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1. Generelt

1.1 Om dette dokument
Den originale driftsvejlednings sprog er engelsk.
Alle andre sprog i denne vejledning er oversættel-
ser af den originale driftsvejledning. 
Denne monterings- og driftsvejledning er en
integreret del af enheden. De skal opbevares tæt
på enheden og altid være til rådighed, hvis det er
nødvendigt. Nøje overholdelse af denne vejled-
ning er en forudsætning for brug af enheden til
det tiltænkte formål og for korrekt drift af den.
Denne monterings- og driftsvejledning svarer til
den pågældende version af udstyret og de grund-
læggende gældende sikkerhedsstandarder på
tidspunktet for trykningen.

2. Sikkerhed

Denne vejledning indeholder vigtig information,
som skal overholdes, når pumpen monteres og
anvendes. Det er derfor afgørende, at den læses
af både montøren og operatøren, før cirkulatoren
monteres og startes.
Både de generelle sikkerhedsanvisninger i afsnit-
tet ‘Sikkerhedsforanstaltninger’ og anvisningerne
i efterfølgende afsnit, der angives med faresym-
boler, skal overholdes nøje.

2.1 Symboler og signalord, der anvendes i denne
driftsvejledning

Symboler

Generelt sikkerhedssymbol.

Farer på grund af elektriske årsager.

Signaler:

FARE!  Umiddelbart farlig situation.
Vil medføre død eller alvorlig kvæstelse, hvis
den ikke undgås.

ADVARSEL!  Brugeren kan udsættes for (alvor-
lig) kvæstelse. ‘Advarsel’ henviser til skade for
brugeren, hvis vedkommende ikke overholder
proceduren.

FORSIGTIG!  Der er fare for skade på produktet.
‘Forsigtig’ henviser til produktet, hvis brugeren
ikke overholder procedurerne.

BEMÆRK:  En bemærkning med nyttig information
for brugeren i forhold til produktet. Den gør bru-
geren opmærksom på mulige problemer.

2.2 Kvalificeret personale
Personalet, der monterer pumpen, skal have de
passende kvalifikationer til dette arbejde.

2.3 Risici på grund af manglende overholdelse af
sikkerhedsforanstaltningerne

Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstalt-
ningerne kan medføre personlig kvæstelse eller
beskadigelse af pumpen eller installationen.
Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstalt-

ningerne kan gøre garanti og/eller krav om ska-
deserstatning ugyldige.
Manglende overholdelse af disse sikkerhedsfor-
anstaltninger kan især forøge muligheden for
følgende risici:

• defekt på vigtige dele på pumpen eller installa -
tionen

• personlig kvæstelse på grund af elektriske og
mekaniske årsager

• materiel skade.

2.4 Sikkerhedsanvisninger for operatøren
Eksisterende forskrifter til forebyggelse af ulykker
skal overholdes.
Nationale elektriske kodekser, lokale kodekser og
forskrifter skal overholdes.

2.5 Sikkerhedsanvisninger for inspektion og 
montering
Operatøren skal sikre, at alt inspektions- og mon-
teringsarbejde udføres af autoriserede og kvalifi-
cerede specialister, som har gennemgået denne
vejledning omhyggeligt. 
Arbejde på pumpen/enheden må kun udføres, når
pumpen er frakoblet og fuldstændigt standset.

2.6 Uautoriserede ændringer og produktion af
reservedele
Ændringer på pumpen eller installationen må kun
udføres med producentens tilladelse. Brugen af
originale reservedele og tilbehør, der er godkendt
af producenten, sikrer sikkerhed. Brug af andre
dele kan gøre krav, der omfatter producentens
ansvar for konsekvenser, ugyldige.

2.7 Ukorrekt brug
Den leverede pumpes eller installations driftssik-
kerhed kan kun garanteres, hvis den bruges i over-
ensstemmelse med §4 i driftsvejledningen.
Grænserne, der er anført i kataloget eller databla-
det, må under ingen omstændigheder, overskrides.

3. Transport og midlertidig opbevaring

Kontrollér, at der ikke er opstået skader under
transporten, når materialet modtages. Hvis der er
forekommet skader ved forsendelsen, skal alle
nødvendige forholdsregler tages i forhold til spe-
ditøren inden for den tilladte tidsfrist.

FORSIGTIG!  Ydre påvirkninger kan medføre
skader!
Hvis det leverede materiale skal installeres sene-
re, skal det opbevares på et tørt sted og beskyttes
mod påvirkninger og ydre forhold (fugt, frost,
osv.).

Håndtér pumpen forsigtigt, så enheden ikke
beskadiges inden montering.
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4. Anvendelse

Denne pumpes grundlæggende funktion er at
pumpe varmt eller koldt vand, vand med glykol
eller andre væsker med lav viskositet, som ikke
indeholder mineralolie, fast eller slibende stoffer
eller materialer med lang fibre. Producentens
godkendelse er påkrævet for brug til at pumpe
korroderende kemikalier.

FARE!  Eksplosionsfare!
Anvend ikke denne pumpe til at håndtere brænd-
bare eller eksplosive væsker.

Anvendelsesområder:
• vandfordeling og forstærkningsinstallationer
• industrielle cirkulationssystemer
• procesvæsker
• kølevandskredsløb
• brandbekæmpelse og vaskestationer
• vandingsinstallationer, osv.

5. Tekniske data

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

Vertikal 
flertrins-inline-pumpe
med høj hydraulisk
effektivitet

Med højeffektivt 
drev 
(motor/omformer)

Nominel flowrate i m3

Antal trin

1: pumpehus i rustfrit stål 304 +
hydraulik i rustfrit stål 304

2: pumpehus i rustfrit stål 316L +
hydraulik i rustfrit stål 316L

3: pumpehus i støbejern GJL-250 +
hydraulik i rustfrit stål 304

16:  Flanger PN16
25:  Flanger PN25

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

KS: Patronpakning 
+ systemets retning

5.2 Tekniske data
- Maks. driftstryk 

• Pumpehus: 25 bar
• Maks. sugetryk: 10 bar

- Temperaturområde
• Væsketemperatur: - 30 °C - + 120 °C
• Omgivelsestemperatur: + 50 °C

- Elektriske data:
• Motoreffektivitet: > IE4
• Frekvens: Se motorskilt
• Elektrisk spænding: 400 V (±10 %) 50 Hz

380 V (±10 %) 60 Hz
460 V (±10 %) 60 Hz

- Omgivelsesfugtighed: < 90 % uden 
kondensering

- Lydtrykniveau: ≤ 68 dB(A)

- Elektromagnetisk kompatibilitet (*)

• Emission for boliger -
1. miljø: EN 61800-3
• Immunitet for industri -
2. miljø: EN 61800-3

- Del af strømkablet
(kabel udstyret med 4 ledere):
• 1,1 kW : 4 x 1,5 mm2 min.

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

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

(*) I frekvensområdet mellem 600 MHz og 1 GHz kan 

displayet eller trykangivelsen på displayet forekomme 

at blive forstyrret af radiotransmissionsinstallationer,

transmittere eller tilsvarende udstyr, der fungerer i

dette frekvensområde, i de umiddelbare omgivelser 

(< 1 m fra det elektroniske modul). Pumpens funktion

påvirkes ikke på noget tidspunkt.

Oversigtstegning og rørmål (fig. 4).

5.3 Forsyningsomfang
• Flertrinspumpe.
• Installation driftsanvisninger.
• Modflange + skruer og O-ringe til PN16-konfi -

guration.
• Modflangebolte, møtrikker og pakninger til

PN25-konfiguration.

Typer
Mål (mm)

A B C D E F G H J

Helix EXCEL 2../4..
PN16

320 462 440 410

204 145 Rp1 2xM10

4xM12

PN25 250 170 DN25 4xM12

Helix EXCEL 6..
PN16 204 145 Rp11/4 2xM10

PN25 250 170 DN32 4xM16

Helix EXCEL 10..
PN16 248

175
Rp11/2 2xM12

PN25 280 DN40 4xM16

Helix EXCEL 16..
PN16 248

185
Rp2 2xM12

PN25 300 DN50 4xM16
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5.4 Tilbehør
Der findes originalt tilbehør til HELIX-serien.

Tilbehøret skal bestilles separat.
• IF-modul PLR til tilslutning til PLR/interface-

omformer.
• IF-modul LON til tilslutning til LONWORKS-net-

værk (fig. A6).
• Kontraventil (med næse eller fjederring under

drift med konstant tryk).
• Beskyttelsessæt mod tørløb.
• Følersæt til trykregulering (præcision: ≤ 1 %,

anvend mellem 30 % og 100 % af aflæsnings-
området).

Brug af nyt tilbehør anbefales.

6. Beskrivelse og funktion

6.1 Beskrivelse af produktet

Fig. 1
1 - Motorforbindelsesbolt
2 - Koblingssikring
3 - Mekanisk pakning
4 - Hus til hydrauliktrin
5 - Pumpehjul
6 - Pumpeaksel
7 - Motor
8 - Kobling
9 - Lanternestykke
10 - Rørbeklædning 
11 - Flange
12 - Pumpehus
13 - Grundplade

Fig. 2 og 3
1 - Filter
2 - Pumpesugeventil
3 - Pumpeudløbsventil
4 - Spærreventil
5 - Udløbs- og spædningsprop
6 - Udluftningsskrue og påfyldningsprop
7 - Tank
8 - Fundamentblok
10 - Løftekrog

Fig. A1, A2, A3 et A4
1 - Kontaktblok
2 - Trykføler
3 - Tank
4 - Tankens isoleringsventil

6.2 Udformning af produktet
• Helix-pumper er vertikale ikke-selvspædende

højtrykspumper med inline-forbindelse på
grundlag af flertrinsudformning.

• Helix-pumper kombinerer anvendelse af både
højeffektiv hydraulik og motorer (hvis de findes).

• Alle metaldele i kontakt med vand er lavet af
rustfrit stål.

• For modeller, der er udstyret med den tungeste
motor (>40 kg), gør en specifik kobling det muligt
at udskifte pakningen uden af fjerne motoren. 
En patronpakning anvendes til at gøre vedlige-
holdelse nemmere.

• Specialhåndteringsudstyr er integreret for at
gøre montering af pumpen nemmere.

7. Montering og elektrisk tilslutning

Monterings- og elektriske arbejder i overens-
stemmelse med alle lokale kodekser og kun
udført af kvalificeret personale.

ADVARSEL!  Kropslig kvæstelse!
Eksisterende forskrifter til forebyggelse af ulyk-
ker skal overholdes.

ADVARSEL!  Fare for elektrisk stød!
Farer, der skyldes elektrisk energi, skal udelukkes.

7.1 Idrifttagning
Pak pumpen ud, og bortskaf emballagen på en
miljøvenlig måde.

7.2 Montering
Pumpen kan installeres på et tørt, godt ventileret
og frostfrit sted.

FORSIGTIG!  Mulig beskadigelse af pumpen!
Snavs og lodderester i pumpeblokken kan påvirke
pumpens drift.
• Det anbefales, at alt svejse- og loddearbejde
udføres, før pumpen monteres.
• Skyl systemet grundigt, før pumpen monteres.

- Pumpen skal monteres i en lettilgængelig position
for at gøre inspektion eller udskiftning nemmere.

- Ved tunge pumper skal der monteres en løfte-
krog (fig. 2, pkt. 10) over pumpen for at gøre det
nemmere at afmontere den.

- Motoren leveres med kondensathul (under moto-
ren), der fra fabrikken er lukket med dæksler for
at garantere IP55-beskyttelsen. Ved brug til 
luftkonditionering eller køling skal disse dæksler
fjernes for at gøre det muligt, at kondensatet 
kan løbe ud.

ADVARSEL!  Fare for ulykker pga. varme over-
flader!
Pumpen skal placeres, så ingen kan komme i kon-
takt med de varme pumpeoverflader under driften.

Betegnelse Artikelnr.

2x ovale modflanger af rustfrit stål 1.4301 (PN16 – 1”) 4016168

2x runde modflanger af rustfrit stål 1.4404 (PN25 – DN25) 4016165

2x runde modflanger af stål (PN25 – DN25) 4016162

2x ovale modflanger af rustfrit stål 1.4301 (PN16 – 1”1/4) 4016169

2x runde modflanger af rustfrit stål 1.4404 (PN25 – DN32) 4016166

2x runde modflanger af stål (PN25 – DN32) 4016163

2x ovale modflanger af rustfrit stål 1.4301 (PN16 – 1”1/2) 4016170

2x runde modflanger af rustfrit stål 1.4404 (PN25 – DN40) 4016167

2x runde modflanger af stål (PN25 – DN40) 4016164

2x ovale modflanger af rustfrit stål 1.4301 (PN16 – 2”) 4055063

2x runde modflanger af rustfrit stål 1.4404 (PN25 – DN50) 4038589

2x runde modflanger af stål (PN25 – DN50) 4038588

Bypass-sæt 25 bar 4146786

Bypass-sæt (med manometer 25 bar) 4146788



- Montér pumpen på et tørt sted, der er beskyttet
mod frost, på en flad betonklods ved hjælp af
passende tilbehør. Anvend om mulig et isole-
ringsmateriale under betonklodsen (kork eller
forstærket gummi) for at undgå overførsel af støj
og vibration til installationen.

ADVARSEL!  Fare for fald!
Pumpen skal skrues korrekt på underlaget.

- Placér pumpen, hvor den er nem at nå, så inspek-
tions- og afmonteringsarbejde er nemmere.
Pumpen skal altid monteres fuldstændigt oprejst
på et tilstrækkeligt tungt betonunderlag.

FORSIGTIG!  Fare for dele i pumpen! 
Sørg for at fjerne indeholdte dele i pumpehuset
før installation.

BEMÆRK: Hver pumpe kan være testet med hen-
syn til hydraulikfunktioner på fabrikken, der kan
være lidt vand tilbage i dem. Med henblik på hygi-
ejnen anbefales det at skylle pumpen, før den
anvendes med drikkevandsforsyning.

- Monterings- og tilslutningsmålene findes i § 5.2.

- Løft pumpen forsigtigt med de integrerede krog-
ringe, om nødvendigt med et hejseværk og
egnede stropper i henhold til de aktuelle hejse-
værkets styreliner.

ADVARSEL!  Fare for fald!
Vær især opmærksom på den korrekte fastgørel-
se af pumpen for de højeste pumper, hvis tyng-
depunkt kan medføre fare under håndtering af
pumpen.

ADVARSEL!  Fare for fald!
Anvend kun integrerede ringe, hvis de ikke er
beskadigede (ingen korrosion ...). Udskift dem
om nødvendigt.

ADVARSEL!  Fare for fald!
Pumpen må aldrig løftes med motorkroge: De er
kun beregnet til at løfte selve motoren.

7.3 Rørforbindelse
- Tilslut kun pumpen til rørene ved hjælp af mod-

flangetilbehøret, der følger med produktet.

FORSIGTIG! 
Skruer og bolte må ikke spændes med mere end
10 daN.m.
Brug af slagnøgle er forbudt.

- Væskens cirkulationsretning er angivet på pum-
pens identifikationsmærke.

- Pumpen skal monteres, så den ikke belastes af
rørene. Rørene skal fastgøres, så pumpe ikke
bærer deres vægt.

- Det anbefales, at der monteres isoleringsventiler
pumpens suge- og udløbsside.

- Anvendelse af ekspansionsforbindelser kan
dæmpe pumpens støj og vibration.

- Med hensyn til sugerørets nominelle tværsnit
anbefaler vi, at det mindst er lige så stort som
pumpetilslutningen.

- Der kan placeres en spærreventil på udløbsrøret
for at beskytte pumpen mod hydraulisk hamme-
rende stød.

- Ved direkte tilslutning til et offentlig drikke-
vandssystem skal sugerøret også have en
spærreventil og en sikkerhedsventil. 

- Ved indirekte tilslutning via en tank skal suge-
røret have et filter for at holde urenheder ud af
pumpen og en spærreventil.

7.4 Motortilslutning for akselpumpe (uden motor)
- Fjern koblingsbeskyttelserne.

BEMÆRK:  Koblingsbeskyttelser kan fjernes uden
at skrue skruerne helt ud.

- Montér motoren på pumpen med skruer 
(FT-lanternestykkestørrelse – se produktbeteg-
nelse) eller bolte, møtrikker og håndteringsud-
styr (FF-lanternestykkestørrelse – se produktbe-
tegnelse), der følger med pumpen: Kontrollér
motoreffekt og må i Wilo-kataloget.

BEMÆRK:  Afhængigt af væskekarakteristikker
kan motoreffekten ændres. Kontakt om nødven-
digt Wilo kundeservice.

- Luk koblingsbeskyttelserne ved at spænde alle
skruer, der fulgte med pumpen, fast.

7.5 Elektriske tilslutninger

ADVARSEL!  Fare for elektrisk stød!
Farer, der skyldes elektrisk energi, skal udelukkes. 
• Elektrisk arbejde må kun udføres af en kvalifice-
ret elektriker!
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres, når
elforsyningen er slukket og sikret mod at blive
tændt af uautoriserede.
• Af hensyn til sikker montering og drift er en
korrekt jordforbindelse af pumpen til strømfor-
syningens jordforbindelsesterminaler nødvendig.

a)

b)

Dansk
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(pos. a) Strømkablet (3 faser + jordforbindelse)
skal forsynes via kabeldåsen M25. Ikke-allokere-
de kabeldåser skal forblive lukkede med propper
fra producenten (se nedenfor).

- (pos. b) Føleren, det eksterne indstillingspunkt 
og indgangskablet [aux.]/[ext.off] skal være
afskærmet og skal sættes i dåsen M12 eller M16.
Kabeldåserne på omformeren tilpasses til monte-
ringen med en flettet afskærmning (se nedenfor).

• De elektriske karakteristikker (frekvens, spænd-
ing, nom. strøm) for motor-omformeren er angi-
vet på pumpens identifikationsmærkat. Kontrollér,
at motor-omformeren opfylder det anvendte net-
forsyning.

• Den elektriske beskyttelse af motoren er integre-
ret i omformeren. Parametrene tager højde for
pumpens kendetegn og skal sikre beskyttelsen af
den og en af motorerne.

• I tilfælde af impedans mellem jord og neutralt
punkt skal der monteres en beskyttelse før
motor-omformeren.

• Montér en sikringsafbrydende kontakt (type gF)
for at beskytte hovedinstallationen.

BEMÆRK:  Hvis du skal montere et fejlstrømrelæ
til beskyttelse af brugere, skal den have en for-
sinkelseseffekt. Justér den i overensstemmelse
med strømmen, der angives på pumpens identi-
fikationsmærkat.

BEMÆRK:  Denne pumpe er udstyret med en fre-
kvensomformer og er evt. ikke beskyttet af et
fejlstrømsrelæ. Frekvensomformere kan påvirke
fejlstrømsrelæernes funktion.

Undtagelse: Reststrømstyrede beskyttelsesaf-
brydere, som har en valgbar universal-strøm-
følsom udformning, er tilladt.

• Mærkning: RCD

• Udløsningsstrøm: > 30 mA.

• Anvend strømkabler, der opfylder standarderne.
• Netværksbeskyttelse: Maks. acceptabel 25 A
• Sikringernes udløsningskarakteristik: B
• Du kan ændring motor-omformerens retning

med en kvart omdrejning, når motorens fast-
gørelsesbolte fjernes, og indstille motoren igen
på den ønskede position. Spænd boltene igen.

• Så snart omformerens strømforsyning er aktive-
ret, udføres der en 2 sekunders displaytest, hvor
alle tegn vises på displayet (fig. A5, pkt. 6).

 1 

 2 

 3 

 4 
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Allokering af tilslutningsterminalerne
• Løsn skruerne, og fjern omformerens dæksel.

BEMÆRK:  Terminalerne IN1, IN2, GND og Ext. Off
opfylder kravene til «sikker isolering» (i overens-
stemmelse med EN61800-5-1) for strømtermina-
ler og for SBM- og SSM-terminaler (og omvendt).

Betegnelse Allokering Bemærkninger

L1, L2, L3 Nettilslutningsspænding Trefaset strøm 3 ~ IEC38

PE Jordforbindelse

IN1 Følerindgang Signaltype: Spænding (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Indgangsmodstand: Ri ≥ 10 kΩ
Signaltype: Strøm (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Indgangsmodstand: RB = 500 Ω
Kan konfigureres i menuen «Service» <5.3.0.0>

IN2 Indgang for eksternt indstillingspunkt Signaltype: Spænding (0 - 10 V, 2 - 10 V)
Indgangsmodstand: Ri ≥ 10 kΩ
Signaltype: Strøm (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Indgangsmodstand: RB = 500 Ω
Kan konfigureres i menuen «Service» <5.4.0.0>

GND (x2) Jordforbindelser For begge indgange IN1 og IN2

+ 24 V DC-spænding for føler Maks. belastning: 60 mA
Spændingen er kortslutningssikker

Ext. off Styreindgang (TIL/FRA)
«override fra»
for ekstern potentialfri kontakt

Pumpen kan til-/frakobles via den eksterne
potentialfri kontakt.
I systemer med en høj koblingsfrekvens
(> 20 til-/frakoblinger/dag) skal til-/frakobling
udføres via «ext. off»

SBM Fælles kørselssignal Under normal drift aktiveres relæet, når
pumpen kører eller er i en position til at køre.
Hvis der forekommer en første defekt, eller hvis netforsy-
ningen afbrydes (pumpen standser), deaktiveres relæet.
Der gives information til styreboksen, hvorvidt pumpen
står til rådighed, også midlertidigt.
Kan konfigureres i menuen «Service» <5.7.6.0>
Kontaktbelastning:
Min.: 12 V DC, 10 mA
Maks.: 250 V AC, 1 A

SSM Fælles fejlsignal Hvis den samme type defekt registreres flere gange 
(fra 1 til 6 i henhold til betydning), standser pumpen, 
og dette relæ aktiveres (indtil manuel handling).
Kontaktbelastning:
Min.: 12 V DC, 10 mA
Maks.: 250 V AC, 1 A

PLR Interfacets tilslutningsterminaler
PLR

IF-modulet PLR (option) skal skubbes ind i multistikket i
omformerens tilslutningsområde.
Tilslutningen er vridningssikker.

LON Interfacets tilslutningsterminaler
LON

IF-modulet LON skal skubbes ind i multistikket i omfor-
merens tilslutningsområde.
Tilslutningen er vridningssikker.
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Netværksforbindelse Strømterminaler

Tilslut de 4 ledere i kablet til strømterminalerne
(faser + jord).

Tilslutning af indgange/udgange Indgangs-/udgangsterminaler

• Det er nødvendigt, at føleren, den eksternt indstillede
værdi og indgangskablet [ext.off] er afskærmet.

• Fjernstyringen gør det muligt at koble pumpen til og fra
(potentialfri kontakt), denne funktion har prioritet over
andre.

• Denne fjernstyring kan fjernes ved at parallelforbinde ter-
minalerne (3 og 4).

Eksempel: Svømmeafbryder, trykmåler til tørløb…

L1 L2 L3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GN
D.

..

In
2.

..

In
1.

..

Fjernstyring
TIL/FRA

Ek
st

er
nt

 in
ds

ti
lle

t
væ

rd
i

Fø
le

r 2
0 

m
A

/1
0 

V

Ikke i brug

aux ext.off MP 20 mA/10 DDS

Ikke i brug

GN
D.

..

+2
4 

V.
..
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Tilslutning «hastighedsstyring» Tilslutning af indgange/udgange

Manuel indstilling af frekvensbåndet:

Indstilling af frekvensen med ekstern styring:

Tilslutning «konstant tryk»

Regulering med en trykføler:
• 2 ledere ([20 mA/10 V]/+24 V)
• 3 ledere ([20 mA/10 V]/0 V/+24 V)
og indstillingspunkt fra koderen

Regulering med en trykføler:
• 2 ledere ([20 mA/10 V]/+24 V)
• 3 ledere ([20 mA/10 V]/0 V/+24 V)
og indstillingspunkt fra den eksternt indstillede værdi

Tilslutning «P.I.D.-styring»

Regulering med en trykføler (temperatur, flow...):
• 2 ledere ([20 mA/10 V]/+24 V)
• 3 ledere ([20 mA/10 V]/0 V/+24 V)
og indstillingspunkt fra koderen

Regulering med en trykføler (temperatur, flow...):
• 2 ledere ([20 mA/10 V]/+24 V)
• 3 ledere ([20 mA/10 V]/0 V/+24 V)
og indstillingspunkt fra den eksternt indstillede værdi

IN

Fjernstyring

Eksternt ind-
stillet værdi

IN

Eksternt ind-
stillet værdi

Fjernstyring

IN

TrykfølerFjernstyring

IN

TrykfølerFjernstyring

IN

Eksternt ind-
stillet værdi

IN

TrykfølerFjernstyring

IN

TrykfølerFjernstyring

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

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

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

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

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

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

Dansk
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FARE!  Livsfare!
Kontaktspænding er farlig på grund af afladningen af
omformerens kondensatorer.

• Før alt arbejde på omformeren skal du vente i 5 minutter,
når forsyningsspændingen er blevet afbrudt.

• Kontrollér, at alle elektriske tilslutninger og kontakter er
uden spænding.

• Kontrollér, at tilslutningsterminalerne er allokeret rigtigt.
• Kontrollér, at pumpen og installationen er jordforbundet

rigtigt.

Kontrollove

IN1: Indgangssignal i modus «konstant tryk» og « P.I.D.-styring»

100 %

Følersignal 4-20 mA

0 2 4 20Indgangsstrøm (mA)

Værdi

i % af følerens
måleområde

Mellem 0 og 2 mA, kablet anses
for at være afbrudt

Sikkerhedsområde

100 %

Følersignal 0-10 V

0 10Indgangsspænding (V)

Værdi

i % af følerens
måleområde

100 %

Følersignal 0-20 mA

0 220Indgangsstrøm (mA)

Værdi

i % af følerens
måleområde

100 %

Følersignal 2-10 V

0 10Indgangsspænding (V)

Værdi

i % af følerens
måleområde
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100 %

Indstillet værdi 4-20 mA

0 2 4 20Indgangsstrøm (mA)

Indstillet værdi

i % af følerens
måleområde

Område, hvor omformeren
standser

Sikkerhedsområde

100 %

Indstillet værdi 0-10 V

0 1 2 10Indgangsspænding (V)

Indstillet værdi

i % af følerens
måleområde

Område, hvor omformeren
standser

Sikkerhedsområde

IN2: Indgang for eksternt indstillede værdistyring i modus «konstant tryk» og « P.I.D.-styring»

IN2: Indgang for ekstern frekvensstyring i modus «hastighedsstyring»

100 %

~30 %

~30 %

Eksternt signal 0-20 mA

0 2 4

6 10

20Indgangsstrøm (mA)

Omformerens
frekvens

Område, hvor omformeren
standser

Sikkerhedsområde

100 %

Eksternt signal 4-20 mA

0 20Indgangsstrøm (mA)

Omformerens
frekvens

Område, hvor omformeren
standser

Sikkerhedsområde

~30 %

3 5

100 %

Eksternt signal 2-10 V

0 10Indgangsspænding (V)

Omformerens
frekvens

Område, hvor omformeren
standser

Sikkerhedsområde

100 %

~30 %

Eksternt signal 0-10 V

0 1 2 10Indgangsspænding (V)

Omformerens
frekvens

Område, hvor omformeren
standser

Sikkerhedsområde
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8.2 Opstart

FORSIGTIG!  Mulig beskadigelse af pumpen! 
Pumpen må ikke anvendes uden flow (lukket
udløbsventil).

ADVARSEL!  Fare for kvæstelser!
Når pumpen kører, skal koblingsbeskyttelserne
være på plads og spændt med alle passende skruer.

ADVARSEL!  Skadelig støj!
Støj fra de kraftigste pumper kan være meget
kraftig: Der skal anvendes beskyttelse, hvis man
opholder sig længe tæt på pumpen.

ADVARSEL! 
Installationen skal være udformet, så ingen kan
komme til skade ved væskelækage (fejl på meka-
nisk pakning …).

8. Opstart

8.1 Påfyldning og udluftning af systemet

FORSIGTIG!  Mulig beskadigelse af pumpen! 
Anvend aldrig pumpen i tør tilstand.
Systemet skal fyldes, før pumpen startes.

8.1.1 Luftevakueringsproces – pumpe med tilstræk-
keligt forsyningstryk (fig. 3)

- Luk de to sikkerhedsventiler (2, 3).
- Skru udluftningsskruen ud af påfyldningsproppen (6a).
- Åbn langsomt sikkerhedsventilen på sugesiden (2).
- Spænd udluftningsskruen igen, når der strømmer

luft ud ved udluftningsskruen, og den pumpede
væske løber ud (6a).

ADVARSEL! 
Hvis den pumpede væske er varm og trykket højt,
kan strålen, der kommer ud af udluftningsskruen,
medføre forbrændinger eller andre kvæstelser.

- Åbn sikkerhedsventilen på sugesiden helt (2).
- Start pumpen, og kontrollér, om omdrejningsret-

ningen svarer til den, der er trykt på pumpeskiltet.

FORSIGTIG!  Mulig beskadigelse af pumpen!
En forkert omdrejningsretning medfører dårlig
pumpefunktion og muligvis koblingsskader.

- Åbn sikkerhedsventilen på udløbssiden (3).

8.1.2 Luftevakueringsproces – pumpe i sugedrift 
(fig. 2) 

- Luk sikkerhedsventilen på udløbssiden (3). 
Åbn sikkerhedsventilen på sugesiden (2).

- Fjern påfyldningsproppen (6b). 
- Åbn ikke aftapnings- og spædningsproppen 

helt (5b).
- Fyld pumpen og sugerøret med vand. 
- Sørg for, at der ikke er luft i pumpen og i suge-

røret: Der skal påfyldes, indtil luften er fjernet
fuldstændigt.

- Luk påfyldningsproppen med udluftningsskruen (6b).
- Start pumpen, og kontrollér, om omdrejningsret-

ningen svarer til den, der er trykt på pumpeskiltet.

FORSIGTIG!  Mulig beskadigelse af pumpen!
En forkert omdrejningsretning medfører dårlig
pumpefunktion og muligvis koblingsskader.

- Åbn sikkerhedsventilen på udløbssiden lidt (3).
- Skru udluftningsskruen ud af påfyldningsprop-

pen for at udlufte (6a).
- Spænd udluftningsskruen igen, når der strømmer

luft ud ved udluftningsskruen, og den pumpede
væske løber ud.

ADVARSEL!  Fare for forbrænding!
Hvis den pumpede væske er varm og trykket højt,
kan strålen, der kommer ud af udluftningsskruen,
medføre forbrændinger eller andre kvæstelser.

- Åbn sikkerhedsventilen på udløbssiden helt (3).
- Luk aftapnings- og spædningsproppen (5a).
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8.3.3  Beskrivelse af standardsymboler

8.3.4 Display

Displaystatusside
• Statussiden vises som standardvisningen på dis-

playet.
Det aktuelt indstillede indstillingspunkt vises.
Grundlæggende indstillinger vises med symboler.

Eksempel på displaystatusside

BEMÆRK: Hvis koderen ikke aktiveres inden for
30 sekunder i alle menuer, skifter displayet tilba-
ge til statussiden, og ændringen registreres ikke.

Navigationselement
• Menuens opbygning gør det muligt at hente

omformerens funktioner. Hver menu og under-
menu er tildelt et nummer.

• Ved at dreje koderen gør det muligt at scrolle på
det samme menuniveau (eksempel 4000->5000).

• Alle blinkende elementer (værdi, menunummer,
symbol eller ikon) gør det muligt at vælge en ny
værdi, et nyt menunummer eller en ny funktion.

8.3 Drift med frekvensomformer

8.3.1 Betjeningselementer
Omformeren betjenes ved hjælp af følgende
betjeningselementer:

Koder (fig. A5, pkt. 5)

• En ny parameter vælges blot med en enkel drej-
ning , «+» til højre og «-» til venstre.

• Et kort impuls på koderen validerer denne nye
indstilling.

Kontakter

• Denne omformer har en blok med to kontakter
med to positioner hver (fig. A1, pkt. 1): 

• Kontakt 1 gør det muligt at ændre modus
«DRIFT» [kontakt 1->FRA] til modus «SERVICE»
[kontakt 1->TIL] og omvendt. Positionen
«DRIFT» gør det muligt for den valgte modus at
køre og forhindrer adgang til parameterindtast-
ning (normal drift). Positionen «SERVICE» anven-
des til at indtaste parametrene for de forskellige
betjeninger. 

• Kontakt 2 er til at aktivere eller deaktivere
«adgangslåsen», se kapitel 8.5.3.

• Kontakt 3 anvendes ikke.
• Kontakt 4 anvendes ikke.

8.3.2  Displaystruktur (fig. A5, pkt. 6)

Pos. Beskrivelse

1 Menunummer

2 Værdi display

3 Enheder display

4 Standardsymboler

5 Ikon display

Symbol Beskrivelse

Drift i modus «hastighedsstyring».

Drift i modus «konstant tryk» og 
« P.I.D.-styring».

Indgang IN2 aktiveret 
(eksternt indstillingspunkt).

Adgang låst.
Hvis dette symbol vises, kan de
aktuelle indstillinger eller målinger
ikke ændres. Den viste information
er skrivebeskyttet.

BMS (bygningsmanagementsystem)
PLR eller LON er aktivt.

Pumpe kører.

Pumpe standser.

2

1 2

TIL

3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

5

4 

4 4 
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8.3.5 Menubeskrivelse

Liste (fig. A7)

<1.0.0.0>

• Drej koderen for at justere indstillingspunktet.
Displayet skifter til menu <1.0.0.0>, og indstil-
lingspunktet begynder at blinke. Den ny rotation
(eller en ny handling på pile) gør det muligt at
forøge eller reducere værdien.

• Giv et impuls på koderen for at bekræfte ændrin-
gen, displayet skifter tilbage til statussiden.

<2.0.0.0>

• Driftsmodiene er «hastighedsstyring», «konstant
tryk» og «P.I.D.-styring».

<3.0.0.0>

<4.0.0.0>

• Menuen «Information» viser måle-, udstyrs- og
driftsdata, (se fig. A8).

<5.0.0.0>

• Menuen «Service» gør det muligt at få adgang til
omformerens parameterindstilling.

<6.0.0.0>

• Hvis der forekommer en eller flere defekter, vises
siden med defekter.
Bogstavet «E» fulgt af en trecifret kode vises
(kapitel 10).

<7.0.0.0>

• «Adgangslåsen» står til rådighed, når kontakt 2
er på positionen TIL.

FORSIGTIG!  Materiel skade!
Inadækvate indstillingsændringer kan medføre
defekter til pumpedriften, som kan medføre
materiel skade på pumpen eller installationen.

• Indstillinger i modus «SERVICE» bør kun foreta-
ges under idrifttagning og kun af uddannede
teknikere.

Symbol Beskrivelse

Hvis pilen vises:
• Et impuls på koderen gør det
muligt at få adgang til undermenuen
(eksempel 4000->4100).

Hvis pilen «tilbage» vises:
• Et impuls på koderen gør det
muligt at få adgang til en højere
menu (eksempel 4150->4100).

Position Kontakt 1 Beskrivelse

DRIFT FRA Justering af indstillings-
punktet, muligt for begge
tilfælde.SERVICE TIL

Position Kontakt 1 Beskrivelse

DRIFT FRA
Indstilling af TIL/FRA for
pumpen.

SERVICE TIL

Position Kontakt 1 Beskrivelse

DRIFT FRA Kun visning af driftsmodi.

SERVICE TIL Indstilling af driftsmodi.

Position Kontakt 1 Beskrivelse

DRIFT FRA
Menuen «Information» er
skrivebeskyttet.

SERVICE TIL

Position Kontakt 1 Beskrivelse

DRIFT FRA
Menuen «Service» er
skrivebeskyttet.

SERVICE TIL
Indstilling af menu
«Service».

Position Kontakt 1 Beskrivelse

DRIFT FRA
Display for fejlsiden.

SERVICE TIL

Position Kontakt 1 Beskrivelse

DRIFT FRA
Visning af symbolet
«adgangslås».

SERVICE TIL
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Fig. A7

Navigation i grundlæggende menuer i normal drift
(kontakt 1 = FRA i position «DRIFT»)

Indstillingspunkt

Styretype

Information

Service

Bekræftelse af fejl

Pumpe

Vises, hvis en fejl 
er aktiveret



22 WILO SE 03/2013

Dansk

Fig. A8

Navigation i menu <4.0.0.0> «Informationer»

Informationer

Effekt

Driftsdata

Faktiske betingelser

Udstyrsdata

Driftstimer

Forbrug

Tilkoblingstælle
r

SSM-relæ

Pumpenavn

Brugerstyringssoft
warens version
Motorstyringssoftw
arens version

SBM-relæ

ext. off

Faktiske værdier

Tryk
eller %

Vises ikke, når hastighedsstyringen
er aktiv

Se kapitel 11 - menu <5.6.7.0>
Standard “tilgængelig overførsel”
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Parametrering af menu <2.0.0.0> og <5.0.0.0>

I modus «SERVICE» kan menuparametrene <2.0.0.0> og <5.0.0.0> ændres.

Der findes to indstillingsmodi:
• «Nem modus» : hurtig modus til at få adgang til de 3 driftsmodi.
• «Ekspertmodus» : modus til at få adgang til alle parametre.

• Stil kontakt 1 på position TIL (fig. A1, pos. 1).
• Modusen «SERVICE» er aktiveret. 

Dette symbol blinker på displayets statusside (fig. A9).

TIL

1

S

Nem modus 
• Tryk koderen under 2 sekunder. Symbol «nem modus» vises (fig. A9).
• Tryk koderen til at validere dette valg. Displayet skifter til menunummeret <2.0.0.0>.

«Nem modus» gør det muligt at indstille de 3 driftsmodi hurtigt (fig. A10)
• «hastighedsstyring»
• «konstant tryk»
• «P.I.D.-styring»
• Stil kontakt 1 på position TIL efter indstilling (fig. A1, pkt. 1).

Ekspertmodus 
• Tryk koderen under 2 sekunder. Gå til ekspertmodusen, symbolet «ekspertmodus» vises (fig. 14).
• Tryk koderen til at validere dette valg. Displayet skifter til menunummeret <2.0.0.0>.

Vælg først driftsmodusen i menu <2.0.0.0>.
• «hastighedsstyring»
• «konstant tryk»
• «P.I.D.-styring»

I menuen <5.0.0.0> giver ekspertmodusen derefter adgang til alle omformerens parametre (fig. A11).
• Stil kontakt 1 på position FRA efter indstilling (fig. A1, pkt. 1).

Fig. A9

NEM modus 

EKSPERT-modus 

Styretype
NEM modus

Styretype
EKSPERT-modus

Pumpe

Information

Service

Indstillingspunkt

SERVICE

DRIFT
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Fig. A10

NEM 
MENU 

Eksternt indstillingspunkt - IN2
Valg af signaltypen

Eksternt indstillingspunkt - IN2
Valg af signaltypen

Hastighedsstyring
Med internt indstillingspunkt

Indgang for eksternt indstillingspunkt
- IN2 deaktiveret - valg FRA

Indgang for eksternt indstillingspunkt -
IN2 aktiveret - valg TIL

Med eksternt indstillingspunkt

Med internt indstillingspunkt

Med eksternt indstillingspunkt

Med internt indstillingspunkt

Med eksternt indstillingspunkt

Konstant tryk

P.I.D.- styring 

Følerindgang - IN1
Valg af trykføleren

Følerindgang - IN1
Valg af signaltypen

Følerindgang - IN1
Valg af signaltypen

Indgang for eksternt indstillingspunkt -
IN2 deaktiveret - valg FRA

Indgang for eksternt indstillingspunkt -
IN2 deaktiveret - valg FRA

Indgang for eksternt indstillings-
punkt - IN2 aktiveret - valg TIL

Eksternt indstillingspunkt - IN2
Valg af signaltypen

Parametrering P.I.D.
Valg værdi “P” (0.0-300.0)

Parametrering P.I.D.
Valg værdi “I” (10 ms-300 s)

Parametrering P.I.D.
Valg værdi “D” (0 ms-300 s)

Parametrering P.I.D.
Valg værdi “P” (0.0-300.0)

Parametrering P.I.D.
Valg værdi “I” (10 ms-300 s)

Parametrering P.I.D.
Valg værdi “D” (0 ms-300 s)

Indgang for eksternt indstillingspunkt -
IN2 aktiveret - valg TIL
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Fig. A11

EKSPERT 
MENU 

Service

BMS - bygningsmanagementsystem

IN1 - “følerindgang”

IN2 - eksternt indstillingspunkt

PID-parametre

Andre indstillinger

Vises kun, når “BMS” er aktiv.
Se anvisninger for dette produkt

Vises ikke, når “hastighedsstyringen”
er aktiv

Vises ikke, når “IN2” er deaktiveret.

Vises ikke, når “PID-styring” er aktiv

Vises kun, når “PID-styring” er aktiv

Vises kun, når “konstant tryk” er aktiv

Følerområde
6/10/16/25 bar

Valg af signaltype
0-10 V/2-10 V/0-20 mA/4-20 mA

Valg
TIL/FRA

Valg
parametre “P” (-300 - +300)

Valg 
parametre “I” (10 ms - 300 s)

Valg
parametre “D” (0 ms - 300 s)

forsinkelsestid uden flow
(0 - 180 s)

Valg af reduceret frekvens
(TIL/FRA)

Valg af SBM-relæ

Fabriksindstillinger
(TIL/FRA)

Valg af signaltype
0-10 V/2-10 V/0-20 mA/4-20 mA
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Adgangslås
Til at låse pumpeindstillinger er det muligt at
anvende «adgangslåsen».

Fortsæt som følger for at aktivere eller deakti-
vere den:

• Stil kontakt 2 på position TIL (fig. A1, pkt. 1).
Menuen <7.0.0.0> hentes.

• Drej koderen for at aktivere eller deaktivere
låsen. Låsens aktuelle tilstand repræsenteres
med følgende symboler: 

Lås aktiv: Parametre låses, der tillades
kun skrivebeskyttet adgang til menuer.

Lås inaktiv: Parametre kan ændres, 
der tillades adgang til menuer for ind-
stilling.

• Stil kontakt 2 tilbage til position FRA (fig. 4, 
pkt. S). Displayet skifter tilbage til statussiden.

8.3.6 Konfigurationer

BEMÆRK:  Hvis pumpen leveres som separat del,
der ikke er integreret i et system, som vi har
monteret, standardkonfigurationsmodusen er
«hastighedsstyring».

Modus «hastighedsstyring» (fig. 1, 2)
Indstilling af frekvensen manuelt eller med eks-
tern styring.

• Ved opstarten befaler vi at indstille motorhastig-
heden på 2400 o/min.

Modus «konstant tryk» (fig. A2, A3, A9)
Regulering med en trykføler og indstillingspunkt
(intern eller ekstern).

• Tilføjelse af en trykføler (med tank, følersæt
leveret som tilbehør) gør det muligt at trykregu-
lere pumpen (uden vand i tanken, indstil trykket i
tanken til et tryk på 0,3 bar under pumpens tryk-
regulering).

• Følerens nøjagtighed skal være ≤ 1 %, og den
anvendes mellem 30 % og 100 % af måleskala-
ens område. Tanken skal have et min. volumen
på 8 l.

• Ved opstart anbefaler vi en indstillet trykværdi på
60 % af dens maks. tryk.

Modus «P.I.D.-styring»
Regulering med en føler (temperatur, flow...) med
P.I.D.-styring og indstillingspunkt (intern eller
ekstern).

9. Vedligeholdelse

Al service skal udføres af en autoriseret
service repræsentant!

ADVARSEL!  Fare for elektrisk stød!
Farer, der skyldes elektrisk energi, skal udelukkes. 
Alt elektrisk arbejde skal udføres, når elforsynin-
gen er slukket og sikret mod at blive tændt af
uautoriserede.

ADVARSEL!  Fare for skoldning!
Ved høje vandtemperaturer og systemtryk lukker
isoleringsventiler før og efter pumpen. 
Lad først pumpen køle af.

- Disse pumper er vedligeholdelsesfri. 
- Som option kan en mekanisk pakning nemt

udskiftes på nogle modeller takket være udform-
ningen som patronpakning. Indsæt justeringski-
len i huset (fig. 6), når den mekaniske paknings
position er indstillet.

- Hold altid pumpen fuldstændigt ren. 
- Pumper, som ikke anvendes i perioder med frost,

skal tømmes for at undgå skader: Luk sikker-
hedsventilerne, åbn aftapnings- og spædnings-
proppen helt, og åbn udluftningsskruen.

FARE!  Livsfare!
Rotoren i motoren er udsat for et permanent
magnetisk felt og repræsenterer en alvorlig fare
for personer med en pacemaker. Manglende
overholdelse medfører død eller alvorlig kvæstel-
se.

• Åbn ikke motoren!
• Lad kun kundeservice afmontere/genmontere

rotoren!
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10. Fejl, årsager og udbedring

ADVARSEL!  Fare for elektrisk stød!
Farer, der skyldes elektrisk energi, skal udelukkes. 
Alt elektrisk arbejde skal udføres, når elforsynin-
gen er slukket og sikret mod at blive tændt af
uautoriserede.

ADVARSEL!  Fare for skoldning!
Ved høje vandtemperaturer og systemtryk lukker
isoleringsventiler før og efter pumpen. 
Lad først pumpen køle af.

Kontakt Wilo-kundeservice, hvis fej-
len ikke kan udbedres.

Standarder Mulige årsager Udbedring

Pumpe fungerer ikke Ingen strøm Kontrollér sikringerne, ledningsføringen
og stikforbindelserne

Det termiske beskyttelsesudstyr er
aktiveret, og strømmen er afbrudt

Fjern alle årsager til overbelastning af
motoren

Pumper kører, men pumper for lidt Forkert omdrejningsretning Kontrollér motorens omdrejningsret-
ning, og sørg om nødvendigt for at
ændre den

Pumpens dele blokeres af 
fremmedlegemer

Kontrollér og rengør røret

Luft i sugerøret Gør sugerøret lufttæt

Sugerør for snævert Montér et større sugerør

Ventilen er ikke åbnet nok Åbn ventilen korrekt

Pumpe pumper ujævnt Luft i pumpen Evakuér luften i pumpen, kontrollér, at
sugerøret er lufttæt. Start om nødven-
digt pumpen i 20-30 s – åbn udluft-
ningsskruen for at lade luften slippe ud –
luk udluftningsskruen, og gentag det
flere gange, indtil der ikke længere
kommer luft ud af pumpen

I modus «konstant tryk» er trykføleren
er ikke adækvat

Montér en føler med tilsvarende tryks-
kala og nøjagtighed

Pumpe vibrerer eller er støjende Fremmedlegemer i pumpen Fjern fremmedlegemerne

Pumpe ikke fastgjort korrekt til 
underlaget

Spænd skruerne igen

Lejer beskadigede Kontakt Wilo kundeservice

Motor overopheder, dens beskyttelse
udløser

En fase er et åbent kredsløb Kontrollér sikringerne, ledningsføringen
og stikforbindelserne

Omgivelsestemperatur for høj Sørg for køling

Mekanisk pakning lækker Mekanisk pakning er beskadiget Udskift den mekaniske pakning

I modus «konstant tryk» standser 
pumpen ikke, hvis flowet er nul

Kontraventilen er ikke tæt Rengør den, eller udskift den

Kontraventilen er ikke adækvat Udskift den med en adækvat kontraventil

Tanken har lav kapacitet på grund af
installationen

Udskift den, eller tilføj en anden på
installationen
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Fejl bør kun udbedres af kvalificeret personale!
Overhold sikkerhedsanvisningerne, se kapitel 9
Vedligeholdelse.
Kontakt kundeserviceteknikeren eller repræsen-
tantkontoret, hvis driftsdefekten ikke kan
udbedres.

Relæer
Omformeren er udstyret med 2 udgangsrelæer
med henblik på tilslutning af en centraliseret 
styring (oprettelse af automatisering).
F.eks.: Styreboks, pumpestyring.

SBM relæ: 
Dette relæ kan konfigureres i menuen «Service»
< 5.7.6.0 > i 3 driftstilstande.

Tilstand: 1
Signalet «klarhed» (normal drift for denne pum-
petype).
Relæet er aktiveret, når pumpen kører eller er i
en position til at køre.
Hvis der forekommer en første defekt, eller hvis
netforsyningen afbrydes (pumpen standser),
deaktiveres relæet. Der gives information til 
styreboksen, hvorvidt pumpen står til rådighed,
også midlertidigt.

Tilstand: 2
«Driftsmeddelelse»
Relæet er aktiveret, når pumpen kører.

Tilstand: 3
Signalet «strømnet TIL»
Relæet er aktiveret, når pumpen er tilsluttet til
netværket.

SSM relæ: 
Fælles fejlsignal.
Hvis den samme type defekt registreres flere
gange (fra 1 til 6 i henhold til betydning), stand-
ser pumpen, og dette relæ aktiveres (indtil
manuel handling).

Eksempel: 6 defekter med en variabel tidsgrænse
på 24 løbende timer.

Tilstand for SBM-relæ er «tilgængelig overførsel».

24H00 løbende

Defekter

Aktivt
relæ

SBM

Hvile
relæ

Aktivt
relæ

SSM

Hvile
relæ

1 2 3 4 5 6
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10.1 Fejltabel

Alle hændelser, der angives nedenfor, medfører:
• deaktivering af SBM-relæet (hvis det er parametreret i modus «tilgængelig overførsel»).
• aktivering af SSM-relæet «fejloverførsel», hvis den maks. mængde af en defekttype er nået i løbet af et 24 timers tidsrum.
• at en rød LED lyser.

Fejl nr.
Reaktionstid

før 
fejl-signal

Tid før 
overvejelse
af defekten,
efter signal

Ventetid før 
automatisk genstart

Maks.
defek-

ter i
løbet af

24
timer

Fejl
Mulige årsager Udbedring Ventetid

før reset

E001 60 s Umiddelbart 60 s 6

Pumpen er overbelastet,
defekt.

Den transporterede væskes densitet
og/eller viskositet er for stor.

300 s

Pumpen blokeres af partikler. Afmontér pumpen, og udskift de defek-
te komponenter, eller rengør dem.

E004
(E032 ~5 s 300 s Umiddelbart, hvis

defekt slettet 6 Omformerforsyningen er i
underspænding.

Kontrollér omformerens terminaler:
• fejl hvis netværk < 330 V 0 s

E005
(E033) ~5 s 300 s Umiddelbart, hvis

defekt slettet 6 Omformerforsyningen er i
overspænding.

Kontrollér omformerens terminaler:
• fejl hvis netværk > 480 V 0 s

E006 ~5 s 300 s Umiddelbart, hvis
defekt slettet 6 En forsyningsfase mangler. Kontrollér forsyningen. 0 s

E007 Umiddelbart Umiddelbart Umiddelbart, hvis
defekt slettet

Ingen
grænse

Omformeren kører som en
generator. Det er en advarsel,
uden at standse pumpen.

Pumpen drejer, kontrollér kontraven-
tilens spænding. 0 s

E009 Umiddelbart Umiddelbart Umiddelbart, hvis
defekt slettet

Ingen
grænse

Omformeren kører som en
generator, pumpe FRA.

Pumpen drejer, kontrollér kontraven-
tilens spænding. 0 s

E010 ~5 s Umiddelbart Ingen genstart 1 Pumpen er blokeret.
Afmontér pumpen, rengør den, og
udskift de defekte dele. Det kan være
en mekanisk fejl ved motoren (lejer).

60 s

E011 15 s Umiddelbart 60 s 6 Pumpen spædes ikke længere
eller kører tør.

Spæd pumpen igen ved at fylde den
(se kapitel 8.3).
Kontrollér fodventilens spænding.

300 s

E020 ~5 s Umiddelbart 300 s 6

Motoren bliver varm. Rengør køleribberne på motoren.

300 sOmgivelsestemperatur højere
end +40 °C.

Motoren er beregnet til en omgivel-
sestemperatur på +40 °C.

E023 Umiddelbart Umiddelbart 60 s 6 Motoren er kortsluttet. Afmontér pumpens motoromformer,
kontrollér den, eller udskift den. 60 s

E025 Umiddelbart Umiddelbart Ingen genstart 1 Manglende fase på motoren. Kontrollér forbindelsen mellem motor
og omformer. 60 s

E026 ~5 s Umiddelbart 300 s 6
Den termiske føler på motoren
er defekt eller har en forkert
tilslutning.

Afmontér pumpens motoromformer,
kontrollér den, eller udskift den. 300 s

E030
E031 ~5 s Umiddelbart 300 s 6

Omformeren bliver varm.
Rengør køleribberne på bagsiden og
under omformeren og ventilator-
dækslet.

300 s

Omgivelsestemperatur højere
end +40 °C.

Omformeren er beregnet til at køre
ved en omgivelsestemperatur 
på +40 °C.

E042 ~5 s Umiddelbart Ingen genstart 1 Følerens kabel (4-20 mA) er
afbrudt.

Kontrollér, at forsyningen er korrekt,
og at kablet tilslutter føleren. 60 s

E050 60 s Umiddelbart Umiddelbart, hvis
defekt slettet

Ingen
grænse BMS-kommunikations-timeout. Kontrollér forbindelsen. 300 s

E070 Umiddelbart Umiddelbart Ingen genstart 1 Intern kommunikations-fejl. Kontakt kundeservicetekniker. 60 s

E071 Umiddelbart Umiddelbart Ingen genstart 1 EEPROM-fejl. Kontakt kundeservicetekniker. 60 s

E072
E073 Umiddelbart Umiddelbart Ingen genstart 1 Problem i omformeren. Kontakt kundeservicetekniker. 60 s

E075 Umiddelbart Umiddelbart Ingen genstart 1 Tilkoblingsstrømrelæ defekt. Kontakt kundeservicetekniker. 60 s

E076 Umiddelbart Umiddelbart Ingen genstart 1 Strømføler defekt. Kontakt kundeservicetekniker. 60 s

E077 Umiddelbart Umiddelbart Ingen genstart 1 24 V defekt Kontakt kundeservicetekniker. 60 s

E099 Umiddelbart Umiddelbart Ingen genstart 1 Ukendt pumpetype. Kontakt kundeservicetekniker. Effekt
til/fra
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10.2 Bekræftelse af fejl

FORSIGTIG! Materiel skade!
Bekræft kun defekter, når de er udbedret.

• Det er kun tilladt for uddannede teknikere at
udbedre defekten.

• Kontakt producenten, hvis du er i tvivl.

• I tilfælde af en fejl vises fejlsiden i stedet for 
statussiden.

Fortsæt som følger for at bekræfte.

• Tryk koderen.

Den vises på displayet:

• Menunummeret <6.0.0.0> .

• Fejlnummeret og det maks. antal i løbet 
af 24 timer for den pågældende defekt 
(eksempel: 1/6).

• Den resterende tid før automatisk reset af 
defekten i sekunder.

• Vent på den automatiske resettid.

Der kører en timer i systemet. Den resterende tid
(i sekunder) vises, indtil fejlen bekræftes auto-
matisk.

• Hvis det maks. antal defekter er nået og den 
sidste timer er udløbet, skal du trykke på kode-
ren for at bekræfte.

Systemet skifter tilbage til statussiden.

BEMÆRK:  Hvis der er tid, før defekten overvejes,
efter signal (eksempel: 300 s), skal defekten altid
bekræftes manuelt.
Den automatiske reset-timer er inaktiv, og “- - -”
vises.

Eksempel på fejlside.

E110 Umiddelbart Umiddelbart Umiddelbart, hvis
defekt slettet

Ingen
grænse Tab af synkronisering Pumpen genstarter automatisk. 0 s

E111 ~5 s 300 s Umiddelbart, hvis
defekt slettet 6

Motorstrøm overskrider
grænsen for den maks. omfor-
merudgangsstrøm

Den transporterede væskes densitet
og/eller viskositet er for stor.
Kontrollér, at pumpen ikke blokeres
af partikler

0 s

E112 Umiddelbart Umiddelbart Umiddelbart, hvis
defekt slettet

Ingen
grænse

Motorhastighed højere
omkring 120 % af den maks.
hastighed

Pumpen kører igen med normal
hastighed. 0 s

E119 Umiddelbart Umiddelbart Umiddelbart, hvis
defekt slettet

Ingen
grænse

Pumpen forsøgte at starte
uden held, mens den drejer Kontrollér kontraventilens spænding. 0 s

Eksempel på
statusside
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11. Reservedele

Reservedele skal bestilles via lokalt godkendte
teknikere og/eller Wilo kundeservice 
For at undgå spørgsmål eller forkerte bestillinger,
skal alle data på navneskiltet nævnes, når der
bestilles.

FORSIGTIG! Fare for materiel skade!
Perfekt pumpefunktion kan kun garanteres, 
hvis der anvendes originale reservedele.

• Anvend kun originale reservedele.

Forbehold for tekniske ændringer!



 

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

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

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

Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe : Helix EXCEL 
Herewith, we declare that the product type of the series:
Par le présent, nous déclarons que l’agrégat de la série :
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 und §1.7.3 des Anhanges I 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 entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève:
 

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  
EC-Machinery directive  
Directives CE relatives aux machines 
Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
eingehalten. / The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-
Machinery directive 2006/42/EC. / Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à 
appendice I, no 1.5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.
 

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG 
Electromagnetic compatibility - directive 
Compatibilité électromagnétique- directive
 

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
 
 
 

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Authorized representative for the completion of the technical documentation: 
Mandataire pour le complément de la documentation technique est :  

Division Pumps & Sytems 
Quality Manager PBU Multistage & Domestic 
Pompes Salmson 
80 Bd de l’Industrie - BP 0527 
F-53005 Laval Cédex 

 

Dortmund, 30. November 2012  
 
 
 

 
 

 
Claudia Brasse 
Group Quality 

 
WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 
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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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WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

Nord 
WILO SE 
Vertriebsbüro Hamburg 
Beim Strohhause 27 
20097 Hamburg 
T 040 5559490 
F 040 55594949 
hamburg.anfragen@wilo.com

Nord-Ost 
WILO SE 
Vertriebsbüro Berlin 
Juliusstraße 52–53 
12051 Berlin-Neukölln 
T 030 6289370 
F 030 62893770 
berlin.anfragen@wilo.com

Ost 
WILO SE 
Vertriebsbüro Dresden 
Frankenring 8 
01723 Kesselsdorf 
T 035204 7050  
F 035204 70570 
dresden.anfragen@wilo.com

Süd-Ost 
WILO SE 
Vertriebsbüro München 
Adams-Lehmann-Straße 44 
80797 München 
T 089 4200090 
F 089 42000944 
muenchen.anfragen@wilo.com

Süd-West 
WILO SE 
Vertriebsbüro Stuttgart 
Hertichstraße 10 
71229 Leonberg 
T 07152 94710  
F 07152 947141  
stuttgart.anfragen@wilo.com

Mitte 
WILO SE 
Vertriebsbüro Frankfurt 
An den drei Hasen 31 
61440 Oberursel/Ts. 
T 06171 70460 
F 06171 704665 
frankfurt.anfragen@wilo.com

West I 
WILO SE 
Vertriebsbüro Düsseldorf 
Westring 19 
40721 Hilden 
T 02103 90920  
F 02103 909215 
duesseldorf.anfragen@wilo.com

West II
WILO SE
Vertriebsbüro Dortmund
Nortkirchenstr. 100 
44263 Dortmund 
T 0231 4102-6560 
F 0231 4102-6565 
dortmund.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team 
Gebäudetechnik

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO SE, Werk Hof
Heimgartenstraße 1-3
95030 Hof
T 09281 974-550
F 09281 974-551

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7900

 

F 0231 4102-7126
kundendienst@wilo.com

Täglich 7-18 Uhr erreichbar
24 Stunden Technische 
Notfallunterstützung

– Kundendienst-Anforderung
– Werksreparaturen
– Ersatzteilfragen
– Inbetriebnahme
– Inspektion
– Technische  

Service-Beratung
– Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich
Zentrale Wiener Neudorf:
WILO Pumpen Österreich GmbH 
Wilo Straße 1 
A-2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
F +43 507 507-15 
office@wilo.at 
www.wilo.at

Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56 
A-5020 Salzburg 
T +43 507 507-13 
F +43 662 878470 
office.salzburg@wilo.at 
www.wilo.at

Vertriebsbüro Oberösterreich:
Trattnachtalstraße 7 
A-4710 Grieskirchen 
T +43 507 507-26 
F +43 7248 65054 
office.oberoesterreich@wilo.at 
www.wilo.at

Schweiz
EMB Pumpen AG 
Gerstenweg 7 
CH-4310 Rheinfelden 
T +41 61 83680-20 
F +41 61 83680-21 
info@emb-pumpen.ch 
www.emb-pumpen.ch

Erreichbar Mo–Do 7-18 Uhr, Fr 7-17 Uhr.

– Antworten auf
 –  Produkt- und Anwendungsfragen
 –  Liefertermine und Lieferzeiten

– Informationen über Ansprechpartner vor Ort

– Versand von Informationsunterlagen

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland

Standorte weiterer  
Tochtergesellschaften
Die Kontaktdaten finden Sie 
unter www.wilo.com.
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