava
• chybný základový podklad, príp. chybne vykonané 

stavebné práce
• chemické, elektrochemické a elektrické vplyvy
• opotrebovanie

Záruka výrobcu preto vyluJuje aj ka�dé ruJenie za 
škody na zdraví, za vecné a/alebo majetkové škody.

2 Bezpe�nos�

V tejto kapitole sú uvedené všetky všeobecne platné 
bezpeJnostné pokyny a technické inštrukcie. Okrem 
toho sú v ka�dej Aalšej kapitole obsiahnuté špecifické 
bezpeJnostné pokyny a technické inštrukcie. PoJas 
rôznych �ivotných fáz výrobku (inštalácia, prevádzka, 
údr�ba, transport atA.) treba rešpektovaL a dodr�iavaL 
všetky pokyny a inštrukcie! Prevádzkovate_ zodpovedá 
za to, aby sa celý personál riadil pod_a týchto pokynov 
a inštrukcií.

2.1 Inštrukcie a bezpe�nostné pokyny

V tomto návode sa pou�ívajú inštrukcie a 
bezpeJnostné pokyny pre vecné škody a škody na 
zdraví. V záujme ich jednoznaJného oznaJenia pre 
personál sa inštrukcie a bezpeJnostné pokyny rozlišujú 
nasledovne:

2.1.1 Inštrukcie

Inštrukcia je zobrazená „tuJným“ písmom. Inštrukcie 
obsahujú text, ktorým sa odkazuje na predchádzajúci 
text alebo na urJité oddiely kapitol alebo sa zdôrazXujú 
struJné inštrukcie.

Príklad:
Dbajte na to, aby výrobky s pitnou vodou boli
uskladnené na mieste chránenom pred mrazom!

2.1.2 Bezpe�nostné pokyny

BezpeJnostné pokyny sú mierne odsadené a 
zvýraznené „tuJným“ písmom. ZaJínajú v�dy 
signálnym slovom.

Pokyny upozorXujúce len na vecné škody sú vytlaJené 
šedým písmom a bez  bezpeJnostnej znaJky.

Pokyny upozorXujúce na škody na zdraví sú vytlaJené 
Jiernym písmom a sú v�dy spojené s bezpeJnostnou 
znaJkou. Ako bezpeJnostné znaJky sa pou�ívajú 
výstra�né, zákazové alebo príkazové znaJky.
Príklad:

Pou�ité znaJky a bezpeJnostné symboly zodpovedajú 
všeobecne platným smerniciam a predpisom, napr.  
DIN, ANSI.

Ka�dý bezpeJnostný pokyn zaJína jedným z 
nasledujúcich signálnych slov:

Symbol nebezpeJenstva: Všeobecné nebezpeJenstvo

Symbol nebezpeJenstva, napr. úJinok elektrického 
prúdu

Symbol pre zákaz, napr. Vstup zakázaný!

Symbol pre príkaz, napr. Pou�ite ochranu hlavy
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• Nebezpe�enstvo
Mô�e dôjsL ku záva�ným zraneniam alebo k usmrteniu 
osôb!

• Varovanie
Mô�e dôjsL ku záva�ným zraneniam osôb!

• Pozor
Mô�e dôjsL ku zraneniam osôb!

• Pozor (Upozornenie bez symbolu)
Mô�e dôjsL ku znaJným vecným škodám, nie je 
vylúJená totálna škoda!

BezpeJnostné pokyny zaJínajú signálnym slovom a 
uvedením nebezpeJenstva, potom nasleduje uvedenie 
zdroja nebezpeJenstva s mo�nými následkami a konJí 
upozornením na odvrátenie nebezpeJenstva.

Príklad:
Varovanie pred rotujúcimi �as�ami!
Otá�ajúce sa obe�né koleso mô�e pomlia�di� a
odreza� kon�atiny. Vypnite výrobok a �akajte,
kým sa nezastaví obe�né koleso.

2.2 Bezpe�nos� všeobecne
• Pri montá�i, príp. demontá�i výrobku nepracujte v 

priestoroch a šachtách sami. V�dy musí byL prítomná 
druhá osoba.

• Všetky práce (montá�, demontá�, údr�ba, inštalácia) sa 
smú vykonávaL iba po vypnutí výrobku. Výrobok 
odpojte od elektrickej siete a zaistite proti 
opätovnému zapnutiu. Všetky rotujúce diely musia byL 
zastavené a v polohe pokoja.

• Obsluhujúci personál je povinný okam�ite oznámiL 
svojmu nadriadenému (zodpovednej osobe) ka�dú 
zistenú poruchu lebo nepravidelnosL.

• Okam�ité zastavenie obsluhujúcim personálom je 
naliehavo nutné, ak sa vyskytnú nedostatky, ktorými 
by mohlo dôjsL k ohrozeniu bezpeJnosti. Ide o tieto 
nedostatky:
• zlyhanie bezpeJnostných a/alebo kontrolných 

zariadení,
• poškodenie dôle�itých Jastí/dielcov,
• poškodenie elektrických zariadení, vedení a izolácií.

• Nástroje a iné predmety sa musia uschovávaL iba na 
urJených miestach, aby bola zaruJená bezpeJnosL 
obsluhy.

• Pri práci v uzavretých priestoroch zabezpeJte 
dostatoJné vetranie.

• Pri zváraní a/alebo pri prácach s elektrickými prístrojmi 
zabezpeJte, aby nehrozilo nebezpeJenstvo výbuchu.

• Zásadne sa smú pou�ívaL iba viazacie prostriedky, 
ktoré sú v tomto zmysle zákonnom uvedené a 
schválené.

• Viazacie prostriedky sa musia prispôsobiL príslušným 
podmienkam (poveternostné podmienky, závesné 
zariadenie, bremeno atA.) a starostlivo uskladniL.

• Mobilné pracovné prostriedky na zdvíhanie bremien sa 
musia pou�ívaL tak, aby bola zaruJená stabilita 
pracovného prostriedku poJas pou�itia.

• PoJas pou�itia prenosných (mobilných) pracovných 
prostriedkov na zdvíhanie nevedených bremien treba 
urobiL príslušné opatrenia, aby sa zabránilo ich 
prevráteniu, posunutiu, zošmyknutiu atA.

• Urobte príslušné opatrenia, aby bol osobám 
znemo�nený pobyt pod zavesenými bremenami. {alej 
je zakázané manipulovaL so zavesenými bremenami 
nad pracoviskami, na ktorých sa zdr�iavajú osoby.

• Pri pou�ití prenosných (mobilných) pracovných 
prostriedkov na zdvíhanie bremien je potrebné v 
prípade potreby (napr. pri obmedzení vidite_nosti 
preká�kami) zapojiL do Jinnosti druhú osobu kvôli 
koordinácii.

• Zdvíhané bremeno sa musí prepravovaL tak, aby pri 
výpadku energie nemohlo dôjsL k ohrozeniu osôb. {alej 
je potrebné takéto práce vonku prerušiL, ak sa zhoršia 
poveternostné podmienky.
Prísne dodr�iavajte tieto pokyny. Pri
nerešpektovaní týchto po�iadaviek mô�e dôjs�
ku škodám na zdraví a/alebo k záva�ným vecným
škodám.

2.3 Pou�ité smernice

Pre tieto výrobky platia:
• rôzne smernice ES,
• rôzne harmonizované normy,
• a rôzne národné normy.

Podrobné údaje týkajúcich sa pou�itých smerníc a 
noriem nájdete v ES vyhlásení o zhode.

Pre pou�ívanie, montá� a demontá� výrobku sa okrem 
toho predpokladá dodr�anie rôznych národných 
predpisov. Sú to napr. predpisy predchádzania úrazom, 
predpisy VDE (VDE = Zväzu nemeckých 
elektrotechnikov), zákon o bezpeJnosti prístrojov a 
mnohé Aalšie.

2.4 Zna�ka CE

ZnaJka CE je umiestená na typovom štítku alebo v 
blízkosti typového štítku. Typový štítok sa umiesLuje 
na motorovom bloku, príp. na ráme.

2.5 Práce na elektrických zariadeniach

Naše elektrické výrobky sa prevádzkujú so striedavým 
lebo trojfázovým prúdom. Dodr�iavajte miestne 
predpisy (napr. VDE 0100). Pred pripojením si preJítajte 
kapitolu „Elektrické pripojenie“. Technické údaje prísne 
dodr�iavajte!
Ak bol produkt vypnutý niektorým ochranným
orgánom, smie sa znovu zapnú� a� po odstránení
chyby.

2.6 Elektrické pripojenie

Obsluhujúci musí byL informovaný o napájaní výrobku 
prúdom, ako aj o mo�nostiach jeho vypnutia. OdporúJa 
sa zabudovaL ochranný spínaJ proti chybnému prúdu 
(RCD).

Nebezpe�enstvo úrazu elektrickým prúdom!
Neodborné zaobchádzanie s prúdom pri práci na
elektrickom zariadení znamená ohrozenie �ivota!
Tieto práce smie vykonáva� iba kvalifikovaný
elektrotechnik.

Pozor pred následkami vlhkosti!
Následkom vniknutia vlhkosti do kábla sa kábel
stane nepou�ite�ným a výrobok sa poškodí.
Koniec kábla sa nikdy nesmie ponori� do
dopravovaného média alebo do inej kvapaliny.
Nepou�ité �ily sa musia izolova�!
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Dodr�iavajte národne platné smernice, normy a 
predpisy, ako aj nariadenia miestneho energetického 
podniku.

Pri pripojení produktu na elektrické spínacie zariadenia, 
zvlášL pri pou�ití elektronických prístrojov ako riadenie 
pozvo_ného rozbehu lebo meniJov kmitoJtu treba v 
záujme dodr�ania po�iadaviek elektromagnetickej 
kompatibility prihliadaL na predpisy výrobcov spínacích 
prístrojov. Prípadne sa pre prívodné a ovládacie 
vedenia po�adujú zvláštne opatrenia tienenia (napr. 
tienené káble, filtre, atA.).
Pripojenie sa smie vykona� iba vtedy, ke�
spínacie prístroje zodpovedajú harmonizovaným
normám ES. Mobilné rádiové prístroje mô�u
spôsobi� rušenie v zariadení.

2.7 Uzem�ovacie pripojenie

Naše produkty (agregát vrátane ochranných orgánov a 
stanovišLa obsluhy, pomocného zdvíhacieho 
zariadenia) musia byL zásadne uzemnené. Ak existuje 
mo�nosL, �e by osoby mohli prísL do styku s 
produktom a dopravovaným médiom (napr. na 
staveniskách), po�aduje sa, aby bola prípojka 
dodatoJne zaistená pomocou nadprúdovej ochrany.
�erpadlové agregáty sú zaplavite�né a
zodpovedajú pod�a platných noriem triede
ochrany motora IP 68.

Druh ochrany namontovaných spínacích
zariadení nájdete na skrini spínacích zariadení a v
príslušnom návode na pou�itie.

2.8 Bezpe�nostné a kontrolné zariadenia

Naše výrobky mô�u byL vybavené mechanickými (napr. 
sacie sito) a/alebo elektrickými (napr. tepelný snímaJ, 
kontrola tesniacej komory) bezpeJnostnými a 
monitorovacími zariadeniami. Tieto zariadenia sa musia 
namontovaL, príp. pripojiL.

Pred uvedením elektrických zariadení ako napr. tepelný 
snímaJ, plavákový spínaJ atA. do prevádzky je 
potrebné poveriL kvalifikovaného elektrotechnika 
pripojením týchto zariadení a kontrolou ich riadnej 
funkcie.

Uvedomte si pritom, �e urJité zariadenia si pre 
bezchybnú JinnosL vy�adujú pou�itie spínacieho 
prístroja, napr. termistory s kladným teplotným 
koeficientom a snímaJe PT100. Tento spínací prístroj 
mo�no zakúpiL od výrobcu alebo od elektrotechnika.
Personál musí by� informovaný o pou�itých
zariadeniach a ich funkcii.

2.9 Správanie po�as prevádzky

Pri prevádzke výrobku treba dodr�iavaL zákony a 
predpisy, ktoré platia na mieste pou�itia na zaistenie 
pracoviska, na predchádzanie úrazom a na 
zaobchádzanie s elektrickými strojmi. V záujme 
bezpeJnosti pracovného postupu musí prevádzkovate_ 
stanoviL rozvrh práce pre personál. Za dodr�iavanie 
predpisov zodpovedajú všetci Jlenovia personálu.

Výrobok je vybavený pohyblivými dielcami. PoJas 
prevádzky sa tieto dielce otáJajú, Jím sa médium 
dopravuje. V dôsledku urJitých látok obsiahnutých v 
médiu sa na týchto dielcoch mô�u vytvoriL ve_mi ostré 
hrany.

2.10 Dopravované médiá

Všetky dopravované médiá sa líšia vzh_adom na 
zlo�enie, agresivitu, abrazívnosL, obsah sušiny a mnohé 
iné aspekty. Naše výrobky mo�no zásadne pou�ívaL v 
mnohých oblastiach. Pritom nezabudnite, �e zmenou 
po�iadaviek (hustoty, viskozity alebo zlo�enia vo 
všeobecnosti) sa mô�e zmeniL ve_a prevádzkových 
parametrov výrobku.

Pri pou�ití a/alebo zmene média pre daný výrobok 
dodr�iavajte tieto body:

• Pri pou�ití na Jerpanie pitnej vody musia byL všetky 
dielce dotýkajúce sa média schválené pre Jerpanie 
pitnej vody. Túto skutoJnosL preverte pod_a lokálnych 
predpisov a zákonov.

• Výrobky, ktoré boli pou�ívané v kalovej vode sa musia 
pred pou�itím do iného média dôkladne oJistiL.

• Výrobky, ktoré boli pou�ívané vo vode s obsahom 
fekálií a/alebo vode ohrozujúcich médiách, sa musia 
pred pou�itím do iného média úplne dekontaminovaL.
	alej je potrebné zisti�, �i je vôbec mo�né, aby
tento výrobok bol ešte pou�itý v inom médiu.

• Pri výrobkoch, ktoré sa prevádzkujú s mazacou, príp. 
chladiacou kvapalinou (napr. olejom), sa musí rátaL s 
tým, �e táto kvapalina mô�e v prípade defektu tesnenia 
s klzným krú�kom vniknúL do dopravovaného média.

• PreJerpávanie ve_mi zápalných a výbušných médií v 
Jistej forme je zakázané!

2.11 Akustický tlak

Výrobok má v závislosti od ve_kosti a výkonu (kW) 
poJas prevádzky akustický tlak cca 70 dB (A) a� 110 dB 
(A).

SkutoJný akustický tlak je však závislý od nieko_ko 
faktorov. Ako sú napr. montá�na h|bka, inštalácia, 
upevnenie príslušenstva a potrubia, prevádzkový bod, 
h|bka ponoru a iné.

Varovanie pred elektromagnetickým �iarením!
Elektromagnetické �iarenie vystavuje
nebezpe�enstvu ohrozenia �ivota nosite�ov
kardiostimulátorov. Umiestnite príslušné štítky
na zariadení a upozornite na to postihnuté
osoby!

Pozor!
Produkt sa nesmie pou�íva�, ak boli odstránené
bezpe�nostné a kontrolné zariadenia, ak sú tieto
zariadenia poškodené a/alebo nefungujú!

Varovanie pred rotujúcimi �as�ami!
Otá�ajúce sa �asti mô�u pomlia�di� a odreza�
kon�atiny. Po�as prevádzky nikdy nesiahajte do
hydrauliky alebo na rotujúce �asti. Pred úkonmi
údr�by alebo opravami vypnite produkt a
vy�kajte na zastavenie rotujúcich �astí!

Nebezpe�enstvo pri pou�ití výbušných médií!
Dopravovanie výbušných médií (napr. benzín,
petrolej at�.) je prísne zakázané. Tieto výrobky
nie sú pre tieto médiá koncipované!
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OdporúJame prevádzkovate_ovi urobiL dodatoJné 
meranie na pracovisku za chodu výrobku v jeho 
pracovnom bode a za všetkých prevádzkových 
podmienok.

3 Preprava a uskladnenie

3.1 Dodávka

Po dodaní ihneA skontrolujte bezchybnosL a úplnosL 
dodávky. Ak sa zistia prípadné nedostatky, musí sa ešte 
v deX dodania informovaL dopravný podnik, príp. 
výrobca, ináJ by u� nebolo mo�né uplatniL �iadne 
nároky. Prípadné škody poznamenajte na dodacom 
lebo nákladnom liste.

3.2 Preprava

Na prepravu sa musia pou�ívaL len tomuto úJelu 
slú�iace a schválené viazacie prostriedky, dopravné 
prostriedky a zdvíhadlá. Tieto prostriedky musia maL 
dostatoJnú nosnosL, aby bola zaruJená bezpeJná 
preprava výrobku. Ak budú pou�ité reLaze, musia sa 
zaistiL proti zošmyknutiu.

Personál musí byL pre tieto práce kvalifikovaný a musí 
poJas práce dodr�iavaL všetky platné národné 
bezpeJnostné predpisy.

Výrobky dodáva výrobca, príp. dodávate_ vo vhodnom 
obale. Tento obal obvykle vyluJuje poškodenie poJas 
prepravy a uskladnenia. Pri Jastých zmenách 
stanoviska odporúJame obal starostlivo uschovaL pre 
opätovné pou�itie.

3.3 Uskladnenie

Novo dodávané výrobky sú upravené tak, aby sa mohli 
uskladniL min. 1 rok. V prípade medziskladovania sa 
výrobok musí pred uskladnením dôkladne oJistiL!

V súvislosti s uskladnením treba venovaL pozornosL 
týmto po�iadavkám:

• Výrobok bezpeJne postavte na pevný podklad a 
zaistite proti prevráteniu a zošmyknutiu. Ponorné 
motorové Jerpadlá mo�no skladovaL vertikálne a 
horizontálne. Pri horizontálnom skladovaní dbajte na 
to, aby sa neohli.
Iná� mô�e dôjs� k nepovolenému ohybovému
napätiu a výrobok sa mô�e poškodi�.

• Naše výrobky mo�no skladovaL pri teplotách do max. 
-15 °C. Skladový priestor musí byL suchý. OdporúJame 
uskladnenie v priestore chránenom proti mrazu pri 
teplote  5 °C a� 25 °C.
Výrobky naplnené pitnou vodou mo�no uskladni�
v priestoroch chránených pred mrazom pri
teplote do 3 °C a max. na dobu 4 tý�d�ov. Ak sa
predpokladá dlhšie uskladnenie, musia sa
vyprázdni�.

• Výrobok sa nesmie skladovaL v priestoroch, v ktorých 
sa vykonávajú zváracie práce, lebo plyny, príp. �iarenie 
vznikajúce poJas zvárania mô�u pôsobiL korozívne na 
elastomerové súJasti a povlaky.

• Nasávaciu a/alebo výtlaJnú prípojku bezpeJne uzavrite, 
aby sa zabránilo zneJisteniu.

• Všetky napájacie vedenia chráXte proti zlomeniu, 
poškodeniu a vniknutiu vlhkosti.

• Výrobok sa musí chrániL proti priamym úJinkom 
slneJného �iarenia, horúJavy, prachu a mrazu. 
HorúJava lebo mráz mô�u spôsobiL znaJné poškodenie 
obe�ných kolies a povrchových úprav!

• Po dlhšom uskladnení treba výrobok pred uvedením do 
prevádzky zbaviL neJistôt, ako napr. prachu a usadenín 
oleja. Skontrolujte, Ji je _ahký chod obe�ných kolies a 
bezchybnosL povrchových úprav telesa.
Pred uvedením do prevádzky treba kontrolova� a
príp. doplni� hladiny kvapalín (oleja, náplne
motora at�.). Výrobky s nápl�ou pitnej vody
treba pred uvedením do prevádzky touto vodou
kompletne doplni�!

Iba intaktná povrchová úprava je schopná splni�
stanovený ú�el!

Pri rešpektovaní týchto po�iadaviek mô�ete výrobok 
uskladniL dlhšiu dobu. Uvedomte si ale prosím, �e 
elastomerové súJasti a povrchové úpravy podliehajú 

Pozor: Pou�ívajte ochranu proti hluku!
Pod�a platných zákonov, smerníc, noriem a
predpisov je povinné pou�itie ochrany sluchu od
akustického tlaku 85 dB (A). Prevádzkovate� sa
musí postara� o to, aby táto po�iadavka bola
rešpektovaná!

Chrá�te pred mrazom!
Pri pou�ití pitnej vody ako chladiaci/mastiaci
prostriedok sa predpokladá ochrana výrobku
proti ú�inkom mrazu po�as prepravy. Ak to nie je
mo�né, musí sa výrobok vyprázdni� a vysuši�!

Nebezpe�enstvo následkom prevrátenia!
Výrobok sa nikdy nesmie odklada� v
nezabezpe�enom stave. Pri prevrátení výrobku
hrozí nebezpe�enstvo úrazu!

Nebezpe�enstvo úrazu elektrickým prúdom!
Nebezpe�enstvo ohrozenia �ivota v dôsledku
poškodených napájacích vedení! Poškodené
vedenia musí kvalifikovaný elektrotechnik
okam�ite vymeni�.

Chrá�te pred vlhkos�ou!
Následkom vniknutia vlhkosti do kábla sa kábel
stane nepou�ite�ným a výrobok sa poškodí.
Koniec kábla sa preto nikdy nesmie ponori� do
dopravovaného média alebo do inej kvapaliny.

Pozor na poškodené povrchové úpravy!
Poškodené povrchové vrstvy mô�u vies� k
totálnym škodám agregátu (napr.
skorodovaním)! Poškodené povrchy sa preto
musia okam�ite opravi�. Opravnú súpravy
dostanete u výrobcu.
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prirodzenému skrehnutiu. V prípade uskladnenia 
prekraJujúceho dobu 6 mesiacov sa preto odporúJa ich 
kontrola a eventuálne ich výmena. V týchto prípadoch 
sa prosím konzultujte s výrobcom.

3.4 Vrátenie dodávky

Výrobky, ktoré sa vracajú do závodu, musia byL riadne 
zabalené. Riadne tu znamená, �e výrobok bol zbavený 
neJistôt a v prípade pou�itia v médiách ohrozujúcich 
zdravie bol dekontaminovaný. Obal musí výrobok 
chrániL pred poškodením poJas prepravy. S prípadnými 
otázkami sa, prosím, obracajte na výrobcu!

4 Popis výrobku

Stroj sa vyrába s vynalo�ením maximálnej starostlivosti 
a podrobuje sa nepretr�itým kontrolám akosti. Za 
predpokladu správnej inštalácie a údr�by je zaruJená 
prevádzka bez porúch.

4.1 Pou�itie v súlade s ur�ením a oblasti pou�itia

Ponorné Jerpadlá sú vhodné pre:
• Zásobovanie vodou zo studní, prameXov a cisterien
• Pre súkromné zásobovanie vodou, zavla�ovanie a 

zavodXovanie
• Pre zvýšenie tlaku
• Pre zni�ovanie hladiny vody
• Na Jerpanie vody bez obsahu zlo�iek s dlhými vláknami 

a abrazívnych zlo�iek

Ponorné Jerpadlá sa nesmú pou�íva� na Jerpanie
• kalovej vody
• odpadovej vody/fekálií
• surovej odpadovej vody!

K pou�itiu pod_a urJenia patrí aj dodr�iavanie tohto 
návodu. Akéko_vek iné pou�itie je v rozpore s urJeným 
pou�itím.

4.1.1 �erpanie pitnej vody

Pri pou�ití pre Jerpanie pitnej vody je potrebné 
oboznámiL sa s lokálnymi nariadeniami/zákonmi/
predpismi a so skutoJnosLou, Ji je produkt pre tento 
úJel pou�itia vhodný.

4.2 Konštrukcia

Wilo-Sub TWU… je zaplavite_né ponorné motorové 
Jerpadlo, ktoré sa dá prevádzkovaL ponorené 
vertikálne a horizontálne pri statickej inštalácii.

Obr. 1: Popis

4.2.1 Hydraulika

ViacstupXová hydraulika s radiálnymi alebo 
poloaxiálnymi obe�nými kolesami v Jlánkovej 
konštrukcii. SkriXa hydrauliky a hriade_ Jerpadla sú 
vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, obe�né kolesá z 
norylu. Tlakové pripojenie je vytvorené ako vertikálna 
závitová príruba s vnútorným závitom a integrovaným 
zamedzovaJom spätného toku.
Produkt nie je samonasávací, t. j. �erpané
médium musí by� privádzané predradeným
tlakom alebo samovo�ne a v�dy treba zabezpe�i�
minimálne prekrytie.

4.2.2 Motor

Ako motory sa pou�ívajú motory na striedavý alebo 
trojfázový prúd pre priamy rozbeh naplnené vodou a 
glykolom. SkriXa motora je vyrobená z nehrdzavejúcej 
ocele. Motory majú 4" pripojenie Nema.

Chladenie motora je zabezpeJené Jerpaným médiom. 
Preto musí byL motor poJas prevádzky v�dy ponorený. 
HraniJné hodnoty maximálnej teploty média a 
minimálnej rýchlosti prietoku sa musia dodr�aL.

Pripojovací kábel je vodotesný a je pevne pripojený k 
motoru. Prevedenie závisí od typu:

• TWU 4-…: s vo_nými ukonJeniami kábla
• TWU 4-…-P&P (Plug&Pump): so spínacím zariadením a 

zásuvkou Schuko
• TWU 4-…-QC: Pripojovací kábel s konektorom Quick-

Connect pre rýchlu a jednoduchú montá� káblových 
súprav Quick-Connect; Kábel s vo_nými koncami
Dbajte na triedu ochrany IP spínacieho
zariadenia.

4.2.3 Utesnenie

Utesnenie medzi motorom a hydraulikou je 
zabezpeJené hriade_ovým tesnením, príp. klzným 
tesniacim krú�kom (od výkonu motora 2,5 kW).

4.3 Opis funkcií systémov Plug&Pump

4.3.1 Wilo-Sub TWU 4-…-P&P/FC (Economy 1)

Akonáhle sa otvorí odberné miesto, tlak vo vedení 
klesne a agregát sa naštartuje, keA  hodnota klesne pod 
medznú hodnotu 2,2 bar.

Agregát Jerpá dovtedy, kým sa vo vedení nepresadí 
minimálny objemový prietok. KeA sa odberné miesto 
zatvorí, agregát sa po nieko_kých automaticky vypne.

Kontrolná automatika chráni Jerpadlo pred chodom za 
sucha (napr. nie je voda v cisterne) vypnutím motora. 

IndikaJné prvky na Fluid Control
• �ervené LED svetlo svieti: Porucha

Agregát bol kontrolným automatickým systémom 

Nebezpe�enstvo úrazu elektrickým prúdom
Pri pou�ití produktu v nádr�iach alebo iných
schodných nádobách hrozí riziko ohrozenia
�ivota zásahom elektrického prúdu. Dodr�iavajte
nasledujúce body:

Ak sa v nádr�iach nachádzajú osoby, pou�itie je
prísne zakázané!

Ak sa v nádr�iach nezdr�iavajú �iadne osoby,
musíte vykona� ochranné opatrenia pod�a normy
DIN VDE 0100-702.46 (alebo príslušné národné
predpisy). 

1 Kábel 4 Hydraulické puzdro

2 Nasávací kus 5 Tlakové pripojenie

3 Motorový blok
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vypnutý (napr. ochrana pred chodom za sucha). 
Porucha sa musí vynulovaL stlaJením gombíka „RESET“.

• Zelené LED svetlo svieti: Je prítomné sieLové napätie, 
systém je pripravený na prevádzku.

• �lté LED svetlo svieti: Agregát be�í

4.3.2 Sub-Sub TWU 4-…-P&P/DS (Economy 2)

PoJas prevádzky sa membránová tlaková nádr� naplní 
vodou a dusík sa komprimuje v membránovej tlakovej 
nádr�i. Po dosiahnutí nastaveného vypínacieho tlaku 
na membránovej nádr�i sa agregát zastaví.

KeA sa otvorí odberné miesto, vytlaJé membránová 
nádr� vodu do vedenia. KeA sa odberom vody dosiahne 
nastavený zapínací tlak snímaJa tlaku, spustí sa 
agregát a naplní potrubie a membránovú nádr�.

Tlakový spínaJ reguluje tlak vody naštartovaním 
agregátu, aktuálny tlak sa dá odJítaL na manometri.

Rezerva vody nachádzajúca sa v tlakovej nádr�i 
zamedzí pri malom odbere vody rozbeh agregátu a� po 
bod spínania.

4.4 Druhy prevádzky

4.4.1 Druh prevádzky S1 (trvalá prevádzka)

�erpadlo mô�e plynulo pracovaL s menovitým 
zaLa�ením a nedôjde pritom k prekroJeniu povolenej 
teploty.

4.5 Technické údaje

Všeobecné údaje
• Pripojenie k sieti: Pozri typový štítok
• Menovitý výkon motora P2: Pozri typový štítok
• Max. Jerpacia výška: Pozri typový štítok
• Max. Jerpané mno�stvo: Pozri typový štítok
• Druh zapínania: priame
• Teplota média: 3…30 °C
• Druh krytia: IP 68
• Trieda izolácie: F
• OtáJky : Pozri typový štítok
• Max. h|bka ponoru: 200 m
• �astosL spínania: max. 20 /h
• Max. obsah piesku: 50 mg/m³
• Tlakové pripojenie:

• TWU 4-02… : Rp 1¼
• TWU 4-04… : Rp 1¼
• TWU 4-08… : Rp 2
• TWU 4-16… : Rp 2

• Min. prúdenie u motora: 0,08 m/s
• Druhy prevádzky

• Ponorené: S1
• Vynorené: -

4.6 Typový kód

Príklad: Wilo-Sub TWU 4-0207-x1-x2

• TWU = ponorné Jerpadlo
• 4 = priemer hydrauliky v palcoch
• 02 = menovitý objemový prietok v m³/h
• 10 = poJet stupXov hydrauliky
• x1 = prevedenie:

• bez = štandardné Jerpadlo

• P&P/FC = ako systém Plug&Pump s riadením 
kvapaliny

• P&P/DS = ako systém Plug&Pump s tlakovým 
spínaním

• QC = s káblovým pripojením Quick-Connect
• GT = prevedenie pre geotermické pou�itia

• x2 = konštrukJná generácia

4.7 Obsah dodávky

Štandardné Jerpadlo:
• Agregát s 1,5/2,5/4 m káblom (na vrchnej hrane 

motora)
• Návod na montá� a prevádzku
• Prevedenie na striedavý prúd s rozbehovým agregátom 

a vo_nými káblovými ukonJeniami
• Prevedenie na trojfázový prúd s vo_nými káblovými 

ukonJeniami

QC prevedenie:
• Agregát s 1,5 m káblom Quick-Connect vo_nými 

káblovými ukonJeniami
• Návod na montá� a prevádzku

Systémy Plug&Pump:

Wilo-Sub TWU…P&P/FC pre záhradné zavla�ovanie 
domácich súkromných trávnikov:

• Agregát s 30 m pripojovacím káblom so schválením pre 
pou�itie s pitnou vodou

• Spínacia skrinka s kondenzátorom, tepelnou ochranou 
motora a vypínaJom

• Wilo-Fluidcontrol (FC); automatická kontrola tlaku a 
prúdenia s integrovanou ochranou proti chodu 
naprázdno

• 30 m pridr�iavacie/spúšLacie lano
• Návod na montá� a prevádzku

Wilo-Sub TWU…P&P/DS pre vlastné zásobovanie 
vodou jednogeneraJných a viacgeneraJných rodinných 
domov:

• 30 m pripojovací kábel so schválením pre pou�itie s 
pitnou vodou

• Spínacia skrinka s kondenzátorom, tepelnou ochranou 
motora a vypínaJom

• Wilo tlakové spínanie 0-10 barov vrát. 18 l 
membránovej expanznej nádr�e, tlakomeru, 
uzatváracieho mechanizmu a tlakového spínaJa

• 30 m pridr�iavacie/spúšLacie lano
• Návod na montá� a prevádzku

4.8 Príslušenstvo (k dispozícii na �elanie)
• Chladiace plášte
• Spínacie zariadenia
• SnímaJe hladiny
• Zväzky káblov Quick-Connect
• Súpravy motorového kábla
• Spájacia súprava pre pred|�enie motorového kábla

5 Umiestnenie

Aby sa zabránilo poškodeniu výrobku alebo vá�nym 
úrazom pri inštalácii, venujte pozornosL nasledujúcim 
bodom:

• Príslušné práce - montá� a inštaláciu výrobku - smú 
vykonávaL iba kvalifikované osoby za predpokladu 
dodr�iavania bezpeJnostných pokynov.



Sloven�ina

306 WILO SE 10/2011 V4.1WE

• Pred zaJiatkom inštalaJných prác výrobok kontrolujte, 
Ji nebol poJas transportu poškodený.

5.1 Všeobecne

V prípade Jerpania dlhšími tlakovými vedeniami (zvlášL 
pri dlhších stúpacích vedeniach) sa upozorXuje na 
vznikajúce tlakové rázy.

Tlakové rázy mô�u viesL k zniJeniu agregátu/zariadenia 
a údermi klapiek spôsobujú aj zaLa�enia hlukom. 
Pou�itím vhodných opatrení (napr. spätné klapky s 
nastavite_ným Jasom uzatvorenia, obzvlášL ulo�enie 
tlakových vedení) mô�ete takýmto úJinkom zabrániL.

Po Jerpaní vody obsahujúcej vápno by ste mali produkt 
prepláchnuL Jistou vodou, aby sa zabránilo inkrustácii 
a tým podmieneným neskorším výpadkom.

Pri pou�ití kontrol úrovne hladiny sa musí dbaL na min. 
pokrytie vodou. Treba bezpodmieneJne zabrániL 
vzniku vzduchových uzavrenín v telese hydrauliky príp. 
v potrubnom systéme a príp. sa musia odstrániL 
pomocou vhodných odvzdušXovacích zariadení. 
ChráXte produkt pred mrazom.

5.2 Druhy inštalácie
• Vertikálna stacionárna inštalácia, ponorená
• Horizontálna stacionárna inštalácia, ponorená - len v 

spojení s chladiacim plášLom!

5.3 Prevádzkový priestor

Prevádzkový priestor musí byL Jistý, zbavený hrubých 
neJistôt, suchý, nezam�zajúci a v prípade potreby 
dekontaminovaný a vhodný pre daný produkt. Prítok 
vody musí byL dostatoJný pre max. dopravný výkon 
agregátu tak, aby sa predišlo chodu za sucha a/alebo 
vnášaniu vzduchu.

Pri inštalácií do studní alebo vrtov dbajte na to, aby 
agregát nenará�al na stenu studne alebo vrtu. Preto sa 
musí zabezpeJiL, aby bol vonkajší priemet ponorného 
motorového Jerpadla v�dy menší ako vnútorný priemer 
studne/vrtu.

Pri prácach v nádr�iach, studniach alebo vrtoch musí 
byL pre zabezpeJenie v�dy prítomná druhá osoba. Ak 
hrozí nebezpeJenstvo hromadenia jedovatých alebo 
dusivých plynov, je potrebné vykonaL nevyhnutné 
protiopatrenia!

Musí byL takisto zaruJená bezproblémová montá� 
zdvíhacieho zariadenia, preto�e je potrebné pre 
montá�/demontá� produktu. Miesto na pou�itie a 
odstavenie produktu musí byL pre zdvíhacie zariadenie 
bezpeJne prístupné. Miesto na jeho odstavenie musí 
maL pevný podklad. Na prepravu výrobku sa musí 
prostriedok na uchopenie nákladu upevniL na 
predpísané závesné body.

Napájacie vedenia musia byL inštalované tak, aby bola 
kedyko_vek mo�ná bezpeJná prevádzka a 
bezproblémová montá�/demontá�. Produkt sa nikdy 
nesmie prenášaL, príp. zdvíhaL za napájacie vedenie. Pri 
pou�ití spínacích zariadení treba dbaL na údaje o 
príslušnej triede ochrany. Vo všeobecnosti je potrebné 
spínacie zariadenia namontovaL zaistené proti 
zaplaveniu.

�asti stavebného diela a základy musia maL dostatoJnú 
pevnosL, aby bolo zaruJené bezpeJné a funkcii 
zodpovedajúce upevnenie. Za prípravu základov a ich 
správnosL s prihliadnutím na rozmery, pevnosL a 
zaLa�ite_nosL zodpovedá prevádzkovate_, príp. 
dodávate_!

Pre prívod dopravovaného média pou�ívajte vodiace a 
usmerXovacie plechy. Pri dopadnutí vodného lúJa na 
povrch vody sa do dopravovaného média vnáša 
vzduch. To vedie k nevhodným prítokovým a 
dopravným podmienkam agregátu. V dôsledku 
kavitácie dochádza k ve_mi nepokojnému chodu 
výrobku, ktorý sa tak vystavuje vyššiemu 
opotrebovaniu.

5.4 Montá�

Pri inštalácii produktu je potrebné venovaL pozornosL 
týmto po�iadavkám:

• Tieto práce musí vykonaL odborný personál a práce na 
elektrickom zariadení musí vykonaL odborný elektrikár.

• Na prepravu agregátu v�dy pou�ite vhodný viazací 
prostriedok, nikdy nie prívodné elektrické vedenie. 
Viazací prostriedok príp. so závesným okom musí byL 
upevnený v�dy na závesných bodoch. Pou�ívaL sa smú 
iba stavebno-technicky schválené viazacie prostriedky.

• Skontrolujte dostupnú plánovacie podklady (montá�ne 
plány, vyhotovenie prevádzkového priestoru, prívodné 
pomery), Ji sú kompletné a správne.
Na dosiahnutie potrebného chladiaceho ú�inku
musia tieto stroje by� po�as prevádzky v�dy
ponorené. V�dy musí by� zabezpe�ené minimálne
prekrytie vodou!

Beh za sucha je striktne zakázaný! Odporú�ame
preto v�dy vstavanie ochrany proti chodu za
sucha. Pri zna�nom kolísaní stavu hladiny musí
by� vstavaná ochrana proti chodu za sucha!

Skontrolujte pou�itý priemer kábla, �i je vhodný
na potrebnú d
�ku kábla. (Informácie o tom
nájdete v katalógu, plánovacích príru�kách alebo
ich získate v zákazníckom centre firmy Wilo).

• Venujte takisto pozornosL všetkým predpisom, 
pravidlám a zákonom týkajúcim sa prác s La�kými 
bremenami a prác pod zavesenými bremenami.

• Pou�ívajte príslušné ochranné prostriedky.
• Okrem toho dodr�iavajte aj národné predpisy týkajúce 

sa predchádzania nehodám a bezpeJnostné predpisy 
príslušných organizácií.

• Ochranná vrstva sa musí kontrolovaL pred montá�ou. 
Ak sa zistia nedostatky, treba ich odstrániL pred 
montá�ou.

Nebezpe�enstvo následkom pádu!
Pri montá�i produktu a jeho príslušenstva sa
pracuje za ur�itých okolností priamo pri okraji
studne alebo nádr�e. Následkom  nepozornosti a/
alebo nosenia nevhodného odevu mô�e dôjs� k
pádu. Nebezpe�enstvo ohrozenia �ivota!
Uskuto�nite všetky bezpe�nostné opatrenia, aby
sa tomu zabránilo.
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5.4.1 Plnenie motora

Motor je výrobcom dodávaný u� s náplXou zmesi vody 
a glykolu. Táto náplX zabezpeJí, �e výrobok je 
bezpeJný na pou�itie pri min. teplote -15 °C.

Motor je koncipovaný tak, �e ho nemo�no plniL zvonka. 
NáplX motora musí zabezpeJiL výrobca. Kontrolu 
motorovej náplne treba urobiL po ka�dom dlhšom 
prestoji (> 1 rok)!

5.4.2 Inštalácia rýchloprípojného kábla Quick Connect

Pri vyhotovení s rýchloprípojným káblom sa musí pred 
inštaláciou agregátu v prevádzkovom priestore pripojiL 
rýchloprípojný kábel.
Pozor: Práce sa musia uskuto�ni� v suchých
miestnostiach. Zabezpe�te, aby zástr�ka a
prípojná zásuvka neboli vlhké. Ak sa dostane
vlhkos�, kábel sa zni�í a agregát sa mô�e
poškodi�!

• ZasuXte rýchloprípojnú zástrJku do rýchloprípojnej 
zásuvky na prípojnom kábli agregátu.

• VsuXte kovové puzdro cez spoj a obidva konce kábla 
spolu zoskrutkujte.

5.4.3 Vertikálna inštalácia
Obr. 2: Umiestnenie

U tohto druhu inštalácie sa výrobok montuje priamo na 
stúpacie potrubie. H|bka inštalácie je daná d|�kou 
stúpacieho potrubia.

Výrobok nesmie dosadaL na dno studne, ináJ to mô�e 
viesL k vzniku pnutia a zaneseniu motora bahnom. V 
dôsledku zanesenia okolia motoru bahnom by tak 
došlo aj ku zhoršeniu optimálneho odvodu tepla a 
motor by sa mohol prehriaL.

{alej by sa výrobok nemal inštalovaL na úrovni filtraJnej 
rúry. Nasávacím prúdením by mohlo dôjsL k strhávaniu 
piesku a pevných látok, Jím u� nemô�e byL 
zabezpeJené chladenie motora. Mohlo by tak dôjsL k 
zvýšenému opotrebeniu hydraulického systému. Aby 
sa tomu zabránilo, mal sa sa prípadne pou�iL plášL na 
usmernenie vody alebo výrobok by sa mal nainštalovaL v 
oblasti slepých rúr.

Montá� s s prírubovými potrubiami

Pou�ívajte zdvíhadlo s dostatoJnou nosnosLou. 
NaprieJ studne polo�te dva hranoly. Na ne sa potom 
polo�í nosná príchytka, preto hranoly majú maL 
dostatoJnú nosnosL. V prípade úzkych priemerov 

studní sa musí pou�iL strediace zariadenie, lebo sa 
výrobok nesmie dotýkaL steny studne.

1 Ponorné motorové Jerpadlo postavte zvisle a zaistite 
ho proti prevráteniu a zošmyknutiu.

2 Montá�ny záves namontujte na prírubu stúpacieho 
potrubia, zdvíhadlo zaveste do montá�neho závesu a 
zdvihnite prvú rúru.

3 Vo_ný koniec stúpacieho potrubia upevnite na 
ponornom motorovom Jerpadle. Medzi spoje sa musí 
vlo�iL tesnenie. Skrutky sa zasúvajú v�dy zdola nahor, 
matice tak mo�no skrutkovaL zhora. Okrem toho 
utiahnite skrutky v�dy rovnomerne krí�om tak, aby 
nedošlo k jednostrannému pritlaJeniu tesnenia.

4 Bezprostredne nad prírubou upevnite kábel pomocou 
káblovej príchytky. V prípade úzkych vývrtov sa musia 
príruby stúpacích potrubí opatriL vrubmi na vedenie 
káblov.

5 Stroj nadvihnite spolu s potrubím, natoJte do polohy 
nad studXou a spustite tak, aby sa umo�nilo vo_né 
upevnenie nosnej príchytky na stúpacom potrubí. 
Pritom dbajte na to, aby kábel zostal mimo nosnej 
príchytky, aby nemohlo dôjsL k jeho stlaJeniu.

6 Nosná príchytka sa potom polo�í na hranoly 
prichystané na podopretie. Teraz mo�no systém spustiL 
hlbšie, a� horná príruba potrubia dosadne na 
montovanú nosnú príchytku.

7 Montá�ny záves uvo_nite z príruby a umiestnite na 
nasledujúcom potrubí. Zdvihnite stúpacie potrubie, 
natoJte do polohy nad studXou a vo_ný koniec 
pripevnite prírubou na stúpacie potrubie. Medzi spoje 
sa musí opäL vlo�iL tesnenie.

8 Káblovú príchytku demontujte, kábel pripevnite 
káblovou príchytkou bezprostredne pod a nad 
prírubou. Pre La�ké káble s ve_kými prierezmi sa 
odporúJa káblové príchytky vhodne montovaL v 
odstupoch v�dy 2-3 m. Pri pou�ití viacerých káblov sa 
musí ka�dý kábel upevniL zvlášL.

9 Spustite stúpacie potrubie tak, a� bude príruba 
spustená do studne, namontujte opäL nosnú príchytku 
a stúpacie potrubie spustite Aalej, a� nasledujúca 
príruba dosadne na nosnej príchytke.

Kroky 7-9 opakujte to_kokrát, a� bude stúpacie 
potrubie inštalované do �elanej h|bky.

10 Na poslednej prírube uvo_nite montá�ny záves a 
namontujte poklop na obrubu studne.

11 Zaveste zdvíhadlo do poklopu studne a mierne ho 
nadvihnite. OdstráXte nosnú príchytku, vyveAte kábel z 
poklopu na obrube studne a poklop obruby studne 
spustite na studXu.

12 Pevne zaskrutkujte poklop obruby studne.

Montá� so závitovým potrubím

Postup je takmer zhodný s postupom pri montá�i 
potrubí s prírubami. Venujte ale prosím pozornosL 
týmto nále�itostiam:

1 Agregát 8 Nosná príchytka

2 Stúpacie potrubie 9 Montá�ny strmeX

3 Spínacie zariadenie 10 Káblová príchytka

4 Uzavieracia armatúra 11 Napájacie vedenie

5 Obruba studne 12 Príruba

6 Minimálna hladina vody 13
Ochrana proti chodu za 
sucha

7 SnímaJe hladiny

Výstraha pred nebezpe�ným pomlia�dením!
Pri demontá�i nosnej príchytky je celá hmotnos�
na zdvíhacom zariadení a potrubie klesne nadol-
Mô�e to vies� k �a�kým pomlia�deninám! Pred
demontá�ou nosnej príchytky zabezpe�te, aby
prídr�né lano bolo v zdvíhacom zariadení
napnuté. 
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1 Spojenie medzi rúrami sa robí pomocou závitov. 
Závitové rúry sa musia navzájom tesne a pevne 
zoskrutkovaL. Závit sa musí ovinúL konopou alebo 
teflonovou páskou.

2 Pri zaskrutkovaní sa musí dbaL na to, aby rúry boli 
súosé (nesprieJili sa), aby sa závit nepoškodil.

3 Dávajte pozor na smer otáJania agregátu, aby sa 
pou�ili vhodné závitové rúry (pravý a _avý závit), aby sa 
sami od seba neuvo_nili.

4 Závitové rúry zaistite proti neúmyselnému uvo_neniu.
5 Nosná príchytka, ktorá pri montá�i slú�i na podopretie, 

sa musí pevne montovaL pevne bezprostredne pod 
spojovacou objímkou. Skrutky sa pritom musia 
uLahovaL rovnomerne, dokia_ príchytka pevne 
nedosadne na potrubie (ramená nosnej príchytky sa 
pritom nesmú vzájomne dotýkaL!).

5.4.4 Horizontálna inštalácia
Obr. 3: Umiestnenie

Tento druh inštalácie je povolený len v spojení s 
chladiacim plášLom. Agregát sa pritom nainštaluje 
priamo na vodnú nádr�/rezervoár/nádr� a pripojí sa 
prírubou k tlakovému potrubiu. Opory chladiaceho 
plášLa sa musia montovaL v uvedenej vzdialenosti, aby 
sa zabránilo ohnutiu agregátu.
Pripojené potrubie musí by� samonosné, t. j.
nesmie by� podopreté výrobkom.

Pri horizontálnej inštalácii sa agregát a potrubie 
namontuje navzájom oddelene. Dbajte na to, aby 
tlaková prípojky agregátu a potrubia boli v rovnakej 
výške.
Na tento druh inštalácie sa musí výrobok
bezpodmiene�ne namontova� s chladiacim
pláš�om.

1 UpevXovacie otvory pre podpery vyv�tajte v�dy v dne 
prevádzkového priestoru (nádr�/rezervoár). Údaje o 
chemických kotvách, rozstupoch a ve_kosti otvorov 
nájdete v príslušných návodoch. Pamätajte na 
potrebnú pevnosL skrutiek a hmo�diniek.

2 Upevnite podpery na dno a výrobok dajte pomocou 
vhodného zdvíhacieho zariadenia do správnej polohy.

3 Upevnite produkt na podpery prilo�eným upevXovacím 
materiálom. Dbajte na to, aby typový štítok smeroval 
nahor!

4 Ak je agregát pevne montovaný, mo�no primontovaL 
potrubný systém, resp. inštalovaný potrubný systém 
pripojiL prírubou. Dbajte na to, aby tlakové prípojky boli 
v rovnakej výške.

5 Pripojte výtlaJnú rúru na výtlaJnú prípojku. Medzi 
potrubnú a agregátovú prírubu treba vlo�iL tesnenie. 
Utiahnite upevXovacie skrutky krí�om tak, aby nedošlo 
k poškodeniu tesnenia. Nezabudnite, aby bol potrubný 

systém namontovaný bez vibrácií a pnutia (príp. 
pou�ite elastické spojky).

6 Polo�te káble tak, aby sa nemohli staL zdrojom 
ohrozenia nikdy (poJas prevádzky, úkonov údr�by, atA.) 
pre nikoho (personál údr�by, atA.). Napájacie káble sa 
nesmú poškodiL. Vykonaním elektrických pripojení 
poverte iba autorizovaného odborníka.

5.4.5 Montá� mechanickej upchávky
Obr. 4: Umiestnenie

* Montá�na súprava predmontovaná, pozostávajúca z:
• 18 l membránová tlaková nádr�
• Manometer
• Uzavierací ventil

TWU…-P&P/FC (Economy 1)

Pevné potrubia alebo flexibilné hadicové vedenia s 
menovitou svetlosLou 1¼" (priemer 40 mm)

V prípade hadicového spojenia pou�ite prilo�enú 
prevleJnú maticu a nasledovne namontujte:

• Skrutkový spoj uvo_nite a nechajte na závite, kým 
vsuniete hadicu.

• Hadicu presuXte cez skutkový spoj a� na doraz.
• Skrutkový spoj pevne utiahnite rúrkovými kliešLami.

IV prípade pevného rúrkového spojenia sa pou�ije na 
prilo�ená prevleJná matica 1¼" na spojenie  Jerpadlo/
rúra a redukcia 1¼" x 1" na spojenie s Fluid Control.

TWU…P&P/DS (Economy 2)

Pevné potrubia s menovitou svetlosLou 1¼" (priemer 
40 mm)

Systém je do tej miery predmontovaný. Len T spojka 
musí byL zoskrutkovaná s konštrukJným celkom.
Ubezpe�te sa, �e je hrdlo na manometri
nastavené na najvyššiu polohu!

5.5 Ochrana proti chodu za sucha

Musí sa dbaL aj na to, aby do hydraulického telesa 
nemohol vniknúL vzduch. Produkt musí byL preto v�dy 
do dopravovaného média ponorený a� po hornú hranu 
telesa Jerpadla. V záujme optimálnej prevádzkovej 
bezpeJnosti preto odporúJame montá� ochrany proti 
chodu za sucha.

Táto ochrana je zaruJená pou�itím plavákového 
spínaJa alebo elektród. Plavákový spínaJ príp. elektróda 
sa pripevní v šachte a ich úlohou je vypnúL stroj pri 
poklese pod minimálne pokrytie vodou. Ak sa ochrana 
proti chodu za sucha pri silne kolísajúcich plniacich 

1 Agregát 7 Prevádzkový priestor

2 Tlakové vedenie 8 Nádr� na vodu

3 Tlaková nádoba 9 Prívod

4 Chladiaci plášL 10 Prívodný filter

5 Minimálna hladina vody 11
Ochrana proti chodu za 
sucha

6 SnímaJe hladiny

1 Agregát 7 Pripojenie k sieti

2 Motorový prípojný kábel 8
Montá�na súprava* 
Tlakový obvod

3 Prídr�né lano 9 T spojka

4 Skrutková prípojka 1¼" 10
Plniaci ventil pre 
membránovú tlakovú 
nádr�

5 Skrutková prípojka 1" 11 Hrdlo na manometri

6 Fluid Control
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mno�stvách realizuje len plavákom alebo elektródou, 
existuje nebezpeJenstvo, �e sa agregát bude neustále 
zapínaL a vypínaL!
To mô�e ma� za následok prekro�enie
maximálneho po�tu zapnutí motora (spínacích
cyklov) a prehriatie motora.

5.5.1 Náprava na zabránenie vysokým spínacím cyklom

Manuálne obnovenie - Pri tejto mo�nosti sa motor pri 
poklese minimálneho prekrytia vodou vypne a pri 
dostatoJnej hladine vody sa opäL manuálne zapne.

Samostatný bod opätovného zapnutia - Pomocou 
druhého spínacieho bodu (doplnkový plavák alebo 
elektróda) sa dosiahne dostatoJný rozdiel medzi 
bodom vypnutia a bodom zapnutia. Tým sa zabráni 
neustálemu spínaniu. Táto funkcia sa dá realizovaL 
pomocou relé riadenia hladiny.

5.6 Elektrické pripojenie

• Prúd a napätie sieLového pripojenia musia zodpovedaL 
údajom na typovom štítku.

• Prívodné vedenie prúdu ulo�te pod_a platných noriem/
predpisov a pripojte pod_a obsadenia svoriek.

• Existujúce kontrolné zariadenia, napr. sledovanie 
teploty motora musia byL pripojené a musí byL 
skontrolovaná ich správna funkJnosL.

• Pre trojfázové motory musí byL k dispozícii pravotoJivé 
magnetické pole.

• Produkt uzemnite pod_a predpisov.
Pevne namontované produkty musia byL uzemnené 
pod_a národných noriem. Ak je k dispozícii samostatné 
pripojenie ochranného vodiJa, treba tento pripojiL k 
oznaJenému otvoru, príp. k uzemXovacej svorke (�) 
pomocou vhodnej skrutky, matice, ozubenej a 
normálnej podlo�ky. Pre pripojenie ochranného vodiJa 
zvo_te priemer kábla pod_a miestnych predpisov.

• Musí sa pou�i� ochranný vodi� motora. OdporúJa sa 
pou�iL prúdový chrániJ (RCD).

• Spínacie zariadenia sa dajú zaobstaraL ako 
príslušenstvo.

5.6.1 Technické údaje
• Druh zapínania: priamo
• SieLové zaistenie: 10 A
• Priemer kábla: 4x1,5

Ako predradené poistky sa mô�u pou�iL len pomalé 
poistky alebo poistkové automaty s charakteristikou K.

5.6.2 Motor na striedavý prúd

Prevedenie na striedavý prúd sa z výroby dodáva so 
zabudovaným rozbehovým agregátom. Pripojenie k 
sieti sa vykoná prisvorkovaním prívodného vedenia k 
rozbehovému agregátu (svorky L a N).
Elektrické pripojenie musí vykona� odborník s
elektrotechnickou kvalifikáciou!

5.6.3 Motor na trojfázový prúd

Prevedenie na trojfázový prúd sa dodáva s vo_nými 
káblovými ukonJeniami. Pripojenie k elektrickej sieti sa 
vykoná prisvorkovaním v spínacej skrinke.
Elektrické pripojenie musí vykona� odborník s
elektrotechnickou kvalifikáciou!

�ily pripájacieho kábla sú obsadené nasledovne:

5.6.4 Systémy Plug&Pump
Pri pou�ití na zavla�ovanie, príp. postrekovanie
polí a záhrad musí by� nainštalovaný 30 mA
ochranný spína� proti chybnému prúdu (RCD).

Potrebné elektrické prípojky (na strane elektrickej siete 
alebo motora) sa musia zabezpeJiL na mieste inštalácie 
na Fluid Control alebo tlakovom spínaJi. Zariadenie je 
vybavené chránenou zástrJkou a je pripravené na 
pripojenie.

5.6.5 Pripojenie zariadení na kontrolu teploty

KonštrukJná séria Wilo-Sub TWU s motorom na 
striedavý prúd má integrovanú tepelnú ochranu 
motora. Ak sa motor príliš zahreje, agregát sa 
automaticky vypne. KeA motor znovu vychladne, 
agregát sa automaticky znova zapne.
Ochranný spína� motora musí nastavi�
prevádzkovate�!

KonštrukJná séria Wilo-Sub TWU s motorom na 
striedavý prúd nemá �iadne integrované kontrolné 
zariadenia.
Ochranný spína� motora musí nastavi�
prevádzkovate�!

Systémy Plug&Pump majú integrovanú tepelnú 
ochranu motora, ako aj ochranný spínaJ motora v 
spínacom zariadení. 

5.7 Ochrana motora a druhy zapínania

5.7.1 Ochrana motora

Minimálna po�iadavka je tepelné relé/ochranný spínaJ 
motora s teplotnou kompenzáciou, diferenciálovým 
vybavením a blokovacie zariadenie proti opätovnému 
zapnutiu pod_a VDE 0660, príp. pod_a príslušných 
národných predpisov.

Pokia_ sa produkt pripojuje na elektrické siete, v 
ktorých sa Jastejšie vyskytujú poruchy, odporúJame 
prídavnú montá� ochranných zariadení (napr. 
prepäLové, podnapäLové relé, ochranné relé proti 
prerušeniu fázy, ochrana pred bleskom atA.). Okrem 
iného odporúJame montá� prúdového chrániJa.

Nebezpe�enstvo zásahu elektrickým prúdom!
Pri neodbornom elektrickom pripojení hrozí smr�
spôsobená zásahom elektrického prúdu.
Elektrické pripojenie nechajte vykona� len
odbornému elektrikárovi miestneho
energetického závodu a pod�a platných
miestnych predpisov.

4-�ilový pripájací kábel

Farba �ily Svorka

Jierna U

modrá príp. šedá V

hnedá W

zelená/�ltá PE
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Pri pripojovaní produktu sa musia dodr�iavaL miestne a 
zákonné predpisy.

5.7.2 Druhy zapnutí

Priame zapnutie

Pri plnom zaLa�ení musí byL ochrana motora nastavená 
v prevádzkovom bode na menovitý prúd (pod_a 
typového štítku). Pri JiastoJnom zaLa�ení sa odporúJa 
nastaviL ochranu motora 5 % nad menovitý prúd v 
prevádzkovom bode.

Zapnutie spúš�acím transformátorom/tlmeným 
rozbehom

• Pri plnom zaLa�ení musí byL ochrana motora nastavená 
v prevádzkovom bode na menovitý prúd. Pri 
JiastoJnom zaLa�ení sa odporúJa nastaviL ochranu 
motora 5 % nad menovitý prúd v prevádzkovom bode.

• Minimálna potrebná rýchlosL chladiaceho prietoku 
musí byL zabezpeJená vo všetkých prevádzkových 
bodoch.

• Príkon musí byL poJas celej prevádzky ni�ší ako 
menovitý prúd.

• Nájazdový Jas pre procesu rozbehu/zastavenia medzi 0 
a 30 Hz  je potrebné nastaviL na max. 1 s.

• Nájazdový Jas medzi 0 a 30 Hz  a menovitá frekvencia 
sa musí nastaviL na max. 3 s.

• Napätie pri štarte musí byL minimálne 55 % (odporúJa 
sa: 70 %) menovitého napätia motora.

• Na zabránenie stratovému výkonu poJas prevádzky 
premostite elektronický štartér (jemný rozbeh) po 
dosiahnutí normálnej prevádzky.

Prevádzka s frekven�nými meni�mi
• Trvalá prevádzka mô�e byL zabezpeJená v rozmedzí 30 

Hz a 50 Hz.
• Aby sa zabezpeJilo mazanie lo�ísk, musí sa dodr�aL 

minimálny dopravný výkon 10 % menovitého 
dopravného výkonu!

• Nájazdový Jas pre procesu rozbehu/zastavenia medzi 0 
a 30 Hz  je potrebné nastaviL na max. 2 s.

• Na ochladenie vinutia motora sa odporúJa Jasový 
interval minimálne 60 s medzi zastavením Jerpadla a 
novým štartom.

• Nikdy neprekroJte menovitý prúd motora.
• Maximálna špiJka napätia: 1000 V
• Maximálna rýchlosL nárastu napätia: 500 V/�s
• Prídavné filtre sú potrebné, keA sa prekroJí potrebné 

riadiace napätie 400 V.

Produkty s konektorom/spínacím zariadením

Konektor pripojte do pripravenej zásuvky a aktivuje 
vypínaJ zap./vyp., príp. nechajte produkt automaticky 
zapnúL/vypnúL prostredníctvom zabudovaného 
riadenia hladiny.

Pre produkty, ktoré sa dodávajú s vo_nými koncami 
káblov, mo�no spínacie zariadenia objednaL ako 
príslušenstvo. Rešpektujte v takom prípade aj návod 
prilo�ený k spínaciemu zariadeniu.
Konektor a spínacie zariadenia nie sú
zabezpe�ené proti zaplaveniu. Dbajte na triedu
ochrany IP. Spínacie zariadenia inštalujte v�dy
tak, aby boli zaistené vo�i zaplaveniu.

6 Uvedenie do prevádzky

Kapitola „Uvedenie do prevádzky“ obsahuje všetky 
dôle�ité pokyny pre obsluhujúci personál v záujme 
bezpeJného uvedenia do prevádzky a bezpeJnej 
obsluhy produktu.

Nasledujúce podmienky sa musia bezpodmieneJne 
dodr�iavaL a skontrolovaL:

• Druh inštalácie
• Druh prevádzky
• Minimálne prekrytie vodou/Max. h|bka ponoru

Po dlhšom odstavení je potrebné tieto údaje
znovu prekontrolova� a odstráni� zistené
nedostatky!

PríruJku pre prevádzku a údr�bu treba v�dy uschovaL v 
blízkosti produktu alebo na príslušnom mieste, kde je 
v�dy prístupná celému obsluhujúcemu personálu.

Aby sa zabránilo vecným škodám a škodám na zdraví 
pri uvádzaní produktu do prevádzky, treba 
bezpodmieneJne venovaL pozornosL týmto 
po�iadavkám:

• Produkt smie uviesL do prevádzky iba kvalifikovaný a 
školený personál za predpokladu dodr�iavania 
bezpeJnostných pokynov.

• Všetci Jlenovia personálu, ktorí pracujú na stroji, musia 
dostaL tento návod, preJítaL si ho a porozumieL jeho 
obsahu.

• Všetky bezpeJnostné zariadenia a núdzové vypínaJe 
sú pripojené a bola skontrolovaná ich správna funkcia.

• Elektrotechnické a mechanické nastavenia smú robiL 
iba odborníci.

• Tento produkt je vhodný iba pre pou�itie v uvedených 
prevádzkových podmienkach.

• Pracovná oblasL výrobku nie je oblasLou pre zdr�iavanie 
sa osôb a zabezpeJte! �iadne osoby sa pri zapnutí a/
alebo poJas prevádzky nesmú nachádzaL v 
prevádzkovej oblasti produktu.

• Pri prácach v šachtách musí byL prítomná druhá osoba. 
Ak hrozí nebezpeJenstvo tvorby jedovatých plynov, je 
potrebné zabezpeJiL dostatoJné odvetranie.

6.1 Elektroinštalácia

Pripojenie produktu a ulo�enie napájacích vedení 
vykonajte pod_a kapitoly Inštalácia a pod_a noriem VDE 
a platných národných predpisov.

Produkt je vybavený poistkami a uzemnený pod_a 
predpisov.

Dbajte na správny smer otáJania! Pri nesprávnom 
smere otáJania neposkytuje agregát uvedený výkon a 
mô�e sa poškodiL.

Všetky kontrolné zariadenia sú pripojené a skontrolujú 
sa na správnu funkciu.

Nebezpe�enstvo úrazu elektrickým prúdom!
Neodbornou manipuláciou s elektrickým prúdom
hrozí nebezpe�enstvo ohrozenia �ivota! Všetky
produkty, ktoré sa dodávajú s vo�nými koncami
káblov (bez zásuvky), musí pripoji� kvalifikovaný
elektrikár.
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6.2 Kontrola smeru otá�ania

Z výroby je produkt preskúšaný a nastavený na správny 
smer otáJania. Pripojenie sa musí vykonaL pod_a údajov 
oznaJenia �íl.

Správny smer otáJania produktu sa musí preskúšaL 
pred ponorením.
Testovací chod sa smie uskuto�ni� len za
všeobecných prevádzkových podmienok.
Zapnutie neponoreného agregátu je prísne
zakázané!

6.2.1 Kontrola smeru otá�ania

Smer otáJania musí skontrolovaL miestny elektrikár 
pomocou kontrolného zariadenia magnetického po_a. 
Pre správny smer otáJania musí byL k dispozícii 
pravotoJivé magnetické pole.
Produkt nie je schválený pre prevádzku v
�avoto�ivom magnetickom poli.

6.2.2 Pri nesprávnom smere otá�ania

Pri pou�ití spínacích zariadení Wilo

Spínacie zariadenia Wilo sú koncipované tak, aby sa 
pripojené produkty prevádzkovali v správnom smere 
otáJania. Pri nesprávnom smere otáJania treba 
vymeniL 2 fázy/vodiJe napájania, ktoré vedú k 
spínaciemu zariadeniu.

V prípade spínacích skriniek poskytnutých zo strany 
stavby:

Pri nesprávnom smere otáJania sa musia vymeniL 2 
fázy motorov s priamym nábehom, pripojenia dvoch 
vinutí  motorov s hviezdicovo-trojuholníkovým 
nábehom, napr. U1 za V1 a U2 za V2.

6.3 Nastavenie riadenia hladiny

Správne nastavenie riadenia hladiny nájdete v návode 
na montá� a prevádzku riadenia hladiny.
Dbajte pritom na údaje o minimálnom prekrytí
produktu vodou!

6.4 Nastavenie systému Plug&Pump

6.4.1 TWU…P&P/FC (Economy 1)

Riadenie kvapaliny je nastavené u� z výroby.

6.4.2 TWU…P&P/DS (Economy 2)

Ur�enie tlaku pri zapnutí a tlaku pri vypnutí

Skôr, ako sa systém bude daL nastaviL, musia sa urJiL 
hodnoty tlaku pri zapnutí a pri vypnutí.

Min./max. hodnoty nájdete v nasledujúcom preh_ade:

Z výroby sú nastavené nasledujúce hodnoty:
• Tlak pri zapnutí: 2 bary

• Tlak pri vypnutí: 3 bary

Ak sú potrebné iné hodnoty tlaku pri zapnutí a vypnutí, 
musia tieto hodnoty le�aL v prípustnom funkJnom 
rozsahu tlakového spínaJa.

Po urJení potrebného tlaku pri zapnutí a tlaku pri 
vypnutí musí nasledovaL privedenie tlaku do 
membránovej tlakovej nádoby.

Privedenie tlaku do membránovej tlakovej nádoby

Skontrolujte tlak nádoby a ak je to potrebné, cez ventil 
nádobu naplXte. Po�adovaný tlak nádoby Jiní:  Tlak pri 
zapnutí -0,3 baru.

Tlakomer

Odre�te hrdlo tlakomeru, aby sa dosiahlo po�adované 
vyrovnanie atmosférického tlaku.

Nastavenie tlakového spína�a
Obr. 5: Nastavovacie skrutky

Nastavenie sa dá prevádzaL len vtedy, keA je v systéme 
dostatoJný tlak.

Princíp funkcie nastavenia tlaku pri zapnutí a tlaku pri 
vypnutí:

• Nastavenie tlaku pri zapnutí a tlaku pri vypnutí sa 
vykonáva otáJaním príslušnej nastavovacej skrutky.

• OtáJanie závitovej matice v smere chodu hodinových 
ruJiJiek zni�uje tlak.

• OtáJanie závitovej matice v protismere chodu 
hodinových ruJiJiek zvyšuje tlak.

Ak sú definované po�adované tlaky pri zapnutí a 
vypnutí a membránová tlaková nádoba je príslušné 
natlakovaná, je mo�né tlak pri zapnutí a tlak pri vypnutí 
nastaviL nasledovne:

• Otvorte uzatváracie mechanizmy na strane výtlaku a 
odberové miesto, aby ste zariadenie zbavili tlaku.

• Odberové miesto opäL uzatvorte.
• Otvorte kryt tlakového spínaJa.
• Obe nastavovacie skrutky „1“ a „2“ otáJajte v smere 

chodu hodinových ruJiJiek, ale nedotiahnite ich.
• Spustite Jerpadlo, aby ste vytvorili tlak.
• Po dosiahnutí �elaného tlaku pri vypnutí (odJítajte na 

tlakomeri) Jerpadlo vypnite.
• Nastavovaciu skrutku „1“ otáJajte v protismere chodu 

hodinových ruJiJiek, pokým nebudete poJuL 
„kliknutie“.

• Otvorte odberové miesto, aby ste tlak zariadenia zní�ili 
na �elaný tlak pri zapnutí (odJítajte na tlakomeri).

• Po dosiahnutí tlaku pri zapnutí odberové miesto opäL 
pomaly zatvorte.

• Nastavovaciu skrutku „2“ otoJte v protismere chodu 
hodinových ruJiJiek.

KeA budete poJuL „kliknutie“:
• Zapnite Jerpadlo a nastavenia skontrolujte otvorením a 

zatvorením odberového miesta.
• Ak sú potrebné ešte jemné doladenia nastavení, 

postupujte pod_a vyššie popísaného princípu.

Agregát Tlak pri zapnutí Tlak pri vypnutí

TWU 4-0407 min. 1,5 baru min. 2,8 baru

TWU 4-0409 min. 3 bary min. 6 barov

TWU 4-0414 min. 4 bary min. 9 barov

1
Nastavovacia skrutka 
tlaku pri vypnutí

2
Nastavovacia skrutka 
tlaku pri zapnutí
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Ak sú nastavenia dokonJené, zatvorte kryt tlakového 
spínaJa a zariadenie uveAte do prevádzky.

KeA nebudete poJuL „kliknutie“:
• Skontrolujte prevádzku Jerpadla a prívod tlaku 

membránovej tlakovej nádoby (Po�adovaný tlak 
nádoby Jiní: Tlak pri zapnutí -0,3 baru).

• Ak je to potrebné, zvo_te nové hodnoty tlaku pri 
zapnutí a tlaku pri vypnutí a príslušne k nim nastavte 
prívod tlaku do membránovej tlakovej nádoby.

• Všetky nastavenia vykonajte znovu, pokým 
nedosiahnete �elanú funkciu zariadenia.

6.5 Uvedenie do prevádzky
Pracovná oblas� agregátu nie je oblas�ou pre
zdr�iavanie sa osôb, zamedzte prístupu osôb!
�iadne osoby sa pri zapnutí a/alebo po�as
prevádzky nesmú nachádza� v prevádzkovej
oblasti produktu.

Pred prvým zapnutím sa musí skontrolovaL inštalácia 
pod_a kapitoly Inštalácia a musí sa vykonaL aj kontrola 
izolácie pod_a kapitoly Údr�ba.

Pri vyhotovení so spínacími zariadeniami a/alebo 
zástrJkou je potrebné rešpektovaL jej triedu ochrany IP

6.5.1 Pred zapnutím

Pred zapnutím ponorného motorového Jerpadla 
skontrolujte nasledovné body:

• Vedenie kábla – bez sluJiek, mierne napnuté.
• Skontrolujte teplotu Jerpaného média - pozri 

technické údaje.
• Pevné umiestnenie výrobku - musí byL zabezpeJená 

prevádzka bez vibrácií.
• Pevné umiestnenie príslušenstva - stojan, chladiaci 

plášL atA.
• Sací priestor, kalojem Jerpadlá a potrubia musia byL 

zbavené neJistôt.
• Pred pripojením na zásobovaciu sieL treba potrubie a 

stroj vypláchnuL.
• UskutoJnenie skúšky izolácie. O týchto údajoch sa 

prosím informujte v kapitole „Preventívna údr�ba“.
• Treba zaplaviL teleso hydrauliky, t. j. musí byL naplnené 

médiom a nesmie sa v Xom nachádzaL u� �iadny 
vzduch. OdvzdušniL mo�no buA pomocou vhodných 
integrovaných odvzdušXovacích zariadení, alebo, ak sú 
k dipozícii, pomocou odvzdušXovacích skrutiek na 
výtlaJnom hrdle.

• PosúvaJe na výtlaJnej strane treba pred prvým 
uvedením do prevádzky napoly otvoriL tak, aby sa 
potrubie mohlo odvzdušniL.

• Pou�itím elektricky ovládanej uzatváracej armatúry sa 
mô�e vodný ráz zredukovaL alebo odbúraL . Zapnutie 
agregátu sa mô�e uskutoJniL pri zredukovanej alebo 
zatvorenej polohe posúvaJa.
Dlhšia doba chodu (> 5 min.) pri zatvorenom
alebo silne redukovanom posúva�i, ako aj chod za
sucha je zakázaný!

• Kontrola existujúcich kontrol úrovne hladiny príp. 
ochrany proti chodu za sucha.

6.5.2 Po zapnutí

Menovitý prúd sa pri procese nábehu krátkodobo 
prekroJí. Po ukonJení procesu nábehu nesmie 
prevádzkový prúd prekroJiL hodnotu menovitého 
prúdu.

Ak motor po zapnutí hneA nenabehne, musí sa 
neodkladne vypnúL. Pred opätovným zapnutím sa 
musia dodr�aL prestávky pod_a kapitoly Technické 
údaje. V prípade poruchy sa agregát musí okam�ite 
znovu vypnúL. Nový proces zapnutia sa mô�e spustiL 
a� po odstránení chyby.

6.6 Správanie po�as prevádzky

Pri prevádzke výrobku treba dodr�iavaL zákony a 
predpisy, ktoré platia na mieste pou�itia na zaistenie 
pracoviska, na predchádzanie úrazom a na 
zaobchádzanie s elektrickými strojmi. V záujme 
bezpeJnosti pracovného postupu musí prevádzkovate_ 
stanoviL rozvrh práce pre personál. Za dodr�iavanie 
predpisov zodpovedajú všetci Jlenovia personálu.

Výrobok je vybavený pohyblivými dielcami. PoJas 
prevádzky sa tieto dielce otáJajú, Jím sa médium 
dopravuje. V dôsledku urJitých látok obsiahnutých v 
médiu sa na týchto dielcoch mô�u vytvoriL ve_mi ostré 
hrany.

Nasledujúce body sa musia kontrolovaL v pravidelných 
intervaloch:
• Prevádzkové napätie (prípustná odchýlka +/- 5 % 

návrhového napätia)
• Frekvencia (prípustná odchýlka +/-2% návrhovej 

frekvencie)
• Príkon (prípustná odchýlka medzi fázami max. 5 %)
• NapäLový rozdiel medzi jednotlivými fázami (max. 

1 %)
• �astosL spínania a prestávky (pozri technické údaje)
• Vnášanie vzduchu na prívode, event. sa musí 

inštalovaL usmerXovací plech/zará�ka
• Minimálne pokrytie vodou, úrovXové ovládanie, 

ochrana proti chodu za sucha
• Pokojný chod bez vibrácií
• Uzatváracie posúvaJe v prívodnom a tlakovom 

vedení musia byL otvorené

7 Vyradenie z prevádzky/Likvidácia

Niektoré práce treba vykonaL s ve_kou opatrnosLou.

Musíte pou�ívaL potrebné prostriedky na ochranu tela.

Pri prácach v panvách a nádobách treba 
bezpodmieneJne dodr�iavaL miestne ochranné 
opatrenia. Pre zabezpeJenie musí byL v�dy prítomná 
druhá osoba.

Varovanie pred rotujúcimi �as�ami!
Otá�ajúce sa �asti mô�u pomlia�di� a odreza�
kon�atiny. Po�as prevádzky nikdy nesiahajte do
hydrauliky alebo na rotujúce �asti. Pred úkonmi
údr�by alebo opravami vypnite produkt a
vy�kajte na zastavenie rotujúcich �astí!
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Na zdvíhanie a spúšLanie produktu sa musia pou�iL 
technicky nezávadné zdvíhacie zariadenia a úradne 
povolené prostriedky uchopenia nákladu.

7.1 Prechodné odstavenie z prevádzky

Pri tomto druhu vypnutia zostáva stroj vstavaný a 
neodpojuje sa od elektrickej siete. Pri prechodnom 
odstavení z prevádzky musí produkt zostaL kompletne 
ponorený tak, aby bol chránený pred mrazom a _adom. 
ZabezpeJte, aby teplota v prevádzkovom priestore a 
teplota dopravovaného média neklesla pod +3 °C.

ZaruJuje sa tým stála pohotovosL produktu. Pri dlhších 
prestojoch v pravidelných odstupoch (mesaJne a� 
štvrLroJne) vykonajte funkJný chod trvajúci cca 5 
minút.

7.2 Kone�né odstavenie z prevádzky pre vykonanie 
údr�by alebo uskladnenie

Zariadenie smie vypnúL a odpojiL z elektrickej siete len 
autorizovaný elektrikár a musí ho zabezpeJiL pred 
neoprávneným opätovným zapnutím. Agregáty so 
zástrJkou musia byL odpojené zo zásuvky (neLahajte za 
kábel!). Potom mô�ete zaJaL s prácami potrebnými pre 
demontá�, údr�bu a uskladnenie.

7.2.1 Demontá�

Pri vertikálnej inštalácii sa demontá� vykoná analogicky 
k montá�i:

• Demontujte obrubu studne.
• Stúpacie potrubie s agregátom demontujte v opaJnom 

poradí ako pri montá�i.
Uvedomte si pri dimenzovaní a výbere zdvíhacích
prostriedkov, �e pri demontá�i sa musí zdvihnú�
kompletná váha potrubia, agregátu vrátane

elektrického napájacieho vedenia a vodného
st
pca.

Pri horizontálnej inštalácii sa musí vodná nádr� 
kompletne vyprázdniL. Potom sa mô�e výrobok uvo_niL 
z tlakového potrubia a demontovaL.

7.2.2 Vrátenie dodávky/Uskladnenie

Pre odoslanie sa jednotlivé diely musia odolne a 
dostatoJne zabaliL do plastových sáJkov a zaistiL proti 
vytekaniu. Odoslanie sa musí uskutoJniL 
prostredníctvom pouJeného špeditéra.
Prihliadajte aj na informácie uvedené v kapitole
„Preprava a uskladnenie“!

7.3 Opätovné uvedenie do prevádzky

Produkt sa musí pred opätovným uvedením do 
prevádzky oJistiL od prachu a usadenín oleja. Následne 
vykonajte opatrenia a Jinnosti údr�by pod_a kapitoly 
Údr�ba.

Po ukonJení týchto prác mo�no stroj nainštalovaL a 
odborný elektrikár ho mô�e pripojiL na elektrickú sieL. 
Tieto práce sa musia vykonaL pod_a kapitoly Inštalácia.

Zapnutie produktu vykonajte pod_a opisu v kapitole 
Uvedenie do prevádzky.
Produkt sa smie opä� zapnú� iba v bezchybnom a
v stave pripravenom na prevádzku.

7.4 Likvidácia

7.4.1 Prevádzkový prostriedok

Oleje a mastivá je potrebné zachytávaL do vhodnej 
nádoby a zlikvidovaL v súlade s predpismi smernice 75/
439/EHS a nariadeniami pod_a §§5a, 5b Zákona o 
odpadoch, príp. miestnych smerníc.

Zmesi vody a glykolu zodpovedajú ohrozeniu vody 
triedy 1 pod_a VwVwS 1999. Pri likvidácii dodr�ujte 
ustanovenia normy DIN 52 900 (o látke propándiol a 
propylénglykol).

7.4.2 Ochranný odev

Ochranný odev pou�itý pri Jistiacich a údr�bárskych 
prácach zlikvidujte pod_a odpadového kódu TA 524 02 
a smernice ES 91/689/EHS, príp. miestnych smerníc.

7.4.3 Produkt

Správnou likvidáciou tohto produktu zabránite 
poškodeniu �ivotného prostredia a ohrozeniu zdravia 
osôb.

• Likvidáciou produktu a jeho Jastí poverte verejnú alebo 
súkromnú spoloJnosL zaoberajúcu sa likvidáciou 
odpadu, príp. ju kontaktujte.

• {alšie informácie o správnej likvidácii získate na 
mestskom úrade, úrade �ivotného prostredia alebo 
tam, kde ste produkt zakúpili.

Nebezpe�enstvo ohrozenia �ivota v dôsledku
nesprávnej funkcie!
Prostriedok uchopenia nákladu a zdvíhacie
zariadenia musia by� v technicky bezchybnom
stave. Iba po zistení technickej bezchybnosti
zdvíhacieho zariadenia je dovolené za�a� s
prácami. Bez vykonania týchto kontrol hrozí
nebezpe�enstvo ohrozenia �ivota!

Pozor!
Funk�ný chod sa smie uskuto�ni� iba na základe
platných podmienok pre prevádzku a pou�itie.
Chod za sucha nie je dovolený! Nerešpektovanie
tejto po�iadavky mô�e ma� za následok úplne
zni�enie produktu!

Nebezpe�enstvo v dôsledku jedovatých látok!
Produkty, pou�ité na dopravu médií ohrozujúcich
zdravie, sa musia pred za�atím akýchko�vek prác
zásadne dekontaminova�! Hrozí nebezpe�enstvo
ohrozenia �ivota! Pou�ívajte potrebné
prostriedky na ochranu tela!

Pozor pred nasledkami popálenia!
�asti telesa sa mô�u zohria� na teplotu omnoho
vyššiu ako 40 °C. Hrozí nebezpe�enstvo
popálenia! Produkt nechajte po vypnutí najprv
ochladi� na teplotu okolia.
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8 Preventívna údr�ba

Pred vykonaním údr�by a opravy treba produkt vypnúL 
a vymontovaL pod_a kapitoly Vyradenie z prevádzky/
Likvidácia.

Po vykonaní údr�by a opravy  treba produkt zabudovaL 
a pripojiL pod_a kapitoly Inštalácia. Zapnutie produktu 
vykonajte pod_a opisu v kapitole Uvedenie do 
prevádzky.

Údr�bu a opravy musia vykonaL autorizované servisné 
dielne, zákaznícka slu�ba Wilo alebo kvalifikovaný 
odborný personál!
Údr�bové práce, opravy a/alebo stavebné zmeny,
ktoré nie sú uvedené v tomto návode na
prevádzku a údr�bu alebo tie, ktoré ovplyv�ujú
ochranu Ex, smie vykonáva� len výrobca alebo
autorizovaná servisná diel�a.

Dodr�iavajte nasledujúce body:
• Tento návod musí byL k dispozícii personálu údr�by a 

treba ho dodr�iavaL. Smú sa vykonávaL iba tie 
údr�bárske práce a opatrenia, ktoré sú tu uvedené.

• Všetky údr�bové, inšpekJné a Jistiace práce na 
výrobku sa musia vykonávaL na bezpeJnom pracovisku 
s maximálnou starostlivosLou a smie ich vykonávaL iba 
školený odborný personál. Pou�ívajte potrebné 
prostriedky na ochranu tela. Pre všetky práce musí byL 
stroj odpojený od elektrickej siete a zabezpeJený pred 
opätovným zapnutím. Musí sa zabrániL neúmyselnému 
zapnutiu.

• Pri prácach v panvách a nádobách treba 
bezpodmieneJne dodr�iavaL miestne ochranné 
opatrenia. Pre zabezpeJenie musí byL v�dy prítomná 
druhá osoba.

• Na zdvíhanie a spúšLanie produktu sa musia pou�iL 
technicky bezchybné zdvíhacie zariadenia a úradne 
povolené prostriedky uchopenia nákladu.
Presved�te sa o tom, �e sú viazacie prostriedky,
laná a bezpe�nostné zariadenia zdvíhacieho
zariadenia v technicky bezchybnom stave. Iba po
zistení technickej bezchybnosti zdvíhacieho
zariadenia je dovolené za�a� s prácami. Bez
vykonania týchto kontrol hrozí nebezpe�enstvo
ohrozenia �ivota!

• Práce na elektrickom zariadení produktu a zariadenia 
musí vykonávaL len odborný elektrikár. Defektné 
poistky treba vymeniL. Zásadne sa nesmú opravovaL! 
Pou�ívaL sa smú iba poistky s uvedenou intenzitou 
prúdu a predpísaného druhu.

• Pri pou�ití _ahko zápalných rozpúšLadiel a Jistiacich 
prostriedkov je zakázané pou�itie otvoreného plameXa, 
nechráneného svetla a platí zákaz fajJenia.

• Produkty, ktoré recirkulujú médiá ohrozujúce zdravie, 
alebo ktoré sú v kontakte s nimi, treba 

dekontaminovaL. Musí sa aj dbaL na to, aby 
nedochádzalo k tvorbe plynov ohrozujúcich zdravie, a 
aby bol vylúJený ich výskyt.
V prípade úrazov v dôsledku zdraviu škodlivých
médií príp. plynov je potrebné vykona� opatrenia
prvej pomoci pod�a prevádzkovej vyhlášky a
ihne� vyh�ada� lekára!

• Dbajte na to, aby boli k dispozícii potrebné nástroje a 
materiál. Poriadok a Jistota zaruJujú bezpeJnú a 
bezchybnú prácu na stroji. Po ukonJení prác odstráXte 
pou�itý Jistiaci materiál a nástroje z agregátu. Všetok 
materiál a nástroje uschovajte na príslušných miestach.

• Prevádzkové médiá (napr. oleje, mazivá atA.) treba 
zachytávaL do vhodných nádob a likvidovaL pod_a 
predpisov (pod_a smernice 75/439/EHS a výnosov 
pod_a §§5a, 5b AbfG - nemeckého zákona o nakladaní 
s odpadovými látkami). Pri Jistení a údr�be pou�ívajte 
vhodný ochranný odev. Tento odev treba likvidovaL 
pod_a odpadového kódu TA 524 02 a smernice ES 91/
689/EHS.
Prihliadajte aj na miestne smernice a zákony!

• Pou�ívaL sa smú iba výrobcom odporuJené mazivá. 
Oleje a mazivá sa nesmú zmiešavaL.

• Pou�ívajte výhradne originálne diely od výrobcu.

8.1 Prevádzkový prostriedok

Motor je naplnený zmesou vody a glykolu, ktorá je 
potenciálne biologicky odbúrate_ná. Kontrolu zmesi a 
stavu naplnenia musí vykonaL výrobca.

8.2 Revízne lehoty

Preh_ad potrebných revíznych lehôt:

8.2.1 Pred prvým uvedením do prevádzky príp. po dlhšom 
uskladnení

• Kontrola izolaJného odporu
• FunkJná skúška bezpeJnostných a kontrolných 

zariadení

8.3 �innosti údr�by

8.3.1 Kontrola izola�ného odporu

Na vykonanie kontroly izolaJného odporu treba odpojiL 
napájací kábel. Potom mô�ete odpor zmeraL pomocou 
skúšaJky izolácie (meracie jednosmerné napätie je 
1000 V). Je neprípustný pokles pod nasledujúce 
hodnoty:
• Pri prvom uvedení do prevádzky: Hodnota izolaJného 

odporu 20 M� nemô�e byL ni�šia.
• Pri Aalších meraniach: Hodnota musí byL väJšia ako 

2 M�.
Ak je izola�ný odpor príliš nízky, mô�e vlhkos�
vniknú� do kábla a/alebo do motora. Produkt viac
nepripájate a pora�te sa s výrobcom!

8.3.2 Funk�ná skúška bezpe�nostných a kontrolných 
zariadení

Kontrolné zariadenia sú, napr. teplotné snímaJe v 
motore, kontrola utesneného priestoru, ochranné relé 
motora, prepäLové relé atA.

Nebezpe�enstvo zásahu elektrickým prúdom!
Pri prácach na elektrických zariadeniach hrozí
nebezpe�enstvo smrti spôsobenej zásahom
elektrického prúdu. Pri  všetkých  údr�bárskych
prácach  a  opravách  treba  agregát  odpoji�  od
siete a zabezpe�i�  proti neoprávnenému
opätovnému  zapnutiu. Poškodenia napájacieho
vedenia smie opravova� len kvalifikovaný
odborný elektrikár.
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Ochranné relé motora, prepäLové relé a ostatné spúšte 
mo�no pre testovacie úJely vo všeobecnosti aktivovaL 
ruJne.

9 Vyh�adávanie a odstra�ovanie porúch

Aby sa zabránilo vecným škodám a škodám na zdraví 
pri odstránení porúch produktu, treba 
bezpodmieneJne venovaL pozornosL týmto 
po�iadavkám:

• Poruchu odstráXte iba za predpokladu, �e máte k 
dispozícii kvalifikovaný personál, t. j. jednotlivými 
prácami musíte poveriL školený odborný personál, napr. 
práce na elektrickom zariadení musí vykonaL 
elektrotechnik.

• Zaistite produkt v�dy proti neúmyselnému 
opätovnému zapnutiu tým, �e ho odpojíte od 
elektrickej siete. Urobte vhodné preventívne opatrenia.

• Postarajte sa o to, aby bolo kedyko_vek zaruJené 
bezpeJnostné vypnutie produktu druhou osobou.

• Zaistite pohyblivé súJasti tak, aby sa nikto nemohol 
zraniL.

• Svojvo_né zásahy do stroja sa robia na vlastné 
nebezpeJenstvo a zbavujú výrobcu všetkých 
povinností plniL nároky v rámci zodpovednosti za 
nedostatky!

9.0.1 Porucha: Agregát sa nerozbieha
1 Prerušenie v prívode prúdu, skrat príp. zemné spojenie 

u vedenia a/alebo vinutia motora
• Poverte odborníka kontrolou príp. obnovením 

vedenia a motora.
2 Vypnite poistky, motorový istiJ a/alebo kontrolné 

zariadenia
• Poverte odborníka kontrolou a event. zmenou 

pripojenia.
• Motorový istiJ a poistky nechajte zabudovaL príp. 

nastaviL pod_a technických zadaní, vynulujte 
kontrolné zariadenia.

• Skontrolujte _ahkosL chodu obe�ného kolesa a pod_a 
potreby oJistite príp. obnovte chod.

9.0.2 Porucha: Agregát sa rozbieha, motorový isti� však 
krátko po uvedení do prevádzky vypína

1 Tepelná spúšL motorového istiJa nie je správne zvolená 
alebo nastavená
• Odborníka poverte kontrolou výberu a nastavenia 

spúšte v súlade s technickými predpismi a 
príp.opravou

2 Zvýšený odber prúdu v dôsledku väJšieho poklesu 
napätia
• Odborníka poverte kontrolou napäLových hodnôt 

jednotlivých fáz a pod_a potreby zmenou pripojenia
3 Chod na 2 fázy

• Odborníka poverte kontrolou a event. korektúrou 
pripojenia

4 Prive_ké napäLové rozdiely na 3 fázach
• Odborníka poverte kontrolou pripojenia a spínacieho 

zariadenia a príp. opravou
5 Nesprávny smer otáJania

• ZameXte 2 fáze sieLového vedenia
6 Obe�né koleso zabrzdené zalepením, upchaním a/alebo 

tuhými zvyškami, zvýšený odber prúdu

• Stroj vypnite, zaistite proti opätovnému zapnutiu, 
obnovte chod obe�ného kolesa, príp. vyJistite sacie 
hrdlo

7 Nadmerná hustota média
• PoraAte sa s výrobcom

9.0.3 Porucha: Agregát be�í, ale ne�erpá
1 Chýba Jerpané médium

• Otvorte prítok pre nádr� príp. otvorte posúvaJ
2 Upchatý prívod

• OJistite prívod, posúvaJ, nasávací kus, sacie hrdlo 
príp. sacie sito

3 Obe�né koleso blokované príp. zabrzdené
• Agregát vypnite, zaistite proti opätovnému 

zapnutiu, obe�ného kolesa vo_ne pretoJte
4 Defekt hadice/potrubia

• VymeXte chybné diely
5 Intermitentná prevádzka (takty)

• Skontrolujte rozvodné zariadenie

9.0.4 Porucha: Agregát be�í, uvedené prevádzkové 
hodnoty nie sú dodr�ané

1 Upchatý prívod
• OJistite prívod, posúvaJ, nasávací kus, sacie hrdlo 

príp. sacie sito
2 Uzavretý posúvaJ vo výtlaJnom potrubí

• Otvorte posúvaJ a v�dy sledujte príkon
3 Obe�né koleso blokované, príp. zabrzdené

• Agregát vypnite, zaistite proti opätovnému 
zapnutiu, obe�ného kolesa vo_ne pretoJte

4 Nesprávny smer otáJania
• ZameXte 2 fázy sieLového vedenia

5 Vzduch v zariadení
• Skontrolujte a prípadne odvzdušnite potrubia, 

tlakový plášL a/alebo hydrauliku
6 Agregát Jerpá s prekonávaním nadmerného tlaku

• Skontrolujte príp. úplne otvorte posúvaJ vo 
výtlaJnom potrubí, pou�ite iné obe�né koleso, 
poraAte sa s výrobcom

7 Známky opotrebovania
• VymeXte opotrebované súJasti
• Skontrolujte, Ji Jerpané médium neobsahuje pevné 

látky
8 Defekt hadice/potrubia

• VymeXte chybné diely
9 Neprípustný obsah plynov v dopravovanom médiu

• ObráLte sa na výrobný závod
10 Chod na 2 fázy

• Odborníka poverte kontrolou a event. korektúrou 
pripojenia

11 Nadmerný pokles vodnej hladiny poJas prevádzky
• Skontrolujte zásobovanie a kapacitu zariadenia, 

skontrolujte nastavenia a funkciu riadenia hladiny

9.0.5 Porucha: Agregát be�i nepokojne a hlu�ne
1 Agregát be�í v neprípustnom prevádzkovom rozsahu

• Skontrolujte príp. upravte prevádzkové údaje stroja 
a/alebo prispôsobte prevádzkové pomery

2 Sacieho hrdlo, sacieho sito a/alebo obe�né koleso 
upchaté
• VyJistite sacie hrdlo, sacie sito a/alebo obe�né koleso

3 �a�ký chod obe�ného kolesa
• Agregát vypnite, zaistite proti opätovnému 

zapnutiu, obe�ného kolesa vo_ne pretoJte
4 Neprípustný obsah plynov v dopravovanom médiu
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• ObráLte sa na výrobný závod
5 Chod na 2 fázy

• Odborníka poverte kontrolou a event. korektúrou 
pripojenia

6 Nesprávny smer otáJania
• ZameXte 2 fázy sieLového vedenia

7 Známky opotrebovania
• VymeXte opotrebované súJasti

8 Defektné lo�isko motora
• ObráLte sa na výrobný závod

9 Agregát zabudovaný s pnutím
• Skontrolujte montá�, príp. pou�ite gumové 

kompenzátory

9.0.6 	alšie kroky na odstránenie porúch

Ak sa vám nepodarí poruchy odstrániL pomocou 
uvedených opatrení, kontaktujte servis. Mô�e vám 
ponúknuL tieto mo�nosti:

• Telefonická a/alebo písomná pomoc od zákazníckej 
slu�by

• Podpora zákazníckej slu�by priamo na mieste
• Kontrola príp. oprava agregátu v závode

Uvedomte si, �e urJité slu�by nášho servisu mô�u byL 
spojené s Aalšími nákladmi! Podrobné informácie v 
tejto súvislosti vám poskytne zákaznícka slu�ba.

10 Náhradné diely

Objednávanie náhradných dielov prebieha 
prostredníctvom zákazníckej slu�by výrobcu. Aby sa 
predišlo spätným dopytom a nesprávnym 
objednávkam, treba v�dy uviesL sériové Jíslo a/alebo 
tovarové Jíslo.

Technické zmeny vyhradené!
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EG – Konformitätserklärung 
GB EC – Declaration of conformity 

 F Déclaration de conformité CE 
(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und2004/108/EG Anhang IV,2, 
according 2006/42/EC annex II,1A and2004/108/EC annex IV,2, 

conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2) 
 
 
Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe : Wilo-Sub TWU… 
Herewith, we declare that the product type of the series: Wilo-Sub TWI… 
Par le présent, nous déclarons que l’agrégat de la série :  
 

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. / 
The serial number is marked on the product site plate. / 
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.) 

 

 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: 
in its delivered state complies with the following relevant provisions: 
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève: 
 
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  
EC-Machinery directive   
Directives CE relatives aux machines  
Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
eingehalten. 
The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 
2006/42/EC. 
Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, no 1.5.1 de la  
directive CE relatives aux machines 2006/42/CE. 
 
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG 
Electromagnetic compatibility - directive  
Compatibilité électromagnétique- directive  
 
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809+A1 
Applied harmonized standards, in particular: EN ISO 12100 
Normes harmonisées, notamment: EN 60034-1 
 EN 60204-1 
 
Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen  Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. 
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. 
 

Authorized representative for the completion of the technical documentation: 
Mandataire pour le complément de la documentation technique est :  

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: WILO SE, Werk Hof 
Division Submersible & High Flow Pumps 
Engineering 
Heimgartenstr. 1-3 
95030 Hof / Germany 

 
 
Dortmund, 24.08.2011   
 
 
 

 

 
 

Erwin Prieß 
Quality Manager 

  
WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

Document: 2117770.1 



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 especi�cado 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 kisfeszültség� irányelv védelmi el�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 el�z� oldalt

CZ PL RUS
Prohlášení o shod ES Deklaracja Zgodno�ci WE ���������� � ������������ ����������� "�����
Prohlašujeme tímto, �e tento agregát v�dodaném provedení odpovídá 
následujícím p�íslušným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pe�n� odpowiedzialno�ci�, �e dostarczony wyrób 
jest zgodny z nast�puj�cymi dokumentami:

�%��#!��$ �#��$*��#$ )%!�(!*$, ��# �%���� %��*�%� � *�# # ¡*$* 
"#��%��� �##��*�����*� �(*��¢��$ �#�$%�����$ �#��$*��%$:

Smrnice ES pro strojní za#ízení 2006/42/ES dyrektyw$ maszynow$ WE 2006/42/WE ��������% EC � ��"�'�"�� ��'�" 2006/42/EG
Cíle týkající se bezpeJnosti stanovené ve sm£rnici o elektrických za�ízeních 
nízkého nap£tí jsou dodr�eny podle p�ílohy I, J. 1.5.1 sm£rnice o strojních 
za�ízeních 2006/42/ES.

Przestrzegane s� cele ochrony dyrektywy niskonapi�ciowej zgodnie z 
za��cznikiem I, nr 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

¤�* #�%��! "#  *)#"%��#���, �)(#&*���* � ���*����* "# 
��)�#�#(¥��#$� �%"�!&*��¢, �# (¢�%¢��! �#�(%��# "��(#&*��¢ I, 
¦ 1.5.1 ���*����� � #��#¨*��� $%¨�� 2006/42/©G.

Smrnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/ES dyrektyw$ dot. kompatybilno�ci elektromagnetycznej 2004/108/WE *��������;"��"�� <����=�����?@2004/108/EG 

pou�ité harmonizaJní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno�ci: ��"#(¥)�*$�* �#�(%�#�%���* ��%��%��� � �#�$�, � �%���#���:

viz p�edchozí strana patrz poprzednia strona �$. "�*������¢ ���%����

GR TR RO
JXY[\] \^μμ_`{[\]| }]| ~~ CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara�ie de conformitate
ª��«¬��μ� ��®�� ¯��±¬ 
�� ’ 
��´ ��¬ 	
���
� ¯
������ 
�	
¬�¯����®��� 
	���¶��®��
��·��� :

Bu cihaz�n teslim edildi¸i .ekliyle a.a¸�daki standartlara uygun oldu¸unu 
teyid ederiz:

Prin prezenta declar¹m c¹ acest produs a.a cum este livrat, corespunde cu 
urm¹toarele prevederi aplicabile:

��]���| E� ���  �]���X��}� 2006/42/E� AB-Makina Standartlar� 2006/42/EG Directiva CE pentru ma�ini 2006/42/EG
�� 
¯
��´��� ¯���
�
� ��� �����
� »
μ��´� ����®����½¬�
� 
½μ¾¿¬
 μ�®�� ¯
�����μ
 I, 
�. 1.5.1®��� �����
� »���	� μ�®�
 
μ�»
¬´μ
�
 2006/42/EG.

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

Sunt respectate obiectivele de protec+ie din directiva privind joasa 
tensiune conform Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind ma.inile 
2006/42/CE.

�Y��}`�μ���]}��X \^���}_}]}� E�-2004/108/E� Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic� – directiva 2004/108/EG
Â¬
�μ�¬�μÃ¬
®»���μ�¯���½μ�¬
 ¯���¯
, ���
����
Å k�smen kullan�lan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi:

Æ�Ã¯� ¯�����½μ�¬� ����
 bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent¹

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

Ar šo mÇs apliecinÈm, ka šis izstrÈdÈjums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pÉ�ymima, 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 direktÊËas drošÊbas mÇrÌi tiek ievÇroti atbilstoši MašÊnu 
direktÊËas 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi �emos Ítampos direktyvos keliamÎ saugos reikalavimÎ pagal 
MašinÎ 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: piemÇroti harmonizÇti standarti, tai skaitÈ: pritaikytus vieningus standartus, o bÏtent:

vt eelmist lk skatÊt iepriekšÇjo lappusi �r. ankstesniame puslapyje

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

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledeJim 
zadevnim doloJilom:

Ð*�(%���%$*, �* "�#����¡� #��#�%�! �% �(*����* �)����%��!:

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES ��'�""�  �������� 2006/42/EO
BezpeJnostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodr�iavané v zmysle 
prílohy I, J. 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 dose�eni.

Ñ*(��* )% )%���% �% �%)"#�*� %�% )% ����# �%"�*&*��* �% 
�¡��%�*�� �¡�(%��#. Ò��(#&*��* I, ¦ 1.5.1 #� Ð��*����%�% )% 
$%¨��� 2006/42/EÓ.

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES E��������;"��"� ����������� –  �������� 2004/108/E�
pou�ívané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: Ô%�$#��)��%�� ��%��%���:

pozri predchádzajúcu stranu glejte prejšnjo stran �&. "�*��%�% ���%���%

M
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispo�izzjonijiet relevanti li Õejjin:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-VultaÕÕ Baxx huma konformi 
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-paÕna ta' qabel

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
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EG – Konformitätserklärung 
GB EC – Declaration of conformity 

 F Déclaration de conformité CE 
(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und2004/108/EG Anhang IV,2, 
according 2006/42/EC annex II,1A and2004/108/EC annex IV,2, 

conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2) 
 
Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe : Wilo-Sub TWU…P&P 
Herewith, we declare that the product type of the series: Wilo-Sub TWI…P&P 
Par le présent, nous déclarons que l’agrégat de la série :  
 

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. / 
The serial number is marked on the product site plate. / 
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.) 

 

 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: 
in its delivered state complies with the following relevant provisions: 
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève: 
 
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  
EC-Machinery directive   
Directives CE relatives aux machines  
Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
eingehalten. 
The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 
2006/42/EC. 
Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, no 1.5.1 de la  
directive CE relatives aux machines 2006/42/CE. 
 
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG 
Electromagnetic compatibility - directive  
Compatibilité électromagnétique- directive  
 
EG Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 
EC Pressure Equipment Directive   
Directives CE équipements sous Pression  
 
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809+A1 EN 60204-1 
Applied harmonized standards, in particular: EN ISO 12100 EN 60335-2-41 
Normes harmonisées, notamment: EN 60034-1 EN 13831 
 
Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen  Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. 
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. 
 

Authorized representative for the completion of the technical documentation: 
Mandataire pour le complément de la documentation technique est :  

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: WILO SE, Werk Hof 
Division Submersible & High Flow Pumps 
Engineering 
Heimgartenstr. 1-3 
95030 Hof / Germany 

 
Dortmund, 24.08.2011   
 
 
 

 

 
 

Erwin Prieß 
Quality Manager 
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Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 
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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 especi�cado 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
EG-richtlijn drukapparatuur 97/23/EG Direttiva CE per le attrezzature a pressione 97/23/CE Directiva de equipos a presión 97/23/CE
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
Directiva CE de equipamento sob pressão 97/23/CE EG:s direktiv om tryckbärande anordningar 97/23/EG EU-direktiv om trykkpåkjent utstyr 97/23/EF
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 kisfeszültség� irányelv védelmi el�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
EY-painelaitedirektiivi 97/23/EY EF-direktiv 97/23/EF om trykbærende udstyr Ek nyomástartó berendezésekr�l szóló irányelv  97/23/EK
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt: alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:

katso edellinen sivu. se forrige side lásd az el�Ö�®×ldalt

CZ PL RUS
Prohlášení o shod ES Deklaracja Zgodno�ci WE ���������� � ������������ ����������� "�����
Prohlašujeme tímto,®�e tento agregát v�dodaném provedení odpovídá 
následujícím p�íslušným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pe�Ù� odpowiedzialno�ci�,®�e dostarczony wyrób 
jest zgodny z nast�puj�cymi dokumentami:

�%��#!��$ �#��$*��#$ )%!�(!*$,®��# �%���� %��*�%�®�®*�# # ¡*$* 
"#��%��� �##��*�����*� �(*��¢��$ �#�$%�����$ �#��$*��%$:

S£rnice ES pro strojní za#ízení 2006/42/ES dyrektyw$ maszynow$ WE 2006/42/WE ��������% EC@� ��"�'�"�� ��'�" 2006/42/EG
Cíle týkající se bezpeJnosti stanovené ve sm£rnici o elektrických zÉ�ízeních 
nízkého nap£tí jsou dodr�eny podle p�ílohy I, J. 1.5.1 sm£rnice o strojních 
zÉ�ízeních 2006/42/ES.

Przestrzegane s� cele ochrony dyrektywy niskonapi�ciowej zgodnie z 
za��cznikiem I, nr 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

¤�* #�%��! "#® *)#"%��#���, �)(#&*���* � ���*����* "# 
��)�#�#(¥��#$� �%"�!&*��¢, �# (¢�%¢��! �#�(%��# "��(#&*��¢ I, ¦ 
1.5.1 ���*����� �®#��#¨*��� $%¨�� 2006/42/©G.

S£rnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/ES dyrektyw$ dot. kompatybilno�ci elektromagnetycznej 2004/108/WE *��������;"��"�� <����=�����? 2004/108/EG 
S£rnice ES pro tlaková za#ízení 97/23/ES Dyrektywa dot. urz$dz¤¥ ci�nieniowych 97/23/WE ��������� �¦ �� �§��< ���"�¨, ��§���¨©��< ��   ����"���, 
pou�ité harmonizaJní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno�ci: ��"#(¥)�*$�* �#�(%�#�%���* ��%��%��� � �#�$�, � �%���#���:

viz p�edchozí strana patrz poprzednia strona �$. "�*������¢ ���%����

GR TR RO
JXY[\] \^μμ_`{[\]| }]| ~~ CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara�ie de conformitate
ª��«¬��μ�®��®��®¯��±¬ 
��®’ 
��´ ��¬ 	
���
�®¯
������ 
�	
¬�¯����®���®
	���¶�� ��
��·��� :

Bu cihaz�n teslim edildi¸i .ekliyle a.a¸�daki standartlara uygun oldu¸unu 
teyid ederiz:

Prin prezenta declÉÛ¹m c¹ acest produs a.a cum este livrat, corespunde cu 
urm¹toarele prevederi aplicabile:

��]���| E� ���  �]���X��}� 2006/42/E� AB-Makina Standartlar� 2006/42/EG Directiva CE pentru ma�ini 2006/42/EG
�� 
¯
��´��� ¯���
�
� ���®�����
� »
μ��´� ���� ����½¬�
�®½μ¾¿¬
 
μ� ��®¯
�����μ
®I,®
�. 1.5.1 ���®�����
� »���	�®μ� �
®μ�»
¬´μ
�
 
2006/42/EG.

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

Sunt respectate obiectivele de protec+ie din directiva privind joasa tensiune 
conform Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind ma.inile 2006/42/CE.

�Y��}`�μ���]}��X \^μ��}_}]}� E�-2004/108/E� Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic� – directiva 2004/108/EG
��]��� 97/23/E� \��}��ª μ� }�� �«�¬Y�\μ_ ^¬_ ¬��\] AT Bas�nç� Cihazlar Yönetme®¯® 97/23/EG Directiva CE privind aparatele sub presiune 97/23/CE
Â¬
�μ�¬�μÃ¬
®»���μ�¯���½μ�¬
 ¯���¯
,®���
����
: k�smen kullan�lan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi:

Æ�Ã¯� ¯�����½μ�¬� ����
 bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent¹

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

Ar šo mÇs apliecinÈm, ka šis izstÛÈdÈjums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pa�ymima, 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 direktÊvas drošÊbas mÇrÌi tiek ievÇroti atbilstoši MašÊnu 
direktÊvas 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi �emos Ítampos direktyvos keliamÎ saugos reikalavimÎ pagal 
MašinÎ direktyvos 2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt�.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromag±�tisk�s savietojam�bas direkt�va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv$ 2004/108/EB
EÜ surveseadmete direktiiv 97/23/EÜ EK Spiediena iek�rtu direkt�vai 97/23/EK EB sl²gi±²s ³rangos direktyv$ 97/23/EB
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piemÇroti harmonizÇti standarti, tai skaitÈ: pritaikytus vieningus standartus, o bÏtent:

vt eelmist lk skatÊt iepriekÝÇjo lappusi �r. ankstesniame puslapyje

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

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledeJim 
zadevnim doloJilom:

Ð*�(%���%$*Þ®�* "�#����¡�®#��#�%�! �% �(*����* �)����%��!:

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES ��'�""�  �������� 2006/42/EO
BezpeJnostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodr�iavané v zmysle 
prílohy I, J. 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 dose�eni.

Ñ*(��* )% )%���% �% �%)"#�*� %�% )%®����#®�%"�*&*��* �% �¡��%�*�� 
�¡�(%��#. Ò��(#&*��* I, ¦ 1.5.1 #� Ð��*����%�% )% $%¨��� 
2006/42/EÓ.

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES E��������;"��"� ����������� –  �������� 2004/108/E�
Smernica ES pre tlakové zariadenia  97/23/ES Direktiva o tla�ni opremi 97/23/ES ��������� "� EO �� <�� � ��  "���;�"� 97/23/��
pou�ívané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: Ô%�$#��)��%�� ��%��%���:

pozri predchádzajúcu stranu glejte prejšnjo stran �&à "�*��%�% ���%���%

M
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
disp×�izzjonijiet relevanti li Õejjin:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-VultaÕÕ Baxx huma konformi 
mal-Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE..

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
Direttiva 97/23/KE tal-KE dwar l-apparat ta' pressjoni
kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari: 

ara l-paÕna ta' qabel
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WILO SE 
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T +49 231 4102-0
F +49 231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Algeria
Bad Ezzouar, Dar El Beida
T +213 21 247979
chabane.hamdad@ salmson.fr

Armenia
0001 Yerevan
T +374 10 544336
info@wilo.am

Bosnia and Herzegovina
71000 Sarajevo 
T +387 33 714510
zeljko.cvjetkovic@ wilo.ba

Georgia
0179 Tbilisi
T +995 32 306375
info@wilo.ge

Macedonia
1000 Skopje
T +389 2 3122058
valerij.vojneski@wilo.com.mk

Mexico
07300 Mexico
T +52 55 55863209
roberto.valenzuela@wilo.com.mx

Moldova
2012 Chisinau
T +373 22 223501
sergiu.zagurean@wilo.md

Rep. Mongolia
Ulaanbaatar
T +976 11 314843
wilo@magicnet.mn

Tajikistan
734025 Dushanbe
T +992 37 2312354
info@wilo.tj

Turkmenistan
744000 Ashgabad
T +993 12 345838
kerim.kertiyev@wilo-tm.info

Uzbekistan
100015 Tashkent
T +998 71 1206774
info@wilo.uz

March 2011

Wilo – International (Subsidiaries)

Wilo – International (Representation offices)

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

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
1083 Ganshoren
T +32 2 4823333
info@wilo.be

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

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

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

Croatia
WILO Hrvatska d.o.o. 
10090 Zagreb
T +38 51 3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILO Praha s.r.o.
25101 Cestlice
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
WILO S.A.S.
78390 Bois d'Arcy
T +33 1 30050930
info@wilo.fr

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

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

Hungary
WILO Magyarország Kft
2045 Törökbálint
(Budapest)
T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India
WILO India Mather and
Platt Pumps Ltd.
Pune 411019
T +91 20 27442100
service@
pun.matherplatt.co.in

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

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

Italy
WILO Italia s.r.l.
20068 Peschiera
Borromeo  (Milano)
T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it

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

Korea
WILO Pumps Ltd. 
621-807 Gimhae
Gyeongnam
T +82 55 3405890
wilo@wilo.co.kr

Latvia
WILO Baltic SIA
1019 Riga
T +371 7 145229
mail@wilo.lv

Lebanon
WILO SALMSON 
Lebanon
12022030 El Metn
T +961 4 722280
wsl@cyberia.net.lb

Lithuania
WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
mail@wilo.lt 

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1551 NA Westzaan
T +31 88 9456 000
info@wilo.nl

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

Poland
WILO Polska Sp. z.o.o.
05-090 Raszyn
T +48 22 7026161
wilo@wilo.pl

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

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

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

Saudi Arabia
WILO ME - Riyadh
Riyadh 11465
T +966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T +381 11 2851278
office@wilo.co.yu

Slovakia
WILO Slovakia s.r.o.
83106 Bratislava
T +421 2 33014511
wilo@wilo.sk

Slovenia
WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

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

Spain
WILO Ibérica S.A.
28806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T +34 91 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden
WILO Sverige AB
35246 Växjö
T +46 470 727600
wilo@wilo.se

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

Taiwan
WILO-EMU Taiwan Co. Ltd.
110 Taipeh
T +886 227 391655
nelson.wu@
wiloemutaiwan.com.tw

Turkey
WILO Pompa Sistemleri 
San. ve Tic. A.Ş.
34888 Istanbul
T +90 216 6610211
wilo@wilo.com.tr

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

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone -
South - Dubai
T +971 4 880 91 77
info@wilo.ae

USA
WILO USA LLC 
1290 N 25th Ave
Melrose Park, Illinois
60160
T +1 866 945 6872
info@wilo-usa.com

Vietnam
WILO Vietnam Co Ltd.
Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.vn



WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

Nord
WILO SE
Vertriebsbüro Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
T 040 5559490
F 040 55594949
hamburg.anfragen@wilo.com

Nord-Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Berlin
Juliusstraße 52–53
12051 Berlin-Neukölln
T 030 6289370
F 030 62893770
berlin.anfragen@wilo.com

Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Dresden
Frankenring 8
01723 Kesselsdorf
T 035204 7050 
F 035204 70570
dresden.anfragen@wilo.com

Süd-Ost
WILO SE
Vertriebsbüro München
Adams-Lehmann-Straße 44
80797 München
T 089 4200090
F 089 42000944
muenchen.anfragen@wilo.com

Süd-West
WILO SE
Vertriebsbüro Stuttgart
Hertichstraße 10
71229 Leonberg
T 07152 94710 
F 07152 947141 
stuttgart.anfragen@wilo.com

Mitte
WILO SE
Vertriebsbüro Frankfurt
An den drei Hasen 31
61440 Oberursel/Ts.
T 06171 70460
F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.com

West
WILO SE
Vertriebsbüro Düsseldorf
Westring 19
40721 Hilden
T 02103 90920 
F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team
Gebäudetechnik

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
T 01805 R•U•F•W•I•L•O*

7•8•3•9•4•5•6
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO SE, Werk Hof
Heimgartenstraße 1-3
95030 Hof
T 09281 974-550
F 09281 974-551

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7900
T 01805 W•I•L•O•K•D*

9•4•5•6•5•3
F 0231 4102-7126
kundendienst@wilo.com

Täglich 7-18 Uhr erreichbar
24 Stunden Technische
Notfallunterstützung

–Kundendienst-Anforderung
–Werksreparaturen
–Ersatzteilfragen
–Inbetriebnahme
–Inspektion
–Technische 

Service-Beratung
–Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich
Zentrale Wiener Neudorf:
WILO Pumpen Österreich GmbH
Max Weishaupt Straße 1
A-2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56
5020 Salzburg
T +43 507 507-13
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Oberösterreich:
Trattnachtalstraße 7
4710 Grieskirchen
T +43 507 507-26
F +43 507 507-15

Schweiz
EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7
4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
F +41 61 83680-21

Standorte weiterer 
Tochter gesellschaften

Argentinien, Aserbaidschan,
Belarus, Belgien, Bulgarien,
China, Dänemark, Estland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien,
Indien, Indonesien, Irland,
Italien, Kanada, Kasachstan,
Korea, Kroatien, Lettland,
Libanon, Litauen,
Niederlande, Norwegen,
Polen, Portugal, Rumänien,
Russland, Saudi-Arabien,
Schweden, Serbien und
Montenegro, Slowakei,
Slowenien, Spanien,
Südafrika, Taiwan,
Tschechien, Türkei, Ukraine,
Ungarn, USA, Vereinigte
Arabische Emirate, Vietnam

Die Adressen finden Sie unter
www.wilo.com.

Stand August 2010

Erreichbar Mo–Fr von 7–18 Uhr.

–Antworten auf
– Produkt- und Anwendungsfragen
– Liefertermine und Lieferzeiten

–Informationen über Ansprechpartner vor Ort

–Versand von Informationsunterlagen

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland


