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Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας1 Γενικά

Συνοπτικά γι' αυτό το εγχειρίδιο
Το πρωτότυπο των οδηγιών λειτουργίας είναι στη γερμανική 
γλώσσα. Όλες οι άλλες γλώσσες αυτών των οδηγιών είναι μετά-
φραση του πρωτοτύπου.
Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αποτελούν αναπό-
σπαστο τμήμα του προϊόντος. Πρέπει να είναι πάντα διαθέσι-
μες κοντά στο μηχάνημα. Η ακριβής τήρηση αυτών των οδηγιών 
είναι προϋπόθεση για τη σωστή χρήση του μηχανήματος σύμ-
φωνα με τις προδιαγραφές καθώς και για το σωστό χειρισμό του.
Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αντιστοιχούν στον τύπο 
του μηχανήματος και ανταποκρίνονται στους ισχύοντες κανονι-
σμούς ασφαλείας κατά το χρόνο έκδοσής τους.
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ:
Ένα αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ αποτελεί αναπό
σπαστο τμήμα των οδηγιών λειτουργίας.
Σε περίπτωση τροποποίησης των εκεί αναφερόμενων εξαρτημά
των χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την εταιρεία μας ή σε 
περίπτωση μη τήρησης των επεξηγήσεων στις οδηγίες λειτουρ
γίας σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος και του προσωπικού, 
η δήλωση αυτή χάνει την εγκυρότητά της.

2 Ασφάλεια

Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν βασικές υποδείξεις, οι 
οποίες πρέπει να τηρούνται κατά την τοποθέτηση, τη λειτουρ-
γία και τη συντήρηση. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να διαβάζονται όχι 
μόνο από τον εγκαταστάτη πριν από τη συναρμολόγηση και την 
έναρξη χρήσης, αλλά και από το υπεύθυνο προσωπικό για το 
χειρισμό του μηχανήματος και από το χρήστη.
Δεν πρέπει να τηρούνται μόνο οι γενικές υποδείξεις ασφαλείας 
αυτής της ενότητας, αλλά και οι ειδικές υποδείξεις ασφαλείας με 
τα σύμβολα που περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες.
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2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας

Σύμβολα:
Γενικό σύμβολο κινδύνου

Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση

ΕΠΙΣΉΜΑΝΣΗ

Λέξεις επισήμανσης:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση.
Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς 
τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ο χρήστης μπορεί να υποστεί (σοβαρούς) τραυματισμούς. Το 
σύμβολο «Προειδοποίηση» σημαίνει ότι υπάρχει η πιθανό-
τητα πρόκλησης (σοβαρών) τραυματισμών, αν δεν ληφθεί 
υπόψη αυτή η υπόδειξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο μηχάνημα ή την 
εγκατάσταση. Η επισήμανση «Προσοχή» αφορά πιθανές 
ζημιές λόγω μη τήρησης των υποδείξεων.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Μια χρήσιμη υπόδειξη για τη χρήση του προϊόντος. 
Εφιστά επίσης την προσοχή του χρήστη σε πιθανές δυσκολίες.

Υποδείξεις που αναγράφονται πάνω στο προϊόν, όπως π.χ.
• σημάνσεις για σημεία σύνδεσης,
• πινακίδες τύπου,
• προειδοποιητικά αυτοκόλλητα,
πρέπει τα τηρούνται οπωσδήποτε υπόψη και να διατηρούνται 
ευανάγνωστα.
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2.2 Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες συναρμολόγησης και 
συντήρησης
Πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας που περιέχονται σε 
αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, οι ισχύοντες εθνικοί κανονισμοί για 
την προστασία από ατυχήματα, όπως και οι τυχόν εσωτερικοί 
κανονισμοί εργασίας, λειτουργίας και ασφαλείας από πλευράς 
χρήστη.
Ο χρήστης πρέπει να φροντίζει ώστε όλες οι εργασίες συναρ-
μολόγησης και συντήρησης να πραγματοποιούνται από εξου-
σιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο έχει ενη-
μερωθεί επαρκώς μελετώντας τις οδηγίες λειτουργίας.

Για όλες τις εργασίες στον ηλεκτρονικό πίνακα και στην 
αντλία ή την εγκατάσταση πρέπει οπώσδηποτε να τηρούνται 
οι υποδείξεις ασφαλείας του εγχειριδίου εγκατάστασης και 
λειτουργίας της αντλίας!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Οι εργασίες στη συσκευή ή την εγκατάσταση πρέπει να 
πραγματοποιούνται μόνον όταν αυτές είναι απενεργοποιη
μένες και ασφαλείς από επανενεργοποίηση. 
Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να 
γίνεται η επανεγκατάσταση και η επανενεργοποίηση όλων 
των διατάξεων ασφαλείας και προστασίας.

2.3 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και αυθαίρετη κατασκευή 
ανταλλακτικών
Οι αυθαίρετες τροποποιήσεις και η αυθαίρετη κατασκευή ανταλ
λακτικών θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του προϊόντος και του 
προσωπικού και ακυρώνουν τις δηλώσεις από μέρους του κατα
σκευαστή σχετικά με την ασφάλεια. Οι τροποποιήσεις στο μηχά-
νημα επιτρέπονται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον κατασκευαστή. 
Τα γνήσια ανταλλακτικά και τα παρελκόμενα με έγκριση από τον 
κατασκευαστή εξασφαλίζουν την πλήρη ασφάλεια λειτουργίας. Η 
χρήση εξαρτημάτων άλλης προέλευσης απαλλάσσει τον κατα-
σκευαστή από τις ευθύνες σχετικά με ενδεχόμενες συνέπειες.
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3 Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση
Μόλις παραλάβετε το προϊόν, ελέγξτε το αμέσως για τυχόν 
ζημιές λόγω της μεταφοράς. Εάν διαπιστωθούν ζημιές, ξεκινή-
στε τις απαιτούμενες διαδικασίες κατά της μεταφορικής εται-
ρείας εντός των αντίστοιχων προθεσμιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών!
Από τον εσφαλμένο τρόπο μεταφοράς και προσωρινής απο
θήκευσης μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές στο προϊόν.

• Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από υγρασία και από 
μηχανικές φθορές όπως κτυπήματα.

• Δεν επιτρέπεται να εκτίθεται σε θερμοκρασίες εκτός της 
περιοχής των -10 °C μέχρι +40 °C.

4 Προβλεπόμενη χρήση
Επίτοιχη συσκευή για ηλεκτρική σύνδεση μονοφασικών και 
τριφασικών αντλιών με ενσωματωμένες επαφές προστασίας 
στην περιέλιξη (WSK) για επιτήρηση της θερμοκρασίας της 
περιέλιξης (πλήρης προστασία κινητήρα). Αυτόματη επανεκκί-
νηση της αντλίας μετά από διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος 
και αυτόματη επιβεβαίωση βλάβης μόλις κρυώσει ο κινητήρας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάτου!
Ο ηλεκτρονικός πίνακας δεν διαθέτει αντιεκρηκτική προ
στασία και δεν επιτρέπεται να λειτουργεί σε περιοχές με 
επικινδυνότητα έκρηξης.
Η εγκατάσταση του ηλεκτρονικού πίνακα πρέπει να γίνεται 
πάντοτε εκτός των περιοχών με επικινδυνότητα έκρηξης!

Στην προβλεπόμενη χρήση συμπεριλαμβάνεται επίσης και η 
τήρηση αυτών των οδηγιών λειτουργίας.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν από τις αναφερόμενες θεω
ρείται ως μη προβλεπόμενη.
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5 Στοιχεία σχετικά με το προϊόν
5.1 Κωδικός τύπου 

5.3 Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης
• Κουτί συνδέσεων κομπλέ
• 4x M20 στυπιοθλίπτες καλωδίων
• Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

5.4 Παρελκόμενα
Τα παρελκόμενα πρέπει να παραγγέλνονται ξεχωριστά:

• SK 601
Για τη λεπτομερή λίστα ανατρέξτε στον κατάλογο

602 622N
SK = Κουτί συνδέσεων
602N/622N = Τύπος συσκευής

5.2 Tεχνικά στοιχεία

Τάση λειτουργίας 1~230 V (L, N, PE)
3~400 V (L1, L2, L3, N, PE) 

Συχνότητα 50/60 Hz
Βαθμός προστασίας IP55
Ισχύς μεταγωγής AC-3 1~230 V, 1 kW 

3~400 V, 3 kW
3~230 V, 1,5 kW

Απώλειες ισχύος SK 602N 1,93 W
Απώλειες ισχύος SK 622N 2,4 W
Ισχύς μεταγωγής SSM (μόνο SK 622N) Max. 250 V/1 A/150 VA
Ισχύς μεταγωγής SBM (μονο SK 622N) Max. 250 V/1 A/150 VA
Περιοχή θερμοκρασίας –10 °C μέχρι +40 °C
Περίβλημα Πολυκαρβονικό/πολιαμίδιο, RAL 7035

4x προχαραγμένα σημεία για M20
Διαστάσεις περιβλήματος (Π x Υ x Β) 130 x 130 x 110 mm (SK 602N)

130 x 130 x 115 mm (SK 622N)
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6 Περιγραφή και λειτουργία

6.1 Περιγραφή των κουτιών σύνδεσης

SK 602N
Περιέχονται ρελέ διέγερσης πλήρους προστασίας κινητήρα, 
γενικός διακόπτης με ενσωματωμένη λυχνία ένδειξης λει-
τουργίας, (σχ. 1, αρ. 1), ακροδέκτες για εξωτερική, χωρίς 
δυναμικό ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και ράγα σύνδεσης 
ακροδεκτών (σχ. 5).

SK 622N
όπως το SK 602N, ωστόσο επιπλέον με επαφές χωρίς δυνα-
μικό για εξωτερική ένδειξη λειτουργίας (SBM) και βλάβης 
(SSM), βλ. σχ. 6, καθώς και λυχνία βλαβών (σχ. 2, αρ. 2).

Προστασία κινητήρα
Η επιλογή της κατάλληλης προστασίας κινητήρα είναι αποφα-
σιστικής σημασίας για τη διάρκεια ζωής και την ασφάλεια λει-
τουργίας του κυκλοφορητή. Οι διακόπτες προστασίας κινη-
τήρα δεν είναι πλέον κατάλληλοι για τους κυκλοφορητές 
μεταβαλλόμενων στροφών, επειδή οι κινητήρες τους υπόκει-
νται σε διαφορετικό ονομαστικό ρεύμα στις διάφορες βαθμί-
δες λειτουργίας και απαιτούν κάθε φορά διαφορετικές ασφά-
λειες.
Στις αντλίες Wilo η ασφάλεια του κινητήρα εξασφαλίζεται με τα 
ακόλουθα μέτρα:

• Κινητήρες ανθεκτικοί σε ρεύμα εμπλοκής: Δεν απαιτείται 
προστασία κινητήρα.
Αυτοί οι κινητήρες είναι κατασκευασμένοι με τέτοιον τρόπο, 
ώστε τόσο σε περίπτωση υπερβολικού φορτίου ρεύματος, όσο 
και σε περίπτωση μπλοκαρίσματος, το ρεύμα που περνάει 
μέσω της περιέλιξης να μην προκαλεί ζημιά. Αυτό ισχύει τόσο 
για τους μονοφασικούς, όσο και για τους τριφασικούς κινητή-
ρες και εξαρτάται από την ονομαστική ισχύ του κινητήρα
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• Αντλίες με πλήρη προστασία κινητήρα και συσκευές διέγερ
σης Wilo SK 602N/622N ή συσκευές μεταγωγής/ρύθμισης 
Wilo. 
Υλοποίηση της πλήρους προστασίας κινητήρα μέσω προστασίας 
επαφής στην περιέλιξη (WSK) του κινητήρα. Αυτό ισχύει τόσο 
για τους μονοφασικούς, όσο και για τους τριφασικούς κινητήρες 
και εξαρτάται από την ονομαστική ισχύ του κινητήρα

6.2 Λειτουργία του κουτιού σύνδεσης
Το κουτί συνδέσεων SK 602N/SK 622N συνδέει μέσω ενός προ-
στατευτικού ρελέ (K1) την μονοφασική ή την τριφασική ηλε-
κτρική τροφοδοσία για τη συνδεδεμένη αντλία ανάλογα με τις 
επαφές WSK ή ανάλογα με την χειροκίνητη/εξωτερική οδήγηση.

6.2.1 Στοιχεία χειρισμού του ηλεκτρικού πίνακα
Διακόπτης αφής/ασφάλισης (σχ. 1 και 2, αρ. 1):

• OFF (χωρίς φως): Στην αντλία δεν υπάρχει τάση
• ΟN (ανάβει πράσινο): Στην αντλία υπάρχει τάση

6.2.2 Στοιχεία ένδειξης του ηλεκτρονικού πίνακα (μόνο σε 
SK 622N)
Κόκκινη λυχνία (σχ. 2, αρ. 2):

• OFF: Λειτουργία χωρίς προβλήματα
• ΟN: Σφάλμα WSK (διεγέρθηκε η επαφή προστασίας περιέλιξης)

7 Εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση
ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάτου!
Η λανθασμένη εγκατάσταση ή η λανθασμένη ηλεκτρική σύν
δεση μπορούν να οδηγήσουν σε θανάσιμους τραυματισμούς.

• Η εγκατάσταση και η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνονται 
μόνο από ειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς!

• Τηρείτε τους κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων
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7.1 Εγκατάσταση
Εγκαταστήστε τον ηλεκτρονικό πίνακα σε στεγνό μέρος, χωρίς 
κραδασμούς και προστατευμένο από παγετό.
Προστατεύστε το σημείο εγκατάστασης από την άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία.
Για τη στερέωση του ηλεκτρονικού πίνακα ανοίξτε το επάνω 
μέρος του περιβλήματος:

• Λύστε τις 4 βίδες στερέωσης του καλύμματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών!
Ο εσφαλμένος χειρισμός του ηλεκτρονικού πίνακα μπορεί 
να προκαλέσει υλικές ζημιές. 
Μην τρυπάτε τον τοίχο μέσα από το περίβλημα!

• Το περίβλημα και τα ηλεκτρονικά μέρη μπορούν να υπο
στούν ζημιά.

• Οι ζημιές στο περίβλημα (ραγίσματα) μπορούν να μειώσουν 
τη στεγανότητα.

• Για την στερέωση του ηλεκτρικού πίνακα στον τοίχο χρησιμοποιή
στε ούπα και βίδες. Διαστάσεις διάτρησης σύμφωνα με το σχ. 3a και 
3b, διάμετρος βίδας 4 mm, διάμετρος διάτρησης 6 mm.

Πριν από τη συναρμολόγηση του ηλεκτρονικού πίνακα, σπάστε 
τα προχαραγμένα σημεία από την πλευρά εισόδου και εξόδου 
των ηλεκτρικών καλωδίων για την τοποθέτηση των στυπιο-
θλιπτών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού!
Η λανθασμένη μεταχείριση του περιβλήματος μπορεί να 
συνεπάγεται τραυματισμούς.

• Κατά το σπάσιμο των προχαραγμένων σημείων του περιβλή
ματος να φοράτε προστατευτικά γυαλιά, επειδή μπορεί να 
παταχτούν κομματάκια.

• Κατά το σπάσιμο των προχαραγμένων σημείων του περιβλή
ματος να φοράτε προστατευτικά γάντια ώστε να προστατέ
ψετε τα χέρια σας από αιχμηρά σημεία.
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Για το άνοιγμα των προχαραγμένων σημείων χρειάζεστε ένα ίσιο 
κατσαβίδι πλάτους 5,5 mm, ένα σφυρί 300 g καθώς και λίμα.

Για το άνοιγμα των προχαραγμένων οπών βάλτε το κατσαβίδι 
κάθετα στη σημαδεμένη άκρη της εσωτερικής προχάραξης 
(σχ. 4a) και σπάστε το προχαραγμένο κομμάτι κτυπώντας ελα-
φρά με το σφυρί πάνω στο κεφάλι του κατσαβιδιού (σχ. 4b).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών!
Η λανθασμένη μεταχείριση του περιβλήματος μπορεί να 
συνεπάγεται υλικές ζημιές (σχ. 4c). 

• Οι ζημιές στο περίβλημα (ραγίσματα) μπορούν να μειώσουν 
τη στεγανότητα.

• Τα γρέζια στα σπασμένα σημεία μπορεί να εμποδίσουν την 
τοποθέτηση των στυπιοθλιπτών. Για ασφαλή τοποθέτηση 
λιμάρετε τα σπασμένα σημεία.

Τοποθετείστε τους παρεχόμενους στυπιοθλίπτες καλωδίων 
(M24) και στερεώστε τους στο περίβλημα.

7.2 Ηλεκτρική σύνδεση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάτου!
Σε περίπτωση λανθασμένης ηλεκτρικής σύνδεσης υφίσταται 
κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία.

• Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να ανατίθεται μόνο σε ηλε
κτρολόγους που έχουν εγκριθεί από την τοπική επιχείρηση 
ηλεκτρισμού και πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κατά 
τόπους ισχύοντες κανονισμούς.

• Λάβετε υπόψη τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 
των αντλιών και των πρόσθετων εξαρτημάτων!

• Πριν από κάθε εργασία να αποσυνδέετε την ηλεκτρική τρο
φοδοσία.

• Ελέγξτε εάν έχει διακοπεί η τάση σε όλες τις επαφές σύνδε
σης (ακόμη και στις χωρίς δυναμικό επαφές).
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών!
Η εσφαλμένη ηλεκτρική σύνδεση ενδέχεται να προξενήσει 
υλικές ζημιές. 

• Κατά την εφαρμογή εσφαλμένης τάσης ο κινητήρας ή ο ηλε
κτρονικός πίνακας μπορεί να πάθουν ζημιά!

• Η οδήγηση μέσω ρελέ Triac/ημιαγωγών δεν είναι εφικτή.

• Ο τύπος, το είδος ρεύματος και η τάση της ηλεκτρικής σύνδε-
σης πρέπει να ανταποκρίνονται στα στοιχεία της πινακίδας 
τύπου της αντλίας καθώς και στα στοιχεία της πινακίδας τύπου 
και των εγχειριδίων του ηλεκτρονικού πίνακα.

• Τοποθετήστε μια ασφάλεια στην πλευρά ηλεκτρικού δικτύου 
(μέχρι 10 A, αδρανή), καθώς και ένα διακόπτη προστασίας FI 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

• Για αύξηση της λειτουργικής ασφάλειας συνιστάται η χρήση 
μίας αυτόματης ασφάλειας με χαρακτηριστική καμπύλη K που 
αποσυνδέει όλους τους πόλους.

• Περάστε τα άκρα του καλωδίου της αντλίας μέσω των στυπιο
θλιπτών και των εισόδων καλωδίων και καλωδιώστε σύμφωνα 
με τη σήμανση που αναγράφεται στις συστοιχίες ακροδεκτών 
(σχ. 5 ή σχ. 6).

• Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να υλοποιείται μέσω ενός σταθε
ρού καλωδίου ηλεκτρικής τροφοδοσίας (3 x 1,5 mm2 ελάχιστη 
διατομή), το οποίο διαθέτει βυσματική σύνδεση ή διακόπτη 
όλων των πόλων με 3 mm ελάχιστο άνοιγμα επαφής.

• Για να διασφαλιστεί η προστασία έναντι σταγόνων νερού και 
να υπάρξει απαλλαγή από καταπονήσεις των στυπιοθλιπτών 
καλωδίων πρέπει να χρησιμοποιούνται καλώδια κατάλληλης 
εξωτερικής διαμέτρου και να βιδώνονται σφιχτά οι στυπιοθλί-
πτες. Εκτός αυτού, τα καλώδια κοντά στο ρακόρ πρέπει να 
λυγίζουν σχηματίζοντας ένα βρόχο εκροής για την απορροή 
του νερού που στάζει.

• Ο ηλεκτρονικός πίνακας πρέπει να γειώνεται σύμφωνα με τους 
κανονισμούς.
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• L1, (L2, L3), N,  : Τάση ηλεκτρικής σύνδεσης: 3~400 VAC/
1~230 VAC, 50/60 Hz, DIN IEC 60038, εναλλακτικά είναι εφικτή 
η ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ 2 φάσεων ενός τριφασικού 
δικτύου γειωμένου στο σημείο αστέρα και με τάση τριγώνου 
3~230 VAC, 50/60 Hz.

7.2.1 Μονοφασική ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V (L, N, PE)

Σύνδεση τάσης τροφοδοσίας:
• Ακροδέκτες 1 (K1), N και PE (X1)
Κάντε την σύνδεση της φάσης L1 στο προστατευτικό ρελέ (K1) 
στους ακροδέκτες 1 και N, PE στο μπλοκ (X1) σύμφωνα με το 
ηλεκτρικό σχέδιο (σχ. 5 και 6).

Σύνδεση αντλίας:
• Τάση: Ακροδέκτες 2 (K1), N και PE (X1)
• WSK: Ακροδέκτες 15, 10 (X1)
Η σύνδεση των αντλιών γίνεται κατευθείαν στο προστατευτικό 
ρελέ (K1) στους ακροδέκτες 2 και N, PE στο μπλοκ (X1) σύμ-
φωνα με το ηλεκτρικό σχέδιο (σχ. 5 και 6).
Συνδέστε την προστασία περιέλιξης WSK της αντλίας στο 
μπλοκ ακροδεκτών (X1) στους ακροδέκτες 10 και 15. Αν στην 
αντλία δεν υπάρχει προστασία WSK, ανάμεσα στους ακροδέ-
κτες 10 και 15 στο μπλοκ (X1) πρέπει να συνδεθεί ένα βραχυ-
κυκλωτήρας.

7.2.2 Τριφασική ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V (L1, L2, L3, N,PE)

Σύνδεση τάσης τροφοδοσίας:
• Ακροδέκτες 1, 3, 5 (K1), N και PE (X1)
Κάντε την σύνδεση των φάσεων L1, L2, L3 στο προστατευτικό 
ρελέ (K1) στους ακροδέκτες 1, 3, 5 και N, PE στο μπλοκ (X1) 
σύμφωνα με το ηλεκτρικό σχέδιο (σχ. 5 και 6).

Σύνδεση αντλίας:
• Τάση: Ακροδέκτες 2, 4, 6 (K1), N και PE (X1)
• WSK: Ακροδέκτες 15, 10 (X1)



Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας SK 602N/SK 622N  81

Ελληνικά

Η σύνδεση της αντλιας γίνεται κατευθείαν στο προστατευτικό 
ρελέ (K1) στους ακροδέκτες 2, 4, 6 και N, PE στο μπλοκ (X1) 
σύμφωνα με το ηλεκτρικό σχέδιο (σχ. 5 και 6).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Η λανθασμένη σύνδεση των φάσεων L1, L2, L3 
μπορεί να προκαλέσει λανθασμένη φορά περιστροφής της 
αντλίας. Πρέπει να τηρείτε το κεφάλαιο «Έλεγχος φοράς 
περιστροφής» των οδηγιών εγκατάστασης και λειτουργίας!

Συνδέστε την προστασία περιέλιξης WSK της αντλίας στο 
μπλοκ ακροδεκτών (X1) στους ακροδέκτες 10 και 15. Αν στην 
αντλία δεν υπάρχει προστασία WSK, ανάμεσα στους ακροδέ-
κτες 10 και 15 στο μπλοκ (X1) πρέπει να συνδεθεί ένα βραχυ-
κυκλωτήρας.

7.2.3 Διφασική ηλεκτρική σύνδεση 3~230 V (L1, L2, PE)/
(L2, L3, PE)/(L3, L1, PE) για μονοφασικές αντλίες 230 V

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών!
Η εσφαλμένη ηλεκτρική σύνδεση ενδέχεται να προξενήσει 
υλικές ζημιές. 

• Κατά την εφαρμογή εσφαλμένης τάσης ο κινητήρας ή ο ηλε
κτρονικός πίνακας μπορεί να πάθουν ζημιά!

• Αυτή η σύνδεση σε δύο φάσεις επιτρέπεται για αυτό το κουτί 
συνδέσεων και για μονοφασικές αντλίες μόνο όταν η τάση 
τριγώνου στο σύστημα τροφοδοσίας είναι 230 V.

Σύνδεση τάσης τροφοδοσίας:
• Ακροδέκτες 1 (K1), N και PE (X1)
Όταν η τάση τριγώνου στο σύστημα είναι 230 V
Συνδέστε μια από τις φάσεις L1/L2/L3 στο προστατευτικό ρελέ 
(K1) στον ακροδέκτη 1 και μια άλλη φάση L1/L2/L3 στον ακρο-
δέκτη N στο μπλοκ ακροδεκτών (X1) σύμφωνα με το ηλεκτρικό 
σχέδιο. Το PE συνδέεται στο PE του μπλοκ ακροδεκτών (X1).
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Σύνδεση αντλίας:
• Τάση: Ακροδέκτες 2 (K1), N και PE (X1)
• WSK: Ακροδέκτες 15, 10 (X1)
Η σύνδεση των αντλιών γίνεται κατευθείαν στο προστατευτικό 
ρελέ (K1) στους ακροδέκτες 2 και N, PE στο μπλοκ (X1) σύμ-
φωνα με το ηλεκτρικό σχέδιο (σχ. 5 και 6).
Συνδέστε την προστασία περιέλιξης WSK της αντλίας στο 
μπλοκ ακροδεκτών (X1) στους ακροδέκτες 10 και 15. Αν στην 
αντλία δεν υπάρχει προστασία WSK, ανάμεσα στους ακροδέ-
κτες 10 και 15 στο μπλοκ (X1) πρέπει να συνδεθεί ένα βραχυ-
κυκλωτήρας.

7.2.4 Επαφές σημάτων και ενδείξεων

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάτου!
Σε περίπτωση λανθασμένης ηλεκτρικής σύνδεσης υφίσταται 
κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία.
Εάν οι αγωγοί ηλεκτρικής τροφοδοσίας και SSM τοποθετη-
θούν μαζί σε ένα 5-κλωνο καλώδιο, ο αγωγός SSM δεν επι-
τρέπεται να λειτουργεί με χαμηλή τάση προστασίας, επειδή 
μπορούν να προκληθούν διαβιβάσεις τάσης.

Στο κουτί συνδέσεων SK 622N (σχ. 6) για εξωτερικό σήμα προς 
τον αυτοματισμό κτιρίου διατίθεται ένα συλλογικό σήμα βλά-
βης «SSM» ως ψυχρή, κανονικά κλειστή επαφή και ένα συλλο-
γικό σήμα λειτουργίας «SBM» ως ψυχρή επαφή.
SSM: Συνδέστε την επαφή συλλογικής βλάβης στους ακροδέ-
κτες 11 και 14 του ρελέ K2 (σχ. 6).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Αν στην αντλία υπάρχει ενσωματωμένη προστασία 
κινητήρα και αν οι ακροδέκτες WSK 10 και 15 στο μπλοκ X1 
είναι γεφυρωμένοι, το σήμα SSM εδώ δεν είναι διαθέσιμο!

SBM: Συνδέστε την επαφή συλλογικής λειτουργίας στους 
ακροδέκτες 13 και 14 του προστατευτικού ρελέ K1 (σχ. 6).
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7.2.5 Εξωτερική οδήγηση
Για εξωτερική οδήγηση του κουτιού συνδέσεων (π.χ. με τον 
χρονοδιακόπτη SK601N) πρέπει να αφαιρεθεί ο βραχυκυκλω-
τήρας από τους ακροδέκτες 1 και 2 του μπλοκ (X1). Η εξωτε-
ρική επαφή μεταγωγής πρέπει να συνδεθεί στους ακροδέκτες 
1 και 2. Εναλλακτικά προς το SK601N μπορεί επίσης να συνδε-
θεί ένας εξωτερικός διακόπτης με τον οποίο θα οδηγείται εξω-
τερικά ο δικόπτης φορτίου (K1) για την αντλία.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Η εξωτερική οδήγηση της αντλίας μέσω SK 601N ή 
μέσω ενός διακόπτη είναι εφικτή μόνο όταν στο SK 602N ή 
SK 622N είναι συνδεδεμένος ο πράσινος διακόπτης αφής.

8 Έναρξη χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμών και υλικών 
ζημιών! 
Η εσφαλμένη έναρξη χρήσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
τραυματισμούς και υλικές ζημιές.

• Οι εργασίες έναρξης χρήσης επιτρέπεται να εκτελούνται 
μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό! 

• Λάβετε υπόψη τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 
των αντλιών και των πρόσθετων εξαρτημάτων!

• Πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε οι υποδείξεις κινδύνου 
και προειδοποίησης στο κεφάλαιο 7!

• Πριν από την έναρξη χρήσης του ηλεκτρονικού πίνακα και 
της αντλίας ελέγξτε αν αυτά έχουν τοποθετηθεί και συνδεθεί 
σωστά.

Η έναρξη χρήσης της αντλίας γίνεται σύμφωνα με τις αντίστοι-
χες οδηγίες στα εγχειρίδια.
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8.1 Λειτουργία
Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της αντλίας γίνεται χει-
ροκίνητα με πάτημα του πράσινου διακόπτη αφής στην μπρο-
στινή πλευρά του ηλεκτρικού πίνακα SK 602N/SK 622N (σχ. 1 
και 2, αρ. 1) ή μέσω ψυχρής επαφής ή μέσω χρονοδιακόπτη. Η 
λειτουργία προβάλλεται με την πράσινη λυχνία ελέγχου στο 
διακόπτη αφής.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Η εξωτερική οδήγηση της αντλίας μέσω SK 601N ή 
μέσω ενός διακόπτη είναι εφικτή μόνο όταν στο SK 602N ή 
SK 622N είναι συνδεδεμένος ο πράσινος διακόπτης αφής.

Κατά την επαναφορά της ηλεκτρικής τροφοδοσίας μετά από 
διακοπή ρεύματος, ο κινητήρας ενεργοποιείται πάλι αυτόματα.
Στον ηλεκτρικό πίνακα SK 622N η διέγερση του ρελέ προστα-
σίας του κινητήρα προβάλλεται μέσω της κόκκινης λυχνίας 
βλάβης (σχ. 2, αρ. 2). Ο κινητήρας παραμένει απενεργοποιη-
μένος μέχρι να κρυώσει. Η αυτόματη επιβεβαίωση βλάβης της 
αντλίας γίνεται μόλις κρυώσει ο κινητήρας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Κατά την πρώτη έναρξη χρήσης του κουτιού συν-
δέσεων SK622N ανάβει για λίγο η κόκκινη λυχνία.
Αν το ρελέ προστασίας του κινητήρα διεγείρεται επανειλημ-
μένα, ο κινητήρας πρέπει να ελεγχθεί ηλεκτρικά και μηχανικά, 
ενδεχομένως ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 
της Wilo.
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Βλάβες, αίτια και αντιμετώπιση

Εάν η λειτουργική βλάβη δεν μπορεί να επιδιορθωθεί, απευ-
θυνθείτε σε ειδικά καταστήματα, στο τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών της Wilo ή στην αντιπροσωπεία.

Βλάβες Αίτια Αντιμετώπιση

Με ενεργοποιη-
μένη τροφοδοσία 
ρεύματος ο 
κυκλοφορητής δε 
λειτουργεί.

(Στο SK 622N δεν 
ανάβει η κόκκινη 
λυχνία)

Ο πράσινος πρεσοστά-
της στο SK 602N/
SK 622N είναι απενερ-
γοποιημένος

Ενεργοποιήστε τον 
πράσινο πρεσοστάτη 
(σχ. 1 και 2, αρ. 1)

Το εξωτερικό σύστημα 
ελέγχου (π.χ. SK 601N) 
είναι συνδεδεμένο, αλλά 
όμως απενεργοποιη
μένο.

Ενεργοποιήστε το εξω-
τερικό σύστημα ελέγχου 
(π.χ. SK 601N).

Δεν υπάρχει βραχυκυ-
κλωτήρας μεταξύ των 
ακροδεκτών 1 και 2 στο 
μπλοκ X1. 

Βάλτε το βραχυκυκλω-
τήρα ανάμεσα στους 
ακροδέκτες 1 και 2 στο 
μπολοκ X1.

Με ενεργοποιη-
μένη τροφοδοσία 
ρεύματος ο 
κυκλοφορητής δε 
λειτουργεί.

(Στο SK 622N
ανάβει η κόκκινη 
λυχνία)

Η επαφή WSK της 
αντλίας δεν έχει συνδε-
θεί στους ακροδέκτες 10 
και 15.

Συνδέσετε το 
WSK στους ακροδέκτες 
10 και 15.

Διεγέρθηκαν οι επαφές 
WSK της αντλίας ή είναι 
χαλασμένες.

Μετά την ψύξη του κινη-
τήρα η αντλία ξεκινά 
από μόνη της.

Σε αντλίες χωρίς WSK οι 
επαφές15 και 10 δεν 
είναι βραχυκυκλωμένες 
στο μπλοκ X1.

Βραχυκυκλώστε τις 
επαφές 15 και 10 στο 
μπλοκ X1.
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9 Ανταλλακτικά

Η παραγγελία ανταλλακτικών γίνεται μέσω των ειδικών κατα
στημάτων και μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της 
Wilo.
Για να αποφεύγονται οι διευκρινίσεις και τα λάθη πρέπει σε 
κάθε παραγγελία να αναφέρονται όλα τα στοιχεία της πινακίδας 
τύπου.

10 Απόρριψη

Με την απόρριψη του προϊόντος αυτού σύμφωνα με τους 
κανονισμούς και με την κατάλληλη ανακύκλωσή του αποφεύ-
γονται ζημιές στο φυσικό περιβάλλον και κίνδυνοι για την 
υγεία.
1. Για την απόρριψη του προϊόντος ή κάποιων εξαρτημάτων 

του απευθυνθείτε στους δημόσιους ή τους ιδιωτικούς 
φορείς ανακύκλωσης απορριμμάτων.

2. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρ-
ριψη θα βρείτε στις δημοτικές αρχές, στις αρμόδιες κρατι-
κές υπηρεσίες, ή εκεί όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Ο ηλεκτρονικός πίνακας δεν αποτελεί οικιακό 
απόρριμμα!

Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών! 



 

 D EG - Konformitätserklärung  
 GB EC – Declaration of conformity  
 F Déclaration de conformité CE  

(gemäß 2004/108/EG Anhang IV,2 und 2006/95/EG Anhang III,B, 
according 2004/108/EC annex IV,2 and 2006/95/EC annex III,B, 

conforme 2004/108/CE appendice IV,2 et 2006/95/CE l’annexe III B) 
 
 
 
Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : SK602N 
Herewith, we declare that this product: SK622N 
Par le présent, nous déclarons que le type pompes de la série:  
 
 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: 
in its delivered state complies with the following relevant provisions: 
est conforme aux dispositions suivants dont il relève: 
 
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG 
Electromagnetic compatibility - directive  
Directive compatibilité électromagnétique  
 
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 
Low voltage directive  
Directive basse-tension  
 
und entsprechender nationaler Gesetzgebung.  
and with the relevant national legislation.  
et aux législations nationales les transposant.  
 
 
 
 
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 60204-1 
Applied harmonized standards, in particular: EN 60439-1+A1 
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NL IT
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità 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:

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG
EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG Direttiva bassa tensione 2006/95/EG
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare:
zie vorige pagina vedi pagina precedente

ES PT
Declaración de conformidad CE Declaração de Conformidade CE
Por la presente declaramos la conformidad del producto en su 
estado de suministro con las disposiciones pertinentes 
siguientes:

Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado 
original, está conforme os seguintes requisitos:

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG

Directiva sobre equipos de baja tensión 2006/95/EG Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG
normas armonizadas adoptadas, especialmente: normas harmonizadas aplicadas, especialmente:
véase página anterior ver página anterior

SV NO
CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring
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:

EG�Elektromagnetisk kompatibilitet � riktlinje 2004/108/EG EG�EMV�Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
EG�Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG EG�Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG
tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig:
se föregående sida se forrige side

FI DA
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder 
asiaankuuluvia määräyksiä: følgende relevante bestemmelser:
Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG Lavvolts-direktiv 2006/95/EG
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt:
katso edellinen sivu. se forrige side

HU CS
EK-megfelel�ségi nyilatkozat Prohlá�ení o shod� ES
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi 
irányelveknek:

Prohla�ujeme tímto, �e tento agregát v�dodaném provedení 
odpovídá následujícím p�íslu�ným ustanovením:

Elektromágneses összeférhet�ség irányelv: 2004/108/EK Sm�rnice o elektromagnetické kompatibilit� 2004/108/ES
Kisfeszültségü berendezések irányelv: 2006/95/EK Sm�rnice pro nízké nap�tí 2006/95/ES
alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: pou�ité harmoniza�ní normy, zejména:
lásd az el�z� oldalt viz p�edchozí strana

PL RU
Deklaracja Zgodno�ci WE ��	
����� � ������������ ��������	�� ������
Niniejszym deklarujemy z pe	n
 odpowiedzialno�ci
, �e 
dostarczony wyrób jest zgodny z nastpuj
cymi dokumentami:

��������� ���������� ��������, ��� ����!" �#$�#�� � �#� 
�%&��� '������� ������������� �����(��� ��$������!� 
����������:

dyrektyw� dot. kompatybilno�ci elektromagnetycznej �
�	������������ ������������ 2004/108/EG 
dyrektyw� niskonapi�ciow� 2006/95/WE ����	���! �� ��"	���
������ �����#���$ 2006/95/EG
stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno�ci: )�'��*����!� ��#��������!� ������$�! � ��$�!, � ���������:

patrz poprzednia strona ��. '$��!����( ��$���+�



EL TR
%&'()* )+,,37;()*< =*< >> CE Uygunluk Teyid Belgesi
-/789;<=> ?@A @; BD;F?9 G<@? J� G<@L @/9 MG@OJ@GJ/ 
BGDOQ;J/R AMG9;B;A>S @AR GM?7;<T>R QAG@OU>AR :

Bu cihazXn teslim edildiYi Zekliyle aZaYXdaki standartlara uygun 
olduYunu teyid ederiz:

?'@J=7Q,XY[*=\J& )+,]X=3=*=X E^-2004/108/E^ Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
_`*Y{X |X,*'&< =})*< E^�2006/95/E^ Alçak gerilim yönetmeli~i 2006/95/EG
[9GD=;9AJ=\9G ]D/JA=;B;A;^=>9G BD?@<BG, AQAGS@>DG: kXsmen kullanXlan standartlar için: 
_7\B> BD;/`;^=>9/ J>7SQG bkz. bir önceki sayfa

RO ET
EC-Declara�ie de conformitate EÜ vastavusdeklaratsioon
Prin prezenta declarxm cx acest produs aZa cum este livrat, 
corespunde cu urmxtoarele prevederi aplicabile:

Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele 
asjakohastele direktiividele:

Compatibilitatea electromagnetic� � directiva 2004/108/EG Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
Directiva privind tensiunea joas� 2006/95/EG Madalpinge direktiiv 2006/95/EÜ
standarde armonizate aplicate, îndeosebi: kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:
vezi pagina precedentx vt eelmist lk

LV LT
EC - atbilst�bas deklar�cija EB atitikties deklaracija
Ar �o m}s apliecin~m, ka �is izstr~d~jums atbilst sekojo�iem 
noteikumiem:

�iuo pa�ymima, kad �is gaminys atitinka �ias normas ir 
direktyvas:

Elektromagn�tisk�s savietojam�bas direkt�va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv� 2004/108/EB
Zemsprieguma direkt�va 2006/95/EK �emos �tampos direktyv� 2006/95/EB
piem}roti harmoniz}ti standarti, tai skait~: pritaikytus vieningus standartus, o b�tent:
skat�t iepriek�}jo lappusi �r. ankstesniame puslapyje

SK SL
ES vyhlásenie o zhode ES � izjava o skladnosti
Týmto vyhlasujeme, �e kon�trukcie tejto kon�truk�nej série v 
dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslu�ným 
ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo 
slede�im zadevnim dolo�ilom:

ustanoveniam:
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES
Nízkonapä�ové zariadenia - smernica 2006/95/ES Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES
pou�ívané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:
pozri predchádzajúcu stranu glejte prej�njo stran

BG MT
E�-��	
����� "� ������������ Dikjarazzjoni ta� konformità KE
�����$�$���, �� '$�����&� ��#���$� �� �������� 
����������:

B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispo�izzjonijiet relevanti li �ejjin:

E
�	����������� ����������� � ����	���� 2004/108/E� Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
����	���� ���	� �����#���� 2006/95/E� Vulta�� baxx - Direttiva 2006/95/KE
��$������$��� ������$��: kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari: 
��. '$������ ��$���+� ara l-pa�na ta' qabel

HR SR
EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o uskla�enosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu�enoj 
izvedbi odgovaraju sljede�im va�e�im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu�enoj 
verziji odgovaraju slede�im va�e�im propisima:

Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ Direktivi za niski napon 2006/95/EZ
primijenjene harmonizirane norme, posebno: primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: 
vidjeti prethodnu stranicu vidi prethodnu stranu

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany



Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
���������������� 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T+ 54 11 4361 5929 
���� ¡�¢£¡���¤�£���

Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
¤§��¡�¨�©��� ª�¢��¤�£��«

Austria 
WILO Pumpen  
¬¡������¤§�£®¯ 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
����¤� ª�¢����

Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1014 Baku 
T +994 12 5962372 
���� ª�¢���°

Belarus 
WILO Bel OOO 
220035 Minsk 
T +375 17 2535363 
ª�¢� ª�¢��®©

Belgium 
WILO SA/NV 
²³´µ���¡§���� 
T +32 2 4823333 
���� ª�¢��®�

Bulgaria 
·¸¹º�»«¢������¹�¨� 
1125 Sofia  
T +359 2 9701970 
���� ª�¢��®�

Brazil 
WILO Brasil Ltda 
Jundiaí – São Paulo – Brasil   
¾¸¿�À�¨�Á�²µ�Â²µÃ²³Ä 
T + 55 11 2923 (WILO) 9456 
ª�¢� ª�¢�Ã®��¡�¢�¤�£�®�

Canada 
·¸¹º�À���¨��¸�¤�� 
Calgary, Alberta T2A 5L4 
T +1 403 2769456 
®�¢¢�¢�ª� ª�¢�Ã���¤�£

China 
·¸¹º�À§����¹�¨� 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
ª�¢�®Å ª�¢��¤�£�¤�

Croatia 
·�¢��¯�Æ��¡Ç��¨����� 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
ª�¢�Ã§�Æ��¡Ç� ª�¢��§�

Czech Republic 
·¸¹º�À�È�¡����� 
ÂÄ²³²�À�¡�¢�¤� 
T +420 234 098711 
���� ª�¢��¤°

Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 
ª�¢� ª�¢��¨Ç

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
���� ª�¢����

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
ª�¢� ª�¢����

France 
·¸¹º������� 
Ì´µÍ³�»��¡�¨Î��¤© 
T +33 1 30050930 
���� ª�¢����

Great Britain 
·¸¹º�ÏÐ�Ñ�Ò�¹�¨� 
Burton Upon Trent 
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
¡�¢�¡ ª�¢��¤��«Ç

Greece 
·¸¹º�¯�¢¢�¡�� 
14569 Anixi (Attika) 
T +302 10 6248300 
ª�¢������ ª�¢����

Hungary 
·¸¹º�Õ��©����¡°Ö��Ñ�� 
Â³×Ä�ØÙ�ÙÇ®Ö¢���� 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
ª�¢� ª�¢��§«

India 
·¸¹º�¸�¨���Õ��§�����¨�¿¢����
¿«£Ú¡�¹�¨� 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
¡��Æ�¤�¡ £��§��Ú¢����¤�£

Indonesia 
WILO Pumps Indonesia 
Jakarta Selatan 12140 
T +62 21 7247676 
¤����ª�¢� ¤®�������¨

Ireland 
WILO Ireland 
¹�£���¤Ç 
T +353 61 227566 
¡�¢�¡ ª�¢����

Italy 
·¸¹º�¸��¢���¡���¢� 
Â³³Û´�¿�¡¤§�����»����£���
 (Milano) 
T +39 25538351 
ª�¢�����¢�� ª�¢����

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
���� ª�¢��Ç°

Korea 
·¸¹º�¿«£Ú¡�¹�¨�� 
Û²´ÃÂÂ³����¡��È�»«¡�� 
T +82 51 950 8000 
ª�¢� ª�¢��¤��Ç�

Latvia 
·¸¹º�»�¢��¤��¸� 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
���� ª�¢��¢Æ

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
Þ¨��¨�§�²Â³Â�Â³µ³�
Lebanon 
T +961 1 888910 
���� ª�¢��¤�£�¢®

Lithuania 
·¸¹º�¹���«Æ��Ð�» 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
£��¢ ª�¢��¢��

Morocco 
WILO MAROC SARL 
20600 CASABLANCA 
T + 212 (0) 5 22 66 09 
24/28 
¤����¤� ª�¢��£�

The Netherlands 
·¸¹º�ß�¨��¢��¨�®�Æ� 
²ÄÄ²�ß��·�¡�°��� 
T +31 88 9456 000 
���� ª�¢���¢

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
ª�¢� ª�¢����

Poland 
·¸¹º�¿�¢¡Ç���Ú��°����� 
³ÄÃÄ³Û�¹�¡°��ª�¢� 
T +48 22 7026161 
ª�¢� ª�¢��Ú¢

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson 
¿���«��¢�¹¨�� 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
®�£®�¡ ª�¢��Ú�

Romania 
·¸¹º�à�£�����¡���¢� 
³ÌÌ³×³�À�£��À§��Å���
Þ«¨��¸¢��Æ 
T +40 21 3170164 
ª�¢� ª�¢����

Russia 
WILO Rus ooo 
²ÂµÄÍÂ�Õ�¡¤�ª 
T +7 495 7810690 
ª�¢� ª�¢���«

Saudi Arabia 
·¸¹º�Õâ�Ã�à�©�¨§ 
à�©�¨§�²²×ÛÄ 
T +966 1 4624430 
ª¡§�«¢� ª��������¨�¤�£

Serbia and Montenegro 
·¸¹º�»�����¨�¨����� 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
����¤� ª�¢���¡

Slovakia 
·¸¹º�À��¡�����È������¾¢�èÇ� 
´µ²³Û�»����¡¢�Æ� 
T +421 2 33014511 
���� ª�¢��¡Ç

Slovenia 
·¸¹º��¨�����¤�¨����� 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
ª�¢���¨�����¤ ª�¢��¡�

South Africa 
��¢£¡�����«�§�����¤� 
²Û²³�â¨��Æ�¢� 
T +27 11 6082780 
����¢�¤����¢�«¡  
¡�¢£¡���¤��°�

Spain 
·¸¹º�¸®ê��¤������ 
Â´´³Û��¢¤�¢Ö�¨��¯�����¡�
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
ª�¢���®���¤� ª�¢���¡

Sweden 
·¸¹º��Æ�������» 
35246 Växjö 
T +46 470 727600 
ª�¢� ª�¢��¡�

Switzerland 
âÕ»�¿«£Ú���� 
×µ²³�à§�����¢¨�� 
T +41 61 83680-20 
���� �£®ÃÚ«£Ú���¤§

Taiwan 
·¸¹º�Ø��ª���À�£Ú��©�¹�¨� 
���¤§����ë�¡��È�ß�ª�Ø��Ú���
City 24159 
T +886 2 2999 8676  
��¢¡���ª« ª�¢��¤�£��ª

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
�����Æ��Ø�¤�����ì� 
µ×ÍÄÛ�ï¡���®«¢ 
T +90 216 2509400 
ª�¢� ª�¢��¤�£���

Ukraina 
·¸¹º�ÐÇ����������ª� 
³²³µµ�Ñ��ª 
T +38 044 2011870 
ª�¢� ª�¢��«�

United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
Þ�®�¢��¢��ñ����¾���ò��«�§ 
PO Box 262720 Dubai  
T +971 4 880 91 77 
���� ª�¢����

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
���� ª�¢�Ã«¡��¤�£

Vietnam 
·¸¹º�ô�����£�À��¹�¨� 
¯��À§��Õ��§�À��©È�ô�����£ 
T +84 8 38109975 
�Ç£��§ ª�¢��Æ�
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