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Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija1 Vispārīga informācija

Par šo pamācību Oriģinālās ekspluatācijas instrukcijas valoda ir vācu valoda. Visas 

pārējās šajā instrukcijā iekļautās valodas ir oriģinālās ekspluatācijas 

instrukcijas tulkojums.

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija ietilpst produkta komplek-

tācijā. Tā vienmēr jāglabā produkta tuvumā. Precīza šajā instrukcijā 

sniegto norādījumu ievērošana ir priekšnoteikums produkta atbilsto-

šai izmantošanai un pareizi veiktai apkopei.

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā sniegtā informācija atbilst 

produkta modelim kā arī drošības tehnikas pamatnormām un standar-

tiem drukāšanas brīdī.

EK atbilstības deklarācija:

Viens EK atbilstības deklarācijas eksemplārs ir šīs ekspluatācijas ins-

trukcijas sastāvdaļa.

Veicot ar mums nesaskaņotas tehniskas izmaiņas tur minētajās deta-

ļās vai uzstādīšanas un ekspluatācijas pamācībā minēto ražojuma/ 

personāla drošības skaidrojumu neievērošanas gadījumā šī deklarācija 

zaudē savu spēku.

2 Drošība

Šajā ekspluatācijas instrukcijā ir ietvertas pamatnorādes, kas jāievēro 

produkta uzstādīšanas, darbības un apkopes gaitā. Tādēļ ar šajā ins-

trukcijā sniegto informāciju pirms ražojuma uzstādīšanas un eksplua-

tācijas uzsākšanas noteikti jāiepazīstas montierim, kā arī atbildīgajam 

speciālistam/operatoram.

Jāievēro ne tikai šajā punktā minētie vispārīgie drošības norādījumi, 

bet arī turpmākajos instrukcijas punktos sniegtie īpašie drošības 

norādījumi, kuriem ir pievienots īpašs brīdinājuma apzīmējums.

2.1 Uzstādīšanas un ekspluatācijas 

instrukcijas norāžu apzīmējumi

Simboli Vispārīga brīdinājuma simbols

Elektriskās strāvas trieciena risks

NORĀDE

Brīdinājumi APDRAUDĒJUMS!

Pēkšņa bīstama situācija.

Norādījumu neievērošana izraisa nāvi vai rada smagas fiziskas 

traumas.

BRĪDINĀJUMS!

Lietotājs var gūt (smagas) traumas. «Brīdinājums» nozīmē, ka, 

neievērojot norādījumus, pastāv iespēja gūt (smagas) traumas.

UZMANĪBU!

Pastāv draudi, ka ražojums/iekārta var tikt sabojāta. «Uzmanību» 

attiecas uz iespējamiem ražojuma bojājumiem norāžu neievēroša-

nas gadījumā.

NORĀDE

Svarīga norāde par produkta lietošanu. Tā pievērš uzmanību arī iespē-

jamiem sarežģījumiem.
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Obligāti jāievēro tieši uz ražojuma izvietotās norādes, piem.,

• griešanās virziena bultiņa,

• tipa plāksnīte,

• brīdinājuma uzlīmes

un tām jābūt labi salasāmām.

2.2 Personāla kvalifikācija Personālam, kas atbild par montāžu, ekspluatāciju un apkopi, jābūt 

atbilstoši kvalificētam šo darbu veikšanai. Operatoram jānodrošina 

personāla atbildības joma, kompetence un uzraudzība. Ja personālam 

nav nepieciešamo zināšanu, tas attiecīgi jāapmāca un jāinstruē. Ja 

nepieciešams, iekārtas operatora uzdevumā to var veikt produkta 

ražotājs.

2.3 Drošības noteikumu neievērošanas 

izraisītie riski

Neievērojot drošības norādījumus, tiek radīti draudi personām, videi 

un ražojumam/iekārtai. Neievērojot drošības norādījumus, tiek zau-

dēta iespēja prasīt jebkādu zaudējumu atlīdzību.

Atsevišķos gadījumos noteikumu neievērošana var izraisīt turpmāk 

norādītos riskus:

• personu apdraudējumu, kas rodas elektriskas, mehāniskas vai bakte-

rioloģiskas iedarbības rezultātā,

• vides apdraudējumu, no sūcēm izplūstot bīstamām vielām,

• materiālos zaudējumus,

• svarīgu produkta/iekārtas funkciju atteici,

• noteikto tehniskās apkopes un labošanas metožu atteici.

2.4 Apzināta darba drošība Jāievēro šajā ekspluatācijas instrukcijā uzskaitītie drošības norādī-

jumi, esošie vietējie nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi, kā arī 

iespējamie iekārtas operatora iekšējie darba, lietošanas un drošības 

noteikumi.

2.5 Operatora drošības noteikumi Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar iero-

bežotām fiziskajām, kustību vai garīgajām spējām vai personām ar 

nepietiekamu pieredzi un/vai zināšanām par šīs ierīces lietošanu, 

izņemot, ja viņas šo ierīci lieto par viņu drošību atbildīgas personas 

klātbūtnē un uzraudzībā vai arī šī persona viņām ir sniegusi norādīju-

mus par ierīces lietošanu. 

Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie ar ierīci nerotaļājas.

• Ja produkta/iekārtas karstie vai aukstie komponenti rada apdraudē-

jumu, pasūtītājam tie jānodrošina pret pieskaršanos.

• Produkta darbības laikā nedrīkst noņemt aizsargbarjeru no kustīgajām 

daļām (piem., savienojuma elementa). 

• Bīstamu (piem., eksplozīvu, indīgu, karstu) šķidrumu sūces (piem., 

vārpstas blīvējumā) jānovērš tā, lai tās neradītu apdraudējumu perso-

nām un apkārtējai videi. Jāievēro valsts likumā minētie noteikumi.

• Jānovērš elektrotraumu gūšanas iespēja. Jāievēro vietējos vai vispārī-

gajos noteikumos minētie (piemēram, IEC (Starptautiskās elektroteh-

niskās komisijas), VDE (Vācijas Elektrotehniskās, elektroniskās un 

informācijas tehnikas apvienības) un vietējo energoapgādes uzņē-

mumu sniegtie norādījumi.

• Lai samazinātu netīrumu un agregātu karstu virsmu kontakta rezul-

tātā radītu ugunsgrēku vai sprādzienu risku, jānodrošina, lai zonā ap 

sūkņa agregātu nebūtu netīrumu.

• Šajā rokasgrāmatā ietvertās norādes attiecas uz aprīkojuma standarta 

versiju. Šajā grāmatā netiek aprakstīti visi sīkumu vai biežākās novir-

zes. Sīkāku informāciju var saņemt no ražotāja.

• Šaubu gadījumā par detaļu darbību vai iestatīšanu nekavējoties sazi-

nāties ar ražotāju.
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2.6 Pārbaudes un montāžas drošības 

informācija

Uzņēmumu vadībai jārūpējas, lai visus montāžas un apkopes darbus 

veiktu pilnvarots un kvalificēts personāls, kuram ir pamatīgas un dziļas 

zināšanas par ekspluatācijas instrukcijā sniegto informāciju.

Visus ar ražojumu/iekārtu saistītos darbus drīkst veikt tikai tad, kad 

tā ir izslēgta. Obligāti jāievēro uzstādīšanas un lietošanas pamācībā 

aprakstītā ražojuma/iekārtas izslēgšanas kārtība.

Tūlīt pēc darbu beigšanas no jauna jāpierīko vai jāpieslēdz visas drošī-

bas un aizsargierīces.

2.7 Patvaļīga rezerves daļu modificēšana 

un izgatavošana

Patvaļīga pārbūve un rezerves daļu izgatavošana apdraud produkta/ 

personāla drošību, un šādā gadījumā nav spēkā arī ražotāja sniegtās 

drošības garantijas.

Izmaiņas ražojumā drīkst veikt tikai vienojoties ar ražotāju. Oriģinālās 

rezerves daļas un ražotāja apstiprinātais papildaprīkojums kalpo dro-

šībai. Citu rezerves daļu izmantošana atceļ ražotāja atbildību par to 

lietošanas rezultātā izraisītajām sekām.

2.8 Nepieļaujamas izmantošanas 

metodes

Piegādātā ražojuma darba drošība tiek garantēta tikai gadījumā, ja tiek 

izpildīti ierīces lietošanas pamācības 4. nodaļas norādījumi. Nekādā 

gadījumā nedrīkst pārsniegt katalogā/datu lapā norādītās robežvērtī-

bas.

3 Transportēšana un uzglabāšana

3.1 Nosūtīšana Sūknis rūpnīcā tiek ievietots kartona kastē vai nostiprināts uz paletes, 

un ir aizsargāts pret putekļiem un mitrumu.

Transportēšanas pārbaude Saņemot sūkni, nekavējoties pārbaudiet, vai tas transportēšanas laikā 

nav bojāts. Konstatējot bojājumus, kas radušies transportēšanas laikā, 

par tiem nekavējoties jāinformē kravas pārvadātājs.

Uzglabāšana Līdz uzstādīšanai vai uzglabāšanai sūkni jāuzglabā sausā, no sala un 

mehāniskiem bojājumiem pasargātā vietā.

UZMANĪBU! Nepareiza iepakojuma izraisīts bojājumu rašanās risks!

Ja sūknis vēlāk tiek atkal transportēts, to droši jāiepako. 

• Šim nolūkam izmantojiet oriģinālo iepakojumu vai ekvivalentu 

iepakojumu.

3.2 Transportēšana montāžai / 

demontāžai

BRĪDINĀJUMS! Miesas bojājumu risks!

Nepareizas transportēšanas rezultātā pastāv iespēja gūt miesas 

bojājumus.

• Sūknis jātransportē, izmantojot atbilstošus kravas pārvietošanas 

līdzekļus. Tie jāpiestiprina pie sūkņa atlokiem un, ja nepieciešams, 

arī pie motora ārējā diametra (Nepieciešams drošinātājs aizsardzī-

bai pret noslīdēšanu!).

• Pie motora izvietotās transportēšanas cilpas paredzētas tikai vadī-

šanai iekraušanas procesa laikā (3. att.).

• Lai sūkni paceltu ar celtni, sūknis jānostiprina ar piemērotām siks-

nām, kā parādīts attēlā. Ievietojiet sūkni cilpās, kuras savilksies 

sūkņa svara ietekmē.

• Pie motora izvietotās transportēšanas cilpas paredzētas tikai 

motora un nevis visa sūkņa transportēšanai (4. att.).

att. 3: Transportēšanas trošu uzstādīšana
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BRĪDINĀJUMS! Lielā pašsvara izraisīts savainošanās risks!

Pats sūknis un sūkņa daļas var veidot ļoti lielu pašmasu. Lejup krī-

tošas daļas var radīt nopietnus draudus, iegriezumu, saspiedumu, 

sitienu vai triecienu traumas, kuras var būt pat nāvējošas.

• Vienmēr izmantot atbilstošus kravas pacelšanas līdzekļus, un 

sūkņa daļas jānodrošina pret iespējamu nokrišanu.

• Nekad neuzturēties zem kustīgām kravām.

• Veicot jebkādus darbus, jālieto aizsargapģērbs (darba apavi, ķivere, 

aizsargcimdi un aizsargbrilles.

4 Izmantošana atbilstoši noteikumiem

Darba uzdevums IPL (Inline) un DPL (divgalvu) sausā rotora sūkņus izmanto kā cirkulā-

cijas sūkņus turpmāk norādītajās izmantošanas sfērās.

Izmantošanas sfēras Tos izmanto:

• karstā ūdens apkures sistēmās,

• dzesēšanas un aukstā ūdens cirkulācijās,

• rūpnieciskajās cirkulācijas sistēmās,

• siltumnesēja cirkulācijai.

Norādījumi 

apdraudējuma novēršanai

Raksturīgas montāžas vietas ir tehnikas telpas ēkās ar vairākām ēku 

tehnoloģiju instalācijām. Ierīce nav paredzēta tiešai uzstādīšanai 

citādi izmantojamās telpās (dzīvojamās un darba telpās).

UZMANĪBU! Materiālo zaudējumu risks!

Bīstamu vielu klātbūtne var izraisīt bojājumus sūknī. Abrazīvas vie-

las (piem., smiltis) paātrina sūkņa nolietojumu. 

Sūkņus, kuriem nav sprādzienaizsardzības nodrošinājuma, nedrīkst 

izmantot paaugstinātas sprādzienbīstamības zonās.

• Prasībām atbilstoša ierīces izmantošana ietver arī šajā instrukcijā 

minēto norādījumu ievērošanu.

• Jebkura cita veida izmantošana, kas neatbilst sūkņa lietošanas 

noteikumiem, ir uzskatāma par noteikumiem neatbilstošu.

att. 4: Motora transportēšana
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5 Produkta tehniskie dati

5.1 Modeļa koda atšifrējums Modeļa koda atšifrējums sastāv no šādiem elementiem:

5.2 Tehniskie parametri

Pasūtot rezerves daļas, jānorāda visi uz sūkņa un motora tehnisko 

datu plāksnītes dotie dati.

Piemērs: IPL/DPL 50/175-7,5/2

IPL
DPL

Atloka sūknis kā Inline sūknis
Atloka sūknis kā divgalvu sūknis

50 Cauruļvada savienojuma nominālais diametrs DN [mm]

170 Rotora nominālais diametrs [mm]

7,5 Motora nominālā jauda P2 [kW]

2 Polu skaits

P2 Standarta modeļa variants: ar sertifikātu izmantošanai 
dzeramā ūdens jomās atbilstoši ACS 
(skatiet www.wilo.com)

K1 Standarta modeļa variants: Uzstādīšana ārpus telpām 
«Rietumeiropas klimats» (motors ar ventilatora pār-
sega aizsargjumtu)

K4 Standarta modeļa variants: Uzstādīšana ārpus telpām 
«Rietumeiropas klimats» (motors ar ventilatora pār-
sega aizsargjumtu, papildaprīkojums - dīkstāves 
apsilde 1~230 V)

K3 Standarta modeļa variants:
3 rezistora sensors

Īpašība Vērtība Piezīmes

Nominālais apgriezienu skaits 2900 vai 1450 apgr./min

Speciālie modeļi, piem., citiem 
spriegumiem, darba spiedieniem, 
šķidrumiem utt. skatiet datu 
plāksnīti vai www.wilo.com

Nominālie diametri DN IPL: 32 līdz 100
DPL: 32 līdz 100

Pieļaujamā min./maks. šķidruma tempe-
ratūra.

-20 °C līdz +120 °C
(atkarībā no šķidruma un gala blīvējuma 
tipa)

Maks. apkārtējā gaisa temperatūra + 40 °C

Maks. pieļaujamais darba spiediens 10 bar

Izolācijas klase F

Aizsardzības pakāpe IP 55

Cauruļu un spiediena mērīšanas pieslē-
gumi

Atloki PN 16 atbilstoši DIN EN 1092-2 
Ar spiediena mērīšanas pieslēgumiem 
Rp 1/8 
Atbilstoši DIN 3858

Atļautie sūknējamie šķidrumi Apkures ūdens atbilstoši VDI 2035
Dzesēšanas/aukstais ūdens
Ūdens un glikola maisījums līdz 40% 
tilp.

Pieslēgšana elektrotīklam 3~400 V, 50 Hz

3~230 V, 50 Hz 
(līdz 3 kW, ieskaitot)

Motora aizsardzība Nodrošina pasūtītājs

Apgriezienu skaita regulēšana Wilo regulēšanas ierīces (piem. Wilo-CC 
sistēma vai Wilo-SC sistēma) 

Dzeramais ūdens Kā papildaprīkojums iespējams P2.
Ievērojiet norādes Wilo papildaprīko-
juma uzstādīšanas un ekspluatācijas 
instrukcijā «Wilo-IPL & IP-E 
variants P2».
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Sūknējamais šķidrums Izmantojot ūdens un glikola maisījumus ar glikola saturu līdz 40% (vai 

sūknējamos šķidrumus ar viskozitāti, kura atšķiras no tīra ūdens vis-

kozitātes), sūkņa sūknēšanas parametri jākoriģē atbilstoši augstākai 

viskozitātei, atkarībā no maisījuma procentuālā sastāva un šķidruma 

temperatūras. Nepieciešamības gadījumā papildus jāpielāgo motora 

jauda.

• Izmantot tikai maisījumus ar pretkorozijas inhibitoriem. Jāņem vērā 

ražotāja sniegtā informācija!

• Šķidrumam jābūt bez nosēdumiem

• Izmantojot citus šķidrumus, nepieciešama Wilo atļauja.

NORĀDE

Katrā gadījumā jāievēro sūknējamā šķidruma drošības informācija!

5.2.1 Variantu K1/K4 uzstādīšanas 

norādes (uzstādīšanai ārpus telpām)

K1, K4 un K10 speciālo modeļu sūkņi ir pielāgoti arī uzstādīšanai ārpus 

telpām (skat. arī nodaļu 5.1 «Modeļa koda atšifrējums» 8. lpp.).

IPL tipa sūkņu izmantošanai ārpus telpām jāveic papildu pasākumi, ar 

kuru palīdzību sūkņi tiek aizsargāti no dažāda veida laika apstākļu 

ietekmes. Šie pasākumi iekļauj aizsardzības nodrošinājumu pret lietu, 

sniegu, ledu, saules starojumu, svešķermeņiem un kondensāta veido-

šanos.

• Montējot vertikāli, motors jāaprīko ar ventilatora pārsega aizsarg-

jumtu. Šim mērķim ir pieejams turpmāk norādītais variants:

• K1 - motors ar ventilatora pārsega aizsargjumtu

• Kondensāta veidošanās draudu gadījumā (piem., lielu temperatūras 

svārstību vai mitra gaisa ietekmē) sūkni jāaprīko elektrisku dīkstāves 

apsildi (1~230 V pieslēgums, skatiet nodaļu 7.2 «Pieslēgšana elektro-

tīklam» 13. lpp.). Šo ierīci nedrīkst ieslēgt motora darbības laikā.

Šim mērķim ir pieejami turpmāk norādītie varianti:

• K4 - motors ar ventilatora pārsega aizsargjumtu un dīkstāves apsildi

• K10 - motors ar dīkstāves apsildi

• Lai novērstu ilgstošu, intensīvu un tiešu saules starojuma, lietus, 

sniega, ledus un putekļu iedarbību, sūkņi pie iekārtas no visām pusēm 

jāaprīko ar papildu aizsargpārsegu. Aizsargpārsegam jābūt veidotam 

tā, lai tas nodrošinātu labu ventilāciju un novērstu siltuma akumulā-

ciju.

NORĀDE

K1 un K4 sūkņu variantus var izmantot tikai nozarē «Mērens» vai 

«Rietumeiropas klimats». Nozarēs «Aizsardzība pret tropu klimatu» 

un «Pastiprināta aizsardzība pret tropu klimatu» arī slēgtās telpās 

jānodrošina papildu motora aizsardzības pasākumi.

5.3 Piegādes komplektācija • IPL/DPL sūknis

• Uzstādīšanas un lietošanas pamācība

5.4 Piederumi Piederumi jāpasūta atsevišķi:

• rezistora ieslēgšanas relejs montāžai sadales skapī.

• IPL un DPL: 3 konsoles ar stiprinājumiem pamatnes izveidei

• DPL: slēptais atloks remontdarbiem

Detalizētu sarakstu skatiet katalogā vai cenu lapā.
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6 Apraksts un darbības princips

6.1 Produkta apraksts

Visi šajā instrukcijā aprakstītie sūkņi ir kompakti vienpakāpes zems-

piediena centrbēdzes sūkņi. Motors un sūknis ir savienoti ar nedalītu 

vārpstu. Sūkņus var uzstādīt tieši pietiekami nofiksētā cauruļvadā vai 

(5. att.) vai novietot uz pamatnes cokola (6. att.). 

Savienojumā ar regulēšanas ierīci sūkņu jaudu var regulēt bez pakā-

pēm. Tādējādi ir iespējama sūkņa jaudas optimāla pielāgošana iekār-

tas vajadzībām un sūkņa ekonomiska darbība.

IPL: 

Sūkņa korpuss ir veidots kā INLINE sērijas korpuss, t.i., sūkšanas un 

spiediena atloki atrodas vidū (5./6. att.). Visi sūkņu korpusi aprīkoti ar 

kājām. Ja motora nominālā jauda ir 5,5 kW vai vairāk, montāžu ietei-

cams veikt uz pamatnes.

IPL lietošana ar Wilo regulēšanas ierīcēm

Savienojumā ar Wilo regulēšanas ierīci (Wilo-CC sistēma vai Wilo-SC 

sistēma) sūkņu jaudu var regulēt bez pakāpēm. Tādējādi ir iespējama 

sūkņa jaudas optimāla pielāgošana iekārtas vajadzībām un sūkņa eko-

nomiska darbība.

IPL lietošana ar ārējiem frekvences pārveidotājiem (citu ražotāju ierī-

ces):

Wilo izmantotie motori pamatā ir paredzēti lietošanai ar ārējiem frek-

vences pārveidotājiem vai citu ražotāju ierīcēm, ja tās atbilst DIN IEC/

TS 60034-17 vai IEC/TS 60034-25 lietošanas vadlīnijās minētajiem 

nosacījumiem.

Frekvences pārveidotāja (bez filtra) impulsa spriegums nedrīkst pār-

sniegt 7. att. norādīto robežlīkni. Šajā gadījumā runa ir par spriegumu 

pie motora spailēm. To nosaka ne vien frekvences pārveidotājs, bet 

arī, piem., izmantotais motora kabelis (tips, šķērsgriezums, ekranē-

jums, garums utt.).

DPL:

Divi sūkņi ir izvietoti vienā kopīgā korpusā (divgalvu sūkņi). Sūkņa 

korpuss ir veidots kā INLINE sērijas korpuss (8. att.). Visi sūkņu korpusi 

aprīkoti ar kājām. Ja motora nominālā jauda ir 4 kW vai vairāk, mon-

tāžu ieteicams veikt uz pamatnes. Savienojumā ar regulēšanas ierīci 

regulēšanas režīmā tiek izmantots tikai pamatslodzes nodrošinājuma 

sūknis. Lai nodrošinātu pilnas slodzes režīmu, kā maksimumslodzes 

agregāts ir pieejams otrs sūknis. Turklāt otrs sūknis bojājuma gadī-

jumā var veikt rezerves sūkņa funkciju.

NORĀDE

Visiem DPL sērijas sūkņu veidiem/korpusu lielumiem ir iespējams 

pasūtīt slēptos atlokus (skatiet 5.4. nodaļu «Piederumi»), kuri nodro-

šinās arī divgalvu sūkņa ieliktņa nomaiņu (8. att., pa labi). Līdz ar to 

motors var turpināt darbu, kamēr tiek veikta samontētā ieliktņa 

nomaiņa.

att. 5: IPL attēls - montāža caurulē

att. 6: IPL attēls - pamatu uzbūve

 7,5 kW

att. 7: Pieļaujamā impulsa sprieguma Upk robežlīkne 

(ieskaitot sprieguma svārstības un dzēšanu), mērot 

starp divu dzīslu spailēm, atkarībā no pieauguma 

laika tr

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

tr [µs]

Upk [kV]

400V (IEC 60034-17)

500V (IEC 60034-25, Level A)

690V (IEC 60034-25, Level B)

1,56 kV
1,35 kV

2,15 kV

att. 8: DPL attēls
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6.2 Trokšņu līmeņa vērtības

7 Montāža un pieslēgums elektrotīklam

Drošība APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!

Prasībām neatbilstoša sūkņa montāža un pieslēgšana elektrotīklam 

var apdraudēt dzīvību.

• Darbus, kas saistīti ar pieslēgšanos elektrotīklam, drīkst veikt tikai 

kvalificēti elektriķi atbilstoši darba drošības noteikumiem!

• Ievērojiet darba drošības instrukciju!

APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!

Neuzstādītu motora, termināļa kārbas vai savienojuma elementa 

aizsardzības ierīču dēļ elektriskās strāvas trieciens vai rotējošo 

daļu aizskaršana var radīt dzīvībai bīstamus savainojumus.

• Pirms ekspluatācijas sākšanas vai pēc apkopes darbu beigšanas 

vispirms jāpiemontē atpakaļ demontētās aizsardzības ierīces, 

piem., termināļa kastes vāks vai savienojuma elementa pārsegs.

• Ekspluatācijas uzsākšanas laikā atrodieties drošā attālumā.

• Veicot jebkādus darbus, jālieto aizsargapģērbs, aizsargcimdi un 

aizsargbrilles.

BRĪDINĀJUMS! Lielā pašsvara izraisīts savainošanās risks!

Pats sūknis un sūkņa daļas var veidot ļoti lielu pašmasu. Lejup krī-

tošas daļas var radīt nopietnus draudus, iegriezumu, saspiedumu, 

sitienu vai triecienu traumas, kuras var būt pat nāvējošas.

• Vienmēr izmantot atbilstošus kravas pacelšanas līdzekļus, un 

sūkņa daļas jānodrošina pret iespējamu nokrišanu.

• Nekad neuzturēties zem kustīgām kravām.

BRĪDINĀJUMS! Lielā pašsvara izraisīts savainošanās risks!

Pats sūknis un sūkņa daļas var veidot ļoti lielu pašmasu. Lejup krī-

tošas daļas var radīt nopietnus draudus, iegriezumu, saspiedumu, 

sitienu vai triecienu traumas, kuras var būt pat nāvējošas.

• Vienmēr izmantot atbilstošus kravas pacelšanas līdzekļus, un 

sūkņa daļas jānodrošina pret iespējamu nokrišanu.

• Montāžas un apkopes darbu laikā nodrošiniet sūkņa komponentus 

pret nokrišanu.

• Nekad neuzturieties zem kustīgām kravām.

UZMANĪBU! Materiālo zaudējumu risks!

Bojājumu risks, neatbilstoši apejoties sūkni. 

• Sūkni drīkst uzstādīt tikai speciālisti.

Motora jauda PN [kW] Trokšņu līmenis Lp, A [dB (A)] 1)

1450 apgr./min 2900 apgr./min

IPL, DPL 

(DPL individuālā 

darbības režīmā)

IPL, DPL 

(DPL paralēlā 

darbības režīmā)

IPL, DPL 

(DPL individuālā 

darbības režīmā)

IPL, DPL 

(DPL paralēlā 

darbības režīmā)

1,1 53 56 60 63

1,5 55 58 67 70

2,2 59 62 67 70

3 59 62 67 70

4 59 62 67 70

5,5 63 66 71 74

7,5 63 66 71 74
1)Trokšņu līmeņa vidējā vērtība telpā uz taisnstūra mērīšanas virsmu 1m attālumā no motora virsmas.
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UZMANĪBU! Bojājumu risks sūkņa pārkaršanas gadījumā!

Sūknis bez caurplūdes nedrīkst darboties ilgāk par 1 minūti. Ener-

ģijas uzkrāšanās rezultātā rodas karstums, kas var bojāt vārpstu, 

rotoru un gala blīvējumu.

• Vienmēr jānodrošina minimāla caurplūde, kas atbilst vismaz 10% 

no maksimālās caurplūdes daudzuma.

7.1 Montāža BRĪDINĀJUMS! Personu miesas bojājumu un mantas zaudējumu 

risks!

Bojājumu risks, neatbilstoši apejoties sūkni.

• Sūkņa agregātu nekad nenovietot uz nenostiprinātām vai neneso-

šām virsmām.Sagatavošanās

• Uzstādīšanas darbus atļauts sākt tikai pēc tam, kad ir pabeigti visi 

metināšanas un lodēšanas darbi un, ja nepieciešams, cauruļvadu sis-

tēmas skalošana. Netīrumi var izraisīt sūkņa atteici.

• Standarta sūkņus nepieciešams pasargāt no laika apstākļu ietekmes, 

tie jāuzstāda no sala/putekļiem pasargātā, labi ventilējamā un pret 

sprādzieniem aizsargātā vidē.

• K1 vai K4 sūkņu varianti ir pielāgoti arī uzstādīšanai ārpus telpām 

(skat. arī nodaļu 5.1 «Modeļa koda atšifrējums» 8. lpp.).

• Sūkni uzstādīt viegli pieejamā vietā, lai vēlāk var viegli veikt pārbaudi, 

apkopi (piem., gala blīvējumam) vai nomaiņu.

Sūkņu novietošana uz pamatnes Novietojot sūkni uz elastīgas pamatnes, iespējams uzlabot ēkas ska-

ņas izolāciju. Lai sūkni miera stāvoklī aizsargātu no uzglabāšanas 

bojājumiem, kas rodas kustību rezultātā, ko rada citi agregāti (piem., 

iekārtā ar vairākiem rezerves sūkņiem), katru sūkni uzstādiet uz atse-

višķas pamatnes. Uzstādot sūkņus bēniņos, noteikti ieteicams izman-

tot elastīgu pamatni. Īpaši jārūpējas par sūkņiem ar mainīgu 

apgriezienu skaitu. Nepieciešamības gadījumā ražotājs iesaka izman-

tot ēkas akustikas speciālistus, kas veic aprīkošanu un plānošanu, 

ņemot vērā visus būvniecības un akustiskos priekšnoteikumus.

Akustiskos elementus izvēlieties pēc zemākas izraisītāja frekvences. 

Pārsvarā gadījumu tas ir apgriezienu skaits. Mainīga apgriezienu skaita 

gadījumā, ņemiet vērā zemāko apgriezienu skaitu. Zemākā izraisītāja 

frekvencei jābūt vismaz divas reizes lielākai nekā pašas elastīgās 

pamatnes frekvencei, lai sasniegtu vismaz 60% izolācijas pakāpi. 

Tādēļ, jo mazāks ir apgriezienu skaits, jo pēc iespējas mazākam jābūt 

arī elastīgo elementu atsperīgumam. Kopumā, ja apgriezienu skaits ir 

3000 min-1 un vairāk izmantojiet dabīgā korķa paliktņus; ja apgrie-

zienu skaits ir starp 1000 min-1 un 3000 min-1, izvēlieties gumijas, 

metāla elementus, bet, ja apgriezienu skaits ir zem 1000 min-1, lieto-

jiet atsperes. Veidojot pamatni, nodrošiniet, lai apmetums, flīzes vai 

palīgkonstrukcijas neveido skaņas pārnesi, kas izolāciju padara 

neefektīvu vai ievērojami samazina tās lietderīgumu. Pieslēdzot cau-

ruļvadus, jāievēro elastīgo elementu amortizācija, kas veidojas sūkņa 

un pamatnes svara ietekmē. Plānotājam / montāžas uzņēmumam 

jākontrolē, lai sūkņa cauruļu pieslēgumi neveidotu spriedzi un nera-

dītu masas vai vibrāciju ietekmi uz sūkņa korpusu. Šeit būtu ieteicams 

izmantot kompensatorus.

Pozicionēšana / noregulēšana • Vertikāli virs sūkņa novietojiet atbilstošas celtspējas āķi vai cilpu 

(sūkņa kopējais svars: skat. katalogu/datu lapu), ar kuras palīdzību 

sūkņa apkopes vai remonta laikā var piestiprināt pacelšanas mehā-

nismu vai citus palīglīdzekļus.

UZMANĪBU! Materiālo zaudējumu risks!

Bojājumu risks, neatbilstoši apejoties sūkni. 

• Motora pacelšanas cilpas ir paredzētas tikai motora un nevis sūkņa 

pārvietošanai.

• Paceliet sūkni tikai ar atļautiem kravas pārvietošanas līdzekļiem 

(skatiet nodaļu 3 «Transportēšana un uzglabāšana» 6. lpp).
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• Minimālais atstatums starp sienu un motora ventilatora pārsegu: 

15 cm.

• Sūkšanas un spiediena atloki ir apzīmēti ar iekausētu bultiņu, kas 

apzīmē caurplūdes virzienu. Plūsmas virzienam jāatbilst uz atlokiem 

iekausēto bultiņu virzienam.

• Sūkņa priekšpusē un aizmugurē jāuzstāda aizvēršanas mehānismi, lai 

sūkņa pārbaudes vai nomaiņas laikā netiktu iztukšota visa iekārta.

• Atpakaļplūsmas izraisīta apdraudējuma gadījumā uzstādiet pretvār-

stu.

NORĀDE

Pirms un pēc sūkņa uzstādiet izlīdzināšanas posmu – taisnu cauruļ-

vadu. Izlīdzināšanas posma garumam jāatbilst 5 x sūkņa atloka DN 

garumam (9. att.). Šī darbība palīdz novērst plūsmas kavitāciju.

• Cauruļvadus un sūkni uzstādīt tā, lai uz tiem nedarbotos mehānisks 

spriegums. Cauruļvadi jānostiprina tā, lai sūknis nenestu cauruļu 

svaru.

• Atgaisošanas vārstam (1/2 att., 2.1. poz.) vienmēr jābūt pavērstam 

augšup.

• Sūkni izmantojot kondicionēšanas vai dzesēšanas iekārtās, starpkor-

pusā esošo kondensātu var novadīt pa esošajām atverēm.

• Ir atļauts jebkurš uzstādīšanas stāvoklis, izņemot stāvokli «Motors 

lejup».

NORĀDE

Uzstādīšanas ar horizontālu motora vārpstu, sērijām IPL un DPL ir 

atļauts tikai ar motora jaudu līdz 7,5 kW (10. att.).

NORĀDE

Motora termināļa kārba nedrīkst būt pavērsta lejup. Nepieciešamības 

gadījumā motoru var pagriezt, atskrūvējot sešstūra skrūves. Raugiet, 

lai noskrūvēšanas brīdī nesabojātu korpusa gredzenveida blīvējumu.

NORĀDE

Sūknējot no rezervuāra, pastāvīgi jānodrošina pietiekams šķidruma 

līmenis virs sūkņa iesūkšanas porta, lai sūknis nekādā gadījumā nedar-

botos bez šķidruma. Jānodrošina minimālais padeves spiediens.

NORĀDE

Izolējamām iekārtām drīkst izolēt tikai sūkņa korpusu, bet ne starp-

korpusu un motoru.

Motoros ir kondensāta atveres, kuras rūpnīcā ir aizvērtas ar aiz-

bāžņiem (lai nodrošinātu aizsardzības pakāpi IP 55).

Kondensāta veidošanās gadījumā, piemēram, izmantojot kondicionē-

šanas vai dzesēšanas iekārtas, šie aizbāžņi ir jāizņem virzienā uz leju, 

lai kondensāts varētu izplūst.

7.2 Pieslēgšana elektrotīklam

Drošība APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!

Nepareizi veicot pieslēgšanu elektrotīklam, pastāv draudi dzīvībai, 

gūstot strāvas triecienu.

• Pieslēgšanu elektrotīklam uzticiet tikai tādam elektriķim, kuru ir 

pilnvarojis vietējais energoapgādes uzņēmums un kurš darbus 

veiks atbilstoši darba drošības instrukcijai.

• Ievērojiet piederumu uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā 

sniegto informāciju!

BRĪDINĀJUMS! Elektrotīkla pārslodzes risks!

Nepietiekams elektrotīkla konstruktīvais izpildījums elektrotīkla 

pārslodzes rezultātā var izraisīt sistēmas atteici un pat kabeļu aiz-

degšanos. 

att. 9: Izlīdzināšanas posms pirms un pēc 

sūkņa

r
5 x DN

d s

r � 2,5 · (d · 2s)

att. 10: IPL/DPL ar horizontālu motora vārpstu

DPLIPL
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• Saistībā ar tīkla konstrukciju, jo īpaši attiecībā uz izmantotajiem 

kabeļu šķērsgriezumiem un drošinātājiem, pievērsiet uzmanību 

tam, lai vairāku sūkņu darbības režīmā īslaicīgi būtu iespējama visu 

sūkņu vienlaicīga darbība.

Sagatavošana / norādes • Pieslēgšana elektrotīklam jāveic, izmantojot fiksētu pieslēguma vadu, 

kurš ir aprīkots ar kontaktierīci vai visu polu slēdzi ar vismaz 3 mm 

atstarpi starp kontaktiem (Vācijā atbilstoši VDE 0730 / 1. daļai).

• Pieslēguma vads jāizvieto tā, lai tas nekādā gadījumā nesaskartos ar 

cauruļvadu un/vai sūkņa un motora korpusu.

• Lai nodrošinātu kabeļu skrūvsavienojumu aizsardzību pret pilošu 

ūdeni un spriegojuma atbrīvošanu, jāizmanto kabeļi ar pietiekami lielu 

ārējo diametru un tie pietiekami cieši jāsaskrūvē. Lai novadītu pilošo 

ūdeni, kabeļi, kas atrodas kabeļu skrūvsavienojuma tuvumā jāsaliec 

noteces cilpā.

• Atbilstoši izvietojot kabeļu skrūvsavienojumu vai kabeļus, nodrošināt 

to, ka termināļa kārbā nevar nonākt pilošs ūdens. 

• Neizmantotajiem kabeļu skrūvsavienojumiem jābūt noslēgtiem ar 

ražotāja nodrošinātajiem aizbāžņiem.

• Sūkņus izmantojot iekārtās, kurās ūdens temperatūra pārsniedz 90 °C, 

jāizmanto elektrotīkla pieslēguma vads ar atbilstošu siltumizturību.

• Pārbaudiet elektrotīkla pieslēguma strāvas veidu un spriegumu.

• Jāņem vērā uz sūkņa tehnisko datu plāksnītes sniegtā informācija. 

Elektrotīkla pieslēguma strāvas veidam un spriegumam jāatbilst uz 

tipa tehnisko datu plāksnītes norādītajiem parametriem.

• Elektrotīkla drošinātājs: atkarīgs no motora nominālās strāvas.

• Iezemējiet sūkni/iekārtu atbilstoši norādījumiem.

• Motors jānodrošina pret pārslodzi, izmantojot motora aizsardzības 

slēdzi vai rezistora ieslēgšanas releju.

NORĀDE

• Strāvas pieslēguma shēma atrodas termināļa kārbas vākā (skatiet arī 

11. att.).

Motora aizsardzības slēdža 

iestatīšana

• Nepieciešams iemontēt motora aizsardzības slēdzi.

• Motora nominālās strāvas iestatīšana atbilstoši uz motora tipa plāk-

snītes minētajiem datiem, Y-Δ palaide: ja motora aizsardzības slēdzis 

ir pieslēgts pie vada uz Y-Δ aizsargierīces kombināciju, iestatīšana 

jāveic kā tiešās palaides gadījumā. Ja motora aizsardzības slēdzis ir 

pieslēgta pie motora vada atzara (U1/V1/W1 vai U2/V2/W2), motora 

aizsardzības slēdzim jāiestata vērtība 0,58 x motora nominālā strāva.
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• Speciālā modeļa K3 (skat. arī nodaļu 5.1 «Modeļa koda atšifrējums» 

8. lpp.) motors ir aprīkots ar rezistora sensoru. Rezistora sensorus pie-

slēdziet pie rezistora ieslēgšanas releja.

• Elektrotīkla pieslēgums pie spaiļu bloka ir atkarīgs no motora jaudas 

P2, tīkla sprieguma un ieslēgšanas veida. Nepieciešamo tiltslēgu izvie-

tojumu termināļa kārbā skatiet nākamajā tabulā un 11. attēlā.

• Pieslēguma spriegumu skatiet motora tipa plāksnītē.

• Pieslēdzot automātiskas darbības vadības ierīces, ņemiet vērā atbil-

stošo uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukciju.

Dīkstāves apsildes pieslēgums Dīkstāves apsildi ieteicams izmantot motoriem, kuri noteiktu klimata 

apstākļu dēļ ir pakļauti kondensācijas apdraudējumam (piemēram, 

stāvošiem motoriem, kas atrodas mitrā vidē vai motoriem, kas ir 

pakļauti straujām temperatūras svārstībām). Motoru versijas ar rūp-

nīcā uzstādītu dīkstāves apsildi ir iespējams pasūtīt kā papildaprīko-

jumu.

Dīkstāves apsilde ir paredzēta motora tinumu aizsardzībai pret kon-

densātu, kas var rasties motora iekšpusē.

• Dīkstāves apsildi pievieno termināļa kārbas spailēm HE/HE (pieslēgša-

nas spriegums: 1~230 V, 50 Hz).

8 Ekspluatācijas uzsākšana

Drošība APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!

Neuzstādītu motora, termināļa kārbas vai savienojuma elementa 

aizsardzības ierīču dēļ elektriskās strāvas trieciens vai rotējošo 

daļu aizskaršana var radīt dzīvībai bīstamus savainojumus.

• Pirms ekspluatācijas sākšanas vai pēc apkopes darbu beigšanas 

vispirms jāpiemontē atpakaļ demontētās aizsardzības ierīces, 

piem., termināļa kastes vāks vai savienojuma elementa pārsegs.

• Motora vārpstas apkopes darbu laikā izmantotie instrumenti, 

piem., uzgriežņu atslēga, saskaroties ar rotējošām detaļām, var tikt 

aizsviesti pa gaisu un radīt nāvējošas traumas.

• Pirms sūkņa ekspluatācijas uzsākšanas izņemt no tā visus apkopes 

darbu laikā izmantotos instrumentus.

• Ekspluatācijas uzsākšanas laikā atrodieties drošā attālumā.

• Veicot jebkādus darbus, jālieto aizsargapģērbs, aizsargcimdi un 

aizsargbrilles.

att. 11: Elektrotīkla pieslēgums

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

W2 U2 V2

U1 V1 W1

Ieslēgšanas veids Motora jauda P2  3 kW Motora jauda P2  4 kW

Tīkla spriegums 3 ~ 230 V Tīkla spriegums 3 ~ 400 V Tīkla spriegums 3 ~ 400 V

Tiešais ∆ slēgums (11. att., augšā) Y slēgums (11 att., vidū) ∆ slēgums (11. att., augšā)

Y ∆ palaide Noņemiet tiltslēgus 
(11. att., apakšā)

Nav iespējama Noņemiet tiltslēgus 
(11. att., apakšā)
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BRĪDINĀJUMS! Apdedzināšanās vai piesalšanas draudi, saskaroties 

ar sūkni!

Atkarībā no sūkņa vai iekārtas ekspluatācijas stāvokļa (šķidruma 

temperatūra) sūknis var kļūt ļoti karsts vai ļoti auksts. 

• Darbības laikā nepieskarties! 

• Augstas ūdens temperatūras un augsta sistēmas spiediena gadī-

jumā vispirms nogaidīt, līdz sūknis atdziest.

• Veicot jebkādus darbus, jālieto aizsargapģērbs, aizsargcimdi un 

aizsargbrilles.

• Lai samazinātu netīrumu un agregātu karstu virsmu kontakta 

rezultātā radītu ugunsgrēku vai sprādzienu risku, jānodrošina, lai 

zonā ap sūkņa agregātu nebūtu netīrumu.

8.1 Uzpilde un atgaisošana • Iekārtas uzpildi un atgaisošanu veiciet atbilstoši nosacījumiem.

UZMANĪBU! Sūkņa bojājumu apdraudējums.

• Atgaisošanas laikā termināļa kārbu sargāt no izplūstošā ūdens.

UZMANĪBU! Sūkņa bojājumu apdraudējums. 

Darbība bez ūdens bojā gala blīvējumu.

• Nodrošiniet, lai sūknis nedarbotos bez šķidruma.

• Lai novērstu kavitācijas trokšņus un bojājumus, pie sūkņa iesūkšanas 

porta jānodrošina minimālais padeves spiediens. Šis minimālais pade-

ves spiediens ir atkarīgs no sūkņa ekspluatācijas situācijas un darbības 

punkta, tāpēc tas jānosaka, vadoties pēc dotajiem apstākļiem. Svarī-

gākie minimālā pieplūdes spiediena noteikšanas parametri ir sūkņa 

NPSH vērtība tā darbības punktā un sūknējamā šķidruma tvaika spie-

diens.

• Atgaisojiet sūkni, atverot atgaisošanas skrūves (/1/2 att., 2.1. poz.).

BRĪDINĀJUMS! Apdraudējums, ko var izraisīt ļoti karsts vai ļoti 

auksts šķidrums, kas atrodas zem spiediena!

Atkarībā no sūknējamā šķidruma temperatūras un sistēmas spie-

diena, pilnīgi atverot atgaisošanas skrūvi, šķidrā vai tvaika veidā 

var izplūst vai spiediena ietekmē izšļākties ļoti karsts vai ļoti auksts 

sūknējamais šķidrums.

• Atveriet atgaisošanas skrūvi uzmanīgi.

BRĪDINĀJUMS! Savainošanās risks!

Nekorektas sūkņa / iekārtas montāžas gadījumā, uzsākot eksplua-

tāciju, iespējama sūknējamā šķidruma izšļākšanās. Turklāt var 

atdalīties arī atsevišķas sūkņa detaļas.

• Uzsākot ekspluatāciju, jāatrodas drošā attālumā no sūkņa.

• Nēsājiet aizsargapģērbu un aizsargcimdus.

APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!

Sūknis vai atsevišķas tā detaļas krītot, var nodarīt dzīvībai bīsta-

mus miesas bojājumus.

• Nodrošiniet sūkņa komponentu drošu stāvokli montāžas darbu 

laikā.

8.2 Griešanās virziena pārbaude • Īslaicīgi ieslēdzot, pārbaudīt, vai griešanās virziens sakrīt ar uz motora 

(ventilatora pārsega vai atloka) redzamās bultiņas virzienu. Nepareiza 

griešanās virziena gadījumā rīkojieties šādi:

• Tiešā palaide: apmainiet vietām motora spaiļu bloka 2 fāzes (piem., 

L1 pret L2),

• Y V palaide: apmainiet vietām motora spaiļu bloka 2 tinumu sākumu 

un beigas (piem., V1 pret V2 un W1 pret W2).
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9 Apkope

Drošība Apkopes un remonta darbus drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti!

Sūkņa apkopi un pārbaudi iesakām uzticēt Wilo klientu servisam.

APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!

Veicot darbus ar elektroierīcēm, ir iespējams dzīvībai bīstama strā-

vas trieciena gūšanas risks.

• Darbus ar elektroierīcēm drīkst veikt tikai tāds elektriķis, kuru šim 

darbam ir pilnvarojis vietējais energoapgādes uzņēmums.

• Veicot jebkādus darbus ar elektroierīcēm, atvienot tās no sprie-

guma padeves un nobloķēt pret ieslēgšanos.

• Ievērot sūkņa, līmeņa regulēšanas ierīces un citu piederumu mon-

tāžas un ekspluatācijas instrukcijas!

APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!

Pieskaršanās spriegumu vadošām detaļām apdraud dzīvību

Darbu pie termināļa kārbas drīkst sākt tikai pēc 5 minūtēm, jo šajā 

laikā detaļās (kondensatoros) vēl ir dzīvībai bīstams spriegums. 

• Pirms uzsākt darbu ar sūkni, pārtrauciet sprieguma padevi un 

uzgaidiet 5 minūtes. 

• Pārbaudiet, vai nevienā no pieslēgumiem (arī bezpotenciāla kon-

taktos) nav sprieguma.

• Nekad nebakstiet termināļa kārbas atverēs ar priekšmetiem un 

neko tajās neievietojiet!

APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!

Neuzstādītu motora, termināļa kārbas vai savienojuma elementa 

aizsardzības ierīču dēļ elektriskās strāvas trieciens vai rotējošo 

daļu aizskaršana var radīt dzīvībai bīstamus savainojumus.

• Pirms ekspluatācijas sākšanas vai pēc apkopes darbu beigšanas 

vispirms jāpiemontē atpakaļ demontētās aizsardzības ierīces, 

piem., termināļa kastes vāks vai savienojuma elementa pārsegs.

• Motora vārpstas apkopes darbu laikā izmantotie instrumenti, 

piem., uzgriežņu atslēga, saskaroties ar rotējošām detaļām, var tikt 

aizsviesti pa gaisu un radīt nāvējošas traumas.

• Pirms sūkņa ekspluatācijas uzsākšanas izņemt no tā visus apkopes 

darbu laikā izmantotos instrumentus.

• Ekspluatācijas uzsākšanas laikā atrodieties drošā attālumā.

• Veicot jebkādus darbus, jālieto aizsargapģērbs, aizsargcimdi un 

aizsargbrilles.

BRĪDINĀJUMS! Lielā pašsvara izraisīts savainošanās risks!

Pats sūknis un sūkņa daļas var veidot ļoti lielu pašmasu. Lejup krī-

tošas daļas var radīt nopietnus draudus, iegriezumu, saspiedumu, 

sitienu vai triecienu traumas, kuras var būt pat nāvējošas.

• Vienmēr izmantot atbilstošus kravas pacelšanas līdzekļus, un 

sūkņa daļas jānodrošina pret iespējamu nokrišanu.

• Montāžas un apkopes darbu laikā nodrošiniet sūkņa komponentus 

pret nokrišanu.

• Nekad neuzturieties zem kustīgām kravām.

APDRAUDĒJUMS! Apdedzināšanās vai piesalšanas draudi, saskaro-

ties ar sūkni!

Atkarībā no sūkņa vai iekārtas ekspluatācijas stāvokļa (šķidruma 

temperatūra) sūknis var kļūt ļoti karsts vai ļoti auksts. 

• Nepieskarties sūknim tā darbības laikā! 

• Ja ir augsta ūdens temperatūra un augsts sistēmas spiediens, 

sūknim pirms darbu veikšanas jāļauj atdzist.

• Veicot jebkādus darbus, jālieto aizsargapģērbs, aizsargcimdi un 

aizsargbrilles.
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9.1 Motors Pastiprināti trokšņi gultņos un netipiska vibrācija liecina par gultņu 

nolietojumu. Šādā gadījumā jānomaina gultnis vai motors.

9.1.1 Motora nomaiņa Motora nomaiņa, skatiet 1/2. att.

Demontāža • iekārta jāatslēdz no sprieguma un jānodrošina pret neatļautu ieslēg-

šanu.

• Aizveriet pirms un pēc sūkņa uzstādītos slēgvārstus.

• Atverot atgaisošanas skrūvi (2.1. poz.), pazeminiet sūkņa spiedienu 

līdz nullei.

BRĪDINĀJUMS! Apdraudējums, ko var izraisīt ļoti karsts vai ļoti 

auksts šķidrums, kas atrodas zem spiediena!

Atkarībā no sūknējamā šķidruma temperatūras un sistēmas spie-

diena, pilnīgi atverot atgaisošanas skrūvi, šķidrā vai tvaika veidā 

var izplūst vai spiediena ietekmē izšļākties ļoti karsts vai ļoti auksts 

sūknējamais šķidrums.

• Atveriet atgaisošanas skrūvi uzmanīgi.

• Atvienojiet motora pieslēguma vadus.

• Atskrūvējiet motora atlokā izvietotās motora fiksācijas skrūves 

(4. poz.) un motoru ar rotoru un vārpstas blīvējumu noceliet no sūkņa, 

izmantojot piemērotu pacelšanas mehānismu.

NORĀDE

Pievelkot skrūvsavienojumus, ievērojiet turpmāk minētās norādes: 

ņemiet vērā vītnes veidam atbilstošo skrūvju pievilkšanas momentu 

(skatiet sadaļu  «Skrūvju pievilkšanas griezes momenti» 18. lpp.).

Montāža • Izmantojot piemērotu pacelšanas mehānismu, jauno motoru ar rotoru 

un vārpstas blīvējumu uzmanīgi ievietojiet sūkņa korpusā un pieskrū-

vējiet.

• Pievienojiet motora kabeli spailēm.

Skrūvju pievilkšanas griezes 

momenti

9.2 Gala blīvējums Piestrādes laikā var rasties minimālas pilienveida noplūdes. Reizi 

nedēļā jāveic vizuāla pārbaude. Izteiktas noplūdes gadījumā blīvējums 

jānomaina. Wilo piedāvā remonta komplektu, kurā ir iekļautas nomai-

ņai nepieciešamās detaļas.

Skrūvsavienojums Pievilkšanas griezes 

moments

Nm ± 10 % 

Montāžas norāde

Rotors — vārpsta M10
M12

30
60

Sūkņa korpuss — motora 
atloks

M16 100 Pievelciet vienmērīgi un pa diagonāli
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9.2.1 Gala blīvējuma nomaiņa Gala blīvējuma nomaiņa, skatiet 1/2. att.

Demontāža • iekārta jāatslēdz no sprieguma un jānodrošina pret neatļautu ieslēg-

šanu.

• Aizveriet pirms un pēc sūkņa uzstādītos slēgvārstus.

• Atverot atgaisošanas skrūvi (2.1. poz.), pazeminiet sūkņa spiedienu 

līdz nullei.

BRĪDINĀJUMS! Apdraudējums, ko var izraisīt ļoti karsts vai ļoti 

auksts šķidrums, kas atrodas zem spiediena!

Atkarībā no sūknējamā šķidruma temperatūras un sistēmas spie-

diena, pilnīgi atverot atgaisošanas skrūvi, šķidrā vai tvaika veidā 

var izplūst vai spiediena ietekmē izšļākties ļoti karsts vai ļoti auksts 

sūknējamais šķidrums.

• Atveriet atgaisošanas skrūvi uzmanīgi.

• Atvienojiet motoru, ja demontāžas laikā konstatējat, ka tā kabelis ir 

pārāk īss.

• Atskrūvējiet motora atlokā izvietotās motora fiksācijas skrūves 

(4. poz.) un motoru ar rotoru un vārpstas blīvējumu noceliet no sūkņa, 

izmantojot piemērotu pacelšanas mehānismu.

• Atskrūvējiet rotora fiksācijas uzgriezni (1.11. poz.), noņemiet zem tā 

novietoto blīvi (1.12. poz.) un rotoru (1.13. poz.) no sūkņa vārpstas.

• Noņemiet no vārpstas gala blīvējumu (1.21. poz.).

• Rūpīgi notīriet vārpstas salāgotās / balsta vietas.

• Gala blīvējuma balsta gredzenu ar blīvējošu uzmavu izņemiet no 

starpkorpusa atloka, kā arī noņemiet blīvgredzenu (1.14. poz.) un 

notīriet blīvējuma vietas.

Montāža • Starpkorpusa atloka blīvējuma vietā iespiediet jaunu gala blīvējuma 

balsta gredzenu ar manšetblīvi. Kā smērvielu var izmantot standarta 

trauku mazgājamo līdzekli.

• Starpkorpusa blīvgredzenam paredzētajā vietā iemontējiet jaunu 

blīvgredzenu.

• Uzbīdiet uz vārpstas jaunu gala blīvējumu līdz koniskās ligzdas galam. 

Kā smērvielu var izmantot standarta trauku mazgājamo līdzekli.

NORĀDE

Pievelkot skrūvsavienojumus, ievērojiet turpmāk minētās norādes: 

ņemiet vērā vītnes veidam atbilstošo skrūvju pievilkšanas momentu 

(skatiet sadaļu  «Skrūvju pievilkšanas griezes momenti» 18. lpp.).

• Piemontējiet rotoru ar paplāksni un uzgriezni; pievelkot, turiet pie 

rotora ārējā diametra. Raugiet lai gala blīvējums nesagrieztos un 

netiktu bojāts.

• Izmantojot piemērotu pacelšanas mehānismu, motoru ar rotoru un 

vārpstas blīvējumu uzmanīgi ievietojiet sūkņa korpusā un pieskrūvē-

jiet.

• Pievienojiet motora kabeli spailēm.
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10 Traucējumi, cēloņi un to novēršana
Traucējumu novēršanu uzticiet tikai kvalificētiem speciālistiem! 

Ņemiet vērā nodaļā 9 «Apkope» 17. lpp minētās drošības norādes.

• Ja traucējumu neizdodas novērst, vērsties specializētā remont-

darbnīcā vai tuvākajā klientu servisa centrā, vai pārstāvniecībā

11 Rezerves daļas

Rezerves daļas pasūta vietējā specializētā remontdarbnīca un/vai Wilo 

klientu serviss.

Lai izvairītos no jautājumiem un kļūdainiem pasūtījumiem, veicot jeb-

kuru pasūtījumu, norādiet visu uz tipa plāksnītes minēto informāciju.

UZMANĪBU! Materiālo zaudējumu risks!

Sūkņa bezatteices darbību var garantēt tikai tad, ja tiek izmantotas 

oriģinālās rezerves daļas.

• Izmantojiet tikai oriģinālās Wilo rezerves daļas.

• Turpmākā tabula paredzēta atsevišķo detaļu identificēšanai. 

Rezerves daļu pasūtīšanai nepieciešamie dati:

• Rezerves daļu numuri 

• Rezerves daļu nosaukumi

• Visa uz sūkņa un motora tipa plāksnītes minētā informācija

Traucējums Cēlonis Novēršana

Sūknis neieslēdzas vai 
izslēdzas

Sūknis ir bloķēts Atvienojiet motoru no strāvas, likvidējiet bloķēšanas cēloni, 
ja motors ir bloķēts, salabojiet/nomainiet motoru/spraudņu 
komplektu

Vaļīgas kabeļu spailes Pievelciet visas spaiļu skrūves

Bojāti drošinātāji Pārbaudīt drošinātājus, nomainīt bojātos drošinātājus

Motors ir bojāts Pārbaudiet sūkni «Wilo» klientu servisā vai specializētā 
uzņēmumā un, ja nepieciešams, lieciet to salabot

Nostrādājis motora aizsardzī-
bas slēdzis

Veiciet sūkņa spiediena puses droselēšanu atbilstoši nomi-
nālajai sūknēšanas plūsmai

Motora aizsardzības slēdzis 
iestatīts nepareizi

Iestatiet motora aizsardzības slēdzi atbilstoši uz nominālās 
strāvas vērtībai, kas norādīta uz datu plāksnītes

Motora aizsardzības slēdža dar-
bību ietekmē pārāk augsta 
apkārtējā gaisa temperatūra

Uzstādiet motora aizsardzības slēdzi citur vai aprīkojiet to ar 
siltumizolāciju

Nostrādājis rezistora ieslēgša-
nas relejs

Pārbaudiet vai motors un ventilatora pārsegs nav netīri un, ja 
nepieciešams, veiciet tīrīšanu; pārbaudiet apkārtējā gaisa 
temperatūru un, ja nepieciešams, izmantojot ventilāciju, 
nodrošiniet apkārtējā gaisa temperatūru ≤ 40 °C

Sūknis darbojas ar 
samazinātu jaudu

Nepareizs griešanās virziens Pārbaudiet griešanās virzienu; ja nepieciešams, mainiet to

Spiediena puses noslēgvārsts ir 
aizspiests

Lēnām atveriet noslēgvārstu

Apgriezienu skaits ir pārāk 
zems

Novērsiet nepareizu spaiļu tiltslēgu (∆ vietā ir Y)

Sūkšanas caurulē ir gaiss Likvidējiet nehermētiskās atloka vietas, atgaisojiet

Sūknis rada trokšņus Nepietiekams priekšspiediens Palieliniet priekšspiedienu, ņemiet vērā iesūkšanas porta 
minimālo spiedienu, pārbaudiet sūkšanas aizbīdni un filtru 
un, ja nepieciešams, iztīriet

Bojāti motora gultņi Uzticiet sūkņa pārbaudi un, ja nepieciešams, remontdarbu 
veikšanu «Wilo» klientu servisam vai specializētam uzņēmu-
mam

Rotors saskaras ar korpusu Pārbaudiet priekšējās virsmas un centrējumus starp starp-
korpusu un sūkņa korpusu un, ja nepieciešams, veiciet tīrī-
šanu.



Latviski
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Rezerves daļu tabula Piegādājamās rezerves daļas (skat. arī att. 1/2): 

12 Utilizācija

Šī produkta pareiza utilizācija un prasībām atbilstoša otrreizējā pār-

strāde ļauj izvairīties no vides piesārņošanas, kā arī no kaitējumiem 

cilvēku veselībai.

Norādēm atbilstoša utilizācija iekļauj arī iztukšošanu un iztīrīšanu.

Eļļošanas līdzekļi ir jāsavāc. Sūkņa detaļas jāsašķiro atbilstoši materiā-

liem (metāls, plastmasa, elektronika).

1. Produkta, kā arī to sastāvdaļu utilizācijai izmantojiet sabiedriskās 

vai privātās utilizācijas sabiedrības pakalpojumus.

2. Plašāku informāciju par pareizu utilizāciju varat iegūt pilsētas paš-

valdībā, utilizācijas iestādē vai arī vietā, kur iegādājāties šo produktu.

Tiek paturētas tiesības veikt tehniska rakstura izmaiņas!

Nr. Detaļa Apraksts

1 Nomaiņas komplekts 
(kopā ar motoru):

1.1 Rotora komplekts ar

1.11 Uzgrieznis

1.12 Paplāksne

1.13 Rotors

1.14 Blīvgredzens

1.2 Gala blīvējuma komplekts

1.11 Uzgrieznis

1.12 Paplāksne

1.14 Blīvgredzens

1.21 Gala blīvējums (komplekts)

2 Motora nomaiņas kom-
plekts (veicot motora 
nomaiņu, jāpasūta arī kom-
plekts 1.2):

2.1 Atgaisošanas skrūve

3 Sūkņa korpusa komplekts 
ar:

1.14 Blīvgredzens

3.1 Sūkņa korpuss (IPL, DPL)

3.2 Spiediena mērītāja pieslēgumu aizbāžņi

3.3 Pārslēgšanas vārsts ≤ DN 80 
(tikai DPL sūkņi)

3.4 Pārslēgšanas vārsts ≤ DN 100 
(tikai DPL sūkņi)

4 Motora atloka/sūkņa kor-
pusa stiprinājuma skrūves 
(arī motora nomaiņas kom-
plektā)





 D EG – Konformitätserklärung 

 GB EC – Declaration of conformity 
 F Déclaration de conformité CE 

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

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

 
Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe : IPL/DPL 
Herewith, we declare that this pump type of the series:  
Par le présent, nous déclarons que le type de pompes de la série: 
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben./ 
The serial number is marked on the product site plate./ Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)  
 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: 
in its delivered state complies with the following relevant provisions: 
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève: 
 
  

EG-Maschinenrichtlinie 
EC-Machinery directive 
Directive CE relative aux machines 

2006/42/EG  
 

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der 2006/42/EG Maschinen-
richtlinie eingehalten.  
The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery 
directive 2006/42/EC. 
Les objectifs de protection (sécurité) de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectés conformément à l’annexe I, no 

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

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

 
 
 
 

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

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

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

   
Dortmund, 15. Januar 2013 

 

 
 

 
Holger Herchenhein 

Group Quality Manager 
 
 

 WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

Document: 2117832.1 



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

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

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

Sm�rnice ES pro strojní za�ízení 2006/42/ES dyrektyw� maszynow� WE 2006/42/WE ����	���� EC � ��������� ����� 2006/42/EG
Cíle týkající se bezpe+nosti stanovené ve sm8rnici o elektrických za�ízeních nízkého nap8tí 
jsou dodr�eny podle p�ílohy I, +. 1.5.1 sm8rnice o strojních za�ízeních 2006/42/ES.

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

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

Pou�ité 50Hz t�ífázové induk+ní motory, s klecovým rotorem, jednostupJové � vyhovují 
po�adavkQm 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

T�'��=����!� ����X$���!� Z����$����#����� 50 [\ � �$�X]����#� ����, 
��$�����������!� �������'�����!� �����������*� �$�%������� � Z������"��po�adavkQm na ekodesign dle na�ízení 640/2009. nostopniowe � spe	niaj
 wymogi rozporz
dzenia 640/2009 dotycz
ce ekoprojektu. ��$�����������!�, �������'�����!� � �����������*� �$�%������� � Z������"�� 

Vyhovuje po�adavkQm na ekodesign dle na�ízení 547/2012 pro vodní +erpadla. Spe	niaj
 wymogi rozporz
dzenia 547/2012 dotycz
cego ekoprojektu dla pomp wodnych. ^������������ �$�%������� � Z������"�� '$��'������ 547/2012 ��� �����!X 
�������.

pou�ité harmoniza+ní normy, zejména: viz p�edchozí strana stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno�ci: patrz poprzednia strona T�'��=����!� ��#��������!� ������$�! � ��$�!, � ��������� : ��. '$��!����* 
��$���\�

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

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

\];^_`B Ex ^{|  =;}|~*=|J| 2006/42/Ex AB-Makina Standartlar� 2006/42/EG Directiva CE pentru ma�ini 2006/42/EG
�� ���������� ��~������� �`� ~�`���� ���`{�� ���`� �`�~�}��� �����}� �� �~ 
������`�� I, ��. 1.5.1 �`� ~�`���� ������� �� �� �`��}����� 2006/42/EG.

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

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

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

�� ��`���~�~�~���}~� ��������~� `{����~��}`����� 50 Hz � ��������~�, ��~� �� 
�{�¡~�, �~}~¡����~� � �}���~���}~}��� ���� ���������� ~��~{~���~� ��������~� �~� 
��}~}���~� 640/2009.

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

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

¢����}� �� ��� ���������� ~��~{~���~� ��������~� �~� ��}~}���~� 547/2012 ��� 
����}�{���.

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

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

£}���~}��� }� ��`���~�~�~���}� �������, ���������: ¤{ �� ��~`�~���}` ��{��� k�smen kullan�lan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedent�

ET LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst�bas deklar�cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele: Ar �o m¥s apliecin¦m, ka �is izstr¦d¦jums atbilst sekojo�iem noteikumiem: �iuo pa�ymima, kad �is gaminys atitinka �ias normas ir direktyvas:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Ma��nu direkt�va 2006/42/EK Ma�in� direktyv� 2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direkt©vas dro�©bas m¥rªi tiek iev¥roti atbilsto�i Ma�©nu direkt©vas 
2006/42/EK 
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

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

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

Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori � mai®str¦va, ©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. Atbilsto�i 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 iepriek�¥jo lappusi pritaikytus vieningus standartus, o b°tent: �r. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES � izjava o skladnosti E�-��	
����� $� ������������
Týmto vyhlasujeme, �e kon�trukcie tejto kon�truk+nej série v dodanom vyhotovení 
vyhovujú nasledujúcim príslu�ným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede+im zadevnim dolo+ilom: ±����$�$���, �� '$�����&� ��#���$� �� �������� ����������:

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

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

²����� �� ������ �� $��'�$��%��� �� ����� ��'$�<���� �� �&������� �&#����� 
³$���<���� I, > 1.5.1 �� ±�$�������� �� ��?��� 2006/42/E^.

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

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

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

T�'��������� �����\����� �����$����#����� 50 Hz � �$�]���� ���, �&$������ �� 
��#�$�, ������&'���� � ��#���$�� �� ������������ �� �������"� �� ´�#������ 
640/2009.

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

pou�ívané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prej�njo stran µ�$������$��� ������$��: �<. '$������ ��$���\�

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

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu+enoj izvedbi odgovaraju sljede·im 
va�e·im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu+enoj verziji odgovaraju slede·im 
va�e·im propisima:

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

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

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

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Li j G id 2009/125/KE d d tti l t ti l � t l �ij S j i i d l t l d t � j ij 2009/125/EZ Di kti i d l t l d t � j ij 2009/125/EZLinja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-u�u tal-ener�ija Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potro�nje energije 2009/125/EZ Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potro�nje energije 2009/125/EZ
Il-muturi 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.

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

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

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



Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
¹»¼½¾¿ÀÁ¿Â�ÃÄ»Ä¹ 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T+ 54 11 4361 5929 
Á¿ÆÇÈÉÂÊËÉÇ¿ÄÌÇËÄÂ¼

Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
ÌÏ¼ÁÉÄÐÂÑÀÇ¿ÈÒÁÊÇÄÌÇËÄÂÓ

Austria 
WILO Pumpen  
ÔÉÀ¾¼¼¾ÁÌÏ�ÕËÖ× 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
ÇÆÆÁÌ¾ÈÒÁÊÇÄÂÀ

Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1014 Baku 
T +994 12 5962372 
Á¿ÆÇÈÒÁÊÇÄÂØ

Belarus 
WILO Bel OOO 
220035 Minsk 
T +375 17 2535363 
ÒÁÊÇÈÒÁÊÇÄÖÑ

Belgium 
WILO SA/NV 
ÙÚÛÝ¹ÕÂ¿ÉÏÇ¼¾¿ 
T +32 2 4823333 
Á¿ÆÇÈÒÁÊÇÄÖ¾

Bulgaria 
ßàâè¹êÓÊ½Â¼ÁÂ¹âÀÐÄ 
1125 Sofia  
T +359 2 9701970 
Á¿ÆÇÈÒÁÊÇÄÖ½

Brazil 
WILO Brasil Ltda 
Jundiaí – São Paulo – Brasil  
ïàð¹òÇÐ¾ô¹ÙÝÄ÷ÙÝùÙÚû 
T +55 11 2923 (WILO) 
       9456 
ÒÁÊÇÈÒÁÊÇùÖ¼ÂÉÁÊÄÌÇËÄÖ¼

Canada 
ßàâè¹òÂ¿ÂÐÂ¹à¿ÌÄ¹ 
Calgary, Alberta T2A 5L4 
T +1 403 2769456 
ÖÁÊÊÄÊÇÒ¾ÈÒÁÊÇù¿ÂÄÌÇË

China 
ßàâè¹òÏÁ¿Â¹âÀÐÄ 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
ÒÁÊÇÖþÈÒÁÊÇÄÌÇËÄÌ¿

Croatia 
ßÁÊÇ¹×¼ÿÂÀÉ�Â¹ÐÄÇÄÇÄ 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
ÒÁÊÇùÏ¼ÿÂÀÉ�ÂÈÒÁÊÇÄÏ¼

Czech Republic 
ßàâè¹òÃ�¹ÉÄ¼ÄÇÄ 
÷ûÙÚÙ¹ò¾ÉÀÊÁÌ¾ 
T +420 234 098711 
Á¿ÆÇÈÒÁÊÇÄÌØ

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

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
Á¿ÆÇÈÒÁÊÇÄ¾¾

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
ÒÁÊÇÈÒÁÊÇÄÆÁ

France 
ßàâè¹ÃÄ»ÄÃÄ 
�ÛÝ�Ú¹êÇÁÉ¹Ð�»¼ÌÑ 
T +33 1 30050930 
Á¿ÆÇÈÒÁÊÇÄÆ¼

Great Britain 
ßàâè¹��Ä	Ä
¹âÀÐÄ 
Burton Upon Trent  
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
ÉÂÊ¾ÉÈÒÁÊÇÄÌÇÄÓ�

Greece 
ßàâè¹×¾ÊÊÂÉ¹»Õ 
14569 Anixi (Attika) 
T +302 10 6248300 
ÒÁÊÇÄÁ¿ÆÇÈÒÁÊÇÄ½¼

Hungary 
ßàâè¹�Â½ÑÂ¼Ç¼ÉØ�½¹	ÆÀ 
÷Úû¹��¼��Ö�ÊÁ¿À¹ 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
ÒÁÊÇÈÒÁÊÇÄÏÓ

India 
ßàâè¹à¿ÐÁÂ¹�ÂÀÏ¾¼¹Â¿Ð¹
ðÊÂÀÀ¹ðÓË�É¹âÀÐÄ 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
É¾¼ÿÁÌ¾ÉÈËÂÀÏ¾¼�ÊÂÀÀÄÌÇË

Indonesia 
WILO Pumps Indonesia 
Jakarta Selatan 12140 
T +62 21 7247676 
ÌÁÀ¼ÂÒÁÊÇÈÌÖ¿Ä¿¾ÀÄÁÐ

Ireland 
WILO Ireland 
âÁË¾¼ÁÌ� 
T +353 61 227566 
ÉÂÊ¾ÉÈÒÁÊÇÄÁ¾

Italy 
ßàâè¹àÀÂÊÁÂ¹ÉÄ¼ÄÊÄ 
÷ÚÚ�Û¹ð¾ÉÌÏÁ¾¼Â¹ 
Borromeo  (Milano) 
T +39 25538351 
ÒÁÊÇÄÁÀÂÊÁÂÈÒÁÊÇÄÁÀ

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
Á¿ÆÇÈÒÁÊÇÄ�Ø

Korea 
ßàâè¹ðÓË�É¹âÀÐÄ¹ 
�ÙÛù÷÷Ú¹ÕÂ¿½É¾Ç�¹êÓÉÂ¿ 
T +82 51 950 8000 
ÒÁÊÇÈÒÁÊÇÄÌÇÄ�¼

Latvia 
ßàâè¹êÂÊÀÁÌ¹Ãà» 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
Á¿ÆÇÈÒÁÊÇÄÊÿ

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
�Ð¾ÁÐ¾Ï¹Ù÷Ú÷¹÷ÚÝÚ¹ 
Lebanon 
T +961 1 888910 
Á¿ÆÇÈÒÁÊÇÄÌÇËÄÊÖ

Lithuania 
ßàâè¹âÁ¾ÀÓÿÂ¹�»ê 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
ËÂÁÊÈÒÁÊÇÄÊÀ¹

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

The Netherlands 
ßàâè¹�¾Ð¾¼ÊÂ¿Ð¹ÖÄÿÄ 
ÙûûÙ¹�»¹ß¾ÉÀØÂÂ¿ 
T +31 88 9456 000 
Á¿ÆÇÈÒÁÊÇÄ¿Ê

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
ÒÁÊÇÈÒÁÊÇÄ¿Ç

Poland 
ßàâè¹ðÇÊÉ�Â¹Ã�Ä¹ØÄÇÄÇÄ 
ÚûùûÚ�¹â¾ÉØ¿ÇÒÇÊÂ 
T +48 22 7026161 
ÒÁÊÇÈÒÁÊÇÄ�Ê

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
ðÇ¼ÀÓ½ÂÊ¹âÐÂÄ 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
ÖÇËÖÂÉÈÒÁÊÇÄ�À

Romania 
ßàâè¹�ÇËÂ¿ÁÂ¹ÉÄ¼ÄÊÄ 
Ú��ÚÚ¹òÇËÄ¹òÏÁÂþ¿Â¹
�ÓÐÄ¹àÊÆÇÿ 
T +40 21 3170164 
ÒÁÊÇÈÒÁÊÇÄ¼Ç

Russia 
WILO Rus ooo 
Ù÷Ýû�÷¹�ÇÉÌÇÒ 
T +7 495 7810690 
ÒÁÊÇÈÒÁÊÇÄ¼Ó

Saudi Arabia 
ßàâè¹��¹ù¹�ÁÑÂÐÏ 
�ÁÑÂÐÏ¹ÙÙ�û 
T +966 1 4624430 
ÒÉÏÇÓÊÂÈÒÂÀÂ¿ÁÂÁ¿ÐÄÌÇË

Serbia and Montenegro 
ßàâè¹ê¾Ç½¼ÂÐ¹ÐÄÇÄÇÄ 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
ÇÆÆÁÌ¾ÈÒÁÊÇÄ¼É

Slovakia 
ßàâè¹òÃ¹ÉÄ¼ÄÇÄ�¹Ç¼½Ä¹ïÊÇ��Â 
ÛÝÙÚ�¹ê¼ÂÀÁÉÊÂÿÂ 
T +421 2 33014511 
Á¿ÆÇÈÒÁÊÇÄÉ�

Slovenia 
ßàâè¹»Ð¼ÁÂÀÁÌ¹ÐÄÇÄÇÄ 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
ÒÁÊÇÄÂÐ¼ÁÂÀÁÌÈÒÁÊÇÄÉÁ

South Africa 
ÃÂÊËÉÇ¿¹ÃÇÓÀÏ¹»Æ¼ÁÌÂ 
Ù�ÙÚ¹�Ð¾¿ÿÂÊ¾ 
T +27 11 6082780 
¾¼¼ÇÊÄÌÇ¼¿¾ÊÁÓÉÈ 
ÉÂÊËÉÇ¿ÄÌÇÄØÂ

Spain 
ßàâè¹àÖ�¼ÁÌÂ¹ÃÄ»Ä 
÷ÛÛÚ�¹»ÊÌÂÊ�¹Ð¾¹×¾¿Â¼¾É¹
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
ÒÁÊÇÄÁÖ¾¼ÁÌÂÈÒÁÊÇÄ¾É

Sweden 
ßàâè¹Ãÿ¾¼Á½¾¹»ê 
35246 Växjö 
T +46 470 727600 
ÒÁÊÇÈÒÁÊÇÄÉ¾

Switzerland 
��ê¹ðÓË�¾¿¹»Õ 
ÝÙÚ¹�Ï¾Á¿Æ¾ÊÐ¾¿ 
T +41 61 83680-20 
Á¿ÆÇÈ¾ËÖù�ÓË�¾¿ÄÌÏ

Taiwan 
ßàâè¹�ÂÁÒÂ¿¹òÇË�Â¿Ñ¹âÀÐÄ 
ÃÂ¿ÌÏÇ¿½¹�ÁÉÀÄ�¹�¾Ò¹�ÂÁ�¾Á¹
City 24159 
T +886 2 2999 8676  
¿¾ÊÉÇ¿ÄÒÓÈÒÁÊÇÄÌÇËÄÀÒ

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
ÃÂ¿Ä¹ÿ¾¹�ÁÌÄ¹»ÄÃ�Ä 
Ý�û�¹�ÉÀÂ¿ÖÓÊ 
T +90 216 2509400 
ÒÁÊÇÈÒÁÊÇÄÌÇËÄÀ¼

Ukraina 
ßàâè¹��¼ÂÁ¿Â¹ÀÄÇÄÒÄ 
ÚÙÚÝÝ¹	Á¾Ò 
T +38 044 2011870 
ÒÁÊÇÈÒÁÊÇÄÓÂ

United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
�¾Ö¾Ê¹»ÊÁ¹�¼¾¾¹ïÇ¿¾�ÃÇÓÀÏ 
PO Box 262720 Dubai  
T +971 4 880 91 77 
Á¿ÆÇÈÒÁÊÇÄÂ¾

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
Á¿ÆÇÈÒÁÊÇùÓÉÂÄÌÇË

Vietnam 
ßàâè¹�Á¾À¿ÂË¹òÇ¹âÀÐÄ 
×Ç¹òÏÁ¹�Á¿Ï¹òÁÀÑ�¹�Á¾À¿ÂË 
T +84 8 38109975 
¿�ËÁ¿ÏÈÒÁÊÇÄÿ¿

May 2013�Ó¼ÀÏ¾¼¹ÉÓÖÉÁÐÁÂ¼Á¾É�¹¼¾�¼¾É¾¿ÀÂÀÁÇ¿¹Â¿Ð¹ÉÂÊ¾É¹ÇÆÆÁÌ¾É¹Ç¿¹ÒÒÒÄÒÁÊÇÄÌÇË



Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstraße	100
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com




