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Инструкция за монтаж и експлоатация 1 Обща информация

За този документ Оригиналната инструкция за експлоатация е на английски език. 

Инструкциите на всички други езици представляват превод на 

оригиналната инструкция за експлоатация.

Инструкцията за монтаж и експлоатация е неразделна част от 

продукта. Тя трябва да бъде по всяко време на разположение 

в близост до него. Точното спазване на това изискване осигурява 

правилното използване и обслужване на продукта.

Инструкцията за монтаж и експлоатация съответства на съот-

ветния модел на продукта и актуалното състояние на разпоред-

бите и стандартите за техническа безопасност към момента на 

отпечатването.

Декларация на ЕО за съответствие:

Копие от декларацията на ЕО за съответствие е неразделна част 

от тази инструкция за експлоатация.

Ако са извършени технически модификации на упоменатите 

в тази декларация конструкции, които не са съгласувани с нас, 

или не са спазени декларациите, посочени в инструкцията за 

монтаж и експлоатация, тази декларация губи своята валидност.

2 Безопасност Тази инструкция за експлоатация съдържа основни изисквания, 

които трябва да се спазват при монтажа, експлоатацията и под-

дръжката. Затова тази инструкция за експлоатация трябва да 

бъде прочетена задължително преди монтажа и пускането 

в експлоатация от монтажника, както и от компетентния специ-

ализиран персонал и от оператора.

Необходимо е спазването не само на общите изисквания за без-

опасност, посочени в обща точка «Безопасност», но и на специ-

алните инструкции за безопасност, маркирани със символи за 

опасност съгласно следните основни точки.

2.1 Символи за опасност, използвани 
в инструкцията

Символи Общ символ за опасност

Опасно високо електрическо напрежение

ЗАБЕЛЕЖКА

Сигнални думи ОПАСНОСТ!
Изключително опасна ситуация
Неспазването на изискването би довело до тежки и смърто-
носни наранявания.

ПРЕУПРЕЖДЕНИЕ!
Операторът може да получи (тежки) наранявания. 
«Предупреждение» предполага, че са възможни (тежки) 
наранявания на лица, ако не бъде спазена тази информация.

ВНИМАНИЕ!
Съществува опасност повреда на продукта/системата. 
«Внимание» предполага, че е възможна повреда на продукта, 
ако не бъде спазена тази информация.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Важна информация за работа с продукта. Насочва вниманието 

към възможни проблеми.
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Информация, нанесена директно върху продукта, например:

• Стрелки, посочващи посоката на въртене,

• Обозначение на отворите за флуиди,

• Фирмените табелки и

• предупредителните стикери

трябва непременно да бъдат спазвани, както и да се поддържат 

в напълно четлив вид.

2.2 Обучение на персонала Персоналът, извършващ монтажа, обслужването и поддръж-

ката, трябва да има съответната квалификация за този вид дей-

ности. Отчетността, отговорността и контролът на персонала 

трябва да бъдат гарантирани от собственика. Ако членовете на 

персонала не разполагат с необходимите познания, то те следва 

да бъдат обучени и инструктирани. Ако е нужно, това може да 

стане по поръчка на собственика от производителя на продукта.

2.3 Рискове при неспазване на 
изискванията за безопасност

Неспазването на изискванията за безопасност може да има за 

резултат нараняване на лица и повреда на продукта/системата, 

както и екологични рискове. Неспазването им обезсилва вся-

какви претенции за компенсации на щети.

По-конкретно, небрежността може да доведе до проблеми като:

• Опасност от нараняване на хора от електрически, механични и 

бактериални въздействия.

• Замърсяване на околната среда поради изтичане на опасни 

материали

• Материални щети

• Загуба на важни функции на продукта/системата

• Невъзможност за изпълнение на необходимите процедури по 

обслужване и ремонт

2.4 Осъзнаване на нуждата от 
безопасност при работа

Трябва да се спазват указанията за безопасност, изброени в тази 

инструкция за монтаж и експлоатация, съществуващите нацио-

нални разпоредби за предотвратяване на аварии, както и евен-

туални вътрешни правила за труд, експлоатация и безопасност 

на собственика.

2.5 Изисквания за безопасност към 
оператора

Този уред не е пригоден да бъде обслужван от лица (включи-

телно и деца) с ограничени физически, сензорни или умствени 

възможности или недостатъчен опит и/или недостатъчни 

познания, освен ако тези лица не са надзиравани или инструкти-

рани от лице, отговорно за тяхната безопасност, и са получили от 

него указания как да работят с уреда.

Децата трябва да бъдат контролирани, така че да се изключи 

възможността да си играят с уреда.

• Ако горещи или студени компоненти на продукта/системата 

представляват източник на опасност, те трябва да бъдат обезо-

пасени срещу допир от страна на клиента.

• Предпазителите, които предотвратяват докосването на дви-

жещи се детайли (например куплунг), не бива да бъдат отстра-

нявани докато продуктът е в експлоатация. 

• Течовете (напр. от уплътнение на вал) на опасни флуиди (напр. 

експлозивни, токсични или горещи) трябва да бъдат отведени по 

начин, по който да не предизвикат опасност за лица или за окол-

ната среда. Трябва да се спазват националните законови изис-

квания. 

• Да се спазват електротехническите изисквания за безопасност. 

Трябва да се спазват местните директиви или общите директиви 

[напр. IEC, VDE и т.н.], както и изискванията на местните енерго-

захранващи дружества.
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2.6 Указания за безопасност 
при работи по монтажа 
и поддръжката

Собственикът трябва да има грижата, всички работи по монтажа 

и поддръжката да се извършват от упълномощен и квалифици-

ран персонал, запознат детайлно с инструкцията за експлоата-

ция.

Работите по продукта/системата трябва да се извършват един-

ствено в състояние на покой. Непременно трябва да се спазва 

процедурата за спиране на продукта/системата, описан в 

инструкцията за монтаж и експлоатация.

Непосредствено след приключване на работите всички пред-

пазни и защитни устройства трябва да бъдат монтирани, респек-

тивно пуснати в действие отново.

2.7 Неоторизирана модификация и 
неоригинални резервни части

Неоторизираната модификация и неоригиналните резервни 

части застрашават сигурността на продукта/персонала и обез-

силват дадените разяснения от производителя относно безо-

пасността. 

Изменения по продукта са допустими само след съгласуване с 

производителя. Оригиналните резервни части и одобрените от 

производителя аксесоари осигуряват безопасност. Използва-

нето на други части отменя отговорността за възникналите от 

това последици. 

2.8 Неразрешен режим на работа Експлоатационната безопасност на доставения продукт се 

гарантира само при използване по предназначение съгласно 

раздела в инструкцията за експлоатация, озаглавена «Използ-

ване по предназначение». Да не се нарушават посочените гра-

нични стойности на работните параметри, посочени в каталога/

таблицата с данни.

3 Транспорт и междинно 
съхранение

3.1 Изпращане Помпата се доставя от завода опакована в кашон или подсигу-

рена в палет и защитена от прах и влага.

Проверка на транспортирането При получаване проверете дали по помпата няма повреди от 

транспортирането. При наличие на повреда започнете необхо-

димата процедура при спедитора в рамките на съответните сро-

кове.

Съхранение Преди монтаж помпата трябва да бъде защитена от влага, зам-

ръзване и механични увреждания от удари.

ВНИМАНИЕ! Риск от повреда поради неправилно опаковане!
Ако помпата се транспортира отново на по-късен етап, тя 
трябва да бъде опакована така, че да не бъде повредена при 
транспортирането. 

• За тази цел ползвайте оригиналната опаковка или изберете 
еквивалентна опаковка

Боравене Работете с помпата внимателно, за да избегнете повреда на про-

дукта преди неговия монтаж.

3.2 Транспортиране за цели по 
монтаж/демонтаж

ПРЕУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от лично нараняване!
Неправилното транспортиране може да доведе до лично нара-
няване.

• Помпата трябва да бъде транспортирана като се ползва 
подемно оборудване (напр. система от скрипци и въжета, кран 
и т.н.). То трябва да бъде подсигурено до фланците на помпата 
и, ако е необходимо, до външния диаметър на мотора (изисква 
се защита против плъзгане!).
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• Никога не заставайте под висящ товар.
• Уверете се, че помпата е стабилно позиционирана и е стабилна 
по време на съхранението и транспортирането, както и преди 
работите по монтаж и сглобяване.

4 Употреба по предназначение

Цел BAC помпите са едностъпални центрофугиращи помпи, които се 

използват за циркулация на флуиди в сгради, селско стопанство 

и промишлеността.

Поле на приложение Те могат да бъдат използвани за:

• Охладителни системи

• Системи със студена и гореща вода

• Системи за производствена вода

• Промишлени циркулационни системи

Ограничения Помпите са предназначени изключително за монтаж и експлоа-

тация в закрити помещения. Типичните места за монтаж са тех-

нически помещения в сградите с домашни инсталации. Няма 

изискване за директен монтаж на устройството в зали, използ-

вани за други цели (жилищни и работни помещения). 

Не е разрешено следното:

• Външен монтаж и експлоатация във външни зони

ВНИМАНИЕ! Риск от материални щети!
Неразрешени вещества във флуида могат да повредят пом-
пата. Абразивните твърди частици (напр. пясък) увеличават 
износването на помпата. 
Помпи без сертификат Ex не са подходящи за употреба 
в потенциално взривоопасни зони.

• Правилната употреба на помпата/системата обхваща също 
спазването на тези инструкции.

• Всяка друга употреба се счита за неправилна.

5 Данни за изделието

5.1 Обща информация Индекс на минимална ефективност КПД:

Базовата стойност за сравнение за най-ефективните водни 

помпи е КПД ≥ 0,70.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За подробна информация относно стойностите КПД на типовете 

помпи виж: Онлайн каталог на Wilo на уебстраница

www.wilo.com
КПД на помпа с престъргано (с намален диаметър) колело 

обикновено е по-нисък от този на помпа с работно колело с 

пълен диаметър. Престъргването на работното колело адаптира 

помпата към фиксирана работна точка, което води до намалена 

консумация на енергия. Индексът на минимална ефективност 

(КПД) е въз основа на работно колело с пълен диаметър.

Работата на тази водна помпа с променливи работни точки може 

да бъде по-ефективна и икономична при наличие на регулиране, 

например чрез използването на регулатор на оборотите, който 

привежда режима на помпата към системата.

информация за базовия КПД за сравнение е на разположение на 

www.europump.org/efficiencycharts



Български

Инструкция за монтаж и експлоатация Wilo-BAC 7

5.2 Кодово означение на типовете Кодовото означение на типовете се състои от следните еле-

менти:

5.3 Технически характеристики 

При поръчка на резервни части се уверете, че сте посочили 

пълната информация, посочена върху табелките на помпата 

Пример: BAC 40-134/2,2/2-DM/R

BAC Bloc Air Conditioning 
(блокови климатични инсталации)
Едностъпална хоризонтална помпа в моноблокова 
конструкция

40 Диаметър на нагнетател [mm]

-134 Диаметър на ротора [mm]

/2,2 Номинална мощност на мотора P2 [kW] 

/2 Брой полюси

-DM Трифазен

/R R = куплунг Victaulic
S = холендър

Характеристика Стойност Забележки

Тръбни присъединявания BAC 40.../S: Номинални стойности
G2/G 1½ респ.
присъединявания 
Victaulic

BAC 40.../R: 60,3/48,3 mm
BAC 70.../R: 76,1/76,1 mm 

Допустима мин./макс. температура на 
флуида

-15 °C до +60 °C

Температура на околната среда макс. +40 °C

Допустима влажност < 95 %, некондензираща

Макс. допустимо работно налягане 6,5 bar

Макс. допустимо налягане на засмукване 4,0 bar

Височина на засмукване зависи от стойността за поддържане 
на напора на помпата

Одобрени флуиди Охлаждане/студена вода
Смес от вода/гликол до 40 % vol.
Затопляне на вода съгласно VDI 2035
Други течности при изискване

Затопляне на вода 
до +60 °C

Допустимо съдържание на хлорид във 
флуида

Cl <150 mg/l

Вискозитет на флуида 1 cSt до 50 cSt

pH стойности на флуида 6 до 8

Допустим размер на твърдите частици 
средно

Ø макс. 0,5 mm

Ефективност на мотора IE2 за трифазен мотор съгласно 
IEC 60034-30

Степен на защита IP 55

Клас на изолация F

Електрическо свързване Електрическо напрежение и честота, 
виж табелката на мотора

Толеранс на напрежението ±10 %

Сечение на захранващия кабел
(кабел с 4 проводника)

0,75/1,1 kW: 1,5 mm2 - 2,5 mm2 
1,5/2,2/3/4 kW: 2,5 mm2 - 4,0 mm2 

Ниво на звуково налягане 68 dB(A) Стойност 50 Hz
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и мотора.

Флуиди Ако се използват водно-гликолови смеси (или флуиди с виско-

зитет, различен от този на чистата вода), увеличаването на кон-

сумираната мощност на помпата трябва да бъде взето предвид. 

Използвайте единствено смеси с инхибитори за корозия. Трябва 

да се спазват съответните инструкции на производителя.

• Флуидът трябва да не съдържа седименти.

• За използване на други средства трябва да бъде получено одо-

брение от Wilo.

• Смеси със съотношение на гликол > 10 % влияят върху Δp-v 

характеристиката и изчислението на потока.

ЗАБЕЛЕЖКА

Винаги четете и следвайте таблицата с параметри за безопас-

ност на материалите за изпомпвания флуид!

5.4 Комплект на доставката • Помпа BAC

• Инструкция за монтаж и експлоатация

5.5 Окомплектовка Окомплектовката трябва да бъде поръчана отделно:

• Комплект детайли за засмукване

• Спирателни вентили 

• Възвратни клапани

• Приемен клапан за смукателен филтър

• Камера или поцинковани резервоари 

• Невибриращи втулки

• Прекъсвач за защита на мотора 

• Защита от работа на сухо 

• Устройство за контрол за ВКЛ/ИЗКЛ и защита от работа на сухо 

• Тип куплунг Victaulic

6 Описание и функции

6.1 Описание на продукта Легенда, виж (фиг. 1/2):

1 Приемен клапан за смукателен филтър (макс. сечение на 

преминаване 1 mm)

2 Клапан за аспиратора на помпата

3 Клапан за източване на помпата

4 Възвратен клапан

5 Пробка за пълнене

6 Пробка за източване

7 Опора за тръбите

8 Смукателен филтър

9 Събирателен резервоар

10 Градско водоснабдяване

11 Реле за защита на мотора за трифазен мотор

HA Височина на засмукване

HC Височина на източване

6.2 Конструкция на продукта BAC помпите са нормално засмукващи, едностъпални центро-

фугиращи помпи в хоризонтална моноблокова конструкция. 

Смукателният отвор е ориентиран аксиално, а нагнетателят е 

ориентиран радиално. Те са оборудвани с въздушно охлаждан 

мотор. Корпусът на помпата е направен от композиционен мате-

риал, и в зависимост от мощността, помпите са оборудвани 

с Victaulic и/или резбовани муфи. Валът е изолиран с механично 

уплътнение, което няма нужда от поддръжка.



Български

Инструкция за монтаж и експлоатация Wilo-BAC 9

7 Монтаж и електрическо 
свързване

Безопасност ОПАСНОСТ! Опасност от смърт!
Неправилният монтаж и неподходящото електрическо свърз-
ване могат да доведат до фатално нараняване.

• Електрическото свързване трябва да се осъществява един-
ствено от одобрени електротехници, в съответствие с прило-
жимите разпоредби.

• Трябва да се съблюдават разпоредбите, свързани с предо-
твратяване на аварии!

ВНИМАНИЕ! Риск от материални щети!
Опасност поради неправилно боравене. 

• Помпата трябва да се монтира единствено от квалифициран 
персонал.

7.1 Пускане в експлоатация • Разопаковайте помпата и изхвърлете опаковката по отговорен 

към окопната среда начин.

7.2 Монтаж ВНИМАНИЕ! Риск от повреда на помпата!
Замърсяването може да причини спиране на помпата.

• Помпата трябва да бъде монтирана след приключването на 
всички работи по заваряване и спояване и, ако е необходимо, 
промиване на тръбопроводната система.

ПРЕУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от изгаряне, ако части от тялото влязат 
в контакт с помпата!
В зависимост от помпата или работните условия на системата 
(температура на флуида), цялата помпа може да се нагорещи 
силно.

• Помпата трябва да бъде поставена по начин, по който никой 
няма да има контакт с нейните повърхности по време на 
работа. 

ПРЕУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от падане!
• Помпата трябва да бъде неподвижно закрепена към земята.

ВНИМАНИЕ! Риск от останали части в помпата!
• Отстранете всички пробки от корпуса на помпата преди мон-
таж.

• Помпата трябва да бъде монтирана на лесно достъпно положе-

ние, за да улеснява контрол или подмяна.

• Помпите трябва да бъдат защитени от външни условия и монти-

рани на място без скреж/прах, добре вентилирано, което не 

представлява потенциално експлозивна среда. Помпата не бива 

да бъде монтирана извън помещение.

• Трябва да има свободен достъп на въздух до вентилатора на 

мотора. Трябва да има минимално разстояние от 0,3 m между 

помпата и стената.

• За предпочитане е помпата да бъде поставена върху гладка 

циментова повърхност.

• Помпата трябва да бъде закрепена с поне два щифта с Ø M8 или 

Ø M10, в зависимост от помпата.

• Моторът е оборудван с отвор за оттичане на кондензат (под 

мотора). Отворът за оттичане е поставен в завода, за да се гаран-

тира IP55 защита. За използване на помпата за климатизация или 

приложения по охлаждане, тази пробка трябва да бъде отстра-

нена, за да се позволи събирането на кондензираната вода.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако са премахнати капачките, степента на защита IP55 вече не 

е гарантирана!
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7.3 Тръбно присъединяване

Обща информация

ЗАБЕЛЕЖКА

Отсекът за утаяване трябва да бъде осигурен пред и зад пом-

пата, под формата на прав тръбопровод. Дължината на този 

отсек за утаяване трябва да бъде поне 5 x DN от фланеца на пом-

пата (фиг. 4). Тази мярка служи за избягване на кавитация на 

потока.

Варианти за свързване Има два стандартни варианта:

1 Помпа в режим на засмукване (фиг. 1)

2 Помпа в режим на налягане (фиг. 2), от събирателния резер-

воар (фиг. 2, точка 9) или комунално водоснабдяване (фиг. 2, 

точка 10) със защита от работа на сухо.

ВНИМАНИЕ! Риск от възможна повреда на помпата!
Затягането на винтовете или болтовете не трябва да надви-
шава 10 daNm. Забранено е използването на ударна машина.

• Посоката на циркулация на флуида е посочена върху корпуса на 

помпата.

• При монтажа по тръбите и помпата не трябва да има механична 

напрегнатост.

• Помпата трябва да бъде инсталирана така, че да не поема 

теглото на тръбите.

ЗАБЕЛЕЖКА

Препоръчва се спирателните вентили да бъдат монтирани от 

страната на засмукването и налягането на помпата.

• Използвайте каучук за разширяване, за да намалите шума и 

вибрациите на помпата.

• Осигурете тръба за засмукване с номинално напречно сечение, 

което е поне колкото на тръбното свързване.

• На напорния тръбопровод може да бъде поставен възвратен 

клапан, за да предпазва помпата от хидравличен удар.

• За директно свързване към обществена система за питейна вода, 

тръбата за засмукване трябва да има възвратен клапан и ограни-

чител на хода на клапана.

• За непряко свързване чрез резервоар, тръбата за засмукване 

трябва да има смукателен филтър за предпазване от замърсява-

ния в помпата, както и възвратен клапан.

• Ако помпата работи в режим на засмукване (фиг. 1): 

потопете смукателния филтър във флуида (поне 200 mm) и, ако 

е необходимо, поставете тежести на подвижния маркуч. Ограни-

чете дължината на тръбата за засмукване и избягвайте всички 

характеристики, които могат да причинят загуба на налягане 

(наклони, изкривявания и т.н.). В тази тръба не бива да попада 

въздух, който да се покачи (с 2 %).

ВНИМАНИЕ Риск от течове!
Изправянето на тръбите и отворите на помпата е от същест-
вено значение.

• Ако е използвано тръбно съединение «Victaulic», е позволено 
ъглово отклонение от макс. 3° на помпи от 2’’, и ъглово откло-
нение от макс. 2° на помпи от 3’’

• Ако са използвани винтови съединения, изправянето на отво-
рите на помпата не трябва да има каквото и да било отклоне-
ние, а затягането не трябва да надвишава 4 daNm.

• Внимателно уплътнете тръбите с подходящи продукти.

Фиг. 4: Отсек за утаяване пред и зад 
помпата

r
5 x DN

d s

r � 2,5 · (d · 2s)
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Номинален диаметър на съединението (DN) на помпата:

7.4 Електрическо свързване

Безопасност ОПАСНОСТ! Риск от фатално нараняване!
Ако електрическото свързване не е извършено правилно, 
може да възникне фатален удар.

• Електрическото свързване трябва да се осъществява един-
ствено от електротехник, одобрен от местното електросна-
бдително дружество и в съответствие с местните разпоредби, 
които са в сила.

• Проверете дали всички свързвания (включително безпотен-
циалните контакти) са без напрежение.

• За безопасен монтаж и експлоатация е необходимо подхо-
дящо заземяване на помпата към клемите за заземяване на ел. 
захранването.

• Съблюдавайте инструкцията за монтаж и експлоатация за 
окомплектовката!

• Уверете се, че работните стойности за ток, напрежение и честота 

отговарят на данните от табелката на мотора.

• Помпата трябва да бъде свързана към ел. захранването чрез 

твърд кабел, който е снабден със заземено свързване към щеп-

сел или главен електрически прекъсвач.

• Трифазните мотори трябва да бъдат свързани към одобрен пре-

късвач за безопасност. Номиналният ток трябва да отговаря на 

електрическите данни върху фирмената табелка върху мотора.

• Захранващият кабел трябва да бъде положен по такъв начин, че 

никога да не докосва затръбяването и/или помпата и корпуса на 

мотора.

• Помпата/системата трябва да бъде заземена в съответствие с 

местните разпоредби. Като допълнителна защита може да бъде 

използван прекъсвач за неуспешно заземяване.

• Свързването към мрежата трябва да бъде в съответствие с плана 

за свързване.

7.5 Експлоатация с табла за 
управление на Wilo

Мощността на помпите може да бъде непрекъснато контроли-

рана в комбинация с табло за управление (Wilo-VR-система или 

Wilo-CC-система). Това позволява оптимизирана производи-

телност в дадена система и също така е икономически ефек-

тивно.

7.6 Експлоатация с честотен 
преобразувател (на други 
производители)

Моторите от Wilo/Salmson могат да бъдат общо експлоатирани с 

външни честотни преобразуватели, ако тези честотни преобра-

зуватели отговарят на нуждите, указани в ръководството на 

приложението IEC /TS 60034-17 и IEC/TS 60034-25.

Тип отвор
ND на отвора (с резба):

Засмукване Източване

Victaulic ≤ 2,2 kW 2” (Ø 60,3 mm) 11/2” (Ø48,3 mm)

Victaulic > 2,2 kW 3” od (Ø 76,1 mm) 3” od (Ø 76,1 mm)

С резба ≤ 2,2 kW 2” (50-60 mm) 11/2” (40-49 mm)
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Импулсното напрежение на преобразувателя (без филтър) 

трябва да бъде под ограничителната крива, посочена на  (фиг. 5).

Това се отнася до напрежението в клемите на мотора. Това не 

се определя единствено от честотния преобразувател, но също 

от използвания моторен кабел (тип, сечение, екраниране, дъл-

жина, ...

• Спазвайте стриктно инструкциите, предоставени от производи-

теля на честотния преобразувател. Константите на време и вър-

ховите напрежения за различните дължини на кабелите са 

посочени в съответната инструкция за монтаж и експлоатация.

• Обърнете внимание на следните точки:

• използвайте подходящи кабели с достатъчно сечение (макс. 

5 % загуба на напрежение)

• свържете правилно екранирането в съответствие с препоръ-

ката на производителя за честотния преобразувател

• пропуснете линиите за данни (напр. PTC-оценяване) отделно 

от мрежовия кабел

• по възможност използвайте синусоидален филтър (LC) с одо-

брението на производителя на конвертора

Експлоатацията е възможна от 12,5 Hz до 50 Hz. В случай на екс-

плоатация при ниска честота се препоръчва да се започне с 50 Hz 

и след това намаляване на избраната стойност.

8 Пускане в експлоатация

8.1 Пълнене на системата и 
вентилация

ВНИМАНИЕ! Възможна повреда на помпата!
Работата на сухо унищожава механичното уплътнение

• Уверете се, че помпата не работи на сухо.
• Системата трябва да бъде напълнена преди старта на помпата.
Ако е необходима процедура по обезвъздушаване (съгласно 

глава 8.1.1 «Процедура по обезвъздушаване – помпа в режим 

под налягане» на страница 13 и глава 8.1.2 «Процедура по обез-

въздушаване – помпа в режим на засмукване» на страница 13), 

съблюдавайте следните инструкции.

ОПАСНОСТ! Риск от изгаряне или замръзване от помпата, ако 
части от тялото влязат в контакт с помпата!
В зависимост от помпата или работните условия на системата 
(температура на флуида), цялата помпа може да стане твърде 
гореща или твърде студена. 

• Стойте на безопасно разстояние по време на експлоатация! 
• В случай на висока температура на водата и високо налягане на 
системата, оставете помпата да се охлади преди работа.

• Винаги носете защитно облекло, защитни ръкавици и защитни 
очила, когато работите.

ПРЕУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност поради изключително горещ или 
изключително студен флуид под налягане!
В зависимост от температурата на флуида и на налягането на 
системата, когато винта на отвора е напълно отворен, може да 
бъде изпуснат изключително горещ или изключително студен 
флуид или пара, или да бъдат изпръскани навън с високо 
налягане.

• Винаги отваряйте внимателно крана за обезвъздушаване.

ПРЕУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от нараняване!
Ако помпата/системата не е монтирана правилно, течността 
може да бъде изхвърлена по време на пускането в експлоата-
ция. Отделните детайли могат също да се разхлабят.

• Стойте на безопасно разстояние от помпата по време на ней-
ното пускане в експлоатация.

• Носете защитно облекло, защитни ръкавици и защитни очила.

Фиг. 5: Ограничителна крива за разрешеното 
импулсно напрежение Upk 
(включително отразяване на 
напрежение и поглъщане), измерено 
между клемите на две разклонения, в 
зависимост от константата на 
времето tr
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8.1.1 Процедура по обезвъздушаване – 
помпа в режим под налягане

Виж (фиг. 2):

• Затворете изпускателния клапан (фиг. 2, точка 3).

• Развийте пробката за пълнене (фиг. 2, точка 5) (в горната част на 

хидравликата).

• Отворете бавно клапана за засмукване (фиг. 2, точка 2) и напъл-

нете изцяло помпата.

• Завийте обратно само пробката за пълнене след като водата 

е изтекла и въздухът е напълно отстранен.

• Отворете изцяло клапана за засмукване (фиг. 2, точка 2).

• Проверете дали посоката на въртене е правилна съгласно стрел-

ката, поставена върху корпуса на помпата, чрез кратко старти-

ране на помпата. Ако посоката на въртене не е правилна, обър-

нете 2 фази върху таблото с клеми на мотора.

• Отворете изпускателния клапан (фиг. 2, точка 3).

8.1.2 Процедура по обезвъздушаване – 
помпа в режим на засмукване

Възможния са два случая.

Първи случай, виж (фиг. 1):
• Отворете изпускателния клапан (фиг. 1, точка 3).

• Отворете клапана за засмукване (фиг. 1, точка 2).

• Развийте пробката за пълнене (фиг. 1, точка 5) (в горната част на 

хидравликата).

• Поставете фуния в отвора и бавно и изцяло напълнете помпата 

и тръбата за засмукване.

• Пълненето е приключило, когато водата е изтекла и въздухът е 

напълно отстранен. Завийте обратно пробката.

• Проверете дали посоката на въртене е правилна съгласно стрел-

ката, поставена върху корпуса на помпата, чрез кратко старти-

ране на помпата. Ако посоката на въртене не е правилна, обър-

нете 2 фази върху таблото с клеми на мотора.

Втори случай, виж (фиг. 1/3):
• За да улесните процеса на пълнене, монтирайте вертикална 

тръба (минимална дължина от 25 cm), снабдена със спирателен 

кран и фуния, върху тръбата за засмукване на помпата (виж 

фиг. 3)

• Отворете изпускателния клапан (фиг. 1, точка 3) 

• Отворете клапана за засмукване (фиг. 1, точка 2).

• Развийте пробката за пълнене (фиг. 1, точка 5) (в горната част на 

хидравликата).

• Напълнете изцяло помпата и тръбата за засмукване докато 

водата започне да изтича навън.

• Затворете спирателния кран (който може да бъде оставен на 

мястото си), отстранете тръбата и завийте обратно пробката 

за пълнене.

ВНИМАНИЕ! Риск от неправилно изпомпване на въздуха!
И в двата посочени по-горе случая проверката е задължи-
телна. След завиване на пробката за пълнене, е необходимо да:

• стартирате мотора чрез кратък импулс.
• развиете отново пробката за пълнене и да завършите пълне-
нето докато се достигне окончателното ниво за вода в пом-
пата.

• Ако е необходимо, повторете тази операция.
• Проверете дали посоката на въртене е правилна съгласно стрел-

ката, поставена върху корпуса на помпата, чрез кратко старти-

ране на помпата. Ако посоката на въртене не е правилна, обър-

нете 2 фази върху таблото с клеми на мотора.
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ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите инцидентно заливане преди достигането на 

пълното ниво на вода, препоръчваме да я предпазите чрез под-

ходящо устройство (защита от работа на сухо или поплавъчен 

превключвател).

8.2 Пускане в експлоатация ПРЕУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от нараняване!
• Монтажът трябва да бъде планиран така, че никой да не 
пострада в случай на изтичане на флуид (повреда по механич-
ното уплътнение...).

ВНИМАНИЕ! Възможна повреда на помпата!
Помпата не трябва да бъде експлоатирана на нулев поток 
(затворен изпускателен клапан) за повече от десет минути.

• Препоръчваме установяването на минимален поток от около 

10 % от номиналния капацитет на помпата, за да се избегне фор-

мирането на газова кухина.

• Използвайте манометър, за да проверите стабилността на наля-

гането на изпускане; ако не стабилно, обезвъздушете помпата 

отново или предприемете операция по пълнене.

ВНИМАНИЕ! Риск от претоварване на мотора!
• Проверете дали входящия ток не надвишава стойността, отбе-
лязана върху табелката на мотора.

9 Поддръжка/Обслужване Поддържането в изправно положение може да бъде извърш-
вано единствено от квалифицирани експерти!
Препоръчително е помпата да бъде обслужена и проверена от 

сервизната служба на Wilo.

ОПАСНОСТ! Риск от фатално нараняване!
Съществува опасност от смърт поради удар при работа с елек-
трическото оборудване.

• Работата по електрическото оборудване трябва да бъде 
извършвана единствено от електротехници, одобрени от 
местния доставчик на електроенергия.

• Преди работа по електрическото оборудване го изключете 
и предотвратете повторно включване.

• Всички повреди по свързващия кабел трябва винаги да бъдат 
коригирани единствено от квалифициран електротехник.

• Следвайте инструкцията за монтаж и експлоатация за пом-
пата, управлението на нивото и другата окомплектовка.

• След поддръжката, всички устройства за безопасност, напри-
мер капак на клемната кутия, които са били отстранени, трябва 
да бъдат повторно монтирани!

ОПАСНОСТ! Риск от фатално нараняване!
Самата помпа и нейните части могат да бъдат изключително 
тежки. Падащи части представляват риск от порязвания, пре-
мазвания, охлузвания и удари, които могат да доведат до 
смърт.

• Винаги използвайте подходящо подемно оборудване и подси-
гурявайте частите срещу падане.

• Никога не заставайте под висящ товар.
• Уверете се, че помпата е стабилно позиционирана и е стабилна 
по време на съхранението и транспортирането, както и преди 
работите по монтаж и сглобяване.
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ОПАСНОСТ! Риск от изгаряне или замръзване от помпата, ако 
части от тялото влязат в контакт с помпата!!
В зависимост от помпата или работните условия на системата 
(температура на флуида), цялата помпа може да стане твърде 
гореща или твърде студена. 

• Стойте на безопасно разстояние по време на експлоатация! 
• В случай на висока температура на водата и високо налягане на 
системата, оставете помпата да се охлади преди работа.

• Винаги носете защитно облекло, защитни ръкавици и защитни 
очила, когато работите.

• Няма специално обслужване докато помпата е в експлоатация.

• Винаги поддържайте помпата идеално чиста.

• За да предотвратите блокиране на вала и на хидравличната сис-

тема през студени периоди, изпразвайте помпата като отстра-

ните пробката за източване (в долната част на хидравликата) и 

пробката за пълнене. Завийте 2-те пробки обратно, без да ги 

затягате.

• Ако не съществува риск от замръзване, не източвайте помпата.

10 Повреди, причини и 
отстраняване

Единствено квалифициран персонал може да извършва 
ремонт. Съблюдавайте инструкциите за безопасност, както е 
описано в глава 9 «Поддръжка/Обслужване» на страница 14.

• Ако дадена повреда не може да бъде отстранена, свържете се 
със специалист, с отдела за следпродажбено обслужване или 
с най-близката търговска служба.

Повреда Причина Отстраняване

Помпата работи, но няма произво-
дителност

Помпата е блокирана във вътреш-
ните части

Проверете и почистете помпата

Тръбата за засмукване е блокирана Проверете и почистете тръбата

Нивото на водата/налягането на 
засмукване е недостатъчно

Напълнете събирателния резервоар, 
обезвъздушете помпата

Налягането на засмукване е твърде 
ниско; това обикновено е придру-
жено с кавитационен шум

Загуба на ниво на засмукване или 
нивото на засмукването е твърде 
високо (проверете поддържането на 
напора на монтираната помпа)

Грешна посока на въртене Обърнете двуфазните проводници в 
клемната кутия на мотора или прекъс-
вача

Захранващото напрежение към 
мотора е твърде ниско

Проверете напрежението и жилата на 
кабела

Помпата вибрира Помпата е монтирана хлабаво 
върху своята основа

Проверете и затегнете изцяло гайките 
на шпилките

Чужди тела във вътрешността на 
помпата

Разглобете помпата и я почистете

Помпата работи трудно, повреден 
лагер

Предайте помпата за ремонт в отдела 
за следпродажбено обслужване

Електрическото свързване на пом-
пата е грешно

Проверете и коригирайте свързването 
на помпата

Помпата прегрява Твърде ниско захранващо напре-
жение

Проверете напрежението в клемите на 
мотора, то трябва да бъде в рамките на 
±10 % от номиналното напрежение

Частици, блокиращи помпата Разглобете помпата и я почистете

Температура на околната среда 
над 40°C

Моторът е предназначен да работи 
при температура на околната среда не 
по-висока от +40°C, ако е необходимо, 
монтирайте охлаждаща система
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11 Резервни части Резервните части могат да бъдат поръчани от вашия местен спе-
циалист и/или посредством сервизната служба Wilo.

За да избегнете запитвания и неправилни поръчки, всички данни 
от фирмената табелка трябва да бъдат изпращани за всяка 
поръчка.

ВНИМАНИЕ! Риск от материални щети!
Безпроблемната експлоатация на помпата може да бъде 
гарантирана единствено при използването на оригинални 
резервни части.

• Използвайте единствено оригиналните резервни части на Wilo.
• Всяка част е посочена в таблицата по-долу. 
Информация, която трябва да бъде представена при поръч-
ката на резервни части:
• Номер на резервната част 
• Наименование/описание на резервната част
• Всички данни от табелката върху мотора на помпата

Помпата не работи Няма мощност Проверете ел. захранването, бушо-
ните, кабелите

Турбината е блокирана Почистете помпата

Задействана е защита на мотора Проверете и настройте защитата на 
мотора

Няма достатъчно поток Скоростта на мотора не е доста-
тъчно висока (причинено от час-
тици или твърде ниско напреже-
ние)

Почистете помпата, проверете елек-
трическото захранване

Моторът е дефектен Обадете се в гаранционно обслужване, 
подменете мотора

Нивото на водата/налягането на 
засмукване е недостатъчно

Напълнете събирателния резервоар, 
обезвъздушете помпата

Грешна посока на въртене Обърнете двуфазните проводници в 
клемната кутия на мотора или прекъс-
вача

Износване на вътрешните части Предайте помпата за ремонт в служ-
бата за следпродажбено обслужване

Задействана е защита на мотора Настройката на топлинното реле е 
твърде ниска

Проверете тока с амперметър или 
настройте до номиналния ток, отбе-
лязан върху табелката на мотора

Напрежението е твърде ниско Проверете дали сеченията на провод-
ниците на захранващия кабел са под-
ходящи

Една фаза е отворена верига Проверете и, ако е необходимо, под-
менете захранващия кабел

Защитният прекъсвач на мотора е 
дефектен

Подменете защитния прекъсвач на 
мотора

Моторът е дефектен Обадете се в гаранционно обслужване, 
подменете мотора

Дебитът е твърде висок поради 
твърде ниско съпротивление на 
системата

Намалете помпата от страната на 
изхода

Потокът е неравномерен Нивото на засмукване (HA) е над-
вишено

Прочетете повторно условията и пре-
поръките за монтаж в това ръковод-
ство с инструкции

Диаметърът на тръбата за засму-
кване е по-малък от този на пом-
пата

Тръбата за засмукване трябва да има 
същия диаметър като отвора за засму-
кване на помпата

Смукателният филтър и тръбата за 
засмукване са частично блокирани

Отстранете филтъра и я почистете

Повреда Причина Отстраняване
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ЗАБЕЛЕЖКА:

Списък с оригинални резервни части: виж документацията за 

резервни части на Wilo.

Каталогът с резервни части е достъпен на: www.wilo.com.

12 Изхвърляне Правилното изхвърляне и рециклиране на този продукт пред-

пазва от щети за

околната среда и от рискове за личното здраве.

Правилното изхвърляне изисква източване и почистване, и раз-

глобяване на помпата.

Смазочните материали трябва да бъдат събрани. Компонентите 

на помпата трябва да бъдат разделени в съответствие с матери-

ала (метал, пластмаса, електроника).

1. Използвайте публични или частни организации, когато 

отстранявате целия или част от продукта.

2. За повече информация се свържете със своя местен

съветник или служба по отстраняване на отпадъци, или достав-

чика, от който сте

получили продукта.

Подлежи на промяна без предварително известяване.



 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 Pumpenbauarten der Baureihe: 

BAC Herewith, we declare that the pump types of the series: 
Par le présent, nous déclarons que les types de pompes 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 der Maschinenrichtlinie angegeben.  /  The serial number is marked on the product site plate according to points b) & c) of 
§1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of the Machinery directive 2006/42/EC.  /  Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique 
du produit en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l’annexe I de la Directive Machines 2006/42/CE) 
 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen: 
in their delivered state comply with the following relevant provisions: 
sont conformes aux dispositions suivantes dont ils relèvent: 
 
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
EC-Machinery directive  
Directive CE relative aux machines  
Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der 2006/42/EG 
Maschinenrichtlinie eingehalten.  /  The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex 
I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 2006/42/EC.  /  Les objectifs de protection de sécurité de la directive basse-tension 
2006/95/CE sont respectés conformément à l’annexe I, no1.5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE. 
 
Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 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 für Wasserpumpen. 
This applies according to eco-design requirements of the regulation 640/2009 to the versions with an induction electric motor, squirrel 
cage, three-phase, single speed, running at 50 Hz and of the regulation 547/2012 for water pumps. 
Qui s’applique suivant les exigences d’éco-conception du règlement 640/2009 aux versions comportant un moteur électrique à 
induction à cage d’écureuil, triphasé, mono-vitesse, fonctionnant à 50 Hz et, du règlement 547/2012 pour les pompes à eau, 
 
und entsprechender nationaler Gesetzgebung,  
and with the relevant national legislation,  
et aux législations nationales les transposant,  
 
angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 809+A1 

EN ISO 12100 
EN 60034-1 
EN 60204-1 

as well as following relevant harmonized standards: 
ainsi qu’aux normes européennes harmonisées suivantes : 
 
 
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:  Division Pumps and Systems 

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

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

 

 
Dortmund, 15. Januar 2013 

 

 

 

Holger HERCHENHEIN 
Group Quality Manager 

 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
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 sm<rnici o elektrických za�ízeních nízkého nap<tí 
jsou dodr�eny podle p�ílohy I, ;. 1.5.1 sm<rnice 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 ��$�����! � ����J���� 
��J�� 2006/42/QG.

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, jednostupTové � vyhovují 
po�adavkUm 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

X�*��?����!� ����Z$���!� [����$����#����� 50 \] � �$�Z^����#� ����, 
��$�����������!� �������*�����!� �����������+� �$�&������� � [������"��po�adavkUm na ekodesign dle na�ízení 640/2009. nostopniowe � spe	niaj
 wymogi rozporz
dzenia 640/2009 dotycz
ce ekoprojektu. ��$�����������!�, �������*�����!� � �����������+� �$�&������� � [������"�� 

Vyhovuje po�adavkUm 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 ��� �����!Z 
�������.

pou�ité harmoniza;ní normy, zejména: viz p�edchozí strana stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno�ci: patrz poprzednia strona X�*��?����!� ��#��������!� ������$�! � ��$�!, � ��������� : ��. *$��!����+ 
��$���]�

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 direktªvas dro�ªbas m¦r«i tiek iev¦roti atbilsto�i Ma�ªnu direktªvas 
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, ªssl¦guma rotora motors, 
vienpak§pes � atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina prasªb§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 prasªb§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§: skatªt 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: ²����$�$���, �� *$�����'� ��#���$� �� �������� ����������:

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.

³����� �� ������ �� $��*�$��&��� �� ����� ��*$�>���� �� �'������� �'#����� 
´$���>���� I, @ 1.5.1 �� ²�$�������� �� ��J��� 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 � jednostupTové, 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.

X�*��������� �����]����� �����$����#����� 50 Hz � �$�^���� ���, �'$������ �� 
��#�$�, ������'*���� � ��#���$�� �� ������������ �� �������"� �� ¶�#������ 
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 ·�$������$��� ������$��: �>. *$������ ��$���]�

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 sljede¹im 
va�e¹im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu;enoj verziji odgovaraju slede¹im 
va�e¹im 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�¹eni 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
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Argentina 
WILO SALMSON 
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Autónoma de Buenos Aires 
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T +61 7 3907 6900 
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ØÃÌÌÆÌÉÔÀÊÔÃÌÉûÁÄÆÏÉÍ

China 
àâèê¼ôÑÃÁÄ¼èÂÒÆ 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
ÔÃÌÉØÿÊÔÃÌÉÆÏÉÍÆÏÁ

Croatia 
àÃÌÉ¼Ù¾�ÄÂË�Ä¼ÒÆÉÆÉÆ 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
ÔÃÌÉûÑ¾�ÄÂË�ÄÊÔÃÌÉÆÑ¾

Czech Republic 
àâèê¼ôÅ�¼ËÆ¾ÆÉÆ 
ùþÛÝÛ¼ôÀËÂÌÃÏÀ 
T +420 234 098711 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÏÚ

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

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÀÀ

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÈÃ

France 
àâèê¼ÅÆ½ÆÅÆ 
�Þß�Ý¼ëÉÃË¼Ò�½¾ÏÓ 
T +33 1 30050930 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÈ¾

Great Britain 
àâèê¼�	Æ
Æ�¼èÂÒÆ 
Burton Upon Trent  
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
ËÄÌÀËÊÔÃÌÉÆÏÉÆÕ�

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

Hungary 
àâèê¼�Ä¿ÓÄ¾É¾ËÚ¿¼
ÈÂ 
ùÝ�þ¼��¾��ØÌÃÁÂ¼ 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÑÕ

India 
àâèê¼âÁÒÃÄ¼�ÄÂÑÀ¾¼ÄÁÒ¼
òÌÄÂÂ¼òÕÍ�Ë¼èÂÒÆ 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
ËÀ¾�ÃÏÀËÊÍÄÂÑÀ¾�ÌÄÂÂÆÏÉÍ

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

Ireland 
WILO Ireland 
èÃÍÀ¾ÃÏ� 
T +353 61 227566 
ËÄÌÀËÊÔÃÌÉÆÃÀ

Italy 
àâèê¼âÂÄÌÃÄ¼ËÆ¾ÆÌÆ 
ùÝÝ�Þ¼òÀËÏÑÃÀ¾Ä¼ 
Borromeo  (Milano) 
T +39 25538351 
ÔÃÌÉÆÃÂÄÌÃÄÊÔÃÌÉÆÃÂ

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆ�Ú

Korea 
àâèê¼òÕÍ�Ë¼èÂÒÆ¼ 
�ÛÞûùùÝ¼×ÄÁ¿ËÀÉ�¼ëÕËÄÁ 
T +82 51 950 8000 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÏÉÆ�¾

Latvia 
àâèê¼ëÄÌÂÃÏ¼Åâ½ 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÌ�

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

Lithuania 
àâèê¼èÃÀÂÕ�Ä¼	½ë 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
ÍÄÃÌÊÔÃÌÉÆÌÂ¼

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

The Netherlands 
àâèê¼�ÀÒÀ¾ÌÄÁÒ¼ØÆ�Æ 
ÛþþÛ¼�½¼àÀËÂÚÄÄÁ 
T +31 88 9456 000 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÁÌ

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

Poland 
àâèê¼òÉÌË�Ä¼Å�Æ¼ÚÆÉÆÉÆ 
ÝþûþÝ�¼èÀËÚÁÉÔÉÌÄ 
T +48 22 7026161 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆ�Ì

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

Romania 
àâèê¼�ÉÍÄÁÃÄ¼ËÆ¾ÆÌÆ 
Ý��Ý�Ý¼ôÉÍÆ¼ôÑÃÄÿÁÄ¼
�ÕÒÆ¼âÌÈÉ� 
T +40 21 3170164 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆ¾É

Russia 
WILO Rus ooo 
Ûùßþ�ù¼�ÉËÏÉÔ 
T +7 495 7810690 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆ¾Õ

Saudi Arabia 
àâèê¼��¼û¼�ÃÓÄÒÑ 
�ÃÓÄÒÑ¼ÛÛ��þ 
T +966 1 4624430 
ÔËÑÉÕÌÄÊÔÄÂÄÁÃÄÃÁÒÆÏÉÍ

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

Slovakia 
àâèê¼ôÅ¼ËÆ¾ÆÉÆ�¼É¾¿Æ¼ðÌÉ��Ä 
ÞßÛÝ�¼ë¾ÄÂÃËÌÄ�Ä 
T +421 2 33014511 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆË�

Slovenia 
àâèê¼½Ò¾ÃÄÂÃÏ¼ÒÆÉÆÉÆ 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
ÔÃÌÉÆÄÒ¾ÃÄÂÃÏÊÔÃÌÉÆËÃ

South Africa 
ÅÄÌÍËÉÁ¼ÅÉÕÂÑ¼½È¾ÃÏÄ 
Û�ÛÝ¼�ÒÀÁ�ÄÌÀ 
T +27 11 6082780 
À¾¾ÉÌÆÏÉ¾ÁÀÌÃÕËÊ 
ËÄÌÍËÉÁÆÏÉÆÚÄ

Spain 
àâèê¼âØ�¾ÃÏÄ¼ÅÆ½Æ 
ùÞÞÝ�¼½ÌÏÄÌ¼ÒÀ¼ÙÀÁÄ¾ÀË¼
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
ÔÃÌÉÆÃØÀ¾ÃÏÄÊÔÃÌÉÆÀË

Sweden 
àâèê¼Å�À¾Ã¿À¼½ë 
35246 Växjö 
T +46 470 727600 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆËÀ

Switzerland 
��ë¼òÕÍ�ÀÁ¼½× 
�ßÛÝ¼�ÑÀÃÁÈÀÌÒÀÁ 
T +41 61 83680-20 
ÃÁÈÉÊÀÍØû�ÕÍ�ÀÁÆÏÑ

Taiwan 
àâèê¼�ÄÃÔÄÁ¼ôÉÍ�ÄÁÓ¼èÂÒÆ 
ÅÄÁÏÑÉÁ¿¼�ÃËÂÆ�¼�ÀÔ¼�ÄÃ�ÀÃ¼
City 24159 
T +886 2 2999 8676  
ÁÀÌËÉÁÆÔÕÊÔÃÌÉÆÏÉÍÆÂÔ

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
ÅÄÁÆ¼�À¼�ÃÏÆ¼½ÆÅ�Æ 
ß��þ�¼�ËÂÄÁØÕÌ 
T +90 216 2509400 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÏÉÍÆÂ¾

Ukraina 
àâèê¼	�¾ÄÃÁÄ¼ÂÆÉÆÔÆ 
ÝÛÝßß¼
ÃÀÔ 
T +38 044 2011870 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÕÄ

United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
�ÀØÀÌ¼½ÌÃ¼�¾ÀÀ¼ðÉÁÀ�ÅÉÕÂÑ 
PO Box 262720 Dubai  
T +971 4 880 91 77 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÄÀ

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉûÕËÄÆÏÉÍ

Vietnam 
àâèê¼�ÃÀÂÁÄÍ¼ôÉ¼èÂÒÆ 
ÙÉ¼ôÑÃ¼�ÃÁÑ¼ôÃÂÓ�¼�ÃÀÂÁÄÍ 
T +84 8 38109975 
Á�ÍÃÁÑÊÔÃÌÉÆ�Á
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WILO SE
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