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1. Algemeen

1.1 Over dit document
De taal van de originele inbouw- en bedieningsvoor-
schriften is Engels Alle andere talen in deze inbouw-
en bedieningsvoorschriften zijn een vertaling van de
originele inbouw- en bedieningsvoorschriften. 
De inbouw- en bedieningsvoorschriften maken
deel uit van het product. Ze moeten in de buurt
van het apparaat liggen zodat ze op elk gewenst
moment meteen kunnen worden geraadpleegd.
Voor het gebruik van dit apparaat voor het
bedoelde gebruik en de juiste werking ervan geldt
als absolute voorwaarde dat deze instructies
nauwgezet worden opgevolgd.
Deze inbouw- en bedieningsvoorschriften komen
overeen met de relevante versie van de apparatuur en
de onderliggende veiligheidsvoorschriften en -nor-
men die gelden op het tijdstip van het ter perse gaan.

2. Veiligheid

Deze instructies bevatten belangrijke informatie,
die moet worden opgevolgd bij de installatie en
bediening van de pomp. Het is derhalve van het
allergrootste belang dat zowel de installateur als de
persoon die het apparaat bedient kennisnemen van
de inhoud alvorens de circulatiepomp te installeren
en op te starten. Zowel de algemene veiligheidsin-
structies in het gedeelte “Voorzorgsmaatregelen
met betrekking tot de veiligheid” als de veilig-
heidsinstructies die in de daaropvolgende gedeel-
ten worden aangegeven met gevarensymbolen
dienen nauwgezet in acht te worden genomen.

2.1 Symbolen en signaalwoorden die in deze
bedieningsinstructies worden gebruikt

Symbolen

Algemeen gevarensymbool

Risico’s met betrekking tot elektriciteit.

Signalen:

GEVAAR! Een gevaarlijke situatie dreigt.
Zal leiden tot ernstig of dodelijk letsen indien
dit niet wordt vermeden.

WAARSCHUWING! De gebruiker kan (ernstig)
letsel oplopen. “Waarschuwing” duidt op gevaar
van letsel voor de gebruiker als de procedure
niet wordt gevolgd.

VOORZICHTIG! Het product kan beschadigd
raken. “Voorzichtig” wil zeggen dat het pro-
duct schade kan oplopen als de gebruiker de
procedures niet volgt.

OPMERKING:  Een opmerking met nuttige informatie
voor de gebruiker met betrekking tot het product.
Het helpt de gebruiker bij mogelijke problemen.

2.2 Gekwalificeerd personeel
Het personeel dat de pomp installeert moet over
de juiste kwalificatie voor deze werkzaamheden
beschikken.

2.3 Risico’s die ontstaan als deze voorzorgsmaat-
regelen met betrekking tot de veiligheid niet
worden opgevolgd

Als deze voorzorgsmaatregelen met betrekking
tot de veiligheid niet worden opgevolgd, kan dit
leiden tot lichamelijk letsel of schade aan de pomp
of installatie. Als deze voorzorgsmaatregelen met
betrekking tot de veiligheid niet worden opge-
volgd, kunnen de garantie en/of de mogelijkheid
van schadevorderingen komen te vervallen.
Daarbij kan het niet opvolgen van deze voor-
zorgsmaatregelen met betrekking tot de veilig-
heid de mogelijkheid van de volgende risico’s :

• gestoorde werking van belangrijke onderdelen
van de pomp of installatie,

• lichamelijk letsel als gevolg van elektrische en
mechanische oorzaken,

• materiële schade.

2.4 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker
De bestaande regels voor ongevallenpreventie
moeten in acht worden genomen.
Nationale wetgeving inzake elektriciteit en plaat-
selijke wet- en regelgeving moeten in acht wor-
den genomen.

2.5 Veiligheidsaanwijzingen ten behoeve van
inspectie en installatie
De gebruiker dient ervoor te zorgen dat alle
inspectie- en installatiewerkzaamheden worden
uitgevoerd door bevoegde en gekwalificeerde
specialisten, die deze aanwijzingen nauwkeurig
hebben doorgelezen. 
Werkzaamheden aan de pomp/installatie mogen
alleen worden verricht terwijl de pomp is uitge-
schakeld en volledig tot stilstand is gekomen.

2.6 Eigenmachtige wijzigingen en vervaardiging
van reserveonderdelen
Wijzigingen aan de pomp of installatie mogen alleen
worden uitgevoerd met toestemming van de fabri-
kant. De veiligheid wordt gewaarborgd door het
gebruik van originele onderdelen en door de fabri-
kant toegestane accessoires. Het gebruik van ande-
re onderdelen kunnen de aansprakelijkheid van de
fabrikant voor eventuele gevolgen doen vervallen.

2.7 Oneigenlijk gebruik
De bedrijfsveiligheid van de pomp of installatie kan
alleen worden gewaarborgd indien het gebruik
ervan in overeenstemming is met §4 van de bedie-
ningsinstructies. De grenswaarden die staan ver-
meld in de catalogus of op het gegevensblad
mogen onder geen beding worden overschreden.

3. Vervoer en tussentijdse opslag
Controleer bij ontvangst van het materiaal of er spra-
ke is van vervoersschade. Bij vervoersschade dient u
binnen de daarvoor gestelde termijn alle benodigde
stappen met de vervoerder te ondernemen.

VOORZICHTIG!  Externe invloeden kunnen
schade veroorzaken!
Indien het geleverde materiaal op een later tijd-
stip zal worden geïnstalleerd, dient het te worden
opgeslagen op een droge locatie waar het wordt
beschermd tegen schokken en stoten en externe
invloeden (vochtigheid, vorst enz.).

Hanteer de pomp voorzichtig om het apparaat
niet vóór installatie te beschadigen!
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4. Gebruik

De elementaire functie van de pomp bestaat uit het
verpompen van warm of koud water, glycolhoudend
water of andere vloeistoffen met een lage viscosi-
teit die geen minerale oliën, vaste of schurende
stoffen of materialen met lange vezels bevatten.
Voor het verpompen van corrosieve chemische
stoffen is de goedkeuring van de fabrikant vereist.

GEVAAR!  Explosiegevaar!
Gebruik deze pomp voor ontvlambare of explo-
sieve vloeistoffen.

Toepassingsgebieden:
• waterdistributie- en waterboosterinstallaties
• circulatiesystemen voor industrieel gebruik
• procesvloeistoffen
• koelwaterkringen
• brandweerposten en wasserijen
• bewateringsinstallaties enz.

5. Technische gegevens

5.1 Pompaanduiding
Helix   EXCEL  4 14 - 1 / 16 / E / KS 

Verticale 
inline meerfasenpomp
met hoog hydraulisch
rendement

Met zeer efficiënte 
aandrijving
(motor/omvormer)

Nominaal debiet in m3 

Aantal fasen

1: pomphuis van roestvast 
staal 304 + hydrauliek in 
roestvast staal 304

2: pomphuis van roestvast staal 316L +
hydrauliek in roestvast staal 316L

3: pomphuis van gietijzer GJL-250 +
hydrauliek in roestvast staal 304

16: Flenzen PN16
25: Flenzen PN25

E : O-ringen EPDM (WRAS/KTW)
V: O-ringen VITON

KS: Patroonafdichting en 
oriëntatie van het systeem

5.2 Technische gegevens
- Maximale bedrijfsdruk

• Pomphuis: 30 bar
• Maximale zuigdruk: 10 bar

- Temperatuurbereik
• Vloeistoftemperatuur: - 20 °C - + 120 °C

(indien volledig van  - 30 °C - + 120 °C
roestvast staal):

• Omgevingstemperatuur: + 50 °C

- Gegevens met betrekking tot elektriciteit:
• Motorrendement: >IE4
• Frequentie: Zie motorplaatje
• Elektrische spanning: 400 V (±10%) 50 Hz

380 V (±10%) 60 Hz
460 V (±10%) 60 Hz

- Luchtvochtigheid: < 90% zonder
condensatie

- Akoestische druk: ≤ 68 dB(A)

- Elektromagnetische 
compatibiliteit (*)

• residentiële emissie -
eerste omgeving: EN 61800-3
• industriële immuniteit -
tweede omgeving: EN 61800-3

- Gedeelte van de stroomkabel
(vieraderige kabel):
• 1,1 kW : 4 x 1,5 mm² min.

4 x 2,5 mm² max.
• 2,2/3,2/4,2 kW : 4 x 2,5 mm² min.

4 x 4 mm² max.
• 5,5/6,5/7,5 kW : 4 x 4 mm²

(*) In het frequentiebereik van 600 MHz tot 1 GHz kan het

display of de drukindicatie in het display worden ver-

stoord als het apparaat zich in de directe nabijheid 

(< 1 m vanaf de elektronische module) bevindt van 

RF-zendinstallaties, zenders of soortgelijke apparaten

die gebruikmaken van hetzelfde frequentiebereik. 

De werking van de pomp wordt hierdoor op geen 

enkele wijze beïnvloed.

Overzicht en buisafmetingen (afb. 4):

5.3 Inhoud van de levering
• meerfasenpomp.
• installatie- en bedieningsinstructies.
• Contraflensbouten en -moren, pakkingen.

Types
Afmetingen (mm)

A B C D E F G H

Helix EXCEL 22 220 342 320 300 300 135 DN50 4xM16

Helix EXCEL 36
PN16

220 342 320 300 320 150 DN65
4xM16

PN25 8xM16

Helix EXCEL 52 220 342 320 300 365 185 DN80 8xM16
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5.4 Accessoires
Oorspronkelijke accessoires voor de Helix-serie
zijn leverbaar.

De accessoires dienen afzonderlijk te worden
besteld.

• IF-module PLR voor aansluiting op PLR-inter-
faceomvormer.

• IF-module LON voor aansluiting op het 
LONWORKS-netwerk (afb. A6).

• terugslagkleppen (met neus of veerring bij wer-
king onder constante druk).

• set voor droogloopbeveiliging.
• set drukregelsensoren (nauwkeurigheid: ≤ 1 %;

gebruik 30 % en 100 % van het meetbereik).

Gebruik van nieuwe accessoires wordt aanbevolen.

6. Beschrijving en werking

6.1 Productbeschrijving

Afb. 1
1 - Bout motoraansluiting
2 - koppelingsbescherming
3 - mechanische afdichting
4 - behuizing hydraulische fase
5 - waaier
6 - pompas
7 - motor
8 - koppeling
9 - lantaarnstuk
10 - buisvoering 
11 - flens
12 - pomphuis
13 - basisplaat

Afb. 2 en 3
1 - zuigkorf
2 - pompzuigklep
3 - pompafvoerklep
4 - terugslagklep
5 - afvoer- en voorvulplug
6 - ontluchtingsschroef en vulplug
7 - tank
8 - voetblok
10 - hijshaak

Afb. A1, A2, A3 en A4
1 - schakelaarblok
2 - druksensor
3 - tank
4 - afsluitklep van de tank

6.2 Constructie van het product
• Helixpompen zijn verticale hogedrukpompen die

zichzelf niet voorvullen en die zijn uitgerust met
op het meerfasenontwerp gebaseerde inline-
aansluitingen.

• Helixpompen combineren het gebruik van 
zowel zeer efficiënte hydrauliek en motoren
(indien aanwezig).

• Alle metalen onderdelen die in contact komen
met water zijn vervaardigd van roestvast staal.

• Voor bijtende vloeistoffen bestaan speciale ver-
sies met alleen roestvast staal voor alle compo-
nenten die met de vloeistof in aanraking komen.

• Standaard is de volledige Helix-serie uitgerust
met een patroonafdichting voor eenvoudiger
onderhoud.

• Daarbij maakt voor modellen die zijn uitgerust met
de zwaarste motor (>40 kg) een speciale koppe-
ling het mogelijk om deze afdichting te verwijde-
ren zonder de motor te hoeven verwijderen.

• Dankzij de vorm van het Helix-lantaarnstuk is er
een extra kogellager die hydraulische axiale
krachten kan weerstaan. Hierdoor kan de pomp
gebruikmaken van een standaardmotor.

• Speciale hanteringsinrichtingen zijn ingebouwd om
de installatie van de pomp te vergemakkelijken.

7. Installatie en elektrische aansluiting

7.1 Ingebruikname
Haal de pomp uit de verpakking en gooi de ver-
pakking op een milieuvriendelijke manier weg.

7.2 Installatie
De pomp moet worden geïnstalleerd op een
droge, goed geventileerde en vorstvrije locatie.

VOORZICHTIG!  Risico van beschadiging van 
de pomp!
Vuil en druppels soldeer in de pomp zelf kunnen
de correcte werking van de pomp aantasten.
• Aangeraden wordt om eventuele las- en sol-
deerwerkzaamheden te verrichten alvorens de
pomp te installeren.
• Spoel het systeem grondig uit alvorens de
pomp te installeren.

- De pomp moet worden geïnstalleerd in een een-
voudig toegankelijke positie om inspectie of ver-
vanging te vergemakkelijken.

- Installeer bij zware pompen (afb. 2, item 10)
boven de pomp een hijshaak om de pomp een-
voudiger te kunnen demonteren.

- De motor is voorzien van een condensgat (onder
de motor), die in de fabriek met doppen is
gedicht om de IP55-bescherming te waarborgen.
Bij gebruik bij koeling of airconditioning moeten
deze doppen worden verwijderd om condenswa-
ter te laten weglopen.

Naam artikelnummer

2x ronde contraflenzen van roestvaststaal 1.4404 (PN16 – DN50) 4038587

2x ronde contraflenzen van roestvast staal 1.4404 (PN25 – DN50) 4038589

2x ronde contraflenzen van staal (PN16 – DN50) 4038585

2x ronde contraflenzen van staal (PN25 – DN50) 4038588

2x ronde contraflenzen van roestvast staal 1.4404 (PN16 – DN65) 4038592

2x ronde contraflenzen van roestvaststaal 1.4404 (PN25 – DN65) 4038594

2x ronde contraflenzen van staal (PN16 – DN65) 4038591

2x ronde contraflenzen van staal (PN25 – DN65) 4038593

2x ronde contraflenzen van roestvast staal 1.4404 (PN16 – DN80) 4073797

2x ronde contraflenzen van roestvast staal 1.4404 (PN25 – DN80) 4073799

2x ronde contraflenzen van staal (PN16 – DN80) 4072534

2x ronde contraflenzen van staal (PN25 – DN80) 4072536

Omloopset 25 bar 4124994

Omloopset (met manometer 25 bar) 4124995



WAARSCHUWING!  Gevaar van ongevallen van-
wege hete oppervlakken!
De pomp moet zo worden geplaatst dat het tijdens
bedrijf van de pomp niet mogelijk is dat personen
in contact komen met de hete pompoppervlakken.

- Installeer de pomp op een droge, vorstvrije locatie
op een vlak blok beton en gebruik daarbij de juiste
accessoires. Gebruik zo nodig isolatiemateriaal
onder het blok beton (kurk of versterkt rubber)
om lawaai te voorkomen of om te voorkomen dat
trillingen naar de installatie worden overgebracht.

WAARSCHUWING!  Risico van neervallen!
De pomp moet correct aan de grond worden vast-
geschroefd.

- Plaats de pomp zodanig dat men er makkelijk bij
kan voor inspectie en verwijdering. De pomp moet
altijd loodrecht worden geïnstalleerd op een
betonnen basis die zwaar genoeg is.

VOORZICHTIG!  Risico van voorwerpen binnen
in de pomp!
Zorg dat u vóór installatie afsluitinrichtingen van
de pompbehuizing hebt verwijderd.

OPMERKING: De hydraulische functies van elke
pomp kan in de fabriek worden getest. Er kan
water zijn achtergebleven. Vanuit hygiënisch
oogpunt wordt aanbevolen om de pomp te reini-
gen alvorens deze te gebruiken voor drinkwater.

- De afmetingen voor installatie en aansluiting
vindt u in § 5.2.

- Til de pomp voorzichtig omhoog met de inge-
bouwde haakringen. Gebruik zo nodig een takel
en geschikte riemen volgens de actuele richtlij-
nen voor takelwerkzaamheden.

WAARSCHUWING!  Risico van vallen!
Zorg voor een goede fixatie van de pomp, met
name bij de hoogst geplaatste pompen, waarvan
het massamiddelpunt bij hantering van de pomp
kan leiden tot risicovolle situaties.

WAARSCHUWING!  Risico van vallen!
Gebruik de ingebouwde ringen alleen als deze
niet beschadigd zijn (geen corrosie...). Vervang
deze zo nodig.

WAARSCHUWING!  Risico van vallen!
De pomp mag nooit worden opgetild aan de
motorhaken; deze zijn allleen bedoeld om de
motor mee op te tillen.

7.3 Leidingaansluiting
- Sluit de pomp alleen met de meegeleverde con-

traflenzen aan op de leidingen. 

VOORZICHTIG! 
Draai schroeven en bouten nooit verder dan
10 daNm aan.
Gebruik hiervoor geen slagschroevendraaier.

- De circulatierichting van de vloeistof wordt aan-
gegeven op het identificatieplaatje op de pomp.

- De pomp moet zo worden geïnstalleerd dat deze
niet door de leidingen wordt belast. De leidingen
moeten zo worden aangesloten dat de pomp hun
gewicht niet draagt.

- Aanbevolen wordt de afsluitkleppen te installe-
ren aan de zuig- en afvoerkant van de pomp.

- Dilatatievoegen kunnen het geluids- en trillings-
niveau van de pomp verminderen.

- Ten aanzien van de nominale diameter van de
afzuigleiding wordt een diameter aanbevolen 
van ten minste dezelfde grootte als die van de
pompaansluiting.

- Op de afvoerleiding kan een terugslagklep wor-
den geïnstalleerd om de pomp te beschermen
tegen hydrauliekschokken.

- Voor een directe aansluiting op een openbaar
waterleidingnet moet de afzuigleiding ook 
zijn voorzien van een terugslagklep en een 
beveiligingsklep.

- Voor een indirecte aansluiting via een tank moet
de afzuigleiding zijn voorzien van een zuigkorf
om eventuele onzuiverheden buiten de pomp en
de terugslagklep te houden.

7.4 Motoraansluiting voor pomp zonder eigen
motor

- Verwijder de koppelingsbeschermkappen.

OPMERKING:  Koppelingsbeschermkappen kun-
nen worden verwijderd zonder de schroeven
helemaal los hoeven te draaien.

- Installeer de motor op de pomp met schroeven
(grootte FT-lantaarnstuk –zie productnaam) of
met de pomp meegeleverde bouten, moeren en
hanteringsmiddelen (grootte FF-lantaarnstuk –
zie productnaam); controleer het vermogen en de
afmetingen van de motor in de Wilo-catalogus.

OPMERKING:  Het vermogen van de motor kan
worden aangepast aan de vloeistofeigenschap-
pen. Neem zo nodig contact op met de Wilo-
klantenservice.

- Sluit de koppelingsbeschermkappen door alle met
de pomp meegeleverde schroeven aan te halen.

7.5 Elektrische aansluitingen

WAARSCHUWING!  Gevaar van elektrische
schok
!Gevaarlijke situaties vanwege de elektrische
energie moeten worden uitgesloten. 
• Werkzaamheden in verband met de elektriciteit
mogen alleen worden uitgevoerd door een
gekwalificeerde elektricien!
• Elektrische aansluitingen mogen pas worden
gemaakt nadat de elektrische voeding is uitge-
schakeld en is beveiligd tegen onbevoegde
inschakeling.
• Voor een veilige installatie en werking is een
correcte aarding van de pomp op de aardings-
klemmen van de voeding vereist.

Nederlands
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- (Pos. a) De stroomkabel (3-fasig + massa) moet
worden geleid via de M25-kabelwartel. Niet-
gebruikte kabelwartels moeten dicht worden
gelaten met de door de fabrikant geleverde
stoppen (zie hieronder).

- (Pos. b) De sensor, het extern instelpunt en
ingangskabel [aux.]/[ext.off] moeten worden
afgeschermd en in de M12- of M16-kabelwartel
worden gestoken. De kabelwartels van de
omvormer worden met een afschermboord op de
constructie aangepast (zie hieronder).

• De elektrische eigenschappen (frequentie, span-
ning, nominale stroom) van de motoromvormer
staan vermeld op de identificatiesticker op de
pomp. Controleer of de motoromvormer overeen-
stemt met de aangesloten netvoeding.

• De elektrische beveiliging van de motor is geïnte-
greerd in de omvormer. De parameters houden
rekening met de eigenschappen van de pomp en
moeten zorgen voor bescherming van zowel de
pomp als de motor.

• Installeer een beveiliging in vóór de motoromvor-
mer indien er sprake is van impedantie tussen de
aarde en het nulpunt.

• Zorg voor een installatieautomaat (type gF) om de
lichtnetinstallatie te beschermen.

OPMERKING:  Als het nodig is om ter bescherming
van de gebruikers een aardlekschakelaar te instal-
leren, dient deze een vertragende werking te heb-
ben. Pas deze aan de hand van de op de pompi-
dentificatiesticker vermelde stroomsterkte aan.

OPMERKING:  Deze pomp is uitgerust met een fre-
quentieomvormer en wordt mogelijk niet bevei-
ligd door een aardlekschakelaar.
Frequentieomvormers kunnen de werking van
aardlekschakelaars aantasten.

Uitzondering: Selectieve universele stroomge-
voelige aardlekschakelaars zijn wel toegestaan.

• Label: RCD

• Inschakelstroom: > 30 mA.

• Gebruik stroomkabels die voldoen aan de normen.
• Netwerkbeveiliging: maximaal toelaatbaar 25 A
• Inschakeleigenschappen van de zekeringen: B

• Zodra de voeding van de omvormer is ingescha-
keld, wordt er een 2 seconden durende display-
test uitgevoerd en worden alle tekens op het
display weergegeven (afb. A5, item 6).

 1 

 2 

 3 

 4 

a)

b)
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Toewijzing aansluitklemmen
• Draai de schroeven los en verwijder de kap op de

omvormer.

OPMERKING:  De aansluitklemmen IN1, IN2, 
GND en Ext. Off voldoen aan de vereiste voor
“veilige isolatie”  (conform EN61800-5-1) 
voor de netaansluitklemmen en de SBM- en
SSM-aansluitklemmen (en andersom).

Naam Toewijzing Notities

L1, L2, L3 Spanning aansluiting lichtnet Driefasenstroom 3 ~ IEC38

PE Aardeverbinding

IN1 Sensoringang Type signaal: Spanning (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Ingangsweerstand: Ri ≥ 10 kΩ
Type signaal: stroom (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Ingangsweerstand: RB = 500 Ω
Kan worden geconfigureerd in het menu “Service” <5.3.0.0>

IN2 Ingang extern instelpunt Type signaal: Spanning (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Ingangsweerstand: Ri ≥ 10 kΩ
Type signaal: stroom (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Ingangsweerstand: RB = 500 Ω
Kan worden geconfigureerd in het menu “Service” <5.4.0.0>

GND (x2) Aardeverbindingen Voor ingangen IN1 en IN2

+ 24 V Gelijkspanning voor sensor Max. belasting: 60 mA
De spanning is bestand tegen kortsluiting

Ext. off Regelingang (AAN/UIT)
“Omzeilen Uit”
voor externe potentiaalvrije schakelaar

De pomp kan worden in- en uitgeschakeld met de exter-
ne potentiaalvrije schakelaar.
Bij systemen met een hoge schakelfrequentie
(> 20 in- of uitschakelingen per dag), moet in- en uit-
schakelen gebeuren via “ext. off”.

SBM Relais “beschikbare overbrenging” In normaal bedrijf wordt het relais geactiveerd wanneer de
pomp loopt of gereed is om te lopen.
Het relais wordt gedeactiveerd als er voor de eerste keer
een storing optreedt of doordat de netvoeding wordt
afgebroken (de pomp stopt).
De informatie wordt doorgegeven aan de regelkast, ten
aanzien van de beschikbaarheid van de pomp, ook tijdelijk.
Kan worden geconfigureerd in het menu “Service” <5.7.6.0>
Contactbelasting:
minimaal: 12 V DC, 10 mA
maximaal: 250 V AC, 1 A

SSM Relais “overbrenging storingen” Na een detectiereeks (van 1 tot 6 in volgorde van belang)
van dezelfde soort storing stopt de pomp en wordt dit
relais geactiveerd (tot aan handmatige ingreep).
Contactbelasting:
minimaal: 12 V DC, 10 mA
maximaal: 250 V AC, 1 A

PLR Aansluitklemmen van de interface
PLR

De optionele IF-module PLR moet in de multistekker in het
aansluitingsgebied van de omvormer worden gestoken.
De aansluiting is bestand tegen draaien.

LON Aansluitklemmen van de interface
LON

De optionele IF-module LON moet in de multistekker in
het aansluitingsgebied van de omvormer worden gesto-
ken.
De aansluiting is bestand tegen draaien.
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Aansluiting lichtnet Voedingsaansluitingen

Sluit de 4-aderige kabel aan op de voedingsaansluitingen
(fasen + massa).

Aansluiting van ingangen/uitgangen Ingangs-/uitgangsklemmen

• De sensor, externe instelwaarde en ingangskabel (ext.off)
moeten worden afgeschermd.

• Met de afstandsbediening kan de pomp worden in- of 
uitgeschakeld (potentiaalvrij contact). Deze functie heeft
voorrang op andere functies.

• Deze afstandsbediening kan worden verwijderd door de
aansluitklemmen (3 en 4) te shunten.

Voorbeeld: Drijfschakelaar, drukmeter voor drooglopen...

L1 L2 L3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GN
D.

..
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..
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..

Afstandsbediening
AAN/UIT

Ex
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or
 2

0m
A

/1
0V

niet gebruikt

aux ext.off MP 20mA/10 DDS

niet gebruikt

GN
D.

..

+2
4V

...

Nederlands
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Aansluiting “snelheidsregeling” Aansluiting van ingangen/uitgangen

Frequentie handmatig instellen:

Frequentie instellen met externe regelaar:

Aansluiting “constante druk”

Geregeld via een druksensor:
• 2 draden ( [20 mA/10 V] / +24 V )
• 3 draden ( [20 mA/10 V] / 0V / +24 V )
en instelpunt door de pulsgever

Geregeld via een druksensor:
• 2 draden ( [20 mA/10 V] / +24 V )
• 3 draden ( [20 mA/10 V] / 0V / +24 V )
en instelpunt door de externe instelwaarde

Aansluiting “PID-regeling”

Regeling via een sensor (temperatuur, debiet...):
• 2 draden ( [20 mA/10 V] / +24 V )
• 3 draden ( [20 mA/10 V] / 0V / +24 V )
en instelpunt door de pulsgever

Regeling via een sensor (temperatuur, debiet...):
• 2 draden ( [20 mA/10 V] / +24 V )
• 3 draden ( [20 mA/10 V] / 0V / +24 V )
en instelpunt door de externe instelwaarde

IN

Afstandsbediening

externe 
instelwaarde

IN

externe 
instelwaarde

Afstandsbediening

IN

druksensorAfstandsbediening

IN

druksensorAfstandsbediening

IN

externe 
instelwaarde

IN

druksensorAfstandsbediening

IN

druksensorAfstandsbediening

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aux ext.off MP 20mA/10 DDS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aux ext.off MP 20mA/10 DDS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aux ext.off MP 20mA/10 DDS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aux ext.off MP 20mA/10 DDS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aux ext.off MP 20mA/10 DDS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aux ext.off MP 20mA/10 DDS

Nederlands
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GEVAAR!  Levensgevaar!
Contactspanning is gevaarlijk vanwege de ontlading van
de condensatoren van de omvormer.

• Wacht vijf minuten na uitschakeling van de voedings-
spanning alvorens u de omvormer hanteert.

• Controleer of alle elektrische aansluitingen en contacten
spanningsvrij zijn.

• Controleer of de aansluitklemmen op de juiste positie zijn
geplaatst.

• Controleer of de pomp en installatie goed zijn geaard.

Raadpleeg wet- en regelgeving

IN1 : Ingangssignaal in modus “Contante druk” en “PID-regeling”

100%

Sensorsignaal 4-20 mA

0 2 4 20Ingangsstroom (mA)

Waarde

in percentage 
van het meetbereik

van de sensor

Tussen 0 en 2 mA, kabel wordt
als defect beschouwd

Veiligheidsgebied

100%

Sensorsignaal 0-10 V

0 10Ingangsspanning (V)

Waarde

in percentage 
van het meetbereik

van de sensor

100%

Sensorsignaal 0-20 mA

0 220Ingangsstroom (mA)

Waarde

in percentage
van het meetbereik

van de sensor

100%

Sensorsignaal 2-10 V

0 10Ingangsspanning (V)

Waarde

in percentage 
van het meetbereik

van de sensor
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100%

Instelwaarde 4-20 mA

0 2 4 20Ingangsstroom (mA)

Instelwaarde

in percentage van
het meetbereik van

de sensor

Gebied waar omvormer stopt

Veiligheidsgebied

100%

Instelwaarde 0-10 V

0 1 2 10Ingangsspanning (V)

Instelwaarde

in percentage van
het meetbereik van

de sensor

Gebied waar omvormer stopt

Veiligheidsgebied

IN2 : Ingang van de externe instelwaarderegeling in modus “Constante druk” en “PID-regeling”

IN2 : Ingang van externe frequentieregeling in modus “Snelheidsregeling”

100%

~30%

~30%

Extern signaal 0-20 mA

0 2 4

6 10

20Ingangsstroom (mA)

Frequentie
omvormer

Gebied waar omvormer stopt

Veiligheidsgebied

100%

Extern signaal 4-20 mA

0 20Ingangsstroom (mA)

Frequentie
omvormer

Gebied waar omvormer stopt

Veiligheidsgebied

~30%

3 5

100%

Extern signaal 2-10 V

0 10Ingangsspanning (V)

Frequentie
omvormer

Gebied waar omvormer stopt

Veiligheidsgebied

100%

~30%

Extern signaal 0-10 V

0 1 2 10Ingangsspanning (V)

Frequentie
omvormer

Gebied waar omvormer stopt

Veiligheidsgebied
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WAARSCHUWING!  Risico van brandletsel!
Als de verpompte vloeistof heet is en onder hoge
druk staat kan de stroom die uit de ontluchtings-
schroef ontsnapt brandwonden of ander letsel
veroorzaken.

- Open de veiligheidsklep aan de afvoerzijde 
volledig (3).

- Sluit de afvoer-/voorvulplug (5a).

8.2 Opstarten

VOORZICHTIG!  Risico van beschadiging van 
de pomp! 
De pomp mag bij een debiet van nul (gesloten
afvoerklep) niet langer dan tien minuten lopen.

WAARSCHUWING!  Risico van letsel!
Als de pomp loopt moeten de koppelingsbe-
schermkappen op hun plaats zitten en met alle
schroeven zijn vastgedraaid.

WAARSCHUWING!  Let op! Hoog geluidsniveau
De krachtigste pompen kunnen een zeer hoog
geluid produceren. Daarom moeten gehoorbe-
schermers worden gedragen als men zich langere
tijd in de buurt van de pomp ophoudt.

WAARSCHUWING! 
De installatie moet zo worden ontworpen dat
niemand gewond kan raken in het geval van
vloeistoflekkage (storing van de mechanische
afdichting...).

8. Opstarten

8.1 Het systeem vullen - Ontluchting

VOORZICHTIG!  Risico van beschadiging van 
de pomp! 
Laat de pomp nooit zonder vloeistof lopen.
De installatie moet worden gevuld voordat de
pomp wordt opgestart.

8.1.1 Ontluchtingsprocedure – Tijdens het pompen
moet er voldoende toevoerdruk zijn (afb. 3)

- Sluit de twee veiligheidskleppen (2, 3).
- Schroef de ontluchtingsschroef los van de 

vulplug (6a).
- Open voorzichtige de veiligheidsklep aan de

afzuigkant (2).
- Draai de ontluchtingsschroef opnieuw vast als er

lucht ontsnapt bij de ontluchtingsschroef en de
verpompte vloeistof stroomt (6a).

WAARSCHUWING! 
Als de verpompte vloeistof heet is en onder hoge
druk staat kan de stroom die uit de ontluchtings-
schroef ontsnapt brandwonden of ander letsel
veroorzaken.

- Open de veiligheidsklep aan de afzuigzijde 
volledig (2).

- Start de pomp en controleer of de circulatierich-
ting overeenkomt met die op het pompplaatje.

VOORZICHTIG!  Risico van beschadiging van 
de pomp!
Een verkeerde richting of rotatie tast de werking
van de pomp aan en kan leiden tot beschadiging
van de koppelingen.

- Open de veiligheidsklep aan de afvoerzijde 
volledig (3).

8.1.2 Ontluchtingsprocedure – Pomp in afzuigmodus 
(afb. 2) 

- Sluit de veiligheidsklep aan de afvoerzijde (3).
Open de veiligheidsklep aan de afzuigzijde (2).

- Verwijder de vulplug (6b). 
- Open de afvoer-/voorvulplug niet helemaal (5b).
- Vul de pomp en afzuigleiding met water. 
- Zorg dat er zich geen lucht in de pomp en in de

afzuigleiding bevindt; opnieuw vullen totdat alle
lucht is verwijderd.

- Sluit de vulplug met de ontluchtingsschroef (6b).
- Start de pomp en controleer of de circulatierich-

ting overeenkomt met die op het pompplaatje.

VOORZICHTIG!  Risico van beschadiging van de
pomp!
Een verkeerde richting of rotatie tast de werking
van de pomp aan en kan leiden tot beschadiging
van de koppelingen.

- Open de veiligheidsklep aan de afvoerzijde
enigszins (3).

- Schroef de ontluchtingsschroef van de vulplug
om te ontluchten (6a).

- Draai de ontluchtingsschroef opnieuw vast als er
lucht bij de ontluchtingsschroef ontsnapt en de
pompvloeistof stroomt.
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8.3.3 Beschrijving van de standaardsymbolen

8.3.4 Display

Pagina displaystatus
• De statuspagina is de standaardweergave op het

display.
Het op dat moment ingesteld instelpunt wordt
weergegeven.
De basisinstellingen worden met symbolen
weergegeven.

Voorbeeld van displaystatuspagina

OPMERKING: Voor alle menu’s geldt dat als de
pulsgever niet binnen 30 minuten wordt geacti-
veerd, het display terugkeert naar de statuspagi-
na en wordt de wijziging niet opgeslagen.

Navigatie-elementen
• Via de menustructuur kunnen die functies van de

omvormer worden opgeroepen. Aan elk menu en
submenu is een nummer toegewezen.

• Door de omvormer te roteren kan men door een
menuniveau bladeren (voorbeeld 4000->5000).

• Als een element (waarde, menunummer, symbool
of pictogram) knippert kan een nieuwe waarde,
nieuw menu of een nieuwe functie worden 
geselecteerd.

8.3 Bediening met frequentieomvormer

8.3.1 Bedieningsorganen
De omvormer wordt bediend met de volgende
bedieningsorganen:

Pulsgever (afb. A5, item 5)

• Nieuwe parameters kunnen eenvoudig worden
geselecteerd door te draaien, “+” rechts en
“-” links.

• De nieuwe instelling wordt gevalideerd met een
korte puls op de pulsgever.

Schakelaars

• Deze omvormer is voorzien van een blok met
twee schakelaars die elk 2 standen hebben
(afb. A1, item 1): 

• Met schakelaar 1 kan de modus “BEDRIJF” [scha-
kelaar 1->UIT] in de modus “SERVICE” worden
gewijzigd [schakelaar 1->AAN] en andersom. Met
de stand “BEDRIJF” kan de geselecteerde modus
worden ingeschakeld en wordt toegang tot para-
meterinvoer geblokkeerd (normaal bedrijf). In de
stand “SERVICE” kunnen de parameters voor de
verschillende bedrijfsmodi worden ingevoerd. 

• Met schakelaar 2 kan de “toegangsvergrende-
ling” worden geactiveerd of gedeactiveerd, zie
hoofdstuk 8.5.3.

• Schakelaar 3 wordt niet gebruikt.
• Schakelaar 4 wordt niet gebruikt.

8.3.2  Displaystructuur (afb. A5, item 6)

Pos. Beschrijving

1 Menunummer

2 Waardeweergave

3 Weergave eenheden

4 Standaardsymbolen

5 Weergave pictogram

Symbool Beschrijving

Werkt in modus “Snelheidsregeling”.

Werkt in modus “Constante druk” 
of “PID-regeling”.

Ingang IN2 geactiveerd 
(extern instelpunt).

Toegang geblokkeerd.
Als dit symbool verschijnt kunnen 
de huidige instellingen of metingen
niet worden gewijzigd. De weerge-
geven informatie is alleen-lezen.

BMS (Building Management System)
PLR of LON is actief.

Pomp loopt.

Pomp stopt.

2

1 2

ON

3 4
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8.3.5 Menubeschrijving

Lijst (afb. A7)

<1.0.0.0>

• Draai de omvormer om het instelpunt aan te
passen. Het display geeft <1.0.0.0> weer en het
instelpunt begint te knipperen. Met de nieuwe
rotatie (of een nieuwe actie met de pijlen) kan de
waarde worden verhoogd of verlaagd.

• Geef om de wijziging te bevestiging een impuls
aan de pulsgever en het display keert terug naar
de statuspagina.

<2.0.0.0>

• De bedrijfsmodi zijn “Snelheidsregeling”,
“Constante druk” en “PID-regeling”.

<3.0.0.0>

<4.0.0.0>

• Het menu “Information” (informatie) geeft gege-
vens over metingen, het apparaat en werking
weer, zie afb. A8.

<5.0.0.0>

• Het menu “Service” geeft toegang tot de para-
meterinstelling van de omvormer.

<6.0.0.0>

• Als er zich een storing voordoet, verschijnt de
storingenpagina.
De letter “E” verschijnt gevolgd door een driecij-
ferige code (hoofdstuk 10).

<7.0.0.0>

• De “Access lock” (toegangsvergrendeling) is
beschikbaar als schakelaar 2 in de stand AAN staat.

VOORZICHTIG!  Materiële schade!
Een onjuiste instelling kan leiden tot een
gestoorde werking van de pomp, die op haar
beurt kan leiden tot materiële schade aan de
pomp of installatie.

• De instellingen in de modus “SERVICE” mogen
alleen worden ingevoerd tijdens de ingebruikna-
me en alleen door een gekwalificeerde technicus.

Symbool Beschrijving

Als de pijl verschijnt:
• Een impuls op de pulsgever 
geeft toegang tot het submenu
(voorbeeld 4000->4100).

Als de pijl “terug” verschijnt:
• Een impuls op de pulsgever geeft
toegang tot het hogere menu
(voorbeeld 4150->4100).

Positie Schakelaar 1 Beschrijving

BEDRIJF UIT Afstelling van het instel-
punt, mogelijk voor beide
gevallen.SERVICE AAN

Positie Schakelaar 1 Beschrijving

BEDRIJF UIT
Instelling AAN/UIT van 
de pomp.

SERVICE AAN

Positie Schakelaar 1 Beschrijving

BEDRIJF UIT
Alleen-lezen voor
bedrijfsmodi.

SERVICE AAN
Instelling voor b
edrijfsmodi.

Positie Schakelaar 1 Beschrijving

BEDRIJF UIT
Alleen-lezen voor het
menu “Informatie”.

SERVICE AAN

Positie Schakelaar 1 Beschrijving

BEDRIJF UIT
Alleen-lezen voor het
menu “Service”.

SERVICE AAN
Instelling voor het 
menu “Service”.

Positie Schakelaar 1 Beschrijving

BEDRIJF UIT
Weergave van de 
storingenpagina.

SERVICE AAN

Positie Schakelaar 1 Beschrijving

BEDRIJF UIT
Weergave van symbool
“Toegangsvergrendeling”.

SERVICE AAN
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Afb. A7

Navigate van basismenu’s in normaal bedrijf
(Schakelaar1 = UIT in positie “BEDRIJF”)

Instelpunt

Type regeling

Informatie

Service

bevestiging storingen

Pomp

Verschijnt wanneer een
storing wordt geactiveerd
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Afb. A8

Navigatie van menu <4.0.0.0> « Informatie »Navigatie van menu <4.0.0.0> “Informatie”

Informatie

Voeding

Bedrijfsgegevens

Feitelijke omstandigheden

Apparaatgegevens

Bedrijfsuren

Verbruik

Inschakelteller

SSM-relais

Pompnaam

Softwareversie
gebruikersregelaar
Softwareversie
motorregelaar

SBM-relais

ext. uit

Feitelijke waarden

Druk
of %

Niet weergegeven wanneer 
snelheidsregeling actief is

Zie hoofdstuk 11 - Menu <5.6.7.0>
Standaard “Beschikbare overbrenging”
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Invoering van parameters in menu <2.0.0.0> en <5.0.0.0>

In de modus “SERVICE” kunnen de menuparameters <2.0.0.0> en <5.0.0.0> worden gewijzigd.

Er zijn twee instelmodi:
• De “Eenvoudige modus“: snelle modus voor toegang tot de 3 bedrijfsmodi.
• De “Expertmodus“: modus voor toegang tot alle parameters.

• Zet schakelaar 1 in de stand AAN (afb. A1, rep. 1).
• De modus “SERVICE” wordt geactiveerd. 

Dit symbool knippert op de statuspagina van het display(afb. A9).

ON

1

S

Eenvoudige modus 
• Druk de pulsgever 2 seconden lang in. Het symbool “Eenvoudige modus” verschijnt (afb. A9)
• Druk op de pulsgever om deze keuze te valideren. Het display gaat naar menu <2.0.0.0>.

In de “Eenvoudige modus” kan de instelling van de 3 bedrijfsmodi snel worden gewijzigd (afb. A10)
• “Snelheidsregeling”
• “Constante druk”
• “PID-regeling”
• Zet schakelaar 1 in de stand UIT nadat de instelling is gewijzigd  (afb. A1, item 1).

Expertmodus 
• Druk de pulsgever 2 seconden lang in. Ga naar de expertmodus. Het symbool “Expertmodus” 

verschijnt (afb. 14).
• Druk op de pulsgever om deze keuze te valideren. Het display gaat naar menu <2.0.0.0>.

Selecteer in menu <2.0.0.0> eerst de bedrijfsmodus.
• “Snelheidsregeling”
• “Constante druk”
• “PID-regeling”

Vervolgens geeft de expertmodus in menu <5.0.0.0> toegang tot alle omvormerparameters (afb. A11).
• Zet schakelaar 1 in de stand UIT nadat de instelling is gewijzigd  (afb. A1, item 1).

Afb. A9

1 2

ON

3 4

1 2

ON

3 4

Modus EENVOUDIG 

Expertmodus 

Type regeling
Modus EENVOUDIG

Type regeling
Expertmodus

Pomp

Informatie

Service

Instelpunt

SERVICE

BEDRIJF
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Afb. A10

EENVOUDIG 
MENU 

Ingang extern instelpunt - IN2
Selectie signaaltype

Ingang extern instelpunt - IN2
Selectie signaaltype

Snelheidsregeling
Met intern instelpunt

Ingang extern instelpunt - IN2
gedeactiveerd - Selectie UIT

Ingang extern instelpunt - IN2
geactiveerd - Selectie AAN

Met extern instelpunt

Met intern instelpunt

Met extern instelpunt

Met intern instelpunt

Met extern instelpunt

Constante druk

PID regeling 

Sensoringang - IN1
Selectie druksensor

Sensoringang - IN1
Selectie signaaltype

Sensoringang - IN1
Selectie signaaltype

Ingang extern instelpunt - IN2
gedeactiveerd - Selectie UIT

Ingang extern instelpunt - IN2
gedeactiveerd - Selectie UIT

Ingang extern instelpunt - IN2
geactiveerd - Selectie AAN

Ingang extern instelpunt - IN2
Selectie signaaltype

parameterinstelling PID
Selectiewaarde “P” (0.0-300.0)

parameterinstelling PID
Selectiewaarde “I” (10ms-300s)

parameterinstelling PID
Selectiewaarde “D” (0ms-300s)

parameterinstelling PID
Selectiewaarde “P” (0.0-300.0)

parameterinstelling PID
Selectiewaarde “I” (10ms-300s)

parameterinstelling PID
Selectiewaarde “D” (0ms-300s)

Ingang extern instelpunt - IN2
geactiveerd - Selectie AAN
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Afb. A11

EXPERT 
MENU 

Service

BMS - Building Management System

IN1 - “Sensoringang”

IN2 - Ingang extern instelpunt

PID - parameters

Overige instellingen

Alleen weergegeven wanneer
“BMS” actief is.

Zie instructies bij dit product

Niet weergegeven wanneer snel-
heidsregeling actief is

Niet weergegeven wanneer “IN2” is
uitgeschakeld

Niet weergegeven wanneer “PID-
regeling” actief is

Alleen weergegeven wanneer
“PID-regeling” actief is

Alleen weergegeven wanneer
“Constante druk” actief is.

Sensorbereik
6/ 10 / 16 / 25 bar

Selectie signaaltype
0-10 V / 2-10 V / 0-20 mA / 4-20 mA

Selectie
AAN/UIT

Selectie
parameters “P” (-300 - +300)

Selectie 
selectiewaarde “I” (10 ms-300 s)

Selectie
selectiewaarde “D” (0ms-300s)

vertragingstijd nuldebiet
(0-180s)

Selectie verminderde frequentie
(AAN/UIT)

Selectie SBM-relais

Fabrieksinstellingen
(AAN/UIT)

Selectie signaaltype
0-10 V / 2-10 V / 0-20 mA / 4-20 mA
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Toegangsvergrendeling
Met de “toegangsvergrendeling” kunnen de
instellingen voor de pomp worden vergrendeld.

Ga als volgt te werk om deze te activeren of te
deactiveren:

• Zet schakelaar 2 in de stand AAN (afb. A1, item 1).
Menu <7.0.0.0> wordt opgeroepen.

• Draai de pulsgever om de vergrendeling te acti-
veren of te deactiveren. De actuele status van de
vergrendeling wordt weergegeven met de vol-
gende symbolen: 

Vergrendeling actief: De parameters
zijn vergrendeld; menu’s kunnen
alleen worden weergegeven.

Vergrendeling inactief: De parameters
kunnen worden gewijzigd; in de
menu’s kunnen instellingen worden
gewijzigd.

• Zet schakelaar 2 terug in de stand UIT
(afb. 4, item S). Het display keert terug 
naar de statuspagina.

8.3.6 Configuraties

OPMERKING:  Als de pomp afzonderlijk wordt
geleverd en niet is ingebouwd in een door ons
gemonteerd systeem, is de standaardconfigura-
tie “Snelheidsregeling”.

Modus “Snelheidsregeling” (afb. 1, 2)
Handmatige of externe instelling van de 
frequentie.

• Voor het opstarten wordt aanbevolen om het
toerental van de motor in te stellen op 2400
tpm.

Modus “Constante druk”  (afb. A2, A3, A9)
Regeling met een druksensor en instelpunt
(intern of extern).

• Door een druksensor (met tank; sensorset als
accessoireset geleverd) toe te voegen kan de
pompdruk worden geregeld (zonder water in de
tank, zorg voor een druk in de tank van 0,3 bar
minder dan de drukregeling van de pomp).

• De nauwkeurigheid van de sensor moet  ≤ 1%
zijn en wordt gebruikt tussen 30% en 100% van
het meetbereik. De tank moet een nuttig volume
van ten minste 8 l hebben.

• Voor het opstarten wordt aanbevolen een 
drukwaarde in te stellen die 60% is van de 
maximale druk.

Modus “PID-regeling”
Regeling met een sensor (temperatuur, debiet...)
via PID-regeling en instelpunt (intern of extern).

9. Onderhoud

Alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden
dienen te worden uitgevoerd door een bevoeg-
de vertegenwoordiger!

WAARSCHUWING!  Gevaar van elektrische
schok!
Gevaarlijke situaties vanwege de elektrische
energie moeten worden uitgesloten. 
Werkzaamheden met betrekking tot de elektrici-
teit mogen pas worden gemaakt nadat de elek-
trische voeding is uitgeschakeld en is beveiligd
tegen onbevoegde inschakeling.

WAARSCHUWING!  Risico van brandwonden!
Bij een hoge watertemperatuur en een hoge sys-
teemdruk moeten de afsluitkleppen vóór en na
de pomp worden gesloten. 
Laat de pomp eerst afkoelen.

- Deze pompen zijn onderhoudsvrij. 
- Zo nodig kan bij sommige modellen dankzij de

vorm van een patroonafdichting de mechanische
afdichting eenvoudig worden vervangen. Voeg
de afstelwig in de behuizing (afb. 6) in zodra de
mechanische afdichtpositie is ingesteld.

- Voor pompen die zijn uitgerust met één smeer-
middeltoevoer (afb. 7, item 1) moeten de inter-
vallen voor smering, die staan vermeld op de 
sticker op het lantaarnstuk (item 2) worden 
aangehouden.

- Houd de pomp altijd volledig schoon. 
- Water dat is achtergebleven in pompen die tij-

dens vorstperioden niet worden gebruikt moet
worden afgevoerd: Sluit de veiligheidskleppen en
open de afvoer-/voorvulplug en de ontluchtings-
schroef volledig.

GEVAAR!  Levensgevaar!
De rotor binnen in de motor is onderworpen aan
een permanent magnetisch veld en vormt een
ernstig risico voor personen met een pacemaker.
Het negeren van deze waarschuwing kan leiden
tot ernstig of zelfs dodelijk letsel.

• De motor niet openen!
• Laat het monteren en demonteren van de rotor

voor reparatiedoeleinden uitsluitend over aan de
aftersalesservice!
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10. Storingen, oorzaken en oplossingen

WAARSCHUWING!  Gevaar van elektrische schok!
Gevaarlijke situaties vanwege de elektrische
energie moeten worden uitgesloten. 
Werkzaamheden met betrekking tot de elektrici-
teit mogen pas worden gemaakt nadat de elek-
trische voeding is uitgeschakeld en is beveiligd
tegen onbevoegde inschakeling.

WAARSCHUWING!  Risico van brandwonden!
Bij een hoge watertemperatuur en een hoge sys-
teemdruk moeten de afsluitkleppen vóór en na
de pomp worden gesloten. 
Laat de pomp eerst afkoelen.

Neem contact op met de 
Wilo-klantenservice als de 
storing niet kan worden verholpen.

Standaardinstellingen Mogelijke oorzaken Correctie

Pomp werkt niet Geen stroom Controleer de zekeringen, de bedrading
en de stekkers

De stroom is uitgeschakeld doordat de
thermistor is geactiveerd

Neem elke oorzaak voor een overbelaste
motor weg

De pomp loopt wel maar levert te weinig Foute draairichting Controleer de draairichting van de motor
en corrigeer deze zo nodig

Bepaalde onderdelen van de pomp 
worden door vreemde voorwerpen
geblokkeerd

Controleer en reinig de leiding

Lucht in afzuigleiding Zorg dat de afzuigleiding luchtdicht is

Afzuigleiding te nauw Plaats een afzuigleiding met een grotere
diameter

De klep staat niet ver genoeg open Open de klep ver genoeg

De pomp levert ongelijkmatig Lucht in de pomp Laat de lucht uit de pomp ontsnappen;
controleer of de afzuigleiding luchtdicht
is. Start zo nodig de pomp 20 - 30 sec op
–open de ontluchtingsschroef om lucht
af te laten –sluit de ontluchtingsschroef
en herhaal dit net zolang totdat er geen
lucht meer uit de pomp komt

In de modus “Constante druk” is de
druksensor niet toereikend

Plaats een sensor met een geschikte
drukschaal en nauwkeurigheid

De pomp trilt of produceert veel geluid Er bevinden zich vreemde voorwerpen in
de pomp

Verwijder de vreemde voorwerpen

De pomp is niet goed aan de grond
bevestigd

Haal de schroeven aan

Lager beschadigd Neem contact op met de 
Wilo-klantenservice.

Motor raakt oververhit. Beveiliging wordt
geactiveerd

Een fase heeft een open kringloop Controleer de zekeringen, de bedrading
en de stekkers

Omgevingstemperatuur is te hoog Zorg voor afkoeling

De mechanische afdichting lekt Mechanische afdichting is beschadigd Vervang de mechanische afdichting

In de modus “Consante druk” stopt de
pomp niet bij een debiet van nul

De terugslagklep zit niet dicht Klep reinigen of vervangen

De terugslagklep is niet toereikend Vervang deze door een toereikende
terugslagklep

De tank heeft een lage capaciteit van-
wege de installatie

Vervang de tank of breid de installatie uit
met nog een tank
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Storingen mogen alleen worden verholpen door
gekwalificeerd personeel!
Neem de veiligheidsaanwijzingen beschreven in
hoofdstuk 9, Onderhoud, in acht.
Neem contact op met een technicus van de
aftersalesservice of het kantoor van de verte-
genwoordiger als de bedrijfsstoring niet kan
worden verholpen.

Relais
De omvormer is voorzien van 2 uitgangsrelais
voor aansluiting op een centrale regeling.
voorbeeld: regelkast, regeling van de pompen.

SBM-relais: 
Dit relais kan worden geconfigureerd in het menu
“Service” < 5.7.6.0 > in 3 bedrijfsstatussen.

Status: 1
Relais “Beschikbare overbrenging” (normale
bedrijfsmodus voor dit type pomp).
Het relais wordt geactiveerd wanneer de pomp
loopt of gereed is om te lopen.
Het relais wordt gedeactiveerd als er voor de
eerste keer een storing optreedt of doordat de
netvoeding wordt afgebroken (de pomp stopt).
De informatie wordt doorgegeven aan de regel-
kast, ten aanzien van de beschikbaarheid van de
pomp, ook tijdelijk.

Status: 2
Relais “Voer overbrenging uit”
Het relais wordt geactiveerd wanneer de pomp
loopt.

Status: 3
Relais “Overbrenging inschakelen”
Het relais wordt geactiveerd wanneer de pomp
op het netwerk is aangesloten.

SSM-relais: 
Relais “Storingen overbrenging”.
Na een detectiereeks (van 1 tot 6 in volgorde van
belang) van dezelfde soort storing stopt de
pomp en wordt dit relais geactiveerd (tot aan
handmatige ingreep).

Voorbeeld: 6 storingen met een variabele tijdsli-
miet binnen 24 uur.

Status van SBM-relais is “Beschikbare 
overbrenging”.

24H00 slipt

Storingen

Actief
relais

SBM

Inactief
relais

Actief
relais

SSM

Inactief
relais

1 2 3 4 5 6
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10.1 Storingentabel

Alle hieronder vermelde incidenten veroorzaken het volgende:
• deactivatie van het SBM-relais (als de parameters hiervoor worden ingesteld in de modus “beschikbare overbrenging”).
• activatie van het SSM-relais “storing overbrenging” als zich binnen 24 uur het maximale aantal van één type sto-

ring voordoet.
• er gaat een rood ledlampje branden.

Nummer
storing

Responstijd
voor 

foutsig-
nalering

Tijdsverloop
voordat de
storing na

signalering in
aanmerking

wordt 
genomen

Wachttijd voor 
automatisch 

opnieuw opstarten

Max
aantal
storin-
gen in
24 uur

Storingen
Mogelijke oorzaken Correctie Wachttijd

tot reset

E001 60s onmiddellijk 60s 6
De pomp is overbelast, defect. Dichtheid en/of viscositeit van de

verpompte vloeistof is te hoog.
300s

De pomp is verstopt met 
deeltjes.

Demonteer de pomp en vervang of
reinig de defecte onderdelen.

E004
(E032 ~5s 300s Onmiddellijk bij ver-

holpen defect 6 De omvormervoeding ontvangt
te weinig spanning.

Controleer de aansluitklemmen van
de omvormer:
• storing indien lichtnet < 330 V

0s

E005
(E033) ~5s 300s Onmiddellijk bij ver-

holpen defect 6 De omvormervoeding ontvangt
te veel spanning.

Controleer de aansluitklemmen van
de omvormer:
• storing indien lichtnet < 480 V

0s

E006 ~5s 300s Onmiddellijk bij ver-
holpen defect 6 Er ontbreekt een voedingsfase. Controleer de voeding. 0s

E007 onmiddellijk onmiddellijk Onmiddellijk bij ver-
holpen defect

geen
begren-

zing

De omvormer loopt als een
aggregaat. Dit is een waarschu-
wing, zonder dat de pomp
wordt gestopt.

De pomp beweegt heen en weer.
Controleer of de terugslagklep goed
dicht zit.

0s

E009 onmiddellijk onmiddellijk Onmiddellijk bij ver-
holpen defect

geen
begren-

zing

De omvormer loopt als een
aggregaat. Pomp UIT.

De pomp beweegt heen en weer.
Controleer of de terugslagklep goed
dicht zit.

0s

E010 ~5s onmiddellijk geen herstart 1 De pomp is vergrendeld

Demonteer de pomp, reinig deze en
vervang de defecte onderdelen. Er
kan sprake zijn van een mechanisch
defect van de motor (lagers).

60s

E011 15s onmiddellijk 60s 6 Pomp is niet meer gevuld of
loopt droog.

Vul de pomp opnieuw
(zie hoofdstuk 8.3).
Controleer of de terugslagklep goed
dicht zit.

300s

E020 ~5s onmiddellijk 300s 6

De motor wordt heet. Reinig de koelribben van de motor.

300sOmgevingstemperatuur is
hoger dan +40 °C.

De motor moet kunnen lopen bij een
omgevingstemperatuur die boven 
40 °C ligt.

E023 onmiddellijk onmiddellijk 60s 6 De motor is kortgesloten. Demonteer de motoromvormer van
de pomp, controleer of vervang 60s

E025 onmiddellijk onmiddellijk geen herstart 1 Ontbrekende fase van de
motor.

Controleer de aansluiting tussen
motor en omvormer. 60s

E026 ~5s onmiddellijk 300s 6
De warmtesensor van de
motorr is defect of is niet goed
aangesloten.

Demonteer de motoromvormer van
de pomp, controleer of vervang
deze.

300s

E030
E031 ~5s onmiddellijk 300s 6

De omvormer wordt heet.
Reinig de koelribben aande achter-
kant en onder de omvormer en reinig
ook het ventilatordeksel.

300s
Omgevingstemperatuur is
hoger dan +40 °C.

De omvormer moet kunnen lopen bij
een omgevingstemperatuur die
boven 40 °C ligt.

E042 ~5s onmiddellijk geen herstart 1 Er zit een breuk in de kabel van
de sensor (4-20 mA).

Controleer op correcte voeding en
controleer de kabelaansluiting van
de sensor.

60s

E050 60s onmiddellijk Onmiddellijk bij ver-
holpen defect

geen
begren-

zing

Wachttijd BMS-communicatie
verstreken. Controleer de aansluiting. 300s

E070 onmiddellijk onmiddellijk geen herstart 1 Interne communicatie-
fout.

Neem contact op met de 
aftersalestechnicus 60s

E071 onmiddellijk onmiddellijk geen herstart 1 EEPROM-fout. Neem contact op met de aftersales-
technicus 60s

E072
E073 onmiddellijk onmiddellijk geen herstart 1 Probleem binnen in de 

omvormer.
Neem contact op met de aftersales-
technicus 60s

E075 onmiddellijk onmiddellijk geen herstart 1 Defect instroom stroomrelais. Neem contact op met de aftersales-
technicus 60s

E076 onmiddellijk onmiddellijk geen herstart 1 Stroomsensor defect. Neem contact op met de aftersales-
technicus 60s

E077 onmiddellijk onmiddellijk geen herstart 1 Defect 24 V Neem contact op met de aftersales-
technicus 60s

E099 onmiddellijk onmiddellijk geen herstart 1 Onbekend pomptype. Neem contact op met de aftersales-
technicus

Voeding
uit/aan
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10.2 Storingen bevestigen

VOORZICHTIG! Materiële schade!
Bevestig een storing niet voordat deze is 
verholpen.

• Alleen gekwalificeerde technici mogen een sto-
ring verhelpen.

• Neem in geval van twijfel contact op met de
fabrikant.

• Als er zich een storing voordoet wordt niet 
de statuspagina maar de storingenpagina 
weergegeven.

Ga als volgt te werk om een storing te 
bevestigen.

• Druk op de pulsgever.

Op het display verschijnt:

• het menunummer <6.0.0.0> .

• het nummer van de storing en het maximale aan-
tal dat de betreffende storing in de afgelopen 24
uur is opgetreden (voorbeeld: 1/6).

• De resterende tijd in seconden voor automatische
reset van de storing.

• Wacht op de automatische reset.

In het systeem loopt een tijdklok. De resterende
tijd (in seconden) wordt net zolang weergegeven
totdat de storing automatisch is bevestigd.

• Als het maximale aantal storingen is bereikt en
de laatste tijdklok is verlopen, druk dan op de
pulsgever om te bevestigen.

Het systeem keert terug naar de statuspagina.

OPMERKING:  Als er een periode is voordat de
storing wordt overwogen nadat deze is gesignal-
eerd (voorbeeld: 300 sec), moet de storing altijd
handmatig worden bevestigd.
De timer voor automatische reset is inactief en
“—-” wordt weergegeven.

Voorbeeld van
storingenpagina.

Voorbeeld van
statuspagina

E110 onmiddellijk onmiddellijk Onmiddellijk bij 
verholpen defect

geen
begren-

zing
Verlies van synchronisatie De pomp start automatisch 

opnieuw op 0s

E111 ~5s 300s Onmiddellijk bij ver-
holpen defect 6

De motorstroom overschrijdt
de maximale uitgangsstroom
van de omvormer.

Dichtheid en/of viscositeit van de
verpompte vloeistof is te hoog.
Controleer of de pomp eventueel 
verstopt zit

0s

E112 onmiddellijk onmiddellijk Onmiddellijk bij ver-
holpen defect

geen
begren-

zing

Het toerental van de motor is
hoger dan 120% van het maxi-
male toerental

De pomp keert terug naar normaal
toerental. 0s

E119 onmiddellijk onmiddellijk Onmiddellijk bij ver-
holpen defect

geen
begren-

zing

De pomp heeft tevergeefs
geprobeerd om te starten 
terwijl de pomp heen en weer
beweegt

Controleer of de terugslagklep goed
dicht zit. 0s
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11. Reserveonderdelen

Reserveonderdelen kunnen worden besteld via
plaatselijke geautoriseerde technici en/of de
aftersalesservice van Wilo
Om vragen en verkeerde bestellingen te vermij-
den moeten bij de bestelling alle gegevens op
het naamplaatje worden vermeld

VOORZICHTIG!  Gevaar van materiële schade!
Een probleemloze werking van de pomp kan
alleen worden gegarandeerd als originele reser-
veonderdelen worden gebruikt.

• Gebruik alleen originele reserveonderdelen 
van Wilo.

Onderworpen aan technische wijzigingen!
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Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG  
Energy-related products 
Produits liés à l’énergie 
Dieses entspricht den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung 547/2012 für Wasserpumpen.
This applies according to eco-design requirements of the regulation 547/2012 for water pumps. 
Qui s’applique suivant les exigences d’éco-conception du règlement 547/2012 pour les pompes à eau.

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

angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809+A1, EN ISO 12100,
as well as following relevant harmonized standards:: EN 61800-5-1,  EN 60034-1,
ainsi qu’aux normes européennes harmonisées suivantes: EN 60204-1, EN 61800-3+A1:2012
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44263 Dortmund 
Germany 

Document: 2117776.2 
CE-AS-Sh. Nr. 4164296 



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

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

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

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

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

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

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía

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

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

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

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

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

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

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

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

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

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

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

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

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção 
ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE  

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

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

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

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

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

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

normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

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

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

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

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

A kisfeszültség  irányelv védelmi el írásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. 
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet ség irányelv: 2004/108/EK
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter Energiával kapcsolatos termékekr l szóló irányelv: 2009/125/EK
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori, 
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia.

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

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

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

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

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

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

CS PL RU
Prohlášení o shod  ES Deklaracja Zgodno ci WE     
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím 
p íslušným ustanovením:

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

  ,        
   :

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

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

  ,      
,    I,  1.5.1    

 2006/42/ G.
Sm rnice o elektromagnetické kompatibilit  2004/108/ES dyrektyw  dot. kompatybilno ci elektromagnetycznej 2004/108/WE   2004/108/EG 
Sm rnice pro výrobky spojené se spot ebou energie 2009/125/ES Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwi zanych z energi  2009/125/WE.   ,    2009/125/

Použité 50Hz t ífázové induk ní motory, s klecovým rotorem, jednostup ové – vyhovují 
požadavk m na ekodesign dle na ízení 640/2009.

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

   50  –  , 
,  –     

Vyhovuje požadavk m na ekodesign dle na ízení 547/2012 pro vodní erpadla. Spe niaj  wymogi rozporz dzenia 547/2012 dotycz cego ekoprojektu dla pomp wodnych.      547/2012   
.

použité harmoniza ní normy, zejména: viz p edchozí strana stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci: patrz poprzednia strona     ,   : .  p y, j p y y , g p p p ,

EL TR RO
    CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara ie de conformitate

     ’       
  :

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

 E     2006/42/E AB-Makina Standartları 2006/42/EG Directiva CE pentru ma ini 2006/42/EG
           

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

Sunt respectate obiectivele de protec ie din directiva privind joasa tensiune conform 
Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind ma inile 2006/42/CE.

  E -2004/108/E Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic  – directiva 2004/108/EG
        2009/125/E Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına ili kin yönetmelik 2009/125/AT Directiv  privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

    50 Hz – ,  
,  –       

 640/2009.

Kullanılan 50 Hz indüksiyon elektromotorları – trifaze akım, sincap kafes motor, tek 
kademeli – 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarımla ilgili gerekliliklere uygundur.

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

        547/2012  
.

Su pompaları ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarıma ili kin gerekliliklere 
uygun.

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

  , :   kısmen kullanılan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedent

ET LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst bas deklar cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele: Ar šo m s apliecin m, ka šis izstr d jums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Maš nu direkt va 2006/42/EK Mašin  direktyv  2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direkt vas droš bas m r i tiek iev roti atbilstoši Maš nu direkt vas 
2006/42/EK 
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi Žemos tampos direktyvos keliam  saugos reikalavim  pagal Mašin  direktyvos 
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt .

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

Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori – mai str va, ssl guma rotora motors, 
vienpak pes – atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina pras b m.

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

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega. Atbilstoši Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina pras b m denss k iem. Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament  547/2012 d l vandens 
siurbli .

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk piem roti harmoniz ti standarti, tai skait : skat t iepriekš jo lappusi pritaikytus vieningus standartus, o b tent: žr. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES – izjava o skladnosti E -   
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštruk nej série v dodanom vyhotovení 
vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede im zadevnim dolo ilom: ,      :

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

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

           
 I,  1.5.1     2006/42/E .

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES E   –  2004/108/E
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo   ,    2009/125/

Použité 50 Hz induk né elektromotory – jednostup ové, na trojfázový striedavý prúd, s 
rotormi nakrátko – zodpovedajú požiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení 
640/2009.

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

   50 Hz –  ,   
,  –        

640/2009.
V súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné erpadlá. izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne rpalke.       547/2012   .

používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran  : .  

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

ejjin:
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu enoj izvedbi odgovaraju sljede im 
važe im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu enoj verziji odgovaraju slede im 
važe im propisima:

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

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

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

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-u u tal-ener ija Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Il-muturi elettri i b’induzzjoni ta’ 50 Hz u ati- tliet fa ijiet, squirrel-cage, singola - 
jissodisfaw ir-rekwi iti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.

Korišteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori – trofazni, s kratko spojenim rotorom, 
jednostupanjski – odgovaraju zahtjevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.

Koriš eni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori – trofazni, s kratkospojenim rotorom, 
jednstepeni – odgovaraju zahtevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.

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

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
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