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Instrukcja montażu i obsługi1 Informacje ogólne

O niniejszym dokumencie Oryginał instrukcji obsługi jest napisany w języku niemieckim. 
Wszystkie inne języki, w których napisana jest niniejsza instrukcja, to 
tłumaczenia z oryginału.

Instrukcja montażu i obsługi stanowi część produktu. Powinna być 
stale dostępna w pobliżu produktu. Ścisłe przestrzeganie tej instrukcji 
stanowi warunek użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz 
należytej obsługi produktu.

Instrukcja montażu i obsługi jest zgodna z wykonaniem produktu i 
stanem norm regulujących problematykę bezpieczeństwa, obowią-
zujących w dniu złożenia instrukcji do druku.

Deklaracja zgodności WE:

Kopia deklaracji zgodności WE stanowi część niniejszej instrukcji 
obsługi.

W przypadku wprowadzenia nieustalonej z nami zmiany technicznej 
w wymienionych w instrukcji podzespołach lub w przypadku nieprze-
strzegania zamieszczonych deklaracji dotyczących bezpieczeństwa 
produktu/personelu deklaracja ta traci ważność.

2 Bezpieczeństwo
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe zalecenia, które 
należy uwzględnić podczas montażu, pracy i konserwacji urządzenia. 
Dlatego monter i odpowiedzialny personel specjalistyczny/Użytkow-
nik mają obowiązek przeczytać tę instrukcję przed przystąpieniem do 
montażu lub uruchomienia.

Należy przestrzegać nie tylko ogólnych zasad bezpieczeństwa poda-
nych w tym punkcie, ale także szczegółowych zasad bezpieczeństwa 
przedstawionych w kolejnych punktach, oznaczonych symbolami 
niebezpieczeństwa.

2.1 Oznaczenie zaleceń zawartych 
w instrukcji obsługi

Symbole Ogólny symbol niebezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo związane z napięciem elektrycznym

ZALECENIE

Teksty ostrzegawcze NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Bardzo niebezpieczna sytuacja.
Nieprzestrzeganie grozi ciężkimi obrażeniami, a nawet śmiercią.

OSTRZEŻENIE!
Użytkownik może doznać (ciężkich) obrażeń. „Ostrzeżenie” infor-
muje, że istnieje prawdopodobieństwo odniesienia (ciężkich) obra-
żeń, jeżeli zalecenie zostanie zlekceważone.

OSTROŻNIE!
Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu/instalacji. 
„Ostrożnie” informuje, że istnieje możliwość uszkodzenia pro-
duktu, jeśli zalecenie zostanie zlekceważone.

ZALECENIE
Użyteczna wskazówka dotycząca posługiwania się produktem. 
Zwraca uwagę na potencjalne trudności.
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Zalecenia umieszczone bezpośrednio na produkcie, jak np.
• strzałka wskazująca kierunek obrotów
• tabliczka znamionowa
• naklejki ostrzegawcze

muszą być koniecznie przestrzegane, a naklejki muszą być czytelne.

2.2 Kwalifikacje personelu Personel zajmujący się montażem, obsługą i konserwacją musi posia-
dać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych prac. O kwestie 
zakresu odpowiedzialności, kompetencji oraz kontroli personelu musi 
zadbać Użytkownik. Jeżeli personel nie posiada wymaganej wiedzy, 
należy go przeszkolić i poinstruować. W razie konieczności szkolenie 
takie może przeprowadzić Producent produktu na zlecenie Użytkow-
nika.

2.3 Niebezpieczeństwa wynikające 
z nieprzestrzegania zaleceń

Nieprzestrzeganie zaleceń bezpieczeństwa może prowadzić do 
powstania zagrożenia dla osób, środowiska naturalnego oraz pro-
duktu/instalacji. Nieprzestrzeganie zaleceń bezpieczeństwa prowadzi 
do utraty wszelkich praw do roszczeń odszkodowawczych.

W szczególności nieprzestrzeganie tych zasad może nieść ze sobą 
następujące zagrożenia:

• zagrożenie dla ludzi na skutek działania czynników elektrycznych, 
mechanicznych i bakteriologicznych

• zagrożenie dla środowiska na skutek wycieku substancji niebezpiecz-
nych

• szkody materialne
• niewłaściwe działanie ważnych funkcji produktu/instalacji
• nieskuteczność zabiegów konserwacyjnych i napraw

2.4 Bezpieczna praca Należy przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa wymienionych w niniej-
szej instrukcji obsługi, obowiązujących krajowych przepisów BHP, jak 
również ewentualnych wewnętrznych przepisów dotyczących pracy, 
przepisów zakładowych i przepisów bezpieczeństwa określonych 
przez Użytkownika.

2.5 Zalecenia dla Użytkownika Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym 
dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub 
umysłowych, a także osoby nieposiadające wiedzy i/lub doświadcze-
nia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzoro-
wane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego 
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

Należy pilnować, aby urządzenie nie służyło dzieciom do zabawy.
• Jeżeli gorące lub zimne komponenty produktu/instalacji są potencjal-

nym źródłem zagrożenia, należy je w miejscu pracy zabezpieczyć 
przed dotknięciem

• Zabezpieczeń przed dotknięciem ruchomych komponentów 
(np. sprzęgła) nie można demontować podczas pracy produktu 

• Wyciekające (np. z uszczelnienia wału) niebezpieczne media 
(np. wybuchowe, trujące, gorące) należy odprowadzać w taki sposób, 
aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. 
Przestrzegać krajowych przepisów prawnych.

• Należy wyeliminować zagrożenia związane z energią elektryczną. 
Należy przestrzegać przepisów (np. IEC, VDE itd.) oraz zaleceń lokal-
nego zakładu energetycznego

• Obszar w pobliżu agregatu pompowego należy utrzymywać w czy-
stości, aby nie dopuścić do pożaru lub wybuchu spowodowanego 
zetknięciem się zanieczyszczeń z gorącymi powierzchniami agregatu

• Wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji odnoszą się do wersji stan-
dardowej produktu. Niniejszy podręcznik nie zawiera wszystkich 
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szczegółów ani częstych różnic. Dodatkowe informacje można 
w razie potrzeby otrzymać na zapytanie od Producenta

• W przypadku wątpliwości dotyczących działania lub nastawiania ele-
mentów produktu należy niezwłocznie skonsultować się z Producen-
tem

2.6 Zalecenia dot. prac kontrolnych 
i montażowych

Użytkownik jest zobowiązany zadbać o to, aby wszystkie prace mon-
tażowe i konserwacyjne wykonywali autoryzowani, odpowiednio 
wykwalifikowani specjaliści, którzy poprzez dokładną lekturę w 
wystarczającym stopniu zapoznali się z instrukcją obsługi.

Prace przy produkcie/instalacji mogą być wykonywane tylko podczas 
przestoju. Należy bezwzględnie przestrzegać opisanego w instrukcji 
montażu i obsługi sposobu postępowania podczas zatrzymywania i 
wyłączania produktu/instalacji.

Bezpośrednio po zakończeniu prac należy ponownie zamontować lub 
aktywować wszystkie urządzenia bezpieczeństwa.

2.7 Samowolna przebudowa 
i stosowanie niewłaściwych części 
zamiennych

Samowolna przebudowa i stosowanie niewłaściwych części zamien-
nych zagrażają bezpieczeństwu produktu/personelu i powodują 
utratę ważności deklaracji bezpieczeństwa przekazanej przez Produ-
centa.

Zmiany w obrębie produktu dozwolone są tylko po uzgodnieniu 
z Producentem. Celem stosowania oryginalnych części zamiennych 
i atestowanego wyposażenia dodatkowego jest zapewnienie bezpie-
czeństwa. Zastosowanie innych części wyklucza odpowiedzialność 
Producenta za skutki z tym związane.

2.8 Niedopuszczalne sposoby pracy Niezawodność działania dostarczonego produktu jest zagwaranto-
wana wyłącznie w przypadku użytkowania zgodnego z przeznacze-
niem wg ustępu 4 instrukcji obsługi. Wartości graniczne, podane 
w katalogu/specyfikacji, nie mogą być przekraczane (odpowiednio 
w górę lub w dół).

3 Transport i magazynowanie

3.1 Wysyłka Pompa dostarczana jest w kartonie lub zamocowana na palecie, 
zabezpieczona przed kurzem i wilgocią.

Kontrola dostawy Po otrzymaniu pompy należy niezwłocznie sprawdzić, czy nie uległa 
ona uszkodzeniom podczas transportu. W razie stwierdzenia uszko-
dzeń transportowych należy podjąć stosowne kroki wobec Spedytora 
z zachowaniem odpowiednich terminów.

Przechowywanie Przed zamontowaniem pompę należy przechowywać w suchym miej-
scu, zapewniającym ochronę przed mrozem i uszkodzeniami mecha-
nicznymi.

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo uszkodzenia spowodowane nie-
prawidłowym opakowaniem!
Jeżeli pompa będzie ponownie transportowana, należy ją odpo-
wiednio zapakować i zabezpieczyć. 

• Należy w tym celu użyć oryginalnego lub równoważnego opako-
wania.

3.2 Transport w celu montażu/
demontażu

UWAGA! Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
Nieprawidłowy transport może być przyczyną obrażeń.

• Pompę należy transportować, korzystając z dopuszczonych 
zawiesi. Zawiesia należy podwieszać na kołnierzach pompy, 
a w razie potrzeby na zewnętrznym korpusie silnika 
(zabezpieczyć przed zsunięciem!)
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• Na silniku w przeznaczone do tego gwintowane otwory można 
wkręcić uchwyty transportowe. Mogę one służyć tylko do zamoco-
wania zawiesi (rys. 5)

• W celu podniesienia pompy za pomocą żurawia należy ją obwiązać 
odpowiednim pasem zgodnie z rysunkiem. Utworzyć pętlę, która 
zostanie zaciśnięta pod wpływem masy własnej pompy

• W przypadku zamocowania uchwytów transportowych na silniku 
służą one wyłącznie do transportu silnika, a nie całej pompy (rys. 6)

UWAGA! Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń wskutek dużej 
masy własnej!
Sama pompa i jej części mogą mieć bardzo dużą masę własną. Spa-
dające części mogą spowodować rany cięte, zmiażdżenia, stłucze-
nia lub uderzenia, które mogą prowadzić do śmierci.

• Zawsze używać odpowiednich dźwignic i zabezpieczać części 
przed upadkiem

• Nigdy nie przebywać pod wiszącymi ładunkami
• Podczas wykonywania wszystkich prac należy nosić odzież 

ochronną (kask, rękawice oraz okulary ochronne)

4 Zakres zastosowania

Przeznaczenie Pompy dławnicowe typoszeregów IPH są używane przede wszystkim 
do tłoczenia gorącej wody i płynów przewodzących ciepło w wymie-
nionych poniżej obszarach zastosowania

Obszar zastosowania Dozwolone jest stosowanie pomp w takich obszarach, jak:
• systemy grzewcze c.w.u.
• sieci ciepłownicze
• przemysłowe systemy cyrkulacyjne
• obiegi nośników ciepła

Przeciwwskazania Typowe miejsca montażu to pomieszczenia techniczne wewnątrz 
budynku, w których znajdują się inne instalacje techniczne. Instalacja 
urządzenia w pomieszczeniach o innym przeznaczeniu (pomieszcze-
nia mieszkalne lub robocze) nie jest przewidziana.

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo powstania szkód materialnych!
Niedozwolone materiały znajdujące się w medium mogą uszkodzić 
pompę. Osadzające się ścierne materiały stałe (np. piasek) zwięk-
szają zużycie pompy.
Pompy bez dopuszczenia Ex nie nadają się do stosowania na obsza-
rach zagrożonych wybuchem.

• Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem to także przestrzeganie 
zaleceń niniejszej instrukcji

• Każdy inny rodzaj użytkowania uznawany jest za niezgodny z prze-
znaczeniem

Rys. 5: Mocowanie lin transportowych

rys. 6: Transport silnika (rysunek podsta-
wowy)
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5 Dane produktu

5.1 Oznaczenie typu Oznaczenie typu składa się z następujących elementów:

5.2 Dane techniczne

Przy zamawianiu części zamiennych należy podać wszystkie dane 
z tabliczki znamionowej pompy i silnika

Przetłaczane media W przypadku stosowania mieszanek wody i glikolu z zawartością gli-
kolu do 40% (lub cieczy przetłaczanych o innej lepkości niż czysta 
woda), dane dot. cieczy przetłaczanych przez pompę należy skorygo-
wać odpowiednio do wyższej lepkości, w zależności od procentowego 
stosunku składników mieszanki i temperatury przetłaczanej cieczy. 
Dodatkowo w razie potrzeby należy dostosować moc silnika.

• Należy stosować wyłącznie mieszanki z inhibitorami antykorozyj-
nymi. Przestrzegać odpowiednich wskazówek Producenta!

• Tłoczone medium nie może zawierać substancji osadzających się
• W przypadku stosowania innych mediów należy uzyskać zgodę Wilo

ZALECENIE
Zawsze należy stosować się do karty charakterystyki przetłaczanego 
medium!

Przykład: IPH-O 65/125-2,2/2

IP Pompa kołnierzowa Inline
...H-O
...H-W

Nośniki ciepła (olejowy nośnik ciepła)
przegrzana woda

65 Nominalna średnica DN przyłącza rurowego
125 Średnica nominalna wirnika [mm]
2,2 Znamionowa moc silnika P2 [kW]
2 Liczba biegunów silnika

Właściwość Wartość Uwagi

Znamionowa prędkość obrotowa 2900 lub 1450 1/min
Średnice nominalne DN IPH-O: 20 do 80

IPH-W: 20 do 80
Dopuszczalna temperatura przetłacza-
nego medium min./max.

IPH-O: od +20°C do +350°C
IPH-W: od -10°C do +210°C

Max. temperatura otoczenia +40°C
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze IPH-O:    9 bar przy max. +350°C

IPH-W: 23 bar przy max. +210°C
Klasa izolacji F
Stopień ochrony IP 55
Przyłącza rurowe i przyłącza do pomiaru 
ciśnienia

Kołnierze z bruzdą i powierzchnie 
przylgowe kołnierza PN25 
(wg DIN EN 1092-1) 

Wersja standardowa

Dopuszczalne przetłaczane media Woda grzewcza zgodnie z VDI 2035
Mieszanina woda-glikol do 40% obj.

Wersja standardowa

Olejowy nośnik ciepła Wersja standardowa
Napięcie zasilania 3~400 V, 50 Hz Wersja standardowa

3~230 V, 50 Hz Alternatywne zastosowanie wersji 
standardowej (bez dopłaty)

Wersja specjalna silnika Specjalne napięcie/częstotliwość 
(na zapytanie)

Wersja specjalna lub wyposażenie 
dodatkowe (za dopłatą)

Zabezpieczenie silnika Wymagane na miejscu Wersja standardowa
Regulacja prędkości obrotowej Urządzenia regulacyjne Wilo Wersja standardowa
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5.3 Zakres dostawy • Pompa IPH-W/O
• Instrukcja montażu i obsługi
• Przeciwkołnierze i uszczelki

5.4 Wyposażenie dodatkowe Wyposażenie dodatkowe należy zamawiać oddzielnie:
• Urządzenie wyzwalające termistora PTC do montażu w szafie roz-

dzielczej

Szczegółowy wykaz, patrz katalog lub cennik

6 Opis i działanie

6.1 Opis produktu Jednostopniowa pompa wirowa jest wyposażona w silnik zamoco-
wany bezpośrednio na kołnierzu i wał niedzielony (wersja Monobloc). 
Stalowy korpus pompy ma konstrukcję Inline, tzn. króciec ssawny 
i przyłącze ciśnieniowe znajdują się w jednej linii. Pompa jest przezna-
czona do montażu w rurze. Masa pompy oraz położenie punktu cięż-
kości pozwalają na bezpośredni montaż pomp wszystkich wielkości 
w rurociągu. Warunkiem tego jest odpowiednie zamocowanie ruro-
ciągu w bryle budynku. Wał pompy jest uszczelniony uszczelnieniem 
mechanicznym do temperatury do +210°C (IPH-W) lub +350°C 
(IPH-O). Jest on chłodzony przez korpus z żebrami chłodzącymi na 
pokrywie korpusu.

Przy zastosowaniu urządzenia regulacyjnego (system Wilo-VR lub 
Wilo-CC) moc pomp może być regulowana bezstopniowo. Umożliwia 
to optymalne dostosowanie mocy pomp do zapotrzebowania 
systemu oraz oszczędną eksploatację.

7 Instalacja i podłączenie elektryczne

Bezpieczeństwo NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia!
Niewłaściwa instalacja i nieprawidłowe podłączenie elektryczne 
mogą stanowić zagrożenie życia.

• Wykonanie podłączenia elektrycznego należy zlecać wyłącznie 
personelowi specjalistycznemu zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami!

• Przestrzegać przepisów dot. zapobiegania wypadkom!

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia!
W przypadku braku urządzeń zabezpieczających na silniku, 
skrzynce zaciskowej lub na sprzęgle może dojść do porażenia prą-
dem lub dotknięcia obracających się części, a w konsekwencji do 
obrażeń zagrażających życiu.

• Przed uruchomieniem bądź po przeprowadzeniu prac konserwa-
cyjnych należy zamontować zdjęte wcześniej urządzenia ochronne 
(np. pokrywę skrzynki zaciskowej lub pokrywy sprzęgła)

• Podczas uruchamiania zachować odstęp
• Podczas wykonywania wszelkich prac należy zakładać odzież 

ochronną, rękawice oraz okulary ochronne

UWAGA! Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń wskutek dużej 
masy własnej!
Sama pompa i jej części mogą mieć bardzo dużą masę własną. 
Spadające części mogą spowodować rany cięte, zmiażdżenia, 
stłuczenia lub uderzenia, które mogą prowadzić do śmierci.

• Zawsze używać odpowiednich dźwignic i zabezpieczać części 
przed upadkiem

• Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych zabezpieczyć ele-
menty pompy przed upadkiem

• Nigdy nie przebywać pod wiszącymi ładunkami
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OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo powstania szkód materialnych!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń spowodowane nieprawidłowym 
obchodzeniem się z instalacją 

• Instalację pompy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu persone-
lowi

7.1 Instalacja

Przygotowanie • Montaż można rozpocząć dopiero po zakończeniu prac spawalni-
czych i lutowniczych i ew. po przepłukaniu rurociągu. Zanieczyszcze-
nia mogą doprowadzić do nieprawidłowego działania pompy

• Pompy standardowe należy instalować w miejscu zabezpieczonym 
przed wpływami atmosferycznymi, w pomieszczeniu zabezpieczo-
nym przed mrozem, wolnym od pyłu, z dobrą wentylacją oraz nieza-
grożonym wybuchem

• Pompę montować w dostępnym miejscu, tak aby możliwa była jej 
późniejsza kontrola, konserwacja (np. uszczelnienia mechanicznego) 
lub wymiana

Ustawianie • Pionowo nad pompą należy umieścić hak lub uchwyt o odpowiednim 
udźwigu (masa łączna pompy: patrz katalog/karta danych), na którym 
podczas konserwacji lub naprawy pompy można zamocować podnoś-
nik lub podobne elementy pomocnicze

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo powstania szkód materialnych!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń spowodowane nieprawidłowym 
obchodzeniem się z instalacją 

• Uchwyty umieszczone na silniku służą wyłącznie do podnoszenia 
silnika, a nie całej pompy

• Pompę należy podnosić wyłącznie za pomocą dopuszczonych urzą-
dzeń dźwigowych (patrz rozdział 3 „Transport i magazynowanie” 
na stronie 37)

• Minimalna odległość między ścianą a osłoną wentylatora silnika: 
30 cm

• Kołnierz ssawny i tłoczny oznaczono strzałkami wskazującymi kieru-
nek przepływu. Kierunek przepływu musi być zgodny z kierunkiem 
strzałki znajdującej się na kołnierzach

• Urządzenia odcinające należy zamontować przed i za pompą, aby 
podczas kontroli lub wymiany pompy uniknąć opróżnienia całej insta-
lacji

• Między dolnym urządzeniem odcinającym i pompą należy zamonto-
wać zawór spustowy do opróżniania pompy podczas demontażu

• W przypadku stosowania pompy w instalacjach chłodniczych lub kli-
matyzacyjnych, kondensat zbierający się w latarni może być odpro-
wadzany przez dostępne otwory. Na spodzie latarni znajduje się 
otwór, do którego w razie gromadzenia się kondensatu można podłą-
czyć przewód odpływowy

• Rurociągi i pompę zamontować tak, aby nie podlegały naprężeniom 
mechanicznym

• Dozwolone jest każde położenie montażowe, z wyjątkiem montażu 
silnika skierowanego w dół (patrz położenia montażowe na rys. 7)

• Zawór odpowietrzający lub jedna ze śrub odpowietrzających 
(rys. 1, poz. 441h) musi być zawsze skierowana do góry

ZALECENIE
Skrzynka zaciskowa silnika nie może być skierowana w dół, ponieważ 
mogłaby do niej wniknąć woda. W razie potrzeby po odkręceniu śrub 
mocujących można tak obrócić korpus silnika, aby skrzynka zaci-
skowa była skierowana do góry. W ten sposób jednocześnie zagwa-
rantowane jest, że jedna ze śrub odpowietrzających (rys. 1, poz. 441h) 
znajduje się w najwyższym możliwym punkcie.

rys. 7: Dozwolone położenia montażowe
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OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo powstania szkód materialnych!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń spowodowane nieprawidłowym 
obchodzeniem się z instalacją 

• Nie uszkodzić uszczelki płaskiej korpusu

ZALECENIE
Podczas pompowania cieczy ze zbiornika należy zadbać o odpowiedni 
poziom cieczy nad króćcem ssawnym pompy, aby nie doprowadzić do 
suchobiegu. Należy utrzymywać minimalne ciśnienie na dopływie.

ZALECENIE
W instalacjach, które są izolowane, można zaizolować wyłącznie kor-
pus pompy, a nie latarnię czy silnik.

• Dwa położone naprzeciwko siebie otwory (rys. 1, poz. 365u) w koł-
nierzu latarni po stronie silnika umożliwiają (zależnie od rodzaju mon-
tażu) wykrywanie przecieków uszczelnienia mechanicznego. Otwory 
te nie mogą być zablokowane (wyjąć zaślepkę); w przypadku oruro-
wania zadbać o widoczny wylot

7.2 Podłączenie elektryczne

Bezpieczeństwo NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia!
Niewłaściwe podłączenie elektryczne może spowodować zagroże-
nie życia na skutek porażenia prądem.

• Podłączenie elektryczne należy zlecić wyłącznie Instalatorowi-
elektrykowi posiadającemu wymagane prawem uprawnienia. 
Należy przy tym postępować zgodnie z lokalnymi przepisami

• Przestrzegać instrukcji montażu i obsługi wyposażenia dodatko-
wego!

UWAGA! Niebezpieczeństwo przeciążenia sieci!
Nieodpowiednie dostosowanie do wymogów sieci może doprowa-
dzić do awarii systemu, a nawet zapłonu przewodów wskutek 
przeciążenia sieci. 

• Przygotowując sieć, a w szczególności wybierając przekrój prze-
wodów i bezpieczniki, należy wziąć pod uwagę fakt, że w trybie 
pracy kilku pomp może wystąpić sytuacja, w której przez krótki 
czas będą pracować wszystkie pompy

Przygotowanie/zalecenia • Podłączenie elektryczne należy wykonywać przy pomocy stałego 
przewodu sieciowego wyposażonego w złącze wtykowe lub prze-
łącznik do wszystkich biegunów o rozwarciu styków wynoszącym 
min. 3 mm (w Niemczech zgodnie z VDE 0730 część 1)

• Wszystkie przewody podłączeniowe należy ułożyć w taki sposób, 
by nigdy nie dotykały rurociągu i/lub korpusu pompy i silnika

• Aby zapewnić ochronę przed skroplinami oraz zabezpieczenie przed 
wyrwaniem dławika przewodu, należy stosować przewody o odpo-
wiedniej średnicy zewnętrznej i dostatecznie mocno je dokręcić. 
W celu odprowadzenia gromadzących się skroplin, przewody 
w pobliżu dławika należy zagiąć, tworząc pętlę, która umożliwi 
odprowadzanie

• Niewykorzystane złącze śrubowe kabla należy zamknąć za pomocą 
zaślepek dostarczonych przez Producenta

• W przypadku zastosowania pomp w instalacjach o temperaturze 
wody wyższej niż 90°C należy zastosować odpowiedni przewód 
sieciowy odporny na wysokie temperatury

• Sprawdzić rodzaj prądu i napięcie zasilania
• Przestrzegać danych umieszczonych na tabliczce znamionowej. 

Rodzaj prądu i napięcie zasilania muszą być zgodne z danymi na tab-
liczce znamionowej

• Bezpiecznik po stronie sieci: w zależności od prądu znamionowego 
silnika i od sposobu załączania

• Uziemić pompę/instalację zgodnie z przepisami
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• Zaleca się zainstalowanie wyłącznika zabezpieczenia silnika

Ustawienie wyłącznika zabezpieczenia silnika:
• Rozruch bezpośredni: 

Ustawienie prądu znamionowego silnika zgodnie z danymi na tab-
liczce znamionowej silnika

• Rozruch Y-Δ:
Jeżeli wyłącznik zabezpieczenia silnika podłączony jest do kombi-
nacji stycznika Y-Δ, ustawienie jest takie samo, jak w przypadku 
rozruchu bezpośredniego. Jeżeli wyłącznik zabezpieczenia silnika 
jest podłączony do przewodów silnika (U1/V1/W1 lub U2/V2/W2), 
wyłącznik zabezpieczenia silnika należy ustawić na wartość 
0,58 x prąd znamionowy silnika

• Napięcie zasilania na płytce zaciskowej jest zależne od mocy silnika 
P2, od napięcia sieciowego i od sposobu załączania. Sposób wymaga-
nego połączenia mostków łączących w skrzynce zaciskowej został 
opisany w poniższej tabeli i na rys. 8

• W przypadku podłączenia automatycznych urządzeń sterujących 
przestrzegać odpowiednich instrukcji montażu i obsługi

8 Uruchomienie/unieruchomienie

Bezpieczeństwo NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia!
W przypadku braku urządzeń zabezpieczających na silniku, 
skrzynce zaciskowej lub na sprzęgle może dojść do porażenia prą-
dem lub dotknięcia obracających się części, a w konsekwencji do 
obrażeń zagrażających życiu.

• Przed uruchomieniem bądź po przeprowadzeniu prac konserwa-
cyjnych należy zamontować zdjęte wcześniej urządzenia ochronne 
(np. pokrywę skrzynki zaciskowej lub pokrywy sprzęgła)

• Podczas uruchamiania zachować odstęp
• Podczas wykonywania wszelkich prac należy zakładać odzież 

ochronną, rękawice oraz okulary ochronne.

OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo oparzenia lub przymarznięcia 
wskutek dotknięcia pompy!
W zależności od stanu roboczego pompy lub instalacji (tempera-
tury medium) cała pompa może być bardzo gorąca lub bardzo 
zimna. 

• Podczas eksploatacji pompy zachować odstęp! 
• W przypadku wysokich temperatur wody lub wysokich wartości 

ciśnienia, przed rozpoczęciem pracy należy schłodzić pompę
• Podczas wykonywania wszelkich prac należy zakładać odzież 

ochronną, rękawice oraz okulary ochronne

8.1 Uruchomienie ZALECENIE
Zależnie od położenia montażowego pompy, jedna ze śrub odpowie-
trzających nie w każdym przypadku znajduje się w najwyższym punk-
cie (rys. 1, poz. 441h i rys. 2). W takim przypadku odkręcając śruby 
imbusowe na korpusie pompy i obracając zespół „latarnia i silnik” 
należy umieścić jedną ze śrub odpowietrzających w najwyższym 
punkcie.

rys. 8: Przyłącze sieciowe

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

W2 U2 V2

U1 V1 W1

Sposób załączania Napięcie zasilania 
3~230 V

Napięcie zasilania 
3~400 V

Bezpośrednio Połączenie ∆ 
(rys. 8 góra)

Połączenie Y 
(rys. 8 środek)

Rozruch Y-∆ Usunąć mostki łączące 
(rys. 8 dół)

niemożliwe
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OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo uszkodzenia pompy! 
• Podczas obracania zespołu „latarnia i silnik” nie uszkodzić 

uszczelki płaskiej na korpusie

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo uszkodzenia pompy!
• Podczas odpowietrzania chronić skrzynkę zaciskową przed wycie-

kającą wodą
• Zamknąć zawór odcinający po stronie tłocznej
• Otworzyć zawór odcinający po stronie ssawnej
• Instalację napełnić wodą i odpowietrzyć
• Za pomocą jednej ze śrub odpowietrzających odpowietrzać pompę do 

momentu, aż pojawi się ciecz. Następnie ponownie dokręcić śrubę 
odpowietrzającą

OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo ze strony bardzo gorącej bądź 
bardzo zimnej cieczy pod ciśnieniem!
W zależności od temperatury i ciśnienia tłoczonego medium, po 
całkowitym odkręceniu śruby odpowietrzającej może wydostać się 
bardzo gorące lub bardzo zimne medium w stanie ciekłym bądź 
gazowym, znajdujące się pod wysokim ciśnieniem.

• Ostrożnie odkręcać śrubę odpowietrzającą

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo uszkodzenia pompy! 
Suchobieg prowadzi do zniszczenia uszczelnienia mechanicznego.

• Upewnić się, że pompa nie będzie pracować na sucho
• Poprzez krótkotrwałe załączenie sprawdzić, czy kierunek obrotów 

jest zgodny z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę na korpusie 
pompy. W przypadku nieprawidłowego kierunku obrotów należy 
postępować w następujący sposób:
• Zamienić 2 fazy na płytce zaciskowej silnika (np. L1 na L2)

• Włączyć pompę
• Otworzyć zawór odcinający po stronie tłocznej
• Ponownie całkowicie odpowietrzyć pompę i instalację

ZALECENIE
Aby uniknąć przedwczesnego zużycia i spowodowanych nim uszko-
dzeń pompy,
musi być zagwarantowany minimalny przepływ objętościowy wyno-
szący 10-15% znamionowego przepływu objętościowego pompy.

ZALECENIE
Podczas tłoczenia cieczy ze zbiornika należy zadbać o odpowiedni 
poziom cieczy nad króćcem ssawnym pompy, aby nie doprowadzić do 
suchobiegu. Należy utrzymywać minimalne ciśnienie na dopływie.

OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
W przypadku nieprawidłowego montażu pompy/instalacji przetła-
czane medium może wytrysnąć podczas uruchamiania. Mogą się 
również odkręcić poszczególne elementy.

• Podczas uruchamiania zachować odpowiednią odległość od pompy
• Zakładać odzież ochronną i rękawice ochronne

8.2 Unieruchomienie • Zamknąć obydwa zawory odcinające. W razie konieczności opróżnić 
pompę

• Przed każdym ponownym uruchomieniem pompę należy napełnić i 
odpowietrzyć
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9 Konserwacja

Bezpieczeństwo Czynności konserwacyjne i naprawcze może wykonywać wyłącz-
nie wykwalifikowany personel specjalistyczny!

Zaleca się zlecanie konserwacji i kontroli pompy pracownikom ser-
wisu Wilo

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia!
Podczas prac przy urządzeniach elektrycznych występuje zagroże-
nie życia na skutek porażenia prądem.

• Wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych należy zlecać 
wyłącznie Instalatorom elektrykom posiadającym wymagane pra-
wem uprawnienia

• Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy urządzeniach elektrycz-
nych należy odłączyć te urządzenia od napięcia i zabezpieczyć 
przed ponownym włączeniem

• Przestrzegać instrukcji montażu i obsługi pompy, regulatora 
poziomu i pozostałego wyposażenia dodatkowego!

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia!
W przypadku braku urządzeń zabezpieczających na silniku, 
skrzynce zaciskowej lub na sprzęgle może dojść do porażenia prą-
dem lub dotknięcia obracających się części, a w konsekwencji do 
obrażeń zagrażających życiu.

• Przed uruchomieniem lub po przeprowadzeniu prac konserwacyj-
nych należy zamontować zdjęte wcześniej urządzenia zabezpie-
czające (np. pokrywę skrzynki zaciskowej lub pokrywy sprzęgła)

• Podczas uruchamiania zachować odstęp
• Podczas wykonywania wszelkich prac należy zakładać odzież 

ochronną, rękawice oraz okulary ochronne

UWAGA! Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń wskutek dużej 
masy własnej!

Sama pompa i jej części mogą mieć bardzo dużą masę własną. Spa-
dające części mogą spowodować rany cięte, zmiażdżenia, stłucze-
nia lub uderzenia, które mogą prowadzić do śmierci.

• Zawsze używać odpowiednich dźwignic i zabezpieczać części 
przed upadkiem

• Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych zabezpieczyć ele-
menty pompy przed upadkiem

• Nigdy nie przebywać pod wiszącymi ładunkami

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo oparzenia lub przymar-
znięcia wskutek dotknięcia pompy!
W zależności od stanu roboczego pompy lub instalacji (tempera-
tury medium) cała pompa może być bardzo gorąca lub bardzo 
zimna. 

• Podczas pracy zachować odstęp! 
• W przypadku wysokiej temperatury wody lub wysokich wartości 

ciśnienia, przed rozpoczęciem pracy pompę należy schłodzić
• Podczas wykonywania wszystkich prac należy zakładać odzież 

ochronną, rękawice oraz okulary ochronne

9.1 Uszczelnienie mechaniczne Uszczelnienie mechaniczne nie wymaga konserwacji. Podczas rozru-
chu mogą wystąpić niewielkie przecieki. Od czasu do czasu należy 
jednakże przeprowadzać kontrolę wzrokową. W przypadku wyraź-
nych przecieków należy wymienić uszczelnienie. Wilo oferuje zestaw 
naprawczy, który zawiera wszystkie niezbędne części.
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9.2 Demontaż pompy

9.2.1 Demontaż Demontaż pompy, patrz rys. 1:
• Odłączyć instalację od zasilania i zabezpieczyć przed ponownym włą-

czeniem
• Zamknąć zawory odcinające przed i za pompą
• Opróżnić pompę

OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo ze strony bardzo gorącej bądź 
bardzo zimnej cieczy pod ciśnieniem!
W zależności od temperatury i ciśnienia tłoczonego medium, po 
całkowitym odkręceniu śruby odpowietrzającej może wydostać się 
bardzo gorące lub bardzo zimne medium w stanie ciekłym bądź 
gazowym, znajdujące się pod wysokim ciśnieniem.

• Podczas opróżniania zachować ostrożność
• Odkręcić śruby (437a) na kołnierzu między pompą a latarnią (5b) 

i wyjąć silnik wraz z wirnikiem i latarnią z korpusu pompy. Korpus 
pompy (201f) pozostaje na miejscu

• Starannie przechować uszczelnienie korpusu (411a)
• Odkręcić nakrętkę (49a) i zdjąć tarczę wirnika (319k), wirnik (207a) 

i wpust (487b)
• Zdjąć pokrywę obudowy (71c), pierścień zabezpieczający (481a) 

i łożysko promieniowe (59a)

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo powstania szkód materialnych!
Niebezpieczeństwo uszkodzeń spowodowane nieprawidłowym 
obchodzeniem się z instalacją 

• W razie wymiany uszczelnienia mechanicznego należy wymienić 
również łożysko promieniowe

• Zdjąć z wału obracającą się część uszczelnienia mechanicznego (105b), 
odkręcając śruby (z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym)

• Odłączyć latarnię (5b) od kołnierza silnika i zdjąć nieruchomą część 
uszczelnienia mechanicznego (105a) razem z pierścieniami uszczel-
niającymi (413a i 413b)

• Dokładnie wyczyścić wszystkie elementy, gniazda pasowane i 
powierzchnie uszczelniające oraz sprawdzić stopień ich zużycia

9.2.2 Montaż Montaż wykonywany jest w odwrotnej kolejności niż demontaż

ZALECENIE
Jeżeli pompa została rozłożona na części, należy wymienić łożysko, 
uszczelnienie mechaniczne i pierścienie uszczelniające na nowe

ZALECENIE
Podczas zaciskania złączy śrubowych w połączeniu z opisanymi poni-
żej pracami: Przestrzegać momentów dociągających zalecanych dla 
określonego typu gwintu (patrz ustęp  „Momenty dociągające dla 
śrub” na stronie 47).

ZALECENIE
W razie wymiany uszczelnienia mechanicznego należy zachować 
wymiar montażowy L2 zgodnie z rys. 3

ZALECENIE
Jeżeli wymiaru L2 nie można skontrolować zwykłymi przyrządami 
pomiarowymi, na starej części należy ustalić wymiar L1 od wolnego 
końca wału do uszczelnienia mechanicznego. Wymiar L1 należy 
wtedy przenieść na nową część, tak aby uszczelnienie mechaniczne 
można było zamontować na nowym wale.

rys. 9: 

Moc silnika

P2 < 1 kW P2 ≥ 1 kW P2 ≥ 4 kW

L1 [mm] 107 ± 0,3 129 ± 0,3 129 ± 0,3
L2 [mm] 52 ± 0,6 52 ± 0,6 62 ± 0,6
L3 [mm] 37 +0,7/-0,6 37 +0,7/-0,6 37 +0,7/-0,6
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Momenty dociągające dla śrub

10 Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie
Usuwanie usterek zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu persone-
lowi! Przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa znajdujących się w roz-
dziale 9.2 „Demontaż pompy” na stronie 46.

• Jeżeli usterki nie da się usunąć, należy zwrócić się do specjalistycz-
nego warsztatu lub do serwisu Wilo Polska

Połączenie śrubowe Moment dociągający
Nm ± 10% 

Instrukcja montażu

Radiator — korpus pompy M6x25
M8x30

25
35

-

Latarnia — radiator M6x20 25 -

Latarnia —silnik M8x40
nakrętka M8-8

podkładka
25

-

M12x50
nakrętka M12-8

podkładka
60

-

Wirnik — wał nakrętka M8
nakrętka M12x1,25

śruba M8

25
60
12

-

Usterka Przyczyna Naprawa

Pompa nie włącza się 
lub wyłącza się

Pompa jest zablokowana Odłączyć napięcie od silnika, usunąć przyczynę blokady; jeśli 
zablokowany jest silnik, sprawdzić/wymienić silnik/głowicę 
silnika

Luźny zacisk kablowy Sprawdzić/dokręcić wszystkie śruby zaciskowe
Uszkodzone bezpieczniki Sprawdzić bezpieczniki, wymienić uszkodzone bezpieczniki
Uszkodzony silnik Zlecić sprawdzenie i ew. naprawę silnika przez serwis Wilo 

Polska lub zakład specjalistyczny
Zadziałał wyłącznik zabezpie-
czenia silnika

Zdławić pompę po stronie tłocznej do znamionowego prze-
pływu objętościowego

Nieprawidłowo ustawiony 
wyłącznik zabezpieczenia sil-
nika

Ustawić wyłącznik zabezpieczenia silnika na odpowiednią 
wartość prądu znamionowego zgodnie z danymi na tabliczce 
znamionowej

Zbyt silne oddziaływania tem-
peratury otoczenia na wyłącz-
nik zabezpieczenia silnika

Umieścić wyłącznik zabezpieczenia silnika w innym miejscu 
lub zabezpieczyć za pomocą izolacji cieplnej

Pompa działa ze 
zmniejszoną mocą

Nieprawidłowy kierunek obro-
tów

Sprawdzić i ew. zmienić kierunek obrotów

Zawór odcinający po stronie 
tłocznej zdławiony

Powoli otworzyć zawór odcinający

Powietrze w przewodzie ssaw-
nym

Usunąć nieszczelności na kołnierzach, odpowietrzyć

Pompa powoduje 
hałas

Zbyt niskie ciśnienie Zwiększyć ciśnienie, przestrzegać min. wartości ciśnienia na 
króćcu ssawnym, sprawdzić zasuwę i filtr po stronie ssawnej 
i w razie potrzeby wyczyścić

Uszkodzone łożysko silnika Zlecić sprawdzenie i naprawę pompy przez serwis Wilo Polska 
lub zakład specjalistyczny
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11 Części zamienne
Zamawianie części zamiennych odbywa się za pośrednictwem lokal-
nych warsztatów specjalistycznych i/lub oddziału obsługi Klienta 
Wilo.

Aby uniknąć dodatkowych pytań i nieprawidłowych zamówień, 
należy przy każdym zamówieniu podać wszystkie dane znajdujące się 
na tabliczce znamionowej.

OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo powstania szkód materialnych!
Niezawodna praca pompy może zostać zagwarantowana tylko w 
przypadku stosowania oryginalnych części zamiennych.

• Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne Wilo
• Poniższa tabela służy do identyfikacji poszczególnych elementów 

konstrukcyjnych 
Dane potrzebne do zamówienia części zamiennych:
• Numery części zamiennych 
• Nazwy i oznaczenia części zamiennych
• Wszystkie dane z tabliczki znamionowej pompy i silnika

Części zamienne Przyporządkowanie do podzespołów - patrz rys. 4

Nr Część Szczegóły

1 Korpus pompy (zestaw), w 
skład którego wchodzą:1.1 korpus pompy

1.2 uszczelka płaska
2 Wirnik (zestaw), w skład któ-

rego wchodzą:1.2 uszczelka płaska
2.1 wirnik
2.2 podkładka
2.3 nakrętka
2.4 wpust
3 Korpus chłodzący (zestaw), w 

skład którego wchodzą:1.2 uszczelka płaska
2.2 podkładka
2.3 nakrętka
3.1 korpus chłodzący
3.2 pierścień zabezpieczający
3.3 pierścień spiętrzający
3.4 o-ring
3.5 o-ring
3.6 śruba
4 Silnik
5 Uszczelnienie mechaniczne 

(zestaw)
nakrętka

6 Wkładka (zestaw), w skład któ-
rej wchodzą:

tarcza mocująca
1.2 uszczelka płaska
2.2 podkładka
2.3 nakrętka
3.2 pierścień zabezpieczający
3.3 pierścień spiętrzający
3.4 o-ring
6.1 o-ring
6.2 zaślepka
6.3 latarnia
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12 Utylizacja
Prawidłowa utylizacja oraz recykling niniejszego produktu pozwala 
uniknąć powstania szkód dla środowiska naturalnego i zagrożenia 
zdrowia ludzi.

Przepisowa utylizacja wymaga wcześniejszego opróżnienia i oczysz-
czenia pompy.

Środki smarowe należy zebrać. Posortować elementy pompy według 
materiałów (metal, tworzywo sztuczne, elektronika).

1. Przekazać produkt i jego części państwowej lub prywatnej firmie 
zajmującej się utylizacją

2. Więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji można uzyskać 
w urzędzie miasta, urzędzie ds. utylizacji odpadów lub w miejscu 
zakupu produktu

Zmiany techniczne zastrzeżone!

7 Śruba mocująca do korpusu 
pompy/radiatora

8 Śruba mocująca do silnika/
latarni

9 Tarcza stykowa do silnika/
latarni

10 Nakrętka do silnika/latarni
Przeciwkołnierz (zestaw), 
w skład którego wchodzą: kołnierz spawany

uszczelka płaska

Nr Część Szczegóły



 

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

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und2004/108/EG Anhang IV,2, 
according 2006/42/EC annex II,1A and2004/108/EC annex IV,2, 

conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2) 
 
 
Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe : IPh 
Herewith, we declare that the product type of the series:  
Par le présent, nous déclarons que l’agrégat de la série :  
 

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. / 
The serial number is marked on the product site plate. / 
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.) 

 

 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: 
in its delivered state complies with the following relevant provisions: 
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève: 
 
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  
EC-Machinery directive   
Directives CE relatives aux machines  
Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
eingehalten. 
The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 
2006/42/EC. 
Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, no 1.5.1 de la  
directive CE relatives aux machines 2006/42/CE. 
 
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG 
Electromagnetic compatibility - directive  
Compatibilité électromagnétique- directive  
 
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809 
Applied harmonized standards, in particular: EN 14121-1 
Normes harmonisées, notamment: EN 60034-1 
  
 
Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen  Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. 
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. 
 
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: 
Authorized representative for the completion of the technical documentation: 
Mandataire pour le complément de la documentation technique est :  

Olaf Kuhnt 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

 
 
Dortmund, 30.10.2009   
 
 
 

 
 

 
Erwin Prieß 

Quality Manager 

  
WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

Document: 2105098.1 



NL IT ES
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende 
bepalingen:

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e 
direttive rilevanti:

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las 
disposiciones pertinentes siguientes:

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG Direttiva macchine 2006/42/EG Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage I, 
nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

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

Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja tensión 
según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG

Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina Norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente Normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

PT SV NO
Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os 
seguintes requisitos:

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga 
bestämmelser:

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med 
følgende relevante bestemmelser:

Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 2006/42/EG
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o 
anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.

Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt 
bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.

Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med 
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG

Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida Anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

FI DA HU
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelelőségi nyilatkozat
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante 

bestemmelser:
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

EU–konedirektiivit: 2006/42/EG EU–maskindirektiver 2006/42/EG Gépek irányelv: 2006/42/EK
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan 
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i 
maskindirektivet 2006/42/EF.

A kisfeszültségű irányelv védelmi előírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. 
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhetőség irányelv: 2004/108/EK

Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu. Anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side Alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az előző oldalt

CS PL RU
Prohlášení o shodě ES Deklaracja Zgodności WE Декларация о соответствии Европейским нормам
Prohlašujeme tímto, �e tento agregát v�dodaném provedení odpovídá následujícím 
příslušným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że dostarczony wyrób jest zgodny z 
następującymi dokumentami:

Настоящим документом заявляем, что данный агрегат в его объеме поставки 
соответствует следующим нормативным документам:

Směrnice ES pro strojní zařízení 2006/42/ES dyrektywą maszynową WE 2006/42/WE Директивы EC в отношении машин 2006/42/EG
Cíle týkající se bezpečnosti stanovené ve směrnici o elektrických zařízeních nízkého napětí 
jsou dodr�eny podle přílohy I, č. 1.5.1 směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Przestrzegane są cele ochrony dyrektywy niskonapięciowej zgodnie z załącznikiem I, nr 1.5.1 
dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Требования по безопасности, изложенные в директиве по низковольтному 
напряжению, соблюдаются согласно приложению I, № 1.5.1 директивы в отношении 
машин 2006/42/ЕG.

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES dyrektywą dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE Электромагнитная устойчивость 2004/108/EG 

Pou�ité harmonizační normy, zejména: viz předchozí strana Stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególności: patrz poprzednia strona Используемые согласованные стандарты и нормы, в частности : см. предыдущую 
страницу

EL TR RO
Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declaraţie de conformitate
Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό σ’ αυτή την κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις ακόλουθες 
διατάξεις :

Bu cihazın teslim edildiği şekliyle aşağıdaki standartlara uygun olduğunu teyid ederiz: Prin prezenta declarăm că acest produs aşa cum este livrat, corespunde cu următoarele 
prevederi aplicabile:

Οδηγίες EΚ για  μηχανήματα 2006/42/EΚ AB-Makina Standartları 2006/42/EG Directiva CE pentru maşini 2006/42/EG
Οι απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας χαμηλής τάσης τηρούνται σύμφωνα με το 
παράρτημα I, αρ. 1.5.1 της οδηγίας σχετικά με τα μηχανήματα 2006/42/EG.

Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e 
uygundur.

Sunt respectate obiectivele de protecţie din directiva privind joasa tensiune conform Anexei 
I, Nr. 1.5.1 din directiva privind maşinile 2006/42/CE.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EΚ-2004/108/EΚ Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetică – directiva 2004/108/EG

Εναρμονισμένα χρησιμοποιούμενα πρότυπα, ιδιαίτερα: Βλέπε προηγούμενη σελίδα Kısmen kullanılan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa Standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedentă

ET LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilstības deklarācija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele: Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pa�ymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Mašīnu direktīva 2006/42/EK Mašinų direktyvą 2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 2006/42/EÜ I 
lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direktīvas drošības mērķi tiek ievēroti atbilstoši Mašīnu direktīvas 2006/42/EK 
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi �emos įtampos direktyvos keliamų saugos reikalavimų pagal Mašinų direktyvos 
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punktą.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EB

Kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk Piemēroti harmonizēti standarti, tai skaitā: skatīt iepriekšējo lappusi Pritaikytus vieningus standartus, o būtent: �r. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES – izjava o skladnosti EО-Декларация за съответствие
Týmto vyhlasujeme, �e konštrukcie tejto konštrukčnej série v dodanom vyhotovení vyhovujú 
nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledečim zadevnim določilom: Декларираме, че продуктът отговаря на следните изисквания:

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES Машинна директива 2006/42/EO
Bezpečnostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodr�iavané v zmysle prílohy I, č. 1.5.1 
smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s 
prilogo I, št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG dose�eni.

Целите за защита на разпоредбата за ниско напрежение са съставени съгласно 
Приложение I, № 1.5.1 от Директивата за машини 2006/42/EС.

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES Eлектромагнитна съместимост – директива 2004/108/EО

Pou�ívané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu Uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran Хармонизирани стандарти: вж. предната страница

MT HR SR
Dikjarazzjoni ta’ konformità KE EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o usklađenosti
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispożizzjonijiet relevanti li 
ġejjin:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj izvedbi odgovaraju sljedećim 
va�ećim propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj verziji odgovaraju sledećim 
va�ećim propisima:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ EZ direktiva za mašine 2006/42/EZ
L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vultaġġ Baxx huma konformi mal-
Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Ciljevi zaštite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1 smjernice 
o strojevima 2006/42/EZ.

Ciljevi zaštite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive za 
mašine 2006/42/EZ.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ

B'mod partikolari: ara l-paġna ta' qabel Primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu Primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu
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China 
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101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
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Croatia 
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10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
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Cuba 
WILO SE 
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T +53 5 2795135 
T +53 7 272 2330 
�
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Czech Republic 
$%&'�*�G���� 
;=�!��*����	�� 
T +420 234 098711 
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Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 
�	����	���@

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
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Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
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France 
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T +33 2435 95400 
	�����	����

Great Britain 
$%&'�Z[\]�&�� 
Burton Upon Trent  
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
�
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Greece 
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] 
T +302 10 6248300 
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Hungary 
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�����h��\�� 
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(Budapest) 
T +36 23 889500 
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India 
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Pune 411019 
T +91 20 27442100 
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Indonesia 
wq�$%&'�w��:��%������	
 
Jakarta Timur, 13950 
T +62 21 7247676 
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Ireland 
WILO Ireland 
&	���	�@ 
T +353 61 227566 
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Italy 
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Borromeo  (Milano) 
T +39 25538351 
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Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
	�����	��@�

Korea 
$%&'�w��:��&��� 
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T +82 51 950 8000 
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Latvia 
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1019 Riga 
T +371 6714-5229 
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Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
{��	�����;!;�;!#!� 
Lebanon 
T +961 1 888910 
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Lithuania 
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�[�x 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
�
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Morocco 
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T +212 (0) 5 22 66 09 24 
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The Netherlands 
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� 
T +31 88 9456 000 
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Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
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Poland 
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T +48 22 7026161 
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Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
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4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
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Romania 
$%&'�|��
�	
���� 
!��!^!�*���*�	
>�
�
{���%���? 
T +40 21 3170164 
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Russia 
WILO Rus ooo 
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T +7 495 7810690 
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Saudi Arabia 
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T +966 1 4624430 
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Serbia and Montenegro 
$%&'�x����
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11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
���	����	����

Slovakia 
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T +421 2 33014511 
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Slovenia 
$%&'����	
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1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
�	��
��	
�	���	���	

South Africa 
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2065 Sandton 
T +27 11 6082780 
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Spain 
$%&'�%���	�
��� 
;""!_����
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����
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
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Sweden 
WILO NORDIC AB 
#=!##�~�X>v 
T +46 470 727600 
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Switzerland 
Fcx�w��:����� 
^#�!�|��	������� 
T +41 61 83680-20 
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Taiwan 
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T +886 2 2999 8676  
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Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
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T +90 216 2509400 
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Ukraina 
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T +38 044 3937384 
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United Arab Emirates 
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T +971 4 880 91 77 
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USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
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Vietnam 
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T +84 8 38109975 
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Pioneering for You

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




