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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

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

TWU 4-04…
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Type

DN1

H

H1

H2

W

mm

mm

mm

mm

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 4-0804-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

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

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

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

TWU 4-08…
6049343

TWU 4-16…

TWU 4-02…-QC

TWU 4-04…-QC
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Art.-No.

6049379

DN1

H

H1

H2

W

mm

mm

mm

mm

TWU 4-0435-C-QC

3~400 V, 50 Hz

Rp 1¼

1414

934

480

750

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 4-08…-QC

TWU 4-…-P&P
Rp 1¼

139

H1

200

112

112

ø 125
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110
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150
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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

Svenska

1 Inledning
1.1 Om detta dokument
Driftinstruktionens originalspråk är tyska. Alla andra
språk i denna driftinstruktion är en översättning från
originalspråket.
En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse är en
del av denna driftinstruktion.
Vid tekniska ändringar av komponenterna, som nämns
i detta dokument, utan vårt uttryckliga godkännande,
förlorar överensstämmelsen sin giltighet.

1.2 Handbokens uppbyggnad
Dokumentationen är indelad i olika kapitel. Varje kapitel har en överskrift som tydligt talar om vad som
beskrivs i kapitlet.
Innehållsförteckningen är samtidigt en kort ”sammanfattning”, alla viktiga avsnitt har överskrift.
Alla viktiga anvisningar och säkerhetsanvisningar kännetecknas tydligt. En exakt beskrivning av de här texternas uppbyggnad finns i kapitel 2 ”Säkerhet”.

•
•
•
•

m.m. = med mera
etc. = etcetera
s.ä. = se även
t.ex. = till exempel

1.4.2 Facktermer
Torrkörning
Produkten kör med fullt varvtal, men det finns inget
medium att pumpa. Torrkörning ska alltid undvikas, vid
behov måste en skyddsanordning byggas in!
Torrkörningskydd
Torrkörningsskyddet måste automatiskt slå av produkten när produktens minsta vattenövertäckningsnivå
underskrids. Detta uppnås t.ex. genom montering av
en nivåvakt eller en nivåsensor.
Nivåstyrning
Nivåstyrningen ska slå på resp. stänga av produkten
automatiskt vid olika vätskenivåer. Detta uppnås
genom att en resp. två nivåvakt/er installeras.

1.5 Upphovsrätt
1.3 Personalens kvalifikationer
Endast utbildad och behörig personal får arbeta med
produkten, t.ex. får arbeten på elinstallationen endast
utföras av behörig elektriker. Hela personalen måste ha
uppnått myndig ålder.
Operatörerna och underhållspersonalen måste även
känna till och beakta nationella olycksförebyggande
föreskrifter och bestämmelser.
Personalen måste ha läst och förstått anvisningarna i
denna drifts- och underhållshandbok; vid behov måste
översättningar av handboken beställas från tillverkaren.
Personer (inklusive barn), som på grund av fysiska,
sensoriska eller mentala funktionshinder eller på grund
av oerfarenhet och/eller ovetande inte kan använda
denna produkt på ett säkert sätt får inte använda produkten utan uppsikt eller hjälp av en ansvarig person.
Barn ska hållas under uppsikt, så att de inte leker med
produkten.

1.4 Använda förkortningar och facktermer
I denna drift- och underhållshandbok används olika
förkortningar och facktermer.
1.4.1 Förkortningar
• v.g.v. = var god vänd
• betr. = beträffande
• resp. = respektive
• ca = cirka
• d.v.s. = det vill säga
• ev. = eventuellt
• i.f.f. = i förekommande fall
• inkl. = inklusive
• min. = minst, minimum
• max. = maximalt, maximum
• möjl. = möjligen
• o.s.v. = och så vidare
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Upphovsrätten för denna drift- och underhållshandbok tillhör tillverkaren. Denna drift- och underhållshandbok är ämnad för monterings-, operatörs- och
underhållspersonal. Den innehåller föreskrifter och ritningar av teknisk art, som varken i sin helhet eller delvis får kopieras, distribueras eller obefogat användas
för tävlingar eller delges till andra.

1.6 Förbehåll för ändringar
Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska förändringar på konstruktionen och/eller tillbyggnadsdelar.
Denna drift- och underhållshandbok hör till produkten
angiven på titelbladet.

1.7 Garanti
Detta kapitel innehåller allmän information om garantin. Kontraktsenliga avtal prioriteras alltid och upphävs
inte genom uppgifterna i detta kapitel!
Tillverkaren förpliktigar sig att åtgärda alla fel på produkterna om följande förutsättningar uppfylls:
1.7.1 Allmänt
• Det handlar om kvalitetsfel på material, tillverkning och/
eller konstruktion.
• Felet anmäldes skriftligt till tillverkaren inom den avtalade garantitiden.
• Produkten har endast används ändamålsenligt.
• Alla säkerhets- och övervakningsanordningar har
anslutits och kontrollerats av fackpersonal.
1.7.2 Garantitid
Garantitidens längd är - om inget annat avtalat - 12
månader från idrifttagandet resp. max. 18 månader från
leveransdatumet. Andra avtal måste vara skriftligt
angivna på ordersedeln. Dessa gäller åtminstone till
slutet av produktens avtalade garantitid.
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1.7.3 Reservdelar, på- och ombyggnader
Endast original reservdelar från tillverkaren får användas för reparationer, utbyte så väl som för ut- och
ombyggnader. Endast dessa garanterar högsta livslängd och säkerhet. Dessa delar har konstruerats speciellt för våra produkter. Egenmäktiga ut- och
ombyggnader eller användande av icke originaldelar
kan leda till svåra skador på produkten och/eller svåra
personskador.

2.1 Anvisningar och säkerhetsanvisningar
I denna handbok finns anvisningar och säkerhetsanvisningar som uppmärksammar på riskerna för sak- och
personskador. Anvisningarna och säkerhetsanvisningarna kännetecknas tydligt så att man snabbt kan
urskilja dem:
2.1.1 Anvisningar
En anvisning visas med ”fet” stil. Anvisningarna består
av text som hänvisar till föregående text eller till
bestämda kapitelavsnitt, eller också betonas korta
anvisningar särskilt.

1.7.4 Underhåll
De föreskrivna underhålls- och inspektionsarbetena
ska genomföras regelbundet. Dessa arbeten får endast
genomföras av kvalificerade och auktoriserade personer. Underhållsarbeten som inte beskrivs i drift- och
underhållshandboken, och alla former av reparationsarbeten får endast utföras av tillverkaren och av denne
auktoriserade serviceverkstäder.

Exempel:
Observera att produkter med dricksvatten måste
lagras i frostsäkra utrymmen!
2.1.2 Säkerhetsanvisningar
Säkerhetsanvisningar är lätt indragna och visas med
”fet” stil. De börjar alltid med ett signalord.

1.7.5 Skador på produkten
Skador så väl som störningar, som hotar säkerheten,
måste omedelbart och fackmässigt repareras resp.
åtgärdas av härför utbildad personal. Produkten får
endast användas i tekniskt felfritt skick. Under den
avtalade garantitiden får reparationer av produkten
endast utföras av tillverkaren och/eller en auktoriserad
serviceverkstad! Tillverkaren förbehåller sig rätten att
återkalla den skadade produkten till fabriken för undersökning!

Anvisningar som hänvisar till risken för sakskador visas
med grå text och utan säkerhetstecken.
Anvisningar som hänvisar till risken för personskador
visas med svart text och ett säkerhetstecken. Till
säkerhetsanvisningarna används varnings-, förbudsoch påbudssymboler.
Exempel:

Varningssymbol: allmän fara

1.7.6 Ansvarsfrihet

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Garantin gäller inte för skador på produkten om en
resp. flera av följande punkter är sanna:
Dimensionering från tillverkaren p.g.a. bristfälliga och/
eller felaktiga uppgifter från den som driver anläggningen resp. uppdragsgivaren.
Om säkerhetsanvisningar, föreskrifter och krav enligt
tyska och/eller lokala bestämmelser och denna driftoch underhållshandbok inte beaktas.
ej ändamålsenlig användning
Felaktig lagring och transport
Montering/demontering som ej följer föreskrifterna
Bristfälligt underhåll
Icke fackmässiga reparationer
Bristfälligt fundament, resp. konstruktionsarbeten
Kemisk, elektrokemisk och elektrisk påverkan
Slitage
Tillverkaren tar följaktligen inte heller ansvar för personskador, materiella skador och/eller ekonomiska skador.

Varningssymbol, t.ex. elektrisk ström

Förbudssymbol: t.ex. tillträde förbjudet!

Påbudssymbol, t.ex. använd personlig skyddsutrustning

De använda säkerhetssymbolerna motsvarar de allmängiltiga riktlinjerna och föreskrifterna, t.ex. DIN, ANSI.

•
•

2 Säkerhet
I detta kapitel finns alla allmänt gällande säkerhetsanvisningar och tekniska anvisningar. I varje kapitel finns
dessutom specifika säkerhetsanvisningar och tekniska
anvisningar. Alla anvisningar och föreskrifter måste
beaktas och följas under alla skeden (uppställning, drift,
underhåll, transport o.s.v.)! Arbetsledaren är ansvarig
för att hela personalen följer dessa anvisningar och
föreskrifter.
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•
•

Säkerhetsanvisningarna inleds alltid med ett av följande signalord:
Fara
Risk för allvarliga eller livsfarliga skador!
Varning
Risk för allvarliga personskador!
Var försiktig!
Risk för personskador!
Var försiktig (hänvisning utan symbol)
Risk för svåra sakskador, även risk för totalskada!
Säkerhetsanvisningarna börjar med signalordet, sedan
följer själva risken, riskkällan och möjliga följder samt
anvisningar om hur man undvika risken.

WILO SE 10/2011 V4.1WE
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Exempel:
Varning - roterande delar!
Den roterande rotorn kan klippa av armar och
ben eller orsaka svåra skador. Stäng av produkten, låt rotorn stanna.

2.2 Säkerhet, allmänt
• Vid montering resp. demontering av produkten får inga
personer arbeta ensamma i rum eller schakt. En andra
person måste alltid vara närvarande.
• Samtliga arbeten (montering, demontering, underhåll,
installation) får endast ske när enheten är avstängd.
Produkten måste vara skiljd från elnätet och säkrad
mot påslagning. Alla roterande delar måste stå stilla.
• Operatören ska omedelbart anmäla störningar eller
oregelbundna funktioner till arbetsledningen.
• Operatören ska omedelbart stänga av maskinen om fel
uppstår som kan äventyra säkerheten. Detta gäller
t.ex.:
• Fel på säkerhets- och/eller övervakningsanordningar
• Skador på viktiga delar
• Skador på elektriska anordningar, ledningar och isolering.
• För säker användning ska verktyg och andra föremål
endast förvaras på härför avsedda platser.
• Vid arbeten i slutna lokaler måste man se till att ventilationen är tillräcklig.
• Säkerställ att ingen explosionsfara finns vid svetsning
och/eller vid arbeten med elektriska apparater.
• Principiellt får endast lyftdon användas som är tillåtna
enligt gällande föreskrifter och lagar.
• Lyfthjälpmedlen ska anpassas till rådande förhållanden
(väderlek, fästen/krokanordningar, last, osv.) och förvaras säkert.
• Mobila hjälpmedel för lyftning och lastning ska användas på så sätt att de inte riskerar att välta under
användning.
• När mobila hjälpmedel används för att lyfta icke styrda
laster måste åtgärder vidtas för att förhindra att dessa
välter, förskjuts, trillar, osv.
• Vidtag nödvändiga åtgärder för att se till att inga personer vistas under hängande last. Dessutom är det förbjudet att förflytta hängande laster över arbetsplatser
där personer vistas.
• När mobila hjälpmedel används för att lyfta laster
måste ibland (t.ex. när sikten är skymd) en andra person hjälpa till att koordinera.
• Lasten måste transporteras på så sätt att ingen kan
skadas vid ett energiavbrott. Vidare måste utomhusarbeten avbrytas när väderleksförhållandena försämras.
Dessa anvisningar måste följas. Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador och/
eller till allvarliga sakskador.

2.3 Använda riktlinjer
För denna produkt gäller
• olika EU-direktiv,
• olika harmoniserade standarder,
• och diverse nationella standarder.
Precisa uppgifter om tillämpade riktlinjer och standarder finns i EU-försäkran om överensstämmelse.
Användning, montering och demontering av produkten sker dessutom enligt gällande nationella föreskrif-
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ter. Till exempel arbetarskyddsbestämmelser, VDEföreskrifter, apparatsäkerhetslagar m.fl.

2.4 CE-märkning
CE-märket finns på typskylten eller i närheten av typskylten. Typskylten sitter på motorhuset resp. på
ramen.

2.5 Arbeten på den elektriska installationen
Våra elektriska produkter drivs med växelström eller
trefasström. Lokala föreskrifter (t.ex. VDE 0100) måste
följas. Vid anslutningen ska kapitlet ”Elanslutning”
beaktas. De tekniska uppgifterna måste följas noga!
Om produkten har blivit frånslagen av en säkerhetsanordning, får produkten först startas när
felet har åtgärdats.
Fara - elektrisk ström!
Det kan uppstå livsfarliga situationer om felaktiga arbeten utförs på elinstallationen! Arbeten
på elinstallationen får endast utföras av behörig
elektriker.
Var försiktig, skydda mot fukt!
Kabeln och produkten skadas om det kommer in
fukt i kabeln. Kabeländarna får inte doppas ned i
pumpmediet eller i andra vätskor! Kabelledare
som inte används måste isoleras!

2.6 Elanslutning
Operatören måste informeras om produktens strömtillförsel och om dess avstängningsmöjligheter. Vi
rekommenderar att en felström-skyddsbrytare (RCD)
monteras in.
De nationella, gällande riktlinjerna, normerna och föreskrifterna samt specifikationerna från det lokala energiföretaget måste följas.
Vid anslutning av produkten till elsystemet ska, speciellt vid användning av elektroniska apparater som
mjukstartstyrning eller frekvensomriktare, tillverkarens
anvisningar observeras enligt kraven på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Eventuellt krävs speciella
skärmningsåtgärder för elkablar och styrkablar (t.ex.
skärmad kabel, filter, o.s.v.).
Alla anslutna apparater/reglerdon måste uppfylla
de harmoniserade EU-standarderna. Dessutom
kan mobiltelefoner/radiokommunikationssystem
orsaka störningar i anläggningen.
Varning - elektromagnetisk strålning!
Elektromagnetisk strålning kan vara livsfarlig för
personer som har pacemaker. Sätt upp varningsskyltar och varna personer som vistas i lokalen!

2.7 Jordanslutning
Våra produkter (aggregat inkl. skyddsanordningar och
kontrollenhet, lyfthjälpsanordning) måste vara jordade.
Om möjligheten finns att personer kan komma i kontakt med produkten och pumpmediet (t.ex. på byggar-
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betsplatser), måste anslutningen säkras ytterligare
med felströmsskydd.
Pumpaggregaten är dränkbara och uppfyller,
enligt gällande normer, kraven i skyddsklass IP
68.
Skyddsklassen på monterade reglerdon hittar du
på reglerdonens höljen och i tillhörande bruksanvisning.

2.8 Säkerhets- och övervakningsanordningar
Våra produkter kan utrustas med mekaniska (t.ex. sugsil) och/eller elektriska (t.ex. termogivare, tätningshuskontroll, o.s.v.) övervakningsanordningar. Dessa
anordningar måste monteras eller anslutas.
Elektriska anordningar som t.ex. termogivare, nivåvakter o.s.v. måste anslutas av en behörig elektriker före
idrifttagandet och deras funktion måste kontrolleras.
Observera att vissa anordningar kräver kopplingsdon,
t.ex. kalledare och PT100-givare för att de ska fungera
felfritt. Reglerdonen erhålls från tillverkaren eller behörig elektriker.
Personalen måste informeras om anordningarna
och om hur de fungerar.
Var försiktig!
Produkten får inte tas i drift om säkerhets- eller
övervakningsanordningar har tagits bort eller om
anordningarna är skadade och/eller inte fungerar som de ska!

2.9 Under drift
Beakta, under drift, alla gällande säkerhetsregler och
föreskrifter för arbetsplatssäkerhet, olycksfallsförebyggande föreskrifter och reglerna och föreskrifterna för
hantering av elmaskiner. Arbetsledningen bör lägga
fast en arbetsdelning för att öka säkerheten på arbetsplatsen. All personal ansvarar för att föreskrifterna
efterföljs.
Produkten är utrustad med rörliga delar. Under drift
roterar delarna för att pumpa upp mediet. En del substanser i mediet kan leda till att det bildas vassa kanter
på de rörliga delarna under drift.
Varning - roterande delar!
De roterande delarna kan klippa av armar och
ben eller orsaka svåra skador. Stick inte in händerna i hydrauliken eller i roterande delar under
drift. Stäng av produkten och låt de roterande
delarna stanna före underhållsarbeten och reparationer!

2.10 Pumpmedier
Alla pumpmedier skiljer sig i avseende på sammansättning, aggressivitet, slipförmåga, torrsubstansinnehåll
och många andra aspekter. Generellt kan våra produkter användas inom många områden. Observera att
många produktparametrar kan ändras om kraven (densitet, viskositet eller sammansättning i allmänhet) förändras.
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Observera följande punkter om produkten ska användas för ett nytt medium:
• För att kunna användas för dricksvatten, måste alla
delar som kommer i kontakt med mediet vara godkända för ändamålet. Ovanstående ska kontrolleras
enligt lokala föreskrifter och bestämmelser
• Produkter som har använts i smutsvatten, måste rengöras noggrant innan de används i andra medier.
• Produkter som har drivits i fekaliehaltiga och/eller hälsofarliga medier måste i allmänhet dekontamineras
noggrant innan de används i andra medier.
Kontrollera även om produkten får användas i
andra medier.
• Observera att smörjmedel resp. kylvätskor (t.ex. olja)
kan läcka ut i pumpmediet från produkter som drivs
med dessa vätskor om glidringstätningen är defekt.
• Förbjudet att pumpa lättantändliga och explosiva
medier i ren form!
Fara - explosiva ämnen!
Pumpning av explosiva medier (t.ex. bensin,
kerosin, osv.) är strängt förbjudet. Produkterna
är inte konstruerade för denna typ av användning!

2.11 Ljudtryck
Produkten har, allt efter storlek och effekt (kW), ett
ljudtryck under drift på ca 70 dB (A) till 110 dB (A).
Det faktiska ljudtrycket beror på ett flertal faktorer. Till
exempel monteringsnivå, uppställning, fastsättning av
tillbehör och rörledning, driftområde, nedsänkningsdjup, etc.
Vi rekommenderar att genomföra en ytterligare mätning på arbetsplatsen när produkten kör på sin driftpunkt under normala driftförutsättningar.
Var försiktig: använd hörselskydd!
Enligt de gällande lagarna, riktlinjerna, normerna
och föreskrifterna måste hörselskydd bäras vid
ljudtryck som överstiger 85 dB (A)! Den som
ansvarar för anläggningen måste sörja för att
detta följs.

3 Transport och lagring
3.1 Leverans
Direkt efter att leveransen har mottagits ska du kontrollera att den är skadefri och fullständig. Vid eventuella fel måste transportföretaget resp. tillverkaren
underrättas redan samma dag som leveransen har mottagits, därefter kan inga anspråk göras gällande. Eventuella skador måste antecknas på leverans- eller
fraktsedeln.

3.2 Transport
Vid transporten får endast härför ämnade och tillåtna
lyftdon, transportmedel och lyftanordningar användas. Dessa måste ha tillräcklig bärförmåga och bärkraft
för att transportera produkten säkert. Om kedjor
används måste de säkras så att de inte kan slira.
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Personalen måste vara utbildad för dessa arbeten och
beakta alla gällande säkerhetsföreskrifter.
Produkten levereras från tillverkaren resp. transportföretaget i en lämplig förpackning. Förpackningen skyddar normalt sett produkten mot skador under transport
och lagring. Spara förpackningen för återanvändning,
om produkten ofta byter uppställningsplats.
Var försiktig, skydda mot frost!
Om dricksvatten används som kyl-/smörjmedel
måste produkten skyddas mot frost vid transport. Är detta inte möjligt, måste enheten tömmas och torkas!

3.3 Lagring
Nylevererade produkter är förberedda på att kunna lagras under minst 1 år. Vid mellanlagring måste produkten rengöras grundligt innan den lagras!
Följande måste beaktas före lagringen:
• Ställ produkten på ett stabilt underlag och säkra den så
att den inte kan välta och förskjutas. Undervattenspumpar kan lagras vertikalt och horisontellt. Se till att
pumparna inte kan böjas vid horistontell lagring.
Det kan annars uppkomma otillåtna böjspänningar, vilket kan skada produkten.
Fara - vältningsrisk!
Ställ aldrig upp produkten osäkrad. Risk för skador om den välter!

• Våra produkter kan lagras i temperaturer ned till max.
-15 °C. Lagerutrymmet måste vara torrt. Vi rekommenderar en frostsäker lagring i ett utrymme med en
temperatur mellan 5 °C och 25 °C.
Produkter, som är fyllda med dricksvatten, kan
lagras i frostsäkra utrymmen i upp till max 3 °C
och max i 4 veckor. Vid längre lagringstider
måste dessa tömmas och torkas.
• Produkten får inte lagras i utrymmen där svetsningsarbeten genomförs, gaserna resp. strålningen kan
angripa elastomerdelar och beläggningar.
• Sug- och/eller tryckluftsanslutningar ska tillslutas för
att undvika föroreningar.
• Alla strömkablar ska skyddas mot mekaniska belastningar, skador och fuktighet.

• Efter en längre lagringstid måste produkten, före idrifttagande, rengöras från föroreningar t.ex. damm och
oljeavlagringar. Rotorerna ska kontrolleras så att de har
en smidig gång, pumphuset ska kontrolleras så att det
inte har skador.
Före idrifttagandet ska vätskenivån (olja, motorfyllning, o.s.v.) kontrolleras, och vid behov fyllas
på. Produkter med dricksvattenkylning ska före
idrifttagandet helt fyllas med dricksvatten!
Var försiktig, risk för skadade beläggningar!
Skadade beläggningar kan medföra att aggregatet förstörs helt (t.ex. på grund av rostbildning)
Skadade beläggningar måste repareras omedelbart. Tillverkaren tillhandahåller reparationssatsen.
Endast en intakt beläggning uppfyller sitt tänkta
ändamål!
När man beaktar dessa regler, kan produkten lagras
över en längre tidsperiod. Det är normalt att elastomerdelarna och beläggningarna försprödas under lagring.
Vi rekommenderar att de kontrolleras och byts ut vid
behov om delarna lagras längre än 6 månader. Kontakta tillverkaren.

3.4 Återleverans
Produkter som ska återlevereras till fabrik måste vara
korrekt förpackade. Att produkten är korrekt förpackad innebär att produkten har rengjorts från föroreningar, eller har dekontaminerats om den har
används i hälsovådliga medium. Förpackningen måste
skydda produkten mot skador under transporten. Vid
frågor, vänd dig till tillverkaren!

4 Produktbeskrivning
Produkten tillverkas mycket noggrant under ständig
kvalitetskontroll. Vid korrekt installation och korrekt
utförda underhållsarbeten säkerställs störningsfri drift.

4.1 Ändamålsenlig användning och användningsområden

Fara - elektrisk ström!
Skadade strömkablar kan orsaka livsfarliga skador! Defekta kablar måste genast bytas ut av
behörig elektriker.

Undervattenspumpar lämpar sig för:
• Vattenförsörjning ur borrhål, brunnar och cisterner
• Privat vattenförsörjning, droppbevattning och bevattning
• Tryckhöjning
• Sänkning av vattenspegeln
• matning av vatten utan långfibriga och nedslitande
beståndsdelar

Var försiktig, skydda mot fukt!
Kabeln och produkten skadas om det kommer in
fukt i kabeln. Kabeländarna får inte doppas ned i
pumpmediet eller i andra vätskor.

Undervattenspumparna får inte användas till pumpning av
• Smutsvatten
• Avloppsvatten/exkrementer

• Produkten måste skyddas mot direkt solljus, värme,
damm och frost. Värme eller frost kan orsaka stora skador på rotorer och beläggningar!
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• Obearbetat avloppsvatten
Fara - elektrisk ström
Livsfara på grund av elektrisk ström vid användning av produkten i simbassänger eller andra
bassänger. Följande punkter ska beaktas:

• TWU 4-…-QC: Anslutningskabel med Quick-Connectanslutning för snabb och enkel montering av QuickConnect-kabelbyggsatser; kabel med fria ändar
Observera IP-skyddsklassen på reglerdonet.
4.2.3 Tätning
Tätningen mellan motor och hydraulik utgörs av en
axeltätning resp. en glidringstätning (från en motoreffekt på 2,5 kW).

Om personer befinner sig i bassängen, är
användning av produkten strängt förbjuden!
Om inga personer befinner sig i bassängen,
måste säkerhetsåtgärder enligt DIN VDE 0100702.46 (eller motsvarande nationella föreskrifter) vidtas.

4.3 Funktionsbeskrivning Plug&Pump-system
4.3.1 Wilo-Sub TWU 4-…-P&P/FC (Economy 1)

Till ändamålsenlig användning hör också att föreskrifterna i denna bruksanvisning efterföljs. All annan
användning är klassad som icke ändamålsenlig användning.

När en kran öppnas faller trycket i ledningen. Aggregatet startar när gränsvärdet på 2,2 bar underskrids.
Aggregatet matar så länge som flödesmängden i ledningen inte underskrider det minimivärdet. Om kranen
öppnas stängs aggregatet automatiskt av efter ett par
sekunder.

4.1.1 Dricksvattenförsörjning
Vid användning för dricksvattenförsörjning ska de
lokala riktlinjerna/reglerna/föreskrifterna observeras
och dessutom måste produktens lämplighet för detta
ändamål kontrolleras.

4.2 Uppbyggnad
Wilo-Sub TWU… är en dränkbar undervattenspump,
som när den är sänkt och stationär kan drivas både
vertikalt och horisontellt.
Fig. 1:

Beskrivning

1

Kabel

4

Hydraulikhus

2

Insugningsdel

5

Tryckanslutning

3

Motorhus

Kontrollautomatiken skyddar pumparna mot torrkörning (t. ex. inget vatten i cisternen) genom att stänga
av motorn.
Indikatorelement på Fluid Control:
• Röd lysdiod lyser: Störning
Kontrollautomatiken stängde av aggregatet (t. ex. torrkörningsskydd). Störningen måste återställas genom
att trycka på ”RESET”-knappen
• Grön lysdiod lyser: Nätspänning tillkopplad, systemet
är redo att användas
• Gul lysdiod lyser: Aggregatet är igång
4.3.2 Sub-Sub TWU 4-…-P&P/DS (Economy 2)
Under drift fylls membrantanken på med vatten och
komprimerar kvävet i membrantanken. När det
inställda frånkopplingstrycket från tryckvakten på
membrantanken har uppnåtts, stängs aggregatet av.

4.2.1 Hydraulik
Flerstegshydraulik med radiella eller halvradiella rotorer i
flera delar. Hydraulikhuset och pumpaxeln är tillverkade av rostfritt stål, rotorerna av Noryl. Anslutningen
på trycksidan är en vertikal gänganslutning med innergänga och integrerad återflödesspärr.
Produkten är inte självsugande, d.v.s. pumpmediet måste rinna in av sig självt och nivån för
minsta vattenövertäckning får inte underskridas.

När en kran öppnas trycker membrantanken in vatten i
ledningen. Om tryckvaktens inställda tillkopplingstryck
uppnås genom vattenförbrukningen, startar aggregatet och fyller på rörledningen samt membrantanken.
Tryckvakten reglerar vattentrycket genom att starta
aggregatet och det rådande trycket kan avläsas på
manometern.
Vid låg vattenförbrukning hindrar vattenreserverna i
tryckbehållaren aggregatet från att starta (fram till tillkopplingspunkten).

4.2.2 Motor
Motorerna levereras som vatten-glykol-fyllda växelströms- eller trefasmotorer för direktstart. Motorhuset
är av rostfritt stål. Motorerna har 4"-Nema-anslutning.
Motorn kyls av pumpmediet. Därför måste motorn alltid vara nedsänkt när den är i drift. Gränsvärdena för
max. medietemperatur och minsta tillåtna flythastighet får inte över- resp. underskridas.
Anslutningskabeln är längsvattentätt och fast ansluten på motorn. Utförande beror på typ:
• TWU 4-…: med fria kabeländar
• TWU 4-…-P&P (Plug&Pump): med reglerdon och stickkontakt
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4.4 Driftsätt
4.4.1 Driftsätt S1 (kontinuerlig drift)
Pumpen kan arbeta kontinuerligt vid nominell last utan
att den tillåtna temperaturen överskrids.

4.5 Tekniska data

•
•
•
•

Allmänna data
Nätanslutning: Se typskylt
Motormärkeffekt P2: Se typskylt
Max pumphöjd: Se typskylt
Max uppfordringsmängd: Se typskylt
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kopplingssätt: Direkt
Mediumtemperatur: 3…30 °C
Skyddsklass: IP 68
Isolationsklass: F
Varvtal: Se typskylt
Max. nedsänkningsdjup: 200 m
Brytfrekvens: max. 20/h
Max. andel sand: 50 mg/m³
Tryckanslutning:
• TWU 4-02… : Rp 1¼
• TWU 4-04… : Rp 1¼
• TWU 4-08… : Rp 2
• TWU 4-16… : Rp 2
• Min. strömning vid motor: 0,08 m/s
• Driftsätt
• Nedsänkt: S1
• Ovanför ytan: -

4.6 Typkod

•
•
•
•
•

•

Exempel: Wilo-Sub TWU 4-0207-x1-x2
TWU = Undervattenspump
4 = Diameter hydraulik i tum
02 = Nominellt flöde m³/h
10 = Antal steg hydraulik
x1 = Utförande
• utan = standardpump
• P&P/FC = som Pump&Pump-system med FluidControl
• P&P/DS = som Plug&Pump-system med tryckvakt
• QC = med Quick-Connect-kabelanslutning
• GT = Utförande för jordvärmetillämpningar
x2 = Seriegeneration

4.7 Leveransomfattning
•
•
•
•

Standardpump:
Aggregat med 1,5/2,5/4 m kabel (från motorns överkant)
Monterings- och bruksanvisning
Växelströmsutförande med startanordning och fria
kabeländar
Trefasutförande med fria kabeländar

QC-utförande:
• Aggregat med 1,5 m Quick-Connect-kabel med fria
kabeländar
• Monterings- och bruksanvisning
Plug&Pump-system:

•
•
•
•
•

Wilo-Sub TWU…P&P/FC för bevattning av av privata
hemmaträdgårdar:
Aggregat med 30 m anslutningskabel med godkännande för dricksvatten
Kopplingsskåp med kondensator, termiskt motorskydd och på-/avstängningsknapp
Wilo-Fluidcontrol (FC); automatisk flödesbrytare och
tryckvakt med integrerat torrkörningsskydd
30 m lina
Monterings- och bruksanvisning

Wilo-Sub TWU…P&P/DS för privat vattenförsörjning
av en- och flerfamiljshus:
• 30 m anslutningskabel med godkännande för dricksvatten
• Kopplingsskåp med kondensator, termiskt motorskydd och på-/avstängningsknapp
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• Wilo-tryckhantering mellan 0-10 bar inkl. 18 l membranexpansionskärl, manometer, ventil och tryckvakt
• 30 m lina
• Monterings- och bruksanvisning

4.8 Tillbehör (tillval)
•
•
•
•
•
•

Kylmantlar
Reglerdon
Nivågivare
Quick-Connect-kabelsatser
Motorkabelsatser
Gjutsats för motorkabelförlängning

5 Uppställning
För att undvika produktskador eller personskador
under uppställningen ska följande punkter beaktas:
• Uppställningen – monteringen och installationen av
produkten – får endast utföras av kvalificerad personal
under beaktande av säkerhetsanvisningarna.
• Kontrollera om produkten uppvisar transportskador
innan uppställningen görs.

5.1 Allmänt
Tryckstötar kan förekomma särskilt vid installationer
med långa tryckledningar (framför allt med långa stigrör).
Tryckstötar kan förstöra aggregatet/anläggningen, vilket kan leda till påfrestande buller. Använd lämpliga
åtgärder (t.ex. bakslagsklaff med inställbar stängningstid, speciell dragning av tryckröret) för att undvika
detta problem.
När kalkhaltigt vatten har matats genom produkten
måste den spolas med rent vatten. På så sätt förhindrar man att hårda avlagringar bildas, som kan leda till
driftstopp.
Vid användning av nivåstyrningar: beakta uppgifterna
för min. vattenövertäckning. Inneslutningar av luft
måste undvikas i hydraulikhuset resp. rörledningssystemet; använd lämpliga avluftningsanordningar.
Skydda produkten mot frost.

5.2 Monteringssätt
• Vertikal stationär uppställning, sänkt
• Horisontal stationär uppställning, sänkt - endast tillsammans med en kylmantel!

5.3 Uppställningsplatsen
Uppställningsplatsen måste vara ren från grova partiklar, torr och vid behov dekontaminerad samt dimensionerad för motsvarande produkt. För att kunna
förhindra torrkörning och att luft kommer in måste
vattentilloppet räcka till för aggregatets max. tillåtna
kapacitet.
Kontrollera att aggregatet inte stöter emot brunnens
eller borrhålets vägg vid installation i brunnar eller borrhål. Kontrollera av denna anledning att undervattenpumpens ytterdiameter är mindre än brunnens eller
borrhålets innerdiameter.
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tion om detta hittar du i katalogen, planeringshandböckerna eller hos Wilos kundtjänst)

Vid arbeten i tankar, brunnar eller borrhål måste en
andra person vara närvarande som säkerhetsåtgärd.
Om det finns risk att giftiga eller kvävande gaser samlas ska motsvarande åtgärder vidtas!

• Beakta alla föreskrifter, regler och bestämmelser gällande arbeten med och under hängande last.
• Använd personlig skyddsutrustning.
• Observera de gällande nationella olycksfallsförebyggande föreskrifterna och säkerhetsföreskrifterna.
• Kontrollera ytskiktet före monteringen. Åtgärda ev.
brister före monteringen.

En lyftanordning måste utan problem kunna monteras
eftersom den krävs för montering/demontering av
produkten. Produktens uppställningsplats måste kunna
nås av lyftanordningen. Maskinen måste stå på ett fast,
stabilt underlag. Vid transport av produkten måste
lyftdonet fästas i de föreskrivna fästpunkterna.

5.4.1 Motorvätska

Matarkablarna för el ska dras på ett säkert sätt och så
att montering/demontering kan utföras utan problem.
Produkten får aldrig lyftas eller dras i elkabeln. Observera den motsvarande skyddsklassens uppgifter vid
användning av reglerdon. Generellt sett ska reglerdon
monteras på en översvämningssäker plats.

Motorn levereras med vatten-glykol-blandning påfylld.
Med denna påfyllning kan vi garantera att produkten
klarar av temperaturer ned till -15 °C.
Motorn har konstruerats så att den inte kan fyllas på
från utsidan. Endast tillverkaren kan fylla på motorn. En
kontroll motsvarande kontroll av vätskenivån måste
genomföras efter längre lagring (mer än 1 år)!

Byggnadsdelar och fundament måste vara stabila, så
att maskinen kan fästas på ett säkert och funktionsdugligt sätt. Den som driver anläggningen eller respektive leverantör ansvarar för att fundamenten tillverkas
och att de har rätt dimension, hållfasthet och belastningsförmåga!

5.4.2 Installation av Quick-Connect-anslutningskabel
På QC-utförandet måste QC-anslutningskabeln anslutas innan aggregatet installeras på uppställningsplatsen.
Observera: Dessa arbetsuppgifter måste utföras
på torra utrymmen. Säkerställ att varken kontakt eller jack är fuktiga. Om kontakten eller
jacket är fuktiga förstörs kabeln och det föreligger risk för att aggregatet skadas!

Använd styr- och avledningsplåtar för mediets tillopp.
Om en vattenstråle träffar vattenytan kommer det in
luft i pumpmediet. Det leder till dåliga inflödnings- och
matningsförhållanden för aggregatet. På grund av
kavitation går produkten mycket ojämnt, vilket i sin tur
leder till större slitage.

5.4 Montering

• Anslut Quick-Connect-kontakten i Quick-Connectjacket på aggregatets anslutningskabel.
• Skjut metalljacket över anslutningen och skruva ihop
båda kabeländarna med varandra.

Fara - fallrisk!
Vid montering av produkten och dess komponenter arbetar man direkt vid brunn- eller tankkanten. Är man oaktsam och/eller bär felaktig
klädsel, kan man falla över kanten. Det kan det
vara livsfarligt! Vidta motsvarande säkerhetsåtgärder.
Beakta följande vid montering av produkten:
• Dessa arbeten får endast utföras av utbildad personal;
elektriska arbeten får endast utföras av behörig elektriker.
• Använd alltid ändamålsenliga fästdon vid transport av
aggregatet, använd aldrig elkabeln! Fästdonet måste
alltid fästas i fästpunkterna, vid behov med en schackel.
Endast tekniskt godkända fästdon får användas.
• Granska de befintliga projekteringsunderlagen (monteringsritningarna, uppställningsplatsens utförande,
tilloppssförhållanden) och kontrollera att de är fullständiga och korrekta.
För att uppnå tillräcklig kylning, måste de här
produkterna alltid vara nedsänkta. Se till värdet
för minsta tillåtna vattenöverteckning aldrig
underskrids!
Torrkörning är inte tillåtet! Vi rekommenderar
därför alltid att ett torrkörningsskydd installeras.
Om det förekommer stora nivåvariationer, måste
ett torrkörningsskydd installeras!
Kontrollera att kabeltjockleken som används
räcker till för kabellängden som krävs. (Informa-
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5.4.3 Vertikal montering
Fig. 2:

Uppställning

1

Aggregat

8

Hållare

2

Stigrörledning

9

Monteringsbygel

3

Reglerdon

10

Kabelclips/-hållare

4

Spärrarmatur

11

Elkabel

5

Brunnslock

12

Fläns

6

Min. vattennivå

13

Torrkörningskydd

7

Nivågivare

Vid det här monteringssättet ansluts produkten direkt
vid stigröret. Monteringsdjupet beror på stigrörledningens längd.
Produkten får inte ligga på brunnens botten, eftersom
det kan medföra spänningskrafter och slambildning
hos motorn. Slambildning hos motorn leder till att värmeavledningen inte längre fungerar optimalt och
motorn riskerar att överhettas.
Dessutom bör produkten inte monteras på samma höjd
som filterröret. Uppsugningsströmmarna kan föra med
sig sand och fasta partiklar, vilka kan inverka negativt
på motorkylningen. Det leder till ökat slitage på
hydrauliken. För att förhindra detta bör en strömnings-
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1 Rören kopplas samman med gängkopplingar. Gängkopplingarna måste skruvas ihop tätt och stabilt.
Gängtappen måste lindas in med band av hampväv
eller teflon.
2 Se till att rören skruvas ihop rakt (inte förskjutet),
annars kan gängorna skadas.
3 Observera aggregatets rotationsriktning och använd
passande gängkopplingar (höger- eller vänstergänga),
så att dessa inte kan lossna av sig själva.
4 Gängkopplingarna ska vara säkrade så att de inte kan
lossna av misstag.
5 Hållaren, som används som stöd under monteringen,
måste monteras fast direkt under skarvmuffen. Dra åt
skruvarna jämnt tills hållaren ligger fast mot rörledningen (hållarens skänklar får inte vidröra varandra).

styrningsplåt användas eller så ska produkten installeras i området för blindrören.
Montering med flänsade rörledningar

1
2

3

4

5

6

7

Använd en lyftanordning med tillräcklig lyft- och bärförmåga. Lägg två brädor över brunnens öppning. Brädorna måste ha tillräcklig hållfasthet; senare läggs
hållaren ned på dem. Vid smala brunnar måste en centreringsanordning användas; produkten får inte vidröra
brunnens vägg.
Ställ upp undervattenspumpen lodrätt och säkra den så
att den inte kan välta/förskjutas.
Montera monteringsbygeln på stigrörets fläns, fäst
lyftdonet på monteringsbygeln och lyft det första
röret.
Fäst stigrörets öppna ände på undervattenpumpens
tryckstuts. Mellan kopplingarna måste en tätning sättas in. Sätt alltid in skruvarna nedifrån så att muttrarna
kan skruvas på uppifrån. Drag alltid åt skruvarna korsvis, så att tätningen belastas jämnt.
Fäst kabeln med en kabelhållare lite ovanför flänsen.
Om borrhålen är smala måste stigrörens fläns ha kabelspår.
Lyft upp aggregatet med röret, sväng in den över
brunnen och sänk ned den så långt att hållaren kan fästas löst på stigröret. Se till att kabeln sitter utanför hållaren så att den inte kan klämmas fast.
Lägg sedan ned hållaren på brädorna. Nu kan systemet
sänkas ned; sänk det tills den övre rörflänsen sitter på
hållaren.
Tag loss monteringsbygeln från flänsen och sätt fast
den på nästa rörledning. Lyft upp stigröret, sväng in det
över brunnen och montera den fria änden på stigröret
(med fläns). Sätt in en tätning mellan kopplingarna
(flänsarna).
Varning för allvarliga klämskador!
När hållaren demonteras belastar totalvikten
lyftdonet och rörledningen sjunker nedåt. Detta
kan medföra svåra klämskador! Kontrollera att
linan i lyftdonet är spänd innan hållaren demonteras!

8 Demontera hållaren och fäst kabeln med en kabelhållare lite ovanför och lite under flänsen. Till tunga kablar
med stor kabelarea bör en kabelhållare monteras var 23 m. Om det finns flera kablar måste de fästas en och
en.
9 Sänk ned stigröret så långt att flänsen sitter nere i
brunnen, montera hållaren igen och sänk ned stigröret
tills nästa fläns sitter på hållaren.
Upprepa steg 7-9 tills stigröret har monterats på önskat djup.
10 Tag loss monteringsbygeln från den sista flänsen och
montera brunnslocket.
11 Haka in lyftdonet i brunnslocket och lyft det något. Tag
bort hållaren, drag kabeln genom brunnslocket och
sänk ned brunnslocket på brunnen.
12 Skruva fast brunnslocket ordentligt.
Montering med rörledning med gängkoppling
Tillvägagångssättet är ungefär det samma som vid
montering med flänsmonterade rörledningar. Beakta
dock följande:

Monterings- och skötselanvisning Wilo-Sub TWU 4..., TWU 4-...-QC, TWU 4-...-P&P

5.4.4 Horisontal montering
Fig. 3:

Uppställning

1

Aggregat

7

Pumpgrop

2

Tryckrör

8

Vattentank

3

Tryckbehållare

9

Tillopp

4

Kylmantel

10

Inloppsfilter

5

Min. vattennivå

11

Torrkörningskydd

6

Nivågivare

Detta monteringssätt får endast användas tillsammans
med en kylmantel. Aggregatet installeras direkt i vattentanken/reservoaren/behållaren och ansluts med
fläns till tryckröret. Kylmantelns stöd måste monteras i
här angivet avstånd från varandra, så att maskinen inte
kan ”hänga ned”.
Den anslutna rörledningen måste vara självbärande, d.v.s den får inte stöttas av produkten.
Vid horisontell montering, monteras aggregat och rörledning åtskilda. Se till att aggregatets och rörledningens tryckanslutningar sitter på samma höjd.
För detta monteringssätt måste produkten förses med en kylmantel.
1 Borra monteringshål för stöden på uppställningsplatsens golv (behållare/reservoar). Uppgifterna om ankare,
avstånden mellan hålen och hålens storlek finns i tillhörande dokumentation. Se till att skruvar och pluggar
sitter fast ordentligt och stabilt.
2 Fäst stöden på golvet och för produkten till rätt position med med ett lämpligt lyftdon.
3 Fäst produkten vid stöden med det medföljande fästmaterialet. Se till att typskylten pekar uppåt!
4 När aggregatet är fast monterat kan rörsystemet sedan
monteras och anslutas till maskinen resp. ett färdigt
installerat rörsystem anslutas med fläns. Kontrollera att
tryckanslutningarna ligger på samma höjd.
5 Anslut tryckröret till tryckanslutningen. Mellan rörledningens och aggregatets fläns måste en tätning sättas
in. Drag åt fästskruvarna korsvis, se till att tätningen
inte skadas. Kontrollera att rörsystemet har monterats
svängnings- och spänningsfritt (använd elastiska
kopplingsstycken vid behov).
6 Drag kablarna så att de aldrig kan utgöra någon risk (för
underhållspersonal, under drift, underhållsarbeten etc.).
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Elkablarna får inte skadas. Den elektriska anslutningen
får endast utföras av en behörig elektriker.

5.5.1 Åtgärder för att förhindra höga tändcykler
Manuell återställning - Det här alternativet innebär att
motorn stängs av när den minsta tillåtna vattenövertäckningen underskrids och att den slås på manuellt
när vattennivån når tillåten nivå igen.

5.4.5 Montering av Plug&Pump-system
Fig. 4:

Uppställning

1

Aggregat

2
3

7

Nätanslutning

Motoranslutningskabel

8

Sats* Tryckreglering

Lina

9

T-koppling

4

Skruvkoppling 1¼"

10

Påfyllningsventil för
membrantrycktank

5

Skruvanslutning 1"

11

Anslutning på tryckmätare

6

Fluid Control

Separat återinkopplingspunkt - Med hjälp av en andra
brytpunkt (extra nivåvakt eller elektrod) fås en tillräckligt stor differens mellan avstängnings- och startnivå.
Därigenom undviker man att maskinen ständigt slås av
och på. För den här funktionen kan ett nivårelä användas.

5.6 Elanslutning
Livsfara - elektrisk ström!
Icke fackmässiga elektriska anslutningar kan
orsaka livsfarliga stötar. Elektriska anslutningar
får endast utföras av en auktoriserad elektriker
från din lokala elleverantör och enligt lokala gällande föreskrifter.

* Sats fabriksmonterad på förhand, består av:
• 18 l Membrantrycktank
• Tryckmätare
• Avstängningsventil
TWU…-P&P/FC (Economy 1)
För fast rörledning eller flexibel slanganslutning med
nominell bredd 1¼" (diameter 40 mm).
Vid slanganslutningar ska de medföljande överfallsmuttrarna användas. Montera på följande sätt:
• Lossa förskruvningen och låt den vara kvar på gängen
medan slangen skjuts in.
• Skjut in slangen genom förskruvningen tills den når
anslaget.
• Dra åt förskruvningen med rörtång.
Vid en fast röranslutning används de medföljande
överfallsmuttrarna 1¼" för att ansluta pump/rör och
övergångsrör 1¼" x 1" används för att ansluta till Fluid
Control.
TWU…P&P/DS (Economy 2)
För fasta rörledningar med nominell bredd 1¼" (diameter 40 mm).
Systemet är förmonterat. Endast T-kopplingen måste
anslutas till enheten.
Säkerställ att anslutningen på tryckmätaren är
inställd på det högsta läget!

5.5 Torrkörningskydd
Se till att det inte kan komma in luft i hydraulikhuset.
Därför måste alltid produkten vara nedsänkt i pumpmediet till hydraulikhusets övre kant. För optimal driftsäkerhet rekommenderas ett torrkörningsskydd.
För detta kan nivåvakter eller elektroder användas.
Nivåvakten resp. elektroden monteras i schaktet och
stänger av produkten om den minsta tillåtna vattenövertäckningen underskrids. Om endast en nivåvakt eller
elektrod används som torrkörningsskydd vid starkt
varierande nivåer, finns det risk för att aggregatet
ständigt slås på och av!
Det kan leda till att motorns max. påslagningar
(tändcykler) överskrids och att motorn överhettas.
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• Nätanslutningens ström och spänning måste motsvara
uppgifterna på typskylten.
• Anslut elkabeln enligt gällande normer/föreskrifter och
koppla ledarna korrekt.
• Befintlilga övervakningsanordningar, t.ex. för termisk
motorövervakning, måste anslutas och funktionen
måste testas.
• För trefasmotorer måste fasföljden vara från vänster till
höger.
• Jorda produkten enligt föreskrifterna.
Fast installerade produkter måste jordas enligt gällande
nationella föreskrifter. Om det finns en separat
skyddsledaranslutning, måste denna anslutas till det
märkta hålet resp. jordningsuttaget () med en lämplig
skruv, mutter, tandad bricka och bricka. Använd en
lämplig kabel, enligt lokala föreskrifter, till skyddsledaranslutningen.
• En motorskyddsbrytare måste användas. Vi rekommenderar att en jordfelsbrytare används.
• Reglerdon ska införskaffas som tillbehör.
5.6.1
•
•
•

Tekniska data
Kopplingssätt: Direkt
Säkring på nätsidan: 10 A
Kabeltjocklek: 4 x 1,5
Använd endast tröga säkringar eller automatsäkringar
med K-karakteristik till för-säkring.

5.6.2 Växelströmsmotor
Växelströmsutförandet utrustas med en startanordning på fabriken. Anslutningen till elnätet upprättas
genom att polinkoppla elkabeln vid startanordningen
(klämma L och N).
Den elektriska anslutningen får endast utföras av
en elektriker!
5.6.3 Trefasmotor
Trefasutförande levereras med fria kabeländar. Anslutningen till elnätet upprättas genom polinkoppling i
kopplingsskåpet.
Den elektriska anslutningen får endast utföras av
en elektriker!
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Anslutningskabelns ledare:
Anslutningskabel med 4 ledare
Ledarens färg

Plint

svart

U

blå resp. grå

V

brun

W

grön/gul

PE

5.6.4 Plug&Pump-System
Vid spridarbevattning resp. bevattning av fält
och trädgårdar, måste en 30 mA felströmskyddsbrytare (RCD) installeras!
De nödvändiga elektriska anslutningarna (på nät- och
motorsidan) på Fluid Control resp. tryckvakten utförs
på fabriken. Anläggningen är utrustad med en jordad
kontakt och är redo att anslutas.
5.6.5 Anslutning övervakningsanordningar
Wilo-Sub TWU-serien med växelströmsmotor har ett
integrerat termiskt motorskydd. Om motorn blir för
varm stängs aggregatet automatiskt av. När motorn
har svalnat igen kopplas aggregatet automatiskt till
igen.
En motorskyddsbrytare måste tillhandahållas på
uppställningsplatsen!
Wilo-Sub TWU-serien med trefasmotor har inga integrerade övervakningsanordningar.
En motorskyddsbrytare måste tillhandahållas på
uppställningsplatsen!

Start med starttransformator/mjukstart
• Vid full belastning ska motorskyddet ställas in på den
lokala märkströmmen. Vid dellast rekommenderar vi att
motorskyddet ställs in på ett värde 5 % över den lokalt
uppmätta strömmen.
• Min.-värdet för flythastigheten får inte underskridas
vid någon arbetspunkt.
• Strömförbrukningen måste ligga under märkströmmen
under hela driften.
• Ramptiden för starter och avstängningar mellan 0 och
30 Hz ska ställas in på max. 1 s.
• Ramptiden mellan 30 Hz och nominell frekvens ska
ställas in på max. 3 s.
• Spänningen vid start måste utgöra minst 55 %
(rekommenderat: 70 %) av motormärkeffekten.
• Förbikoppla den elektroniska startanordningen (mjukstart) när normal drift uppnåtts för att förhindra
effektförluster under drift.
Drift med frekvensomformare
• Kontinuerligt drift är endast möjlig mellan 30 Hz och
50 Hz.
• För att lagren ska smörjas måste kapaciteten vara
minst 10 % av nominell kapacitet!
• Ramptiden för starter och avstängningar mellan 0 och
30 Hz ska ställas in på max 2 s.
• För att motorlindningen ska hinna svalna bör det gå 60
s efter att pumpen stoppats tills att den startas igen.
• Överskrid aldrig motorns märkström.
• Max. toppspänning: 1000 V
• Max. spänningsökningshastighet: 500 V/_s
• Fler filter behövs om den erforderliga styrspänningen är
högre än 400 V.
Produkter med stickkontakt/reglerdon

Plug&Pump-systemen har ett integrerat termiskt
motorskydd samt en motorskyddsbrytare i reglerdonet.

5.7 Motorskydd och startsätt
5.7.1 Motorskydd
Minimikravet är ett termiskt relä/motorskydd med
temperaturkompensering, differentialutlösning och
återinkopplingsspärr enligt VDE 0660 resp. motsvarande nationella bestämmelser.
Om produkten ansluts till ett elnät där det ofta förekommer störningar, rekommenderar vi att ytterligare
skyddsanordningar installeras på uppställningsplatsen
(t.ex. överspännings-, underspännings- eller fasbortfall-relä, blixtskydd, o.s.v.). Vi rekommenderar dessutom att en jordfelsbrytare används.
Beakta alla gällande föreskrifter, lagar och bestämmelser vid anslutning av produkten.
5.7.2 Startsätt
Direkt start
Vid full belastning ska motorskyddet ställas in på den
lokala märkströmmen (enligt typskylt). Vid dellast
rekommenderar vi att motorskyddet ställs in på ett
värde 5 % över den lokalt uppmätta strömmen.

Monterings- och skötselanvisning Wilo-Sub TWU 4..., TWU 4-...-QC, TWU 4-...-P&P

Sätt in kontakten i ett lämpligt uttag och aktivera på-/
avknappen resp. slå på/av produkten med den monterade nivåstyrningen.
För produkter med fria kabeländar kan reglerdon
beställas som tillbehör. Observera även anvisningen
som medföljer reglerdonet.
Kontakter och reglerdon är inte översvämningssäkra. Observera IP-skyddsklassen. Montera alltid reglerdon på en översvämningssäker plats.

6 Idrifttagande
Kapitlet ”Idrifttagande” innehåller viktig information
som behövs för säkert idrifttagande och säker manövrering av produkten.
Följande omgivningsförhållanden måste beaktas och
kontrolleras:
• Monteringssätt
• Driftsätt
• Minsta vattenövertäckning/max. nedsänkningsdjup
Kontrollera alltid dessa omgivningsförhållanden
och åtgärda ev. brister efter längre stillestånd!
Denna dokumentation måste alltid finnas tillgänglig för
hela personalen, antingen vid produkten eller på en
annan speciell plats.
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•

•
•
•
•
•

•

På befintliga kopplingsskåp:

För att undvika materialskador och personskador under
idrifttagningen av produkten ska följande punkter
beaktas:
Idrifttagandet av aggregatet får endast utföras av kvalificerad, behörig personal under beaktande av säkerhetsanvisningarna.
Alla som arbetar vid eller med produkten måste ha tagit
emot, läst och förstått denna dokumentation.
Alla säkerhetsanordningar och nödstoppsanordningar
har monterats och funktionen har kontrollerats.
Eltekniska och mekaniska inställningar får endast göras
av behörig, härför utbildad personal.
Produkten är avsedd för här angivna driftförhållanden.
Inga personer får vistas i produktens arbetsområde!
Ingen får vistas på arbetsområdet vid påslagning och/
eller under drift.
Vid arbeten i schakt måste en andra person vara närvarande. Om det finns risk att giftiga eller kvävande gaser
samlas, måste man se till att ventilationen är tillräcklig.

Vid felaktig rotationsriktning måste 2 faser ändras på
motorer med direktstart; på motorer med stjärntriangelstart måste anslutningen på två lindningar ändras,
t.ex. U1 mot V1 och U2 mot V2.

6.3 Inställning av nivåstyrningen
Korrekt inställning av nivåstyrningen hittar du i nivåstyrningens monterings- och bruksanvisning.
Observera uppgifterna för minsta vattenövertäckning av produkten!

6.4 Inställning av Plug&Pump-System
6.4.1 TWU…P&P/FC (Economy 1)
Fluidcontrol är redan förinställt på fabriken.
6.4.2 TWU…P&P/DS (Economy 2)

6.1 Elinstallationen
Fastställande av till- och frånkopplingstryck

Anslutningen av produkten samt kablelläggning ska
ske enligt kapitel Montering samt enligt VDE-riktlinjer
och gällande nationella föreskrifter.

Innan systemet kan ställas in måste de nödvändiga tilloch frånkopplingstrycken fastställas.
Min.-/maxvärdena framgår av nedanstående översikt:

Produkten ska säkras och jordas enligt föreskrifterna.
Beakta rotationsriktningen! Fel rotationsriktning leder
till att aggregatets effekt reduceras och aggregatet
kan skadas.
Alla övervakningsanordningar har anslutits och funktionen har kontrollerats.

Aggregat

Tillkopplingstryck

Frånkopplingstryck

TWU 4-0407

min. 1,5 bar

max. 2,8 bar

TWU 4-0409

min. 3 bar

max. 6 bar

TWU 4-0414

min. 4 bar

max. 9 bar

Fara - elektrisk ström!
Det kan uppstå livsfarliga situationer om felaktiga arbeten utförs vid elinstallationen! Alla produkter som levereras med fria kabeländar (utan
kontakter) måste anslutas av behörig elektriker.

Följande värden har ställts in på fabriken:
• Tillkopplingstryck: 2 bar
• Frånkopplingstryck: 3 bar
Om andra till- och frånkopplingstryck behövs måste
dessa ligga inom tryckvaktens tillåtna funktionsområde.

6.2 Kontroll av rotationsriktningen

När de erforderliga till- och frånkopplingstrycken har
fastställts måste membrantrycktanken trycksättas.

Rotationsriktningen på produkten är kontrollerad och
inställd på fabriken. Anslutningen måste ske enligt
ledarnas märkning.

Trycksättning av membrantrycktanken

Korrekt rotationsriktning på produkten måste kontrolleras innan nedsänkning.
En testkörningen får endast genomföras under
allmänna driftförhållanden. Det är strängt förbjudet att slå på ett icke nedsänkt aggregat!

Kontrollera trycket i tanken och fyll vid behov på den
via ventilen. Erforderligt tanktryck: tillkopplingstryck 0,3 bar.
Tryckmätare

6.2.1 Kontroll av rotationsriktning
Rotationsriktningen måste kontrolleras av en lokal
elektriker med ett provningsinstrument för fasföljd. För
en korrekt rotationsriktning måste fasföljden vara från
vänster till höger.
Produkten är inte avsedd för drift med en fasföljd som roterar åt vänster.

Skär av anslutningen på manometern för att upprätta
nödvändig atmosfärisk tryckutjämning.
Inställning av tryckvakt
Fig. 5:

1

Ställskruvar

Ställskruv frånkopplingstryck

2

Ställskruv tillkopplingstryck

6.2.2 Vid felaktig rotationsriktning
Vid användning av Wilo-reglerdon
Wilo-reglerdon är konstruerade så att anslutna produkter roterar i rätt riktning. Vid felaktig rotationsriktning ska 2 faser/ledare på reglerdonets inmatning på
nätsidan ändras.
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Inställningen kan endast utföras när trycket i systemet
är tillräckligt högt.
Funktionsprincip för inställning av till- och frånkopplingstryck:
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• Till- och frånkopplingstrycket ställs in genom att vrida
på motsvarande ställskruv.
• Vrid muttern medurs för att minska trycket.
• Vrid muttern moturs för att höja trycket.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Om de erforderliga till- och frånkopplingstrycken har
definierats och om membrantrycktanken har fyllts på
därefter, kan till- och frånkopplingstrycken ställas in på
följande sätt:
Öppna ventilerna på trycksidan och öppna en kran för
att släppa ut trycket ur anläggningen.
Stäng kranen igen.
Öppna kåpan till tryckvakten.
Vrid båda ställskruvarna ”1” och ”2” medurs utan att
dra åt dem.
Starta pumpen för att bygga upp trycket.
Stäng av pumpen när önskat frånkopplingstryck har
uppnåtts (läs av på manometern).
Vrid justerskruv ”1” moturs tills ett klickljud hörs.
Öppna kranen för att sänka anläggningens tryck till
önskat frånkopplingstryck för pumpen (läs av på
manometern).
När tillkopplingstrycket har uppnåtts, stäng långsamt
kranen igen.
Vrid ställskruven ”2” moturs.

När ett klickljud hörs:
• Koppla till pumpen och kontrollera inställningarna
genom att öppna och stänga en kran.
• Följ den ovan beskrivna principen om fininställningar är
nödvändiga.
När inställningarna är klara, stäng kåpan till tryckvakten och ta anläggningen i drift.
När ett klickljud hörs:
• Kontrollera pumpens driftpunkt och trycket i membrantrycktanken. (Erforderligt tanktryck: tillkopplingstryck -0,3 bar.)
• Välj vid behov nya till- och frånkopplingstryck och ställ
in trycket i membrantrycktanken därefter.
• Gör om alla inställningar på nytt tills anläggningen
fungerar som önskat.

6.5 Idrifttagande
Inga personer får vistas i aggregatets arbetsområde! Ingen får vistas på arbetsområdet vid
påslagning och/eller under drift.
Innan påslagning måste monteringen kontrolleras
enligt kapitel ”Montering” och en isolationsprovning
enligt kapitlet ”Underhåll” måste genomföras.
Vid utförande med reglerdon och/eller kontakt måste
IP-skyddsklassen observeras.
6.5.1 Före start

•
•
•
•

Följande punkter ska kontrolleras innan undervattenpumpens startas:
Kabeldragning – inga slingor, lätt spänd
Kontrollera mediets temperatur och nedsänkningsdjupet – se Tekniska data.
Kontrollera att produkten sitter stabilt - en vibrationsfri körning måste vara säkerställd.
Kontrollera att tillbehören sitter fast - monteringsfot,
kylmantel osv.

Monterings- och skötselanvisning Wilo-Sub TWU 4..., TWU 4-...-QC, TWU 4-...-P&P

• Det får inte finnas föroreningar i sugkammaren, pumpgropen eller rörledningarna.
• Före anslutningen till ledningssystemet på plats ska
produkten och rörledningen spolas.
• Genomförande av en isolationsprovning. Anvisningar
om detta finns i kapitlet ”Underhåll”.
• Fyll hydraulikhuset, d.v.s. det måste fyllas fullständigt
med pumpmediet, det får inte finnas luft i hydraulikhuset. Avluftningen kan göras med hjälp av lämpliga
avluftningsanordningar i anläggningen eller, i förekommande fall, över avluftningsskruvarna på tryckstutsen.
• Spjällen/ventilerna på trycksidan ska öppnas halvt vid
det första idrifttagandet, så att rörledningen avluftas.
• Om en elektrisk spärrarmatur används, kan vattenslag
reduceras eller förhindras. Aggregatet kan slås på med
strypt eller stängt spjäll/ventil-läge.
Maskinen får dock inte köras en längre tid (>5
min) med stängt eller hårt strypt spjäll/ventilläge, inte heller torrkörning är tillåten.
• Kontrollera eventuella nivåstyrningar resp. torrkörningsskydd.
6.5.2 Efter starten
Märkströmmen överskrids kortvarigt under startfasen.
Efter startfasen bör driftströmmen inte överskrida
märkströmmen.
Om motorn inte startar omedelbart efter påslagning,
måste maskinen genast stängas av igen. Iaktta paustiderna, enligt Tekniska data, innan maskinen slås på
igen. Stäng genast av aggregatet igen om det fortfarande föreligger en störning. Maskinen får inte startas
på nytt förrän felet har åtgärdats.

6.6 Under drift
Beakta, under drift, alla gällande säkerhetsregler och
föreskrifter för arbetsplatssäkerhet, olycksfallsförebyggande föreskrifter och reglerna och föreskrifterna för
hantering av elmaskiner. Arbetsledningen bör lägga
fast en arbetsdelning för att öka säkerheten på arbetsplatsen. All personal ansvarar för att föreskrifterna
efterföljs.
Produkten är utrustad med rörliga delar. Under drift
roterar delarna för att pumpa upp mediet. En del substanser i mediet kan leda till att det bildas vassa kanter
på de rörliga delarna under drift.
Varning - roterande delar!
De roterande delarna kan klippa av armar och
ben eller orsaka svåra skador. Stick inte in händerna i hydrauliken eller i roterande delar under
drift. Stäng av produkten och låt de roterande
delarna stanna före underhållsarbeten och reparationer!
Följande punkter måste kontrolleras i regelbundna
intervaller:
• Driftspänning (tillåten avvikelse +/- 5 % av märkströmmen)
• Frekvens (tillåten avvikelse +/- 2 % av märkfrekvensen)
• Strömförbrukning (tillåten avvikelse mellan faserna
maximalt +/5 %)
• Spänningsskillnad mellan faserna (maximalt 1 %)
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• Brytfrekvens och paustider (se Tekniska data)
• Lufttillförsel vid tilloppet, ev. måste en vänster-/
avledningsplåt monteras
• Minsta vattenövertäckning, nivåstyrning, torrkörningsskydd
• Lugn och vibrationsfattig gång
• Avstängningsspjället i inlopps- och tryckledningen
måste vara öppet.

7 Urdrifttagande/avfallshantering
Samtliga arbeten måste genomföras med största noggrannhet.
Nödvändig, personlig skyddsutrustning måste användas!
Vid arbeten i bassänger och/eller schakt ska de lokala
säkerhetsåtgärderna observeras och följas. En andra
person måste vara närvarande som säkerhetsåtgärd.
För lyftning och sänkning av produkten får endast tekniskt felfria och godkända lyftanordningar användas.
Livsfara – felaktig funktion!
Lyftanordningar och lyftdon måste vara tekniskt
felfria. Arbetena får endast påbörjas om lyftanordningarna är i felfritt skick. Det kan uppstå
livsfarliga situationer om de här kontrollerna inte
genomförs!

7.1 Kortvarigt urdrifttagande
Vid tillfällig avstängning förblir produkten monterad
och kopplas inte bort från elnätet. Produkten måste då
vara helt nedsänkt så att den skyddas mot frost och
isbildning. Se till att temperaturen på uppställningsplatsen och pumpmediet inte underskrider +3 °C.
På så sätt förblir produkten driftklar. Vid längre stilleståndsperioder bör maskinen regelbundet (en gång i
månaden till en gång i kvartalet) köras i 5 minuter
(funktionskörning).
Var försiktig!
Funktionskörningar får bara göras under gällande drift- och användningsvillkor. Torrkörning
är inte tillåtet! Om detta inte beaktas kan det
leda till totalskada!

7.2 Urdrifttagande för underhåll eller lagring
Anläggningen ska stängas av och produkten måste
kopplas från elnätet och säkras mot återinkoppling av
en behörig elektriker. Aggregat med kontakter måste
kopplas från uttagen (dra inte i sladden!). Därefter kan
man påbörja demontering, underhåll och lagring.
Fara – giftiga ämnen!
Produkter som har pumpat hälsofarliga medier,
måste dekontamineras innan andra arbeten
genomförs! Annars föreligger livsfara! Använd
nödvändig, personlig skyddsutrustning!
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Var försiktig, risk för brännskador!
Maskinhusdelarna kan vara över 40 °C varma.
Risk för brännskador! Låt alltid produkten svalna
till omgivningstemperatur när den har stängts
av.
7.2.1 Demontering
Vid vertikal montering måste demonteringen utföras
analogt till monteringen:
• Avlägsna brunnslocket.
• Demontera stigrör med aggregatet i omvänd ordningsföljd till monteringsanvisningarna.
När du ska välja lyftanordningar, kom ihåg att
rörledningens, aggregatets och elkabelns totalvikt samt vattenpelaren måste kunna lyftas upp!
Vid horisontell montering måste vattentanken/-behållaren tömmas helt. Därefter kan produkten lossas och
avlägsnas från tryckrörsledningen.
7.2.2 Återleverans/lagring
För en återleverans måste alla delar förpackas i hållfasta och nog stora plastpåsar, tillslutas tätt och förpackas så att ingen vätska kan rinna ut.
Speditionsfirman måste anvisas angående leveransen.
Observera även kapitlet ”Transport och lagring”!

7.3 Åter-idrifttagande
Innan produkten tas i drift igen måste den först rengöras från damm och oljeavlagringar. Därefter ska alla
underhållsarbeten och -åtgärder enligt kapitel Underhåll genomföras.
När dessa arbeten har utförts kan produkten monteras
och anslutas till elnätet; anslutningen ska göras av
behörig elektriker. Dessa arbeten ska genomföras
enligt kapitel ”Montering”.
Påslagningen av produkten ska ske enligt beskrivningarna i kapitlet ”Idrifttagning”.
Produkten får endast startas i felfritt och driftklart skick.

7.4 Avfallshantering
7.4.1 Drivmedel
Oljor och smörjmedel ska fångas upp i lämpliga behållare avfallshanteras enligt föreskrifterna i direktiv 75/
439/EEG, förordningarna i §§5a, 5b AbfG och gällande
nationella bestämmelser.
Vatten-glykol-blandningar ska avfallshanteras enligt
vattenskyddsklass 1 enligt VwVwS 1999. Vid avfallshantering ska DIN 52 900 (om propandiol och propylenglykol) och lokala bestämmelser observeras.
7.4.2 Skyddsklädsel
Skyddsklädsel som har använts vid rengörings- och
underhållsarbeten ska omhändertas enligt gällande
bestämmelser (i Tyskland: TA 524 02), EU-direktiv 91/
689/EEG resp. gällande lokala bestämmelser.
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7.4.3 Produkt
Om denna produkt avfallshanteras enligt bestämmelserna skadas inte miljön och det finns inga personliga
hälsorisker.
• Kontakta ett offentligt eller privat återvinningsbolag
när du ska avfallshantera produkten eller delar av produkten.
• Ytterligare information om korrekt avfallshantering hittar du hos din stadsförvaltning, hos återvinningen eller
där du har inhandlat produkten.

• Elektriska arbeten på produkten och anläggningen får
endast utföras av behörig elektriker. Defekta säkringar
måste bytas ut. De får inte repareras! Använd endast
säkringar med angiven strömstyrka och av angiven typ.
• Öppen eld, öppna flammor och rökning är förbjudna vid
användning av lättantändliga lösnings- och rengöringsmedel.
• Produkter, som används för eller är i kontakt med hälsofarliga medier, måste dekontamineras. Se till att det
inte kan bildas/inte finns några hälsofarliga gaser.
Vid skador p.g.a. hälsofarliga medier resp. gaser:
utför första hjälpen enligt föreskrifterna på
arbetsplatsen och kontakta genast läkare!

8 Underhåll
Innan underhållsarbeten och reparationer ska produkten stängas av och lyftas ut enligt beskrivningarna i
kapitlet ”Urdrifttagande/avfallshantering”.
Efter underhållsarbeten och reparationer ska produkten monteras in och anslutas enligt beskrivningarna i
kapitlet ”Montering”. Påslagningen av produkten ska
ske enligt beskrivningarna i kapitlet ”Idrifttagning”.
Underhållsarbeten och reparationer måste utföras av
serviceverkstäder som är auktoriserade av Wilo-kundtjänst eller utbildad personal!
Underhållsarbeten och reparationer och/eller
konstruktionsmässiga förändringar, som inte
beskrivs i denna drift- och underhållshandbok,
får endast utföras av tillverkaren eller av tillverkaren certifierade serviceverkstäder.
Livsfara - elektrisk ström!
Arbeten på elektriska apparater kan orsaka livsfarliga stötar. Vid alla underhållsarbeten och
reparationer ska aggregatet kopplas bort från
elnätet och säkras mot återinkoppling. Skador på
elkablar får endast repareras av en behörig elektriker.
Följande punkter ska beaktas:
• Denna dokumentation måste vara tillgänglig för
underhållspersonalen, anvisningarna måste beaktas.
Utför inga andra underhållsarbeten eller -åtgärder än
de som beskrivs här.
• Alla underhållsarbeten, kontroller och rengöringsarbeten på produkten ska utföras noggrant på en säker
arbetsplats; arbetena får endast utföras av behörig,
utbildad personal. Personlig skyddsutrustning måste
användas! Under alla arbeten måste maskinen vara
bortkopplad från elnätet och säkras mot återinkoppling. Säkra den mot obehörig återinkoppling.
• Vid arbeten i bassänger och/eller schakt ska de lokala
säkerhetsåtgärderna observeras och följas. En andra
person måste vara närvarande som säkerhetsåtgärd.
• För lyftning och sänkning av produkten får endast tekniskt felfria och godkända lyftanordningar/lyftdon
användas.
Kontrollera att fästdon, linor och lyftanordningens säkerhetsanordningar är i tekniskt felfritt
skick. Arbetena får endast påbörjas om lyftanordningarna är i felfritt skick. Det kan uppstå
livsfarliga situationer om de här kontrollerna inte
genomförs!

Monterings- och skötselanvisning Wilo-Sub TWU 4..., TWU 4-...-QC, TWU 4-...-P&P

• Se till att material och verktyg finns på plats. Se till att
arbetsplatsen är ren och ordentlig - det underlättar ett
säkert och felfritt arbete på produkten. Tag alltid bort
använt rengöringsmaterial och verktyg från aggregatet
när arbetet är klart. Förvara alla material och verktyg på
härför avsedd plats.
• Drivmedier (t.ex. olja, smörjmedel o.s.v.) ska samlas upp
i lämpliga behållare när de byts ut; hantera dem enligt
gällande bestämmelser (EU-direktiv 75/439/EEG och
gällande nationella bestämmelser om avfallshantering).
Använd skyddsklädsel vid rengörings- och underhållsarbeten. Klädseln ska omhändertas enligt gällande
bestämmelser om avfallshantering (i Tyskland: TA 524
02) och EU-direktiv 91/689/EEG.
Observera även lokala riktlinjer och bestämmelser!
• Använd endast de smörjmedel som rekommenderas av
tillverkaren. Oljor och smörjmedel får inte blandas.
• Använd endast originaldelar från tillverkaren.

8.1 Drivmedel
Motorn är fylld med en vatten-glykol-blandning, som
är biologiskt nedbrytbar. Tillverkaren måste kontrollera
blandningen och nivån.

8.2 Underhållsintervall
Översikt över nödvändiga underhållsintervaller.
8.2.1 Före det första idrifttagandet eller efter lång lagring
• Kontroll av isolationsmotståndet
• Funktionstest, alla säkerhets- och övervakningsanordningar

8.3 Underhållsarbeten
8.3.1 Kontroll av isolationsmotståndet
För att kontrollera isolationsmotståndet måste man
koppla bort elkabeln. Sedan kan motståndet mätas
med en isolationsmätare (mätspänningen (likspänning) är 1000 volt). Följande värden får inte underskridas:
• Vid det första idrifttagandet: Underskrid inte isolationsmotståndet 20 M:.
• Vid ytterligare mätningar: Värdet måste vara större
än 2 M:.
Är isolationsmotståndet för litet kan det ha kommit in fukt i kabeln och/eller motorn. Anslut inte
produkten, kontakta tillverkaren!
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8.4 Funktionstest, alla säkerhets- och övervakningsanordningar
Övervakningsanordningar är t.ex. temperaturgivare
(sensor) i motorn, tätningshuskontroll, motorskyddsrelä, överspänningsrelä o.s.v.
Motorskydds- och överspänningsreläer samt andra
utlösare kan aktiveras manuellt för provning.

9 Felsökning och åtgärder

•

•
•
•
•

För att undvika materialskador och personskador under
åtgärdandet av störningar på produkten ska följande
punkter beaktas:
Låt endast utbildad personal åtgärda störningarna. De
olika arbetena måste utföras av personal med behörighet inom resp. område - arbeten på elinstallationen får
t.ex. endast utföras av behörig elektriker.
Säkra produkten mot återinkoppling: koppla bort den
från elnätet. Vidta lämpliga skyddsåtgärder.
Se till att en andra person kan stänga av produkten om
så krävs.
Säkra rörliga delar så att inga personer kan skadas.
Egenmäktiga ändringar på produkten sker på egen risk,
tillverkaren övertar inget ansvar för sådana ändringar!

9.0.1 Störning: Aggregatet startar inte
1 Strömavbrott, kortslutning resp. jordslutning på ledning och/eller motorlindning
• Låt en fackman kontrollera ledning och motor, byt ut
vid behov
2 Säkringar löser ut, motorskydd och/eller övervakningsanordningar
• Låt en fackman kontrollera anslutningarna och korrigera dem vid behov
• Se till att motorskydd och säkringar sätts in resp.
ställs in enligt de tekniska specifikationerna, återställ övervakningsanordningarna
• Kontrollera om rotorn kärvar, rengör vid behov,
åtgärda så att den inte kärvar längre
9.0.2 Störning: Aggregatet startar, men motorskyddet löser ut kort efter start
1 Termisk utlösare på motorskyddet fel utvalt och inställt
• Låt en fackman jämföra utlösarens val och inställning med de tekniska specifikationerna, värdet ska
vid behov korrigeras
2 Ökad strömförbrukning genom stort spänningsfall
• Låt en fackman mäta fasernas spänning och ändra
anslutningen vid behov
3 Tvåfasdrift
• Låt en fackman kontrollera anslutningen och korrigera den vid behov
4 För stora spänningsskillnader på de tre faserna
• Låt en fackman kontrollera anslutningen och elsystemet och korrigera vid behov
5 Fel rotationsriktning
• Kasta om 2 faser i nätkabeln
6 Rotor bromsas p.g.a. ”fastklistring”, tilltäppning och/
eller fasta partiklar, ökad strömförbrukning
• Stäng av aggregatet, säkra det mot återinkoppling,
rotera rotorn så att den inte kärvar längre resp. rengör sugstutsen
7 Mediets densitet för hög
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• Kontakta tillverkaren
9.0.3 Störning: Aggregatet går, men pumpar inte
1 Inget pumpmedium
• Öppna inloppet till behållaren resp. öppna ventilen/
spjället
2 Inlopp tilltäppt
• Rengör inlopp, spjäll/ventil, insugningsdel, sugstuts
resp. sugfilter
3 Rotorn blockeras eller bromsas
• Stäng av aggregatet, säkra det mot återinkoppling,
rotera rotorn så att den inte kärvar längre
4 Defekt slang/rörledning
• Byt defekta delar
5 Intermittent drift (takta)
• Kontrollera elsystemet
9.0.4 Störning: Aggregatet går men inställda driftvärden
hålls inte
1 Inlopp tilltäppt
• Rengör inlopp, spjäll/ventil, insugningsdel, sugstuts
resp. sugfilter
2 Spjäll/ventil i tryckledning stängd
• Öppna spjällen och kontrollera hela tiden strömförbrukningen
3 Rotorn blockeras eller bromsas
• Stäng av aggregatet, säkra det mot återinkoppling,
rotera rotorn så att den inte kärvar längre
4 Fel rotationsriktning
• Kasta om 2 faser i nätkabeln
5 Luft i anläggningen
• Kontrollera rörledningar, tryckkapsel och/eller
hydraulik, avlufta vid behov
6 Aggregatet pumpar mot för högt tryck
• Kontrollera spjället/ventilen i tryckledningen, öppna
ev. helt, använd en annan rotor, kontakta tillverkaren
7 Slitage
• Byt slitna delar
• Kontrollera pumpmediet med avseende på fasta partiklar
8 Defekt slang/rörledning
• Byt defekta delar
9 Otillåten gashalt i pumpmediet
• Kontakta tillverkaren
10 Tvåfasdrift
• Låt en fackman kontrollera anslutningen och korrigera den vid behov
11 Vattennivån sjunker för långt under drift
• Kontrollera tillförseln och anläggningens kapacitet,
kontrollera nivåstyrningens inställningar och funktion
9.0.5 Störning: Aggregatet går ojämnt och ”bullrar”
1 Aggregatet går inom otillåtet driftområde
• Kontrollera aggregatets driftdata och korrigera vid
behov och/eller anpassa driftförhållandena
2 Sugstuts, sugfilter och/eller rotor tilltäppta
• Rengör sugstuts, sugfilter och/eller rotor
3 Rotorn kärvar
• Stäng av aggregatet, säkra det mot återinkoppling,
rotera rotorn så att den inte kärvar längre
4 Otillåten gashalt i pumpmediet
• Kontakta tillverkaren
5 Tvåfasdrift

WILO SE 10/2011 V4.1WE

Svenska

6
7
8
9

• Låt en fackman kontrollera anslutningen och korrigera den vid behov
Fel rotationsriktning
• Kasta om 2 faser i nätkabeln
Slitage
• Byt slitna delar
Motorlager defekt
• Kontakta tillverkaren
Aggregatet har monterats ”under spänning”
• Kontrollera monteringen, använd gummikompensatorer vid behov

9.0.6 Ytterligare åtgärder
Kontakta kundtjänst om ovanstående åtgärder inte
hjälper. Kundtjänsten kan:
• Ge anvisningar/råd per telefon eller skriftligt
• Åtgärda på plats
• Kontrollera resp. reparera aggregatet i fabriken
Beakta att det kan uppstå ytterligare kostnader för
vissa av dessa tjänster! Detaljerad information erhålls
av kundtjänsten.

10 Reservdelar
Beställning av reservdelar sker via tillverkarens kundtjänst. För att undvika felaktiga beställningar och frågor ska alltid serie- och/eller artikelnumret uppges.
Tekniska ändringar förbehålls!

Monterings- och skötselanvisning Wilo-Sub TWU 4..., TWU 4-...-QC, TWU 4-...-P&P
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D 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 :
Herewith, we declare that the product type of the series:
Par le présent, nous déclarons que l’agrégat de la série :

Wilo-Sub TWU…
Wilo-Sub TWI…

(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
EC-Machinery directive
Directives CE relatives aux machines

2006/42/EG

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.
o
Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, n 1.5.1 de la
directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie
Electromagnetic compatibility - directive
Compatibilité électromagnétique- directive

2004/108/EG

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:
Applied harmonized standards, in particular:
Normes harmonisées, notamment:

EN 809+A1
EN ISO 12100
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.
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Authorized representative for the completion of the technical documentation:
Mandataire pour le complément de la documentation technique est :

WILO SE, Werk Hof
Division Submersible & High Flow Pumps
Engineering
Heimgartenstr. 1-3
95030 Hof / Germany

Dortmund, 24.08.2011

Erwin Prieß
Quality Manager
Document: 2117770.1

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
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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.
Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG

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.
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:

Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG

E

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.
Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG

Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt bilaga
I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.
EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG

Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.
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-megfelelségi 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 elírásait a
2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. függelékének 1.5.1. sz. pontja
szerint teljesíti.
Elektromágneses összeférhetség irányelv: 2004/108/EK

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti:

anvendte harmoniserede standarder, særligt:

alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:

katso edellinen sivu.

se forrige side

lásd az elz oldalt
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RUS

Prohlášení o shod ES

Deklaracja Zgodnoci WE



Prohlašujeme tímto, e tento agregát vdodaném provedení odpovídá
následujícím píslušným ustanovením:
Smrnice ES pro strojní zaízení 2006/42/ES

Niniejszym deklarujemy z pen odpowiedzialnoci, e dostarczony wyrób
jest zgodny z nastpujcymi dokumentami:
dyrektyw maszynow WE 2006/42/WE

%#!$ #$*#$ )%!(!*$, # % %*%  *# #*$*
"#% ##** (*$ #$%$ #$*%$:
   EC      2006/42/EG

Cíle týkající se bezpenosti stanovené ve smrnici o elektrických zaízeních
nízkého naptí jsou dodreny podle pílohy I, . 1.5.1 smrnice o strojních
zaízeních 2006/42/ES.
Smrnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/ES

Przestrzegane s cele ochrony dyrektywy niskonapiciowej zgodnie z
zacznikiem I, nr 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

*#%! "# *)#"%#, )(#&**  ** "#
)##(#$ %"!&*, #(%! #(%# "(#&* I,
 1.5.1 *  ##* $% 2006/42/G.
     "2004/108/EG

dyrektyw dot. kompatybilnoci elektromagnetycznej 2004/108/WE

 

     

pouité harmonizaní normy, zejména:

stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególnoci:

"#()*$* #(%#%* %%  #$,  %#:

viz pedchozí strana

patrz poprzednia strona

$. "* %

GR

TR

RO

#$%'*; *<μμ=?@'*;X [;X \\

CE Uygunluk Teyid Belgesi

EC-Declara]ie de conformitate

Bu cihazn teslim edildi©i .ekliyle a.a©daki standartlara uygun oldu©unu
teyid ederiz:

Prin prezenta declarªm cª acest produs a.a cum este livrat, corespunde cu
urmªtoarele prevederi aplicabile:

μ ¡  ¢£  
 ¢¡ 
¦¡

’  ¥ 
¨ :

 ¢   

^_;`{|X E} `~ ;$[ 2006/42/E}

AB-Makina Standartlar 2006/42/EG

Directiva CE pentru maini 2006/42/EG

 ¢  ¥  ¢
     « μ¥
¡ ¬ 
¬μ® μ¡  ¢   μ I, . 1.5.1¡    «  μ¡
μ« ¥μ
2006/42/EG.
%|[?μ`;[~$ *<[=[;[ E}-2004/108/E}

Alçak gerilim yönergesinin koruma hede¯eri, 2006/42/AT makine
yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e uygundur.
Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG

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.
Compatibilitatea electromagnetic – directiva 2004/108/EG

² μ μ´ ¡« μ¢¬μ ¢ ¢ ,    ¶

ksmen kullanlan standartlar için:

standarde armonizate aplicate, îndeosebi:

·´¢ ¢¬μ 

bkz. bir önceki sayfa

vezi pagina precedentª

EST

LV

LT

EÜ vastavusdeklaratsioon

EC - atbilstbas deklarcija

EB atitikties deklaracija

Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele
direktiividele:

Ar šo m¸s apliecin¹m, ka šis izstr¹d¹jums atbilst sekojošiem noteikumiem:

Šiuo p½ymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:

Masinadirektiiv 2006/42/EÜ

Mašnu direktva 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 direkt¾¿as droš¾bas m¸rÀi tiek iev¸roti atbilstoši Maš¾nu
direkt¾¿as 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi Áemos Âtampos direktyvos keliamÃ saugos reikalavimÃ pagal
MašinÃ direktyvos 2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ

Elektromagntisks savietojambas direktva 2004/108/EK

Elektromagnetinio suderinamumo direktyv 2004/108/EB

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:

piem¸roti harmoniz¸ti standarti, tai skait¹:

pritaikytus vieningus standartus, o bÆtent:

vt eelmist lk

skat¾t iepriekš¸jo lappusi

r. ankstesniame puslapyje

SK

SLO

BG

ES vyhlásenie o zhode

ES – izjava o skladnosti

E-

Týmto vyhlasujeme, e konštrukcie tejto konštruknej série v dodanom
vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:
Stroje - smernica 2006/42/ES

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledeim
zadevnim doloilom:
Direktiva o strojih 2006/42/ES

Ç*(%%$*, * "# ##%! % (** )%!:

Bezpenostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodriavané v zmysle
prílohy I, . 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 doseeni.

È*(* )% )%% % %)"#*%% )% # %"*&** %
%* (%#. É(#&** I,  1.5.1 # Ç*%% )%
$% 2006/42/EÊ.
E      –    2004/108/E

   

  

  2006/42/EO

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES

Direktiva o elektromagnetni zdruljivosti 2004/108/ES

pouívané harmonizované normy, najmä:

uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:

Ë%$#)% %%:

pozri predchádzajúcu stranu

glejte prejšnjo stran

&. "*%% %%

M
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw iddispoizzjonijiet relevanti li Ìejjin:
Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-VultaÌÌ 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-paÌna ta' qabel

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

D 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 :
Herewith, we declare that the product type of the series:
Par le présent, nous déclarons que l’agrégat de la série :

Wilo-Sub TWU…P&P
Wilo-Sub TWI…P&P

(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
EC-Machinery directive
Directives CE relatives aux machines

2006/42/EG

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
Electromagnetic compatibility - directive
Compatibilité électromagnétique- directive

2004/108/EG

EG Druckgeräterichtlinie
EC Pressure Equipment Directive
Directives CE équipements sous Pression

97/23/EG

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:
Applied harmonized standards, in particular:
Normes harmonisées, notamment:

EN 809+A1
EN ISO 12100
EN 60034-1

EN 60204-1
EN 60335-2-41
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.
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Authorized representative for the completion of the technical documentation:
Mandataire pour le complément de la documentation technique est :

WILO SE, Werk Hof
Division Submersible & High Flow Pumps
Engineering
Heimgartenstr. 1-3
95030 Hof / Germany

Dortmund, 24.08.2011

Erwin Prieß
Quality Manager
Document: 2117769.1

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
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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.
Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG

Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati
secondo allegato I, n. 1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.
Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG

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.
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
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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
H

FIN

DK

CE-standardinmukaisuusseloste

EF-overensstemmelseserklæring

EK-megfelelségi 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.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG

A kisfeszültség irányelv védelmi elírásait a
2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. függelékének 1.5.1. sz. pontja
szerint teljesíti.
Elektromágneses összeférhetség irányelv: 2004/108/EK

EY-painelaitedirektiivi 97/23/EY

EF-direktiv 97/23/EF om trykbærende udstyr

Ek nyomástartó berendezésekrl 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 elÍ¡Îldalt

CZ

PL

RUS

Prohlášení o shod ES

Deklaracja Zgodnoci WE



Prohlašujeme tímto,¡e tento agregát vdodaném provedení odpovídá
následujícím píslušným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z peÏ odpowiedzialnoci,¡e dostarczony wyrób
jest zgodny z nastpujcymi dokumentami:

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

Srnice ES pro strojní zaízení 2006/42/ES

dyrektyw maszynow WE 2006/42/WE



Cíle týkající se bezpenosti stanovené ve smrnici o elektrických z½ízeních
nízkého naptí jsou dodreny podle pílohy I, . 1.5.1 smrnice o strojních
z½ízeních 2006/42/ES.

Przestrzegane s cele ochrony dyrektywy niskonapiciowej zgodnie z
zacznikiem I, nr 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

*#%! "#¡*)#"%#, )(#&**  ** "#
)##(#$ %"!&*, #(%! #(%# "(#&* I, 
1.5.1 * ¡##* $% 2006/42/G.

 

  EC" 

     

   2006/42/EG

Srnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/ES

dyrektyw dot. kompatybilnoci elektromagnetycznej 2004/108/WE

   

Srnice ES pro tlaková zaízení 97/23/ES

Dyrektywa dot. urzdz cinieniowych 97/23/WE



  2004/108/EG

pouité harmonizaní normy, zejména:

stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególnoci:

"#()*$* #(%#%* %%  #$,  %#:
$. "* %

       ,

     ,

viz pedchozí strana

patrz poprzednia strona
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CE Uygunluk Teyid Belgesi

EC-Declara]ie de conformitate

Bu cihazn teslim edildi©i .ekliyle a.a©daki standartlara uygun oldu©unu
teyid ederiz:

Prin prezenta decl½Ðªm cª acest produs a.a cum este livrat, corespunde cu
urmªtoarele prevederi aplicabile:

μ¡ ¡ ¡¢£   ¡ ’  ¥ 
 ¢¡ ¡
¦  ¨ :

¡¢   

^_;`{|X E} `~ ;$[ 2006/42/E}

AB-Makina Standartlar 2006/42/EG

Directiva CE pentru maini 2006/42/EG

 ¢  ¥  ¢
  ¡  « μ¥
 ¬ ¡ ¬μ®
μ ¡¢   μ ¡I,¡ . 1.5.1 ¡  «  ¡μ ¡μ« ¥μ
2006/42/EG.

Alçak gerilim yönergesinin koruma hede¯eri, 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.
Compatibilitatea electromagnetic – directiva 2004/108/EG

%|[?μ`;[~$ *<μ[=[;[ E}-2004/108/E}

Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG

^_;`{ 97/23/E} *|[~ μ| [ |¡¢%~*μ= <¢= ¢{|*;

AT Basnç£ Cihazlar Yönetme£¤¥¤ 97/23/EG

Directiva CE privind aparatele sub presiune 97/23/CE

² μ μ´ ¡« μ¢¬μ ¢ ¢ ,¡   :

ksmen kullanlan standartlar için:

standarde armonizate aplicate, îndeosebi:

·´¢ ¢¬μ 

bkz. bir önceki sayfa

vezi pagina precedentª

EST

LV

LT

EÜ vastavusdeklaratsioon

EC - atbilstbas deklarcija

EB atitikties deklaracija

Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele
direktiividele:

Ar šo m¸s apliecin¹m, ka šis izstÐ¹d¹jums atbilst sekojošiem noteikumiem:

Šiuo paymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:

Masinadirektiiv 2006/42/EÜ

Mašnu direktva 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 direkt¾vas droš¾bas m¸rÀi tiek iev¸roti atbilstoši Maš¾nu
direkt¾vas 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi Áemos Âtampos direktyvos keliamÃ saugos reikalavimÃ pagal
MašinÃ direktyvos 2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ

Elektromag¦tisks savietojambas direktva 2004/108/EK

Elektromagnetinio suderinamumo direktyv 2004/108/EB

EÜ surveseadmete direktiiv 97/23/EÜ

EK Spiediena iekrtu direktvai 97/23/EK

EB sl§gi¦§s ¨rangos direktyv 97/23/EB

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:

piem¸roti harmoniz¸ti standarti, tai skait¹:

pritaikytus vieningus standartus, o bÆtent:

vt eelmist lk

skat¾t iepriekÑ¸jo lappusi

r. ankstesniame puslapyje
BG

SK

SLO

ES vyhlásenie o zhode

ES – izjava o skladnosti

E-

Týmto vyhlasujeme,¡e konštrukcie tejto konštruknej série v dodanom
vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledeim
zadevnim doloilom:

Ç*(%%$*Ò¡* "#¡##%! % (** )%!:

  

Stroje - smernica 2006/42/ES

Direktiva o strojih 2006/42/ES

   

Bezpenostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodriavané v zmysle
prílohy I, . 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 doseeni.

È*(* )% )%% % %)"#*%% )%¡#¡%"*&** % %*
(%#. É(#&** I,  1.5.1 # Ç*%% )% $%
2006/42/EÊ.
E      –    2004/108/E

  2006/42/EO

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES

Direktiva o elektromagnetni zdruljivosti 2004/108/ES

Smernica ES pre tlakové zariadenia 97/23/ES

Direktiva o tla©ni opremi 97/23/ES



pouívané harmonizované normy, najmä:

uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:

Ë%$#)% %%:

pozri predchádzajúcu stranu

glejte prejšnjo stran

&Ó "*%% %%

   EO         97/23/

M
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw iddispÎizzjonijiet relevanti li Ìejjin:
Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-VultaÌÌ 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-paÌna ta' qabel

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T +49 231 4102-0
F +49 231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Wilo – International (Subsidiaries)
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wilo – International (Representation offices)
Algeria
Bad Ezzouar, Dar El Beida
T +213 21 247979
chabane.hamdad@salmson.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Turkmenistan
744000 Ashgabad
T +993 12 345838
kerim.kertiyev@wilo-tm.info
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WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

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

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

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

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

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

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE, Werk Hof
Heimgartenstraße 1-3
WILO SE
95030 Hof
Nortkirchenstraße 100
T 09281 974-550
44263 Dortmund
F 09281 974-551
T 0231 4102-7900
T 01805 W•I•L•O•K•D*
9•4•5•6•5•3
Erreichbar Mo–Fr von 7–18 Uhr.
F 0231 4102-7126
kundendienst@wilo.com
–Antworten auf
– Produkt- und Anwendungsfragen
Täglich 7-18 Uhr erreichbar
– Liefertermine und Lieferzeiten
24 Stunden Technische
–Informationen über Ansprechpartner vor Ort
Notfallunterstützung
–Versand von Informationsunterlagen
–Kundendienst-Anforderung
–Werksreparaturen
–Ersatzteilfragen
–Inbetriebnahme
–Inspektion
–Technische
Service-Beratung
* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
–Qualitätsanalyse
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

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

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

Standorte weiterer
Tochtergesellschaften
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.
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