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Manual de instalação e funcionamento1 Considerações Gerais

Sobre este documento
A língua do manual de funcionamento original é o alemão. 
Todas as outras línguas deste manual são uma tradução do 
manual de funcionamento original.
O manual de instalação e funcionamento é parte integrante do 
aparelho e deve ser mantido sempre no local de instalação do 
mesmo. O cumprimento destas instruções constitui condição 
prévia para a utilização apropriada e o accionamento correcto 
do aparelho.
Este manual de instalação e funcionamento está em conformi-
dade com o modelo do aparelho e cumpre os regulamentos e as 
normas técnicas de segurança básicas, em vigor à data de 
impressão.
Declaração CE de conformidade:
Uma cópia da declaração CE de conformidade está incluída 
neste manual de funcionamento.
No caso de uma alteração técnica não acordada por nós dos 
componentes descritos na mesma, ou do não cumprimento 
das declarações incluídas no manual de funcionamento para 
a segurança do produto/pessoal, esta declaração perde a sua 
validade.

2 Segurança

Este manual de instalação e funcionamento contém indicações 
que devem ser observadas durante a montagem, operação e 
manutenção. Por isso, este manual de funcionamento deve ser 
lido pelo instalador, pelo pessoal técnico e pela entidade opera-
dora responsável antes da montagem e do arranque.
Tanto estas instruções gerais sobre segurança como as infor-
mações sobre segurança nos capítulos subsequentes, indicadas 
por símbolos de perigo, devem ser rigorosamente observadas.
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2.1 Sinalética utilizada no manual de funcionamento

Símbolos:
Símbolo de perigo geral

Perigo devido a tensão eléctrica

INDICAÇÃO

Advertências:

PERIGO!
Situação de perigo iminente.
Perigo de morte ou danos físicos graves em caso de não cum-
primento.

CUIDADO!
Perigo de danos físicos (graves) para o operador. “Cuidado” 
adverte para a eventualidade de ocorrência de danos físicos 
(graves) caso a indicação em causa seja ignorada.

ATENÇÃO!
Há o perigo de danificar o produto/sistema. “Atenção” 
adverte para a possibilidade de eventuais danos no produto 
caso a indicação seja ignorada.

INDICAÇÃO:
Indicação útil sobre o modo de utilização do produto. Adverte 
também para a existência de eventuais dificuldades.

Indicações aplicadas directamente no produto, como p. ex.,
• o símbolo para ligações,
• a placa de identificação,
• os autocolantes de aviso,

devem ser respeitados sem falta e mantidos completamente 
legíveis.
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2.2 Precauções de segurança para trabalhos de montagem e 
manutenção
Deve-se respeitar as instruções de segurança deste manual de 
instalação e funcionamento, as normas nacionais de prevenção 
contra acidentes em vigor e eventuais normas internas de tra-
balho, operação e segurança da entidade operadora.
A entidade operadora deve certificar-se de que todos os traba-
lhos de montagem e manutenção são levados a cabo por espe-
cialistas autorizados e qualificados que tenham estudado 
atentamente este manual.

As indicações de segurança constantes do manual de instala-
ção e funcionamento da bomba devem ser respeitadas em 
todos os trabalhos realizados no aparelho de distribuição e na 
bomba/instalação!

PERIGO! Perigo de choque eléctrico!
Os trabalhos no produto/sistema só podem ser executados 
com o equipamento desligado e protegido contra uma reac-
tivação não autorizada. 
Imediatamente após a conclusão dos trabalhos, é necessário 
voltar a montar ou colocar em funcionamento todos os dis-
positivos de segurança e protecção.

2.3 Modificação e fabrico não autorizados de peças de 
substituição
A modificação e o fabrico não autorizados de peças de substi-
tuição põem em perigo a segurança do produto/pessoal técnico 
e anulam as declarações relativas à segurança. 
Quaisquer alterações efectuadas no produto terão de ser efec-
tuadas apenas com o consentimento do fabricante. O uso de 
peças de substituição e acessórios originais asseguram maior 
segurança. A utilização de quaisquer outras peças invalida o 
direito de invocar a responsabilidade do fabricante por quais-
quer consequências.
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3 Transporte e acondicionamento

Na recepção deste produto, verificar imediatamente se existem 
danos de transporte. Em caso de detecção de danos de trans-
porte, devem ser implementadas as medidas necessárias junto 
da empresa de expedição, dentro dos respectivos limites de 
tempo.

ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!
O transporte e acondicionamento inadequados podem pro-
vocar danos materiais no produto.

• O aparelho de distribuição deve ser protegido contra humi-
dade e danos mecânicos causados por pancadas/embates.

• Não pode ser exposto a temperaturas fora da gama de -10°C 
a +40°C.

4 Utilização prevista

Unidade de montagem mural para ligação eléctrica de bombas 
de corrente monofásica e trifásica com relés térmicos na bobi-
nagem (WSK) integrados para monitorização da temperatura da 
bobinagem (protecção total do motor). Reinício automático da 
bomba após falha de corrente e confirmação automática de 
avarias após arrefecimento do motor.

PERIGO! Perigo de morte!
O aparelho de distribuição não tem qualquer protecção con-
tra explosão, não podendo ser utilizado em áreas com risco de 
explosão.
Instalar sempre o aparelho de distribuição fora da área com 
risco de explosão!

Por utilização prevista entende-se também o cumprimento 
destas instruções.
Qualquer outra utilização é considerada não prevista.
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5 Características do produto
5.1 Código do modelo 

5.3 Equipamento fornecido
• Quadro eléctrico completo
• 4x prensa-fios M20
• Manual de instalação e funcionamento

5.4 Acessórios
Os acessórios têm de ser encomendados separadamente:

• SK 601N
Listagem detalhada, ver catálogo

SK 602N/SK 622N
SK = quadro eléctrico
602N/622N = modelo do aparelho

5.2 Especificações técnicas

Tensão de serviço 1~230 V (L, N, PE)
3~400 V (L1, L2, L3, N, PE) 

Frequência 50/60 Hz
Tipo de protecção IP55
Capacidade de comutação AC-3 1~230 V, 1 kW 

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

Perda de potência SK 602N 1,93 W
Perda de potência SK 622N 2,4 W
Capacidade de comutação SSM 
(apenas SK 622N)

Máx. 250 V/1 A/150 VA

Capacidade de comutação SBM 
(apenas SK 622N)

Máx. 250 V/1 A/150 VA

Gama de temperatura –10 °C até +40 °C
Corpo Policarbonato/poliamida, RAL 7035

4x estampagens por punção para M20
Dimensões do corpo (L x A x P) 130 x 130 x 110 mm (SK 602N)

130 x 130 x 115 mm (SK 622N)
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6 Descrição e funções
6.1 Descrição dos quadros eléctricos

SK 602N
Contém o contactor para disparo de protecção total do motor, 
o interruptor On/Off com luz de indicação de funcionamento 
integrada (fig. 1, pos. 1), terminais para controlo On/Off externo 
sem voltagem e a calha de terminais (fig. 5).

SK 622N
como SK 602N, mas adicionalmente com contactos sem volta-
gem para sinal de funcionamento (SBM) e aviso de avaria (SSM) 
externos (ver fig. 6), bem como luz de indicação de avaria (fig. 2, 
pos. 2).

Protecção do motor
A vida útil e a segurança de funcionamento de uma bomba de 
circulação dependem em grande medida da escolha da protec-
ção do motor mais adequada. Os disjuntores já não devem ser 
utilizados em conjunto com bombas com rotações variáveis, 
pois os seus motores apresentam correntes nominais diferentes 
nos vários níveis de velocidade, requerendo tipos de fusíveis de 
protecção diferentes.
A protecção do motor nas bombas Wilo está garantida através 
das seguintes medidas:

• Motores à prova de bloqueio de corrente: não é necessária 
protecção do motor.
Os motores das bombas foram concebidos de forma que a cor-
rente que passa através das bobinas não provoque danos em 
caso de sobrecarga ou bloqueio. Isto aplica-se tanto a versões 
de corrente monofásica como trifásica, dependendo da potên-
cia nominal do motor

• Bombas com protecção total do motor e unidade de disparo 
SK 602N/622N ou aparelho de distribuição/aparelho de con-
trolo Wilo. 
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Protecção total do motor através de relés térmicos na bobina-
gem (WSK) colocados na bobinagem do motor. Isto aplica-se 
tanto a versões de corrente monofásica como trifásica, depen-
dendo da potência nominal do motor

6.2 Função do quadro eléctrico
O quadro eléctrico SK 602N/SK 622N liga, através de um con-
tactor (K1), a alimentação de corrente monofásica ou trifásica 
para a bomba ligada, em função do relé térmico na 
bobinagem ou da activação manual/externa.

6.2.1 Elementos de comando do aparelho de distribuição
Interruptor de tecla/engate (fig. 1 e 2, pos. 1):

• OFF (sem iluminação): A bomba não tem tensão
• ON (acende-se a verde): A bomba tem tensão

6.2.2 Elementos de indicação do aparelho de distribuição 
(apenas no SK 622N)
Luz vermelha (fig. 2, pos. 2):

• OFF: Funcionamento sem falhas
• ON: Falha do relé térmico na bobinagem (o relé térmico na 

bobinagem disparou)

7 Instalação e ligação eléctrica
PERIGO! Perigo de morte!
A instalação e a ligação eléctrica inadequadas podem provo-
car lesões fatais.

• A instalação e a ligação eléctrica devem ser efectuadas ape-
nas por pessoal especializado e nos termos das prescrições 
em vigor!

• Cumprir as prescrições sobre prevenção de acidentes
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7.1 Instalação
Instalar o aparelho de distribuição num local seco, isento de 
vibrações e à prova de congelamento.
Proteger o local de instalação da incidência directa do sol.
Para fixar o aparelho de distribuição, abrir a parte superior do 
corpo:

• Soltar 4 parafusos de fixação da tampa

ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!
O manuseamento inadequado do aparelho de distribuição 
pode levar a danos materiais. 
Não furar a parede através do corpo!

• O corpo e os componentes electrónicos podem ficar danifi-
cados.

• Os danos no corpo (fissuras) podem causar fugas.

• Para a montagem mural, fixar o aparelho de distribuição à 
parede com buchas e parafusos. Dimensões para o esquema de 
furos segundo a fig. 3a e 3b, diâmetros dos parafusos de 4 mm, 
diâmetros dos orifícios de 6 mm.

Antes de montar o aparelho de distribuição, retirar as estampa-
gens por punção do lado dos cabos eléctricos de entrada e saída 
para a montagem dos prensa-fios.

CUIDADO! Perigo de lesões!
A realização inadequada de trabalhos no corpo pode causar 
ferimentos.

• Ao abrir as estampagens por punção do corpo, usar óculos de 
protecção, uma vez que podem saltar peças do corpo.

• Ao abrir as estampagens por punção do corpo, usar luvas de 
protecção para proteger as mãos de cantos partidos e cantos 
de ferramentas afiados.
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Para abrir as estampagens por punção, é necessário utilizar uma 
chave de fendas com uma ponta de 5,5 mm, um martelo de 
300 g, bem como uma rebarbadora.

Para abrir os furos pré-puncionados, colocar a chave de fenda 
com a ponta na vertical no canto marcado da estampagem por 
punção interior (fig. 4a) e retirar a estampagem, batendo leve-
mente com o martelo na cabeça da chave de fendas (fig. 4b).

ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!
A realização inadequada de trabalhos no corpo pode causar 
danos materiais (fig. 4c). 

• Os danos no corpo (fissuras) podem causar fugas.
• As rebarbas nas aberturas podem dificultar a montagem dos 

prensa-fios. Para uma aplicação segura, rebarbar as abertu-
ras.

Colocar os prensa-fios (M24) fornecidos consoante a necessi-
dade e fixá-los ao corpo.

7.2 Ligação eléctrica

PERIGO! Perigo de morte!
Uma ligação eléctrica incorrecta representa perigo de morte 
por choque eléctrico.

• A ligação eléctrica deve ser efectuada apenas por um electri-
cista homologado pela entidade local de abastecimento de 
energia e em conformidade com as normas nacionais em 
vigor.

• Respeitar as instruções de instalação e funcionamento das 
bombas e dos acessórios!

• Antes de qualquer trabalho, desligar o fornecimento de ten-
são.

• Verificar se todas as ligações (também os contactos sem vol-
tagem) estão sem tensão.
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ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!
Uma ligação eléctrica inadequada pode causar danos materiais. 

• Ao gerar uma tensão errada, o motor ou o aparelho de distri-
buição podem ficar danificados!

• Não é possível uma activação através de triacs/relés semi-
condutores.

• A configuração da rede, o tipo de corrente e a tensão da ligação 
de rede têm de corresponder aos dados indicados na placa de 
identificação da bomba, bem como aos dados da placa de iden-
tificação e da documentação do aparelho de distribuição.

• Estão previstos uma protecção no lado de entrada da rede 
(máx. 10 A, retardada) e um disjuntor FI em conformidade 
com as normas em vigor.

• Para aumentar a segurança do funcionamento, é recomendado 
usar um disjuntor de separação de todos os pólos com caracte-
rística K.

• Passar as pontas do cabo da bomba pelos prensa-fios e pelas 
entradas de cabo e conectá-las de acordo com a identificação 
nas calhas de terminais (fig. 5 ou fig. 6).

• A ligação eléctrica tem de ser efectuada com um cabo de rede 
(3 x 1,5 mm2 de diâmetro mínimo) que disponha de uma 
tomada ou um interruptor com todos os pólos com aberturas de 
contactos de, no mínimo, 3 mm.

• Para assegurar a protecção contra água de condensação e não 
sujeitar o prensa-fios à tracção, utilizar cabos com suficiente 
diâmetro exterior e apertar bem o prensa-fios. Além disso, os 
cabos próximos do prensa-fios devem ser dobrados para des-
viar o gotejamento.

• Ligar cuidadosamente o aparelho de distribuição à terra.
• L1, (L2, L3), N,  : tensão de ligação à rede: 3~400 VAC/

1~230 VAC, 50/60 Hz, DIN IEC 60038; em alternativa, é possível 
a ligação de rede entre 2 fases de uma rede trifásica ligada à 
terra no ponto neutro e com uma tensão triangular 3~230 Vac, 
50/60 Hz.
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7.2.1 Ligação de rede monofásica 1~230 V (L, N, PE)

Ligação do fornecimento de tensão:
• Terminais 1 (K1), N e PE (X1)

Efectuar a ligação da fase L1 no contactor (K1) no terminal 1 
e N, PE na régua de terminais (X1) de acordo com o esquema 
de ligações (fig. 5 e 6).
Ligação da bomba:

• Tensão: terminais 2 (K1), N e PE (X1)
• Relé térmico na bobinagem: terminais 15, 10 (X1)

A ligação das bombas é feita directamente no contactor (K1) 
no terminal 2 e N, PE na régua de terminais (X1) de acordo com 
o esquema de ligações (fig. 5 e 6).
Ligar a conexão do relé térmico na bobinagem da bomba na régua 
de terminais (X1) aos terminais 10 e 15. Se a bomba não possuir 
nenhum relé térmico na bobinagem, é necessária uma ponte de 
cabos entre o terminal 10 e 15 na régua de terminais (X1).

7.2.2 Ligação de rede trifásica 3~400 V (L1, L2, L3, N, PE)

Ligação do fornecimento de tensão:
• Terminais 1, 3, 5 (K1), N e PE (X1)

Efectuar a ligação das fases L1, L2, L3 no contactor (K1) nos ter-
minais 1, 3, 5 e N, PE na régua de terminais (X1) de acordo com 
o esquema de ligações (fig. 5 e 6).
Ligação da bomba:

• Tensão: terminais 2, 4, 6 (K1), N e PE (X1)
• Relé térmico na bobinagem: terminais 15, 10 (X1)

A ligação da bomba é feita directamente no contactor (K1) nos 
terminais 2, 4,6 e N, PE na régua de terminais (X1) de acordo 
com o esquema de ligações (fig. 5 e 6).

INDICAÇÃO: Uma ligação incorrecta das fases L1, L2, L3 pode 
causar um sentido de rotação errado da bomba. O capítulo 
“Controlo do sentido de rotação” no manual de instalação e 
funcionamento da respectiva bomba deve ser respeitado!
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Ligar a conexão do relé térmico na bobinagem da bomba na régua 
de terminais (X1) aos terminais 10 e 15. Se a bomba não possuir 
nenhum relé térmico na bobinagem, é necessária uma ponte de 
cabos entre o terminal 10 e 15 na régua de terminais (X1).

7.2.3 Ligação de rede bifásica 3~230 V (L1, L2, PE)/(L2, L3, PE)/
(L3, L1, PE) para bombas monofásicas 230 V

ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!
Uma ligação eléctrica inadequada pode causar danos mate-
riais. 

• Ao gerar uma tensão errada, o motor ou o aparelho de distri-
buição podem ficar danificados!

• Esta ligação em duas fases só é admissível para este quadro 
eléctrico e para bombas monofásicas se a tensão triangular 
no sistema de alimentação for de 230 V.

Ligação do fornecimento de tensão:
• Terminais 1 (K1), N e PE (X1)

Se a tensão triangular no sistema for de 230 V
Efectuar a ligação de uma das fases L1/L2/L3 no contactor (K1) 
no terminal 1 e de outra fase L1/L2/L3 no terminal N da régua de 
terminais (X1) de acordo com o esquema de ligações. PE é 
ligado ao terminal PE da régua de terminais (X1).

Ligação da bomba:
• Tensão: terminais 2 (K1), N e PE (X1)
• Relé térmico na bobinagem: terminais 15, 10 (X1)

A ligação das bombas é feita directamente no contactor (K1) no 
terminal 2 e N, PE na régua de terminais (X1) de acordo com o 
esquema de ligações (fig. 5 e 6).
Ligar a conexão do relé térmico na bobinagem da bomba na régua 
de terminais (X1) aos terminais 10 e 15. Se a bomba não possuir 
nenhum relé térmico na bobinagem, é necessária uma ponte de 
cabos entre o terminal 10 e 15 na régua de terminais (X1).
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7.2.4 Contactos de sinalização e aviso

PERIGO! Perigo de morte!
Uma ligação eléctrica incorrecta representa perigo de morte 
por choque eléctrico.
Se o cabo de rede e SSM for passado juntamente com um cabo 
de 5 fios, o cabo SSM não pode funcionar com tensão de pro-
tecção muito baixa; caso contrário, podem ocorrer transmis-
sões de tensão.

No quadro eléctrico SK 622N (fig. 6), está disponível um con-
junto de mensagens de funcionamento “SSM” como contacto 
NC sem voltagem e um sinal colectivo de funcionamento “SBM” 
como contacto sem voltagem para uma mensagem externa 
para uma gestão técnica centralizada.
SSM: Colocar o conjunto de mensagens de funcionamento nos 
terminais 11 e 14 do relé K2 (fig. 6).

INDICAÇÃO: 
Se a bomba possuir uma protecção integrada do motor e se os 
terminais do relé térmico na bobinagem 10 e 15 na régua de 
terminais X1 estiverem ligados em ponte, o sinal SSM não está 
disponível!

SBM: Colocar o sinal colectivo de funcionamento nos terminais 
13 e 14 do contactor K1 (fig. 6).

7.2.5 Activação externa
Para uma activação externa do quadro eléctrico (p. ex., com o 
temporizador SK601N), a ponte de cabos nos terminais 1 e 2 da 
régua de terminais (X1) tem de ser removida. Nesse caso, o con-
tacto de comutação deve ser ligado aos terminais 1 e 2. Alter-
nativamente ao SK601N, também pode ser ligado um interrup-
tor externo para a activação externa do interruptor de corte em 
carga (K1) da bomba.
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INDICAÇÃO: 
A activação externa da bomba através do SK 601N ou de um 
interruptor só é possível se o interruptor de tecla/engate estiver 
ligado no SK 602N ou SK 622N.

8 Arranque
CUIDADO! Risco de danos pessoais e materiais! 
Um arranque indevido pode causar danos pessoais e materiais.

• O arranque deve ser efectuado exclusivamente por pessoal 
técnico qualificado! 

• Respeitar as instruções de instalação e funcionamento das 
bombas e dos acessórios!

• As indicações de perigo e aviso do capítulo 7 devem ser res-
peitadas sem falta!

• Antes do arranque do aparelho de distribuição e da bomba, veri-
ficar se estes estão montados e ligados de forma adequada.

O arranque da bomba realiza-se de acordo com a respectiva 
documentação da bomba.

8.1 Funcionamento
A activação ou desactivação da bomba realiza-se manual-
mente, accionando o interruptor de tecla/engate verde na parte 
da frente do aparelho de distribuição SK 602N/SK 622N (fig. 1 
e 2, pos. 1) ou através de um contacto sem voltagem ou tem-
porizador. O funcionamento é indicado através da lâmpada de 
controlo verde no interruptor de tecla/engate.

INDICAÇÃO: 
A activação externa da bomba através do SK 601N ou de um 
interruptor só é possível se o interruptor de tecla/engate estiver 
ligado no SK 602N ou SK 622N.
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Depois de restabelecida a alimentação eléctrica após uma falha 
de corrente, o motor volta a ligar-se automaticamente.
No aparelho de distribuição SK 622N, o accionamento da pro-
tecção total do motor é indicado através da lâmpada de con-
trolo vermelha de avaria (fig. 2, pos. 2). O motor fica desligado 
até ter arrefecido. A confirmação de avarias da bomba é reali-
zada automaticamente após o arrefecimento do motor.

INDICAÇÃO: 
Na primeira colocação em funcionamento do quadro eléctrico 
SK622N, acende-se brevemente a luz vermelha.
Se a protecção do motor se accionar repetidamente, o motor 
tem de ser verificado eléctrica e mecanicamente; se necessário, 
deve contactar o serviço de assistência da Wilo.
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Avarias, causas e soluções

Se não for possível eliminar a falha de funcionamento, entre 
em contacto com os técnicos especializados, com o serviço 
de assistência da Wilo ou o representante mais próximo.

Avarias Causas Solução

A bomba não fun-
ciona com a ali-
mentação de 
corrente ligada

(No SK 622N, a 
lâmpada vermelha 
não se acende)

O interruptor de pressão 
verde no SK 602N/
SK 622N está desligado

Ligar o interruptor de 
pressão verde (fig. 1 e 2, 
pos. 1)

A activação externa 
(p. ex., SK 601N) está 
conectada, mas está des-
ligada

Ligar a activação externa 
(p. ex., SK 601N)

Ponte de cabos entre o 
terminal 1 e 2 na régua de 
terminais X1 inexistente 

Colocar uma ponte de 
cabos entre o terminal 1 
e 2 na régua de terminais 
X1

A bomba não fun-
ciona com a ali-
mentação de 
corrente ligada

(No SK 622N, a 
lâmpada vermelha 
acende-se)

O contacto do relé tér-
mico na bobinagem da 
bomba não está ligado 
aos terminais 10 e 15

Ligar o relé térmico na 
bobinagem aos terminais 
10 e 15

O relé térmico na bobina-
gem da bomba disparou 
ou está avariado

Depois de o motor arre-
fecer, a bomba arranca 
automaticamente

Nas bombas sem relé tér-
mico na bobinagem, o 
contacto 15 e 10 na 
régua de terminais X1 não 
está ligado em ponte

Ligar em ponte o con-
tacto 15 e 10 na régua de 
terminais X1
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9 Peças de substituição

A encomenda de peças de substituição é feita através de técni-
cos especializados presentes localmente e/ou do serviço de 
assistência da Wilo.
Para evitar demoras e encomendas erradas, devem ser fornecidos 
os dados completos da placa de identificação no acto da enco-
menda.

10 Remoção

Com a remoção e reciclagem devida deste produto, evitam-se 
danos ambientais e a colocação em perigo da saúde pessoal.
1. Para a remoção do produto e dos seus componentes, é 

necessário contactar empresas de remoção públicas ou pri-
vadas.

2. Para mais informações sobre a remoção correcta, contacte 
a câmara municipal, o serviço de eliminação de resíduos ou 
o local onde o produto foi adquirido.

INDICAÇÃO:
O aparelho de distribuição não deve ser colocado no lixo 
doméstico!

Reserva-se o direito de proceder a alterações técnicas! 



 

 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 

 WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 
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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
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