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Pioneering for You
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Suomi

Asennus- ja käyttöohje1 Yleistä

Tietoja tästä käyttöohjeesta
Alkuperäisen käyttöohjeen kieli on saksa. Kaikki muunkieliset 
käyttöohjeet ovat käännöksiä alkuperäisestä käyttöohjeesta.
Asennus- ja käyttöohje kuuluu laitteen toimitukseen. Ohjetta 
on aina säilytettävä laitteen välittömässä läheisyydessä. Ohjei-
den huolellinen noudattaminen on edellytys laitteen määräys-
tenmukaiselle käytölle ja oikealle käyttötavalle.
Asennus- ja käyttöohje vastaa laitteen rakennetta ja laitteen 
perustana olevia, painohetkellä voimassa olleita turvallisuus-
teknisiä määräyksiä ja standardeja.
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus:
Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta kuuluu tähän 
käyttöohjeeseen.
Jos tuotteeseen tehdään sellainen käyttöohjeessa mainittujen 
rakenteiden muutos, josta ei ole meidän kanssamme sovittu tai 
jos asennus- ja käyttöohjeessa annettujen tuotteen/henkilö-
kunnan turvallisuutta koskevia vaatimuksia ei noudateta, tämä 
vakuutus ei enää ole voimassa.

2 Turvallisuus

Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä ohjeita, joita on noudatettava 
asennuksessa, käytössä ja huollossa. Sen takia asentajan sekä 
vastaavan ammattihenkilökunnan/ylläpitäjän on ehdottomasti 
luettava tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöönottoa.
Tässä pääkohdassa esitettyjen yleisten turvallisuusohjeiden 
lisäksi on noudatettava myös seuraavissa pääkohdissa varoi-
tussymboleilla merkittyjä erityisiä turvallisuusohjeita.
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2.1 Ohjeiden tunnusmerkintä käyttöohjeessa

Symbolit:
Yleinen varoitussymboli

Sähköjännitteen varoitussymboli

HUOMAUTUS

Huomiosanat:

VAARA!
Äkillinen vaaratilanne.
Varoituksen huomiotta jättäminen aiheuttaa kuoleman tai 
vakavan loukkaantumisen.

VAROITUS!
Käyttäjä saattaa loukkaantua (vakavasti). Varoitus-sana tar-
koittaa, että seurauksena on todennäköisesti (vakavia) hen-
kilövahinkoja, jos varoitusta ei noudateta.

HUOMIO!
On vaara, että tuote/laitteisto vaurioituu. ”Huomio”-sana 
viittaa laitteen mahdollisiin vaurioihin, jotka aiheutuvat huo-
mautuksen noudattamatta jättämisestä.

HUOMAUTUS:
Laitteen käsittelyyn liittyvä hyödyllinen ohje. Myös mahdolli-
sesti esiintyvistä ongelmista mainitaan.

Suoraan tuotteeseen kiinnitettyjä huomautuksia, kuten
• liitäntöjen merkinnät
• tyyppikilpi
• varoitustarrat

täytyy ehdottomasti noudattaa ja pitää ne täysin luettavassa 
kunnossa.
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2.2 Turvaohjeet asennus- ja huoltotöitä varten
Tässä käyttöohjeessa mainittuja turvallisuusohjeita, voimassa-
olevia maankohtaisia tapaturmantorjuntamääräyksiä sekä 
mahdollisia ylläpitäjän yrityksen sisäisiä työ-, käyttö- ja turva-
ohjeita on noudatettava.
Ylläpitäjän on huolehdittava siitä, että kaikki asennus- ja huol-
totyöt suorittaa valtuutettu ja pätevä ammattihenkilökunta, 
joka on etukäteen hankkinut tarvittavat tiedot perehtymällä 
käyttöohjeeseen.

Kaikissa säätölaitteelle ja pumpulle/järjestelmälle tehtävissä 
töissä on noudatettava pumppua koskevan käyttöohjeen 
turvaohjeita!

VAARA! Sähköiskun vaara!
Tuotteelle/järjestelmälle suoritettavia töitä saa tehdä vain 
sen ollessa poiskytketyssä ja uudelleen päällekytkentää vas-
taan varmistetussa tilassa. 
Välittömästi töiden lopettamisen jälkeen täytyy kaikki tur-
vallisuus- ja suojalaitteet kiinnittää takaisin paikoilleen ja 
kytkeä toimintaan.

2.3 Omavaltaiset muutokset ja varaosien valmistaminen
Varaosien omavaltainen muuntelu tai valmistaminen vaarantaa 
tuotteen/henkilökunnan turvallisuuden ja mitätöi valmistajan 
turvallisuudesta antamat vakuutukset. 
Muutoksia tuotteeseen saa tehdä ainoastaan valmistajan eri-
tyisellä luvalla. Alkuperäiset varaosat ja valmistajan hyväksymät 
tarvikkeet edistävät turvallisuutta. Muiden osien käyttö mitätöi 
vastuun tälläisten osien käytöstä aiheutuvista seurauksista.
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3 Kuljetus ja välivarastointi

Tuotetta vastaanotettassa on tarkastettava, onko siinä kulje-
tusvaurioita. Jos kuljetusvaurioita todetaan, on vastaavien 
määräaikojen puitteissa ryhdyttävä toimenpiteisiin kuljetusliik-
keen suhteen.

HUOMIO! Omaisuusvahinkojen vaara!
Epäasianmukainen kuljetus tai välivarastointi voi johtaa 
omaisuusvahinkoihin tuotteessa!

• Säätölaite on suojattava kosteutta ja kolhujen/iskujen aihe-
uttamia mekaanisia vaurioita vastaan.

• Laitetta ei saa asettaa alttiiksi lämpötiloille, jotka ovat alu-
een –10 °C ... +40 °C ulkopuolella.

4 Määräystenmukainen käyttö

Seinäasennuslaite sisäänrakennetuilla käämityslämpötilaa 
(moottorin täyssuojakytkin) säätävillä käämityksen suojakos-
kettimilla (WSK) varustettujen 1-vaihevirta- ja 3-vaihevirta-
pumppujen sähköliitäntää varten. Pumpun automaattinen 
uudelleenaktivointi sähkökatkoksen jälkeen ja häiriöiden auto-
maattinen kuittaus moottorin jäähdyttyä.

VAARA! Hengenvaara!
Säätölaite ei ole räjähdyssuojattu eikä sitä saa käyttää 
Ex-alueella!
Säätölaite on aina asennettava Ex-alueen ulkopuolelle!

Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös tämän käyttöoh-
jeen noudattaminen.
Kaikki muu käyttö on määräystenvastaista käyttöä.
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5 Tuotetiedot
5.1 Tyyppiavain 

5.3 Toimituksen sisältö
• Kytkentärasia kokonaisuutena
• 4x M20 kaapeliläpivientiä
• Asennus- ja käyttöohje

5.4 Lisävarusteet
Lisävarusteet on tilattava erikseen:

• SK 601N
Yksityiskohtaiset tiedot, katso tuoteluetteloa

SK 602N/SK 622N
SK = kytkentärasia
602N/622N = laitetyyppi

5.2 Tekniset tiedot

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

Taajuus 50/60 Hz
Kotelointiluokka IP55
Kytkentäteho AC-3 1~230 V, 1 kW 

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

Häviöteho SK 602N 1,93 W
Häviöteho SK 622N 2,4 W
Kytkentäteho SSM (vain SK 622N) maks. 250 V/1 A/150 VA
Kytkentäteho SBM (vain SK 622N) maks. 250 V/1 A/150 VA
Lämpötila-alue -10 °C ... +40 °C
Runko polykarbonaatti/polyamidi, RAL 7035

4x esikaiverretut aukot laitteeseen M20
Rungon mitat 
(leveys x korkeus x syvyys)

130 x 130 x 110 mm (SK 602N)
130 x 130 x 115 mm (SK 622N)
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6 Kuvaus ja käyttö
6.1 Kytkentärasioiden kuvaus

SK 602N
Sisältää kontaktorin moottorin täyssuojakytkimen laukaisua 
varten, virtakytkimen integroidulla käynnin merkkivalolla 
(kuva 1, kohta 1), liittimet ulkoista, potentiaalivapaata päälle-/
poiskytkentää varten sekä riviliittimen (kuva 5).

SK 622N
kuten SK 602N, kutenkin lisäksi potentiaalivapailla kosketti-
milla ulkoista käyntisignaalia (SBM) ja hälytystä (SSM) varten, 
katso kuva 6, sekä häiriövalo (kuva 2, kohta 2).

Moottorinsuoja
Oikean moottorinsuojan valinta vaikuttaa ratkaisevasti kierto-
vesipumpun käyttöikään ja käyttövarmuuteen. Vaihdettavalla 
käyntinopeudella varustetuissa pumpuissa ei enää käytetä 
moottorin suojakytkimiä, koska näissä moottoreissa eri vaihei-
den nimellisvirrat ovat erilaiset ja vaativat siten erisuuruiset 
varmistukset.
Moottorinsuoja on Wilo-pumpuissa varmistettu seuraavin toi-
menpitein:

• Jumisuojatut moottorit: moottorinsuojaa ei tarvita.
Nämä pumppumoottorit ovat rakenteeltaan sellaisia, että kää-
mityksen kautta kulkeva virta ei aiheuta vaurioita edes ylikuor-
mitus- tai jumittumistilanteessa. Tämä koskee sekä 1-
vaihevirtamalleja, että myös 3-vaihevirtamalleja riippuen 
moottorin nimellistehosta

• Pumput moottorin täyssuojakytkimellä ja Wilo-laukaisukyt-
kimellä SK 602N/622N tai Wilo-kytkentä-/säätölaitteella. 
Moottorin täyssuoja toteutetaan käämityksen suojakosketti-
milla (WSK) moottorin käämityksessä. Tämä koskee sekä 1-vai-
hevirtamalleja, että myös 3-vaihevirtamalleja riippuen 
moottorin nimellistehosta
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6.2 Kytkentärasian toiminta
Kytkentärasia SK 602N/SK 622N kytkee kontaktorin (K1) 
kautta 1~ tai 3~ virransyötön yhdistettyyn pumppuun riippuen 
käämityksen suojakoskettimesta tai manuaalisesta/ulkoisesta 
säädöstä.

6.2.1 Säätölaitteen käyttöelementit
Kytkentä-/lukituspainike (kuva 1 ja 2, kohta 1):

• POIS (valo ei pala): pumpussa ei ole jännitettä
• PÄÄLLÄ (vihreä valo palaa): pumpussa on jännite

6.2.2 Säätölaitteen näyttöelementit (vain laite SK 622N)
punainen lamppu (kuva 2, kohta 2):

• EI PALA: häiriötön käyttö
• PALAA: käämityksen suojakoskettimen vika (käämityksen suo-

jakosketin on lauennut)

7 Asennus ja sähköliitäntä
VAARA! Hengenvaara!
Asiantuntematon asennus ja asiantuntemattomasti tehty 
sähköliitäntä voivat olla hengenvaarallisia.

• Asennuksen ja sähköliitännän saa antaa ainoastaan ammatti-
taitoisen henkilökunnan tehtäväksi voimassaolevia määrä-
yksiä noudattaen!

• Tapaturmantorjuntamääräyksiä on noudatettava

7.1 Asennus
Säätölaite on asennettava kuivaan, tärinättömään ja jäätymi-
seltä suojattuun paikkaan.
Asennuspaikkaa on suojeltava suoralta auringonvalolta.
Säätölaitteen kiinnitystä varten rungon yläosa avataan:

• 4 kannen kiinnitysruuvia avataan
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HUOMIO! Omaisuusvahinkojen vaara!
Säätölaitteen epäasianmukainen käsittely voi johtaa omai-
suusvahinkoihin. 
Rungon läpi ei saa porata seinään!

• Runko ja elektroniikkaosat voivat vaurioitua.
• Rungon vauriot (halkeamat) voivat johtaa vuotoihin.

• Seinäasennusta varten säätölaite kiinnitetään proppujen ja ruu-
vien avulla seinään. Mitat porausmallinetta varten kuvan 3a ja 
3b mukaan, ruuvien halkaisija 4 mm, porausaukon halkaisija 
6 mm.

Ennen säätölaitteen asennusta on murrettava tarvittavat esi-
kaiverretut aukot sähköisten kaapelien tulo- ja poistopuolelta 
kaapelikierreliitäntöjen asentamista varten.

VAROITUS! Loukkaantumisvaara!
Rungon epäasianmukainen käsittely voi aiheuttaa loukkaan-
tumisia.

• Rungon esikaiverrettujen aukkojen avaamisessa on käytet-
tävä suojalaseja, koska rungon osia voi irrota.

• Rungon esikaiverrettujen aukkojen avaamisessa on käytet-
tävä suojakäsineitä, jotta kädet voidaan suojata teräviltä 
murtoreunoilta ja työkalureunoilta.

Esikaiverrettujen aukkojen avaamiseen on käytettävä rakoruu-
vimeisseliä, jonka terän leveys on 5,5 mm, 300 g vasaraa sekä 
purseidenpoistolaitetta.

Esikaiverrettujen aukkojen avaamista varten on ruuvimeisseli 
asetettava terä pystysuorassa sisäisen esikaiverretun aukon 
merkittyyn reunaan (kuva 4a) ja esikaiverrettu aukko lyötävä 
ulos vasaralla kevyesti ruuvimeisselin päätä iskemällä (kuva 4b).
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HUOMIO! Omaisuusvahinkojen vaara!
Rungon epäasianmukainen käsittely voi johtaa omaisuusva-
hinkoihin (kuva 4c). 

• Rungon vauriot (halkeamat) voivat johtaa vuotoihin.
• Purseet aukkokohdissa voivat estää kaapeliläpivientien 

asennuksen. Turvallisuuden vuoksi on aukkojen purseet 
poistettava.

Toimitukseen sisältyvät kaapeliläpiviennit (M24) asennetaan 
tarpeen mukaan ja kiinnitetään runkoon.

7.2 Sähköliitäntä

VAARA! Hengenvaara!
Jos sähköasennus suoritetaan ammattitaidottomasti, uhkaa 
hengenvaara sähköiskun takia.

• Sähköasennuksen saa suorittaa vain paikallisen sähkönjake-
lijan hyväksymä sähköasentaja paikallisia määräyksiä nou-
dattaen.

• Pumppujen ja lisävarusteiden asennus- ja käyttöohjeita on 
noudatettava!

• Ennen kaikkia töitä on laite irrotettava virtalähteestä.
• On tarkastettava, että kaikki liitännät (myös potentiaaliva-

paat koskettimet) ovat jännitteettömiä.

HUOMIO! Omaisuusvahinkojen vaara!
Epäasianmukainen sähköliitäntä voi johtaa esinevahinkoihin. 

• Jos jännite on väärä, moottori tai säätölaite voivat vaurioi-
tua!

• Säätö Triac/puolijohdereleen kautta ei ole mahdollista.
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• Verkkomuodon, virtalajin ja jännitteen täytyy vastata pumpun 
tyyppikilvessä olevia tietoja sekä säätölaitteen tyyppikilven 
tietoja ja dokumentaatiota.

• On käytettävä sulaketta (maks. 10 A, hidas) verkon puolella 
sekä vikavirtasuojakytkintä voimassa olevien määräysten 
mukaisesti.

• Käyttövarmuuden parantamiseksi suositellaan käytettäväksi 
kaikkinapaista erottavaa automaattisulaketta K-ominaiskäy-
rällä.

• Pumppukaapelin päät viedään kaapeliläpivientien ja kaapelisi-
sääntulojen läpi ja johdotetaan riviliittimissä olevien merkintö-
jen mukaisesti (kuva 5 tai kuva 6).

• Sähköasennus täytyy suorittaa kiinteästi vedetyllä verkkolii-
täntäjohdolla (min. halkaisija 3 x 1,5 mm2), joka on varustettu 
pistokelaitteella tai kaikkinapaisella kytkimellä vähintään 3 mm 
koskettimen katkaisuvälillä.

• Jotta kaapeliläpivientien tippuveden suoja ja vedonpoisto voi-
daan varmistaa, on käytettävä kaapeleita, joiden ulkohalkaisija 
on riittävän suuri ja kiinnitettävä kaapelikierreliitäntä tiukasti 
paikoilleen. Lisäksi kaapelit on taivutettava kierreliitännän 
lähellä poistomutkalle, jotta tippuvesi voidaan johtaa pois.

• Säätölaite on maadoitettava määräysten mukaan.
• L1, (L2, L3), N,  : verkkoliitäntäjännite: 3~400 VAC/1~230 VAC, 

50/60 Hz, DIN IEC 60038, vaihtoehtoisesti verkkoliitäntä on 
mahdollinen kahden tähtipisteeseen maadoitetun 3-vaihevir-
taverkon ulkojohtimen välillä, joiden kolmiojännite on 
3~230 Vac, 50/60 Hz.
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7.2.1 Yksivaiheinen verkkoliitäntä 1~230 V (L, N, PE)

Virtalähteen liitäntä:
• Liittimet 1 (K1), N ja PE (X1)

On suoritettava vaiheen L1 liitäntä kontaktoriin (K1) liittimessä 1 
ja N, PE liitinlohkoon (X1) kytkentäkaavioon mukaan (kuva 5 ja 6).

Pumpun liitäntä:
• Jännite: Liittimet 2 (K1), N ja PE (X1)
• Käämityksen suojakosketin: Liittimet 15, 10 (X1)

Pumpun liitäntä tapahtuu suoraan kontaktoriin (K1) liittimessä 
2 ja N, PE liitinlohkoon (X1) kytkentäkaavioon mukaan (kuva 5 
ja 6).
Pumpun käämityksen suojakoskettimen liitäntä liitinlohkoon 
(X1) liittimiin 10 ja 15. Jos pumpussa ei ole käämityksen suoja-
kosketinta, täytyy liittimen 10 ja 15 väliin liitinlohkossa (X1) 
kytkeä kaapelisilta.

7.2.2 3-vaihevirran verkkoliitäntä 3~400 V (L1, L2, L3, N,PE)

Virtalähteen liitäntä:
• Liittimet 1, 3, 5 (K1), N ja PE (X1)

On suoritettava vaiheiden L1, L2, L3 liitäntä kontaktoriin (K1) 
liittimissä 1, 3, 5 ja N, PE liitinlohkoon (X1) kytkentäkaavioon 
mukaan (kuva 5 ja 6).

Pumpun liitäntä:
• Jännite: Liittimet 2, 4, 6 (K1), N ja PE (X1)
• Käämityksen suojakosketin: Liittimet 15, 10 (X1)

Pumpun liitäntä tapahtuu suoraan kontaktoriin (K1) liittimissä 
2, 4, 6 ja N, PE liitinlohkoon (X1) kytkentäkaavioon mukaan 
(kuva 5 ja 6).

HUOMAUTUS: Vaiheiden L1, L2, L3 väärä liitäntä voi johtaa 
pumpun väärään pyörimissuuntaan. Luku ”Pyörintäsuunnan 
tarkastus” vastaavan pumpun Asennus- ja käyttöohjeessa on 
otettava huomioon!
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Pumpun käämityksen suojakoskettimen liitäntä liitinlohkoon 
(X1) liittimiin 10 ja 15. Jos pumpussa ei ole käämityksen suoja-
kosketinta, täytyy liittimen 10 ja 15 väliin liitinlohkossa (X1) 
kytkeä kaapelisilta.

7.2.3 Kaksivaiheinen verkkoliitäntä 3~230 V (L1, L2, PE)/
(L2, L3, PE)/(L3, L1, PE) vaihtovirtapumpuille 230 V

HUOMIO! Omaisuusvahinkojen vaara!
Epäasianmukainen sähköliitäntä voi johtaa omaisuusvahin-
koihin. 

• Jos jännite on väärä, moottori tai säätölaite voivat vaurioi-
tua!

• Tämä kaksivaiheinen liitäntä on sallittua tälle kytkentärasi-
alle ja vaihtovirtapumpuille vain silloin, kun kolmiojännite 
virransyöttöjärjestelmässä on 230 V.

Virtalähteen liitäntä:
• Liittimet 1 (K1), N ja PE (X1)

Kun kolmiojännite on järjestelmässä 230 V
Yksi vaiheista L1/L2/L3 yhdistetään kontaktoriin (K1) liittimeen 
1 ja toinen vaihe L1/L2/L3 liittimeen N liitäntälohkoon (X1) kyt-
kentäkaavion mukaan. PE yhdistetään liittimeen PE liitäntäloh-
kossa (X1).

Pumpun liitäntä:
• Jännite: Liittimet 2 (K1), N ja PE (X1)
• Käämityksen suojakosketin:liittimet 15, 10 (X1)

Pumpun liitäntä tapahtuu suoraan kontaktoriin (K1) liittimessä 
2 ja N, PE liitinlohkoon (X1) kytkentäkaavioon mukaan (kuva 5 
ja 6).
Pumpun käämityksen suojakoskettimen liitäntä liitinlohkoon 
(X1) liittimiin 10 ja 15. Jos pumpussa ei ole käämityksen suoja-
kosketinta, täytyy liittimen 10 ja 15 väliin liitinlohkossa (X1) 
kytkeä kaapelisilta.
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7.2.4 Signaali- ja ilmoituskoskettimet

VAARA! Hengenvaara!
Jos sähköasennus suoritetaan ammattitaidottomasti, uhkaa 
hengenvaara sähköiskun takia.
Jos verkko- ja SSM-johdin asennetaan yhdessä 5-johtimi-
seen kaapeliin, ei SSM-johdinta saa käyttää suojapienjännit-
teellä, koska muuten voi ilmetä jännitesiirtymiä.

Kytkentärasiassa SK 622N (kuva 6) on ulkoista ilmoitusta var-
ten kiinteistöautomaatioon käytettävissä yleishälytys ”SSM” 
potentiaalivapaan avautuvana kontaktina sekä koottu käytön 
ilmoitus ”SBM” potentiaalivapaana kontaktina.
SSM: Yleishälytys on asennettava releen K2 liittimiin 11 ja 14 
(kuva 6).

HUOMAUTUS:
Jos pumpussa on integroitu moottorinsuoja ja käämityksen 
suojakoskettimen liittimet 10 ja 15 liitäntälohkossa X1 on silloi-
tettu, SSM-signaali ei tässä enää ole käytettävissä!

SBM: Koottu käytön ilmoitus on asennettava kontaktorin K1 
liittimiin 13 ja 14 (kuva 6).

7.2.5 Ulkoinen säätö
Kytkentärasian ulkoista säätöä varten (esim.ajastimella 
SK601N) täytyy kaapelisilta liittimistä 1 ja 2 liitäntälohkossa 
(X1) poistaa. Ulkoinen kytkentäkosketin on silloin yhdistettävä 
liittimiin 1 ja 2. Laitteen SK601N sijaan voidaan vaihtoehtoisesti 
yhdistää myös ulkoinen kytkin, jolla pumpun kuormakytkintä 
(K1) säädetään ulkoisesti.

HUOMAUTUS:
Pumpun ulkoinen säätö laitteella SK 601N tai kytkimellä on 
mahdollista vain silloin, kun vihreä kytkentä-/lukituspainike 
laitteessa SK 602N tai SK 622N on kytkettynä.
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8 Käyttöönotto
VAROITUS! Henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaara! 
Epäasianmukainen käyttöönotto voi aiheuttaa henkilö- ja 
omaisuusvahinkoja.

• Käyttöönoton saa suorittaa vain pätevä ammattihenkilö-
kunta! 

• Pumppujen ja lisävarusteiden asennus- ja käyttöohjeita on 
noudatettava!

• Vaara- ja varoitusohjeita luvusta 7 on ehdottomasti nouda-
tettava!

• Ennen säätölaitteen ja pumpun käyttöönottoa on tarkastet-
tava, että ne on ammattitaitoisesti asennettu ja yhdistetty.

Pumpun käyttöönotto tapahtuu pumpun vastaavan dokumen-
taation mukaisesti.

8.1 Käyttö
Pumpun päälle- tai poiskytkentä tapahtuu manuaalisesti paina-
malla vihreää kytkentä-/lukituspainiketta säätölaitteen etupuo-
lella SK 602N/SK 622N (kuva 1 ja 2, kohta 1) tai potentiaalivapaalla 
koskettimella tai ajastimella. Käyttö ilmaistaan kytkentä-/lukitus-
painikkeessa palavan vihreän merkkivalon avulla.

HUOMAUTUS: Pumpun ulkoinen säätö laitteella SK 601N tai 
kytkimellä on mahdollista vain silloin, kun vihreä kytkentä-/
lukituspainike laitteessa SK 602N tai SK 622N on kytkettynä.

Virransyötön kytkeytyessä virrankatkoksen jälkeen moottori 
kytkeytyy automaattisesti uudelleen päälle.
Säätölaitteessa SK 622N moottorin täyssuojakytkimen laukea-
minen ilmoitetaan punaisen häiriömerkkivalon avulla (kuva 2, 
kohta 2). Moottori pysyy niin kauan sammutettuna, kunnes se 
on jäähtynyt. Pumpun automaattinen häiriökuittaus tapahtuu 
moottorin jäähtymisen jälkeen.
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HUOMAUTUS: Kytkentärasian SK622N ensimmäisessä käyt-
töönotossa punainen valo syttyy hetkeksi.
Jos moottorinsuoja laukeaa useita kertoja, täytyy moottori tar-
kastaa mekaanisten ja sähköisten vikojen varalta, tarvittaessa 
on otettava yhteyttä Wilo-asiakaspalveluun.

Häiriöt, niiden syyt ja tarvittavat toimenpiteet

Jos käyttöhäiriötä ei voi poistaa, käänny ammattiliikkeen 
puoleen tai ota yhteyttä lähimpään Wilo-asiakaspalveluun 
tai -edustajaan.

Häiriöt Syyt Tarvittavat 
toimenpiteet

Pumppu ei käy, 
kun virransyöttö 
on kytketty päälle

(Laitteessa 
SK 622N punai-
nen lamppu ei 
pala)

Vihreä painokytkin lait-
teessa SK 602N/SK 622N 
on pois päältä

Kytke vihreä painokytkin 
(kuva 1 ja 2, kohta 1) 
päälle

Ulkoinen säätö (esim. 
SK 601N) on yhdistetty, 
mutta se on pois päältä

Kytke ulkoinen säätö 
(esim. SK 601N) päälle

Kaapelisiltaa liittimen 1 
ja 2 välillä liitinlohkossa 
X1 ei ole 

Aseta kaapelisilta liitti-
men 1 ja 2 väliin liitinloh-
koon X1

Pumppu ei käy, 
kun virransyöttö 
on kytketty päälle

(laitteessa 
SK 622N punai-
nen lamppu palaa)

Pumpun käämityksen 
suojakosketinta ei ole 
yhdistetty liittimiin 10 
ja 15

Yhdistä käämityksen 
suojakosketin liittimiin 
10 ja 15

Pumpun käämityksen 
suojakosketin on lauen-
nut tai viallinen

Moottorin jäähdyttyä 
pumppu käynnistyy 
itsestään

Pumpuissa ilman käämi-
tyksen suojakosketinta 
kosketinta 15 ja 10 liitin-
lohkossa X1 ei ole silloi-
tettu

Silloita kosketin 15 ja 10 
liitinlohkossa X1
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9 Varaosat

Varaosatilaus tapahtuu paikallisen ammattiliikkeen ja/tai Wilo-
asiakaspalvelun kautta.
Jotta epäselvyyksiltä ja virhetilauksilta vältytään, on jokaisen 
tilauksen yhteydessä ilmoitettava tyyppikilven kaikki tiedot.

10 Hävittäminen

Kun tämä tuote hävitetään ja kierrätetään asianmukaisesti, 
vältetään ympäristöhaitat ja oman terveyden vaarantuminen.
1. Käytä laitteen ja sen osien hävittämisessä julkisten tai yksi-

tyisten jätehuoltoyhtiöiden palveluja.
2. Lisätietoja asianmukaisesta hävityksestä saat kuntahallin-

nolta, jätehuoltovirastosta tai paikasta, josta laitteisto on 
hankittu.

HUOMAUTUS:
Säätölaite ei kuulu kotitalousjätteisiin!

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään! 



 

 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 
Normes harmonisées, notamment: EN 60439-3+A+A2 

 EN 62208 
EN 60439-1 :2005 

 
 
 
 
 
 
 
Dortmund, 06.08.2012   
 
 
 

 
 

 
Holger Herchenhein 

Quality Manager 
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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 ��. '$��!����( ��$���+�
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%&'()* )+,,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
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WILO Australia Pty Limited 
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T +61 7 3907 6900 
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WILO Pumpen  
¬¡������¤§�£®¯ 
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WILO Eesti OÜ 
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(Budapest) 
T +36 23 889500 
ª�¢� ª�¢��§«
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T +91 20 27442100 
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Indonesia 
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T +62 21 7247676 
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T +353 61 227566 
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ª�¢�����¢�� ª�¢����
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T +7 727 2785961 
���� ª�¢��Ç°
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·¸¹º�¹���«Æ��Ð�» 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
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WILO MAROC SARL 
20600 CASABLANCA 
T + 212 (0) 5 22 66 09 
24/28 
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·¸¹º�ß�¨��¢��¨�®�Æ� 
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T +31 88 9456 000 
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T +47 22 804570 
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T +48 22 7026161 
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T +351 22 2080350 
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T +40 21 3170164 
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Russia 
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²ÂµÄÍÂ�Õ�¡¤�ª 
T +7 495 7810690 
ª�¢� ª�¢���«

Saudi Arabia 
·¸¹º�Õâ�Ã�à�©�¨§ 
à�©�¨§�²²×ÛÄ 
T +966 1 4624430 
ª¡§�«¢� ª��������¨�¤�£
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·¸¹º�»�����¨�¨����� 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
����¤� ª�¢���¡
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·¸¹º�À��¡�����È������¾¢�èÇ� 
´µ²³Û�»����¡¢�Æ� 
T +421 2 33014511 
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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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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.comPioneering for You


