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Fig. 1: IPL (conexión embridada / attacco flangiato / ligação flangeada / flangetilslutning) 
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Fig. 2: IPL 25/30 (conexión roscada / attacco filettato / ligação roscada / forskruningstilslutning)
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Fig. 3: IPL... -N (conexión embridada / attacco flangiato / ligação flangeada / flangetilslutning)
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Fig. 4: IPL... -N
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Monterings- og driftsvejledning1 Generelt

Om dette dokument Den originale driftsvejledning er på tysk. Denne vejledning på alle 

andre sprog er oversættelser af den originale driftsvejledning.

Monterings- og driftsvejledningen er en del af produktet. Den skal 

altid opbevares i nærheden af produktet. Korrekt brug og betjening af 

produktet forudsætter, at vejledningen overholdes nøje.

Monterings- og driftsvejledningen modsvarer produktets konstruk-

tion og opfylder de gældende anvendte sikkerhedstekniske forskrif-

ter og standarder, da vejledningen blev trykt.

EF-konformitetserklæring:

En kopi af EF-konformitetserklæringen er indeholdt i denne driftsvej-

ledning.

Ved en teknisk ændring af de nævnte konstruktioner, der ikke er 

afstemt med os, eller manglende overholdelse af erklæringerne ved-

rørende produktets/personalets sikkerhed, der er anført i monte-

rings- og driftsvejledningen, mister denne erklæring sin gyldighed.

2 Sikkerhed

Denne monterings- og driftsvejledning indeholder grundlæggende 

anvisninger, som skal overholdes ved installation, drift og vedligehol-

delse. Derfor skal montøren samt de ansvarlige fagfolk/den ansvarlige 

operatør altid læse monterings- og driftsvejledningen før installation 

og ibrugtagning.

Ikke kun de generelle sikkerhedsforskrifter i dette afsnit om sikkerhed 

skal overholdes, men også de specielle sikkerhedshenvisninger, som 

er nævnt i følgende afsnit om faresymboler.

2.1 Markering af anvisninger 

i driftsvejledningen

Symboler Generelt faresymbol

Fare på grund af elektrisk spænding

BEMÆRK

Signalord FARE!

Akut farlig situation.

Overtrædelse medfører døden eller alvorlige personskader.

ADVARSEL!

Brugeren kan pådrage sig (alvorlige) kvæstelser. ”Advarsel” bety-

der, at det kan medføre (alvorlige) personskader, hvis advarslen 

ikke følges.

FORSIGTIG!

Der er fare for, at produktet/anlægget kan blive beskadiget. 

”Forsigtig” advarer om, at der kan opstå produktskader, hvis 

anvisningerne ikke overholdes.

BEMÆRK

Et nyttigt tip for håndtering af produktet. Det gør opmærksom på 

mulige problemer.
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Anvisninger, der er anbragt ved siden af produktet, som f.eks.

• omdrejningsretnings-/flowretningspil

• markering af tilslutninger

• typeskilt

• advarselsmærkat

skal altid overholdes og bevares i fuldstændig læsbar tilstand.

2.2 Personalekvalifikationer Personalet, der udfører installation, betjening og vedligeholdelse, skal 

være i besiddelse af de relevante kvalifikationer til dette arbejde. 

Operatøren skal sikre ansvarsområde, ansvar og overvågning af per-

sonalet. Hvis personalet ikke har den nødvendige viden, skal det 

uddannes og undervises. Efter anmodning fra operatøren kan dette 

om nødvendigt foretages hos producenten af produktet.

2.3 Risici, såfremt sikkerheds-

forskrifterne ikke følges

Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne kan udsætte per-

soner, miljøet og produkt/anlæg for fare. Manglende overholdelse af 

sikkerhedsforskrifterne medfører, at skadeserstatningskrav bortfal-

der.

I særdeleshed kan overtrædelse af sikkerhedsforskrifterne eksempel-

vis medføre følgende farlige situationer:

• fare for personer som følge af elektriske, mekaniske og bakteriologi-

ske påvirkninger

• fare for miljøet som følge af læk af farlige stoffer

• skade på ejendom

• svigt af vigtige funktioner på produktet/anlægget

• svigt af udspecificerede vedligeholdelses- og reparationsmetoder

2.4 Sikkerhedsbevidst arbejde Sikkerhedsforskrifterne i denne monterings- og driftsvejledning, 

gældende nationale forskrifter til forebyggelse af ulykker samt even-

tuelle interne arbejds-, drifts- og sikkerhedsforskrifter fra operatøren 

skal overholdes.

2.5 Sikkerhedsforskrifter for operatøren Dette udstyr er ikke egnet til at blive anvendt af personer (inkl. børn) 

med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende 

erfaring og/eller viden, medmindre det sker under opsyn af en person, 

der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller de modtager anvisninger fra 

denne person vedr. anvendelse af udstyret. 

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret.

• Hvis varme eller kolde komponenter på produktet/anlægget kan 

medføre fare, skal disse på opstillingsstedet sikres mod berøring.

• Berøringsbeskyttelse af komponenter, der bevæger sig (f.eks. kob-

ling), må ikke fjernes fra det produkt, hvor denne befinder sig i driften. 

• Utætheder (f.eks. akseltætning) af farlige pumpemedier (f.eks. eks-

plosive, giftige, varme) skal afledes således, at der ikke opstår fare for 

personer eller miljø. Nationale lovmæssige bestemmelser skal over-

holdes.

• Let antændelige materialer skal holdes væk fra produktet på alle tids-

punkter.

• Fare på grund af elektrisk energi skal forhindres. Anvisninger i henhold 

til lokale eller generelle forskrifter (IEC osv.) og fra de lokale energifor-

syningsselskaber skal overholdes.
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2.6 Sikkerhedsforskrifter ved 

installations- og vedligeholdelse-

sarbejder

Operatøren skal sørge for, at alle installations- og vedligeholdelsesar-

bejder udføres af autoriserede og kvalificerede fagfolk, som har læst 

monterings- og driftsvejledningen grundigt igennem, og dermed har 

den fornødne viden.

Arbejde på produktet/anlægget må kun foretages ved stilstand. 

Fremgangsmåden for standsning af produktet/anlægget, som er 

beskrevet i monterings- og driftsvejledningen, skal altid overholdes.

Umiddelbart efter arbejderne afsluttes, skal alle sikkerheds- og 

beskyttelsesanordninger hhv. sættes på plads eller i gang igen.

2.7 Egne ændringer og 

reservedelsfremstilling

Egne ændringer og reservedelsfremstilling bringer produktets/perso-

nalets sikkerhed i fare, og sætter producentens afgivne erklæringer 

vedrørende sikkerhed ud af kraft.

Ændringer på produktet er kun tilladt efter aftale med producenten. 

Originale reservedele og tilbehør godkendt af producenten fremmer 

sikkerheden. Hvis der anvendes andre dele, hæftes der ikke for føl-

gerne, der resulterer heraf.

2.8 Ikke tilladte driftsbetingelser Driftssikkerheden for det leverede produkt er kun garanteret ved kor-

rekt anvendelse i henhold til afsnit 4 i driftsvejledningen. De grænse-

værdier, som fremgår af kataloget/databladet, må under ingen 

omstændigheder under- eller overskrides.

3 Transport og midlertidig 
opbevaring

ADVARSEL! Fare for kvæstelser!

Ukorrekt transport/ukorrekt opbevaring kan føre til kvæstelser.

• Sørg for, at pumpen står sikkert og stabilt under opbevaring og 

transport samt inden alle installations- og øvrige monteringsarbej-

der.

3.1 Forsendelse Fra fabrikken leveres pumpen i en papkasse eller fastsurret på en palle 

og beskyttet mod støv og fugt.

Transportinspektion Kontrollér straks pumpen for transportskader ved modtagelsen. Hvis 

der konstateres transportskader, indledes de nødvendige foranstalt-

ninger i forhold til speditøren inden for de pågældende frister.

Opbevaring Indtil monteringen eller ved midlertidig opbevaring skal pumpen 

opbevares tørt, frostfrit og beskyttet mod mekaniske beskadigelser.

FORSIGTIG! Risiko for beskadigelse pga. forkert emballage!

Hvis pumpen transporteres igen på et senere tidspunkt, skal den 

emballeres transportsikkert. 

• Anvend den originale emballage eller en tilsvarende emballage.

3.2 Transport til monterings-/

afmonteringsformål

ADVARSEL! Fare for kvæstelser!

Ukorrekt transport kan føre til kvæstelser.

• Pumpen skal transporteres ved hjælp af tilladte lastoptagnings-

midler. De skal fastgøres på pumpeflangerne og evt. på motorens 

udvendige diameter (sikring mod glidning nødvendig!).
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• Transportringene på motoren er kun beregnet til at styre i forbin-

delse med lastoptagning (fig. 5).

• Før den løftes med kranen, skal der som vist fastgøres egnede 

remme rundt om pumpen. Anbring pumpen i løkker, som strammes 

omkring pumpen vha. dens egenvægt.

• Transportringene på motoren er kun tilladt til transport af motoren 

og ikke af hele pumpen (fig. 6).

ADVARSEL! Fare for kvæstelser pga. den store egenvægt!

Egenvægten på selve pumpen og pumpens dele kan være meget 

høj. Pga. nedstyrtende dele er der fare for at få snit, blive klemt, 

få kvæstelser eller slag, som kan være livsfarlige.

• Anvend altid egnet løftegrej, og foretag sikring af dele, som kan 

falde ned.

• Ingen personer må opholde sig under svævende last.

• Ved alt arbejde skal der anvendes beskyttelsestøj (arbejdssikker-

hedssko, hjelm, beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller).

4 Anvendelsesformål

Bestemmelse Tørløberpumperne i serierne IPL/IPL... N (inlinepumper), DPL/DPL... N 

(dobbeltpumper) anvendes som cirkulationspumper inden for de 

nedenfor nævnte anvendelsesområder.

Anvendelsesområder De må anvendes i:

• Varmtvands-opvarmningssystemer

• Køle- og koldtvandskredsløb

• Industrielle cirkulationssystemer

• Kredsløb med varmebærende medier.

Kontraangivelser Typiske monteringsrum er teknikrum inden i bygningen med yderli-

gere hustekniske installationer. Der er ikke projekteret med en umid-

delbar installation af pumpen i rum, som anvendes til andre formål 

(beboelses- og arbejdsrum).

FORSIGTIG! Fare for materielle skader!

Ikke tilladte stoffer i pumpemediet kan ødelægge pumpen. 

Slibende faste stoffer (f.eks. sand) øger sliddet på pumpen. 

Pumper uden godkendelse til anvendelse i områder med fare for 

eksplosion er ikke egnede til anvendelse i områder med risiko for 

eksplosion.

• Korrekt anvendelse er også ensbetydende med, at denne vejled-

ning overholdes.

• Enhver anden anvendelse, der går ud over dette, anses ikke for at 

være korrekt.

Fig. 5: Placering af transportwirer

Fig. 6: Transport af motoren
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5 Produktdata

5.1 Typekode Typekoden består af følgende elementer:

5.2 Tekniske data

Eksempel: IPL/DPL 50/115-0,75/2 (N) (P2)

IPL
DPL

Flangepumpe som inline-pumpe
Flangepumpe som dobbeltpumpe

50 Nominel diameter for rørtilslutningen DN (mm)

115 Nominel diameter for pumpehjul [mm]

0,75 Nominel motorydelse P2 [kW]

2 Motor-poltal

N Med standardmotor/akseltap

P2 Variant af standardudførelsen: Drikkevandstilladelse 
iht. ACS (se www.wilo.com)

K1 Variant af standardudførelsen: Udendørsopstilling 
”Vesteuropæisk klima” (motor med ventilatordæksel-
beskyttelsestag)

K4 Variant af standardudførelsen: Udendørsopstilling 
”Vesteuropæisk klima” (motor med ventilatordæksel-
beskyttelsestag, derudover stilstandsopvarmning) 
1~230 V)

K3 Variant af standardudførelsen:
3 koldlederfølere

Egenskab Værdi Bemærkninger

Nominel hastighed 2900 eller 1450 o/min

Specialudførelser, f.eks. til 
andre spændinger, drifts-
tryk, pumpemedier osv. se 
typeskilt eller 
www.wilo.com.

Nominelle diametre DN IPL: 25 til 100
DPL: 32 til 100

Tilladt medietemperatur min./maks. -20 °C til +120 °C
(afhængig af pumpemediet og glideringstæt-
ningstypen)

Omgivelsestemperatur maks. + 40 °C

Maks. tilladt driftstryk 10 bar

Isoleringsklasse F

Kapslingsklasse IP 55

Rør- og trykmåletilslutninger Flange PN 16 iht. DIN EN 1092-2 
med trykmålingstilslutninger Rp 1/8 
iht. DIN 3858

Tilladte pumpemedier Opvarmningsvand iht. VDI 2035
Køle-/koldt vand
Vand-glykol-blanding op til 40 vol.-%

Elektrisk tilslutning 3~400 V, 50 Hz

3~230 V, 50 Hz 
(op til inklusiv 3 kW)

Motorværn Nødvendigt på opstillingsstedet

Hastighedsregulering Reguleringssystemer 
(Wilo-VR-system, Wilo-CC-system)

Eksplosionssikring Som specialudførelse kun muligt ved udførelse 
...-N i forbindelse med Wilo ekstra-monte-
rings- og driftsvejledning ATEX til pumpe-
typerne:
Wilo-Crono... IL/DL/BL, 
Wilo-Vero... IPL-N/DPL-N, IPS, IPH-W/O

Drikkevandsegnethed Muligt som specialudførelse P2.
Wilo ekstra-monterings- og driftsvejledning 
”Wilo-IPL & IP-E variant P2” overholdes.
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Ved reservedelsbestillinger skal alle data på pumpe- og motortype-

skiltet angives.

Pumpemedier Hvis der anvendes vand/glykol-blandinger i et blandingsforhold op til 

40 % glykolandel (eller pumpemedier med en anden viskositet end 

rent vand), skal pumpens pumpedata korrigeres iht. den højere visko-

sitet afhængigt af blandingsforholdet i procent og medietemperatu-

ren. Desuden skal motoreffekten eventuelt tilpasses.

• Anvend kun blandinger med korrosionsbeskyttelsesinhibitorer. De 

tilhørende producentangivelser skal overholdes!

• Pumpemediet skal være sedimentfrit.

• Hvis der anvendes andre medier, kræver det en godkendelse fra Wilo.

BEMÆRK

Der skal altid tages højde for pumpemediets sikkerhedsdatablad!

BEMÆRK

Pumper i serien IPL/DPL uden supplement P2 i typekoden (se kapitel 

5.1 ”Typekode” på side 70) må ikke anvendes inden for drikkevands-

området.

5.2.1 Henvisninger vedrørende 

opstillingen af varianterne K1/K4 

(udendørsopstilling)

I specialudførelserne K1, K4 og K10 er pumpen også egnet til uden-

dørsopstilling (se også kapitel 5.1 ”Typekode” på side 70).

Anvendelsen af pumper af typen IPL udenfor, kræver ekstra foran-

staltninger, der beskytter pumperne mod vejrpåvirkninger af enhver 

art. Dette omfatter regn, sne, is, solstråler, fremmedlegemer og dug.

• Motoren skal ved vertikal installation være forsynet med et ventila-

tordækselbeskyttelsestag. Følgende variant er til rådighed:

• K1 - motor med ventilatordækselbeskyttelsestag

• Ved fare for dug (f.eks. på grund af store temperaturudsving, fugtig 

luft) skal der være en elektrisk stilstandsopvarmning (tilslutning ved 

1~230 V, se kapitel 7.2 ”Elektrisk tilslutning” på side 76). Denne må 

ikke være tilkoblet, mens motoren er i drift.

Følgende varianter er til rådighed:

• K4 - motor med ventilatordækselbeskyttelsestag og stilstands-

opvarmning

• K10 - motor med stilstandsopvarmning

• For at undgå en langtidspåvirkning ved direkte, varig, intensiv solind-

stråling, regn, sne, is og støv, skal pumperne på anlægssiden beskyt-

tes på alle sider med en ekstra afskærmning. Afskærmningen skal 

være udformet på en sådan måde, at der opnås en god udluftning og 

undgås varmeophobning.

BEMÆRK

Anvendelsen af pumpevarianterne K1 og K4 er kun mulig i området 

”moderat” eller ”Vesteuropæisk klima”. I områderne ”Tropebeskyt-

telse” og ”forstærket tropebeskyttelse” skal der også i lukkede rum 

træffes ekstra foranstaltninger til beskyttelse af motorerne.

5.3 Leveringsomfang • Pumpe IPL/IPL...N, DPL/DPL... N

• Monterings- og driftsvejledning

5.4 Tilbehør Tilbehør skal bestilles særskilt:

• Koldlederudløseranordning til montering i styreskab

• IPL og DPL: 2 eller 3 konsoller med fastgørelsesmateriale til opbygning 

af fundament

• DPL: Blindflange til reparationer

Detaljeret liste, se katalog og prisliste.



Dansk

72 WILO SE 11/2013

6 Beskrivelse og funktion

6.1 Beskrivelse af produktet

Et-trins lavtrykscentrifugalpumpe i blokkonstruktion. Pumpens 

motor leveres i 2 udførelser: 

• Motor med uddelt aksel til pumpen (fig. 1/2).

• Standardmotoren er stift forbundet med pumpens akseltap (fig. 3).

Begge udførelser er kompakte enheder, der næsten ikke svinger.

IPL:

Pumpehuset er udført i Inline-konstruktion, dvs. flanger på indsug-

nings- og tryksiden ligger på samme midterlinje. Akslen er udadtil 

tætnet med en glideringstætning. Pumpen monteres som rørmonte-

ringspumpe direkte i en tilstrækkeligt fastgjort rørledning (fig. 7).

I udførelsen IPL...-N er pumpen udstyret med en koblingsbeskyttelse, 

der kun kan fjernes med et værktøj.

Drift af IPL ved Wilo-reguleringsapparater:

I forbindelse med et reguleringsapparat (Wilo-VR-system eller Wilo-

CC-system) er det muligt at regulere pumpernes ydelse trinløst. Dette 

gør det muligt med en optimal tilpasning af pumpeydelsen til syste-

mets behov og dermed en økonomisk pumpedrift.

Drift af IPL ved eksterne frekvensomformere (fremmede fabrikater):

De motorer, som Wilo anvender er grundlæggende egnet til drift ved 

eksterne frekvensomformere eller fremmede fabrikater, hvis disse 

svarer til betingelserne i håndbogen DIN IEC /TS 60034-17 eller 

IEC/TS 60034-25.

Impulsspændingen for frekvensomformeren (uden filter) skal ligge 

under den grænsekurve, der vises i fig. 8. I den forbindelse drejer det 

sig om den spænding, der er tilsluttet ved motorklemmerne. Denne 

fastsættes ikke kun af frekvensomformeren, men f.eks. også af det 

anvendte motorkabel (type, tværsnit, afskærmning, længde osv.).

DPL:

To pumper er placeret i et fælles hus (dobbeltpumpe). Pumpehuset er 

udført i Inline-konstruktion (fig. 9). I forbindelse med et regulerings-

apparat køres kun hovedpumpen i styret drift. Til fuldlastdrift står den 

anden pumpe til rådighed som spidsbelastningsaggregat. Desuden 

kan den anden pumpe overtage reservefunktionen i tilfælde af fejl.

BEMÆRK

Til alle pumpetyper/husstørrelser i serien DPL kan der fås blindflanger 

(se kapitel 5.4 ”Tilbehør” på side 71), som gør udskiftningen af et ind-

stikssæt mulig selv ved et dobbeltpumpehus (fig. 10). På den måde 

kan en motor forblive i drift, når indstikssættet udskiftes.

Fig. 7: IPL - rørmontering

Fig. 8: Grænsekurve for den tilladte impulsspænding 

Upk (inklusiv spændingsrefleksion og dæmpning), 
målt mellem klemmerne på to strenge, afhængigt af 

stigetiden tr
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Fig. 9: DPL

Fig. 10: DPL: Blindflange
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6.2 Forventede støjværdier

7 Installation og elektrisk tilslutning

Sikkerhed FARE! Livsfare!

Ukorrekt installation og ukorrekt elektrisk tilslutning kan være 

livsfarlig.

• Elektrisk tilslutning må kun foretages af autoriserede elektrikere 

og i henhold til gældende forskrifter!

• Overhold forskrifterne om forebyggelse af ulykker!

FARE! Livsfare!

Pga. ikke monterede beskyttelsesanordninger på motor, klemme-

boks eller kobling kan elektriske stød eller berøring af roterende 

dele medføre livsfarlige kvæstelser.

• Før ibrugtagning eller efter vedligeholdelsesarbejde skal de 

afmonterede beskyttelsesanordninger som f.eks. klemmeboks-

dæksel eller koblingsafskærmninger monteres igen.

• Hold afstand under ibrugtagningen.

• Ved alle arbejder skal der anvendes beskyttelsestøj, beskyttelses-

handsker og beskyttelsesbriller.

ADVARSEL! Fare for kvæstelser pga. den store egenvægt!

Egenvægten på selve pumpen og pumpens dele kan være meget 

høj. Pga. nedstyrtende dele er der fare for at få snit, blive klemt, 

få kvæstelser eller slag, som kan være livsfarlige.

• Anvend altid egnet løftegrej, og foretag sikring af dele, som kan 

falde ned.

• Pumpekomponenter skal sikres mod nedstyrtning ved installati-

ons- og vedligeholdelsesarbejde.

• Ingen personer må opholde sig under svævende last.

FORSIGTIG! Fare for materielle skader!

Fare for beskadigelse på grund af ukorrekt håndtering. 

• Pumpen må kun installeres af fagpersonale.

FORSIGTIG! Beskadigelse af pumpen pga. overophedning!

Pumpen må ikke være i gang i længere end et 1 minut uden gen-

nemstrømning. Pga. energiophobningen opstår der varme, som kan 

beskadige akslen, pumpehjulet og glideringstætningen.

• Der skal altid være en min. gennemstrømning på ca. 10 % af den 

maks. gennemstrømningsmængde.

Motorydelse PN [kW] Lydtryksniveau Lp, A [dB (A)] 1)

1450 o/min 2900 o/min

IPL/IPL... N, 

DPL/DPL... N

(DPL/DPL... N

i enkeltdrift)

DPL/DPL... N

(DPL/DPL... N 

i paralleldrift)

IPL/IPL... N, 

DPL/DPL... N

(DPL/DPL... N

i enkeltdrift)

DPL/DPL... N

(DPL/DPL... N 

i paralleldrift)

0,55 51 54 54 57

0.75 51 54 60 63

1.1 53 56 60 63

1,5 55 58 67 70

2,2 59 62 67 70

3 59 62 67 70

4 59 62 67 70
1) Rumlig middelværdi for lydtrykniveauer på en kasseformet måleflade 1 m fra motoroverfladen.
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7.1 Installation

Forberedelse ADVARSEL! Fare for kvæstelser og materielle skader!

Fare for beskadigelse på grund af ukorrekt håndtering. 

• Opstil aldrig pumpeaggregatet på ubefæstede eller ikke-bærende 

underlag.

• Foretag først installationen, når alle svejse- og loddearbejder er 

afsluttet, og efter den i givet fald nødvendige skylning af rørsystemet. 

Snavs kan føre til, at pumpen ikke er funktionsdygtig.

• Standardpumperne skal installeres vejrbeskyttet i frost-/støvfrie og 

godt ventilerede omgivelser uden risiko for eksplosion. 

• I varianten K1 eller K4 er pumpen også egnet til udendørsopstilling 

(se også kapitel 5.1 ”Typekode” på side 70).

• Som beskyttelse mod indtrængning af støv, fremmedlegemer og lig-

nende er gennemstrømningsåbningerne på indsugnings- og tryksi-

den ved flangerne lukket med en mærkat ved levering. Disse skal 

fjernes før installationen.

• Installér pumpen på et lettilgængeligt sted, så en senere kontrol, ved-

ligeholdelse (f.eks. af glideringstætningen) eller udskiftning er mulig 

uden problemer.

Fundamentopstilling af pumper Ved at opstille pumpen på et elastisk lejret fundament kan vibrations-

dæmpningen i bygningen forbedres. For at beskytte en stillestående 

pumpe mod lejeskader forårsaget af svingninger, der skyldes andre 

aggregater (f.eks. i et anlæg med flere redundante pumper), bør hver 

pumpe opstilles på sit eget fundament. Pumper, der opstilles på et 

etagedæk, skal altid aflejres elastisk. Særlig opmærksomhed kræves 

ved pumper, hvor hastigheden kan ændres. Om nødvendigt anbefales 

det, at få en kvalificeret bygningsakustiker til at sørge for den kor-

rekte dimensionering og udførelse under hensyntagen til alle byg-

ningsmæssige akustiske kriterier.

De elastiske elementer skal udvælges efter den laveste vibrationsfre-

kvens. Det er oftest omdrejningstallet. Hvor hastigheden kan ændres, 

er udgangspunktet det laveste omdrejningstal. Den laveste vibrati-

onsfrekvens bør mindst være dobbelt så stor som egenfrekvensen for 

den elastiske aflejring, således at der som minimum opnås en lydiso-

lering på 60 %. Derfor skal fjederstivheden for de elastiske elementer 

være mindre, jo lavere omdrejningstallet er. Generelt kan der ved et 

omdrejningstal på 3.000 o/min. eller derover anvendes naturkorkpla-

der, ved et omdrejningstal på mellem 1.000 og 3.000 o/min. elemen-

ter af gummimetal og ved et omdrejningstal under 1.000 o/min. 

skruefjedre. Under udførelsen af fundamentet er det vigtigt at være 

opmærksom på, at der ikke opstår lydbærende forbindelser som følge 

af puds, fliser eller hjælpekonstruktioner, som kan ophæve den isole-

rende virkning eller begrænse den kraftigt. For rørtilslutningerne skal 

der tages højde for de elastiske elementers afbøjning under vægten af 

pumpe og fundament. Planlæggeren/montagefirmaet skal være 

opmærksom på, at rørtilslutningerne til pumpen udføres helt spæn-

dingsfrit uden nogen vægt- eller svingningspåvirkninger på pumpe-

huset. I den forbindelse er det fornuftigt at anvende kompensatorer.

Positionering/tilpasning • Lodret over pumpen skal der anbringes en krog eller en ring med til-

svarende bæreevne (pumpens samlede vægt: se katalog/datablad), 

hvor der ved vedligeholdelse eller reparation af pumpen kan fastgøres 

løftegrej eller lignende hjælpemidler.

FORSIGTIG! Fare for materielle skader!

Fare for beskadigelse på grund af ukorrekt håndtering. 

• Løfteringe på motoren må kun anvendes til at bære motorlasten og 

ikke til at bære hele pumpen.

• Pumpen må kun løftes ved hjælp af godkendte lastoptagningsmid-

ler (se kapitel 3 ”Transport og midlertidig opbevaring” på side 68).
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• Minimumafstand mellem en væg og motorens ventilatorgitter: 15 cm.

• Suge- og trykflangen er kendetegnet med hver en indstøbt pil, som 
viser gennemstrømningsretningen. Flowretningen skal svare til ret-
ningspilene på flangerne.

• Der skal altid monteres afspærringsanordninger foran og bag pumpen 
for at undgå en tømning af hele anlægget i forbindelse med en kontrol 
eller udskiftning af pumpen.
Anbring en tilbagestrømsventil, hvis der er fare for tilbagestrømning.

BEMÆRK
Før og efter pumpen skal der føres en såkaldt stille strækning i form af 
en lige rørledning. Længden på den stille strækning skal være mindst 
5x DN af pumpeflangen (figur 11). Med denne foranstaltning undgås 
strømningskavitation.

• Rørledningen og pumpen skal monteres fri for mekanisk spænding. 
Rørledningerne skal fastgøres, så pumpen ikke bærer rørenes vægt.

• Udluftningsventilen (fig. , 1/2/3, pos. 9) skal altid vende opad.

• Lanternen har en åbning på undersiden, som der kan tilsluttes en 
afløbsledning til, hvis der forventes kondensvand.

• Enhver monteringsposition undtagen ”motor nedad” er tilladt.

BEMÆRK
Motorklemmekassen må ikke vende nedad. Om nødvendigt kan 
motoren eller indstikssættet drejes, når sekskantskruerne er løsnet. 
Der skal sørges for, at hus-O-ringpakningen ikke beskadiges under 
drejningen.

BEMÆRK
Når der pumpes fra en beholder, skal der sørges for, at der altid er et 
tilstrækkeligt væskeniveau over pumpens sugestuds, så pumpen 
under ingen omstændigheder løber tør. Minimumtilløbstrykket skal 
overholdes.

BEMÆRK
I anlæg, der isoleres, må kun pumpehuset isoleres, ikke lanternen og 
motoren.

Motorerne har kondensatåbninger, som fra fabrikken er lukket med 
en prop (for at sikre kapslingsklasse IP 55).
Hvis der forventes kondensvand som f.eks. ved anvendelse i klima-/
køleteknik skal disse propper fjernes forneden, så kondensvandet kan 
løbe ud.

Montering af pumper med kombi-

flanger

Ved montering af pumper med kombiflange PN6/10 skal følgende 
retningslinjer overholdes:

• Montering af kombi- til kombi-flanger er ikke tilladt.

• Mellem skrue-/møtrikhovedet og kombiflangen skal de vedlagte ski-
ver anvendes (fig. 12, pos. 1).

FORSIGTIG! Fare for materielle skader!
Fare for beskadigelse på grund af ukorrekt håndtering.

• Sikringselementer (f.eks. fjederringe) er ikke tilladt.

FORSIGTIG! Fare for materielle skader!
Fare for beskadigelse på grund af ukorrekt håndtering.

• Ved forkert montering kan møtrikken sætte sig fast i langhullet. 
Derved kan - pga. skruernes utilstrækkelige forspænding - flange-
forbindelsens funktionsvene påvirkes.

• Det anbefales at anvende skruer til flangeforbindelser med en styrke-
klasse på 4.6. Ved anvendelse af skruer af et andet materiale end 4.6 
(f.eks. skruer af materialet 5.6 eller materiale med endnu højere 
styrke) må der ved installationen kun anvendes det tilladte tilspæn-
dingsmoment iht. materialet 4.6.

Tilladte tilspændingsmomenter:
• ved M12: 40 Nm
• ved M16: 95 Nm

Fig. 11: Stille strækning før og efter 
pumpen

r
5 x DN

d s

r � 2,5 · (d · 2s)

Fig. 12: Montering med kombiflange
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FORSIGTIG! Fare for materielle skader!

Fare for beskadigelse på grund af ukorrekt håndtering.

• Skruer med højere styrke må kun spændes med det tilladte til-

spændingsmoment. Hvis disse skruer (≥ materiale 4.6) spændes 

afvigende fra de tilladte tilspændingsmomenter, kan der pga. de 

højere skrueforspændinger optræde afsplintringer i langhullernes 

kantområde. Derved mister skruerne forspændingen, og flange-

forbindelsen kan blive utæt.

• Der skal anvendes tilstrækkeligt lange skruer:

7.2 Elektrisk tilslutning

Sikkerhed FARE! Livsfare!

Ved ukorrekt elektrisk tilslutning er der livsfare på grund af elek-

trisk stød.

• Den elektriske tilslutning må kun udføres af en elektriker, der er 

autoriseret af det lokale strømforsyningsselskab, og i henhold til 

de lokalt gældende forskrifter.

• Monterings- og driftsvejledninger til tilbehør skal følges!

ADVARSEL! Fare for netoverbelastning!

En utilstrækkelig netdimensionering kan føre til systemsvigt og 

i værste fald til kabelbrande på grund af netoverbelastning. 

• Når nettet dimensioneres, skal der især i forhold til de anvendte 

kabeltværsnit og sikringer tages højde for, at der i flerpumpedrift 

kortvarigt kan opstå en samtidig drift af alle pumper.

Forberedelse/bemærkninger • Den elektriske tilslutning skal foretages via en fast lagt nettilslut-

ningsledning, som har en stikanordning eller en kontakt med alle poler 

med mindst 3 mm kontaktåbningsvidde (j Tyskland iht. VDE 0730 

del 1).

• Tilslutningsledningen skal føres således, at den under ingen omstæn-

digheder kommer i kontakt med rørledningen og/eller pumpe- og 

motorhuset.

• For at sikre drypvandsbeskyttelsen og trækaflastningen af kabelfor-

skruningen skal der anvendes kabler med en tilstrækkelig udvendig 

diameter, og de skal skrues tilstrækkelig fast. Til afledning af dryp-

pende vand skal kablerne i nærheden af kabelforskruningen bøjes til 

en afløbssløjfe.

• Ved hjælp af korrekt positionering af kabelforskruningen eller vha. 

passende kabelføring skal det sikres, at der ikke kan løbe dryppende 

vand ind i klemmeboksen. 

• Ikke anvendte kabelforskruninger skal være lukkede, for at opret-

holde motorens elektriske kapslingsklasse.

• Ved anvendelse af pumperne i anlæg med vandtemperaturer over 

90 °C skal der anvendes en tilsvarende varmebestandig nettilslut-

ningsledning.

• Kontrollér nettilslutningens strømtype og spænding.

• Vær opmærksom på motorens typeskiltdata. Nettilslutningens 

strømtype og spænding skal svare til angivelserne på typeskiltet.

• Sikring på netsiden: 16 A, træg.

Flangetilslutning Gevind Min. skruelængde

DN 40 DN 50 / DN 65

Flangetilslutning PN6 M12 55 mm 60 mm

Flangetilslutning PN10 M16 60 mm 65 mm
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Tilslutning • Tilslut pumpen/anlægget korrekt til jord.

BEMÆRK

Tilslutningsskemaet til den elektriske tilslutning befinder sig i klem-

mekassedækslet (se også fig. 13 - 15).

• Tilslutningsspænding se motortypeskilt.

• Ved tilslutning af automatiske styreenheder/frekvensomformere skal 

de tilhørende monterings- og driftsvejledninger overholdes. Vær bl.a. 

opmærksom på:

• Anvend et egnet kabel med tilstrækkelig tværsnit (maks. 5 % 

spændingsfald).

• Tilslut den rigtige afskærmning iht. producenten af frekvensomfor-

merens anbefalinger.

• Før dataledninger (f.eks. PTC-analyse) adskilt fra netkablet.

• Anvend evt. efter aftale med producenten af frekvensomformeren 

et sinusfilter (LC).

Montering/indstilling af motor-

værnskontakten

• Der skal monteres en motorværnskontakt.

• Indstilling af den nominelle motorstrøm iht. angivelserne på motorens 

typeskilt, Y-Δ-start: Hvis motorværnskontakten er koblet i tillednin-

gen til Y-Δ-relækombinationen, indstilles der som ved direkte start. 

Hvis motorværnskontakten er koblet i en streng i motortilledningen 

(U1/V1/W1 eller U2/V2/W2), skal motorværnskontakten indstilles på 

værdien 0,58 x nominel motorstrøm.

Fig. 13: Nettilslutning 3~

WSK
L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1
WSK (option)

WSK
L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

WSK (option)

Fig. 14: Nettilslutning 1~ med driftskondensator

Fig. 15: Nettilslutning 1~ med start - og drifts-
kondensator
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• I specialudførelsen K3 (se også kapitel 5.1 ”Typekode” på side 70) er 

motoren udstyret med koldlederfølere. Tilslut koldlederfølerne ved 

koldlederudlæseranordningen.

Tilslutning stilstandsopvarmning En stilstandsopvarmning anbefales til motorer, som på grund af kli-

maforholdene er udsat for en dugrisiko (f.eks. stillestående motorer i 

fugtige omgivelser eller motorer, som er udsat for kraftige tempera-

tursvingninger). Sådanne motorvarianter, som er udstyret med en 

stilstandsopvarmning fra fabrikkens side, kan bestilles som special-

udførelse.

Stilstandsopvarmningen beskytter motorviklingerne mod kondens-

vand inden i motoren.

• Stilstandsopvarmningen tilsluttes til klemmerne HE/HE i klemmebok-

sen (tilslutningsspænding: 1~230 V/50 Hz).

8 Ibrugtagning

Sikkerhed FARE! Livsfare!

Pga. ikke monterede beskyttelsesanordninger på motor, klemme-

boks eller kobling kan elektriske stød eller berøring af roterende 

dele medføre livsfarlige kvæstelser.

• Før ibrugtagning eller efter vedligeholdelsesarbejde skal de 

afmonterede beskyttelsesanordninger som f.eks. klemmeboks-

dæksel eller koblingsafskærmninger monteres igen.

• De anvendte værktøjer ved vedligeholdelsesarbejder, som f.eks. 

gaffelnøgle til motorakslen, kan komme i berøring med roterende 

dele og blive slynget væk, hvilket kan medføre kvæstelser og 

dødsfald.

• De værktøjer, som anvendes i forbindelse med vedligeholdelsesar-

bejder, skal fjernes helt fra pumpen inden ibrugtagningen af pum-

pen.

• Hold afstand under ibrugtagningen.

• Ved alle arbejder skal der anvendes beskyttelsestøj, beskyttelses-

handsker og beskyttelsesbriller.

ADVARSEL! Fare for forbrændinger eller fastfrysning ved berøring 

af pumpen!

Afhængigt af pumpens eller anlæggets driftstilstand (mediets 

temperatur) kan hele pumpen blive meget varm eller meget kold. 

• Hold afstand under drift! 

• Ved høje vandtemperaturer og systemtryk skal pumpen køle af før 

alle arbejder.

• Ved alle arbejder skal der anvendes beskyttelsestøj, beskyttelses-

handsker og beskyttelsesbriller.

• Området omkring pumpeaggregatet skal friholdes for urenheder 

for at undgå sandsynligheden for en brand eller en eksplosion som 

følge af kontakt mellem urenheder og varme overflader på aggre-

gatet.

8.1 Påfyldning og udluftning • Påfyld og udluft anlægget korrekt.

FORSIGTIG! Risiko for beskadigelse af pumpen!

• Beskyt klemmeboksen mod udløbende vand under udluftningen.

FORSIGTIG! Risiko for beskadigelse af pumpen! 

Tørløb ødelægger glideringstætningen.

• Kontrollér, at pumpen ikke løber tør.

• For at undgå kavitationsstøj og -skader skal der sikres et min. tilløbs-

tryk på pumpens sugestuds. Dette min. tilløbstryk er afhængigt af 

driftssituationen og pumpens driftspunkt og skal fastlægges tilsva-

rende. Væsentlige parametre til fastlæggelse af min. tilløbstrykket er 

pumpens NPSH-værdi i dens driftspunkt og pumpemediets damptryk.

• Udluft pumperne ved at løsne udluftningsskruen (fig. 1/2/3, pos. 9).
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ADVARSEL! Fare ved ekstremt varme eller ekstremt kolde væsker 

under tryk!

Afhængigt af pumpemediets temperatur og systemtrykket kan 

ekstremt varmt og ekstremt koldt pumpemedie komme ud i fly-

dende tilstand eller damptilstand eller skydes ud under højt tryk, 

hvis udluftningsskruen åbnes helt.

• Åbn altid udluftningsskruen forsigtigt.

ADVARSEL! Fare for kvæstelser!

Ved forkert installation af pumpen/anlægget kan pumpemediet 

skyde ud ved ibrugtagningen. Enkelte komponenter kan også løsne 

sig.

• Hold afstand til pumpen ved ibrugtagningen.

• Brug beskyttelsesbeklædning og -handsker.

FARE! Livsfare!

Nedstyrtning af pumpen eller enkelte komponenter kan medføre 

livsfarlige kvæstelser.

• Pumpekomponenter skal sikres mod nedstyrtning ved installa-

tionsarbejdet.

8.2 Kontrol af omdrejningsretning • Kontrollér ved at tilkoble kortvarigt, om omdrejningsretningen passer 

med pilen på motoren (ventilatorhus eller flange). Hvis omdrejnings-

retningen er forkert, skal man gøre følgende:

• Byt 2 faser på motorens stikplads om (f.eks. fase L1 med fase L2).

9 Vedligeholdelse

Sikkerhed Vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres af fag-

folk!

Det anbefales at lade Wilo-kundeservice vedligeholde og kontrollere 

pumpen.

FARE! Livsfare!

Ved arbejder på elektrisk udstyr er der livsfare på grund af elektrisk 

stød.

• Arbejder på elektrisk udstyr må kun foretages af en el-installatør, 

der er godkendt af det lokale energiforsyningsselskab.

• Før alle arbejder på elektrisk udstyr skal det gøres spændingsfrit, 

og det skal sikres mod genindkobling.

• Overhold monterings- og driftsvejledningerne til pumpe, niveau-

regulering og andet tilbehør!

FARE! Livsfare!

Berøringsspænding med personfare.

Arbejder på klemmeboksen må først påbegyndes efter 5 min. på 

grund af stadig eksisterende berøringsspænding (kondensatorer), 

som er farlig for personer. 

• Før der arbejdes på pumpen, skal forsyningsspændingen afbrydes, 

og der skal ventes i 5 min. 

• Kontrollér, om alle tilslutninger (også potentialfri kontakter) er 

spændingsfri.

• Stik aldrig genstande ind i klemmeboksens åbninger eller bevæg 

dem rundt i den!

FARE! Livsfare!

Pga. ikke monterede beskyttelsesanordninger på motor, klemme-

boks eller kobling kan elektriske stød eller berøring af roterende 

dele medføre livsfarlige kvæstelser.

• Før ibrugtagning eller efter vedligeholdelsesarbejde skal de 

afmonterede beskyttelsesanordninger som f.eks. klemmeboks-

dæksel eller koblingsafskærmninger monteres igen.
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• De anvendte værktøjer ved vedligeholdelsesarbejder, som f.eks. 

gaffelnøgle til motorakslen, kan komme i berøring med roterende 

dele og blive slynget væk, hvilket kan medføre kvæstelser og 

dødsfald.

• De værktøjer, som anvendes i forbindelse med vedligeholdelsesar-

bejder, skal fjernes helt fra pumpen inden ibrugtagningen af pum-

pen.

• Hold afstand under ibrugtagningen.

• Ved alle arbejder skal der anvendes beskyttelsestøj, beskyttelses-

handsker og beskyttelsesbriller.

ADVARSEL! Fare for kvæstelser pga. den store egenvægt!

Egenvægten på selve pumpen og pumpens dele kan være meget 

høj. Pga. nedstyrtende dele er der fare for at få snit, blive klemt, få 

kvæstelser eller slag, som kan være livsfarlige.

• Anvend altid egnet løftegrej, og foretag sikring af dele, som kan 

falde ned.

• Pumpekomponenter skal sikres mod nedstyrtning ved installati-

ons- og vedligeholdelsessarbejde.

• Ingen personer må opholde sig under svævende last.

FARE! Fare for forbrændinger eller fastfrysning ved berøring af 

pumpen!

Afhængigt af pumpens eller anlæggets driftstilstand (mediets 

temperatur) kan hele pumpen blive meget varm eller meget kold. 

• Hold afstand under driften! 

• Ved høje vandtemperaturer og anlægstryk skal pumpen køle af før 

alle arbejder.

• Ved alle arbejder skal der anvendes beskyttelsestøj, beskyttelses-

handsker og beskyttelsesbriller.

BEMÆRK

I udførelsen IPL...-N er pumpen udstyret med en koblingsbeskyttelse, 

der kun kan fjernes med et værktøj.

9.1 Motor Forøget lejestøj og usædvanlige vibrationer indikerer, at lejet er slidt. 

Så skal lejet eller motoren udskiftes.

9.1.1 Udskiftning af motoren 

(pumpeudførelse med udelt aksel)

Afmontering Udskiftning/afmontering af motoren ved pumpeudførelse med udelt 

aksel, se fig. 1/2, (pos. 41):

• Sørg for, at anlægget er spændingsfrit, og sørg for at sikre det mod 

ubeføjet genindkobling.

• Luk afspærringsventilerne foran og bag pumpen.

• Gør pumpen trykløs ved at åbne udluftningsventilen (pos. 9) .

ADVARSEL! Fare ved ekstremt varme eller ekstremt kolde væsker 

under tryk!

Afhængigt af pumpemediets temperatur og systemtrykket kan 

ekstremt varmt og ekstremt koldt pumpemedie komme ud i fly-

dende tilstand eller damptilstand eller skydes ud under højt tryk, 

hvis udluftningsskruen åbnes helt.

• Åbn altid udluftningsskruen forsigtigt.

• Tag motorforbindelsen af, hvis kablet er for kort.

• Tag motoren samt pumpehjul og akseltætning af pumpehuset ved 

at løsne flangeskruerne (pos. 11).

Montering Montering af motoren ved pumpeudførelse med udelt aksel, 

se fig. 1/2:
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• Sæt (ny) motor samt pumpehjul og akseltætning ind i pumpehuset, og 

fastgør den med flangeskruerne (pos. 11). I den forbindelse overhol-

des tilspændingsmomenterne i nedenstående tabel:

• Forbind motoren.

• Åbn armaturerne foran og bag pumpen.

• Slå sikringen til igen.

• Overhold forholdsreglerne under ibrugtagningen , se kapitel 8 ”Ibrug-

tagning” på side 78.

9.1.2 Udskiftning af motoren 

(pumpeudførelse med 

standardmotor)

Afmontering Udskiftning/afmontering af motoren ved pumpeudførelse med stan-

dardmotor, se fig. 3, (pos. 41):

• Sørg for, at anlægget er spændingsfrit, og sørg for at sikre det mod 

ubeføjet genindkobling.

• Luk afspærringsventilerne foran og bag pumpen.

• Gør pumpen trykløs ved at åbne udluftningsventilen (pos. 9).

ADVARSEL! Fare ved ekstremt varme eller ekstremt kolde væsker 

under tryk!

Afhængigt af pumpemediets temperatur og systemtrykket kan 

ekstremt varmt og ekstremt koldt pumpemedie komme ud i fly-

dende tilstand eller damptilstand eller skydes ud under højt tryk, 

hvis udluftningsskruen åbnes helt.

• Åbn altid udluftningsskruen forsigtigt.

• Tag motorforbindelsen af, hvis kablet er for kort til afmonteringen af 

motoren.

• Løsn pinolskruer (pos. 4) på akseltappen (pos. 12).

• Tag motoren af ved at løsne flangeskruerne (pos. 13/14/15).

Montering Montering af motoren ved pumpeudførelse med standardmotor, 

se fig. 3:

• Fastgør (ny) motor med flangeskruerne (pos. 13/14/15). I den forbin-

delse overholdes tilspændingsmomenterne i nedenstående tabel:

Skrueforbindelse Tilspændings-

moment

Nm ± 10 % 

Monterings-

vejledning

Pumpehus
—
Lanterne

M6
M10

10
35

• Spænd jævnt 
over kryds.

Lanterne
—
Motor

M8
M10
M12

25
35
60

• Spænd jævnt 
over kryds.

Skrueforbindelse Tilspændings-

moment

Nm ± 10 % 

Monterings-

vejledning

Pumpehus
—
Lanterne

M6
M10

10
35

• Spænd jævnt 
over kryds.

Lanterne
—
Motor

M8
M10
M12

25
35
60

• Spænd jævnt 
over kryds.
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• Skub monteringsgaflen (fig. 4, pos. A) mellem lanternen og akseltap-

pen. Monteringsgaflen skal sidde uden slør.

• Fastgør akseltappen (pos. 12) med pinolskruer (pos. 4). I den forbin-

delse overholdes tilspændingsmomenterne i nedenstående tabel.

• Pinolskruen sikres med lim (f.eks. limen LOCK AN 302 WEICON)

• Fjern monteringsgaflen igen.

• Forbind motoren.

• Åbn armaturerne foran og bag pumpen.

• Slå sikringen til igen.

• Overhold forholdsreglerne under ibrugtagningen, se kapitel 8 ”Ibrug-

tagning” på side 78.

9.2 Glideringstætning Der kan opstå små dryplækager under tilkørselstiden. Dog er en visuel 

kontrol nødvendig en gang om ugen. Hvis der er en tydelig lækage, 

skal der skiftes tætning. Wilo tilbyder et reparationssæt, som indehol-

der de nødvendige dele for at kunne skifte.

9.2.1 Udskiftning af glideringstætningen 

(pumpeudførelse med udelt aksel)

Afmontering Udskiftning/afmontering af glideringstætningen ved pumpeudfø-

relse med udelt aksel, se fig. 1/2:

• Sørg for, at anlægget er spændingsfrit, og sørg for at sikre det mod 

ubeføjet genindkobling.

• Luk afspærringsventilerne foran og bag pumpen.

• Afmontering af motoren, som beskrevet i kapitel 9.1.1 ”Udskiftning af 

motoren (pumpeudførelse med udelt aksel)” på side 80.

• Tag segerringen (pos. 7) af akslen.

• Træk pumpehjulet (pos. 2) af akslen.

• Træk afstandsringen (pos. 6) af akslen.

• Træk glideringstætningen (pos. 5) af akslen.

• Tryk glideringstætningens kontraring ud af sædet i motorflangen, og 

rengør sædefladerne.

• Rengør akslens sædeflader omhyggeligt.

Montering Montering af glideringstætningen ved pumpeudførelse med udelt 

aksel, se fig. 1/2:

• Sæt den nye kontraring i.

• Skub den nye glideringstætning (pos. 5) på akslen.

• Skub afstandsringen (pos. 6) på akslen.

• Monter pumpehjulet (pos. 2) på akslen.

• Sæt den nye segerring (pos. 7) på pumpeakslen.

• Læg den nye O-ring (pos. 8) i.

• Monter motoren, som beskrevet i kapitel 9.1.1 ”Udskiftning af moto-

ren (pumpeudførelse med udelt aksel)” på side 80.

• Overhold forholdsreglerne under ibrugtagningen, se kapitel 8 ”Ibrug-

tagning” på side 78.

Skrue Tilspændingsmoment

M6 8 Nm

M8 20 Nm

M10 30 Nm
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9.2.2 Udskiftning af glideringstætningen 

(pumpeudførelse med 

standardmotor)

Afmontering Udskiftning/afmontering af glideringstætningen ved pumpeudfø-

relse med standardmotor, se fig. 3:

• Sørg for, at anlægget er spændingsfrit, og sørg for at sikre det mod 

ubeføjet genindkobling.

• Luk afspærringsventilerne foran og bag pumpen.

• Gør pumpen trykløs ved at åbne udluftningsventilen (pos. 9).

ADVARSEL! Fare ved ekstremt varme eller ekstremt kolde væsker 

under tryk!

Afhængigt af pumpemediets temperatur og systemtrykket kan 

ekstremt varmt og ekstremt koldt pumpemedie komme ud i fly-

dende tilstand eller damptilstand eller skydes ud under højt tryk, 

hvis udluftningsskruen åbnes helt.

• Åbn altid udluftningsskruen forsigtigt.

• Afmontering af motoren, som beskrevet i kapitel 9.1.1 ”Udskiftning af 

motoren (pumpeudførelse med udelt aksel)” på side 80.

• Løsn skruerne (pos. 11) og fjern lanterne (pos. 3) med pumpehjul og 

akseltætning fra pumpehuset.

• Tag segerringen (pos. 7) af pumpeakslen.

• Træk pumpehjulet (pos. 2) af pumpeakslen.

• Træk afstandsringen (pos. 6) af pumpeakslen.

• Træk glideringstætningen (pos. 5) af pumpeakslen.

• Træk pumpeakslen ud af lanternen.

• Tryk glideringstætningens kontraring ud af sædet i lanternen, og ren-

gør sædefladerne.

• Rengør pumpeakslens sædeflader omhyggeligt. Hvis akslen er beska-

diget, skal den også udskiftes.

Montering Montering af glideringstætningen ved pumpeudførelse med stan-

dardmotor, se fig. 3:

• Sæt den nye kontraring i.

• Sæt atter pumpeakslen i lanternen.

• Skub den nye glideringstætning (pos. 5) på akslen.

• Skub afstandsringen (pos. 6) på pumpeakslen.

• Monter pumpehjulet (pos. 2) på pumpeakslen.

• Sæt den nye segerring (pos. 7) på pumpeakslen.

• Læg den nye O-ring (pos. 8) i.

• Sæt lanterne (pos. 3) med pumpehjul og akseltætning i pumpehuset 

og skru sammen.

• Montering af motoren, som beskrevet i kapitel 9.1.1 ”Udskiftning af 

motoren (pumpeudførelse med udelt aksel)” på side 80.

• Overhold forholdsreglerne under ibrugtagningen, se kapitel 8 ”Ibrug-

tagning” på side 78.

10 Fejl, årsager og afhjælpning
Afhjælpning af fejl må kun foretages af kvalificerede fagfolk! 

Overhold sikkerhedshenvisningerne i kapitel 9 ”Vedligeholdelse” 

på side 79.

• Kontakt en VVS-installatør eller den nærmeste Wilo-kunde-

serviceafdeling eller repræsentant, hvis driftsfejlen ikke kan 

afhjælpes.
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11 Reservedele

Bestilling af reservedele skal foretages hos den lokale VVS-installatør 

og/eller Wilo-kundeservice.

For at undgå spørgsmål og fejlbestillinger skal alle oplysninger på 

typeskiltet oplyses ved alle bestillinger.

FORSIGTIG! Fare for materielle skader!

Der kan kun garanteres for, at pumpen fungerer fejlfrit, hvis der 

anvendes originale reservedele.

• Anvend udelukkende originale Wilo-reservedele.

• Nødvendige angivelser ved bestilling af reservedele:

• Reservedelsnumre 

• Reservedelsbetegnelser

• Alle data på pumpe- og motortypeskiltet

12 Bortskaffelse

Korrekt bortskaffelse og genbrug af produktet forhindrer miljø- og 

sundhedsskader.

Den forskriftsmæssige bortskaffelse kræver tømning og rengøring.

Smøremidler skal opsamles. Pumpekomponenterne skal separeres 

efter materiale (metal, kunststof, elektronik).

1. Til bortskaffelse af produktet samt dele af det skal der gøres brug 

af de offentlige eller private affaldsselskaber.

2. Yderligere informationer om korrekt bortskaffelse fås hos den 

kommunale forvaltning, affaldsmyndigheden eller dér, hvor produk-

tet er købt.

Der tages forbehold for tekniske ændringer!







 D EG – Konformitätserklärung 

 GB EC – Declaration of conformity 
 F Déclaration de conformité CE 

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und 2004/108/EG Anhang IV,2, 
according 2006/42/EC annex II,1A and 2004/108/EC annex IV,2, 

conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE l’annexe IV,2) 

 
Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe : IPL/DPL 
Herewith, we declare that this pump type of the series:  
Par le présent, nous déclarons que le type de pompes 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 
EC-Machinery directive 
Directive CE relative aux machines 

2006/42/EG  
 

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der 2006/42/EG Maschinen-
richtlinie 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 de protection (sécurité) de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectés conformément à l’annexe I, no 

5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE. 
  
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG 
Electromagnetic compatibility - directive  
Directive compatibilité électromagnétique  
   
Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte  2009/125/EG 
Energy-related products - directive  
Directive des produits liés à l’énergie   
Die verwendeten 50Hz Induktionselektromotoren - Drehstrom, Käfigläufer, einstufig - entsprechen den Ökodesign - Anforderungen 
der Verordnung 640/2009 und der Verordnung 547/2012 von Wasserpumpen. 
This applies according to eco-design requirements of the regulation 640/2009 to the versions with an induction electric motor, 
squirrel cage, three-phase, single speed, running at 50 Hz and of the regulation 547/2012 for water pumps. 
Qui s’applique suivant les exigences d’éco-conception du règlement 640/2009 aux versions comportant un moteur électrique à 
induction à cage d’écureuil, triphasé, mono-vitesse, fonctionnant à 50 Hz et, du règlement 547/2012 pour les pompes à eau, 

 
und entsprechender nationaler Gesetzgebung, 
and with the relevant national legislation, 
et aux législations nationales les transposant, 
 

 
 
 
 

angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809+A1 
as well as following harmonized standards: EN 60034-1 
ainsi qu’aux normes (européennes) harmonisées suivantes:  
 
 
 
 
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:  WILO SE 

Authorized representative for the completion of the technical documentation: Division Pumps & Systems 
PBU Pumps - Quality 

Personne autorisée à constituer le dossier technique est: Nortkirchenstraße 100 
 44263 Dortmund 
 Germany 

   
Dortmund, 15. Januar 2013 

 

 
 

 
Holger Herchenhein 

Group Quality Manager 
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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
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía

De gebruikte 50 Hz inductie-elektromotoren � draaistroom, kooianker, ééntraps � 
conform de ecodesign-vereisten van de verordening 640/2009.

I motori elettrici a induzione utilizzati da 50 Hz � corrente trifase, motore a gabbia di 
scoiattolo, monostadio � soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile del 
regolamento 640/2009.

Los motores eléctricos de inducción de 50 Hz utilizados (de corriente trifásica, rotores en 
jaula deardilla, motores de una etapa) cumplen los requisitos relativos al ecodiseño 
establecidos en el Reglamento 640/2009.

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen. Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le 
pompe per acqua.

De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para 
bombas hidráulicas.

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
Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção 
ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE  

Direktivet om energirelaterade produkter  2009/125/EG Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

Os motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados � corrente trifásica, com rotor em 
curto-circuito, monocelular � cumprem os requisitos de concepção ecológica do 
Regulamento 640/2009.

De använda elektriska induktionsmotorerna på 50 Hz � trefas, kortslutningsmotor, 
enstegs � motsvarar kraven på ekodesign för elektriska motorer i förordning 640/2009.

De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse � trefasevekselstrøms 
kortslutningsmotor, ettrinns � samsvarer med kravene til økodesign i forordning 
640/2009.

Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as 
bombas de água.

Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar. I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

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-megfelel�ségi 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 kisfeszültség� irányelv védelmi el�írásait 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 összeférhet�ség irányelv: 2004/108/EK
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter Energiával kapcsolatos termékekr�l szóló irányelv: 2009/125/EK
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori, 
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia.

De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer - trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trins -
opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok � háromfázisú, kalickás forgórész, 
egyfokozatú � megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek.

Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia vastaava.

I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for 
vandpumper.

A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek megfelel�en.

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu. anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az el�z� oldalt

CS PL RU
Prohlá�ení o shod� ES Deklaracja Zgodno�ci WE ��	
����� � ������������ ��������	�� ������
Prohla�ujeme tímto, �e tento agregát v�dodaném provedení odpovídá následujícím 
p�íslu�ným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pe	n
 odpowiedzialno�ci
, �e dostarczony wyrób jest zgodny z 
nastpuj
cymi dokumentami:

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

Sm�rnice ES pro strojní za�ízení 2006/42/ES dyrektyw� maszynow� WE 2006/42/WE ����	���� EC � ��������� ����� 2006/42/EG
Cíle týkající se bezpe+nosti stanovené ve sm;rnici o elektrických za�ízeních nízkého nap;tí 
jsou dodr�eny podle p�ílohy I, +. 1.5.1 sm;rnice o strojních za�ízeních 2006/42/ES.

Przestrzegane s
 cele ochrony dyrektywy niskonapiciowej zgodnie z za	
cznikiem I, nr 
1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

<$�%������ '� %���'�������, ����=���!� � ��$������ '� ��������>����� 
��'$�=���*, ��%�*��*��� ��#����� '$���=���* I, ? 1.5.1 ��$�����! � ����@���� 
��@�� 2006/42/JG.

Sm�rnice o elektromagnetické kompatibilit� 2004/108/ES dyrektyw� dot. kompatybilno�ci elektromagnetycznej 2004/108/WE �
�	������������ �����!�����" 2004/108/EG 
Sm�rnice pro výrobky spojené se spot�ebou energie 2009/125/ES Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwi�zanych z energi� 2009/125/WE. ����	���� � ���#�	��, ���$����� � %����������&
����� 2009/125/�(

Pou�ité 50Hz t�ífázové induk+ní motory, s klecovým rotorem, jednostupQové � vyhovují 
po�adavkTm na ekodesign dle na�ízení 640/2009

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz � trójfazowe, wirniki klatkowe, jed-
nostopniowe spe	niaj
 wymogi rozporz
dzenia 640/2009 dotycz
ce ekoprojektu

X�'��>����!� ����[$���!� \����$����#����� 50 ]^ � �$�[_����#� ����, 
��$�����������!� �������'�����!� �����������*� �$�%������� � \������"��po�adavkTm na ekodesign dle na�ízení 640/2009. nostopniowe � spe	niaj
 wymogi rozporz
dzenia 640/2009 dotycz
ce ekoprojektu. ��$�����������!�, �������'�����!� � �����������*� �$�%������� � \������"�� 

Vyhovuje po�adavkTm na ekodesign dle na�ízení 547/2012 pro vodní +erpadla. Spe	niaj
 wymogi rozporz
dzenia 547/2012 dotycz
cego ekoprojektu dla pomp wodnych. `������������ �$�%������� � \������"�� '$��'������ 547/2012 ��� �����![ 
�������.

pou�ité harmoniza+ní normy, zejména: viz p�edchozí strana stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno�ci: patrz poprzednia strona X�'��>����!� ��#��������!� ������$�! � ��$�!, � ��������� : ��. '$��!����* 
��$���^�

EL TR RO
)*+37; 7<==>?@37;B J;B QQ CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara[ie de conformitate
{|}~����� ��� �� ������ ���� �� ���� �|� ��������| �������|� ���������� ��� 
���}����� ��������� :

Bu cihaz�n teslim edildi�i �ekliyle a�a��daki standartlara uygun oldu�unu teyid ederiz: Prin prezenta declar�m c� acest produs a�a cum este livrat, corespunde cu urm�toarele 
prevederi aplicabile:

\];^_`B Ex ^{|  =;}|~*=|J| 2006/42/Ex AB-Makina Standartlar� 2006/42/EG Directiva CE pentru ma�ini 2006/42/EG
�� ���������� ���������� �|� ��|���� ���|}�� ���|� �|������� ������� �� �� 
������|�� I, ��. 1.5.1 �|� ��|���� ������� �� �� �|�������� 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 protec¡ie din directiva privind joasa tensiune conform 
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind ma�inile 2006/42/CE.

�+`�J?�=|^~;J{�* 7<=�|J>J;J| Ex-2004/108/Ex Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic� � directiva 2004/108/EG
Q<?3�|��* �];^_| ^{| 7<~]`>=`~| =` J;~ `~�?^`{| �?��>~J| 2009/125/Ex Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarl� tasar�m�na ili�kin yönetmelik 2009/125/AT Directiv� privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

�� ��|�������������� ���������� |}��������|����� 50 Hz � ����������, ����¢�� 
�}�£��, ����£������ � ��������������� ���� ���������� ����}������ ���������� ��� 
���������� 640/2009.

Kullan�lan 50 Hz indüksiyon elektromotorlar� � trifaze ak�m, sincap kafes motor, tek 
kademeli � 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasar�mla ilgili gerekliliklere uygundur.

Electromotoarele cu induc¡ie, de 50 Hz, utilizate � curent alternativ, motor în scurtcircuit, 
cu o treapt� � sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprin�i în Ordonan¡a 
640/2009.

¤������ �� ��� ���������� ����}������ ���������� ��� ���������� 547/2012 ��� 
������}���.

Su pompalar� ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasar�ma ili�kin gerekliliklere 
uygun.

În conformitate cu parametrii ecologici cuprin�i în Ordonan¡a 547/2012 pentru pompe de 
ap�.

¥���������¢�� ��|������������� �������, ���������: ¦}¢�� ���|������| ��}��� k�smen kullan�lan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedent�

ET LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst�bas deklar�cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele: 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:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Ma��nu direkt�va 2006/42/EK Ma�in� direktyv� 2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direktªvas dro�ªbas m§r«i tiek iev§roti atbilsto�i Ma�ªnu direktªvas 
2006/42/EK 
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi �emos tampos direktyvos keliam® saugos reikalavim® pagal Ma�in® direktyvos 
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt
.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn�tisk�s savietojam�bas direkt�va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv� 2004/108/EB
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ Direkt�va 2009/125/EK par ar ene�iju saist�tiem produktiem Su energija susijusi� produkt� direktyva 2009/125/EB
Kasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline) 
vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori � mai¯str¨va, ªssl§guma rotora motors, 
vienpak¨pes � atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina prasªb¨m.

Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai � trifaz°s tampos, su narveliniu rotoriumi, 
vienos pakopos � atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament
 
640/2009.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega. Atbilsto�i Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina prasªb¨m ±denss±k¯iem. Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament
 547/2012 d°l vandens 
siurbli®.

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk piem§roti harmoniz§ti standarti, tai skait¨: skatªt iepriek�§jo lappusi pritaikytus vieningus standartus, o b±tent: �r. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES � izjava o skladnosti E�-��	
����� $� ������������
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: ²����$�$���, �� '$�����&� ��#���$� �� �������� ����������:

Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES ������� #���	���� 2006/42/EO
Bezpe+nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodr�iavané v zmysle prílohy I, +. 1.5.1 
smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

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

³����� �� ������ �� $��'�$��%��� �� ����� ��'$�=���� �� �&������� �&#����� 
´$���=���� I, ? 1.5.1 �� ²�$�������� �� ��@��� 2006/42/E`.

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES E
�	����������� ����������� � #���	���� 2004/108/E�
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo ����	���� $� ���#�	����, ����$��� � �����������&
������ 2009/125/��

Pou�ité 50 Hz induk+né elektromotory � jednostupQové, na trojfázový striedavý prúd, s 
rotormi nakrátko � zodpovedajú po�iadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení 
640/2009.

Uporabljeni 50 Hz indukcijski elektromotorji � trifazni tok, kletkasti rotor, enostopenjski � 
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 640/2009.

X�'��������� �����^����� �����$����#����� 50 Hz � �$�_���� ���, �&$������ �� 
��#�$�, ������&'���� � ��#���$�� �� ������������ �� �������"� �� µ�#������ 
640/2009.

V súlade s po�iadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné +erpadlá. izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne +rpalke. `&#����� ������������ �� �������"� �� µ�#������ 547/2012 �� ����� '��'�.

pou�ívané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prej�njo stran ¶�$������$��� ������$��: �=. '$������ ��$���^�

MT HR SR
Dikjarazzjoni ta� konformità KE EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o uskla�enosti
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispo�izzjonijiet relevanti li 
·ejjin:

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:

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

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

Ciljevi za�tite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive 
za ma�ine 2006/42/EZ.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Li j G id 2009/125/KE d d tti l t ti l � t l �ij S j i i d l t l d t � j ij 2009/125/EZ Di kti i d l t l d t � j ij 2009/125/EZLinja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-u�u tal-ener�ija Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potro�nje energije 2009/125/EZ Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potro�nje energije 2009/125/EZ
Il-muturi elettri¹i b�induzzjoni ta� 50 Hz u�ati- tliet fa�ijiet, squirrel-cage, singola - 
jissodisfaw ir-rekwi�iti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.

Kori�teni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori � trofazni, s kratko spojenim rotorom, 
jednostupanjski � odgovaraju zahtjevima za ekolo�ki dizajn iz uredbe 640/2009.

Kori�¸eni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori � trofazni, s kratkospojenim rotorom, 
jednstepeni � odgovaraju zahtevima za ekolo�ki dizajn iz uredbe 640/2009.

b'mod partikolari: ara l-pa·na ta' qabel primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu



Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
»¼½¾¿ÀÁÂÀÃ�ÄÅ¼Å» 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T+ 54 11 4361 5929 
ÂÀÇÈÉÊÃËÌÊÈÀÅÍÈÌÅÃ½

Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
ÍÐ½ÂÊÅÑÃÒÁÈÀÉÓÂËÈÅÍÈÌÅÃÔ

Austria 
WILO Pumpen  
ÕÊÁ¿½½¿ÂÍÐ�ÖÌ×Ø 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
ÈÇÇÂÍ¿ÉÓÂËÈÅÃÁ

Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1014 Baku 
T +994 12 5962372 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈÅÃÙ

Belarus 
WILO Bel OOO 
220035 Minsk 
T +375 17 2535363 
ÓÂËÈÉÓÂËÈÅ×Ò

Belgium 
WILO SA/NV 
ÚÛÝÞ»ÖÃÀÊÐÈ½¿À 
T +32 2 4823333 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈÅ×¿

Bulgaria 
ßàâè»êÔË¾Ã½ÂÃ»âÁÑÅ 
1125 Sofia  
T +359 2 9701970 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈÅ×¾

Brazil 
WILO Brasil Ltda 
Jundiaí – São Paulo – Brasil  
ïàð»òÈÑ¿ô»ÚÞÅ÷ÚÞùÚÛû 
T +55 11 2923 (WILO) 
       9456 
ÓÂËÈÉÓÂËÈù×½ÃÊÂËÅÍÈÌÅ×½

Canada 
ßàâè»òÃÀÃÑÃ»àÀÍÅ» 
Calgary, Alberta T2A 5L4 
T +1 403 2769456 
×ÂËËÅËÈÓ¿ÉÓÂËÈùÀÃÅÍÈÌ

China 
ßàâè»òÐÂÀÃ»âÁÑÅ 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
ÓÂËÈ×þÉÓÂËÈÅÍÈÌÅÍÀ

Croatia 
ßÂËÈ»Ø½ÿÃÁÊ�Ã»ÑÅÈÅÈÅ 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
ÓÂËÈùÐ½ÿÃÁÊ�ÃÉÓÂËÈÅÐ½

Czech Republic 
ßàâè»òÄ�»ÊÅ½ÅÈÅ 
÷ûÚÛÚ»ò¿ÊÁËÂÍ¿ 
T +420 234 098711 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈÅÍÙ

Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 
ÓÂËÈÉÓÂËÈÅÑ�

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈÅ¿¿

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
ÓÂËÈÉÓÂËÈÅÇÂ

France 
ßàâè»ÄÅ¼ÅÄÅ 
�ÝÞ�Û»êÈÂÊ»Ñ�¼½ÍÒ 
T +33 1 30050930 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈÅÇ½

Great Britain 
ßàâè»��Å	Å
»âÁÑÅ 
Burton Upon Trent  
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
ÊÃË¿ÊÉÓÂËÈÅÍÈÅÔ�

Greece 
ßàâè»Ø¿ËËÃÊ»¼Ö 
14569 Anixi (Attika) 
T +302 10 6248300 
ÓÂËÈÅÂÀÇÈÉÓÂËÈÅ¾½

Hungary 
ßàâè»�Ã¾ÒÃ½È½ÊÙ�¾»	ÇÁ 
÷Ûû»��½��×�ËÂÀÁ» 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
ÓÂËÈÉÓÂËÈÅÐÔ

India 
ßàâè»àÀÑÂÃ»�ÃÁÐ¿½»ÃÀÑ»
ðËÃÁÁ»ðÔÌ�Ê»âÁÑÅ 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
Ê¿½ÿÂÍ¿ÊÉÌÃÁÐ¿½�ËÃÁÁÅÍÈÌ

Indonesia 
WILO Pumps Indonesia 
Jakarta Selatan 12140 
T +62 21 7247676 
ÍÂÁ½ÃÓÂËÈÉÍ×ÀÅÀ¿ÁÅÂÑ

Ireland 
WILO Ireland 
âÂÌ¿½ÂÍ� 
T +353 61 227566 
ÊÃË¿ÊÉÓÂËÈÅÂ¿

Italy 
ßàâè»àÁÃËÂÃ»ÊÅ½ÅËÅ 
÷ÛÛ�Ý»ð¿ÊÍÐÂ¿½Ã» 
Borromeo  (Milano) 
T +39 25538351 
ÓÂËÈÅÂÁÃËÂÃÉÓÂËÈÅÂÁ

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈÅ�Ù

Korea 
ßàâè»ðÔÌ�Ê»âÁÑÅ» 
�ÚÝù÷÷Û»ÖÃÀ¾Ê¿È�»êÔÊÃÀ 
T +82 51 950 8000 
ÓÂËÈÉÓÂËÈÅÍÈÅ�½

Latvia 
ßàâè»êÃËÁÂÍ»Äà¼ 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈÅËÿ

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
�Ñ¿ÂÑ¿Ð»Ú÷Û÷»÷ÛÞÛ» 
Lebanon 
T +961 1 888910 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈÅÍÈÌÅË×

Lithuania 
ßàâè»âÂ¿ÁÔÿÃ»�¼ê 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
ÌÃÂËÉÓÂËÈÅËÁ»

Morocco 
WILO MAROC SARL 
20600 CASABLANCA 
T + 212 (0) 5 22 66 09 
24/28 
ÍÈÀÁÃÍÁÉÓÂËÈÅÌÃ

The Netherlands 
ßàâè»�¿Ñ¿½ËÃÀÑ»×ÅÿÅ 
ÚûûÚ»�¼»ß¿ÊÁÙÃÃÀ 
T +31 88 9456 000 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈÅÀË

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
ÓÂËÈÉÓÂËÈÅÀÈ

Poland 
ßàâè»ðÈËÊ�Ã»Ä�Å»ÙÅÈÅÈÅ 
ÛûùûÛ�»â¿ÊÙÀÈÓÈËÃ 
T +48 22 7026161 
ÓÂËÈÉÓÂËÈÅ�Ë

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
ðÈ½ÁÔ¾ÃË»âÑÃÅ 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
×ÈÌ×ÃÊÉÓÂËÈÅ�Á

Romania 
ßàâè»�ÈÌÃÀÂÃ»ÊÅ½ÅËÅ 
Û��ÛÛ»òÈÌÅ»òÐÂÃþÀÃ»
�ÔÑÅ»àËÇÈÿ 
T +40 21 3170164 
ÓÂËÈÉÓÂËÈÅ½È

Russia 
WILO Rus ooo 
Ú÷Þû�÷»�ÈÊÍÈÓ 
T +7 495 7810690 
ÓÂËÈÉÓÂËÈÅ½Ô

Saudi Arabia 
ßàâè»��»ù»�ÂÒÃÑÐ 
�ÂÒÃÑÐ»ÚÚ�û 
T +966 1 4624430 
ÓÊÐÈÔËÃÉÓÃÁÃÀÂÃÂÀÑÅÍÈÌ

Serbia and Montenegro 
ßàâè»ê¿È¾½ÃÑ»ÑÅÈÅÈÅ 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
ÈÇÇÂÍ¿ÉÓÂËÈÅ½Ê

Slovakia 
ßàâè»òÄ»ÊÅ½ÅÈÅ�»È½¾Å»ïËÈ��Ã 
ÝÞÚÛ�»ê½ÃÁÂÊËÃÿÃ 
T +421 2 33014511 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈÅÊ�

Slovenia 
ßàâè»¼Ñ½ÂÃÁÂÍ»ÑÅÈÅÈÅ 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
ÓÂËÈÅÃÑ½ÂÃÁÂÍÉÓÂËÈÅÊÂ

South Africa 
ÄÃËÌÊÈÀ»ÄÈÔÁÐ»¼Ç½ÂÍÃ 
Ú�ÚÛ»�Ñ¿ÀÿÃË¿ 
T +27 11 6082780 
¿½½ÈËÅÍÈ½À¿ËÂÔÊÉ 
ÊÃËÌÊÈÀÅÍÈÅÙÃ

Spain 
ßàâè»à×�½ÂÍÃ»ÄÅ¼Å 
÷ÝÝÛ�»¼ËÍÃË�»Ñ¿»Ø¿ÀÃ½¿Ê»
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
ÓÂËÈÅÂ×¿½ÂÍÃÉÓÂËÈÅ¿Ê

Sweden 
ßàâè»Äÿ¿½Â¾¿»¼ê 
35246 Växjö 
T +46 470 727600 
ÓÂËÈÉÓÂËÈÅÊ¿

Switzerland 
��ê»ðÔÌ�¿À»¼Ö 
ÞÚÛ»�Ð¿ÂÀÇ¿ËÑ¿À 
T +41 61 83680-20 
ÂÀÇÈÉ¿Ì×ù�ÔÌ�¿ÀÅÍÐ

Taiwan 
ßàâè»�ÃÂÓÃÀ»òÈÌ�ÃÀÒ»âÁÑÅ 
ÄÃÀÍÐÈÀ¾»�ÂÊÁÅ�»�¿Ó»�ÃÂ�¿Â»
City 24159 
T +886 2 2999 8676  
À¿ËÊÈÀÅÓÔÉÓÂËÈÅÍÈÌÅÁÓ

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
ÄÃÀÅ»ÿ¿»�ÂÍÅ»¼ÅÄ�Å 
Þ�û�»�ÊÁÃÀ×ÔË 
T +90 216 2509400 
ÓÂËÈÉÓÂËÈÅÍÈÌÅÁ½

Ukraina 
ßàâè»��½ÃÂÀÃ»ÁÅÈÅÓÅ 
ÛÚÛÞÞ»	Â¿Ó 
T +38 044 2011870 
ÓÂËÈÉÓÂËÈÅÔÃ

United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
�¿×¿Ë»¼ËÂ»�½¿¿»ïÈÀ¿�ÄÈÔÁÐ 
PO Box 262720 Dubai  
T +971 4 880 91 77 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈÅÃ¿

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
ÂÀÇÈÉÓÂËÈùÔÊÃÅÍÈÌ

Vietnam 
ßàâè»�Â¿ÁÀÃÌ»òÈ»âÁÑÅ 
ØÈ»òÐÂ»�ÂÀÐ»òÂÁÒ�»�Â¿ÁÀÃÌ 
T +84 8 38109975 
À�ÌÂÀÐÉÓÂËÈÅÿÀ

May 2013�Ô½ÁÐ¿½»ÊÔ×ÊÂÑÂÃ½Â¿Ê�»½¿�½¿Ê¿ÀÁÃÁÂÈÀ»ÃÀÑ»ÊÃË¿Ê»ÈÇÇÂÍ¿Ê»ÈÀ»ÓÓÓÅÓÂËÈÅÍÈÌ



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




