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Paigaldus- ja kasutusjuhend 1 Üldist

Käesolev dokument Kasutusjuhend kirjutati algupäraselt inglise keeles. Kõikides teistes 

keeltes olevad juhendid on tõlked.

Käesolev paigaldus- ja kasutusjuhend on toote lahutamatu osa. Seda 

tuleb hoida toote paigalduskohas käepärast. Juhendi juhiste täpne 

järgimine on vajalik toote õigeks ja sihipäraseks kasutamiseks.

Paigaldus- ja kasutusjuhendid on tooteversioonispetsiifilised ning 

vastavad trükkimise ajal kehtinud ohutuseeskirjadele ja standarditele.

EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolev kasutusjuhend hõlmab EÜ vastavusdeklaratsiooni.

Kui selles kirjeldatud tehnilisi lahendusi modifitseeritakse meie loata 

või kui käesolevas paigaldus- ja kasutusjuhendis kirjasolevaid toote/

personali kaitseks mõeldud juhiseid ei täideta, siis kaotab see dekla-

ratsioon kehtivuse.

2 Ohutus Käesolevas kasutusjuhendis on kirjas põhiline teave, mida tuleb jär-

gida seadme paigaldamisel, kasutamisel ja hooldamisel. Seepärast 

peavad hooldusinsener ja vastutav spetsialist/operaator enne paigal-

damist ja kasutussevõtmist käesolevat kasutusjuhendit igal juhul 

lugema.

Järgida tuleb mitte ainult punktis «Ohutus» loetletud üldiseid ohu-

tusnõudeid, vaid ka järgmistes punktides ohusümbolitega tähistatud 

spetsiifilisi ohutusnõudeid.

2.1 Juhiste tähistused kasutusjuhendis

Sümbolid: Üldine hoiatus

Elektrioht

NÕUANNE

Märksõnad OHT!

Eriti ohtlik olukord

Eiramine võib põhjustada surma või üliraskeid vigastusi.

HOIATUS!

Kasutaja võib (raskelt) viga saada. «Hoiatus» tähendab, et nõu-

ande eiramine võib põhjustada (raskeid) kehavigastusi.

ETTEVAATUST!

Toote/seadme kahjustamise oht. «Ettevaatust» tähendab, et nõu-

ande eiramise tagajärjeks võib olla toote kahjustamine.

NÕUANNE:

Kasulik nõuanne toote käsitsemiseks. Juhib tähelepanu võimalikele 

raskustele.
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Otse tootele paigaldatud juhiseid, nagu nt

• pöörlemissuunda näitavad nooled,

• vedelikuliitmike märgistused,

• andmesildid ja

• hoiatuskleepsud.

Neid tuleb kindlasti järgida ja hoida loetavana.

2.2 Töötajate kvalifikatsioon Seadet võivad paigaldada, kasutada ja hooldada ainult töötajad, kellel 

on nendele töödele vastav kvalifikatsioon. Käitaja peab määrama töö-

tajate vastutusala ja volitused ning tagama kontrollimise. Kui tööta-

jate teadmised ei vasta vajalikule tasemele, tuleb neid koolitada ja 

juhendada. Koolitust ja juhendamist võib seadme käitaja vajaduse 

korral tellida seadme tootjalt.

2.3 Ohud, kui ohutusnõudeid ei täideta Ohutusnõuete eiramine võib põhjustada inimeste, keskkonna ja 

toote/seadme jaoks ohtliku olukorra. Ohutusnõuete eiramise korral ei 

ole käitajal mingit õigust nõuda kahjutasu.

Konkreetselt võivad ohutusnõuete eiramisega kaasneda nt järgmised 

ohud:

• elektriline, mehaaniline või bakterioloogiline oht inimeste tervisele;

• saasteoht keskkonnale ohtlike ainete lekke tõttu;

• materiaalne kahju;

• toote/seadme oluliste funktsioonide ülesütlemine;

• ettenähtud hooldus- ja remonttööde ärajäämine.

2.4 Ohutusteadlik tööviis Järgida tuleb käesolevas paigaldus- ja kasutusjuhendis toodud ohu-

tusnõudeid, kehtivaid riiklikke tööõnnetuste vältimise eeskirju ning 

olemasolevaid ettevõttesiseseid töö-, kasutus- ja ohutuseeskirju.

2.5 Ohutusnõuded operaatorile See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks inimeste (sh laste) poolt, 

kelle füüsilised, organoleptilised või vaimsed võimed on puudulikud 

või kellel puudub vajalik kogemus ja/või teadmised, v.a juhul, kui 

nende üle teostab järelevalvet ja neid juhendab seadme kasutamisel 

ohutuse eest vastutav isik.

Lapsi tuleb valvata, et nad ei mängiks seadmega.

• Kui toote/seadme osad on ohtlikult kuumad või külmad, peab käitaja 

võtma meetmed nende puudutamise välistamiseks.

• Töötavalt seadmelt ei tohi eemaldada liikuvate komponentide 

(nt siduri) puudutamise eest kaitsvaid elemente. 

• Ohtlike (nt plahvatusohtlike, mürgiste, kuumade) vedelike lekkimise 

korral (nt võllitihendist) tuleb lekkiv vedelik ära juhtida nii, et ei tekiks 

ohtu inimestele ega keskkonnale. Kohalikest seadustest tuleb kinni 

pidada. 

• Välistada tuleb elektriohud. Järgige kohalikke või üldkehtivaid ees-

kirju (nt IEC, VDE jne) ning kohaliku elektrivõrguteenuse osutaja ees-

kirju.

2.6 Paigaldus- ja hooldustööde 

ohutusjuhised

Käitaja peab hoolitsema selle eest, et kõiki paigaldus- ja hooldustöid 

teevad volitatud ja kvalifitseeritud spetsialistid, kes on põhjalikult tut-

vunud kasutusjuhendiga.

Enne toote/seadme juures töö alustamist tuleb toide alati välja lüli-

tada ja seade peab olema täielikult seiskunud. Paigaldus- ja kasutus-

juhendis kirjeldatud toimimisviisist toote/seadme seiskamiseks tuleb 

kindlasti kinni pidada.

Kohe pärast töö lõppu tuleb kõik turva- ja kaitseseadised tagasi pai-

galdada või uuesti toimivaks muuta.
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2.7 Omavoliline ümberehitamine ja 

varuosade valmistamine

Omavoliline ümberehitamine ja omavalmistatud varuosade kasuta-

mine ohustab toote/töötajate turvalisust ning muudab kehtetuks 

tootja esitatud ohutustunnistused. 

Toote ümberehitamine on lubatud ainult pärast selle kooskõlastamist 

tootjaga. Ohutuse huvides tuleb kasutada originaalvaruosi ning tootja 

poolt lubatud lisavarustust. Muude osade kasutamise tõttu tekkinud 

kahjude eest tootja ei vastuta. 

2.8 Lubamatud kasutusviisid Tarnitud toote töökindlus on tagatud ainult sihipärase kasutamise 

korral vastavalt kasutusjuhendi osale «Otstarbekohane kasutamine». 

Kataloogis/andmelehel esitatud piirväärtustest tuleb kindlasti kinni 

pidada.

3 Transport ja ladustamine

3.1 Toote kohaletoimetamine Pump pakitakse tehases pappkarpi või kinnitatakse kaubaalusele ja 

kaitstakse tolmu ja niiskuse eest.

Kontroll toote vastuvõtmisel Pumba kättesaamisel tuleb kohe kontrollida, kas see on transpordi 

käigus kahjustada saanud. Transpordikahjustuste tuvastamisel tuleb 

tarnijat sellest ettenähtud aja jooksul teavitada, järgides ettenähtud 

protseduuri.

Hoidmine Paigaldamiseni tuleb hoida pumpa kuivas kohas miinuskraadide ja 

mehaaniliste kahjustuste eest kaitstult.

ETTEVAATUST! Valest pakendist tulenev kahjustuste oht!

Kui pumpa on vaja hiljem edasi transportida, tuleb see transpordi-

kahjustuste eest kaitsmiseks pakkida. 

• Kasutage selleks originaalpakendit või sellega samaväärset paken-

dit.

Käsitsemine Käsitsege pumpa hoolikalt, et vältida paigalduseelseid kahjustusi.

3.2 Transport paigaldamisel/

demonteerimisel

HOIATUS! Kehavigastuste oht!

Valed transportimisvõtted võivad põhjustada kehavigastusi.

• Pumpa peab transportima lubatud koormatõstevahendite abil 

(nt tõstetali või kraana). Need tuleb kinnitada pumba äärikute 

külge ja vajaduse korral mootori ümber (vajalik on kaitse libisemise 

eest!).

• Rippuva koorma all ei tohi kunagi seista.

• Hoiustamisel ja transportimisel ning enne igasuguseid paigaldus- ja 

monteerimistöid tuleb tagada pumba kindel asend ja stabiilsus.

4 Otstarbekohane kasutamine

Otstarve BAC-pumbad on hoonetehnoloogias, põllumajanduses ja tööstuses 

kasutatavad vedeliku ringipumpamiseks mõeldud üheastmelised tse-

ntrifugaalpumbad.

Kasutusvaldkonnad Need sobivad kasutamiseks järgmistes rakendustes:

• jahutussüsteemid,

• kuuma- ja külmaveesüsteemid,

• tööstuslikud veesüsteemid,

• tööstuslikud vedelikuringlussüsteemid.
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Piirangud Need pumbad on projekteeritud ainult siseruumidesse paigaldami-

seks ja siseruumides kasutamiseks. Tüüpilisteks paigalduskohtadeks 

on hoonesisesed tehnikaruumid, milles on ka muid hoonetehnoloogi-

lisi paigaldisi. Seadme vahetu paigaldamine teise otstarbega ruumi-

desse (elu- ja tööruumidesse) on keelatud. 

Keelatud on:

• paigaldamine välja ja väljas kasutamine.

ETTEVAATUST! Materiaalsete kahjude oht!

Vedelikus leiduvad lubamatud ained võivad pumba lõhkuda. 

Abrasiivsed tahkised (nt liiv) kiirendavad pumba kulumist. 

Plahvatuskaitse sertifikaadita (Ex) pumpasid ei tohi kasutada 

plahvatusohtlikes kohtades.

• Õige kasutamise juurde kuulub ka käesoleva juhendi järgimine.

• Igasugune juhendiga vastuolus olev kasutamine on väär.

5 Toote andmed

5.1 Üldist Minimaaltõhususindeks MEI:

Võrdlusalus tõhusaimatele veepumpadele on MEI ≥ 0,70.

MÄRKUS

Täpseid andmeid pumbatüüpide MEI-väärtuste kohta vt Wilo veebi-

kataloogist aadressil

www.wilo.com

Pumba kasutegur trimmitud tööratta puhul on tavaliselt väiksem kui 

suurima tööratta puhul. Tööratta trimmimisega kohandatakse pumba 

tööpunkti, mille tulemusena väheneb energiatarbimine. Minimaal-

tõhususindeks põhineb suurima tööratta läbimõõdul.

Muutuvkoormusel töötades on veepumba töö tõhusam ja säästvam 

siis, kui pumba tööpunkt viia süsteemiga vastavusse, kasutades 

pumba juhtimiseks näiteks muutuvkiirusega ajamit.

Kasuteguri võrdlusaluse teave on saadaval

www.europump.org/efficiencycharts

5.2 Tüübikood Tüübikood koosneb järgmistest elementidest:

Näide: BAC 40-134/2,2/2-DM/R

BAC Bloc Air Conditioning
Üheastmeline monoplokk-ehitusega horisontaal-
pump

40 Surveääriku läbimõõt [mm]

-134 Tööratta läbimõõt [mm]

/2,2 Mootori nimivõimsus P2 [kW] 

/2 Pooluste arv

-DM Kolmefaasiline

/R R = Victaulic-liitmik
S = keeratav ühendus
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5.3 Tehnilised andmed 

Varuosade tellimisel tuleb alati edastada kogu pumba ja mootori and-

mesiltidel kirjasolev teave.

Vedelikud Kui kasutate vee ja glükooli segu (või muud vedelikku, mille viskoos-

sus erineb puhta vee omast), tuleb arvestada pumba elektritarbe suu-

renemisega. Kasutada tohib ainult korrosioonikaitselisandit 

sisaldavaid segusid. Arvestage lisandite tootjate esitatud juhistega.

• Vedelikus ei tohi olla setteid.

• Muude vedelike pumpamiseks peate küsima luba ettevõttelt Wilo.

• Segud, milles glükooli osakaal on > 10%, mõjutavad pumba Δp-v-

tunnusjoont ja läbivoolu arvutamist.

NÕUANNE

Igal juhul tuleb lugeda ja järgida pumbatava vedeliku ohutuskaarti.

5.4 Tarnekomplekt • Pump BAC

• Paigaldus- ja kasutusjuhend

5.5 Lisavarustus Lisavarustus tuleb eraldi tellida.

• Imikomplektid

• Sulgekraanid 

• Tagasilöögiklapid

Omadus Väärtus Märkused

Toruühendused BAC 40.../S: Nimisuurus G2/G 1½ või
Victaulic-liitmik

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

Vedeliku min/max lubatud temperatuur -15 °C kuni +60 °C

Max õhutemperatuur +40 °C

Lubatud õhuniiskus < 95%, kondenseerumist ei toimu

Max lubatud töörõhk 6,5 baari

Max lubatud töörõhk 4,0 baari

Imikõrgus Oleneb pumba kavitatsioonivarust.

Lubatud pumbatavad vedelikud Jahutus-/külm vesi
Vee ja glükooli segu, kuni vol 40 %
Küttevesi vastavalt standardile 
VDL 2035
Muud vedelikud tellimisel

Küttevee temperatuur 
kuni +60°C

Vedeliku lubatud kloorisisaldus Cl < 150 mg/l

Vedeliku viskoossus 1 cSt kuni 50 cSt

Vedeliku pH väärtused 6 cSt kuni 8 cSt

Tahkete osakeste lubatud suurus pumbatavas 
vedelikus

Ø max 0,5 mm

Mootori kasutegur 3-faasilisel mootoril IE2 vastavalt 
standardile 
IEC 60034-30

Kaitseklass IP 55

Isolatsiooniklass F

Elektriühendus Pinged ja sagedused leiate 
mootori nimeplaadilt.

Lubatud pingekõikumine ±10%

Toitekaabli ristlõikepindala
(4-sooneline kaabel)

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

Helirõhu tase 68 dB(A) Väärtus sagedusel 50 Hz
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• Sõela sissevõtuklapp

• Elastiktsisternid või roostevabast terasest tsisternid 

• Vibratsioonivabad toruümbrised

• Mootori liigvoolukaitse 

• Kaitse kuivalt töötamise eest 

• Seadis pumba sisse/välja lülitamiseks ja kuivalt töötamise eest 

kaitsmiseks 

• Victaulic-tüüpi liitmik

6 Kirjeldus ja töötamine

6.1 Toote kirjeldus Legend (joonis 1/2):

1 Sõela sissevõtuklapp (max ava läbimõõt 1 mm)

2 Pumba sissevõtukraan

3 Pumba väljalaskekraan

4 Tagasilöögiklapp

5 Täiteava kork

6 Tühjendusava kork

7 Toru tugi

8 Sõel

9 Reservuaar

10 Veevärk

11 Kolmefaasilise mootori kaitserelee

HA Imikõrgus

HC Tõstekõrgus

6.2 Toote tehnilised põhimõtted BAC-pumbad on horisontaalse monoplokk-konstruktsiooniga mitte-

eeltäituvad üheastmelised tsentrifugaalpumbad. Imiäärik on paiguta-

tud aksiaalselt ja surveäärik radiaalselt. Pumpadel on õhkjahutusega 

mootor. Pumba korpus on valmistatud komposiitmaterjalist ja pum-

padel võivad olla Victaulic-tüüpi ja/või keermestatud liitmikud, ole-

nevalt võimsusest. Võllil on hooldusvaba mehaaniline tihend.

7 Paigaldamine ja elektrivõrku 
ühendamine

Ohutus OHT! Surmaoht!

Oskamatu paigaldamine ja elektriühenduse loomine võib olla 

eluohtlike tagajärgedega.

• Elektriühendusi võivad luua vaid volitatud elektrikud vastavalt 

kehtivatele eeskirjadele.

• Järgige tööõnnetuste vältimise eeskirju!

ETTEVAATUST! Materiaalsete kahjude oht!

Oskamatust käsitsemisest tulenevate kahjustuste oht. 

• Pumpa tohivad paigaldada ainult spetsialistid.

7.1 Kasutuselevõtmine • Pakkige pump lahti ja kõrvaldage pakkematerjal keskkonnasäästlikul 

viisil.

7.2 Paigaldamine ETTEVAATUST! Pumba kahjustamise oht!

Pumpa sattuv prügi võib pumba rikkuda.

• Pumba tohib paigaldada alles pärast kõikide keevitus- ja jootmis-

tööde lõppemist; vajadusel tuleb torustik eelnevalt läbi pesta.

HOIATUS! Põletusoht kehaosade kokkupuutumisel pumbaga!

Olenevalt pumba või süsteemi töötingimustest (vedeliku tempera-

tuurist) võib kogu pump tugevalt kuumeneda.

• Pump tuleb paigutada nii, et keegi ei saa töö ajal puutuda vastu 

pumba kuumi pindu. 
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HOIATUS! Kukkumisoht!

• Pump peab olema kindlalt maa külge kinnitatud.

ETTEVAATUST! Pumpa jäävad lahtised detailid on ohtlikud!

• Enne paigaldamist eemaldage pumba korpuselt kõik kattekorgid.

• Paigaldage pump hästi ligipääsetavasse kohta, et hilisem kontrolli-

mine, hooldus või vahetamine oleks kergem.

• Pumbad tuleb paigaldada ilmastiku eest kaitstud külmumis-ja tolmu-

kindlasse hästi õhustatud ruumi, milles pole plahvatusohtlikke aineid. 

Pumpa ei tohi paigaldada välja.

• Mootori ventilaatori kate peab jääma avatuks. Pumba ja seina vahele 

peab jääma vähemalt 0,3 m ruumi.

• Eelistatavalt tuleb pump paigaldada siledale betoonpõrandale.

• Pump tuleb kinnitada vähemalt kahe Ø M8 või Ø M10 poldiga, olene-

valt pumbast.

• Mootoril on kondensaadi äravooluava (mootori all). Äravooluavale 

paigaldatakse tootmiskohas kork, et saavutada kaitseklass IP55. 

Kui pumpa kasutatakse kliimasüsteemis või jahutussüsteemis, tuleb 

see kork eemaldada, et kondensaatvesi saaks ära voolata.

NÕUANNE

Pärast korkide eemaldamist ei ole kaitseklassi IP 55 nõuded enam 

täidetud.

7.3 Torude ühendamine

Üldist

NÕUANNE

Enne ja pärast pumpa tuleb paigaldada sirge torulõik vedeliku voolu 

vaibumiseks. Selle «vaibumislõigu» pikkus peaks olema vähemalt 

5 x DN pumba äärikust (joon. 4). «Vaibumislõikude» kasutamine aitab 

vältida voolukavitatsiooni.

Ühendamisvõimalused Standardseid võimalusi on kaks:

1 imemiskonfiguratsioonis pump (joon. 1) ja

2 survekonfiguratsioonis pump (joon. 2), mis võtab vett reservuaa-

rist (joon. 2, osa 9) või munitsipaalveevärgist (joon. 2, osa 10), 

koos kuivalt töötamise eest kaitsva süsteemiga.

ETTEVAATUST! Pumba kahjustamise oht!

Kruvisid ja polte ei tohi pingutada suurema momendiga kui 

10 daNM. Pneumaatiliste mutrivõtmete kasutamine on keelatud.

• Voolusuund on kirjas pumba korpusel.

• Paigaldamisel ei tohi torud ega pump jääda mehaanilise pinge alla.

• Pump tuleb paigaldada nii, et see ei kanna torustiku raskust.

NÕUANNE

Soovitatav on paigaldada pumba lähedale imitorule ja survetorule sul-

gekraanid.

• Kasutage pumba müra ja vibratsiooni summutamiseks elastseid liit-

mikke.

• Imitoru efektiivne siseläbimõõt peab olema vähemalt võrdne pumba 

ääriku läbimõõduga.

• Survetorule võib paigaldada tagasilöögiklapi, et pumpa rõhulainete 

eest kaitsta.

• Kui pump ühendatakse otse munitsipaalveevärgiga, tuleb ka imitorule 

paigaldada tagasilöögiklapp ja kaitseklapp.

Fig. 4: Summutuslõigud enne ja pärast 
pumpa

r
5 x DN

d s

r � 2,5 · (d · 2s)
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• Kui ühendus veevärgiga teostatakse reservuaari vahendusel, peab 

imitoru otsas olema prügi püüdmiseks sõel ja tagasilöögiklapp.

• Kui pumpa kasutatakse imemiskonfiguratsioonis (joon. 1): 

uputage sõel vedelikku (vähemalt 200 mm sügavusele) ja lisage vaja-

dusel elastsele voolikule raskusi. Hoidke imivoolik võimalikult lühike-

sena ja vältige rõhukadude tarbetut suurendamist (koonused, põlved 

jne). Sellesse üles kaldu (2%) torusse ei tohi õhku sattuda.

ETTEVAATUST! Lekkeoht!

Torude ja pumbaäärikute joondamine on väga oluline!

• Kui kasutate Victaulic-tüüpi toruliitmikku, on 2’’ pumpade puhul 

maksimaalne nurkhälve 3° ja 3’’ pumpade puhul maksimaalne nurk-

hälve 2°.

• Keermestatud toruliitmike kasutamisel peavad torud olema pum-

baavadega täpselt joondatud ja liitmikke ei tohi pingutada suurema 

momendiga kui 4 daNm.

• Tihendage toruliitmikud hoolikalt selleks sobiva tihendusmaterja-

liga.

Pumbaäärikute nimiläbimõõdud (DN):

7.4 Elektriühendus

Ohutus OHT! Surmavate vigastuste oht!

Valesti teostatud elektriühenduse korral tekib eluohtliku elektri-

löögi võimalus.

• Elektriühendusi tohib lasta teostada ainult kohaliku elektrivõrgu-

teenuse osutaja poolt volitatud elektrikul, kes järgib kohalikke 

eeskirju.

• Veenduge, et kõik ühendused (ka nullpotentsiaaliga kontaktid) on 

pingestamata.

• Ohutu paigaldamise ja kasutamise tagamiseks tuleb pump korrali-

kult toitevõrgu maanduskontaktidega ühendada.

• Järgige lisavarustuse paigaldus- ja kasutusjuhendite juhiseid!

• Veenduge, et kasutatav voolutugevus, võrgupinge ja võrgusagedus 

vastavad mootori nimeplaadil kirjasolevatele nõuetele.

• Pump tuleb toitevõrguga ühendada piisavalt suure nimivooluga kaab-

liga, millel on kaitsemaandusega pistik või lahklüliti.

• Kolmefaasilised mootorid tuleb ühendada nõuetekohase kaitselüli-

tiga. Nimivool peab vastama mootori andmesildil olevatele elekt-

riandmetele.

• Toitekaabel tuleb vedada nii, et see ei puuduta kusagil torustikku ega 

pumba ja mootori korpust.

• Pump/torustik tuleb maandada vastavalt kohalikele eeskirjadele. 

Lisakaitseks võib kasutada maaühendusrikke katkestit.

• Ühendused elektrivõrguga tuleb teha vastavalt ühendusskeemile.

Ääriku tüüp
Ääriku ND (keermestatud):

Imiäärik Surveäärik

Victaulic ≤ 2,2 kW 2” (Ø 60,3 mm) 11/2” (Ø 48,3 mm)

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

Victaulic ≤ 2,2 kW 2” (50–60 mm) 11/2” (40–49 mm)
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7.5 Kasutamine koos Wilo 

juhtimisseadmetega

Pumpade võimsust saab pidevalt juhtida juhtimisseadme abil (süs-

teem Wilo-VR või Wilo-CC). See võimaldab pumba võimsust raken-

duses optimeerida ja pumpa säästlikult kasutada.

7.6 Kasutamine (teiste tootjate 

toodetud) sagedusmuunduriga

Wilo/Salmsoni mootoreid võib üldiselt kasutada koos väliste sagedus-

muunduritega, kui need sagedusmuundurid vastavad standardite 

IEC /TS 60034-17 ja IEC/TS 60034-25 nõuetele.

Pingemuunduri impulsspinge (filtrita) ei tohi ületada piirkõverat 

(joonis 5).

See kehtib pingele mootori kontaktidel. See oleneb lisaks sagedus-

muundurile ka nt kasutatavast mootorikaablist (tüüp, ristlõige, var-

jestus, pikkus jne).

• Järgige rangelt sagedusmuunduri tootja juhiseid. Erineva pikkusega 

kaablitele vastavad tõusuajad ja impulsspinged on kirjas vastavas pai-

galdus- ja kasutusjuhendis.

• Võtke arvesse järgmist:

• kasutage piisava ristlõikepindalaga sobivaid kaableid (pingelang 

max 5%);

• paigaldage sagedusmuunduri tootja soovitatud varjestus;

• vedage andmekaablid (nt PTC mõõtmiseks) toitekaablist eraldi;

• kooskõlastage siinusfiltri (LC) kasutamine sagedusmuunduri toot-

jaga.

Võimalik on kasutada sagedusi 12,5 Hz kuni 50 Hz. Kui soovite pumpa 

madalal sagedusel kasutada, soovitame pumba käivitada sagedusel 

50 Hz ja seejärel sagedust soovitud väärtuseni vähendada.

8 Kasutuselevõtmine

8.1 Süsteemi täitmine ja õhu 

väljalaskmine

ETTEVAATUST! Pumba kahjustamise oht!

Kuivalt töötamisel hävib võllitihend.

• Pump ei tohi kunagi kuivalt töötada.

• Süsteem tuleb enne pumba käivitamist täita.

Kui vaja on süsteemist õhk välja lasta (vastavalt peatükile 8.1.1 «Õhu 

väljalaskmine – survekonfiguratsioonis pump», lk 12 ja peatükile 

8.1.2 «Õhu väljalaskmine – imemiskonfiguratsioonis pump», lk 12), 

pange tähele järgmisi juhiseid.

OHT! Põletusoht või kinnikülmumise oht pumba puudutamisel!

Olenevalt pumba või süsteemi töötingimustest (vedeliku tempera-

tuurist) võib kogu pump tugevalt kuumeneda või jahtuda. 

• Hoiduge töötavast pumbast ohutusse kaugusse! 

• Kui vee temperatuur on kõrge ja/või rõhk suur, laske pumbal enne 

tööde teostamist maha jahtuda.

• Kandke töötamisel alati kaitserõivastust, kaitsekindaid ja kaitse-

prille.

HOIATUS! Äärmiselt kuumast või äärmiselt külmast rõhu all olevast 

vedelikust tulenev oht!

Olenevalt pumbatava vedeliku temperatuurist ja süsteemi rõhust 

võib õhutuskorgi täieliku avamise korral sealt suure rõhu all väljuda 

äärmiselt kuuma või väga külma vedelikku vedelal või aurustunud 

kujul.

• Õhutuskorgi avamisel tuleb alati olla äärmiselt ettevaatlik.

HOIATUS! Vigastuste oht!

Kui pump/süsteem on valesti paigaldatud, võib kasutuselevõtmisel 

paiskuda välja pumbatavat vedelikku. Samuti võivad üksikud kom-

ponendid lahti tulla.

• Hoiduge töötavast pumbast ohutusse kaugusse!

• Kandke kaitserõivastust, kaitsekindaid ja kaitseprille.

Fig. 5: Lubatud maksimaalne impulsspinge Upk 
(hõlmab pingepeegeldust ja sumbumist), 
mõõdetuna kahe haru kontaktide vahel, 
sõltuvalt tõusuajast 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



Eestikeelne

12 WILO SE 11/2013

8.1.1 Õhu väljalaskmine – 

survekonfiguratsioonis pump

Vt joonist 2.

• Sulgege väljalaskekraan (joon. 2, element 3).

• Keerake lahti täiteava kork (joon. 2, element 5) (hüdraulika peal).

• Avage sissevõtukraan aeglaselt (joon. 2, element 2) ja täitke pump 

täielikult.

• Kruvige täiteava kork tagasi alles siis, kui sellest hakkab vett välja 

voolama ja pumbas pole enam õhku.

• Sulgege sissevõtukraan täielikult (joon. 2, element 2).

• Kontrollige pöörlemissuuna vastavust pumbakorpusel olevale noo-

lele, käivitades pumba korraks. Kui pöörlemissuund ei ole õige, vahe-

tage mootori elektrikilbis 2 faasi.

• Avage väljalaskekraan (joon. 2, element 3).

8.1.2 Õhu väljalaskmine – 

imemiskonfiguratsioonis pump

Võimalikke variante on kaks.

Esimene variant (joon. 1)

• Avage väljalaskekraan (joon. 1, element 3).

• Avage sissevõtukraan (joon. 1, element 2).

• Keerake lahti täiteava kork (joon. 1, element 5) (hüdraulika peal).

• Pange täiteavasse lehter ning täitke pump ja imitoru täielikult.

• Lõpetage täitmine alles siis, kui täiteavast hakkab vett välja voolama 

ja pumbas pole enam õhku. Kruvige kork tagasi.

• Kontrollige pöörlemissuuna vastavust pumbakorpusel olevale noo-

lele, käivitades pumba korraks. Kui pöörlemissuund ei ole õige, vahe-

tage mootori elektrikilbis 2 faasi.

Teine variant (joon. 1/3):

• Täitmise hõlbustamiseks paigaldage pumba imitorule korkkraani 

ja lehtriga varustatud vertikaalne toru (minimaalne pikkus 25 cm) 

(vt joon. 3).

• Avage väljalaskekraan (joon. 1, element 3). 

• Avage sissevõtukraan (joon. 1, element 2).

• Keerake lahti täiteava kork (joon. 1, element 5) (hüdraulika peal).

• Täitke pump ja imitoru täielikult, kuni vesi hakkab välja voolama.

• Sulgege korkkraan (võite selle torusse jätta), eemaldage toru ja 

keerake täiteavale uuesti kork peale.

ETTEVAATUST! Õhu valesti väljutamise oht!

Mõlemal ülalkirjeldatud juhul tuleb teostada järgmine kontroll. 

Pärast täiteava korgi tagasi keeramist:

• käivitage korraks mootor;

• keerake täiteava kork uuesti maha ja lisage vett, kuni pump on jälle 

täielikult täidetud;

• vajadusel korrake seda toimingut.

• Kontrollige pöörlemissuuna vastavust pumbakorpusel olevale noo-

lele, käivitades pumba korraks. Kui pöörlemissuund ei ole õige, vahe-

tage mootori elektrikilbis 2 faasi.

NÕUANNE

Selleks, et pumpa ei saaks kogemata käivitada enne täielikult veega 

täitmist, soovitame selle varustada sobiva kaitseseadisega (kuivalt 

töötamise kaitse või ujuklüliti).
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8.2 Kasutuselevõtmine HOIATUS! Vigastuste oht!

• Pump tuleb paigaldada nii, et vedelikulekke puhul keegi viga ei 

saaks (nt võllitihendi purunemisel).

ETTEVAATUST! Pumba kahjustamise oht!

Pump ei tohi nullvooluga (suletud väljalaskekraaniga) töötada 

kauem kui kümme minutit.

• Gaasimulli moodustumise vältimiseks soovitame säilitada pidevat 

miinimumvoolu, mis moodustab umbes 10% pumba maksimumvoo-

lust.

• Kontrollige väljundrõhu stabiilsust manomeetriga; kui väljundrõhk 

kõigub, tühjendage pump uuesti õhust või teostage täitmine.

ETTEVAATUST! Mootori ülekoormamise oht!

• Veenduge, et mootorit läbiv vool ei ületa mootori nimeplaadil kir-

jasolevat väärtust.

9 Hooldamine/remont Hooldus- ja remonditöid tohivad teha ainult kvalifitseeritud spet-

sialistid.

Soovitatav on jätta pumba diagnostika ja remontimine Wilo kliendi-

teenindusele.

OHT! Surmavate vigastuste oht!

Töötamine elektriseadmetega on elektriöögi ohu tõttu eluohtlik.

• Elektriseadmetega seotud töid tohivad teha ainult kohaliku elekt-

rivõrguteenuse osutaja volitustega elektrikud.

• Enne elektriseadmetega töötamist tuleb need välja lülitada ja kind-

lustada sisselülitamise vastu.

• Kahjustatud toitekaabliga tohib tegeleda ja seda remontida ainult 

kvalifitseeritud elektrik.

• Järgige pumba, tasemejälgimisseadise ja muu lisavarustuse paigal-

dus- ja kasutusjuhendeid!

• Hooldusjärgselt tuleb kõik eemaldatud ohutusseadised, näiteks 

pumba elektrikilbi kate, tagasi paigaldada.

OHT! Surmavate vigastuste oht!

Pump ja selle detailid võivad olla äärmiselt rasked. Langevad detai-

lid võivad tekitada potentsiaalselt surmavaid lõike- ja muljumis-

haavu, marrastusi või põrutusi.

• Kasutage alati sobivaid tõstevahendeid ning kinnitage detailid 

kukkumise vastu.

• Rippuva koorma all ei tohi kunagi seista.

• Hoiustamisel ja transportimisel ning enne igasuguseid paigaldus- ja 

monteerimistöid tuleb tagada pumba kindel asend ja stabiilsus.

OHT! Põletusoht või kinnikülmumise oht pumba puudutamisel!

Olenevalt pumba või süsteemi töötingimustest (vedeliku tempera-

tuurist) võib kogu pump tugevalt kuumeneda või jahtuda. 

• Hoiduge töötavast pumbast ohutusse kaugusse! 

• Kui vee temperatuur on kõrge ja/või rõhk suur, laske pumbal enne 

tööde teostamist maha jahtuda.

• Kandke töötamisel alati kaitserõivastust, kaitsekindaid ja kaitse-

prille.

• Pumba töötamise ajal ei tohi teha erihooldustöid.

• Hoidke pumpa alati täiesti puhtana.

• Seisva pumba võlli ja hüdraulikasüsteemi kinnikülmumise vältimiseks 

külmade ilmadega tuleb pump tühjendada, eemaldades tühjendus-

korgi (hüdraulika all) ja täitekorgi. Keerake 2 korki tagasi, aga ärge 

pingutage neid.

• Kui külmaohtu ei ole, ärge pumpa tühjendage.
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10 Tõrked, põhjused ja lahendused Remonditöid tohivad teha ainult kvalifitseeritud töötajad. Järgige 

peatükis 9 «Hooldamine/remont», lk 13 kirjasolevaid ohutus-

nõudeid.

• Kui tõrget ei õnnestu lahendada, pöörduge pädeva spetsialisti, 

klienditoe osakonna või lähima müügiesinduse poole.

Tõrge Põhjus Lahendus

Pump töötab, aga vedelik ei voola. Pumba sees on ummistus. Kontrollige ja puhastage pumpa.

Imitoru on ummistunud. Kontrollige ja puhastage toru.

Veetase/vaakum on ebapiisav. Täitke reservuaar, tühjendage pump 
õhust.

Vaakum on ebapiisav; tavaliselt kaas-
neb sellega kavitatsioonimüra.

Imitorus on liigne rõhulangus või pump on 
veepinnast liiga kõrgel (kontrollige pai-
galdatud pumba kavitatsioonivaru).

Vale pöörlemissuund. Vahetage mootori elektrikilbil või kaitse-
lülitil kaks faasi ära.

Mootori toitepinge on liiga madal. Kontrollige pinget ja kaabli soonte ristlõi-
get.

Pump vibreerib. Pump ei ole korralikult aluspinnale 
kinnitatud.

Kontrollige kinnituspoltide mutreid ja 
pingutage need täielikult.

Pumbas on võõrkeha(d), Laske pump demonteerida ja puhastage 
seda.

Pump töötab vaevaliselt, laagrikah-
justus.

Laske tootja hooldusosakonnal pumpa 
remontida.

Pumba elektriühendus on valesti 
teostatud.

Kontrollige pumba elektriühendust ja 
parandage viga.

Pump kuumeneb üle. Toitepinge on liiga madal. Kontrollige pinget mootori kontaktidel; 
see ei tohi nimipingest erineda rohkem 
kui ±10 %.

Pump on osakestega ummistunud. Laske pump demonteerida ja puhastage 
seda.

Õhutemperatuur üle 40°C. Mootor ei ole mõeldud kasutamiseks kõr-
gemal õhutemperatuuril kui +40°C; vaja-
dusel paigaldage jahutussüsteem.

Pump ei tööta. Toide puudub. Kontrollige toidet, kaitsmeid, kaableid.

Tööratas on blokeerunud. Puhastage pumpa.

Mootori kaitse on rakendunud. Kontrollige ja reguleerige mootori kaitset.

Vool on ebapiisav. Mootor ei pöörle piisava kiirusega 
(põhjuseks tahkiseosakesed või liiga 
madal pinge).

Puhastage pumpa, kontrollige toidet.

Mootor on rikkis. Pöörduge klienditoe osakonda, asendage 
mootor.

Veetase/vaakum on ebapiisav. Täitke reservuaar, tühjendage pump 
õhust.

Vale pöörlemissuund. Vahetage mootori elektrikilbil või kaitse-
lülitil kaks faasi ära.

Pumba sisedetailid on kulunud. Laske tootja hooldusosakonnal pumpa 
remontida.
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11 Varuosad Varuosi saab tellida kohalikult spetsialistilt ja/või Wilo klienditeenin-

duse kaudu.

Küsimuste ja valede tellimuste vältimiseks tuleb igale tellimusele 

lisada seadme andmesildil kirjasolevad andmed.

ETTEVAATUST! Materiaalsete kahjude oht!

Pumba tõrgeteta töö on tagatud ainult originaalvaruosade kasuta-

misel.

• Kasutage ainult Wilo originaalvaruosi.

• Kõik osad on kirjas allolevas tabelis. 

Varuosade tellimisel tuleb esitada järgmised andmed:

• varuosa number, 

• varuosa nimetus/kirjeldus,

• kõik pumba ja mootori andmesiltidel kirjasolevad andmed.

NÕUANNE:

Originaalvaruosade loendi leiate Wilo varuosade kataloogist.

Varuosade kataloog on kättesaadav aadressil www.wilo.com.

12 Kasutusest kõrvaldamine See toode tuleb kasutusest kõrvaldada ja ringlusse viia nõuetekoha-

selt, et vältida kahju keskkonnale ja ohtu inimeste tervisele.

Pumba nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine hõlmab pumba tüh-

jendamist, puhastamist ja demonteerimist.

Määrdeined tuleb kokku koguda. Pumba osad tuleb sorteerida vasta-

valt materjalile (metall, plastmass, elektroonika).

1. Kasutage toote ja selle osade kasutusest kõrvaldamiseks munitsi-

paal- või erajäätmekäitlusettevõtete teenuseid.

2. Lisateavet seadme nõuetekohase kasutusest kõrvaldamise kohta 

saate kohalikust omavalitsusest või jäätmekäitlusettevõttest või 

edasimüüjalt, kellelt pumba ostsite.

Sisu võidakse etteteatamiseta muuta.

Mootori kaitse rakendub. Termorelee on liiga madalale tempe-
ratuurile reguleeritud.

Kontrollige voolu ampermeetriga või sea-
distage relee mootori andmesildil kirjas-
olevale voolule.

Pinge on liiga madal. Kontrollige, kas toitekaabli sooned on pii-
sava ristlõikepindalaga.

Ühe faasi vooluring on avatud. Kontrollige ja vajadusel asendage toite-
kaabel.

Mootori kaitselüliti on defektne. Asendage mootori kaitselüliti.

Mootor on rikkis. Pöörduge klienditoe osakonda, asendage 
mootor.

Voolukiirus on liiga suur, kuna süs-
teemi takistus on liiga väike.

Vähendage väljalasketoru efektiivset 
läbimõõtu.

Vool on ebaühtlane. Pump on veepinnast kõrgemal kui 
pumba imikõrgus (HA).

Lugege uuesti käesoleva juhendi paigal-
dusnõudeid ja -soovitusi.

Imitoru läbimõõt on pumba ääriku 
läbimõõdust väiksem.

Imitoru läbimõõt peab võrduma pumba 
imiääriku läbimõõduga.

Sõel ja imitoru on osaliselt ummistu-
nud.

Eemaldage filter ja puhastage seda.

Tõrge Põhjus Lahendus
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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 
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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



Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
¼½¾¿ÀÁÂÃÁÄ�ÅÆ½Æ¼ 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T+ 54 11 4361 5929 
ÃÁÈÉÊËÄÌÍËÉÁÆÏÉÍÆÄ¾

Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
ÏÑ¾ÃËÆÒÄÓÂÉÁÊÔÃÌÉÆÏÉÍÆÄÕ

Austria 
WILO Pumpen  
ÖËÂÀ¾¾ÀÃÏÑ�×ÍØÙ 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
ÉÈÈÃÏÀÊÔÃÌÉÆÄÂ

Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1014 Baku 
T +994 12 5962372 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÄÚ

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

Belgium 
WILO SA/NV 
ÛÝÞß¼×ÄÁËÑÉ¾ÀÁ 
T +32 2 4823333 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆØÀ

Bulgaria 
àâèê¼ëÕÌ¿Ä¾ÃÄ¼èÂÒÆ 
1125 Sofia  
T +359 2 9701970 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆØ¿

Brazil 
WILO Brasil Ltda 
Jundiaí – São Paulo – Brasil  
ðâò¼ôÉÒÀ÷¼ÛßÆùÛßûÛÝþ 
T +55 11 2923 (WILO) 
       9456 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉûØ¾ÄËÃÌÆÏÉÍÆØ¾

Canada 
àâèê¼ôÄÁÄÒÄ¼âÁÏÆ¼ 
Calgary, Alberta T2A 5L4 
T +1 403 2769456 
ØÃÌÌÆÌÉÔÀÊÔÃÌÉûÁÄÆÏÉÍ

China 
àâèê¼ôÑÃÁÄ¼èÂÒÆ 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
ÔÃÌÉØÿÊÔÃÌÉÆÏÉÍÆÏÁ

Croatia 
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

May 2013�Õ¾ÂÑÀ¾¼ËÕØËÃÒÃÄ¾ÃÀË�¼¾À�¾ÀËÀÁÂÄÂÃÉÁ¼ÄÁÒ¼ËÄÌÀË¼ÉÈÈÃÏÀË¼ÉÁ¼ÔÔÔÆÔÃÌÉÆÏÉÍ



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




