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Ydelse (kW)
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1. Generelt
Om dette dokument
Den originale driftsvejledning er på fransk. Alle 
andre sprog i denne vejledning er oversættelser 
af den originale driftsvejledning.
Monterings- og driftsvejledningen er en del af 
produktet og skal altid opbevares i umiddel-
bar nærhed af dette. Det er en grundlæggen-
de forudsætning for korrekt installation og drift 
af produktet, at disse anvisninger følges nøje. 
Monterings- og driftsvejledningen er kun bereg-
net til dette produkt og svarer til de gældende sik-
kerhedsforskrifter på tidspunktet for trykningen.

 1.1 Anvendelsesformål
Pumpning af klare væsker i boligområder, landbru-
get og industrien.
Pumpning fra en brønd, en kilde, strømmende 
vand, en dam ... må ikke anvendes til abyssinsk 
brønd (rammet brønd, feltbrønd).

 1.2 Tekniske data
• Driftstryk 

- Maks. driftstryk : 10 bar 
- Maks. tilløbstryk: 6 bar

• Temperaturområde 
- Version med pakninger og indsats 
   EPDM (KTW/WRAS*) : - 15° til + 110°C 
- Version med pakninger  
   og indsats VITON : - 15° til + 90°C

• Omgivelsestemperatur 
(standardprodukt) : + 40 °C maks.

• Sugehøjde :  afhængig af 
pumpens NPSH 
værdi

• Lydtryksniveau dB(A) 
0/+3 dB(A):  

• Omgivelsesfugtighed : < 90 %
* KTW: iht. tysk forskrift 

WRAS: iht. engelsk standard

Elektromagnetisk kompatibilitet EN 61800-3: 
Afgivet interferens - 1. omgivelser
Interferensimmunitet - 2. omgivelser
I frekvensområdet mellem 600 MHz og 1 GHz kan 
der i undtagelsestilfælde med direkte nærhed  
(< 1 m fra den elektroniske omformer) til sendere, 
følere eller lignende udstyr, der arbejder i dette 
frekvensområde, forekomne en fejl ved visningen 
eller ved angivelsen af trykket. Pumpens funktion 
er dog altid upåvirket.

2. Sikkerhed
Denne monterings- og driftsvejledning indehol-
der grundlæggende anvisninger, som skal over-
holdes ved installation, drift og vedligeholdelse. 
Derfor skal montøren samt de ansvarlige fagfolk/
den ansvarlige operatør altid læse monterings- og 
driftsvejledningen før installation og ibrugtag-
ning.
Ikke kun de generelle sikkerhedsforskrifter i dette 
afsnit om sikkerhed skal overholdes, men også 
de specielle sikkerhedsforskrifter, som er nævnt i 
følgende afsnit om faresymboler.

 2.1 Markering af anvisninger i driftsvejledningen

Symboler

Generelt faresymbol.

Fare på grund af elektrisk spænding.

BEMÆRK: ....

Signalord:

FARE!  
Akut farlig situation. Overtrædelse medfører 
døden eller alvorlige personskader.

ADVARSEL!   
Brugeren kan pådrage sig (alvorlige) kvæstelser. 
«Advarsel» betyder, at det kan medføre (alvor-
lige) personskader, hvis advarslen ikke følges.

FORSIGTIG!   
Der er fare for, at produktet/anlægget skal blive 
beskadiget. «Forsigtig» advarer om, at der kan 
opstå produktskader, hvis anvisningerne ikke 
overholdes.

BEMÆRK:   
Et nyttigt tip for håndtering af produktet. Det gør 
opmærksom på mulige problemer.
Anvisninger, der er anbragt ved siden af produk-
tet, som f.eks.

• pil for omdrejningsretningen,
• markering af tilslutninger,
• typeskilt,
• advarselsmærkater

skal altid overholdes og bevares i fuldstændig 
læsbar tilstand.

 2.2 Personalekvalifikationer
Personalet, der udfører installation, betjening og 
vedligeholdelse, skal være i besiddelse af de rele-
vante kvalifikationer til dette arbejde. Operatøren 
skal sikre ansvarsområde, ansvar og overvågning af 
personalet. Hvis personalet ikke har den nødven-
dige viden, skal det uddannes og undervises. Efter 
anmodning fra operatøren kan dette om nødven-
digt foretages hos producenten af produktet.

 2.3 Risici, såfremt sikkerhedsforskrifterne 
ikke følges
Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrif-
terne kan udsætte personer, miljøet og produkt/
anlæg for fare. Manglende overholdelse af sik-
kerhedsforskrifterne medfører, at skadeserstat-
ningskrav bortfalder.
I særdeleshed kan overtrædelse af sikkerheds-
forskrifterne eksempelvis medføre følgende far-
lige situationer:

• Fare for personer som følge af elektriske, meka-
niske og bakteriologiske påvirkninger,

• Fare for miljøet som følge af læk af farlige stoffer,
• Skade på ejendom,
• Svigt af vigtige funktioner på produktet/anlæg-

get,
• Svigt af udspecificerede vedligeholdelses- og 

reparationsmetoder.

 2.4 Sikkerhedsbevidst arbejde
Sikkerhedsforskrifterne i denne monterings- og 
driftsvejledning, gældende nationale forskrifter til 
forebyggelse af ulykker samt eventuelle interne 
arbejds-, drifts- og sikkerhedsforskrifter fra ope-
ratøren skal overholdes.
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 2.5 Sikkerhedsforskrifter for operatøren
Dette udstyr er ikke egnet til at blive anvendt af 
personer (inkl. børn) med nedsatte fysiske, senso-
riske eller mentale evner eller manglende erfaring 
og/eller viden, medmindre det sker under opsyn 
af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed 
eller de modtager anvisninger fra denne person 
vedr. anvendelse af udstyret. 
Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke 
leger med udstyret.

• Hvis varme eller kolde komponenter på produk-
tet/anlægget kan medføre fare, skal disse på 
opstillingsstedet sikres mod berøring.

• Berøringsbeskyttelse af komponenter, der bevæ-
ger sig (f.eks. kobling), må ikke fjernes fra det 
produkt, hvor denne befinder sig i driften. 

• Utætheder (f.eks. akseltætning) af farlige pumpe-
medier (f.eks. eksplosiv, giftig, varm) skal afledes 
således, at der ikke opstår fare for personer eller 
miljø. Nationale lovmæssige bestemmelser skal 
overholdes. 

• Let antændelige materialer skal holdes væk fra 
produktet på alle tidspunkter.

• Fare på grund af elektrisk energi skal forhindres. 
Anvisninger i henhold til lokale eller generelle 
forskrifter (IEC osv.) og fra de lokale energiforsyn-
ingsselskaber skal overholdes.

 2.6 Sikkerhedsforskrifter ved installations- og 
vedligeholdelsesarbejder
Operatøren skal sørge for, at alle installations- og 
vedligeholdelsesarbejder udføres af autoriserede 
og kvalificerede fagfolk, som har læst monte-
rings- og driftsvejledningen grundigt igennem og 
dermed har den fornødne viden.
Arbejde med produktet/anlægget må kun foreta-
ges ved stilstand. Fremgangsmåden for stands-
ning af produktet/anlægget, som er beskrevet 
i monterings- og driftsvejledningen, skal altid 
overholdes.
Umiddelbart efter arbejderne afsluttes, skal alle 
sikkerheds- og beskyttelsesanordninger hhv. 
sættes på plads eller i gang igen.

 2.7 Egne ændringer og reservedelsfremstilling
Egne ændringer og reservedelsfremstilling bringer 
produktets/personalets sikkerhed i fare, og sæt-
ter producentens afgivne erklæringer vedrørende 
sikkerhed ud af kraft. 
Ændringer på produktet er kun tilladte efter aftale 
med producenten. Originale reservedele og til-
behør, der er autoriseret af producenten, tjener 
sikkerheden. Hvis der anvendes andre dele, hæf-
tes der ikke for følgerne, der resulterer heraf. 

 2.8 Ikke tilladte driftsbetingelser
 Driftssikkerheden for det leverede produkt er kun 

garanteret ved korrekt anvendelse iht. afsnittet 
4 i driftsvejledningen. De grænseværdier, som 
fremgåraf kataloget/databladet, må under ingen 
omstændigheder under- eller overskrides.

3 Transport, håndtering og opbevaring
Kontrollér straks pumpen for transportskader 
ved modtagelsen. Hvis der er skader, skal disse 
meddeles speditøren inden for den foreskrevne 
tidsfrist.

Forsigtig! Risiko for beskadigelse som følge af 
ukorrekt opbevaring!
Hvis materialet skal monteres senere, skal 
det opbevares på et tørt sted. Produktet skal 
beskyttes mod stød/slag og ydre påvirkninger 
(fugt, frost osv.).
FORSIGTIG! Fare for materielle skader!
Håndter pumpen forsigtigt, så hydraulikanlæg-
gets geometri og tilpasning ikke ændres.
Pumpen må under ingen omstændigheder løftes 
i frekvensomformeren. 

4. Produktdata
 4.1 Beskrivelse (fig. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)

 1 - Fodventil med sugekurv
 2 - Afspærringsventil, på indsugningssiden
 3 - Afspærringsventil, på tryksiden
 4 - Returspærre
 5 - Indgangs-/udluftningsskrue
 6 - Tømningsskrue
 7 - Ledningsfastgørelser eller spændebånd
 8 - Sugekurv
 9 - Efterfyldnings beholder
10 - Vandhanenet
11 -  Afbryder, switch forstærker med sikringer
12 - Spærrehane
13 - Sokkel
14 - Trykgiver
15 - Membrantrykbeholder
16 - Afspærringsventil til trykbeholder
17 - Visning
18 - Reguleringsknap
HA: maks. sugehøjde
HC: min. trykhøjde

 4.2 Pumpen
• Horisontal centrifugalpumpe.
• Med flere trin.
• Selvoptimerende.
• Suge- og trykstuds med gevind.  

Aksial ansugning, radial udgang opad.
• Pakning på akselgennemgang med norm-glide-

ringstætning. 
• Materiale: Se Teknisk beskrivelse.

 4.3 Motor med frekvensomformer
Trefaset drejestrømsmotor, to-polet, med frek-
vensomformer.

• Kapslingsklasse for motor med frekvensomfor-
mer: IP 54

• Isoleringsklasse: F
Driftsspændinger og -frekvenser:

• 400V: ±10% - 50 Hz
• 380-480V: ±6% - 60 Hz

 4.4 Tilbehør
Tilbehør skal bestilles separat.

• IF-modul PLR til tilslutning til interface-konver-
teren/PLR.

• IF-modul LON til tilslutning til LONWORKS-
netværket. IF-modulet tilsluttes direkte i omfor-
merens tilslutningsområde (fig. 10).

• Afspærringsventil.
• Membrantrykbeholder eller galvaniseret fortank.
• Returspærre (kegle eller klap med fjeder ved drift 

med konstant tryk).
• Fodventil med sugekurv.
• Vibrationskompensatorer.
• Tørløbssikring.
• Trykføler-kit (nøjagtighed ≤ 1 %; anvendelse-

sområde mellem 30 % og 100 % af dens 
måleområde).
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5. Installation
Der findes to standardudførelser:
Fig. 1: Sugedrift.
Fig. 2: Forsyningsdrift fra efterfyldnings beholder 
(pos. 9) eller brugsvandsnet (pos. 10).

 5.1 Opstilling
• Opstil pumpen på et tørt, frostsikkert og let-

tilgængeligt sted så tæt som muligt på forsy-
ningsstedet.

• Stil pumpen på en sokkel (pos. 13), eller placer 
den direkte på en glat og plan flade.

• Fastgørelse af pumpen i to huller til bolte Ø M8.

BEMÆRK: Vær opmærksom på, at opstillingsste-
dets højde og temperaturen på det vand, der skal 
pumpes, forringer pumpens ansugningsevne. 

BEMÆRK: Forbered pumpen til forsyningsdrift 
(fortryk-funktion) ved temperaturer over 80 °C.

 5.2 Hydrauliktilslutninger
FORSIGTIG! Fare for produktskader!
Installationen skal kunne klare det tryk, 
som pumpen danner ved maks. frekvens og 
nul-pumpemængde.

 Tilslutning med spiralforstærkede flexslanger 
eller fast rørledning.

 FORSIGTIG! Fare for beskadigelse af anlægget!
 Sørg for at tætne rørledningens tilslutninger 

godt med egnede materialer! Der må ikke kunne 
suges luft ind i sugeledningen; før sugeledningen 
konstant stigende (min. 2 %) (fig.1).

• Ved faste rørledninger skal man være opmærk-
som på, at ledningernes vægt ikke bæres af 
pumpen alene. Anvend støtter eller rørholdere 
(fig. 1).

• Rørledningens diameter må aldrig være mindre 
end indsugnings-/udgangsåbningen.

• Begræns sugeledningens længde, og undgå i videst 
muligt omfang alle årsager, som kan føre til tryk-
tab (bøjninger, ventiler, indsnævringer).

FORSIGTIG! Fare for produktskader!
Monter returspærren på tryksiden for at 
beskytte pumpen mod trykstød.

 5.3 Elektriske tilslutninger

FARE! Livsfare!
De elektriske tilslutninger og kontroller skal 
udføres af en autoriseret elektriker og i henhold 
til de gældende lokale retningslinjer.

• De elektriske egenskaber (frekvens, spænding, 
nominel strømstyrke) for motoren med frekven-
somformer står på typeskiltet.  
Kontrollér, om motoren/frekvensomformeren 
passer til det strømforsyningsnet, som den skal 
tilsluttes til.

• Den elektriske beskyttelse af motoren er inte-
greret i omformeren. Den er indstillet således til 
pumpens data, at både beskyttelsen af denne og 
af motoren er sikret.

• I tilfælde af en for høj nulleder-modstand skal 
der monteres en passende beskyttelsesanordning 
foran motoren/frekvensomformeren.

• Der skal på en eller anden måde anbringes en 
switch forstærker med sikringer (type GF) til 
beskyttelse af anlægget (fig. 1, 2, pos. 11).

BEMÆRK: Hvis der skal monteres et fejlstrøms-
relæ for at beskytte personer, skal der anvendes 
en selektiv alle strøm sensitiv-sikkerhedsafbry-
der med VDE-godkendelse! Indstil sikkerhedsaf-
bryderne iht. dataene på frekvensomformerens 
typeskilt.
Anvend godkendte tilslutningskabler.

FARE! Livsfare!
Glem ikke anlæggets jordforbindelse.

Frekvensomformerens elektriske tilslutning  
(fig. 3) skal afhængigt af driftstype (se kapitel 6 
- Ibrugtagning) svare til koblingsskemaerne i den 
omstående tabel.

FORSIGTIG! Fare for produktskader!
Frekvensomformeren kan beskadiges af en 
tilslutningsfejl.

FARE! Livsfare!
El-kablet må aldrig komme i berøring med led-
ningen eller med pumpen.
Desuden skal det være beskyttet fuldstændigt 
mod fugt.

Højde Højdetab Temperatur Højdetab
0 m 0 mCL 20 °C 0,20 mCL

500 m 500 mCL 30 °C 0,40 mCL

1000 m 1000 mCL 40 °C 0,70 mCL

50 °C 1,20 mCL

60 °C 1,90 mCL

70 °C 3,10 mCL

80 °C 4,70 mCL

90 °C 7,10 mCL

100 °C 10,30 mCL

110 °C 14,70 mCL

120 °C 20,50 mCL

Åbninger
Åbninger med gevind

200 400 800 1600

Ansugning 1»(26-34) 1»1/4(33-42) 1»1/2(40-49) 2»(50-60)

Tryktilslutning 1»(26-34) 1»(26-34) 1»1/4(33-42) 1»1/2(40-49)
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Tilslutningsklemmernes belægning
• Løsn skruerne, og tag frekvensomformerens 

dæksel af.

Klemmerne IN1, IN2, GND og Ext. Off  
opfylder kravene til en «korrekt isolering»  
(iht. EN61800-5-1) over for nettets klemmer  
og klemmerne SBM og SSM (og omvendt).

Betegnelse Specifikation Bemærkning
L1, L2, L3 Netspænding Trefasestrøm 3 ~ IEC38
PE Jordforbindelse

IN1
(DDS-klemme 9)

Indgang føler Signalets type: spænding (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Indgangsmodstand: Ri ≥ 10 kΩ
Signalets type: strømstyrke (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Indgangsmodstand: Rb = 500 Ω
Kan indstilles i menuen „Service“ <5.3.0.0>.

IN2
(10 V/20 mA-klemme 7)

Indgang ekstern nominel værdi Signalets type: spænding (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Indgangsmodstand: Ri ≥ 10 kΩ
Signalets type: strømstyrke (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Indgangsmodstand: Rb = 500 Ω
Kan indstilles i menuen „Service“ <5.4.0.0>.

GND (x2) Steltilslutninger Til hver af indgangene IN1 og IN2.

+ 24 V Strømforsyning til føler Maks. strømstyrke: 60 mA
Strømforsyningen er sikret mod kortslutninger.

Ext. off Styringens indgang ON/OFF
„Prioritet FRA“
ved en potentialfri ekstern afbryder

Den potentialfri eksterne afbryder gør det muligt at 
aktivere og deaktivere pumpen.
På anlæg med hyppige starter (> 20 pr. dag) skal der 
kunne aktiveres og deaktiveres via „ext. off“.

SBM Relæ „Rådighedsmelding“ I normal drift er relæet aktivt, hvis pumpen kører eller 
er klar til at køre.
Relæet deaktiveres, når en fejl forekommer første gang 
eller ved strømsvigt (pumpen standser).
Et styreskab informeres om, at pumpen (også midler-
tidigt) står til rådighed.
Kan indstilles i menuen „Service“ <5.7.6.0>.
Potentialfri afbryder:
min.: 12 V DC, 10 mA
maks.: 250 V AC, 1 A.

SSM Relæ „Fejlmelding“. Når en serie af den samme fejltype (fra 1 til 6, afhæn-
gigt af, hvor alvorlig fejlen er)
er registreret, standser pumpen, og dette relæ aktiver-
es (indtil manuel indgriben).
Potentialfri afbryder:
min.: 12 V DC, 10 mA
maks.: 250 V AC, 1 A.
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Nettilslutning Tilslutningsklemme

Tilslut kablet med fire ledere til effektklemmeskinnen  
(faser + jord).

Tilslutning af indgange/udgange Tilslutningsklemmer indgange/udgange

• Kablet til føleren for ekstern nominel værdi og til indgan-
gen [ext.off] skal ubetinget være skærmet.

• Ved hjælp af fjernstyringen kan pumpen sættes i gang 
eller standses (potentialfrit). Denne funktion har prioritet 
frem for de andre funktioner.
• Denne fjernstyring kan deaktiveres ved at forbinde  
klemmerne (3 og 4).

Eksempel: flydekontakt, vandmangelregulator…

Tilslutningsklemmer til kommunikationsinterfacet
PLR IF-modulet PLR, der kan leveres som tilbehør, skal sættes 

i det multistik, der befinder sig i omformerens tilslutning-
sområde.
Modulet er sikret mod polaritetsforbytninger.

LON IF-modulet LON, der kan leveres som tilbehør, skal sættes 
i det multistik, der befinder sig i omformerens tilslutning-
sområde.
Modulet er sikret mod polaritetsforbytninger.

L1 L2 L3
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Aux Ext. off MP 20 mA/10 DDS
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Tilslutning «Hastighedsregulering» Tilslutningsklemmer indgange/udgange

Manuel indstilling af frekvens:

Indstilling af frekvens via ekstern styring:

Tilslutning «Konstant tryk»

Regulering med trykgiver:
• 2 ledere ([20 mA/10 V] / + 24 V)
• 3 leder ([20 mA/10 V] / 0 V / + 24 V)
og indstilling af nominel værdi vha. drejeknap

Regulering med trykgiver:
• 2 ledere ([20 mA/10 V] / + 24 V)
• 3 leder ( [20 mA/10 V] / 0 V / + 24 V)
og indstilling via ekstern nominel værdi

Tilslutning «PID-regulering»

Styring med føler (for temperatur, pumpeydelse...):
• 2 ledere ([20 mA/10 V] / + 24 V)
• 3 leder ([20 mA/10 V] / 0 V / + 24 V)
og indstilling af nominel værdi vha. drejeknap

Styring med føler (for temperatur, pumpeydelse...):
• 2 ledere ([20 mA/10 V] / + 24 V)
• 3 leder ([20 mA/10 V] / 0 V / + 24 V)
og indstilling via ekstern nominel værdi

In
2.

..

Fjernstyring

Ekstern nominel 
værdi

In
2.

..

Ekstern nomi-
nel værdi

Fjernstyring

In
1.

..

TrykgiverFjernstyring

In
1.

..

TrykgiverFjernstyring

In
2.

..

Ekstern nomi-
nel værdi

In
1.

..

TrykgiverFjernstyring

In
1.

..

TrykgiverFjernstyring

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

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

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

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

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

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



12 WILO SE 09/2016

Dansk

 FARE! Livsfare!
 På grund af afladningen af omformerens 

kondensatorer kan der være farlige spændin-
ger.

• Derfor skal der altid ventes i 5 minutter efter 
frakoblingen af strømforsyningen, før der må 
foretages indgreb i omformeren.

• Kontrollér, at alle elektriske tilslutninger og 
kontakter er uden spænding.

• Kontrollér, at tilslutningsklemmerne er belagt  
korrekt.

• Kontrollér, at pumpen og anlægget er jordfor-
bundet korrekt.

IN1: Indgang føler i driftstyperne «Konstant tryk» og «PID-regulering»

100 %

Følersignal 4-20 mA

0 2 4 20Indgangsstrømstyrke (mA)

Værdi

i % af følerens 
måleområde

Mellem 0 og 2 mA antages det, at 
kablet er afbrudt.

Sikkerhedsområde

100 %

Følersignal 0-10 mA

0 10Indgangsspænding (V)

Værdi

i % af følerens 
måleområde

100 %

Følersignal 0-20 mA

0 220Indgangsstrømstyrke (mA)

Værdi

i % af følerens 
måleområde

100 %

Følersignal 2-10 mA

0 10Indgangsspænding (V)

Værdi

i % af følerens 
måleområde

Reguleringstyper
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100 %

Nominel værdi 4-20 mA

0 2 4 20Indgangsstrømstyrke (mA)

Nominel værdi

i %
af følerens  

måleområde

Det område, hvori frekvens-
omformeren stopper.
Sikkerhedsområde

100 %

Nominel værdi 0-10 V

0 1 2 10Indgangsspænding (V)

Nominel værdi

i %
af følerens  

måleområde

Det område, hvori frekvens-
omformeren stopper.

Sikkerhedsområde

IN2: Indgang for ekstern nominel værdi i driftstyperne «Konstant tryk» og «PID-regulering»

IN2: Indgangen for den eksterne styring af frekvensen i driftstypen «Hastighedsregulering»

100 %

~ 30 %

~ 30 %

Eksternt signal 0-20 mA

0 2 4

6 10

20Indgangsstrømstyrke (mA)

Frekvens-
omformerens 

frekvens

Det område, hvori frekvens-
omformeren stopper.
Sikkerhedsområde

100 %

Eksternt signal 4-20 mA

0 20Indgangsstrømstyrke (mA)

Frekvens-
omformerens  

frekvens

Det område, hvori frekvens-
omformeren stopper.

Sikkerhedsområde

~ 30 %

3 5

100 %

Eksternt signal 2-10 V

0 10Indgangsspænding (V)

Frekvens-
omformerens 

frekvens

Det område, hvori frekvens-
omformeren stopper.

Sikkerhedsområde

100 %

~ 30 %

Eksternt signal 0-10 V

0 1 2 10Indgangsspænding (V)

Frekvens-
omformerens 

frekvens

Det område, hvori frekvens-
omformeren stopper.

Sikkerhedsområde
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6.1.3 Beskrivelse af standardsymbolerne

6.1.4 Visning

Displayets statusside
• Som standard vises displayets statusside.

Den aktuelle nominelle værdi vises.
Grundindstillingerne vises ved hjælp af symboler.

Eksempel på statusside

BEMÆRK: I alle menuer vender displayet tilbage 
til statussiden, hvis der ikke trykkes på dreje-
knappen inden for 30 sekunder. I det tilfælde 
overtages der ingen ændring.

6. Ibrugtagning

 6.1 Indstilling

6.1.1 Styringselementer
Frekvensomformeren benytter følgende styring-
selementer:
Version med drejeknap
Indstilling ved hjælp af drejeknappen:

• 

En ny parameter indstilles ved blot at dreje.  
«+» mod højre og «–» mod venstre.

• Ved at trykke på drejeknappen overtages den 
nye indstilling.

Afbrydere

• Omformeren har en enhed med to afbrydere  
(fig. 4, pos. S) med hver to stillinger:

• Med afbryder 1 kan der skiftes fra modus 
«OPERATION» (afbryder 1 OFF) til modus 
«SERVICE» (afbryder 1 ON) og omvendt. 
Stillingen «OPERATION» frigiver driften i denne 
modus og låser adgangen til parametreringen 
(normal drift). 
Stillingen «SERVICE» gør det muligt at parame-
trere de forskellige funktioner.

• Med afbryder 2 kan «adgangsspærren» aktiveres 
og deaktiveres.

6.1.2 Displayets opbygning

• Så snart omformerens strømforsyning er tilko-
blet, testes displayet i 2 sekunder, idet alle vis-
ninger på displayet aktiveres.

ON

1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

5

4 

4 4 

Pos. Beskrivelse

1 Menuens nummer
2 Visning af værdien
3 Visning af enheden
4 Standardsymboler
5 Visning af piktogrammer

Symbol Beskrivelse

Drift i modus 
«Hastighedsregulering».

Drift i modus «Konstant tryk» eller 
«PID-regulering».

Indgang IN2 aktiveret (ekstern 
nominel værdi).

Adgangsspærre
Hvis dette symbol vises, kan de 
aktuelle indstillinger og måleværdier 
ikke ændres. De viste informationer 
kan kun læses.

BMS (Building Management System, 
bygningsstyringselektronik)
PLR eller LON er aktiveret.

Pumpe i drift.

Pumpen er standset.

2
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Navigationselement
• Omformerens forskellige funktioner hentes frem 

via menustrukturen. Hver enkelt menu og under-
menu har fået tildelt et nummer.

• Ved at dreje på drejeknappen kan der bladres  
på det samme niveau i en menu  
(f.eks. 4000 -> 5000).

• Alle blinkende elementer (værdi, menunummer, 
symbol eller piktogram) kan ændres, dvs. der kan 
vælges en ny værdi, et nyt menunummer eller en 
ny funktion.

6.1.5 Beskrivelse af menuerne

Liste (fig. 11)

<1.0.0.0>

• Drej på drejeknappen for at indstille den nomi-
nelle værdi. Displayet skifter til menu <1.0.0.0>, 
og den nominelle værdi blinker. Ved at dreje igen 
kan værdien forøges eller reduceres.

• Tryk på drejeknappen for at bekræfte den nye 
værdi. Displayet vender tilbage til statussiden.

<2.0.0.0>

• Driftstyperne er «Hastighedsregulering», 
«Konstant tryk» og «PID-regulering».

<3.0.0.0>

<4.0.0.0>

• Menuen «Information» viser måle-, udstyrs- og 
driftsdataene (fig. 12).

<5.0.0.0>

• Menuen «Service» giver adgang til indstilling af 
omformerens parametre.

<6.0.0.0>

• Hvis der foreligger en eller flere fejl, vises 
fejlsiden.

 Bogstavet «E» vises fulgt af tre tal (kapitel 11).

<7.0.0.0>

• «Adgangsspærren» er kun mulig, hvis afbryder 2 
befinder sig i stillingen ON.

FORSIGTIG! Fare for materielle skader!
Enhver forkert indstilling kan føre til en 
indskrænkning af pumpens funktion og dermed 
forårsage materielle skader på pumpen eller 
anlægget.

• Udfør kun indstillingerne i modus «SERVICE» 
i forbindelse med ibrugtagningen, og lad dem 
kun udføre af fagkyndige specialister.

Symbol Beskrivelse

Når pilen vises: 
• Et tryk på drejeknappen giver 
adgang til en undermenu  
(f.eks. 4000 -> 4100).

Når tilbage-pilen vises: 
• Et tryk  på  drejeknappen giver  
adgang  til en  overordnet  menu   
(f. eks.  4150 -> 4100) .

Position Afbryder 1 Beskrivelse

OPERATION OFF Indstilling af den nomi-
nelle værdi er muligt i 
begge tilfælde.SERVICE ON

Position Afbryder 1 Beskrivelse

OPERATION OFF
Kun muligt at aflæse 
driftstyperne.

SERVICE ON Indstilling af driftstyper.

Position Afbryder 1 Beskrivelse

OPERATION OFF
Styring Til/Fra  
af pumpen.

SERVICE ON

Position Afbryder 1 Beskrivelse

OPERATION OFF Kun muligt at 
læse menuen 
«Informationer».SERVICE ON

Position Afbryder 1 Beskrivelse

OPERATION OFF
Kun muligt at læse 
menuen «Service».

SERVICE ON
Indstilling af menuen 
«Service».

Position Afbryder 1 Beskrivelse

OPERATION OFF
Visning af statussiden.

SERVICE ON

Position Afbryder 1 Beskrivelse

OPERATION OFF
Visning af symbolet for 
«adgangsspærre».

SERVICE ON
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Fig. 11

Navigation i basismenuerne ved normal drift
(Afbryder 1 = OFF i position «OPERATION»)

Indstilling af punktet

Styringstype

Informationer

SERVICE

Kvittering af fejl

Pumpe Til/Fra

Vises, når der foreligger 
en fejl
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Fig. 12

Navigation i menu <4.0.0.0> «Informationer»

Informationer

Ydelse

Driftsdata

Faktiske betingelser

Udstyrsdata

Driftstimer

Forbrug

Tæller for
netafbrydelse

Faktisk status
SSM-relæ

Betegnelse
Pumpe
Software-version
brugerinterface

Software-version
motorstyring

Faktisk status
SBM-relæ
Indgangsstatus
ext.off

Faktiske værdier

Tryk
eller %

Vises ikke, hvis «Hastigheds-
regulering» er aktiveret.

Se kapitel 11, menu <5.7.6.0>
Standard: «Rådighedsmelding»
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Parametrering i menu <2.0.0.0> og <5.0.0.0>
I modus «SERVICE» kan parametrene i menu <2.0.0.0> og <5.0.0.0> ændres.

Der findes to indstillingsmodi:
• Modus «Easy»: Hurtig modus til parametrering af de tre driftstyper.
• Modus «Expert»: Modus til adgang til alle parametre.

• Stil afbryder 1 i stillingen ON (fig. 4, pos. S).
• Modus «SERVICE» er aktiveret.  

På displayets statusside blinker det symbol, der er vist ved siden af (fig. 13).

Modus «Easy»
• Hold drejeknappen inde i 2 sekunder. Symbolet for modus «Easy» vises (fig. 13).
• Tryk på drejeknappen for at bekræfte valget. Displayet springer til menunummer <2.0.0.0>.

Ved hjælp af menuen «Modus Easy» kan de tre driftstyper hurtigt parametreres (fig. 14):
• «Hastighedsregulering»
• «Konstant tryk»
• «PID-regulering»
• Når indstillingerne er afsluttet, skal afbryder 1 igen sættes i stillingen OFF (fig. 4, pos. S).

Modus «Expert»
• Hold drejeknappen inde i 2 sekunder. Gå til Expert-modus; symbolet for modus «Expert» vises (fig. 

13).
• Tryk på drejeknappen for at bekræfte valget. Displayet springer til menunummer <2.0.0.0>.

Vælg først driftstype i menu <2.0.0.0>.
• «Hastighedsregulering»
• «Konstant tryk»
• «PID-regulering»

Nu frigiver Expert-modusen i menu <5.0.0.0> adgangen til alle omformerens parametre (fig. 15).
• Når indstillingerne er afsluttet, skal afbryder 1 igen sættes i stillingen OFF (fig. 4, pos. S).

ON

1

S

Fig. 13

Modus «Easy»

Modus Expert

SERVICE
Styringstype

Modus «Easy»

Styringstype
Modus Expert

Pumpe

Informationer

SERVICE

Indstilling af punktet

ON

1 2

OPERATION
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Fig. 14

MENU 
EASY

Hastighedsregulering
Med intern nominel værdi

Indgang ekstern nominel værdi – IN2
deaktiveret – valg OFF

Indgang ekstern nominel værdi – IN2
aktiveret – valg ON

Indgang ekstern nominel værdi – IN2
Valg af signaltype

Indgang ekstern nominel værdi – IN2
Valg af signaltype

Med ekstern nominel værdi

Med intern nominel værdi

Med ekstern nominel værdi

Med intern nominel værdi

Med ekstern nominel værdi

Konstant Tryk

PID-STYRING

Følerindgang – IN1
Valg af trykgiver

Følerindgang – IN1
Valg af signaltype

Følerindgang – IN1
Valg af signaltype

Indgang ekstern nominel værdi – IN2
deaktiveret – valg OFF

Indgang ekstern nominel værdi – N2
deaktiveret – valg OFF

Indgang ekstern nominel værdi – IN2
aktiveret – valg ON

Indgang ekstern nominel værdi – IN2
Valg af signaltype

PID-parametrering
Valg værdi «P» (0.0–300.0)

PID-parametrering
Valg værdi «I» (10 ms–300 s)

PID-parametrering
Valg værdi «D» (0 ms–300 s)

PID-parametrering
Valg værdi «P» (0.0–300.0)

PID-parametrering
Valg værdi «I» (10 ms–300 s)

PID-parametrering
Valg værdi «D» (0 ms–300 s)

Indgang ekstern nominel værdi – IN2
aktiveret – valg ON
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Fig. 15

MENU 
EXPERT

SERVICE

BMS: Building Management System

IN1 – «Følerindgang»

IN2 – «Indgang ekstern styring»

PID-parametre

Yderligere indstillinger

Vises ,når «BMS» er aktiveret.  
Se vejledningen til dette produkt

Vises ikke , hvis «Hastigheds-
regulering» er aktiveret 

Vises ikke, hvis «IN2»  
er deaktiveret

Vises ikke, hvis «PID-regulering» 
er aktiveret 

Vises, hvis «PID-regulering»  
er aktiveret

Vises, hvis «Trykregulering»  
er aktiveret 

Valg føler

Valg signalområde

Valg

Valg parameter 
«P»

Valg parameter 
«I»

Valg parameter 
«D»

Valg frakoblingstid 
ved nul-flow

Valg reduceret 
frekvens

Valg funktion 
SBM-relæ

Valg fabrik-
sindstilling

Valg signalområde
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Adgangsspærre
For at spærre pumpens indstillinger kan funk-
tionen «Adgangsspærre» anvendes.

Gå frem på følgende måde for at aktivere eller 
deaktivere den:

• Stil afbryder 2 i stillingen ON (fig. 4, pos. S). 
Menu <7.0.0.0> åbnes.

• Drej på drejeknappen for at aktivere eller deak-
tivere låsen. Låsens aktuelle status vises med 
følgende symboler: 

Lås aktiveret: Parametrene er spær-
ret, der er kun adgang til menuerne i 
visningsmodus.

Lås deaktiveret: Parametrene kan 
ændres, adgangen til menuerne er fri-
givet til at foretage ændringer.

• Stil afbryder 2 i stillingen OFF (fig. 4, pos. S). 
Statussiden vises igen.

6.1.6 Indstillinger

BEMÆRK: Hvis pumpen leveres alene, altså ikke 
integreret i et system fra os, er leveringskonfigu-
rationen i driftstypen «Hastighedsregulering».

Driftstype «Hastighedsregulering» (fig. 1, 2)
Driftspunktet indstilles enten med manuel 
indstilling eller med en ekstern styring af 
frekvensen.

• Vi anbefaler at indstille motorhastigheden på 
2400 o/min for ibrugtagningen.

Driftstype «Konstant tryk» (fig. 6, 7, 8)
Styring via en trykgiver og indstilling af en nomi-
nel værdi (internt eller eksternt).

• Tilføjelsen af en trykgiver (med beholder, trykgi-
ver-kit leveret som tilbehør) gør det muligt at 
regulere pumpens tryk.

• Føleren skal have en nøjagtighed på ≤ 1 % og 
anvendes i et område på mellem 30 % og 100 % 
af dens måleområde. Beholderen har en nyttevo-
lumen på mindst 8 liter.

• I forbindelse med ibrugtagningen anbefaler vi at 
indstille trykket på 60 % af maksimumtrykket.

Driftstype «PID-regulering».
PID-regulering ved hjælp af en føler (temperatur, 
gennemstrømningsvolumen,...) og indstilling af 
en nominel værdi (internt eller eksternt).

 6.2 Forberedende skylning

ADVARSEL! Fare for sundhedsskader!
Vores pumper testes hydraulisk på fabrikken. 
Derfor kan der stadigt være vand inde i pum-
pen. Af hensyn til hygiejnen anbefales det 
derfor at skylle pumpen, før den anvendes i et 
brugsvandsnet.

 6.3 Fyldning – udluftning

FORSIGTIG! Fare for produktskader!
Lad aldrig pumpen køre i tør tilstand, heller 
ikke kortvarigt!

Pumpe i forsyningsdrift (fig. 2).
• Luk afspærringsventilen (pos. 3) på tryksiden.
• Åbn indgangs-/udluftningsskruen (pos. 5).
• Åbn gradvist ventilen, som befinder sig på 

anlægsrørværket ved pumpens indgang (pos. 2), 
og foretag en komplet fyldning af pumpen.

• Luk først indgangs-/udluftningsskruen, når der 
kommer vand ud, og der ikke ses flere luftbobler.

ADVARSEL! Fare for at brænde sig!
Der kan trænge en varm vandstråle ud af 
udluftningsåbningen ved varmt vand.

• Træf alle nødvendige forholdsregler for perso-
ner og for motoren/frekvensomformeren.

Pumpe i forsyningsdrift (fig. 1, 4)
Der er to mulige tilfælde:
1. tilfælde (fig. 4.1)

• Luk afspærringsventilen på tryksiden (fig. 1,  
pos. 3), og åbn afspærringsventilen på indsu-
gningssiden (fig. 1, pos. 2).

• Skru indgangs-/udluftningsskruen af (fig. 1,  
pos. 5), som befinder sig på pumpehuset.

• Fyld pumpen og indsugningsledningen langsomt 
helt op ved hjælp af en tragt, der er ført ind i 
udluftningsåbningen.

• Når der kommer vand ud, og der ikke længere er 
luft i pumpen, er påfyldningen afsluttet.

• Skru indgangs-/udluftningsskruen i igen.
2. tilfælde (fig. 4.2)

• Opfyldningen kan gøres nemmere ved at instal-
lere et vertikalt rør med Ø ½», der er udstyret 
med en spærrehane og en tragt (fig. 4, pos. 12),  
i pumpens indsugningsledning.

• Luk afspærringsventilen på tryksiden (fig. 1,  
pos. 3), og åbn afspærringsventilen på indsu-
gningssiden (fig. 1, pos. 2).

• Åbn spærrehanen (fig. 4, pos. 12) og indgangs-/ 
udluftningsskruen (fig. 1, pos. 5).

• Fyld pumpen og indsugningsledningen helt, indtil 
der kommer vand uden bobler ud af påfyld-
ningsåbningen.

• Luk hanen (fig. 4, pos. 12) (kan blive siddende 
på røret), tag røret af, og skru indgangs-/udluf-
tningsskruen i igen (fig. 1, pos. 5).

 6.4 Tilkobling

ADVARSEL! Fare for at brænde sig! 
Afhængigt af pumpemediets temperatur og 
pumpens driftscyklusser kan overfladetempe-
raturen (pumpe, motor) være mere end 68 °C.

• Installer evt. nødvendige personbeskyttelse-
sanordninger!

FORSIGTIG! Fare for materielle skader!
Ved nul-flow (afspærringsventil på tryksiden 
lukket) må pumpen ikke køre længere end 
10 minutter med koldt vand (T < 40 °C) og ikke 
længere end 5 minutter med varmt vand  
(T > 60 °C).
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8. Fejl, årsager og afhjælpning
Lad kun kvalificeret personale afhjælpe fejl! 
Overhold sikkerhedshenvisningerne.

Relæer
Hastighedsomformeren er udstyret med to 
udgangsrelæer med potentialfri kontakter til den 
centrale styring. Eksempel: styreskab, pumpeo-
vervågning....
Relæ SBM : 
Dette relæ kan indstilles til tre driftstilstande  
i menuen «Service» <5.7.6.0>.
Modus: 1 (standardindstilling)
Relæ «Rådighedsmelding» (standardfunktion ved 
denne pumpetype).
Relæet er aktivt, når pumpen fungerer eller kan 
fungere.
Relæet deaktiveres, når en fejl forekommer første 
gang eller ved strømsvigt (pumpen standser).  
Et styreskab informeres om, at pumpen (også 
midlertidigt) står til rådighed.
Modus: 2
Relæ «Driftssignal».
Relæet er aktivt, når pumpen kører. 

Modus: 3
Relæ «Aktiveringsmelding».
Relæet er aktivt, når der er spænding på pumpen.

Relæ SSM : 
Relæ «Fejlmelding».
Når en serie af den samme fejltype (fra 1 til 6, 
afhængigt af, hvor alvorlig fejlen er) er regist-
reret, standser pumpen, og dette relæ aktiveres 
(indtil manuel indgriben).

Eksempel: Seks fejl af forskellig varighed løbende 
inden for 24 timer.

SBM-relæets status i «Rådighedsmelding».

• Vi anbefaler, at der overholdes en min. pum-
peydelse på ca. 10 % af pumpens nom. gen-
nemstrømning, for at der ikke ophobes gas i 
pumpens øverste del.

• Åbn afspærringsventilen på tryksiden, og start 
pumpen.

• Kontrollér trykkets stabilitet på tryksiden med et 
manometer; udluft eller påfyld igen ved tryksvin-
gninger.

• Kontrollér, at strømforbruget ikke overstiger den 
værdi, der er angivet på pumpens typeskilt.

7. Vedligeholdelse
FARE! Livsfare!
Før hvert indgreb skal pumpen gøres 
spændingsfri!

• Under driften er der ikke behov for nogen særlig 
vedligeholdelse.

• Lejerne er fedtsmurt for hele levetiden og kræver 
derfor ingen smøring.

• Sørg for, at pumpen og motoren/frekvens-
omformeren altid er rene.

• På et frostsikret opstillingssted bør pumpen ikke 
tømmes selv ved længere driftsstandsning.

• For at undgå at akslen og den hydrauliske 
anordning blokerer, skal pumpen tømmes i 
perioder, hvor der er fare for frost, ved at skrue 
tømningsskruen (pos. 6) og indgangs-/udluf-
tningsskruen (pos. 5) ud. Skru begge skruer i igen 
uden at spænde dem fast.

Udskiftningsintervaller

BEMÆRK: Her er der kun tale om anbefalinger, 
da hyppigheden af udskiftningen afhænger af 
driftsbetingelserne, som f.eks.:

• Temperatur, tryk og kvaliteten af pumpemediet 
til glideringstætningen.

• Tryk og omgivelsestemperatur for motoren og 
andre komponenter.

• Starthyppighed: Permanent og periodisk drift.

Sliddel eller -komponent Gliderings-
tætning

Leje til pumpe  
og motor Omformer Motorvikling

Levetid 10 000 h til
20 000 h

12 000 h til
50 000 h

≥ 15 000 h
maks. omgiv. temp.

40 °C

25 000 h
maks. omgiv. temp.

40 °C

Udskiftnings-
interval

Permanent drift 1 til 2 år 1,5 til 5 år 1 til 3 år 3 år

15 timers drift pr. dag
9 måneder om året 2 til 4 år 3 til 10 år - 6 år

24 timer (løbende)

Fejl

Relæ  
aktiveret

SBM

Relæ  
i ro

Relæ  
aktiveret

SSM

Relæ  
i ro

1 2 3 4 5 6
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 8.1 Tabel over fejl

Ved alle fejl, der er anført nedenfor, forekommer følgende kendetegn:
• SBM-relæet skifter til hviletilstand (hvis det er indstillet på modusen «Rådighedsmelding»).
• Aktivering af SSM-relæet (fejlmelding) når maks. antal fejl af en type er nået i løbet af 24 timer.
• En rød LED lyser.

Fejl-
kode

Reaktions-
tid før 

visning af 
fejlen

Tid før 
hensyntagen 

til fejlen 
efter visni-

ngen

Ventetid indtil auto-
mat. genindkobling

Maks. 
fejl på 
24 h 

Fejl
Mulige årsager Afhjælpning Ventid ind-

til reset

E001 60 s Straks 60 s 6

Pumpen er overbelastet, defekt For høj tæthed og/eller viskositet for 
det pumpede medie.

300 s
Pumpen er tilstoppet med 
fremmedlegemer.

Afmonter pumpen, udskift eller 
rengør defekte komponenter.

E004
(E032 ~ 5 s 300 s Straks, når fejl  

afhjulpet 6 Frekvensomformerens forsyn-
ing har underspænding.

Kontrollér spændingen på frekven-
somformerens klemmer.
• Fejl, hvis net < 330 V.

0 s

E005
(E033) ~ 5 s 300 s Straks, når fejl  

afhjulpet 6 Frekvensomformerens forsyn-
ing har overspænding.

Kontrollér spændingen på frekven-
somformerens klemmer.
• Fejl, hvis net > 480 V.

0 s

E006 ~ 5 s 300 s Straks, når fejl  
afhjulpet 6 En af strømforsyningens faser 

mangler. Kontrollér strømforsyningen. 0 s

E007 Straks Straks Straks, når fejl  
afhjulpet

Ingen 
grænse

Omformer arbejder som gene-
rator. Advarselsmelding uden 
frakobling af pumpen.

Pumpen kører baglæns. Kontrollér 
klappens tæthed. 0 s

E010 ~ 5 s Straks Ingen genindkobling. 1 Pumpen er blokeret
Afmonter pumpen, rengør og udskift 
defekte 
komponenter.Evt. mekanisk fejl på 
motoren (leje).

60 s

E011 15 s Straks 60 s 6 Pumpen trækker ikke eller  
kører tør.

Fyld pumpen igen (se kapitel 8.3).
Kontrollér, om fodventilen er tæt. 300 s

E020 ~5 s Straks 300 s 6

Motoren bliver for varm Rengør motorens køleribber.

300 sOmgivelsestemperatur højere 
end + 40 °C.

Motoren er konstrueret til en  
omgivelsestemperatur på op til  
maks. + 40 °C.

E023 Straks Straks 60 s 6 Motoren har en kortslutning.
Afmonter pumpens motor/frekven-
somformer, og lad den kontrollere 
eller udskifte.

60 s

E025 Straks Straks Ingen genindkobling 1 En af motorens faser mangler. Kontrollér forbindelsen mellem motor 
og omformer. 60 s

E026 ~ 5 s Straks 300 s 6
Motorens temperaturføler  
er defekt eller har en dårlig  
forbindelse.

Afmonter pumpens motor/frekven-
somformer, og få den kontrolleret 
eller udskiftet.

300 s

E030
E031 ~ 5 s Straks 300 s 6

Frekvensomformeren bliver  
for varm.

Rengør de bageste køleribber,  
køleribberne under frekvensomfor-
meren og ventilatorafdækningen.

300 s
Omgivelsestemperatur højere 
end + 40 °C.

Omformeren er konstrueret til  
en omgivelsestemperatur på op til 
maks. 40 °C.

E042 ~ 5 s Straks Ingen genindkobling 1 Følerkablet (4–20 mA) er 
afbrudt.

Kontrollér for korrekt strømforsyning 
og ledningsføring for føleren. 60 s

E050 60 s Straks Straks, når fejl  
afhjulpet

Ingen 
grænse

Der er fejl i BMS-kommunika-
tionen Kontrollér forbindelsen. 300 s

E070 Straks Straks Ingen genindkobling 1 Fejl i den interne kommunikation. Kontakt kundeservice. 60 s

E071 Straks Straks Ingen genindkobling 1 Fejl EEPROM. Kontakt kundeservice. 60 s
E072
E073 Straks Straks Ingen genindkobling 1 Internt problem i omformeren. Kontakt kundeservice. 60 s

E075 Straks Straks Ingen genindkobling 1 Fejl i relæet til tilkoblings-
strømbegrænsningen. Kontakt kundeservice. 60 s

E076 Straks Straks Ingen genindkobling 1 Fejl følerstrøm. Kontakt kundeservice. 60 s
E077 Straks Straks Ingen genindkobling 1 24 V-fejl Kontakt kundeservice. 60 s

E099 Straks Straks Ingen genindkobling 1 Pumpetype ukendt. Kontakt kundeservice. Power
off/on
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 8.2 Kvittering af fejlene

FORSIGTIG! Fare for materielle skader!
Kvittér først fejl, når deres årsag er afhjulpet.

• Kun fagkyndige teknikere må afhjælpe fejl.
• I tvivlstilfælde skal producenten spørges 

til råds.

• Ved en fejl åbnes fejlsiden i stedet for statussiden.

Gå frem på følgende måde for at kvittere fejlene.

• Tryk på drejeknappen.

På displayet vises:

• Menuens nummer <6.0.0.0> .

• Antallet af fejl samt maks. tilladt antal af den 
pågældende fejl inden for 24 timer  
(eksempel: 1/6).

• Den resterende tid i sekunder indtil den automa-
tiske reinitialisering af fejlen. 
• Afvent tidsrummet indtil den automatiske 
reinitialisering.

En systemintern tidsstyring aktiveres. Den reste-
rende tid (i sekunder) vises indtil den automatis-
ke kvittering af fejlen.

• Når maks. antal fejl er nået, og den sidste 
tidsstyring er udløbet, skal der trykkes på dre-
jeknappen, hvorved fejlen kvitteres.

Systemet vender tilbage til statussiden.

BEMÆRK: Hvis der er programmeret en tid fra 
visningen af fejlen, indtil der skal tages hensyn 
til den (eksempel: 300 s), skal fejlen under alle 
omstændigheder kvitteres manuelt.
Tidsstyringen til den automatiske reinitialisering 
er ikke aktiv, og « - - - » vises.

Eksempel  
på en fejlside.

Eksempel  
på statusside.
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 8.3 Andre fejltilfælde

Andre pumperelaterede fejl, der ikke kan regis-
treres af reguleringsenheden.

 FORSIGTIG! Fare for materielle skader!

 Kun ved brug af originale reservedele er der 
sikkerhed for, at pumpen fungerer korrekt.

• Anvend kun originale reservedele.

Der tages forbehold for tekniske ændringer!

FARE! Fare for kvæstelser!
Pumpemediet er giftigt, ætsende eller farligt 
for mennesker.

• Underret omgående forhandleren.
• Rengør pumpen, så mekanikeren ikke udsættes 

for nogen fare.

9. Reservedele
Der bestilles reservedele gennem regionale for-
handlere og/eller kundeservicen hos Wilo.
For at undgå spørgsmål eller forkerte bestillin-
ger skal alle dataene på typeskiltet angives ved 
bestillingen.

Fejl Årsager Afhjælpning
Pumpen kører, men  
pumper ikke.

Pumpen kører ikke hurtigt nok. Kontrollér den korrekte indstilling af den 
nominelle værdi (konformitet med nominelle 
værdier).

Indvendige komponenter er tilstoppede af 
fremmedlegemer.

Afmonter og rengør pumpen.

Sugeledning tilstoppet. Rengør hele ledningen.

Der trænger luft ind i sugeledningen. Kontrollér tætheden af hele ledningen indtil 
pumpen, og sørg for at tætne den.

Indsugningstryk for lavt, i reglen fulgt af 
kavitationsstøj.

For store tab ved indsugning eller  
sugehøjde for stor (kontrollér NPSH for den 
installerede pumpe og for hele installationen).

Pumpen vibrerer. Utilstrækkelig fastgørelse på pumpesoklen. Kontrollér, at skruer og bolte er fastgjort, og 
spænd dem evt.

Fremmedlegemer tilstopper pumpen. Afmonter og rengør pumpen.

Pumpen kører hårdt. Kontrollér, at pumpen kan drejes uden unor-
mal modstand.

Pumpen giver ikke  
tilstrækkeligt tryk.

Motorhastighed utilstrækkelig. Kontrollér, at den nominelle værdi er indstillet 
korrekt.

Motoren er defekt. Udskift motoren.

Dårlig fyldning af pumpen. Åbn udluftningen, og udluft den, indtil der 
ikke længere kommer luftbobler ud.

Udluftningsskruen er ikke skruet rigtigt i. Kontrollér, og spænd korrekt fast.

Flowet er uregelmæssigt. Sugehøjde (Ha) ikke overholdt. Kontrollér de monteringsbetingelser og -anbefa-
linger, der er nævnt i denne driftsvejledning.

Sugeledningen har mindre diameter end 
pumpen.

Sugeledningen skal mindst have den samme 
diameter som pumpeindsugningsåbningen.

Sugekurven og sugeledningen er delvist 
tilstoppede.

Afmonter og rengør.

I driftstypen „Konstant tryk“ er trykføleren 
ikke tilpasset korrekt.

Monter en føler med tryk- og præcision-
sopdeling iht. forskrifterne,  
se <kapitel 4.4>.

I driftstypen „Konstant 
tryk“ standser pumpen  
ikke ved nul-flow.

Tilbagestrømsventilen er ikke tæt. Rengør eller udskift.

Tilbagestrømsventilen er ikke dimensione-
ret korrekt.

Udskift med en korrekt dimensioneret tilba-
gestrømsventil, se <kapitel 4.4>.

Trykbeholderen har utilstrækkelig kapaci-
tet til den eksisterende installation.

Udskift, eller monter endnu en beholder.



Dortmund, 

_ Produits liés à l'énergie 2009/125/CE
Nach den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung 640/2009 für Ausführungen mit einem einstufigen Dreiphasen - 50Hz - Käfigläufer - 
Induktionselektromotor, der Verordnung 4/2014 "Geänderte
This applies according to eco-design requirements of the regulation 640/2009 to the versions with an induction electric motor, squirrel cage, three-
phase, single speed, running at 50Hz, amended by Regulation 4/2014 "
suivant les exigences d'éco-conception du règlement 640/2009 aux versions comportant un moteur électrique à induction à cage d'écureuil, 
triphasé, mono-vitesse, fonctionnant à 50Hz, amendé par le règlement 4/2014”

_ Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2014/30/EU ab 20 April 2016
_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU from April 20th 2016
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE à partir du 20 avril 2016

_ Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG
_ Energy-related products 2009/125/EC

_ Machinery 2006/42/EC
_ Machines 2006/42/CE
und gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU ab 20 April 2016 eingehalten
and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU from April 20th 2016 
et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE à partir du 20/04/2016

N°2117800.02 (CE-A-S n°4103172)

H. HERCHENHEIN

Person authorized to compile the technical file is :

Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Senior Vice President - Group Quality

EN 809+A1

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 61800-3+A1:2012EN 60034-1
EN 60204-1

et aux législations nationales les transposant,

EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

Als Hersteller erklären wir hiermit, dass die Pumpenbauarten der Baureihe
We, the manufacturer, declare that the pump types of the series
Nous, fabricant, déclarons que les types de pompes de la série

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen :
In their delivered state comply with the following relevant directives : 
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
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(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 
und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked 
on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of 
the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit 
en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l’annexe I de la Directive 
Machines.)

MHIE

Division Clean and Waste Water
Quality Manager - PBU Multistage
WILO SALMSON FRANCE SAS
80 Bd de l'Industrie - CS 90527
F-53005 Laval Cedex

and with the relevant national legislation,

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

EN 61800-5-1

Digital unterschrieben 
von 
holger.herchenhein@wilo
.com 
Datum: 2016.03.09 
08:04:21 +01'00'



(BG) - български език (CS) - Čeština
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ EO ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

както и на хармонизираните европейски стандарти, упоменати на 
предишната страница.

a rovněž splňují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na předcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - Ελληνικά
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EK

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

και επίσης με τα εξής εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται 
στην προηγούμενη σελίδα.

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli (GA) - Gaeilge
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen 
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na hEorpa 
dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski (HU) - Magyar
EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

i usklađenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az előző oldalon szereplő, harmonizált európai szabványoknak.

(IS) - Íslenska (IT) - Italiano
EB LEYFISYFIRLÝSING DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu.
E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate 
citate a pagina precedente.

(LT) - Lietuvių kalba (LV) - Latviešu valoda
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos 
ankstesniame puslapyje.

un saskaņotajiem Eiropas standartiem, kas minēti iepriekšējā lappusē.

F_GQ_013-16

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka šių 
Europos direktyvų ir jas perkeliančių nacionalinių įstatymų nuostatus:

WILO SEdeklarē, ka izstrādājumi, kas ir nosaukti šajā deklarācijā, atbilst šeit 
uzskaitīto Eiropas direktīvu nosacījumiem, kā arī atsevišķu valstu likumiem, 
kuros tie ir ietverti:

Mašinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2004/108/EB ; 
Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

Mašīnas 2006/42/EK ; Elektromagnētiskās Saderības 2004/108/EK ; 
Enerģiju saistītiem ražojumiem 2009/125/EK

WILO SE декларират, че продуктите посочени в настоящата декларация 
съответстват на разпоредбите на следните европейски директиви и 
приелите ги национални законодателства:

Koneet 2006/42/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2004/108/EY ; 
Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY

Innealra 2006/42/EC ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2004/108/EC 
; Fuinneamh a bhaineann le táirgí 2009/125/EC

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF ; 
Energirelaterede produkter 2009/125/EF

Μηχανήματα 2006/42/ΕΚ ; Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/ΕΚ ; 
Συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 2009/125/EK

Машини 2006/42/ЕО ; Електромагнитна съвместимост 2004/108/ЕО ; 
Продукти, свързани с енергопотреблението 2009/125/EO

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
ustanovením níže uvedených evropských směrnic a národním právním 
předpisům, které je přejímají:

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2004/108/ES ; 
Výrobků spojených se spotřebou energie 2009/125/ES

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE ; 
Productos relacionados con la energía 2009/125/CE

Masinad 2006/42/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2004/108/EÜ ; 
Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE δηλώνει ότι τα προϊόντα που ορίζονται στην παρούσα ευρωπαϊκά 
δήλωση είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω οδηγιών και τις 
εθνικές νομοθεσίες στις οποίες έχει μεταφερθεί:

Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2004/108/EB ; 
Tilskipun varðandi vörur tengdar orkunotkun 2009/125/EB

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE ; 
Prodotti connessi all’energia 2009/125/CE

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2004/108/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu 
potrošnje energije 2009/125/EZ

Gépek 2006/42/EK ; Elektromágneses összeférhetőségre 2004/108/EK ; 
Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljedećim prihvaćenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következő európai irányelvek előírásainak, valamint 
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin 
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i 
gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus 
leis na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:

WILO SE  lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í 
samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :



(MT) - Malti (NL) - Nederlands
DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

kif ukoll man-normi Ewropej armoniżżati li jsegwu imsemmija fil-paġna 
preċedenti.

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.

(NO) - Norsk (PL) - Polski
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side. oraz z nastepującymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi 
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Română
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

şi, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedentă.

(RU) - русский язык (SK) - Slovenčina
Декларация о соответствии Европейским нормам ES VYHLÁSENIE O ZHODE

и гармонизированным европейским стандартам, упомянутым на 
предыдущей странице.

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

(SL) - Slovenščina (SV) - Svenska
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani. Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

(TR) - Türkçe
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

ve önceki sayfada belirtilen uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına.

F_GQ_013-16

Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2004/108/KE ; 
Prodotti relatati mal-enerġija 2009/125/KE

EG–Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 
2004/108/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z določili 
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih 
vsebujejo:

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin aşağıdaki Avrupa yönetmeliklerine 
ve ulusal kanunlara uygun olduğunu beyan etmektedir:

Директива ЕС по машинному оборудованию 2006/42/ЕС ; Директива ЕС 
по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС ; Директива о 
продукции, связанной с энергопотреблением 2009/125/ЕС

Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2004/108/EG ; 
Energiegerelateerde producten 2009/125/EG

WILO SE jiddikjara li l-prodotti speċifikati f’din id-dikjarazzjoni huma 
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-leġislazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom:

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen 
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de 
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar 
med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

WILO SE oświadcza, że produkty wymienione w niniejszej deklaracji są 
zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw europejskich i 
transponującymi je przepisami prawa krajowego:

Strojových zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2004/108/ES ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE ; 
Produktów związanych z energią 2009/125/WE

WILO SE заявляет, что продукты, перечисленные в данной декларации  
о соответствии,  отвечают следующим европейским директивам и 
национальным предписаниям:

WILO SE čestne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto 
deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :

WILO SE declară că produsele citate în prezenta declaraţie sunt conforme cu 
dispoziţiile directivelor europene următoare şi cu legislaţiile naţionale care le 
transpun :

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE ; 
Produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE

Maşini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetică 2004/108/CE ; 
Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

Makine Yönetmeliği  2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 
2004/108/AT ; Eko Tasarım Yönetmeliği 2009/125/AT

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg 
överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och 
nationella lagstiftningar som inför dem:

Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2004/108/ES ; 
Izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG ; 
Energirelaterade produkter 2009/125/EG



Wilo – International (Subsidiaries)

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

Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
chris.dayton@wilo.com.au

Austria 
WILO Pumpen  
Österreich GmbH 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
office@wilo.at

Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1014 Baku 
T +994 12 5962372 
info@wilo.az

Belarus 
WILO Bel OOO 
220035 Minsk 
T +375 17 2535363 
wilo@wilo.by

Belgium 
WILO SA/NV 
1083Ganshoren 
T +32 2 4823333 
info@wilo.be

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

Brazil 
WILO Brasil Ltda 
Jundiaí – São Paulo – Brasil  
ZIPCode:13.213-105 
T +55 11 2923 (WILO) 
       9456 
wilo@wilo-brasil.com.br

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

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

Croatia 
WiloHrvatskad.o.o. 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic 
WILOCS,s.r.o. 
25101Cestlice 
T +420 234 098711 
info@wilo.cz

Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 
wilo@wilo.dk

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
info@wilo.ee

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
wilo@wilo.fi

France 
WILOS.A.S. 
78390Boisd‘Arcy 
T +33 1 30050930 
info@wilo.fr

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

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

Hungary 
WILOMagyarországKft 
2045Törökbálint 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
wilo@wilo.hu

India 
WILOIndiaMatherand
PlattPumpsLtd. 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
services@matherplatt.com

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

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

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

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

Korea 
WILOPumpsLtd. 
618-220Gangseo,Busan 
T +82 51 950 8000 
wilo@wilo.co.kr

Latvia 
WILOBalticSIA 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
info@wilo.lv

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
Jdeideh12022030 
Lebanon 
T +961 1 888910 
info@wilo.com.lb

Lithuania 
WILOLietuvaUAB 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
mail@wilo.lt

Morocco 
WILO MAROC SARL 
20600 CASABLANCA 
T + 212 (0) 5 22 66 09 
24/28 
contact@wilo.ma

The Netherlands 
WILONederlandb.v. 
1551NAWestzaan 
T +31 88 9456 000 
info@wilo.nl

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

Poland 
WILOPolskaSp.z.o.o. 
05-506Lesznowola 
T +48 22 7026161 
wilo@wilo.pl

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

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

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

Saudi Arabia 
WILOME-Riyadh 
Riyadh11465 
T +966 1 4624430 
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro 
WILOBeogradd.o.o. 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
office@wilo.rs

Slovakia 
WILOCSs.r.o.,org.Zložka 
83106Bratislava 
T +421 2 33014511 
info@wilo.sk

Slovenia 
WILOAdriaticd.o.o. 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
wilo.adriatic@wilo.si

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

Spain 
WILOIbéricaS.A. 
28806AlcaládeHenares
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
wilo.iberica@wilo.es

Sweden 
WILOSverigeAB 
35246 Växjö 
T +46 470 727600 
wilo@wilo.se

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

Taiwan 
WILOTaiwanCompanyLtd. 
SanchongDist.,NewTaipei
City 24159 
T +886 2 2999 8676  
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
San.veTic.A.S¸. 
34956İstanbul 
T +90 216 2509400 
wilo@wilo.com.tr

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

United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
JebelAliFreeZone–South 
PO Box 262720 Dubai  
T +971 4 880 91 77 
info@wilo.ae

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
info@wilo-usa.com

Vietnam 
WILOVietnamCoLtd. 
HoChiMinhCity,Vietnam 
T +84 8 38109975 
nkminh@wilo.vn
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Pioneering for You

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




