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1

Informacje ogólne
O niniejszym dokumencie

Instrukcja montażu i obsługi
Oryginał instrukcji obsługi jest napisany w języku angielskim. Wszystkie inne języki, w których napisana jest niniejsza instrukcja, to tłumaczenia z oryginału.
Instrukcja montażu i obsługi stanowi część produktu. Powinna być
stale dostępna w pobliżu produktu. Ścisłe przestrzeganie tej instrukcji
stanowi warunek użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz
należytej obsługi produktu.
Instrukcja montażu i obsługi jest zgodna z wersją produktu oraz stanem przepisów i norm regulujących problematykę bezpieczeństwa,
obowiązujących w dniu przekazania instrukcji do druku.
Deklaracja zgodności WE:
Kopia deklaracji zgodności WE stanowi część niniejszej instrukcji
obsługi.
W przypadku technicznej zmiany konstrukcji wymienionych w
powyższym dokumencie bez uzyskania naszej zgody lub w przypadku
nieprzestrzegania deklaracji zamieszczonych w instrukcji montażu i
obsługi dotyczących bezpieczeństwa produktu/personelu, deklaracja
ta traci ważność.

2

Bezpieczeństwo

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe zalecenia, które
należy uwzględnić podczas montażu, obsługi i konserwacji urządzenia. Dlatego monter i odpowiedzialny personel specjalistyczny/użytkownik mają obowiązek przeczytać tę instrukcję przed przystąpieniem do montażu lub uruchomienia.
Należy przestrzegać nie tylko ogólnych zasad bezpieczeństwa podanych w tym punkcie, ale także szczegółowych zasad bezpieczeństwa
przedstawionych w kolejnych punktach, oznaczonych symbolami
niebezpieczeństwa.

2.1

Oznaczenie zaleceń w instrukcji
obsługi
Symbole

Ogólny symbol niebezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo związane z napięciem elektrycznym
ZALECENIE

Teksty ostrzegawcze

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Bardzo niebezpieczna sytuacja.
Nieprzestrzeganie grozi ciężkimi obrażeniami, a nawet śmiercią.
UWAGA!
Użytkownik może doznać (ciężkich) obrażeń. „Uwaga” oznacza, że
istnieje prawdopodobieństwo odniesienia (ciężkich) obrażeń przez
osoby w razie niezastosowania się do treści informacji.
OSTROŻNIE!
Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu/instalacji.
„Ostrożnie” oznacza możliwość uszkodzenia produktu w razie niezastosowania się do treści informacji.
ZALECENIE:
Użyteczna wskazówka dotycząca posługiwania się produktem.
Zwraca uwagę na potencjalne trudności.
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•
•
•
•

Informacje umieszczone bezpośrednio na produkcie, jak np.
strzałki wskazujące kierunek obrotów,
oznaczenia przyłączy przetłaczanego medium,
tabliczki znamionowe oraz
naklejki ostrzegawcze,
muszą być całkowicie czytelne. Należy się do nich bezwzględnie stosować.

2.2

Kwalifikacje personelu

Personel zajmujący się montażem, obsługą i konserwacją musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych prac. Obsługujący urządzenie powinien określić zakres odpowiedzialności i
kompetencje personelu oraz zadbać o kontrolę personelu. Jeżeli personel nie posiada wymaganej wiedzy, należy go przeszkolić i poinstruować. W razie konieczności szkolenie to może przeprowadzić
producent produktu na zlecenie użytkownika.

2.3

Niebezpieczeństwa wynikające
z nieprzestrzegania zaleceń

Nieprzestrzeganie zaleceń dot. bezpieczeństwa może prowadzić do
powstania zagrożenia dla osób oraz produktu/instalacji, a także środowiska. Niestosowanie się do treści zaleceń dotyczących bezpieczeństwa skutkuje utratą wszelkich praw do roszczeń
odszkodowawczych.

•
•
•
•
•

Nieprzestrzeganie tych zasad może w szczególności wywoływać
następujące problemy:
Zagrożenie dla ludzi powodowane działaniem czynników elektrycznych, mechanicznych i bakteriologicznych.
Zanieczyszczenie środowiska na skutek wycieku materiałów niebezpiecznych.
Szkody materialne.
Niewłaściwe działanie ważnych funkcji produktu/instalacji.
Nieskuteczność zabiegów konserwacyjnych i napraw.

2.4

Bezpieczna praca

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa wymienionych w niniejszej instrukcji obsługi, obowiązujących krajowych
przepisów BHP, jak również ewentualnych wewnętrznych przepisów
dotyczących pracy, przepisów zakładowych i przepisów bezpieczeństwa określonych przez użytkownika.

2.5

Zalecenia dla użytkowników

Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym
dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi
lub umysłowymi, a także przez osoby nieposiadające wiedzy i/lub
doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą
one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania
z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
•

•
•

•

Instrukcja montażu i obsługi Wilo-BAC

Należy pilnować, aby urządzenie nie służyło dzieciom do zabawy.
Jeżeli gorące lub zimne elementy produktu/instalacji są potencjalnym
źródłem zagrożenia, należy je zabezpieczyć w miejscu pracy przed
dotknięciem.
Zabezpieczeń przed dotknięciem ruchomych elementów (np. sprzęgła) nie można demontować podczas eksploatacji produktu.
Wycieki (np. z uszczelnienia wału) niebezpiecznych mediów (np.
wybuchowych, trujących, gorących) należy odprowadzać w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego.
Przestrzegać przepisów prawa krajowego.
Należy wyeliminować zagrożenia związane z energią elektryczną.
Należy przestrzegać lokalnych przepisów miejscowych lub ogólnych
[np. IEC, VDE itd.] oraz zaleceń miejscowego zakładu energetycznego.
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2.6

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
przy pracach montażowych
i konserwacyjnych

Użytkownik jest zobowiązany zadbać o to, aby wszystkie prace montażowe i konserwacyjne wykonywali autoryzowani, odpowiednio
wykwalifikowani specjaliści, którzy w wystarczającym stopniu zapoznali się z instrukcją obsługi poprzez jej dokładną lekturę.
Prace przy produkcie/instalacji mogą być wykonywane tylko wówczas, gdy urządzenie znajduje się w stanie czuwania. Należy bezwzględnie przestrzegać opisanego w instrukcji montażu i obsługi
sposobu postępowania podczas zatrzymywania i wyłączania produktu/instalacji.
Bezpośrednio po zakończeniu prac należy ponownie zamontować lub
aktywować wszystkie urządzenia zabezpieczające.

2.7

Samowolna przebudowa
i stosowanie niewłaściwych
części zamiennych

Samowolna przebudowa i stosowanie niewłaściwych części zamiennych zagrażają bezpieczeństwu produktu/personelu i powodują
utratę ważności deklaracji bezpieczeństwa wydanej przez producenta.
Zmiany w obrębie produktu dozwolone są tylko po uzgodnieniu z producentem. Celem stosowania oryginalnych części zamiennych i atestowanego osprzętu jest zapewnienie bezpieczeństwa. Zastosowanie
innych części może wyłączyć odpowiedzialność producenta za skutki
z tym związane.

2.8

Niedopuszczalne sposoby pracy

Niezawodność dostarczonego produktu jest gwarantowana wyłącznie w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, zgodnie
z punktem „Zakres zastosowania” w instrukcji obsługi. Wartości graniczne, podane w katalogu/specyfikacji, nie mogą być przekraczane
(odpowiednio w górę lub w dół).

3

Transport i magazynowanie

3.1

Wysyłka

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

Kontrola dostawy

Po otrzymaniu pompy należy niezwłocznie sprawdzić, czy nie uległa
uszkodzeniom podczas transportu. W razie stwierdzenia uszkodzeń
transportowych należy podjąć wobec spedytora stosowne kroki
z zachowaniem przewidzianego terminu.

Przechowywanie

Przed zamontowaniem pompę należy przechowywać w suchym miejscu, zapewniającym ochronę przed mrozem i uszkodzeniami mechanicznymi.
OSTROŻNIE! Ryzyko uszkodzenia ze względu na niewłaściwe opakowanie!
Jeżeli pompa będzie ponownie transportowana, należy ją odpowiednio zapakować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas
transportu.
• W tym celu należy użyć oryginalnego (lub równoważnego) opakowania.

Przenoszenie

3.2
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Transport w celu montażu/
demontażu

Zachować ostrożność podczas przenoszenia pompy, aby nie uszkodzić jej przed zamontowaniem.
UWAGA! Niebezpieczeństwo obrażeń!
Nieprawidłowy transport może być przyczyną obrażeń.
• Pompę należy transportować, korzystając z atestowanych urządzeń dźwigowych (takich jak wielokrążek, żuraw itp.). Urządzenia
dźwigowe należy mocować na kołnierzach pompy, oraz, w razie
potrzeby, po zewnętrznej stronie korpusu silnika (zabezpieczyć
przed zsunięciem!).
• Nie stawać pod zawieszonym ładunkiem.
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• Podczas przechowywania i transportu oraz przed wszystkimi pracami montażowymi należy zapewnić bezpieczne i stabilne ustawienie pompy.

4

Zakres zastosowania
Przeznaczenie

Pompy BAC to jednostopniowe pompy odśrodkowe przeznaczone
do stosowania jako pompy obiegowe w budownictwie, rolnictwie
i przemyśle.

Obszar zastosowania
•
•
•
•
Ograniczenia zastosowania

Dopuszcza się zastosowanie tych pomp w:
instalacjach klimatyzacyjnych
obiegach zimnej i ciepłej wody
obiegach wody przemysłowej
przemysłowych systemach cyrkulacyjnych
Pompy są przeznaczone do montażu i eksploatacji wyłącznie
w zamkniętych pomieszczeniach. Typowe miejsca montażu to
pomieszczenia techniczne w obrębie budynku, w których znajdują się
inne instalacje budynku. Brak wskazań dotyczących bezpośredniego
montażu urządzenia w pomieszczeniach o innym przeznaczeniu
(pomieszczenia mieszkalne lub robocze).

Nie dopuszcza się:
• montażu i eksploatacji urządzenia na zewnątrz.
OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo szkód materialnych!
Niedozwolone substancje znajdujące się w przetłaczanym medium
mogą uszkodzić pompę. Osadzające się ścierne materiały stałe
(np. piasek) zwiększają zużycie pompy.
Pompy nieposiadające dopuszczenia Ex nie nadają się do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem.
• Użytkowanie pompy/instalacji zgodne z przeznaczeniem obejmuje
także przestrzeganie niniejszej instrukcji.
• Każde inne zastosowanie uchodzi za niezgodne z przeznaczeniem.

5

Dane produktu

5.1

Informacje ogólne

Wskaźnik minimalnej energochłonności MEI :
Wartość wzorcowa dla pomp do wody mających najwyższą sprawność
wynosi MEI ≥ 0,70.
ZALECENIE:
Szczegółowe dane dotyczące wartości MEI dla danych typów pomp
patrz: katalog online na stronie internetowej
www.wilo.com
Sprawność pompy z wirnikiem o zmniejszonej średnicy jest zwykle
niższa niż sprawność pompy z wirnikiem pełnowymiarowym. Zmniejszenie średnicy wirnika spowoduje dostosowanie pompy do ustalonego punktu pracy, a co za tym idzie – do zmniejszenia zużycia
energii. Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) podano w oparciu o średnicę wirnika pełnowymiarowego.
DDziałanie tej pompy o zmiennych punktach pracy może być bardziej
efektywne i ekonomiczne w przypadku stosowania sterowania, np. za
pomocą napędu o zmiennej prędkości obrotowej, który dostosowuje
wydajność pompy do systemu.
Informacje na temat sprawności wzorcowej można znaleźć na stronie
internetowej
www.europump.org/efficiencycharts

Instrukcja montażu i obsługi Wilo-BAC
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5.2

5.3

Oznaczenie typu

Oznaczenie typu zawiera następujące elementy:
Przykład:

BAC 40-134/2,2/2-DM/R

BAC

Bloc Air Conditioning
Jednostopniowa pompa pozioma o konstrukcji blokowej

40

Średnica króćca tłocznego [mm]

-134

Średnica wirnika [mm]

/2,2

Znamionowa moc silnika P2 [kW]

/2

Liczba biegunów silnika

-DM

Trójfazowy

/R

R = sprzęgło Victaulic
S = przyłącze gwintowane

Dane techniczne
Właściwość

Wartość

BAC 40.../S: Średnica znamionowa
G2/G 1½ lub
sprzęgło Victaulic
BAC 40.../R: 60,3/48,3 mm
BAC 70.../R: 76,1/76,1 mm
Dopuszczalna temperatura min./max. przetła- od -15°C do +60°C
czanej cieczy
Temperatura otoczenia max.
+40°C
Dopuszczalna wilgotność
< 95%, bez kondensacji
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze
6,5 bar
Max. dopuszczalne ciśnienie na ssaniu
4,0 bar
Wysokość ssania
zależnie od wartości NPSH pompy
Dopuszczone przetłaczane media
Woda chłodząca/woda zimna.
Mieszanina wody i glikolu do 40% obj.
Woda grzewcza zgodnie z VDI 2035.
Inne przetłaczane media na zapytanie.
Dopuszczalna zawartość chloru w
Cl <150 mg/l
przetłaczanym medium
Lepkość przetłaczanego medium
od 1 cSt do 50 cSt
Wartości pH przetłaczanego medium
od 6 do 8
Dopuszczalna wielkość cząstek stałych w
Ø max. 0,5 mm
medium
Sprawność silnika
IE2 dla silnika trójfazowego zgodnie z
IEC 60034-30
Stopień ochrony
IP 55
Klasa izolacji
F
Podłączenie elektryczne
Napięcie i częstotliwość prądu, zob.
tabliczka znamionowa silnika
Tolerancja napięcia
±10%
Przekrój przewodu zasilającego
0,75/1,1 kW:
1,5 mm2 - 2,5 mm2
(przewód czterożyłowy)
1,5/2,2/3/4 kW: 2,5 mm2 - 4,0 mm2
Poziom ciśnienia akustycznego
68 dB(A)

Uwagi

Przyłącza gwintowane

Woda grzewcza do +60°C.

Wartość przy 50 Hz

Zamawiając części zamienne, należy podawać wszystkie dane
zawarte w oznaczeniu typu pompy i silnika.
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Przetłaczane media

W przypadku stosowania mieszanin woda-glikol (lub mediów o innej
lepkości niż czysta woda) należy uwzględnić większy pobór mocy
przez pompę. Należy stosować wyłącznie mieszanki z inhibitorami
korozji. Przestrzegać odpowiednich wskazówek producenta.
• Przetłaczane medium nie może zawierać substancji podatnych na
sedymentację.
• W przypadku stosowania innych mediów należy uzyskać zgodę firmy
Wilo.
• Mieszanki z zawartością glikolu powyżej > 10% mają wpływ na charakterystykę pompy Δp-v oraz na obliczanie przepływu.
ZALECENIE
Należy zawsze zapoznać się z kartą charakterystyki przetłaczanego
medium i stosować się do niej!

5.4

Zakres dostawy

5.5

Wyposażenie dodatkowe

• Pompa BAC
• Instrukcja montażu i obsługi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wyposażenie dodatkowe należy zamawiać oddzielnie:
Zestawy ssawne.
Zawory odcinające.
Zawory zwrotne.
Zawór stopowy do kosza ssawnego.
Zbiorniki przeponowe lub ocynkowane.
Tuleje redukujące drgania.
Przerywacz obwodu zabezpieczający silnik.
Zabezpieczenie przed suchobiegiem.
Urządzenie sterujące włączaniem/wyłączaniem z zabezpieczeniem
przed suchobiegiem.
Sprzęgło Victaulic.

6

Opis i działanie

6.1

Opis produktu

Legenda, zob. rys. 1/2:
1 Zawór stopowy do kosza ssawnego
(max. przekrój przepływu 1 mm).
2 Zawór ssawny pompy.
3 Zawór tłoczny pompy.
4 Zawór zwrotny.
5 Korek wlewu.
6 Korek spustowy.
7 Wspornik rury.
8 Kosz ssawny.
9 Zbiornik.
10 Zaopatrzenie w wodę z wodociągu.
11 Przekaźnik zabezpieczający silnika trójfazowego.
HA Wysokość ssania.
HC Wysokość wypływu.

6.2

Budowa produktu

Pompy BAC to jednostopniowe pompy odśrodkowe normalnie
zasysające, o konstrukcji typu monoblok w układzie poziomym. Króciec ssawny jest ustawiony wzdłużnie, a przyłącze ciśnieniowe jest
ustawione promieniowo. Pompy są wyposażone w silniki chłodzone
powietrzem. Korpus pompy jest wykonany z kompozytu, a zależnie
od mocy pompy są wyposażone w przyłącza „Victaulic” i/lub gwintowane. Wał posiada uszczelnienie mechaniczne niewymagające konserwacji.
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7

Instalacja i podłączenie
elektryczne
Bezpieczeństwo

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie dla życia!
Niewłaściwa instalacja i nieprawidłowe podłączenie elektryczne
grożą obrażeniami ze skutkiem śmiertelnym.
• Wykonanie podłączenia elektrycznego należy zlecać wyłącznie
uprawnionym elektrykom, zgodnie z obowiązującymi przepisami!
• Przestrzegać przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom!
OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo szkód materialnych!
Ryzyko uszkodzenia ze względu na niewłaściwe obchodzenie się
z urządzeniem!
• Montaż pompy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.

7.1

Uruchomienie

• Odpakować pompę i usunąć opakowanie w sposób przyjazny dla środowiska.

7.2

Montaż

OSTROŻNIE! Ryzyko uszkodzenia pompy!
Zabrudzenia mogą doprowadzić do nieprawidłowego działania
pompy.
• Montaż można rozpocząć dopiero po zakończeniu prac spawalniczych i lutowniczych, a w razie potrzeby – po przepłukaniu
systemu rurociągów.
UWAGA! Kontakt części ciała z pompą grozi poparzeniem!
W zależności od stanu roboczego pompy lub instalacji (temperatury mediów) cała pompa może być bardzo gorąca.
• Pompę należy ustawić w taki sposób, aby w czasie jej działania nikt
nie dotykał gorących powierzchni.
UWAGA! Ryzyko upadku!
• Pompę należy solidnie przymocować do podłoża.
•
•
•

•
•
•
•

OSTROŻNIE! Ryzyko pozostawienia części wewnątrz pompy!
Przed montażem wyjąć wszystkie zatyczki z korpusu pompy.
Pompę należy zamontować w łatwo dostępnym położeniu, co ułatwi
przeprowadzanie przeglądów i wymianę części.
Pompy należy zamontować w miejscu chronionym przed działaniem
czynników atmosferycznych, w pomieszczeniu zabezpieczonym
przed mrozem oraz wolnym od pyłu, z dobrą wentylacją oraz niezagrożonym wybuchem. Pompy nie można ustawiać na wolnym powietrzu.
Należy zapewnić swobodny dopływ powietrza do wentylatora silnika.
Minimalny odstęp między pompą a ścianą wynosi 0,3 m.
Pompę najlepiej ustawić na gładkiej powierzchni pokrytej cementem.
Pompę należy przytwierdzić za pomocą co najmniej dwóch kołków
Ø M8 lub Ø M10, zależnie od wariantu pompy.
Silnik jest wyposażony w spust kondensatu (pod spodem). Spust jest
fabrycznie zakorkowany, co zapewnia stopień ochrony IP 55. W razie
zastosowania urządzenia w systemie klimatyzacji lub chłodzenia
korek ten należy usunąć, aby umożliwić odprowadzenie skroplin
wody.
ZALECENIE
Po wyjęciu korków stopień ochrony IP 55 nie jest już zapewniony!
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7.3

Podłączenie rury
Informacje ogólne
ZALECENIE
Przed i za pompą należy zapewnić odcinek wyrównania w postaci
prostej rury. Długość odcinka wyrównania musi wynosić co najmniej
5 x DN kołnierza pompy (rys. 4). Ma to zapobiec przepływowi kawitacyjnemu.

r ⬇ 2,5 · (d · 2s)

s

d

r

5 x DN

Fig. 4: Odcinek wyrównania przed i za
pompą

Warianty podłączenia

Istnieją dwa warianty podstawowe:
1 Pompa w trybie ssania (rys. 1)
2 Pompa w trybie tłoczenia (rys. 2), od zbiornika (rys. 2 poz. 9) lub
wodociągu komunalnego (rys. 2 poz. 10), z systemem zabezpieczenia przed suchobiegiem.
OSTROŻNIE! Ryzyko uszkodzenia pompy!
Śruby lub kołki dokręcać, nie przekraczając momentu 10 daNm.
Zabrania się stosowania klucza udarowego.
• Kierunek przepływu przetłaczanego medium jest wskazany na korpusie pompy.
• Podczas montażu nie wolno wywierać naprężeń mechanicznych na
pompę i instalację rurową.
• Pompę należy zamontować w taki sposób, by nie oddziaływał na nią
ciężar orurowania.

•
•
•
•

•

•

ZALECENIE
Zaleca się zamontowanie zaworów odcinających zarówno od strony
ssawnej, jak i tłocznej pompy.
Aby zmniejszyć hałas i wibracje podczas pracy pompy, należy użyć
złączy gumowych.
Zapewnić rurę ssawną o co najmniej takim samym przekroju nominalnym jak przyłącze pompy.
W celu ochrony pompy przed uderzeniem hydraulicznym można założyć zawór zwrotny na przewodzie ciśnieniowym.
Przy bezpośrednim podłączeniu do wodociągu wody pitnej także na
rurze ssawnej powinien zostać zainstalowany zawór zwrotny oraz
zawór bezpieczeństwa.
Przy podłączeniu pośrednim przez zbiornik rura ssawna powinna
posiadać kosz ssawny zatrzymujący ewentualne nieczystości z dala
od pompy, a także zawór zwrotny.
Kiedy pompa pracuje w trybie ssania (rys. 1):
zanurzyć kosz ssawny w przetłaczanym medium (co najmniej
200 mm) oraz założyć obciążniki na wąż elastyczny, jeśli jest to
konieczne. Ograniczyć długość rury ssawnej oraz unikać elementów
powodujących utratę spadu (skosów, łuków itp.). Do rury, która
wznosi się w górę (o 2%), nie może dostawać się powietrze.

OSTROŻNIE! Ryzyko wycieku!
Istotne jest ułożenie rur względem króćców pompy.
• Przy stosowaniu złącza rurowego „Victaulic” dopuszcza się odchylenie kątowe max. 3° dla pompy 2" oraz odchylenie kątowe max. 2°
dla pompy 3".
• Przy stosowaniu złącza gwintowego nie jest dopuszczalne żadne
odchylenie względem króćców pompy. Moment dokręcający nie
może przekraczać 4 daNm.
• Starannie uszczelnić rury z użyciem odpowiednich materiałów.
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Średnica znamionowa przyłącza pompy (DN):

Typ króćca

Średnica znamionowa króćca
(gwintowanego):
Ssawny

7.4

•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
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Victaulic ≤ 2,2 kW

2” (Ø 60,3 mm)

11/2” (Ø 48,3 mm)

Victaulic > 2,2 kW

3” od (Ø 76,1 mm)

3” od (Ø 76,1 mm)

Gwintowany
≤ 2,2 kW

2” (50-60 mm)

11/2” (40-49 mm)

Podłączenie elektryczne
Bezpieczeństwo

7.5

Tłoczny

Działanie z urządzeniami sterującymi
Wilo

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie dla życia!
Niewłaściwe podłączenie elektryczne może doprowadzić do
śmiertelnego porażenia prądem.
Wykonanie podłączenia elektrycznego należy zlecić wyłącznie
technikowi elektrykowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia,
zgodnie z obowiązującymi przepisami miejscowymi.
Należy sprawdzić, czy wszystkie przyłącza (również styki bezpotencjałowe) są beznapięciowe.
Dla bezpiecznego montażu i eksploatacji wymagane jest prawidłowe uziemienie pompy przez podłączenie do listwy zaciskowej
pompy.
Przestrzegać instrukcji montażu i obsługi wyposażenia dodatkowego!
Upewnić się, że wartości natężenia prądu, napięcia i częstotliwości
prądu są zgodne z danymi na tabliczce znamionowej silnika.
Podłączenie elektryczne należy wykonywać za pomocą stałego przewodu przyłączeniowego z uziemionym połączeniem wtykowym lub
wyłącznikiem głównym.
Silnik trójfazowy należy podłączyć do atestowanego wyłącznika bezpieczeństwa. Prąd znamionowy powinien odpowiadać parametrom
elektrycznym podanym na tabliczce znamionowej silnika.
Przewód zasilający powinien być ułożony w taki sposób, aby w żadnym wypadku nie dotykał orurowania i/lub korpusu silnika ani pompy.
Pompa/instalacja powinna posiadać uziemienie zgodnie z przepisami
miejscowymi. Jako dodatkową ochronę można zastosować wyłącznik
różnicowo-prądowy.
Podłączenie do sieci musi zostać wykonane zgodnie ze schematem
podłączenia.
Zasilanie pompy może być stale sterowane przez urządzenie sterujące
(system Wilo-VR lub system Wilo-CC). Takie rozwiązanie pozwala
zoptymalizować wydajność pompy w danej instalacji oraz jest energooszczędne.
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7.6

Działanie z przetwornicą
częstotliwości (innego producenta)

Impulsy napięcia przetwornicy (bez filtra) muszą być mniejsze od
wartości krzywej granicznej przedstawionej na rys. 5.

Upk [kV]
2,4
2,15 kV

2
1,6

1,56 kV
1,35 kV

1,2
0,8
0,4
0
0

Silniki Wilo/Salmson zasadniczo mogą pracować z zewnętrznymi
przetwornicami częstotliwości, jeżeli przetwornice te spełniają
wymogi określone w normach IEC/TS 60034-17 i IEC/TS 60034-25.

0,2

0,4

0,6

0,8

1

400V (IEC 60034-17)

1,2
tr [µs]

500V (IEC 60034-25, Level A)
690V (IEC 60034-25, Level B)

Fig. 5: Krzywa graniczna dopuszczalnych
impulsów napięcia Upk (z uwzględnieniem
odbicia i spadków napięcia), mierzonego
między zaciskami dwóch odgałęzień,
zależnie od czasu narastania tr

Dotyczy to napięcia na zaciskach silnika. Nie decyduje o tym wyłącznie przetwornica częstotliwości, ale także np. rodzaj użytego przewodu silnika (jego typ, przekrój, ekranowanie, długość itp.)
• Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta przetwornicy częstotliwości. Czasy narastania oraz napięcia szczytowe dla różnych długości przewodów zostały określone w odpowiednich instrukcjach
montażu i obsługi.
• Należy uwzględnić następujące elementy:
• użycie odpowiednich przewodów o wystarczającym przekroju
(utrata napięcia max. 5%)
• prawidłowe ekranowanie zgodnie z zaleceniem producenta przetwornicy częstotliwości
• przeprowadzenie łączy danych (np. ocena PTC) osobno od przewodu sieciowego
• możliwość zastosowania filtra sinusoidalnego (LC) po uzgodnieniu
z producentem przetwornicy
Możliwe jest działanie w zakresie od 12,5 Hz do 50 Hz. W przypadku
działania z niską częstotliwością zaleca się rozpoczęcie od 50 Hz
i schodzenie do wybranej wartości.

8

Uruchomienie

8.1

Napełnienie i odpowietrzenie
systemu

OSTROŻNIE! Ryzyko uszkodzenia pompy
Suchobieg niszczy uszczelnienie mechaniczne.
• Należy upewnić się, że pompa nie chodzi na sucho.
• Przed uruchomieniem pompę należy zalać.
Jeżeli wymagane jest odpowietrzenie (zgodnie z punktem 8.1.1 „Procedura odpowietrzania – pompa w trybie tłoczenia” na stronie 42
oraz punktem 8.1.2 „Procedura odpowietrzania – pompa w trybie
ssania” na stronie 42), należy przestrzegać poniższych instrukcji.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Kontakt części ciała z pompą grozi poparzeniem lub odmrożeniem!
W zależności od stanu roboczego pompy lub instalacji (temperatury tłoczonego medium) cała pompa może być bardzo gorąca lub
bardzo zimna.
• Zachować bezpieczną odległość podczas pracy pompy!
• W przypadku wysokiej temperatury wody i wysokiego ciśnienia
w układzie przed rozpoczęciem prac poczekać, aż pompa ostygnie.
• Podczas wykonywania wszystkich prac należy nosić odzież
ochronną, rękawice oraz okulary ochronne.
UWAGA! Niebezpieczeństwo wywołane bardzo gorącym bądź bardzo zimnym przetłaczanym medium znajdującym się pod ciśnieniem!
W zależności od temperatury przetłaczanego medium i ciśnienia
w układzie, po całkowitym odkręceniu śruby odpowietrzającej
może wydostać się bardzo gorące lub bardzo zimne medium w stanie ciekłym bądź gazowym, pod wysokim ciśnieniem.
• Zachować ostrożność przy odkręcaniu śruby odpowietrzającej.
UWAGA! Niebezpieczeństwo obrażeń!
W przypadku nieprawidłowego zamontowania pompy/instalacji
przetłaczana ciecz może wydostać się podczas uruchamiania. Mogą
się również odkręcić poszczególne elementy konstrukcyjne.
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• Zachować bezpieczną odległość podczas uruchamiania pompy!
• Należy nosić odzież ochronną, rękawice oraz okulary ochronne.
8.1.1

Procedura odpowietrzania – pompa
w trybie tłoczenia

•
•
•
•
•
•

•
8.1.2

Procedura odpowietrzania – pompa
w trybie ssania

Zob. rys. 2:
Zamknąć zawór tłoczny (rys. 2 poz. 3)
Wykręcić korek wlewu (rys. 2 poz. 5) (w górnej części instalacji
hydraulicznej).
Powoli otworzyć zawór ssawny (rys. 2 poz. 2) i całkowicie napełnić
pompę.
Po wypłynięciu wody i wydostaniu się całego powietrza ponownie
zakręcić korek wlewu.
Całkowicie otworzyć zawór ssawny (rys. 2 poz. 2).
Uruchamiając na chwilę pompę, sprawdzić, czy kierunek obrotów
zgadza się ze strzałką oznaczoną na korpusie pompy. Jeśli kierunek
obrotów się nie zgadza, zamienić miejscami podłączenie 2 faz na
listwie zaciskowej silnika.
Otworzyć zawór tłoczny (rys. 2 poz. 3)
Możliwe są dwa warianty

Przypadek pierwszy, zob. rys. 1:
• Otworzyć zawór tłoczny (rys. 1 poz. 3)
• Otworzyć zawór ssawny (rys. 1 poz. 2)
• Wykręcić korek wlewu (rys. 1 poz. 5) (w górnej części instalacji
hydraulicznej).
• Umieścić lejek w otworze wlewowym i powoli napełnić pompę i rurę
ssawną do pełnej objętości.
• Napełnianie jest zakończone po wypłynięciu wody i usunięciu całego
powietrza. Ponownie zakręcić korek wlewu.
• Uruchamiając na chwilę pompę, sprawdzić, czy kierunek obrotów
zgadza się ze strzałką oznaczoną na korpusie pompy. Jeśli kierunek
obrotów się nie zgadza, zamienić miejscami podłączenie 2 faz na
listwie zaciskowej silnika.
Przypadek drugi, zob. rys. 1/3:
• Aby ułatwić napełnianie, założyć pionową rurę (o długości co najmniej
25 cm) wyposażoną w kurek odcinający i lejek na rurę ssawną pompy
(zob. rys. 3).
• Otworzyć zawór tłoczny (rys. 1 poz. 3)
• Otworzyć zawór ssawny (rys. 1 poz. 2)
• Wykręcić korek wlewu (rys. 1 poz. 5) (w górnej części instalacji
hydraulicznej).
• Napełnić całkowicie pompę i rurę ssawną do momentu wypłynięcia
wody.
• Zamknąć kurek odcinający (można go pozostawić na miejscu), usunąć
rurę i ponownie wkręcić korek wlewu.

•
•
•
•
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OSTROŻNIE! Ryzyko wydostania się powietrza niepożądaną drogą!
W obu powyższych przypadkach wymagana jest inspekcja.
Po ponownym wkręceniu korka wlewu należy:
Uruchomić na moment silnik.
Ponownie wykręcić korek wlewu i dokończyć napełnianie, aż do
osiągnięcia górnego poziomu wody w pompie.
Powtórzyć czynność, jeżeli jest to konieczne.
Uruchamiając na chwilę pompę, sprawdzić, czy kierunek obrotów
zgadza się ze strzałką oznaczoną na korpusie pompy. Jeśli kierunek
obrotów się nie zgadza, zamienić miejscami podłączenie 2 faz na
listwie zaciskowej silnika.
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ZALECENIE
Aby zapobiec przypadkowemu zalaniu pompy przed osiągnięciem
górnego poziomu napełnienia, zalecamy zabezpieczyć ją za pomocą
odpowiedniego urządzenia (zabezpieczenie przed suchobiegiem lub
wyłącznik pływakowy).
8.2

Uruchomienie

UWAGA! Niebezpieczeństwo obrażeń!
• Instalacja powinna być tak zaprojektowana, aby nikt nie doznał
urazu w przypadku wycieku przetłaczanego medium (awarii
uszczelnienia mechanicznego itp.)
OSTROŻNIE! Ryzyko uszkodzenia pompy!
Pompa nie może pracować przy zerowym przepływie (zamknięty
zawór tłoczny) przez okres dłuższy niż 10 minut.
• Zalecamy ustawić minimalny przepływ na ok. 10% wydajności znamionowej pompy, aby uniknąć tworzenia się kieszeni gazowych.
• Za pomocą manometru sprawdzić stabilność ciśnienia wylotowego, a
jeżeli nie jest stabilne, ponownie odpowietrzyć pompę lub napełnić ją.
OSTROŻNIE! Ryzyko przeciążenia silnika!
• Sprawdzić, czy prąd wejściowy nie przekracza wartości podanej na
tabliczce znamionowej silnika.

9

Konserwacja/serwisowanie

Czynności konserwacyjne i naprawcze mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani specjaliści!
Zaleca się zlecanie konserwacji i kontroli pompy pracownikom serwisu Wilo.

•

•

•
•
•

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie dla życia!
Podczas prac w obrębie urządzeń elektrycznych występuje zagrożenie śmiertelnego porażenia prądem.
Wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych należy zlecać
wyłącznie technikom elektrykom posiadającym odpowiednie
uprawnienia.
Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy urządzeniach elektrycznych należy wyłączyć je i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
Wszelkie naprawy kabla przyłączeniowego zlecać wyłącznie
wykwalifikowanemu elektrykowi.
Przestrzegać instrukcji montażu i obsługi pompy, regulatora
poziomu i innego wyposażenia dodatkowego.
Po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych należy zamontować
wszystkie zdemontowane wcześniej urządzenia ochronne, np.
pokrywę skrzynki przyłączeniowej!

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie dla życia!
Pompa i jej części mogą być niezwykle ciężkie. Spadające części
mogą spowodować rany cięte, zmiażdżenia, stłuczenia lub uderzenia o skutku śmiertelnym.
• Zawsze używać odpowiednich dźwignic i zabezpieczyć części
przed spadaniem.
• Nie stawać pod zawieszonym ładunkiem.
• Podczas przechowywania i transportu oraz przed wszystkimi pracami montażowymi należy zapewnić bezpieczne i stabilne ustawienie pompy.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Kontakt części ciała z pompą grozi poparzeniem lub odmrożeniem!
W zależności od stanu roboczego pompy lub instalacji (temperatury tłoczonego medium) cała pompa może być bardzo gorąca lub
bardzo zimna.
• Zachować bezpieczną odległość podczas pracy pompy!
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• W przypadku wysokiej temperatury wody i wysokiego ciśnienia
w układzie przed rozpoczęciem prac poczekać, aż pompa ostygnie.
• Podczas wykonywania wszystkich prac należy nosić odzież
ochronną, rękawice oraz okulary ochronne.
• Nie wykonywać czynności serwisowych w czasie pracy pompy.
• Zawsze utrzymywać pompę w czystości.
• Aby zapobiec zablokowaniu wału oraz układu hydraulicznego podczas mrozu, opróżniać pompę przez wyciągnięcie korka spustowego
(w dolnej części układu hydraulicznego) oraz korka wlewu. Ponownie
wkręcić oba korki bez ich dokręcania.
• Nie opróżniać pompy, jeżeli nie ma zagrożenia mrozem.

10

Usterki, przyczyny usterek i ich
usuwanie

Usterka

Przyczyna

Usuwanie

Pompa pracuje, ale nie tłoczy.

Przepływ zablokowany od wewnątrz.
Zablokowana rura ssawna.
Niewystarczający poziom wody/ciśnienie na ssaniu.
Zbyt niskie ciśnienie na ssaniu, czemu
zwykle towarzyszy szum kawitacyjny.

Sprawdzić i wyczyścić pompę.
Sprawdzić i wyczyścić rurę.
Napełnić zbiornik, odpowietrzyć pompę.

Pompa wpada w wibracje.

Pompa przegrzewa się.

Pompa nie uruchamia się.
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Naprawy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.
Przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa znajdujących
się w punkcie 9 „Konserwacja/serwisowanie” na stronie 43.
• Jeżeli usterki nie da się usunąć, należy zwrócić się do specjalistycznego warsztatu, najbliższego serwisu Wilo lub przedstawiciela
handlowego.

Utrata spadu po stronie ssawnej lub zbyt
duża wysokość ssania (sprawdzić nadwyżkę antykawitacyjną zamontowanej
pompy).
Niewłaściwy kierunek obrotów.
Zamienić 2 przewody fazowe na listwie
zaciskowej silnika lub wyłączniku
obwodu.
Zbyt niskie napięcie zasilania silnika. Sprawdzić napięcie oraz żyły przewodu.
Pompa niedostatecznie zamocowana Sprawdzić i dokręcić nakrętki oraz kołki.
na podstawie.
Ciała obce wewnątrz pompy.
Rozłożyć i wyczyścić pompę.
Pompa pracuje z oporami, uszkoOddać pompę do naprawy w serwisie
dzone łożysko.
Wilo.
Nieprawidłowe podłączenie elekSprawdzić i skorygować podłączenie
tryczne pompy.
elektryczne.
Zbyt niskie napięcie zasilania.
Sprawdzić napięcie na zaciskach silnika;
powinno wynosić tyle co napięcie znamionowe ±10%.
Cząstki utrudniające pracę pompy.
Rozłożyć i wyczyścić pompę.
Temperatura otoczenia przekracza
Silnik został zaprojektowany do pracy
40°C.
w temperaturze otoczenia nie wyższej niż
+40°C. Jeżeli konieczne, założyć układ
chłodzenia.
Brak zasilania.
Sprawdzić zasilanie, bezpieczniki, przewody.
Zablokowana turbina.
Wyczyścić pompę.
Zadziałało zabezpieczenie silnika.
Sprawdzić i ustawić zabezpieczenie silnika.
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Polski
Usterka

Przyczyna

Usuwanie

Niewystarczający przepływ.

Niedostateczna prędkość obrotowa
silnika (na skutek cząstek stawiających opór lub zbyt niskiego napięcia
zasilania).
Awaria silnika.

Wyczyścić pompę, sprawdzić zasilanie
elektryczne.

Niewystarczający poziom wody/ciśnienie na ssaniu.
Niewłaściwy kierunek obrotów.

Zużycie części wewnętrznych.
Zadziałało zabezpieczenie silnika.

Przekaźnik termiczny ustawiony na
zbyt niskie przeciążenie.
Zbyt niskie napięcie.
Przerwany obwód jednej z faz.
Awaria wyłącznika zabezpieczenia
silnika.
Awaria silnika.

Nierównomierny przepływ.

11

Części zamienne

Zbyt wysoka prędkość przepływu z
powodu zbyt małego oporu w układzie.
Przekroczona wysokość ssania (HA).

Wezwać serwis posprzedażny, wymienić
silnik.
Napełnić zbiornik, odpowietrzyć pompę.
Zamienić 2 przewody fazowe na listwie
zaciskowej silnika lub przerywaczu
obwodu.
Oddać pompę do naprawy w serwisie
posprzedażnym.
Sprawdzić natężenie prądu amperomierzem lub ustawić wartość natężenia
podaną na tabliczce znamionowej silnika.
Sprawdzić, czy żyły przewodu mają
wystarczające pole przekroju.
Sprawdzić obwód i w razie potrzeby
wymienić przewód.
Wymienić wyłącznik zabezpieczenia silnika.
Wezwać serwis posprzedażny, wymienić
silnik.
Zredukować przepływ na wyjściu z
pompy.

Ponownie zapoznać się z warunkami
montażu i zaleceniami zawartymi w
niniejszej instrukcji.
Średnica rury ssawnej jest mniejsza
Średnica rury ssawnej powinna być taka
niż średnica króćca pompy.
sama jak średnica króćca ssawnego
pompy.
Kosz ssawny i rura ssawna częściowo Wyjąć filtr i wyczyścić go.
zablokowane.

Zamawianie części zamiennych odbywa się za pośrednictwem lokalnych warsztatów specjalistycznych i/lub serwisu firmy Wilo.
Aby uniknąć dodatkowych pytań i nieprawidłowych zamówień,
należy przy każdym zamówieniu podać wszystkie dane znajdujące się
na tabliczce znamionowej.
OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo szkód materialnych!
Niezawodna praca pompy może zostać zagwarantowana tylko w
przypadku stosowania oryginalnych części zamiennych.
• Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy Wilo.
• Poniższa tabela służy do identyfikacji poszczególnych elementów.
Dane potrzebne do zamówienia części zamiennych:
• Numery części zamiennych.
• Nazwy i oznaczenia części zamiennych.
• Wszystkie dane z tabliczki znamionowej pompy i silnika.
ZALECENIE:
Lista oryginalnych części zamiennych: zob. dokumentacja części
zamiennych Wilo.
Katalog części zamiennych dostępny jest na stronie www.wilo.com.

Instrukcja montażu i obsługi Wilo-BAC
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Polski
12

Utylizacja

Dzięki należytej utylizacji oraz recyklingowi niniejszego produktu
unika się powstania szkód
dla środowiska naturalnego i zagrożenia dla zdrowia osób.
Aby prawidłowo zutylizować pompę, należy ją osuszyć, wyczyścić i
zdemontować.
Zlać olej smarujący. Elementy pompy należy posortować według
materiałów, z których są wykonane (metal, tworzywa sztuczne, części
elektroniczne).
1. Przekazać produkt lub jego części publicznej lub prywatnej firmie
zajmującej się utylizacją odpadów.
2. Więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji można uzyskać
w urzędzie gminy, w instytucji zajmującej się utylizacją odpadów lub
w miejscu zakupu produktu.

Zmiany techniczne zastrzeżone!
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EG – Konformitätserklärung
EC – Declaration of conformity
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 Pumpenbauarten der Baureihe:
Herewith, we declare that the pump types of the series:
Par le présent, nous déclarons que les types de pompes de la série :

BAC

(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 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 l’annexe I de la Directive Machines 2006/42/CE)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:
in their delivered state comply with the following relevant provisions:
sont conformes aux dispositions suivantes dont ils relèvent:
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
Maschinenrichtlinie 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 de sécurité de la directive basse-tension
2006/95/CE sont respectés conformément à l’annexe I, no1.5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie
Electromagnetic compatibility - directive
Directive compatibilité électromagnétique

2004/108/EG

Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte
Energy-related products - directive
Directive des produits liés à l’énergie

2009/125/EG

Die verwendeten 50Hz Induktionselektromotoren - Drehstrom, Käfigläufer, einstufig - entsprechen den Ökodesign Anforderungen der Verordnung 640/2009 und der Verordnung 547/2012 für 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:
as well as following relevant harmonized standards:
ainsi qu’aux normes européennes harmonisées suivantes :

EN
EN
EN
EN

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

Division Pumps and Systems
Quality Manager – PBU Multistage & Domestic
Pompes Salmson
80 Bd de l’Industrie - BP0527
F-53005 Laval Cedex

Authorized representative for the completion of the technical documentation:
Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

809+A1
ISO 12100
60034-1
60204-1

Dortmund, 15. Januar 2013

Holger HERCHENHEIN
Group Quality Manager
Document: 2117789.2
CE-AS-Sh. Nr. 4138791

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

NL
EG-verklaring van overeenstemming
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de
volgende bepalingen:
EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage
I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

IT
Dichiarazione di conformità CE
Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni
e direttive rilevanti:
Direttiva macchine 2006/42/EG
Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n.
1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

ES
Declaración de conformidad CE
Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las
disposiciones pertinentes siguientes:
Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
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
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG

Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG
Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
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.
Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le
pompe per acqua.
norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente

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.
De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para
bombas hidráulicas.
normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

SV
CE- försäkran
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga
bestämmelser:
EGMaskindirektiv 2006/42/EG
Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt
bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.
EGElektromagnetisk kompatibilitet  riktlinje 2004/108/EG
Direktivet om energirelaterade produkter 2009/125/EG

NO
EU-Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med
følgende relevante bestemmelser:
EGMaskindirektiv 2006/42/EG
Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.
EGEMVElektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

De använda elektriska induktionsmotorerna på 50 Hz  trefas, kortslutningsmotor,
enstegs  motsvarar kraven på ekodesign för elektriska motorer i förordning 640/2009.
Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar.

De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse  trefasevekselstrøms
kortslutningsmotor, ettrinns  samsvarer med kravene til økodesign i forordning
640/2009.
I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida

anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

DA
EF-overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante
bestemmelser:
EUmaskindirektiver 2006/42/EG
Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i
maskindirektivet 2006/42/EF.
Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter
De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer - trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trins opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

HU
EK-megfelelségi nyilatkozat
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen.
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina
PT
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
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.
Compatibilidade electromagnética 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
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.
Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as
bombas de água.
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior
FI
CE-standardinmukaisuusseloste
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä:
EUkonedirektiivit: 2006/42/EG
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.
Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori,
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia
vaatimuksia.
Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia
vaatimuksia vastaava.
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu.

I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for
vandpumper.
anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side

CS
Prohláení o shod ES
Prohlaujeme tímto, e tento agregát vdodaném provedení odpovídá následujícím
písluným ustanovením:
Smrnice ES pro strojní zaízení 2006/42/ES
Cíle týkající se bezpe;nosti stanovené ve sm<rnici o elektrických zaízeních nízkého nap<tí
jsou dodreny podle pílohy I, ;. 1.5.1 sm<rnice o strojních zaízeních 2006/42/ES.

PL
Deklaracja Zgodnoci WE
Niniejszym deklarujemy z pe n odpowiedzialno ci , e dostarczony wyrób jest zgodny z
nast puj cymi dokumentami:
dyrektyw maszynow WE 2006/42/WE
Przestrzegane s cele ochrony dyrektywy niskonapi ciowej zgodnie z za cznikiem I, nr
1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

RU
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Smrnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/ES
Smrnice pro výrobky spojené se spotebou energie 2009/125/ES

dyrektyw dot. kompatybilnoci elektromagnetycznej 2004/108/WE
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwizanych z energi 2009/125/WE.

      !" 2004/108/EG
     # , $   %  &  2009/125/(

Pouité 50Hz tífázové induk;ní motory, s klecovým rotorem, jednostupTové  vyhovují
poadavkUm na ekodesign dle naízení 640/2009.
640/2009
Vyhovuje poadavkUm na ekodesign dle naízení 547/2012 pro vodní ;erpadla.

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz  trójfazowe, wirniki klatkowe, jednostopniowe  spe niaj wymogi rozporz dzenia 640/2009 dotycz ce ekoprojektu.
ekoprojektu
Spe niaj wymogi rozporz dzenia 547/2012 dotycz cego ekoprojektu dla pomp wodnych.

pouité harmoniza;ní normy, zejména: viz pedchozí strana

stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci: 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
Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e
uygundur.
Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarl tasarmna ilikin yönetmelik 2009/125/AT

Gépek irányelv: 2006/42/EK
A kisfeszültség irányelv védelmi elírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I.
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.
Elektromágneses összeférhetség irányelv: 2004/108/EK
Energiával kapcsolatos termékekrl szóló irányelv: 2009/125/EK
A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok  háromfázisú, kalickás forgórész,
egyfokozatú  megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeinek.
A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeinek megfelelen.
alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az elz oldalt

RO
EC-Declara[ie de conformitate
Prin prezenta declarm c acest produs aa cum este livrat, corespunde cu urmtoarele
prevederi aplicabile:
Directiva CE pentru maini 2006/42/EG
Sunt respectate obiectivele de protec ie din directiva privind joasa tensiune conform
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind mainile 2006/42/CE.
Compatibilitatea electromagnetic  directiva 2004/108/EG
Directiv privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE
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Kullanlan 50 Hz indüksiyon elektromotorlar  trifaze akm, sincap kafes motor, tek
kademeli  640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarmla ilgili gerekliliklere uygundur.

ET
EÜ vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

LV
EC - atbilstbas deklarcija
Ar o m¦s apliecin§m, ka is izstr§d§jums atbilst sekojoiem noteikumiem:
Manu direktva 2006/42/EK
Zemsprieguma direktªvas droªbas m¦r«i tiek iev¦roti atbilstoi Maªnu direktªvas
2006/42/EK
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

LT
EB atitikties deklaracija
iuo paymima, kad is gaminys atitinka ias normas ir direktyvas:
Main direktyv 2006/42/EB
Laikomasi emos tampos direktyvos keliam® saugos reikalavim® pagal Main® direktyvos
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt .

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ
Kasutatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootorid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline)
vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.

Elektromagntisks savietojambas direktva 2004/108/EK
Direktva 2009/125/EK par ar eneiju saisttiem produktiem
Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori  mai¯str§va, ªssl¦guma rotora motors,
vienpak§pes  atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina prasªb§m.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega.

Atbilstoi Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina prasªb§m ±denss±k¯iem.

Su pompalar ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarma ilikin gerekliliklere
uygun.
ksmen kullanlan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa

Electromotoarele cu induc ie, de 50 Hz, utilizate  curent alternativ, motor în scurtcircuit,
cu o treapt  sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprini în Ordonan a
640/2009.
În conformitate cu parametrii ecologici cuprini în Ordonan a 547/2012 pentru pompe de
ap.
standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedent

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk

piem¦roti harmoniz¦ti standarti, tai skait§: skatªt iepriek¦jo lappusi

Elektromagnetinio suderinamumo direktyv 2004/108/EB
Su energija susijusi produkt direktyva 2009/125/EB
Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai  trifaz°s tampos, su narveliniu rotoriumi,
vienos pakopos  atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament
640/2009.
Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament 547/2012 d°l vandens
siurbli®.
pritaikytus vieningus standartus, o b±tent: r. ankstesniame puslapyje

SK
ES vyhlásenie o zhode
Týmto vyhlasujeme, e kontrukcie tejto kontruk;nej série v dodanom vyhotovení
vyhovujú nasledujúcim prísluným ustanoveniam:
Stroje - smernica 2006/42/ES
Bezpe;nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodriavané v zmysle prílohy I, ;. 1.5.1
smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch

SL
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
Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s
prilogo I, t. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseeni.
Direktiva o elektromagnetni zdruljivosti 2004/108/ES
Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo

  #   2006/42/EO
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E       #   2004/108/E
   $  # ,  $     &  2009/125/

Pouité 50 Hz induk;né elektromotory  jednostupTové, na trojfázový striedavý prúd, s
rotormi nakrátko  zodpovedajú poiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení
640/2009.
V súlade s poiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné ;erpadlá.

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

X* ] $# 50 Hz  $^ , '$ 
#$, '*  #$    "  ¶#
640/2009.
_'#   "  ¶# 547/2012   **.

pouívané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu

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 id-dispo izzjonijiet relevanti li
¸ejjin:
Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE

HR
EZ izjava o sukladnosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu;enoj izvedbi odgovaraju sljede¹im
vae¹im propisima:
EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ
Ciljevi zatite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1
smjernice o strojevima 2006/42/EZ.
Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ
S j i za proizvode
i
d relevantne
l
t u pogledu
l d potronje
t  j energije
ij 2009/125/EZ
Smjernica
Koriteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori  trofazni, s kratko spojenim rotorom,
jednostupanjski  odgovaraju zahtjevima za ekoloki dizajn iz uredbe 640/2009.
primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu

SR
EZ izjava o usklaenosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu;enoj verziji odgovaraju slede¹im
vae¹im propisima:
EZ direktiva za maine 2006/42/EZ
Ciljevi zatite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive
za maine 2006/42/EZ.
Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Di kti za proizvode
i
d relevantne
l
t u pogledu
l d potronje
t  j energije
ij 2009/125/EZ
Direktiva
Kori¹eni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori  trofazni, s kratkospojenim rotorom,
jednstepeni  odgovaraju zahtevima za ekoloki dizajn iz uredbe 640/2009.
primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu

L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vulta¸¸ Baxx huma konformi malAnness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.
Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
Li j G
id 2009/125/KE dwar
d
d tti relatati
l t ti mal-uu
l  tal-enerija
t l
ij
Linja
Gwida
prodotti
Il-muturi elettri»i binduzzjoni ta 50 Hz u ati- tliet fa ijiet, squirrel-cage, singola jissodisfaw ir-rekwi iti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.
b'mod partikolari: ara l-pa¸na ta' qabel

izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne ;rpalke.

Wilo – International (Subsidiaries)
Argentina
WILO SALMSON
¼½¾¿ÀÁÂÃÁÄÅÆ½Æ¼
C1295ABI Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
T+ 54 11 4361 5929
ÃÁÈÉÊËÄÌÍËÉÁÆÏÉÍÆÄ¾
Australia
WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland,
4172
T +61 7 3907 6900
ÏÑ¾ÃËÆÒÄÓÂÉÁÊÔÃÌÉÆÏÉÍÆÄÕ
Austria
WILO Pumpen
ÖËÂÀ¾¾ÀÃÏÑ×ÍØÙ
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
ÉÈÈÃÏÀÊÔÃÌÉÆÄÂ
Azerbaijan
WILO Caspian LLC
1014 Baku
T +994 12 5962372
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÄÚ
Belarus
WILO Bel OOO
220035 Minsk
T +375 17 2535363
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆØÓ
Belgium
WILO SA/NV
ÛÝÞß¼×ÄÁËÑÉ¾ÀÁ
T +32 2 4823333
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆØÀ
Bulgaria
àâèê¼ëÕÌ¿Ä¾ÃÄ¼èÂÒÆ
1125 Sofia
T +359 2 9701970
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆØ¿
Brazil
WILO Brasil Ltda
Jundiaí – São Paulo – Brasil
ðâò¼ôÉÒÀ÷¼ÛßÆùÛßûÛÝþ
T +55 11 2923 (WILO)
9456
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉûØ¾ÄËÃÌÆÏÉÍÆØ¾

Canada
àâèê¼ôÄÁÄÒÄ¼âÁÏÆ¼
Calgary, Alberta T2A 5L4
T +1 403 2769456
ØÃÌÌÆÌÉÔÀÊÔÃÌÉûÁÄÆÏÉÍ
China
àâèê¼ôÑÃÁÄ¼èÂÒÆ
101300 Beijing
T +86 10 58041888
ÔÃÌÉØÿÊÔÃÌÉÆÏÉÍÆÏÁ
Croatia
àÃÌÉ¼Ù¾ÄÂËÄ¼ÒÆÉÆÉÆ
10430 Samobor
T +38 51 3430914
ÔÃÌÉûÑ¾ÄÂËÄÊÔÃÌÉÆÑ¾
Czech Republic
àâèê¼ôÅ¼ËÆ¾ÆÉÆ
ùþÛÝÛ¼ôÀËÂÌÃÏÀ
T +420 234 098711
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÏÚ
Denmark
WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T +45 70 253312
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÒ
Estonia
WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6 509780
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÀÀ
Finland
WILO Finland OY
02330 Espoo
T +358 207401540
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÈÃ
France
àâèê¼ÅÆ½ÆÅÆ
ÞßÝ¼ëÉÃË¼Ò½¾ÏÓ
T +33 1 30050930
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÈ¾
Great Britain
àâèê¼ Æ Æ ¼èÂÒÆ
Burton Upon Trent
DE14 2WJ
T +44 1283 523000
ËÄÌÀËÊÔÃÌÉÆÏÉÆÕ

Romania
àâèê¼ÉÍÄÁÃÄ¼ËÆ¾ÆÌÆ
ÝÝÝ¼ôÉÍÆ¼ôÑÃÄÿÁÄ¼
ÕÒÆ¼âÌÈÉ
T +40 21 3170164
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆ¾É

Greece
àâèê¼ÙÀÌÌÄË¼½×
14569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
ÔÃÌÉÆÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆ¿¾

Latvia
àâèê¼ëÄÌÂÃÏ¼Åâ½
1019 Riga
T +371 6714-5229
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÌ

Hungary
àâèê¼ Ä¿ÓÄ¾É¾ËÚ ¿¼ ÈÂ
ùÝþ¼¾Ø ÌÃÁÂ¼
(Budapest)
T +36 23 889500
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÑÕ

Lebanon
WILO LEBANON SARL
ÒÀÃÒÀÑ¼ÛùÝù¼ùÝßÝ¼
Lebanon
T +961 1 888910
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÏÉÍÆÌØ

Russia
WILO Rus ooo
Ûùßþù¼ ÉËÏÉÔ
T +7 495 7810690
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆ¾Õ

India
àâèê¼âÁÒÃÄ¼ ÄÂÑÀ¾¼ÄÁÒ¼
òÌÄÂÂ¼òÕÍË¼èÂÒÆ
Pune 411019
T +91 20 27442100
ËÀ¾ÃÏÀËÊÍÄÂÑÀ¾ÌÄÂÂÆÏÉÍ

Lithuania
àâèê¼èÃÀÂÕÄ¼ ½ë
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
ÍÄÃÌÊÔÃÌÉÆÌÂ¼

Saudi Arabia
àâèê¼ ¼û¼ÃÓÄÒÑ
ÃÓÄÒÑ¼ÛÛþ
T +966 1 4624430
ÔËÑÉÕÌÄÊÔÄÂÄÁÃÄÃÁÒÆÏÉÍ

Indonesia
WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T +62 21 7247676
ÏÃÂ¾ÄÔÃÌÉÊÏØÁÆÁÀÂÆÃÒ

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

Serbia and Montenegro
àâèê¼ëÀÉ¿¾ÄÒ¼ÒÆÉÆÉÆ
11000 Beograd
T +381 11 2851278
ÉÈÈÃÏÀÊÔÃÌÉÆ¾Ë

Ireland
WILO Ireland
èÃÍÀ¾ÃÏ
T +353 61 227566
ËÄÌÀËÊÔÃÌÉÆÃÀ

The Netherlands
àâèê¼ÀÒÀ¾ÌÄÁÒ¼ØÆÆ
ÛþþÛ¼½¼àÀËÂÚÄÄÁ
T +31 88 9456 000
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÁÌ

Italy
àâèê¼âÂÄÌÃÄ¼ËÆ¾ÆÌÆ
ùÝÝÞ¼òÀËÏÑÃÀ¾Ä¼
Borromeo (Milano)
T +39 25538351
ÔÃÌÉÆÃÂÄÌÃÄÊÔÃÌÉÆÃÂ

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

Kazakhstan
WILO Central Asia
050002 Almaty
T +7 727 2785961
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÚ
Korea
àâèê¼òÕÍË¼èÂÒÆ¼
ÛÞûùùÝ¼×ÄÁ¿ËÀÉ¼ëÕËÄÁ
T +82 51 950 8000
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÏÉÆ¾

Õ¾ÂÑÀ¾¼ËÕØËÃÒÃÄ¾ÃÀË¼¾À¾ÀËÀÁÂÄÂÃÉÁ¼ÄÁÒ¼ËÄÌÀË¼ÉÈÈÃÏÀË¼ÉÁ¼ÔÔÔÆÔÃÌÉÆÏÉÍ

Slovakia
àâèê¼ôÅ¼ËÆ¾ÆÉÆ¼É¾¿Æ¼ðÌÉÄ
ÞßÛÝ¼ë¾ÄÂÃËÌÄÄ
T +421 2 33014511
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆË
Slovenia
àâèê¼½Ò¾ÃÄÂÃÏ¼ÒÆÉÆÉÆ
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
ÔÃÌÉÆÄÒ¾ÃÄÂÃÏÊÔÃÌÉÆËÃ

Poland
àâèê¼òÉÌËÄ¼ÅÆ¼ÚÆÉÆÉÆ
ÝþûþÝ¼èÀËÚÁÉÔÉÌÄ
T +48 22 7026161
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÌ

South Africa
ÅÄÌÍËÉÁ¼ÅÉÕÂÑ¼½È¾ÃÏÄ
ÛÛÝ¼ÒÀÁÄÌÀ
T +27 11 6082780
À¾¾ÉÌÆÏÉ¾ÁÀÌÃÕËÊ
ËÄÌÍËÉÁÆÏÉÆÚÄ

Portugal
Bombas Wilo-Salmson
òÉ¾ÂÕ¿ÄÌ¼èÒÄÆ
4050-040 Porto
T +351 22 2080350
ØÉÍØÄËÊÔÃÌÉÆÂ

Spain
àâèê¼âØ¾ÃÏÄ¼ÅÆ½Æ
ùÞÞÝ¼½ÌÏÄÌ ¼ÒÀ¼ÙÀÁÄ¾ÀË¼
(Madrid)
T +34 91 8797100
ÔÃÌÉÆÃØÀ¾ÃÏÄÊÔÃÌÉÆÀË

Sweden
àâèê¼ÅÀ¾Ã¿À¼½ë
35246 Växjö
T +46 470 727600
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆËÀ
Switzerland
 ë¼òÕÍÀÁ¼½×
ßÛÝ¼ÑÀÃÁÈÀÌÒÀÁ
T +41 61 83680-20
ÃÁÈÉÊÀÍØûÕÍÀÁÆÏÑ
Taiwan
àâèê¼ÄÃÔÄÁ¼ôÉÍÄÁÓ¼èÂÒÆ
ÅÄÁÏÑÉÁ¿¼ÃËÂÆ¼ÀÔ¼ÄÃÀÃ¼
City 24159
T +886 2 2999 8676
ÁÀÌËÉÁÆÔÕÊÔÃÌÉÆÏÉÍÆÂÔ
Turkey
WILO Pompa Sistemleri
ÅÄÁÆ¼À¼ÃÏÆ¼½ÆÅÆ
ßþ¼ËÂÄÁØÕÌ
T +90 216 2509400
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÏÉÍÆÂ¾
Ukraina
àâèê¼ ¾ÄÃÁÄ¼ÂÆÉÆÔÆ
ÝÛÝßß¼ ÃÀÔ
T +38 044 2011870
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÕÄ
United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
ÀØÀÌ¼½ÌÃ¼¾ÀÀ¼ðÉÁÀÅÉÕÂÑ
PO Box 262720 Dubai
T +971 4 880 91 77
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÄÀ
USA
WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 6872
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉûÕËÄÆÏÉÍ
Vietnam
àâèê¼ÃÀÂÁÄÍ¼ôÉ¼èÂÒÆ
ÙÉ¼ôÑÃ¼ ÃÁÑ¼ôÃÂÓ¼ÃÀÂÁÄÍ
T +84 8 38109975
ÁÍÃÁÑÊÔÃÌÉÆÁ
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