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1 Allmän
information
Monteringsoch
skötselanvisning
Om denna skötselanvisning
Språket i originalbruksanvisningen är tyska. Alla andra språk i denna anvisning är
översättningar av originalet.
Monterings- och skötselanvisningen är en del av produkten. Den ska alltid finnas tillgänglig i närheten av produkten. Att dessa anvisningar följs noggrant är
en förutsättning för riktig användning och drift av produkten. Monterings- och
skötselanvisningen motsvarar produktens utförande och de säkerhetsstandarder och -föreskrifter som gäller vid tidpunkten för tryckning.
EG-försäkran om överensstämmelse:
En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse medföljer monterings- och
skötselanvisningen. Denna försäkran förlorar sin giltighet om tekniska ändringar utförs på angivna konstruktioner utan godkännande från Wilo eller om
anvisningarna avseende produktens/personalens säkerhet som anges i monterings- och skötselanvisningen inte följs.

2 Säkerhet
I anvisningarna finns viktig information för installation, drift och underhåll av
produkten. Installatören och ansvarig fackpersonal/driftansvarig person måste
därför läsa igenom anvisningarna före installation och idrifttagning.
Förutom de allmänna säkerhetsföreskrifterna i säkerhetsavsnittet måste de
särskilda säkerhetsinstruktionerna i de följande avsnitten märkta med varningssymboler följas.
2.1 Märkning av anvisningar i skötselanvisningen
Symboler:
Allmän varningssymbol

Fara för elektrisk spänning
PRAKTISK ANVISNING:
Varningstext:
FARA!
Situation med överhängande fara.
Kan leda till svåra skador eller livsfara om situationen inte undviks.
VARNING!
Risk för (svåra) skador. ”Varning” innebär att svåra personskador kan
inträffa om säkerhetsanvisningarna inte följs.
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OBSERVERA!
Risk för skador på produkten/anläggningen. ”Observera” innebär att produktskador kan inträffa om säkerhetsanvisningarna inte följs.
OBS: Praktiska anvisningar om hantering av produkten. Gör användaren uppmärksam på eventuella svårigheter.
•
•
•
•

Anvisningar direkt på produkten som
rotationsriktningspil, flödesriktningssymbol
märkning för anslutningar
typskylt
varningsdekal
måste följas och bevaras i fullt läsbart skick.

2.2 Personalkompetens
Personal som sköter installation, manövrering och underhåll ska vara kvalificerade att utföra detta arbete. Den driftansvarige måste säkerställa personalens
ansvarsområden, behörighet och övervakning. Personal som inte har de erforderliga kunskaperna måste utbildas. Detta kan vid behov göras genom produkttillverkaren på uppdrag av driftansvarige.
2.3 Risker med att inte följa säkerhetsföreskrifterna
Om säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det leda till skador på person, miljön
eller produkten/installationen. Vid försummelse av säkerhetsföreskrifterna
ogiltigförklaras alla skadeståndsanspråk.
Framför allt gäller att försummad skötsel kan leda till exempelvis följande problem:
• personskador på grund av elektriska, mekaniska eller bakteriologiska orsaker,
• miljöskador på grund av läckage av farliga ämnen,
• materiella skador,
• fel i viktiga produkt- eller installationsfunktioner,
• fel i föreskrivna underhålls- och reparationsmetoder.
2.4 Arbeta säkerhetsmedvetet
Säkerhetsföreskrifterna i denna monterings- och skötselanvisning, gällande
nationella föreskrifter om förebyggande av olyckor samt den driftansvariges
eventuella interna arbets-, drifts- och säkerhetsföreskrifter måste beaktas.
2.5 Säkerhetsföreskrifter för driftansvarig
Denna apparat kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap. De ska
då hållas under uppsyn eller instrueras angående säker användning av apparaten. De ska även förstå farorna som föreligger. Barn får inte leka med utrustningen. Rengöring eller användarunderhåll får inte utföras av barn eller utan
övervakning.
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• Om varma eller kalla komponenter på produkten/anläggningen leder till risker
måste dessa på plats skyddas mot beröring.
• Beröringsskydd för rörliga komponenter (t.ex. koppling) får inte tas bort medan
produkten är i drift.
• Läckage av farliga media (t.ex. explosiva, giftiga, varma) måste avledas så att
inga faror uppstår för personer eller miljön. Nationella lagar måste följas.
• Lättantändliga material får inte förvaras i närheten av produkten.
• Risker till följd av elektricitet måste uteslutas. Lokala eller allmänna bestämmelser samt föreskrifter från det lokala elförsörjningsbolaget ska iakttas.
2.6 Säkerhetsföreskrifter för monterings- och underhållsarbeten
Den driftansvarige ska se till att installation och underhåll utförs av auktoriserad
och kvalificerad personal som noggrant har studerat monterings- och skötselanvisningen.
Arbeten på produkten/anläggningen får endast utföras under driftstopp. De tillvägagångssätt för urdrifttagning av produkten/anläggningen som beskrivs i
monterings- och skötselanvisningen måste följas.
Omedelbart när arbetena har avslutats måste alla säkerhets- och skyddsanordningar monteras eller tas i funktion igen.
2.7 Egenmäktig förändring av produkt och reservdelstillverkning
Egenmäktig förändring av produkt och reservdelstillverkning leder till att produktens/personalens säkerhet utsätts för risk och tillverkarens säkerhetsförsäkringar upphör att gälla.
Ändringar i produkten får endast utföras med tillverkarens medgivande. För
säkerhetens skull ska endast originaldelar och tillbehör som är godkända av tillverkaren användas. Om andra delar används tar tillverkaren inte något ansvar för
följderna.
2.8 Otillåtna driftsätt/användningssätt
Produktens driftsäkerhet kan endast garanteras om den används enligt
avsnitten 4 och 5 i monterings- och skötselanvisningen. De gränsvärden som
anges i katalogen eller databladet får aldrig varken över- eller underskridas.

3 Transport och tillfällig lagring
Vid leverans ska produkten och transportförpackningen omgående undersökas
med avseende på transportskador. Om transportskador konstateras ska nödvändiga åtgärder vidtas gentemot speditören inom den angivna fristen.
OBSERVERA! Risk för person- och materialskador!
Felaktig transport och felaktig tillfällig lagring kan leda till produkt- och personskador.
• Vid transport och tillfällig lagring ska pumpen och förpackningen skyddas
mot fukt, frost och mekaniskt slitage.
• Efter en insats (t.ex. funktionalitetstest) ska pumpen torkas noggrant och
förvaras maximalt 6 månader.
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• Blöta förpackningar förlorar sin stabilitet och kan leda till personskador
genom att produkten faller ut.
• Vid transport får pumpen bara bäras i motorn/pumphuset, aldrig i modulen/
kopplingsboxen, kablar eller utanpåliggande kondensator.
• Efter att produkten tagits ur emballaget är det viktigt att undvika nedsmutsning eller kontaminering!

4 Avsedd användning
Cirkulationspumparna får bara användas för pumpning av vätskor i cirkulationssystem för tappvatten.

5 Produktdata
5.1 Typnyckel
Exempel: TOP-Z 20/4 EM
TOP
Z
20

Cirkulationspump, pump med våt motor
-Z = enkelpump för cirkulationssystem för tappvatten
Skruvförband [mm]:
20 (Rp ¾), 25 (Rp 1), 30
(Rp 1¼)
Flänsanslutning:
DN 40, 50, 65, 80
Kombifläns (PN 6/10):
DN 32, 40, 50, 65
Maximal uppfordringshöjd i [m] vid Q = 0 m3/h
EM = enfasmotor
DM = trefasmotor

/4
EM

5.2

Tekniska data

Max. flöde
Max. uppfordringshöjd
Varvtal
Nätspänning

Märkström
Frekvens
Isolationsklass
Kapslingsklass
Tillförd effekt P1
Nominella anslutningar
Anslutningsfläns
Pumpvikt
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Beror på pumptyp, se katalog
Beror på pumptyp, se katalog
Beror på pumptyp, se katalog
1~ 230 V enligt DIN IEC 60038
3~ 400 V enligt DIN IEC 60038
3~ 230 V enligt DIN IEC 60038
(som tillval med omkopplingskontakt)
Se typskylten för andra spänningar
Se typskylten
Se typskylten (50 Hz)
Se typskylten
Se typskylten
Se typskylten
Se typnyckel
Se typnyckel
Beror på pumptyp, se katalog
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5.2

Tekniska data

Tillåten
omgivningstemperatur
Max. rel. luftfuktighet
Tillåtna medier

-20 °C till +40 °C
≤ 95 %
Tappvatten och vatten för livsmedelsändamål enligt EU:s
dricksvattendirektiv.
Materialvalet för pumparna motsvarar teknikens nivå med
hänsyn tagen till riktlinjerna från centrala tyska miljömyndigheten (Umweltbundesamt, UBA), till vilka det hänvisas i
tappvattenförordningen (Trinkwasserverordnung, TrinkwV).
Kemiska desinfektionsmedel kan leda till materialskador.
Tappvatten:
upp till 20 °d: max. +80 °C (kort tid (2 h): +110 °C)
Undantag: TOP-Z 20/4 och 25/6:
upp till 18 °d: max. +65 °C (kort tid (2 h): +80 °C)
Se typskylten

Tillåten
medietemperatur

Max. tillåtet
driftstryck
Ljudtrycksnivå

< 50 dB(A)
(beror på pumptyp)
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2

Störningssändning
Störstabilitet

OBSERVERA! Risk för person- och materialskador!
Otillåtna pumpmedia kan förstöra pumpen och leda till personskador. Säkerhetsdatablad och tillverkarens anvisningar måste beaktas!
Minsta inloppstryck (över atmosfäriskt tryck) vid pumpens sugstuts för att undvika kavitationsljud (vid medietemperatur TMed):
TMed

Rp ¾

+50 °C
+80 °C
+110 °C

0,5 bar
0,8 bar
2,0 bar

Rp 1

Rp 1¼

DN 40

DN 50

DN 65

DN 80

0,8 bar
1,0 bar
3,0 bar

Värdena gäller till och med 300 m över havsytan. Tillägg för högre höjder:
0,01 bar/100 m höjdökning.
5.3 Leveransomfattning
• Pump komplett
• 2 tätningar vid gänganslutning
• Tvådelad värmeisolering
• 8 st. brickor M12
(för flänsskruvar M12 vid kombi-flänsutförande DN 40 – DN 65)
• 8 st. brickor M16
(för flänsskruvar M16 vid kombi-flänsutförande DN 40 – DN 65)
• Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Wilo-TOP-Z
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5.4 Tillbehör
Tillbehör måste beställas separat:
• Omkopplingskontakt för 3 ~ 230 V
Detaljlista, se katalogen.

6 Beskrivning och funktion
6.1 Beskrivning av pumpen
Pumpen är utrustad med en våt motor (enfasström (1~) eller trefasström (3~),
se typskylten för nätanslutningsspänning och nätfrekvens, där alla roterande
delar omges av mediet. Beroende på konstruktion övertar mediet smörjningen
från den glidlagrade rotoraxeln.
Motorn är varvtalsomkopplingsbar. Varvtalsomkopplingen skiljer sig åt beroende på kopplingsbox. Antingen som varvtalsväljaromkopplare, genom
omkoppling av omkopplingskontakten eller genom en intern eller extern överbryggning av kontakten. (Se idrifttagning/varvtalsomkoppling).
En lämplig omkopplingskontakt levereras som tillbehör för spänning 3~ 230 V.
Tilldelning av kopplingsboxarna till de enskilda pumptyperna beskrivs i
avsnittet ”Kopplingsboxar” (kapitel 6.2).
Pumparna i den här serien är särskilt avsedda för driftsförhållandena i cirkulationssystem för tappvarmvatten (se även DIN 50930-6/tyska tappvarmvattenförordningen) tack vare materialval (pumphus och rödgods) och konstruktion
enligt relevanta riktlinjer (tappvarmvattenförordningen, ACS, WRAS, W3d, riktlinjer för tappvatteninstallationer).
Vid användning av serien Wilo-TOP-Z i GG (pumphus av gjutjärn) i cirkulationssystem för tappvatten ska eventuella nationella föreskrifter och riktlinjer beaktas.
6.2 Kopplingsboxar
För alla pumptyper finns det sju kopplingsboxar (Fig. 4) som tillordnas pumptyperna enligt tabell 1:
Nätanslutning
1~
3~

Max. effektförbrukning P1

Kopplingsboxtyp

(se typskyltsuppgift)

TOP-Z

95 W ≤ P1max ≤ 205 W
295 W ≤ P1max ≤ 345 W
95 W ≤ P1max ≤ 215 W
305 W ≤ P1max ≤ 1445 W

1/2
3/4/5
6
7

Tabell 1: Tillordning kopplingsboxtyp – pumptyp (se även Fig. 4)
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Kopplingsboxarnas utrustning framgår av tabell 2:
Kopplingsboxtyp

Lampa för kontroll av
rotationsriktning

Varvtalsomkoppling

(Fig. 4, pos. 1)

(Fig. 4, pos. 3)

1
2

-

Varvtalsomkopplare, 3-stegs
Internt eller externt,
Överbryggning av kontakterna

3
4

-

Varvtalsomkopplare, 3-stegs
Internt eller externt,
Överbryggning av kontakterna

5
6
7

- 2)
X (inbyggd)
X 1)

”x1-x2” eller ”x1-x3” eller ”x1-x4”

”x1-x2” eller ”x1-x3” eller ”x1-x4”

Omkopplingskontakt, 2-stegs
Omkopplingskontakt, 3-stegs
Omkopplingskontakt, 3-stegs

Tabell 2: Kopplingsboxarnas utrustning
1) Ljusmeddelandena leds över en gemensam ljusledare i kåpan så att ljusen kan ses utifrån.
2) När nätspänningen är påslagen lyser lampan grön.

• Lampan för kontroll av rotationsriktning lyser grön när nätspänningen är påslagen och rotationsriktningen korrekt. Om rotationsriktningen är felaktig är kontrollampan släckt (se kapitlet Idrifttagning).

7 Installation och elektrisk anslutning

•
•
•
•
•
•

FARA! Livsfara!
Felaktig installation och inkorrekt dragna elektriska anslutningar kan medföra livsfara. Risker till följd av elektricitet måste uteslutas.
Alla installationer och all elektrisk anslutning ska utföras av utbildad fackpersonal i enlighet med gällande föreskrifter!
Följ föreskrifterna så att olyckor förebyggs!
Observera föreskrifterna från lokala elförsörjningsbolag!
Pumpar med förmonterad kabel:
Dra aldrig i pumpkabeln.
Böj inte kabeln.
Placera inga föremål på kabeln.

7.1 Installation
VARNING! Risk för personskador!
Felaktig installation kan leda till personskador.
• Klämrisk.

Monterings- och skötselanvisning Wilo-TOP-Z
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• Risk för personskador på grund av vassa kanter/spån. Använd lämplig
skyddsutrustning (t.ex. handskar)!
• Risk för personskador på grund av att pumpen/motorn faller. Säkra pumpen/
motorn mot fall med lämpliga lyftanordningar.
OBSERVERA! Risk för maskinskador!
Felaktig installation kan leda till materiella skador.
• Endast behörig personal får installera produkten!
• Följ nationella och regionala bestämmelser!
• Vid transport får pumpen bara bäras i motorn/pumphuset, och inte i modulen/kopplingsboxen!
• Installation i en byggnad:
• Installera pumpen på en torr och välventilerad plats. Omgivningstemperatur
under -20 °C är inte tillåten.
• Installation utanför en byggnad (uppställning utomhus):
• Pumpen ska installeras i en grop (t.ex. ljusschakt, rörschakt) med kåpa eller i
ett skåp/hus som väderskydd. Omgivningstemperatur under -20 °C är inte
tillåten.
• Skydda mot direkt solljus.
• Pumpen ska skyddas så att kondensavledningen hålls fri från smuts (Fig. 6).
• Skydda pumpen mot regn. Droppvatten ovanifrån är tillåtet förutsatt att den
elektriska anslutningen har gjorts enligt monterings- och skötselanvisningen
och förslutits korrekt.
OBSERVERA! Risk för maskinskador!
Se till att ventilation/uppvärmning är tillräcklig för att förhindra att tillåten
omgivningstemperatur över-/underskrids.
• Genomför alla svets- och lödningsarbeten innan pumpen installeras.
OBSERVERA! Risk för maskinskador!
Föroreningar i rörsystemet kan störa pumpens drift. Skölj rörsystemet innan
pumpen installeras.
• Placera spärrarmaturer framför och bakom pumpen.
• Fäst rörledningarna på golvet, taket eller väggarna med lämpliga fästdon så att
pumpen inte bär rörledningarnas vikt.
• Vid montering i framledningen i öppna anläggningar måste säkerhetsframledningen före pumpen förgrenas (DIN EN 12828).
• Innan enkelpumpen monteras måste eventuellt värmeisoleringens båda halvor
tas bort.
• Montera pumpen på en lämplig plats där den är lättillgänglig för kontroll eller
byte.
• Att tänka på under uppställning/installation:
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• Installationen ska vara spänningsfri och pumpaxeln ska ligga vågrätt (se monteringslägen i Fig. 2). Motorkopplingsboxen får inte vara riktad nedåt, eventuellt måste motorhuset vridas när insexskruvarna har lossats (se kapitel 9).
• Mediets flödesriktning måste motsvara riktningspilen på pumphuset eller
pumpflänsen.
7.1.1 Installation av rörförskruvningspump
• Installera passande unionskopplingar innan pumpen monteras.
• Använd de medföljande plantätningarna mellan sug-/tryckanslutning och unionskopplingarna vid installation av pumpen.
• Skruva fast kopplingsmuttrar på gängan från sug-/tryckanslutningen och dra åt
med en lämplig skruvnyckel eller en rörtång.
OBSERVERA! Risk för maskinskador!
Håll emot pumpen på motorn när skruvförbanden dras åt. Inte på modulen/
kopplingsboxen!
• Kontrollera att unionskopplingarna är täta.
• Enkelpump:
Före idrifttagning måste värmeisoleringens båda halvor läggas på och tryckas
ihop så att styrstiften hakar fast i de motsatta hålen.
7.1.2 Installation av flänspump
Installation av pumpar med kombifläns PN 6/10
(flänspumpar DN 40 till DN 65)

•
•
•

•

•

VARNING! Risk för person- och materialskador!
Vid felaktig installation kan flänsanslutningen skadas och bli otät. Risk för
person- och materialskador på grund av läckande, varm media.
Koppla aldrig två kombiflänsar till varandra!
Pumpar med kombifläns är inte tillåtna för driftstryck PN 16.
Användning av säkringselement (t.ex. fjäderringar) kan leda till läckage i
flänsanslutningen. Därför är de inte tillåtna. De medföljande brickorna
(Fig. 3, pos. 1) måste användas mellan skruv-/mutterhuvudet och kombiflänsen.
De tillåtna åtdragningsmomenten enligt följande tabell får inte överskridas
även om skruvar med högre hållfasthet (≥ 4.6) används, eftersom splittringar kan uppstå längs långhålens kanter. Då förlorar skruvarna sin förspänning och flänsanslutningen kan bli otät.
Använd tillräckligt långa skruvar. Skruvens gänga måste sticka ut minst en
gängstigning ur skruvmuttern (Fig. 3, pos. 2).

Monterings- och skötselanvisning Wilo-TOP-Z
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DN 40, 50, 65
Skruvdiameter
Hållfasthetsklass
Tillåtet åtdragningsmoment
Min. skruvlängd vid
• DN 40
• DN 50/DN 65
DN 80
Skruvdiameter
Hållfasthetsklass
Tillåtet åtdragningsmoment
Min. skruvlängd vid
• DN 80

Nominellt tryck PN 6

Nominellt tryck
PN 10/16

M12

M16

≥ 4.6

≥ 4.6

40 Nm

95 Nm

55 mm
60 mm

60 mm
65 mm

Nominellt tryck PN 6

Nominellt tryck
PN 10/16

M16

M16

≥ 4.6

≥ 4.6

95 Nm

95 Nm

70 mm

70 mm

• Montera passande plantätningar mellan pump- och motfläns.
• Dra åt flänsskruvar korsvis i två steg till det angivna åtdragningsmomentet
(se tabell 7.1.2).
• Steg 1: 0,5 x tillåtet åtdragningsmoment
• Steg 2: 1,0 x tillåtet åtdragningsmoment
• Kontrollera att flänsanslutningarna är täta.
• Enkelpump:
Före idrifttagning måste värmeisoleringens båda halvor läggas på och tryckas
ihop så att styrstiften hakar fast i de motsatta hålen.
7.2 Elektrisk anslutning

•

•

•
•
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FARA! Livsfara!
Vid felaktig elektrisk anslutning finns det risk för livsfarliga stötar.
Alla elektriska anslutningar och alla därmed sammanhängande verksamheter
ska utföras av behöriga elektriker samt i enlighet med gällande lokala föreskrifter.
Bryt pumpens försörjningsspänning vid alla poler innan arbeten påbörjas.
Arbeten på modulen får påbörjas först efter 5 minuter på grund av livsfarlig
kontaktspänning (kondensatorer) (endast 1~-utförande). Kontrollera att
alla anslutningar (även potentialfria kontakter) är spänningsfria.
Om modulen/kopplingsboxen är skadad får pumpen inte tas i drift.
Om inställnings- eller manöverelement obehörigen avlägsnas från modulen/
kopplingsboxen finns det risk för elektriska stötar om man kommer åt de
elektriska komponenterna på insidan.
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OBSERVERA! Risk för maskinskador!
Felaktig elektrisk anslutning kan leda till maskinskador.
Om en felaktig spänning används kan motorn skadas!
• Nätanslutningens strömtyp och spänning måste motsvara uppgifterna på typskylten.
• Den elektriska anslutningen måste göras med en fast kabel, som har en stickpropp eller flerpolig omkopplare med minst 3 mm kontaktgap.
• Nätsidig säkring: 10 A, trög.
• Pumparna kan också utan begränsning användas i befintliga installationer med
eller utan jordfelsbrytare med utlösningsström. Beakta antalet anslutna pumpar
och deras nominella motorström vid dimensionering av jordfelsbrytaren med
utlösningsström.
• När pumpen används i anläggningar med vattentemperaturer på över 90 °C
måste anslutningsledningen vara tillräckligt värmetålig.
• Alla anslutningsledningar ska placeras så att de under inga omständigheter kan
komma i kontakt med rörledningen och/eller pump- och motorhuset.
• För att säkerställa droppvattenskydd och dragavlastning på kabelförskruvningen (PG 13,5) ska en anslutningsledning med en ytterdiameter på
10 – 12 mm användas och monteras enligt Fig. 5. Dessutom ska kabeln böjas till
en avloppsslinga i närheten av skruvförbandet för att leda bort droppvatten.
Förslut oanvända kabelförskruvningar med de tillhandahållna tätningsbrickorna
och skruva fast.
• Ta endast pumparna i drift med korrekt fastskruvade modullock. Kontrollera att
locktätningen sitter helt korrekt.
• Jorda pumpen/anläggningen enligt föreskrifterna.
7.2.1 Motorskydd
FARA! Livsfara!
Vid felaktig elektrisk anslutning finns det risk för livsfarliga stötar.
Om nät- och WSK-ledning dras gemensamt i en 5-trådig kabel får WSKledningen inte övervakas med skyddsklenspänning.
OBSERVERA! Risk för maskinskador!
Om pumpens lindningsskyddskontakt (WSK, plint 10 och 15) inte ansluts till
ett motorskydd kan motorn skadas genom termisk överbelastning!

Monterings- och skötselanvisning Wilo-TOP-Z
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Pump med
kopplingsboxtyp
1~230 V

1/2
(P1max ≤ 205 W)

3/4
(295 W ≤ P1max
≤ 345 W)

5
(295 W ≤ P1max
≤ 345 W)

3~400 V

6
(P1max ≤ 215 W)

7
(305 W ≤ P1max
≤ 1445 W)

Utlösning

SSM

Kvittering av fel

Intern brytning av
motorspänning

-

Automatisk efter nedkylning av
motorn

WSK och extern utlösningsanordning
(SK602(N)/SK622(N)
eller andra automatikskåp/reglersystem)
WSK och extern
utlösningsanordning
(SK602(N)/SK622(N)
eller andra
automatikskåp/reglersystem)
Intern brytning av en
motorfas

-

Manuellt på utlösningsanordningen
efter nedkylning av motorn för
SK602/SK622 automatiskt
för SK602N/SK622N

-

Manuellt på
utlösningsanordningen efter
nedkylning av motorn för SK602/
SK622
automatiskt för SK602N/SK622N

-

• Bryt nätspänningen
• Låt motorn svalna

WSK och extern
utlösningsanordning
(SK602(N)/SK622(N)
eller andra
automatikskåp/
reglersystem)

-

• Koppla in nätspänningen
Manuellt på
utlösningsanordningen efter
nedkylning av motorn för SK602/
SK622
automatiskt för SK602N/SK622N

• Inställningen av den termiska utlösningen måste ha korrekt maxström (se typskylt) för varvtalssteget som pumpen drivs i.
Utlösningsanordningar för motorskydd
Om Wilo-utlösningsanordningar SK602(N)/SK622(N) finns i befintliga anläggningar kan pumpar med fullständigt motorskydd (WSK) anslutas till dessa.
Genomför utlösningsanordningens nätanslutning och anslutning (observera
typskylten) enligt kopplingsschemana (Fig. 7a och Fig. 7b), Fig. 7a:
1~ 230 V: 295 W ≤ P1max ≤ 345 W, med WSK
7.2.2 Drift med frekvensomvandlare
Trefasmotorerna i serien TOP-Z kan anslutas till en frekvensomvandlare. Vid
drift med frekvensomvandlare ska utgångsfilter för brusreducering och skydd
mot skadlig överspänning användas.
Sinusfilter (LC-filter) rekommenderas som brusreducering istället för du/dt-filter (RC-filter).
Följande gränsvärden ska följas:
• Spänningökningshastighet du/dt<500 V/μs
• Överspänning û < 650 V
Följande gränsvärden på pumpens anslutningsplintar får inte underskridas:
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• Umin = 150 V
• fmin = 30 Hz
Vid låga utgångsfrekvenser hos frekvensomvandlaren kan pumpens lampa för
kontroll av rotationsriktning slockna.

8 Idrifttagning
VARNING! Risk för person- och materialskador!
Det är inte tillåtet att ta pumpen i drift utan skruvpluggar inklusive plantätning eftersom läckande media kan orsaka skador!
Kontrollera om pumpen har monterats och anslutits korrekt innan den tas i drift.
8.1 Påfyllning och avluftning
Anläggningen ska fyllas och avluftas enligt anvisningarna. Avluftningen av
pumprotorutrymmet sker automatiskt efter en kort driftstid. Kortvarig torrkörning skadar inte pumpen.
VARNING! Risk för person- och materialskador!
Det är inte tillåtet att lossa motorhuvudet, differenstryckskruven
(Fig. 3, pos. 3) eller flänsanslutningen/unionskopplingen för att avlufta!
• Risk för skållning!
Läckande media kan leda till person- och materialskador.
Vid öppning av avluftningsluftskruven kan varm media i flytande eller förångad form läcka ut eller vid högt tryck spruta ut.
• Risk för brännskador vid beröring av pumpen!
Beroende på driftsstatus för pumpen och anläggningen (mediets temperatur) kan hela pumpen vara mycket het.

•
•
•
•

Pumpar med avluftningsluftskruvar (synliga på motorhuvudet; Fig. 1, pos. 1)
kan vid behov avluftas på följande sätt:
Slå från pumpen.
Stäng avspärrningsanordningen på trycksidan.
Skydda elektriska delar mot utträngande vatten.
Öppna avluftningsluftskruven (Fig. 1, pos. 1) försiktigt med lämpligt verktyg.
OBSERVERA! Risk för maskinskador!
Om avluftningsluftskruven är öppen kan pumpen blockeras beroende på hur
högt driftstrycket är.
Det nödvändiga inloppstrycket måste finnas på pumpens sugsida!

•
•
•
•

Skjut försiktigt tillbaka motoraxeln med en skruvmejsel några gånger.
Stäng avluftningsluftskruven igen efter 15 till 30 s.
Starta pumpen.
Öppna avspärrningsanordningen igen.
OBS! Ofullständig avluftning leder till buller i pumpen och anläggningen. Upprepa detta vid behov.

Monterings- och skötselanvisning Wilo-TOP-Z
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8.2 Kontroll av rotationsriktning
• Kontroll av rotationsriktning vid 3~:
Beroende på kopplingsbox visas rotationsriktningen med en lampa på eller i
kopplingsboxen (Fig. 4, pos. 1). Om rotationsriktningen är korrekt lyser lampan
grön. Om rotationsriktningen är felaktig förblir lampan släckt. Testa rotationsriktningen genom att slå på pumpen en kort stund. Gör följande vid felaktig
rotationsriktning:
• Gör pumpen spänningsfri.
• Byt plats på två faser i kopplingsboxen.
• Ta pumpen i drift igen.
Motorns rotationsriktning måste stämma överens med rotationsriktningspilen
på typskylten.
8.2.1 Varvtalsomkoppling
FARA! Livsfara!
Vid arbeten på öppna kopplingsboxar finns det risk för stötar vid kontakt
med spänningsförande anslutningsklämmor.
• Gör anläggningen spänningsfri och säkra den mot otillbörlig återinkoppling.
• En stegomkoppling är inte tillåten under drift.
• Endast behörig personal får utföra stegomkopplingar.
För 1~-pumpar med kopplingsboxtyp 1, 3 (Fig. 4):
Lossa fästskruvarna och avlägsna kopplingsboxens lock, ställ in den inre 3stegsvridomkopplaren (Fig. 4, pos. 3) på symbolen för önskat varvtalssteg i
kopplingsboxen och stäng kopplingsboxens lock ordentligt.
Det inställda varvtalssteget kan också läsas av genom ett fönster när kopplingsboxens lock är stängt.
För 1~-pumpar med kopplingsboxtyp 2, 4 (Fig. 4):
• Varvtalsomkoppling i kopplingsboxen:
• Lossa fästskruvarna och avlägsna kopplingsboxens lock, ställ in önskat varvtalssteg för kopplingsboxtyp 2/4 genom att lägga om kabelbygeln och stäng
kopplingsboxens lock ordentligt.
• Extern varvtalsomkoppling utanför kopplingsboxen (pumpar med kabelgenomföring):
• För extern omkoppling av varvtalsstegen kan en kabel anslutas enligt kopplingsschemat i Fig. 7b. Lossa fästskruvarna och avlägsna kopplingsboxens
lock, ta bort kabelbygeln, för in kabeln genom PG-skruvförbandet och anslut
den och stäng kopplingsboxens lock ordentligt. Kabeländen ska anslutas till
en extern 3-stegskopplare.
OBS! Om kabelbygeln inte är ansluten eller är felaktigt ansluten startar inte
pumpen. Anslut den enligt kopplingsboxtyp 2/4 eller kopplingsschemat i
Fig. 7b.
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För 1~- och 3~-pumpar med kopplingsboxtyp 5, 6, 7 (Fig. 4):
Omkopplingskontakten i kopplingsboxen kan ställas in på maximalt två eller tre
steg (beroende på kopplingsboxtyp).
Lossa fästskruvarna och avlägsna kopplingsboxens lock, dra ut omkopplingskontakten (Fig. 4, pos. 3) endast om pumpen är frånslagen och sätt tillbaka den
så att symbolen för önskat varvtalssteg i kopplingsboxen visas med motsvarande markering på omkopplingskontakten.
Det inställda varvtalssteget kan också läsas av genom ett fönster när kopplingsboxens lock är stängt.
8.3 Urdrifttagning
Vid underhåll/reparation eller demontering måste pumpen tas ur drift.
FARA! Livsfara!
Vid arbeten på elektriska apparater finns det risk för livsfarliga stötar.
• Endast behörig elektriker får utföra arbeten på pumpens eldel.
• Vid alla underhålls- och reparationsarbeten ska pumpen göras spänningsfri
och säkras mot obefogad återinkoppling.
VARNING! Risk för brännskador!
Beroende på driftsstatus för pumpen och anläggningen (mediets temperatur) kan hela pumpen vara mycket het. Det finns risk för brännskador då
pumpen vidrörs.
Låt anläggningen och pumpen svalna till rumstemperatur.

9 Underhåll
Läs kapitlen ”Urdrifttagning” och ”Demontering/installation av motorn” före
underhåll, rengöring och reparation. Säkerhetsföreskrifterna i kapitel 2.6, 7
och 8 måste följas.
Efter underhåll och reparation ska pumpen monteras och anslutas enligt kapitlet ”Installation och elektrisk anslutning”. Koppla in anläggningen enligt kapitlet
”Idrifttagning”.
9.1 Demontering/installation av motorn
VARNING! Risk för personskador!
• Risk för brännskador vid beröring av pumpen!
Beroende på driftsstatus för pumpen och anläggningen (mediets temperatur) kan hela pumpen vara mycket het.
• Risk för skållning vid höga medietemperaturer och systemtryck på grund av
läckande varm media.
Innan motorn demonteras ska spärrarmaturerna på pumpens bägge sidor
stängas, pumpen ska svalna till rumstemperatur och den spärrade anläggningsdelen tömmas. Töm anläggningen om spärrarmaturer saknas.
• Risk för personskador på grund av att motorn faller ned när fästskruvarna
har lossats.

Monterings- och skötselanvisning Wilo-TOP-Z
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Observera nationella föreskrifter om förebyggande av olyckor samt eventuella interna arbets-, drifts- och säkerhetsföreskrifter hos den driftansvarige.
Använd skyddsutrustning vid behov!
• Vid installation/demontering av motorhuvudet kan rotorenheten falla ut och
vålla personskador. Håll inte motorhuvudet med pumphjulet nedåt.
Om kopplingsboxen bara ska placeras i ett annat läge så behöver inte motorn
dras ut helt ur pumphuset. När motorn är placerad i pumphuset kan den vridas
till önskat läge (observera tillåtna monteringslägen enligt Fig. 2).
OBSERVERA! Risk för maskinskador!
Om motorhuvudet skiljs från pumphuset vid underhåll/reparation måste Oringen mellan motorhuvudet och pumphuset bytas ut mot en ny. Se till att Oringen är korrekt placerad vid installation av motorhuvudet.
• Lossa motorn genom att lossa 4 insexskruvar.
OBSERVERA! Risk för maskinskador!
O-ringen mellan motorhuvudet och pumphuset får inte skadas. O-ringen
måste ligga i rotorutrymmets avfasning som leder mot pumphjulet utan att
vara vriden.
• Efter installationen ska de 4 insexskruvarna dras åt korsvis igen.
• Idrifttagning av pumpen, se kapitel 8.

10 Problem, orsaker och åtgärder
Störningar får endast åtgärdas av kvalificerad
fackpersonal! Observera säkerhetsföreskrifterna i kapitel 9!
Problem

Orsak

Åtgärd

Anläggningen
bullrar.

Luft i anläggningen.
Pumpens flöde är för högt.

Pumpen
bullrar.

Pumpens uppfordringshöjd är för hög.
Kavitation p.g.a.
otillräckligt inloppstryck.

Lufta anläggningen.
Sänk pumpeffekten till ett lägre varvtal genom omkoppling.
Sänk pumpeffekten till ett lägre varvtal genom omkoppling.
Kontrollera tryckhållningen/
systemets förtryck och höj vid behov
inom det tillåtna området.
Avlägsna det främmande
föremålet efter att instickssatsen
demonterats.
Lufta pumpen/anläggningen.
Öppna spärrarmaturerna helt.

Pumpens effekt är
för låg.
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Främmande föremål i
pumphuset eller
pumphjulet.
Det finns luft i pumpen.
Anläggningens spärrarmaturer är inte helt öppna.
Främmande föremål i
pumphuset eller
pumphjulet.

Avlägsna det främmande föremålet
efter att instickssatsen demonterats.
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Problem

Orsak

Åtgärd

Felaktig matningsriktning.

Byt plats på pumpens tryck- och sugsida. Observera flödesriktningssymbolen på pumphuset eller
pumpflänsen.
Öppna spärrarmaturerna helt.

Anläggningens
spärrarmaturer är inte helt
öppna.
Felaktig rotationsriktning.

Pumpen går inte
trots tillkopplad
strömförsörjning

Korrigera elanslutningen i
kopplingsboxen:
Observera rotationsriktningspilen på
typskylten
(endast vid 3~) kopplingsboxtyp 6/7:
Lampa av
Kasta om två faser på nätplinten.
Elektrisk säkring defekt/
Byt ut/slå på den elektriska
har lösts ut.
säkringen.
Om säkringen löses ut upprepade
gånger:
• Kontrollera om pumpen har några
elfel.
• Kontrollera pumpens nätkabel och
elektriska anslutning.
Slå på jordfelsbrytaren med en utlösJordfelsbrytare med en
utlösningsström har lösts ningsström.
Om jordfelsbrytaren med en
ut.
utlösningsström löses ut upprepade
gånger:
• Kontrollera om pumpen har några
elfel.
• Kontrollera pumpens nätkabel och
elektriska anslutning.
Underspänning
Kontrollera pumpens spänning
(observera typskylten).
Lindningsskador
Kontakta kundtjänst.
Kopplingsboxen defekt.
Kontakta kundtjänst.
Kondensatorn defekt
Byt ut kondensatorn.
(endast vid 1~). Kopplingsboxtyp 1/2/3/4/5
Varvtalsomkopplingens
Montera kabelbygeln korrekt, se
kabelbygel inte monterad/ Fig. 4/7b
felaktigt monterad.
Kopplingsboxtyp 2/4
VarvtalsväljaromkopplaMontera varvtalsvälja romkopplaren.
ren är inte monterad.
Kopplingsboxtyp 5/6/7

Monterings- och skötselanvisning Wilo-TOP-Z
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Problem

Pumpen går inte trots tillkopplad strömförsörjning.

Orsak

Motorskyddet har slagit från pumpen på grund av:
b) blockering av
a) hydraulisk
c) för hög tem- d) för hög
omgivningsöverbelastning pumpen.
peratur för
temperatur.
av pumpen.
media.
b) Ta vid behov bort
a) Begränsa
c) Sänk mediets d) Sänk
avluftningsluftskruven
pumpen på
temperatur, se omgivnings(syns utifrån) från pum- typskyltsupptemperaturen,
trycksidan på
pen och kontrollera eller gift.
t.ex. genom att
en driftspunkt
avblockera pumproisolera
som ligger på
torns frigång genom att
rörledningarna
kurvan.
dra axeltappen med spår
och armatumed hjälp av en
rerna.
skruvmejsel.
Alternativ:
Demontering av motorhuvudet och kontroll, ev.
avblockering genom
vridning av pumphjulet.
Om blockeringen inte
hävs ska kundtjänst
kontaktas.
Lampans indikering i kopplingsboxtypen
1
2
3
4
5
6
7
grön
grön
grön
Kopplingsboxtyp 1/2:
Automatisk återställning, när motorn har svalnat startar pumpen igen
automatiskt.
Kopplingsboxtyp 3/4/5/7:
Om lindningsskyddskontakten är ansluten till ett externt automatikskåp SK602/
SK622 ska denna återställas. För automatikskåpet SK602N/SK622N görs
kvitteringen automatiskt då motorn svalnat.
Kopplingsboxtyp 6:
Bryt nätspänningen när motorskyddet har lösts ut. Låt pumpen svalna i ca 8 till
10 min. och koppla in försörjningsspänningen igen.

Åtgärd

Indikering

Kvittering av fel

Om driftstörningen inte kan åtgärdas ska du vända dig till en auktoriserad
fackman eller till närmaste Wilo-kundtjänstkontor eller
representant.
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11 Reservdelar
Reservdelsbeställning ska göras via lokala fackmän och/eller Wilo-kundtjänsten.
För en smidig orderhantering ber vi dig att ange samtliga uppgifter på typskylten vid varje beställning.

12 Återvinning
Vid korrekt hantering och sakkunnig återvinning av denna produkt undviks miljöskador och hälsorisker.
1. Ta hjälp av kommunens avfallshantering när produkten
eller delar därav ska skrotas.
2. Mer information om korrekt hantering finns hos
kommunen eller där produkten
köpts.
OBS: Pumpen får inte slängas i hushållssoporna!
Ytterligare information om återvinning finns på
www.wilo-recycling.com

Tekniska ändringar förbehålles!
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DE
EN
FR

EG  Konformitätserklärung
EC  Declaration of conformity
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 Nassläufer-Umwälzpumpen der Baureihe :
Herewith, we declare that the glandless circulating pumps of the series:
Par le présent, nous déclarons que les circulateurs des séries :

TOP-Z

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie
2006/42/EG angegeben. / The serial number is marked on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I
of the machinery directive 2006/42/EC. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit en accord avec les points b) & c) du
§1.7.4.2 et du §1.7.3 de lannexe I de la Directive Machines 2006/42/CE.)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
in their delivered state complies with the following relevant provisions:
sont conformes aux dispositions suivantes dont isl relèvent:
EG-Maschinenrichtlinie
EC-Machinery directive
Directives CE relatives aux machines

2006/42/EG

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
Electromagnetic compatibility - directive
Compatibilité électromagnétique- directive

2004/108/EG

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,
angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:
as well as following harmonized standards:
ainsi quaux normes harmonisées suivantes:

EN 809+A1
EN 12100
EN 60335-2-51

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 :

WILO SE
Division Circulators
Engineering Manager  PBU BIG Circulators
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

Dortmund, 04.01.2013

Holger Herchenhein
Group Quality Manager
Document: 2117853.1
CE-AS-Sh. Nr. 4119643

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

NL

IT

ES

EG-verklaring van overeenstemming
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering
voldoet aan de volgende bepalingen:

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

Declaración de conformidad CE
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
Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder:
zie vorige pagina

Direttiva macchine 2006/42/EG
Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG
norme armonizzate applicate, in particolare:
vedi pagina precedente

Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
normas armonizadas adoptadas, especialmente:
véase página anterior

PT

SV

NO

Declaração de Conformidade CE
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original,
está conforme os seguintes requisitos:
Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG

CE- försäkran
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande
motsvarar följande tillämpliga bestämmelser:
EGMaskindirektiv 2006/42/EG

EU-Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i
overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:
EGMaskindirektiv 2006/42/EG

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG
normas harmonizadas aplicadas, especialmente:
ver página anterior

EGElektromagnetisk kompatibilitet  riktlinje 2004/108/EG
tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet:
se föregående sida

EGEMVElektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
anvendte harmoniserte standarder, særlig:
se forrige side

FI

DA

HU

CE-standardinmukaisuusseloste
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia
määräyksiä:
EUkonedirektiivit: 2006/42/EG

EF-overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder
følgende relevante bestemmelser:
EUmaskindirektiver 2006/42/EG

EK-megfelelségi nyilatkozat
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi
irányelveknek:
Gépek irányelv: 2006/42/EK

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti:
katso edellinen sivu.

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
anvendte harmoniserede standarder, særligt:
se forrige side

Elektromágneses összeférhetség irányelv: 2004/108/EK
alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:
lásd az elz oldalt
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Prohláení o shod ES
Prohlaujeme tímto, e tento agregát vdodaném provedení
odpovídá následujícím písluným ustanovením:

Deklaracja Zgodnoci WE
Niniejszym deklarujemy z pen odpowiedzialno ci , e dostarczony
wyrób jest zgodny z nast puj cymi dokumentami:
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   EC     2006/42/EG

Smrnice ES pro strojní zaízení 2006/42/ES

dyrektyw maszynow WE 2006/42/WE

Smrnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/ES

dyrektyw dot. kompatybilnoci elektromagnetycznej
2004/108/WE

      !" 2004/108/EG

pouité harmoniza+ní normy, zejména:

stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci:

;'< " #  #,   :

viz pedchozí strana

patrz poprzednia strona
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CE Uygunluk Teyid Belgesi
Bu cihazn teslim edildii ekliyle aadaki standartlara uygun
olduunu teyid ederiz:
AB-Makina Standartlar` 2006/42/EG

EC-Declara?ie de conformitate
Prin prezenta declarm c acest produs aa cum este livrat,
corespunde cu urmtoarele prevederi aplicabile:
Directiva CE pentru ma{ini 2006/42/EG
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Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
ksmen kullanlan standartlar için:
bkz. bir önceki sayfa

Compatibilitatea electromagnetic  directiva 2004/108/EG
standarde armonizate aplicate, îndeosebi:
vezi pagina precedent
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EÜ vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele
asjakohastele direktiividele:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ

EC - atbilstbas deklarcija
Ar o ms apliecinm, ka is izstrdjums atbilst sekojoiem
noteikumiem:
Manu direktva 2006/42/EK

EB atitikties deklaracija
iuo paymima, kad is gaminys atitinka ias normas ir direktyvas:

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:
vt eelmist lk

Elektromagntisks savietojambas direktva 2004/108/EK
piemroti harmonizti standarti, tai skait:
skatt iepriekjo lappusi

Elektromagnetinio suderinamumo direktyv 2004/108/EB
pritaikytus vieningus standartus, o btent:
r. ankstesniame puslapyje

Main direktyv 2006/42/EB
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ES vyhlásenie o zhode
Týmto vyhlasujeme, e kontrukcie tejto kontruk+nej série v
dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim prísluným
ustanoveniam:
Stroje - smernica 2006/42/ES

ES  izjava o skladnosti
Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede+im
zadevnim dolo+ilom:
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Direktiva o strojih 2006/42/ES

     2006/42/EO

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES
pouívané harmonizované normy, najmä:
pozri predchádzajúcu stranu

Direktiva o elektromagnetni zdruljivosti 2004/108/ES
uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:
glejte prejnjo stran
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Dikjarazzjoni ta konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw iddispo izzjonijiet relevanti li ejjin:
Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE

EZ izjava o sukladnosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu+enoj izvedbi
odgovaraju sljedeim vaeim propisima:
EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ

EZ izjava o usklaenosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu+enoj verziji
odgovaraju sledeim vaeim propisima:
EZ direktiva za maine 2006/42/EZ

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
b'mod partikolari:
ara l-pana ta' qabel

Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ
primijenjene harmonizirane norme, posebno:
vidjeti prethodnu stranicu

Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
primenjeni harmonizovani standardi, a posebno:
vidi prethodnu stranu

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
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Дополнительная информация:
I. Месяц и год изготовления
Дата изготовления указывается в соответствии с
международным стандартом ISO 8601 и
находится на заводской табличке оборудования:
Например: YwWW = 14w30
YY
= год изготовления
w
= символ "Неделя"
WW
= неделя изготовления
II. Сведения об обязательной сертификации
Сертификат соответствия
№ ТС RU С-DE.АВ24.В.01950,
срок действия с 26.12.2014 по 25.12.2019,
Выдан органом по сертификации продукции
ООО «СП СТАНДАРТ ТЕСТ», город Москва.
Оборудование соответствует требованиям
Технического Регламента Таможенного Союза:
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и
оборудования».

III. Информация о производителе и
официальных представительствах
1. Информация об изготовителе.
Изготовитель: WILO SE (ВИЛО СЕ)
Страна производства указана на заводской
табличке оборудования.
2. Официальные представительства на
территории Таможенного Союза.
Россия:
ООО "ВИЛО РУС", 123592, г. Москва, ул.
Кулакова, д. 20,
Телефон +7 495 781 06 90,
Факс + 7 495 781 06 91,
E-mail: wilo@wilo.ru
Беларусь:
ИООО "ВИЛО БЕЛ", 220035, г. Минск
ул. Тимирязева, 67, офис 1101, п/я 005
Телефон: 017 228-55-28
Факс: 017 396-34-66
E-mail: wilo@wilo.by

IV. Дополнительная информация к
инструкции по монтажу и эксплуатации
1. Срок хранения
Новые насосы могут храниться как минимум
в течение 1 года.
Во время транспортировки и хранения насос
должен быть защищен от влажности, мороза
и механических повреждений. Температура
не должна превышать +60°C, а в случае
электронных насосов +40°C.

2. Срок службы оборудования
Не менее 10 лет, в зависимости от условий
эксплуатации и выполнения всех
требований, указанный в инструкции по
монтажу и эксплуатации на оборудование.

3. Безопасная утилизация
Благодаря правильной утилизации и
надлежащему вторичному использованию
данного изделия предотвращается нанесение
ущерба окружающей среде и опасности для
здоровья персонала. Правила утилизации
требуют опорожнения и очистки, а также
демонтажа оборудования.
Собрать смазочный материал. Выполнить
сортировку деталей по материалам (металл,
пластик, электроника).
1. Для утилизации данного изделия, а также
его частей следует привлекать
государственные или частные предприятия
по утилизации.
2. Дополнительную информацию по
надлежащей утилизации можно получить в
муниципалитете, службе утилизации или в
месте, где изделие было куплено.

УКАЗАНИЕ:
Насос не подлежит утилизации вместе с
бытовыми отходами!
Более подробную информацию по теме
вторичного использования см. на
www.wilo-recycling.com

Казахстан:
TOO "WILO Central Asia", 050002, г. Алматы,
Джангильдина, 31
Телефон +7 (727) 2785961
Факс +7 (727) 2785960
E-mail: info@wilo.kz
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