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Fig. 1: IL (Design A)

Fig. 2: DL (Design A)

Fig. 3: BL (Design A)

Fig. 4: IL (Design B)
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Fig. 5: BL (Design B)
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1

Generelt
Om dette dokument

Installations- og driftsvejledning
Den originale driftsvejledning er på tysk. Alle andre sprog i denne vejledning er oversættelser af den originale driftsvejledning.
Monterings- og driftsvejledningen er en del af produktet. Den skal
altid opbevares i nærheden af produktet. Korrekt brug og betjening
af produktet forudsætter, at vejledningen overholdes nøje.
Monterings- og driftsvejledningen modsvarer produktets konstruktion og opfylder de gældende anvendte sikkerhedstekniske standarder, da vejledningen blev trykt.
EF-konformitetserklæring:
En kopi af EF-konformitetserklæringen er indeholdt i denne driftsvejledning.
Ved en teknisk ændring af de nævnte konstruktioner, der ikke er
afstemt med os, eller manglende overholdelse af erklæringerne vedrørende produktets/personalets sikkerhed, der er anført i monterings- og driftsvejledningen, mister denne erklæring sin gyldighed.

2

Sikkerhed

Denne monterings- og driftsvejledning indeholder grundlæggende
anvisninger, som skal overholdes ved installation, drift og vedligeholdelse. Derfor skal montøren samt de ansvarlige fagfolk/den ansvarlige
operatør altid læse monterings- og driftsvejledningen før installation
og ibrugtagning.
Ikke kun de generelle sikkerhedsforskrifter i dette afsnit om sikkerhed
skal overholdes, men også de specielle sikkerhedsforskrifter, som er
nævnt i følgende afsnit om faresymboler.

2.1

Markering af anvisninger i
driftsvejledningen
Symboler

Generelt faresymbol
Fare på grund af elektrisk spænding
BEMÆRK

Signalord

FARE!
Akut farlig situation.
Overtrædelse medfører døden eller alvorlige personskader.
ADVARSEL!
Brugeren kan pådrage sig (alvorlige) kvæstelser. 'Advarsel' betyder, at det kan medføre (alvorlige) personskader, hvis advarslen
ikke følges.
FORSIGTIG!
Der er fare for, at produktet/anlægget skal blive beskadiget.
'Forsigtig' advarer om, at der kan opstå produktskader, hvis
anvisningerne ikke overholdes.
BEMÆRK:
Et nyttigt tip for håndtering af produktet. Det gør opmærksom på
mulige problemer.
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•
•
•
•

Anvisninger, der er anbragt direkte på produktet, som f.eks.
pil for omdrejningsretningen,
tilslutningsmarkeringer,
typeskilt,
advarselsmærkat
skal altid overholdes og bevares i fuldstændig læsbar tilstand.

2.2

Personalekvalifikationer

Personalet, der udfører installation, betjening og vedligeholdelse, skal
være i besiddelse af de relevante kvalifikationer til dette arbejde.
Operatøren skal sikre ansvarsområde, ansvar og overvågning af personalet. Hvis personalet ikke har den nødvendige viden, skal det
uddannes og undervises. Efter anmodning fra operatøren kan dette
om nødvendigt foretages hos producenten af produktet.

2.3

Risici, såfremt
sikkerhedsforskrifterne ikke følges

Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne kan udsætte personer, miljøet og produkt/anlæg for fare. Manglende overholdelse af
sikkerhedsforskrifterne medfører, at skadeserstatningskrav bortfalder.

•
•
•
•
•

I særdeleshed kan overtrædelse af sikkerhedsforskrifterne
eksempelvis medføre følgende farlige situationer:
Fare for personer som følge af elektriske, mekaniske og
bakteriologiske påvirkninger
Fare for miljøet som følge af læk af farlige stoffer
Skade på ejendom
Svigt af vigtige funktioner på produktet/anlægget
Svigt af udspecificerede vedligeholdelses- og reparationsmetoder.

2.4

Sikkerhedsbevidst arbejde

Sikkerhedsforskrifterne i denne monterings- og driftsvejledning,
gældende nationale forskrifter til forebyggelse af ulykker samt eventuelle interne arbejds-, drifts- og sikkerhedsforskrifter fra operatøren
skal overholdes.

2.5

Sikkerhedsforskrifter for operatøren

Dette udstyr er ikke egnet til at blive anvendt af personer (inkl. børn)
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og/eller viden, medmindre det sker under opsyn af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed eller de modtager anvisninger fra
denne person vedr. anvendelse af udstyret.
Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret.
Hvis varme eller kolde komponenter på produktet/anlægget kan
medføre fare, skal disse på opstillingsstedet sikres mod berøring.
Berøringsbeskyttelse af komponenter, der bevæger sig (f.eks. kobling), må ikke fjernes fra produktet, hvis det er i drift.
Utætheder (f.eks. akseltætning) ved farlige pumpemedier (f.eks. eksplosive, giftige, varme) skal afledes således, at der ikke opstår fare for
personer eller miljø. Nationale lovmæssige bestemmelser skal overholdes.
Let antændelige materialer skal holdes væk fra produktet på alle
tidspunkter.
Fare på grund af elektrisk energi skal forhindres. Anvisninger i henhold
til lokale eller generelle forskrifter (IEC osv.) og fra de lokale energiforsyningsselskaber skal overholdes.

•
•
•
•

•
•
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2.6

Sikkerhedsforskrifter ved
installations- og
vedligeholdelsesarbejder

Bygherren skal sørge for, at alt arbejde i forbindelse med monteringsog vedligeholdelsesarbejder udføres af autoriserede og kvalificerede
fagfolk, som har læst monterings- og driftsvejledningen grundigt
igennem og dermed har den fornødne viden om produktet/anlægget.
Arbejde med produktet/anlægget må kun foretages ved stilstand.
Fremgangsmåden for standsning af produktet/anlægget, som er
beskrevet i monterings- og driftsvejledningen, skal altid overholdes.
Umiddelbart efter arbejderne afsluttes, skal alle sikkerheds- og
beskyttelsesanordninger hhv. sættes på plads eller i gang igen.

2.7

Egne ændringer og
reservedelsfremstilling

Egne ændringer og reservedelsfremstilling bringer produktets/personalets sikkerhed i fare, og sætter producentens afgivne erklæringer
vedrørende sikkerhed ud af kraft.
Ændringer på produktet kun tilladte efter aftale med producenten.
Originale reservedele og tilbehør godkendt af producenten fremmer
sikkerheden. Hvis der anvendes andre dele, hæftes der ikke for følgerne, der resulterer heraf.

2.8

Ikke tilladte driftsbetingelser

Driftssikkerheden for det leverede produkt er kun garanteret ved korrekt anvendelse i henhold til kapitel 4 i monterings- og driftsvejledningen. De grænseværdier, som fremgår af kataloget/databladet, må
under ingen omstændigheder under- eller overskrides.

3

Transport og midlertidig opbevaring

3.1

Forsendelse

Fra fabrikken leveres pumpen i en papkasse eller fastsurret på en palle
og beskyttet mod støv og fugt.

Transportinspektion

Kontrollér straks pumpen for transportskader ved modtagelsen. Hvis
der konstateres transportskader, indledes de nødvendige foranstaltninger i forhold til speditøren inden for de pågældende frister.

Opbevaring

Indtil monteringen skal pumpen opbevares tørt, frostfrit og beskyttet
mod mekaniske beskadigelser.
Lad eventuelle dæksler sidde på rørledningstilslutningerne, så der ikke
kommer snavs og andre fremmedlegemer i pumpehuset.
Drej pumpeakslen én gang om ugen for at undgå furedannelse ved
lejerne samt fastklæbning. Spørg hos Wilo, hvilke konserveringsforanstaltninger der skal gennemføres, hvis der kræves et længere opbevaringstidsrum.
FORSIGTIG! Risiko for beskadigelse pga. forkert emballage!
Hvis pumpen transporteres igen på et senere tidspunkt, skal den
emballeres transportsikkert.
• Anvend den originale emballage eller en tilsvarende emballage.

3.2

Transport i forbindelse med
monterings-/afmonteringsformål

ADVARSEL! Fare for personskader!
Ukorrekt transport kan føre til personskader.
• Pumpen skal transporteres ved hjælp af tilladte transportgrej.
Det skal fastgøres på pumpeflangerne og evt. på motorens
udvendige diameter (sikring mod glidning nødvendig!).
• Før den løftes med kranen, skal der som vist fastgøres egnede
remme rundt om pumpen. Anbring pumpen i løkkerne, som
strammes omkring pumpen vha. dens egenvægt.
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• Transportringene på motoren er kun beregnet til at styre i forbindelse med lastoptagelse (Fig. 6).
• Transportringene på motoren er kun tilladt til transport af motoren
og ikke af hele pumpen (Fig. 7).

Fig. 6: Transport af pumpen

ADVARSEL! Fare for personskader!
Usikret opstilling af pumpen kan føre til personskader.
• Stil ikke pumpen på pumpefødderne uden sikring. Fødderne med
gevindboringer er udelukkende beregnet til fastgørelse. Pumpen
kan være for ustabil til at stå alene.
FARE! Livsfare!
Egenvægten for selve pumpen og pumpens dele kan være meget
høj. Pga. nedstyrtende dele er der fare for at få snit, blive klemt,
få kvæstelser eller slag, som kan være livsfarlige.
• Anvend altid egnet løftegrej, og foretag sikring af dele, som kan
falde ned.
• Ingen personer må opholde sig under svævende last.
• Sørg for at pumpen står sikkert og stabilt under opbevaring og
transport samt inden alle installations- og øvrige monteringsarbejder.

Fig. 7: Transport af motoren

4

Anvendelsesformål
Bestemmelse

Tørløberpumperne i serie IL (inline-enkeltpumpe), DL (inlinedobbeltpumpe) og BL (blokpumpe) er beregnet til anvendelse
som cirkulationspumper inden for bygningsteknik.

Anvendelsesområder
•
•
•
•
•
Kontraangivelser

De må anvendes i:
Varmtvandsvarmesystemer
Køle- og koldtvandskredsløb
Brugsvandssystemer
Industrielle cirkulationssystemer
Kredsløb med varmebærende medier
Typiske monteringssteder er teknikrum inden i bygningen med
yderligere hustekniske installationer. Der er ikke projekteret med
en umiddelbar installation af pumpen i rum, som anvendes til andre
formål (beboelses- og arbejdsrum).
Til disse serier er udendørs installation i det fri kun mulig på forespørgsel i den tilhørende, særlige version (se kapitel 7.3 "Tilslutning af
stilstandsopvarmning" på side 102).

FORSIGTIG! Fare for materielle skader!
Ikke tilladte stoffer i pumpemediet kan ødelægge pumpen.
Slibende faste stoffer (f.eks. sand) øger sliddet på pumpen.
Pumper uden godkendelse til anvendelse i områder med fare for
eksplosion er ikke egnede til anvendelse i områder med risiko for
eksplosion.
• Til korrekt anvendelse hører også, at denne vejledning overholdes.
• Enhver anden anvendelse, der går ud over dette, anses ikke for at
være korrekt.
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Produktdata

5.1

Typekode

Typekoden består af følgende elementer:
Eksempel: IL 80/130-5,5/2
DL 80/130-5,5/2
BL 65/130-5,5/2

5.2

IL
DL
BL

Flangepumpe som inline-enkeltpumpe
Flangepumpe som inline-dobbeltpumpe
Flangepumpe som blokpumpe

80

Rørtilslutningens nominelle diameter DN
(ved BL: Trykside) [mm]

130

Nominel diameter for pumpehjul [mm]

5,5

Mærkekapacitet P2 [kW]

2

Motorens antal poler

Tekniske data
Egenskab

Værdi

Bemærkninger

Nominel hastighed

Version 50 Hz
• IL/DL/BL (2-/4-polet):
2900 eller 1450 1/min
• IL (6-polet): 725 1/min

Afhængigt af pumpetypen

Version 60 Hz
• IL/DL/BL (2-/4-polet):
3480 eller 1750 1/min

Afhængigt af pumpetypen

Nominelle diametre DN

IL: 32 til 200 mm
DL: 32 til 200 mm
BL: 32 til 150 mm (trykside)

Rør- og trykmåletilslutninger

Flange PN 16 iht. DIN EN 1092-2
med trykmålertilslutninger Rp 1/8 iht.
DIN 3858

Tilladt medietemperatur min./maks.

-20 °C til +140 °C

Afhængigt af pumpemediet

Omgivelsestemperatur min./maks.

0 til +40 °C

Lavere eller højere omgivelsestemperaturer på forespørgsel

Opbevaringstemperatur min./maks.

-20 °C til +60 °C

Maks. tilladt driftstryk

16 bar (version... -P4: 25 bar)

Isoleringsklasse

F

Kapslingsklasse

IP55

Tilladte pumpemedier

Opvarmningsvand iht. VDI 2035
Brugsvand
Kølevand/koldt vand
Vand-glykol-blanding op til 40 vol.-%

Standardudførelse
Standardudførelse
Standardudførelse
Standardudførelse

Varmeførende olie

Specialudførelse/ekstraudstyr
(mod pristillæg)

Andre medier (på forespørgsel)

Specialudførelse/ekstraudstyr
(mod pristillæg)

Version...-P4 (25 bar) som specialudførelse mod pristillæg (tilgængelighed afhængig af pumpetype)

Tab. 1: Tekniske data
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Egenskab

Værdi

Bemærkninger

Elektrisk tilslutning

3~ 400 V, 50 Hz

Standardudførelse

3~ 230 V, 50 Hz
(op til inklusiv 3 kW)

Alternativ anvendelse af standardudførelse (uden pristillæg)

3~ 230 V, 50 Hz
(fra 4 kW)

Specialudførelse/ekstraudstyr
(mod pristillæg)

3~ 380 V, 60 Hz

delvis standardudførelse

Specialspænding/-frekvens

Pumper med motorer med andre spæn- Specialudførelse/ekstraudstyr
dinger eller andre frekvenser fås på
(mod pristillæg)
forespørgsel.

Koldlederføler

fra 75 kW standardudførelse

Hastighedsregulering, polskift

Wilo-reguleringsapparater
(f.eks. Wilo-CC/SC-HVAC-anlæg)

Standardudførelse

Polskift

Specialudførelse/ekstraudstyr
(mod pristillæg)

indtil 37 kW

Specialudførelse/ekstraudstyr
(mod pristillæg)

Eksplosionssikring (EEx e, EEx de)
Tab. 1: Tekniske data

Pumpemedier

•
•
•
•

Hvis der anvendes vand-glykol-blandinger (eller pumpemedier med
anden viskositet end rent vand), så skal der tages højde for et forøget
pumpeeffektforbrug. Anvend kun blandinger med korrosionsbeskyttelsesinhibitorer. Overhold de tilhørende angivelser fra producenten.
Tilpas motoreffekt efter behov.
Pumpemediet skal være sedimentfrit.
Hvis der anvendes andre medier, kræver det en godkendelse fra Wilo.
Ved anlæg, der er bygget iht. det aktuelle tekniske niveau, kan man
under normale anlægsbetingelser antage, at standardtætningen/
standard-glideringstætningen er kompatibel med pumpemediet.
Særlige omstændigheder (f.eks. faste stoffer, olie eller EPDM-angribende stoffer i pumpemediet, luftindhold i anlægget og lign.) kræver
evt. særlige pakninger.
BEMÆRK:
Der skal altid tages højde for pumpemediets sikkerhedsdatablad!

5.3

Leveringsomfang

5.4

Tilbehør

• Pumpe IL/DL/BL
• Monterings- og driftsvejledning

•
•
•
•

Tilbehør skal bestilles særskilt:
Koldlederudløseranordning til montering i styreskab
IL/DL: 3 konsoller med fastgørelsesmateriale til opbygning
af fundament
DL: Blindflange til reparationsbrug
BL: Underlag til fundamentsopbygning eller grundpladeopbygning
fra og med en mærkekapacitet på 5,5 kW eller større
Detaljeret liste, se katalog samt reservedelsdokumentation.
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Beskrivelse og funktion

6.1

Beskrivelse af produktet

Alle pumper, der beskrives her, er et-trins lavtrykscentrifugalpumper
i kompakt konstruktion med tilkoblet motor. Glideringstætningen er
vedligeholdelsesfri. Pumperne kan både monteres som rørindbygningspumpe direkte i en tilstrækkeligt forankret rørledning eller stilles
på en fundamentsokken. Monteringsmulighederne afhænger af pumpestørrelsen. I forbindelse med et reguleringsapparat (f.eks. Wilo-CC/
SC-HVAC-anlæg) kan pumpens ydelse reguleres trinløst. Dette gør
det muligt med en optimal tilpasning af pumpeydelsen til anlæggets
behov og dermed en økonomisk pumpedrift.
Version IL:
Pumpehuset er udført som inline-konstruktion, dvs. flangen på sugeog tryksiden ligger i en midterlinje (Fig. 8). Alle pumpehuse er udstyret
med pumpefødder. Montage på en fundamentsokkel anbefales fra en
mærkekapacitet fra 5,5 kW og opefter.

Fig. 8: Illustration af IL

Version DL:

Fig. 9: Illustration af DL

To pumper er placeret i et fælles hus (dobbeltpumpe). Pumpehuset er
udført i inline-konstruktion (Fig. 9). Alle pumpehuse er udstyret med
pumpefødder. Montage på en fundamentsokkel anbefales fra en
mærkekapacitet fra 4 kW og opefter.
I forbindelse med et reguleringsapparat køres kun hovedpumpen i
styret drift. Til fuldlastdrift står den anden pumpe til rådighed som
spidsbelastningsaggregat. Desuden kan den anden pumpe overtage
reservefunktionen i tilfælde af fejl.
BEMÆRK:
Til alle pumpetyper/husstørrelser i serie DL findes der blindflanger (se
kapitel 5.4 "Tilbehør" på side 92), som giver mulighed for udskiftning
af et indstikssæt selv ved dobbeltpumpehus (Fig. 9 højre). På den
måde kan et drev forblive i drift, når indstikssættet udskiftes.
BEMÆRK:
For at sikre driftsberedskabet for reservepumpen, skal reservepumpen tages i brug for hver 24 timer, mindst en gang ugentligt.
Version BL:

Fig. 10: Illustration af BL

Spiralhuspumpe med flangemål iht. DIN EN 733 (Fig. 10). Afhængigt
af konstruktionen:
Op til motoreffekt 4 kW: Pumpe med påskruet standersokkel eller
fødder støbt på pumpehuset.
Fra motoreffekt 5,5 kW: Motorer med påstøbte/påskruede fødder.
Version i design B: Med fødder støbt på pumpehuset.
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6.2

Forventede støjværdier
Lydtryksniveau Lp, A [dB (A)] 1)

Motoreffekt
PN [kW]

2900 1/min
IL, BL, DL
(DL i enkeltdrift)

0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
1)

57
60
60
64
64
66
68
71
71
72
72
72
77
77
77
72
77
77
77
79
79
79
79
85

1450 1/min

DL
IL, BL, DL
(DL i paralleldrift) (DL i enkeltdrift)
60
63
63
67
67
69
71
74
74
75
75
75
80
80
80
-

725 1/min

DL
IL, BL
(DL i paralleldrift)

45
51
51
55
60
55
57
63
63
65
65
70
66
69
70
72
74
74
72
72
72
74
75
-

48
54
54
58
63
58
60
66
66
68
68
73
69
72
73
75
77
-

65
65
-

Fysisk middelværdi for lydtryksniveau på en kvaderformet måleflade i 1-m-afstand til motoroverfladen.

Tab. 2: Forventede støjværdier
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6.3

Tilladte kræfter og momenter på
pumpeflangerne (kun BL-pumper)

Se Fig. 11 og liste "Tab. 3: Tilladte kræfter og momenter på pumpeflangerne" på side 95.
Værdier iht. ISO/DIN 5199-klasse II (2002)-bilag B, familie nr. 1A.

Z

Y
Z

X
Y
X

Fig. 11: Tilladte kræfter og momenter på
pumpeflangerne - pumpe i støbejern

Sugestuds

Trykstuds

DN

32
40
50
65
80
100
125
150
50
65
80
100
125
150
200

Kræfter F [N]

Momenter M [Nm]

FX

FY

FZ

Σ kræfter F

MX

MY

MZ

Σ momenter
M

315
385
525
648
788
1050
1243
1575
578
735
875
1173
1383
1750
2345

298
350
473
595
718
945
1120
1418
525
648
788
1050
1243
1575
2100

368
438
578
735
875
1173
1383
1750
473
595
718
945
1120
1418
1890

578
683
910
1155
1383
1838
2170
2748
910
1155
1383
1838
2170
2748
3658

385
455
490
525
560
613
735
875
490
525
560
613
735
875
1138

263
315
350
385
403
438
525
613
350
385
403
438
525
613
805

298
368
403
420
455
508
665
718
403
420
455
508
665
718
928

560
665
718
770
823
910
1068
1278
718
770
823
910
1068
1278
1680

Tab. 3: Tilladte kræfter og momenter på pumpeflangerne

Medmindre alle virkende laster opnår de maksimalt tilladte værdier,
må en af disse laster overskride den almindelige grænseværdi under
forudsætning af, at følgende tillægsbetingelser opfyldes:
• Alle komponenter for en kraft eller et moment skal begrænses til det
1,4-dobbelte af den maksimalt tilladte værdi.
• For de kræfter og momenter, der rent faktisk virker på hver flange,
gælder følgende ligning (følgende betingelse skal være opfyldt):
faktisk
max. tilladt

faktisk
max. tilladt

Hvor den samlede last ∑ F og ∑ M er de aritmetiske summer for
hver flange (tilløb og afløb), både for de faktiske og de maksimalt
tilladte værdier, uden hensyntagen til deres algebrafortegn, på
pumpens niveau (indgangsflange + udgangsflange).
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7

Installation og elektrisk tilslutning
Sikkerhed

FARE! Livsfare!
Ukorrekt installation og ukorrekt elektrisk tilslutning kan være
livsfarlig.
• Elektrisk tilslutning må kun foretages af autoriserede elektrikere
og i henhold til gældende forskrifter!
• Overhold forskrifterne til forebyggelse af ulykker!
FARE! Livsfare!
På grund af ikke monterede beskyttelsesanordninger for klemmeboksen eller i koblingens område kan elektrisk stød eller berøring
af roterende dele medføre livsfarlige kvæstelser.
• Inden ibrugtagningen skal de afmonterede beskyttelsesanordninger som f.eks. koblingsafdækninger monteres igen.
FARE! Livsfare!
Egenvægten for selve pumpen og pumpens dele kan være meget
høj. Pga. nedstyrtende dele er der fare for at få snit, blive klemt, få
kvæstelser eller slag, som kan være livsfarlige.
• Anvend altid egnet løftegrej, og foretag sikring af dele, som kan
falde ned.
• Ingen personer må opholde sig under svævende last.
• Sørg for at pumpen står sikkert og stabilt under opbevaring og
transport samt inden alle installations- og øvrige monteringsarbejder.
FORSIGTIG! Fare for materielle skader!
Fare for beskadigelse på grund af ukorrekt håndtering.
• Pumpen må kun installeres af fagpersonale.
FORSIGTIG! Beskadigelse af pumpen pga. overophedning!
Pumpen må ikke være i gang i længere end et 1 min. uden gennemstrømning. Pga. energiophobningen opstår der varme, som kan
beskadige akslen, pumpehjulet og glideringstætningen.
• Kontrollér, at min.-volumenstrømmen Qmin ikke overskrides.
Beregning af Qmin:
Qmin = 10 % x Qmaks pumpe

7.1
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Installation
Forberedelse

• Kontrollér, at pumpen er i overensstemmelse med angivelserne på
følgesedlen; evt. skader eller manglende dele meddeles straks firmaet
Wilo. Kontroller tremmeskure/kartoner/indpakning for reservedele
eller tilbehørsdele, der kan være vedlagt pumpen.
• Foretag først monteringen, når alle svejse- og loddearbejder er
afsluttet, og efter den i givet fald nødvendige skylning af rørsystemet.
Snavs kan forårsage, at pumpen ikke er funktionsdygtig.

Opstillingssted

• Pumperne skal installeres vejrbeskyttet i frost-/støvfrie, godt ventilerede, svingningsisolerede omgivelser uden risiko for eksplosion.
• Monter pumpen på et sted med god adgang, så en senere kontrol,
vedligeholdelse (f.eks. glideringstætning) eller udskiftning nemt er
mulig.
• Planlægning af aksial min.-afstand mellem en væg og motorens ventilationshætte: Frit udbygningsmål på min. 200 mm + ventilationshættens diameter.
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Fundament

• På nogle pumpetyper kræves der af hensyn til den svingningsisolerede opstilling en samtidig adskillelse af selve fundamentsblokken
fra bygningen ved hjælp af et elastisk skilleindlæg (f.eks. kork eller
mafundplade).
FORSIGTIG! Fare for materielle skader!
Fare for beskadigelse pga. uegnet fundament/ukorrekt håndtering.
• Et forkert bygget fundament eller en ukorrekt opstilling af aggregatet på fundamentet kan resultere i en defekt ved pumpen. Dette
er ikke omfattet af garantien.

Positionering/tilpasning

• Lodret over pumpen skal der anbringes en krog eller en ring med tilstrækkelig bæreevne (pumpens samlede vægt: se katalog/datablad),
hvor der ved vedligeholdelse eller reparation af pumpen kan fastgøres
løftegrej eller lignende hjælpemidler.

•
•
•

•

•
•

IL
Fig. 12: IL/DL

DL

FORSIGTIG! Fare for materielle skader!
Fare for beskadigelse på grund af ukorrekt håndtering.
Løfteringe på motoren må kun anvendes til at bære motorlasten
og ikke til at bære hele pumpen.
Pumpen må kun løftes ved hjælp af godkendte transportgrej (se
kapitel 3 "Transport og midlertidig opbevaring" på side 89).
Før og efter pumpen skal der som hovedregel monteres afspærringsventiler, så det ved kontrol, vedligeholdelse eller udskiftning af pumpen undgås, at hele anlægget tømmes. Monter evt. nødvendige
tilbagestrømsventiler.
Lanternen har på undersiden en åbning, hvor der ved forventet samling af kondensvand/kondensat kan tilsluttes en afløbsledning (f.eks.
ved anvendelse i klima- eller køleanlæg). Det kondensat, der opstår,
kan dermed ledes målrettet bort.
Monteringssted: Enhver installationsposition undtagen "motor
nedad" er tilladt.
Udluftningsventilen (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.31) skal altid pege opad.

BEMÆRK:
Installationspositionen med vandret motoraksel er ved serie IL og DL
kun tilladt op til en motoreffekt på 15 kW (Fig. 12). Det er ikke nødvendigt med en motorafstøtning. Ved en motoreffekt > 15 kW må
monteringspositionen kun udføres med lodret motoraksel. Blokpumper i serie BL skal opstilles på tilstrækkelige fundamenter eller konsoller (Fig. 13).
• På pumper af typen BL skal motoren understøttes fra og med en
motoreffekt på 18,5 kW, se installationseksempler BL (Fig. 14).
Kun pumpetype design B: Fra og med 37 kW fire poler/45 kW to poler
skal pumpehus og motor underbygges. Til dette formål kan de tilhørende underlag fra Wilo-tilbehørsprogrammet anvendes.
BEMÆRK:
Motorklemmekassen må ikke vende nedad. Om nødvendigt kan
motoren eller indstikssættet drejes, når sekskantskruerne er løsnet.
Der skal sørges for, at hus-O-ringpakningen ikke beskadiges under
drejningen.

Fig. 13: BL
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Ingen
understøtning
nødvendig

Pumpehus
understøttet

min. 5mm

Motor
understøttet

min. 5mm

Pumpehus
understøttet, motor
fastgjort
på fundament

min. 5mm

Pumpehus
og motor
understøttet

min. 5mm

Fig. 14: Installationseksempler BL
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FORSIGTIG! Fare for materielle skader!
Fare for beskadigelse på grund af ukorrekt håndtering.
• Når der pumpes fra en beholder, skal der sørges for, at der altid er
et tilstrækkeligt væskeniveau over pumpens sugestuds, så pumpen under ingen omstændigheder løber tør. Minimum-indsugningstrykket skal overholdes.
BEMÆRK:
I anlæg, der isoleres, må kun pumpehuset isoleres, ikke lanternen og
motoren.
Eksempel på en fundament-forskruning (Fig. 15):

D

C

E

A B

• Juster det komplette aggregat ved opstillingen på fundamentet ved
hjælp af vaterpasset (på aksel/trykstuds).
• Anbring altid underlagsplader (B) til venstre og højre i umiddelbar
nærhed af fastgørelsesmaterialet (f.eks. stenskruer (A)) mellem
grundplade (E) og fundament (D).
• Spænd fastgørelsesmaterialet ensartet og fast.
• Ved afstande > 0,75 m skal grundpladen understøttes midt imellem
fastgøringselementerne.

Fig. 15: Eksempel på en fundament-forskruning

Tilslutning af rørledningerne
•
•
•

•
•
•
•

•

r ≈ 2,5 * (d-2s)

s

d

r

5 x DN

FORSIGTIG! Fare for materielle skader!
Fare for beskadigelse på grund af ukorrekt håndtering.
Pumpen må under ingen omstændigheder anvendes som fikspunkt
for rørledningen.
Anlæggets eksisterende NPSH-værdi skal altid være højere end pumpens nødvendige NPSH-værdi.
De kræfter og momenter, som rørledningssystemet udøver på pumpeflangerne (f.eks. vridning, varmeudvidelse) må ikke overstige de tilladte kræfter og momenter.
Ret rørene op umiddelbart foran pumpen, og tilslut dem spændingsfri.
Pumpen må ikke belaste deres vægt.
Sørg for at sugeledningen er så kort som mulig. Før sugeledningen til
pumpen med jævn stigning, ved tilløb faldende. Undgå evt. luftbobler.
Hvis der kræves en smudsfilter i sugeledningen, skal dens fri tværsnit
svare til det 3 – 4 dobbelte tværsnit for rørledningen.
Ved korte rørledninger skal de nominelle diametre mindst svare til
pumpetilslutningernes. Ved lange rørledninger findes i hvert enkelt
tilfælde den mest økonomiske nominelle diameter.
Adaptere med større nominel diameter bør udføres med udvidelsesvinkel på ca. 8°, så større tryktab undgås.

BEMÆRK:
Før og efter pumpen skal der føres en stille strækning i form af en lige
rørledning. Længden på den stille strækning skal være mindst 5 x DN
(5-dobbelt nominel diameter) af pumpeflangen (Fig. 16). Med denne
foranstaltning undgås strømningskavitation.
• Fjern flangeafskærmninger ved pumpens suge- og trykstuds inden
rørledningen anbringes.

Fig. 16: Stille strækning før og efter pumpen
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Slutkontrol

Kontrollér atter aggregates tilpasning iht. kapitel 7.1 "Installation" på
side 96.
• Efterspænd om nødvendigt fundamentskruerne.
• Kontrollér, at alle tilslutninger er korrekte og fungerer.
• Kobling/aksel skal let kunne drejes helt rundt med hånden.
Hvis koblingen/akslen ikke kan drejes:
• Løsn koblingen, og spænd igen ensartet med det foreskrevne
tilspændingsmoment.
Hvis dette ikke hjælper:
• Afmonter motoren (se kapitel 9.2.3 "Udskiftning af motor" på
side 108).
• Rengør motorcentrering og -flange.
• Monter motoren igen.

7.2

Elektrisk tilslutning
Sikkerhed

FARE! Livsfare!
Ved ukorrekt elektrisk tilslutning er der livsfare på grund af elektrisk stød.
• Den elektriske tilslutning må kun udføres af en elinstallatør, der er
autoriseret af det lokale energiforsyningsselskab, og i henhold til
de lokalt gældende forskrifter.
• Monterings- og driftsvejledninger til tilbehør skal følges!
FARE! Livsfare!
Berøringsspænding med personfare.
Arbejder på klemmeboksen må først påbegyndes efter 5 min. på
grund af stadig eksisterende berøringsspænding (kondensatorer),
som er farlig for personer.
• Før der arbejdes på pumpen, skal forsyningsspændingen afbrydes,
og der skal ventes i 5 min.
• Kontrollér, om alle tilslutninger (også potentialefri kontakter) er
spændingsfri.
• Stik aldrig genstande ind i klemmeboksens åbninger eller bevæg
dem rundt i den!
ADVARSEL! Fare for netoverbelastning!
En utilstrækkelig netdimensionering kan føre til systemsvigt og
i værste fald til kabelbrande på grund af netoverbelastning.
• Når nettet dimensioneres, skal der især i forhold til de anvendte
kabeltværsnit og sikringer tages højde for, at der i flerpumpedrift
kortvarigt kan opstå en samtidig drift af alle pumper.

Forberedelse/bemærkninger

100

• Den elektriske tilslutning skal iht. VDE 0730, del 1 ske ved hjælp af en
fast trukket nettilslutningsledning, som er forsynet med en stikanordning eller en afbryder med alle poler med mindst 3 mm kontaktåbningsvidde.
• For at sikre drypvandsbeskyttelsen og trækaflastningen af kabelforskruningen skal der anvendes kabler med en tilstrækkelig udvendig
diameter, og de skal skrues tilstrækkeligt fast.
• Bøj kablerne i nærheden af kabelforskruningen til en afløbssløjfe, så
opstået dryppende vand kan afledes.
• Ved en sådan positionering af kabelforskruningen eller en sådan
trækning af kablerne sikres det, at intet dryppende vand kan løbe ind
i klemmeboksen. Ikke anvendte kabelforskruninger skal forblive lukkede med propperne fra producenten.
• Tilslutningsledningen skal føres således, at den under ingen omstændigheder kommer i kontakt med rørledningen og/eller pumpe- og
motorhuset.
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• Ved anvendelse af pumperne i anlæg med vandtemperaturer
over 90 °C skal der anvendes en tilsvarende varmebestandig
nettilslutningsledning.
• Kontrollér nettilslutningens strømtype og spænding.
• Vær opmærksom på pumpens typeskiltdata. Nettilslutningens strømtype og spænding skal svare til angivelserne på typeskiltet.
• Sikring på netsiden: afhængigt af den nominelle motorstrøm.
• Sørg for ekstra jordforbindelse!
• Motoren skal beskyttes mod overbelastning ved hjælp af en motorværnskontakt eller ved hjælp af koldlederudløserenheden (se kapitel
5.4 "Tilbehør" på side 92).
BEMÆRK:
Tilslutningsskemaet til den elektriske tilslutning befinder sig
i klemmeboksdækslet (se også Fig. 17).
Indstilling af motorværnskontakt

W2

U2

V2

U1

V1

W1

L1

L2

L3

W2

U2

V2

U1

V1

W1

L2

L1

• Indstilling af den nominelle motorstrøm iht. angivelserne på motorens
typeskilt, Y-∆-start: Hvis motorværnskontakten er koblet i tilledningen til Y-∆-relækombinationen, indstilles der som ved direkte start.
Hvis motorværnskontakten er koblet i en streng i motortilledningen
(U1/V1/W1 eller U2/V2/W2), skal motorværnskontakten indstilles på
værdien 0,58 x nominel motorstrøm.
• I specialudførelsen er motoren udstyret med koldlederfølere.
Tilslut koldlederfølerne på koldlederudløserenheden.
FORSIGTIG! Fare for materielle skader!
Fare for beskadigelse på grund af ukorrekt håndtering.
• På klemmerne til koldlederføleren må der kun tilsluttes en maks.
spænding på 7,5 V DC. En højere spænding ødelægger koldlederfølerne.
• Nettilslutningen er afhængig af motoreffekten P2, af netspændingen
og af tilkoblingstypen. Den nødvendige tilkobling af forbindelsesbroerne i klemmeboksen fremgår af følgende liste "Tab. 4: Tilslutningsklemmernes belægning" på side 101 samt Fig. 17.
• Ved tilslutning af automatiske styreenheder skal de tilhørende
monterings- og driftsvejledninger overholdes.

L3

W2

U2

V2

U1

V1

W1

Fig. 17: Nettilslutning

Tilkoblingstype

Motoreffekt P2 ≤ 3 kW

Motoreffekt P2 ≥ 4 kW

Netspænding 3~ 230 V

Netspænding 3~ 400 V

Netspænding 3~ 400 V

Direkte

∆-tilkobling (Fig. 17 foroven)

Y-tilkobling (Fig. 17 i midten)

∆-tilkobling (Fig. 17 foroven)

Y-∆-start

Fjern forbindelsesbroer
(Fig. 17 forneden)

ikke muligt

Fjern forbindelsesbroer
(Fig. 17 forneden)

Tab. 4: Tilslutningsklemmernes belægning

BEMÆRK:
For at begrænse startstrømmen og forhindre udløsning af overstrømsikringsanordninger, anbefales det at anvende bløde startere.
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7.3

Tilslutning af stilstandsopvarmning

Stilstandsopvarmning anbefales til motorer, som på grund af de klimatiske forhold er udsat for en kondensatfare (f.eks. stillestående
motorer i fugtige omgivelser/motorer, som er udsat for kraftige temperatursvingninger). Sådanne motorvarianter, som er udstyret med en
stilstandsopvarmning fra fabrikkens side, kan bestilles som specialudførelse. Stilstandsopvarmningen anvendes som beskyttelse af
motorviklingerne mod kondensvand indvendigt i motoren.
• Stilstandsopvarmningen tilsluttes til klemmerne HE/HE i klemmeboksen (tilslutningsspænding: 1~ 230 V/50 Hz).
FORSIGTIG! Fare for materielle skader!
Fare for beskadigelse på grund af ukorrekt håndtering.
• Stilstandsopvarmningen må ikke være tilkoblet under
motordriften.

8

Ibrugtagning
Sikkerhed

FARE! Livsfare!
Pga. ikke monterede beskyttelsesanordninger for klemmeboksen
eller i koblingens område kan elektrisk stød eller berøring af roterende dele medføre livsfarlige kvæstelser.
• Inden ibrugtagningen skal de afmonterede beskyttelsesanordninger som f.eks. klemmeboksdæksel eller koblingsafskærmninger
monteres igen.
• Hold afstand til pumpen ved ibrugtagningen.
ADVARSEL! Fare for kvæstelser!
Ved forkert installation af pumpen/anlægget kan pumpemediet
skyde ud ved ibrugtagningen. Enkelte komponenter kan også løsne
sig.
• Hold afstand til pumpen ved ibrugtagningen.
• Brug beskyttelsestøj, beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller.

Forberedelse
8.1

Første ibrugtagning

Inden ibrugtagning skal pumpen have omgivelsestemperatur.
• Kontrollér, om akslen kan drejes uden at slibe imod. Hvis pumpehjulet
blokerer eller slæber, skal koblingsskruerne løsnes og spændes igen
med det foreskrevne tilspændingsmoment (se listen "Tab. 5: Skruetilspændingsmomenter" på side 109).
• Påfyld og udluft anlægget korrekt.
ADVARSEL! Fare ved ekstremt varme eller ekstremt kolde væsker
under tryk!
Afhængigt af pumpemediets temperatur og systemtrykket kan
ekstremt varmt og ekstremt koldt pumpemedium komme ud i flydende tilstand eller damptilstand eller skydes ud under højt tryk,
hvis udluftningsskruen åbnes helt.
• Åbn kun udluftningsskruen forsigtigt.
FORSIGTIG! Fare for materielle skader!
Tørløb ødelægger glideringstætningen.
• Kontrollér, at pumpen ikke løber tør.
For at undgå kavitationsstøj og -skader skal der sikres et minimumindløbstryk på pumpens sugestuds. Dette minimum-indsugningstryk
er afhængigt af driftssituationen og pumpens driftspunkt og skal
fastlægges tilsvarende.
Væsentlige parametre til fastlæggelse af minimum-tilløbstrykket er
pumpens NPSH-værdi i dens driftspunkt og pumpemediets damptryk.
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• Kontrollér ved hjælp af kortvarig tilkobling, om omdrejningsretningen
stemmer overens med pilen på ventilationshætten. Hvis omdrejningsretningen er forkert, skal man gøre følgende:
• Ved direkte start: Byt 2 faser på motorens stikplads om (f.eks. L1
med L2),
• Ved Y-Δ-start: På motorens stikplads skal 2 viklingsbegyndelser og
viklingsafslutninger byttes om (f.eks. V1 med V2 og W1 med W2).
8.1.1

Tilkobling

• Aggregatet må kun tilkobles ved lukket afspærringsventil på tryksiden! Først når den fulde hastighed er nået, må afspærringsventilen
langsomt åbnes og indstilles til driftspunktet.
Aggregatet skal køre ensartet og uden svingninger.
Glideringstætningen sikrer en pakning uden utæthed og skal ikke indstilles på en speciel måde. En eventuel lille lækage i begyndelsen
stopper, når pakningens indkøringsfase er slut.
• Umiddelbart efter afslutning af alle former for arbejde skal alle monterede sikkerheds- og beskyttelsesanordninger anbringes fagligt
korrekt og sættes i funktion.
FARE! Livsfare!
Pga. ikke monterede beskyttelsesanordninger for klemmeboksen
eller i koblingens område kan elektrisk stød eller berøring af roterende dele medføre livsfarlige kvæstelser.
• Umiddelbart efter alt arbejde skal tidligere afmonterede beskyttelsesanordninger som f.eks. klemmeboksdæksel eller koblingsafskærmninger monteres igen!

8.1.2

Frakobling

• Luk afspærringsventilen i trykledningen.
BEMÆRK:
Hvis der er monteret en tilbagestrømsventil i trykledningen, kan
afspærringsventilen forblive åben, såfremt der er et modtryk.

•
•
•
•
•
8.1.3

Drift

FORSIGTIG! Fare for materielle skader!
Fare for beskadigelse på grund af ukorrekt håndtering.
Ved frakobling af pumpen må afspærringsventilen i tilløbsledningen ikke være lukket.
Sluk motoren og lad den gå helt i stå. Vær opmærksom på, at den går
roligt i stå.
Luk ved længere tids stilstand afspærringsventilen i tilløbsledningen.
Ved længere stilstandsperioder og/eller fare for fastfrysning, tømmes
pumpen og sikres mod fastfrysning.
Opbevar ved afmontering pumpen tørt og støvfrit.
BEMÆRK:
Pumpen skal altid køre roligt og vibrationsfrit og skal ikke anvendes
ved andre betingelser, end dem der fremgår af kataloget/databladet.

FARE! Livsfare!
Pga. ikke monterede beskyttelsesanordninger for klemmeboksen
eller i koblingens område kan elektrisk stød eller berøring af roterende dele medføre livsfarlige kvæstelser.
• Umiddelbart efter alt arbejde skal tidligere afmonterede beskyttelsesanordninger som f.eks. klemmeboksdæksel eller koblingsafskærmninger monteres igen!
FARE! Fare for forbrændinger eller fastfrysning ved berøring af
pumpen!
Afhængigt af pumpens eller anlæggets driftstilstand (medietemperatur) kan hele pumpen blive meget varm eller meget kold.
• Hold afstand under driften!
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• Ved høje vandtemperaturer og systemtryk skal pumpen køle af før
alle arbejder.
• Ved alle arbejder skal der anvendes beskyttelsestøj, beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller.
Alt efter de forskellige driftsbetingelser og installationens automatiseringsgrad kan til- og frakobling af pumpen udføres på forskellige
måder. Vær opmærksom på følgende:
Stopproces:
• Undgå returløb på pumpen.
• Arbejd ikke for længe med for lille flow.
•
•
•
•
•
•

Startproces:
Kontrollér, at pumpen er helt fyldt.
Arbejd ikke for længe med for lille flow.
Større pumper kræver for problemfri drift et min.-flow.
Drift mod lukkede afspærringsventiler kan medføre overophedning
i centrifugalkammeret og beskadigelse af akseltætningen.
Sørg for en kontinuerlig tilførsel til pumpen med en tilstrækkelig høj
NPSH-værdi.
Undgå, at et for svagt modtryk medfører overbelastning af motoren.
BEMÆRK:
For at undgå for kraftige temperaturstigninger i motoren og for
stor belastning af pumpe, kobling, motor, pakninger og lejer, bør
maks. 10 tilkoblingsprocesser pr. time ikke overskrides.
Dobbeltpumpedrift:
BEMÆRK:
For at sikre driftsberedskabet for reservepumpen, skal reservepumpen sættes i drift for hver 24 timer, dog mindst en gang ugentligt.
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9

Vedligeholdelse
Sikkerhed

Vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres af
kvalificerede fagfolk!
Det anbefales at lade Wilo-kundeservice vedligeholde og kontrollere
pumpen.

•
•
•
•
•

FARE! Livsfare!
Ved arbejder på elektrisk udstyr er der livsfare på grund af elektrisk
stød.
Arbejder på elektrisk udstyr må kun foretages af en el-installatør,
der er godkendt af det lokale energiforsyningsselskab.
Før alle arbejder på elektrisk udstyr, skal det være spændingsfrit,
og det skal sikres mod genindkobling.
Skader på pumpens tilslutningskabel må kun udbedres af en godkendt og kvalificeret el-installatør.
Stik aldrig genstande ind eller bevæg dem rundt i klemmeboksens
eller motorens åbninger!
Overhold monterings- og driftsvejledningerne til pumpe, niveauregulering og andet tilbehør!

FARE! Livsfare!
Pga. ikke monterede beskyttelsesanordninger for klemmeboksen
eller i koblingens område kan elektrisk stød eller berøring af roterende dele medføre livsfarlige kvæstelser.
• Umiddelbart efter alt arbejde skal tidligere afmonterede beskyttelsesanordninger som f.eks. klemmeboksdæksel eller koblingsafskærmninger monteres igen!
FARE! Livsfare!
Egenvægten for selve pumpen og pumpens dele kan være meget
høj. Pga. nedstyrtende dele er der fare for at få snit, blive klemt,
få kvæstelser eller slag, som kan være livsfarlige.
• Anvend altid egnet løftegrej, og foretag sikring af dele, som kan
falde ned.
• Ingen personer må opholde sig under svævende last.
• Sørg for at pumpen står sikkert og stabilt under opbevaring og
transport samt inden alle installations- og øvrige monteringsarbejder.
FARE! Livsfare!
De anvendte værktøjer ved vedligeholdelsesarbejder på motorakslen kan komme i berøring med roterende dele og blive slynget væk,
hvilket kan medføre kvæstelser og dødsfald.
• De værktøjer, som anvendes i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder, skal fjernes helt fra pumpen inden ibrugtagningen af pumpen.
FARE! Fare for forbrændinger eller fastfrysning ved berøring af
pumpen!
Afhængigt af pumpens eller anlæggets driftstilstand (medietemperatur) kan hele pumpen blive meget varm eller meget kold.
• Hold afstand under driften!
• Ved høje vandtemperaturer og systemtryk skal pumpen køle af før
alle arbejder.
• Ved alle arbejder skal der anvendes beskyttelsestøj, beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller.
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BEMÆRK:
Ved alle former for monteringsarbejde er monteringsgaflen (Fig. 18,
pos. 10) nødvendig ved indstilling af den korrekte pumpehjulsposition i pumpehuset!

Fig. 18: Monteringsgaffel til indstillingsarbejde

9.1

Lufttilførsel

• Lufttilførslen på motorhuset skal kontrolleres med jævne mellemrum.
Ved tilsmudning skal der sørges for, at lufttilførslen igen er tilstrækkelig, således at motoren køles tilstrækkeligt.

9.2

Vedligeholdelsesarbejder

FARE! Livsfare!
Nedstyrtning af pumpen eller enkelte komponenter kan medføre
livsfarlige kvæstelser.
• Pumpekomponenter skal under vedligeholdelsesarbejde sikres
mod nedstyrtning.
FARE! Livsfare!
Ved arbejder på elektrisk udstyr er der livsfare på grund af elektrisk
stød.
• Kontrollér, at spændingen er koblet fra, og afdæk eller afskærm
spændingsførende dele i nærheden.

9.2.1

Løbende vedligeholdelse

Ved vedligeholdelsesarbejde skal alle afmonterede pakninger
udskiftes.

9.2.2

Udskiftning af glideringstætning

Der kan opstå små dryplækager under tilkørselstiden. Også under
pumpens normale drift er det normalt med en lille utæthed med små
dryp. Dog er en visuel kontrol nødvendig fra tid til anden. Hvis der er
en tydelig lækage, skal der skiftes tætning.
Wilo tilbyder et reparations-montagekit, som indeholder de
nødvendige del ti en udskiftning

Udskiftning

Afmontering:
• Sørg for, at anlægget er spændingsfrit, og sørg for at sikre det
mod ubeføjet genindkobling,
• Kontrollér for frakoblet spænding.
• Sørg for forbindelse til jord og kortslut arbejdsområdet.
• Luk afspærringsventiler før og efter pumpen,
• Fjern trykket fra pumpen ved at åbne udluftningsventilen
(Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.31).
FARE! Skoldningsfare!
På grund af pumpemediets høje temperaturer er der
skoldningsfare.
• I tilfælde af høje temperaturer på pumpemediet skal pumpen
afkøles inden enhver form for arbejde.
BEMÆRK
Ved spænding af skrueforbindelser i forbindelse med de arbejder, der
beskrives i det følgende: Overhold det foreskrevne skruetilspændingsmoment for gevindtypen (se listen "Tab. 5: Skruetilspændingsmomenter" på side 109).
• Tag motoren og nettilslutningsledningerne af, hvis kablet er for kort
til afmonteringen af drevet.
• Afmonter koblingsbeskyttelse (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.32).
• Løsn koblingsskruerne (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.5) til koblingsenheden.
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• Løsn motorfastgøringsskruerne (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 5) på motorflangen, og løft drevet af pumpen med egnet løftegrej. På nogle BL-pumper løsner adapterringen sig også (Fig. 3, pos. 8).
• Afmonter lanterneenheden sammen med kobling, aksel, glideringstætning og pumpehjul fra pumpehuset ved at løsne lanternefastgøringsskruerne (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 4).
• Løsn pumpehjulsfastgøringsmøtrikken (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.11), tag
den underliggende skive (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.12), og træk pumpehjulet (Fig. 1/2/3, pos. 1.13) af pumpeakslen.
• Afmonter udligningsskiven (Fig. 4/5, pos. 1.16) og, såfremt det er
nødvendigt, pasfjederen (Fig. 4/5, pos. 1.43).
• Træk glideringstætningen (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.21) af akslen.
• Træk koblingen (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.5) med pumpeakslen ud af
lanternen.
• Rengør akslens kontakt-/sædeflader omhyggeligt. Hvis akslen er
beskadiget, skal den også udskiftes.
• Fjern kontraringen til glideringstætningen med muffen fra lanterneflangen samt O-ringen (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.14), og rengør pakningssæderne.
•

•
•
•

•

•

•

•
•

Fig. 19: Montering af monteringsgaffel

Montering:
Tryk en ny kontraring til glideringstætningen med muffen ind i lanterneflangens tætningssæde. Som smøremiddel kan der anvendes
almindeligt opvaskemiddel.
Monter en ny O-ring på lanternen i O-ringssædets not.
Kontrollér koblingskontaktfladerne, rengør dem evt., og smør dem let
med olie.
Formonter koblingsskåle med mellemlagte udligningsskiver på pumpeakslen, og før den formonterede koblingsakselenhed forsigtigt ind
i lanternen.
Sæt en ny glideringstætning på akslen. Som smøremiddel kan der
anvendes almindeligt opvaskemiddel (sæt evt. pasfjeder og udligningsskive i igen).
Monter pumpehjul med skive(r) og møtrik, og drej i den forbindelse
kontra på pumpehjulets udvendige diameter. Undgå beskadigelser
af glideringstætningen på grund af, at den sidder skævt.
Før forsigtigt den formonterede lanterneenhed ind i pumpehuset, og
skru den fast. Hold samtidigt de roterende dele på koblingen fast for
at undgå beskadigelser af glideringstætningen.
Løsn koblingsskruerne lidt, og åbn den formonterede kobling lidt.
Monter motoren med egnet løftegrej, og skru forbindelsen mellem
lanternen og motoren (og adapterring på nogle BL-pumper) sammen.

• Skub monteringsgaflen (Fig. 19, pos. 10) ind mellem lanternen og
koblingen. Monteringsgaflen skal sidde uden slør.
• Spænd først koblingsskruerne let (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.41), indtil
koblingshalvskålene flugter med udligningsskiverne.
• Skru derefter koblingen jævnt sammen. Den foreskrevne afstand
mellem lanterne og kobling på 5 mm indstilles automatisk med
monteringsgaflen.
• Afmonter monteringsgaflen.
• Montér koblingsbeskyttelsen.
• Tilslut motor og nettilslutningsledninger.
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9.2.3

Udskiftning af motor

•
•
•
•
•

Motorlejerne er vedligeholdelsesfri. Forøget lejestøj og usædvanlige
vibrationer indikerer, at lejet er slidt. Så skal lejet eller motoren udskiftes. Drevet må kun udskiftes af Wilo-kundeservice.
Sørg for, at anlægget er spændingsfrit, og sørg for at sikre det mod
ubeføjet genstart.
Kontrollér for frakoblet spænding.
Sørg for forbindelse til jord og kortslut arbejdsområdet.
Luk afspærringsventilerne foran og bagved pumpen.
Fjern trykket fra pumpen ved at åbne udluftningsventilen
(Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.31).
Afmontering:

FARE! Skoldningsfare!
På grund af pumpemediets høje temperaturer er der
skoldningsfare.
• I tilfælde af høje temperaturer på pumpemediet skal pumpen
afkøles inden enhver form for arbejde.
BEMÆRK:
• Ved spænding af skrueforbindelser i forbindelse med de arbejder, der
beskrives i det følgende: Overhold det foreskrevne skruetilspændingsmoment for gevindtypen (se listen "Tab. 5: Skruetilspændingsmomenter" på side 109).
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Fjern motortilslutningsledningerne.
Afmonter koblingsbeskyttelse (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.32).
Afmonter kobling (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.5).
Løsn motorfastgøringsskruerne (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 5) på motorflangen, og løft motoren af pumpen med egnet løftegrej. På BL-pumper
løsner adapterringen sig også (Fig. 3, pos. 8).
Monter den nye motor med egnet løftegrej, og skru forbindelsen lanterne-motor (og adapterring ved BL-pumper) sammen.
Kontrollér koblingskontaktfladerne og akselkontaktfladerne, rengør
dem om nødvendigt, og smør dem med lidt olie.
Formontér koblingsskålene på akslerne med mellemlagte afstandsskiver.
Skub monteringsgaflen (Fig. 19, pos. 10) ind imellem lanternen og
koblingen. Monteringsgaflen skal sidde uden slør.
Spænd først koblingsskruerne lidt, indtil koblingshalvskålene støder
tæt sammen med afstandsskiverne.
Skru derefter koblingen jævnt sammen. Den foreskrevne afstand
mellem lanterne og kobling på 5 mm indstilles automatisk med
monteringsgaflen.
Afmonter monteringsgaflen.
Montér koblingsbeskyttelsen.
Forbind motorkablet.
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Skruetilspændingsmomenter
Skrueforbindelse
Sted
Pumpehjul — aksel

Tilspændingsmoment MonteringsNm ± 10 %
henvisninger

Størrelse/trækstyrke
M10

30

M12

60

M16

100

M20

A2-70

100

M14

70

M18

145

M24

350

Pumpehus — lanterne

M16

100

M20

170

Lanterne — motor

M8

25

M10

Kobling

8.8

70

M16

100

M20

170

M6

12

M8

30

M12

10.9

Spænd jævnt over
kryds

35

M12

M10

Smør gevindene med
Molykote® P37 eller
lignende

60
100

M14

170

M16

230

Spænd skruerne
ensartet, hold samme
afstand i begge sider

Tab. 5: Skruetilspændingsmomenter
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Fejl, årsager og afhjælpning
Afhjælpning af fejl må kun foretages af kvalificerede fagfolk!
Overhold sikkerhedsforskrifterne i kapitel 9 "Vedligeholdelse" på
side 105.
• Kontakt et fagfirma eller den nærmeste kundeserviceafdeling eller
repræsentant, hvis driftsfejlen ikke kan afhjælpes
Fejl

Årsag

Afhjælpning

Pumpen starter ikke
eller stopper

Pumpe blokeret

Gør motoren spændingsfri, fjern årsagen til blokeringen; hvis
motoren blokerer: Reparer/udskift motor/indstikssæt
Kontrollér alle kabelforbindelser
Kontrollér sikringerne, udskift defekte sikringer
Lad motoren kontrollere og om nødvendigt reparere af
Wilo-kundeservice eller fagfirma
Regulér pumpen til den nominelle volumenstrøm på
tryksiden
Indstil motorværnskontakten til den korrekte nominelle
strømstyrke (se typeskiltet)
Flyt motorværnskontakten, eller beskyt den med
varmeisolering
Kontrollér motor og ventilationshætte for snavs, og rengør
evt., kontrollér omgivelsestemperaturen, og indstil om
nødvendigt en omgivelsestemperatur på ≤ 40 °C vha.
tvungen udluftning
Kontrollér omdrejningsretningen, ændr den evt.
Åbn langsomt afspærringsventilen

Kabelklemme løs
Sikringer defekte
Motor fejlbehæftet
Motorværnskontakten har
udløst
Motorværnskontakt indstillet
forkert
Motorværnskontakt påvirket af
for høj omgivelsestemperatur
Koldlederudløserenheden har
udløst

Pumpen kører med
reduceret ydelse

Pumpen støjer

Forkert omdrejningsretning
Afspærringsventil på tryksiden
lukket
For lav hastighed
Luft i sugeledning
Kavitation på grund af
utilstrækkeligt fortryk
Motor har lejeskade
Pumpehjulet skraber på

Afhjælp forkert klemmeforbindelse (Y i stedet for ∆)
Udbedr utætheder på flangerne, udluft pumpen, skift
glideringstætningen ved synlig lækage
Forøg fortrykket, overhold minimumtrykket på sugestudsen,
kontrollér ventil og filter på indsugningssiden, og rengør om
nødvendigt
Lad pumpen kontrollere og om nødvendigt reparere af
Wilo-kundeservice eller fagfirma
Kontrollér planfladerne og centreringerne mellem lanternen
og motoren og mellem lanternen og pumpehuset, og rengør
evt.
Kontrollér koblingskontaktfladerne og akselkontaktfladerne,
rengør dem om nødvendigt, og smør dem med lidt olie.

Tab. 6: Fejl, årsager, afhjælpning

11

Reservedele
Bestilling af reservedele skal foretages hos den lokale VVS-installatør
og/eller Wilo-kundeservice.
For at undgå spørgsmål og fejlbestillinger, skal samtlige data vedr.
pumpe- og motortypeskilte oplyses ved bestilling.
FORSIGTIG! Fare for materielle skader!
Der kan kun garanteres for, at pumpen fungerer fejlfrit, hvis der
anvendes originale reservedele.
• Anvend udelukkende originale Wilo-reservedele.
• Den efterfølgende tabel anvendes til identificering af de enkelte
komponenter.
Nødvendige angivelser ved bestilling af reservedele:
• Reservedelsnumre
• Reservedelsbetegnelser
• Alle data på pumpe- og motortypeskiltet
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BEMÆRK
Ved alle monteringsarbejder er monteringsgaflen nødvendig til at
indstille den korrekte pumpehjulsposition i pumpehuset!
Reservedelstabel

Nr.

Del

Klassificering af moduler, se Fig. 1/2/3/4/5 (nr./dele afhængigt af
pumpetype design A/B).
Detaljer

1

Nr.

Del

1.4

Kobling/aksel
(montagekit) med:

Udskiftningssæt
(komplet)
1.1 Pumpehjul (montagekit)
1.11 med:
Møtrik
1.12
Fjederskive
1.13
Pumpehjul
1.14
O-ring
1.15
Udligningsskive
1.16
Udligningsskive

1.11
1.12
1.14
1.41
1.42
1.43
1.5 Kobling (komplet)

1.2 Glideringstætning
1.11 (montagekit) med:
1.12
1.14

Møtrik
Fjederskive
O-ring

2
Motor
3
Pumpehus
1.14 (montagekit) med:
3.1

1.15

Udligningsskive

3.2

1.21

Glidepakning

3.3

1.3

Lanterne (montagekit)
med:

3.4

1.11

Møtrik

4

1.12

Fjederskive

5

1.14

O-ring

6

1.15

Udligningsskive

7

1.31

Udluftningsventil

8

1.32

Koblingsbeskyttelse

9

1.33

Lanterne

10

Detaljer

Møtrik
Fjederskive
O-ring
Kobling/aksel kompl.
Fjederring
Pasfjeder

O-ring
Pumpehus
(IL, DL, BL)
Propper til trykmåletilslutninger
Omskifterventil ≤ DN 80
(kun DL-pumper)
Omskifterventil ≥ DN 100
(kun DL-pumper)

Fastgørelsesskruer til
lanterne/pumpehus
Fastgørelsesskruer til
motor/lanterne
Møtrik til motor/lanternefastgørelse
Skive til motor/lanternefastgørelse
Adapterring
(kun BL-pumper)
Pumpestøttefødder til
motorstørrelse ≤ 4 kW
(kun BL-pumper)
Monteringsgaffel
(Fig. 19)

Tab. 7: Reservedelstabel
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Bortskaffelse
Korrekt bortskaffelse og genbrug af produktet forhindrer miljø- og
sundhedsskader.
Den forskriftsmæssige bortskaffelse kræver tømning og rengøring.
Smøremidler skal opsamles. Pumpekomponenterne skal sorteres
efter materiale (metal, kunststof, elektronik).
1. Til bortskaffelse af produktet samt dele af det skal der gøres brug
af de offentlige eller private affaldsselskaber.
2. Yderligere informationer om korrekt bortskaffelse fås hos den
kommunale forvaltning, affaldsmyndigheden eller dér, hvor
produktet er købt.
BEMÆRK:
Produktet eller dele heraf må ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffaldet!
Yderligere informationer om emnet genbrug kan findes på
www.wilo-recycling.com

Der tages forbehold for tekniske ændringer!
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(BG) - български език

(CS) - Čeština

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ EO

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

WILO SE декларират, че продуктите посочени в настоящата декларация
съответстват на разпоредбите на следните европейски директиви и
приелите ги национални законодателства:

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají
ustanovením níže uvedených evropských směrnic a národním právním
předpisům, které je přejímají:

Машини 2006/42/ЕО ; Електромагнитна съвместимост 2014/30/ЕО ;
Продукти, свързани с енергопотреблението 2009/125/EO

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2014/30/ES ; Výrobků
spojených se spotřebou energie 2009/125/ES

както и на хармонизираните европейски стандарти, упоменати на
предишната страница.

a rovněž splňují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených
na předcházející stránce.

(DA) - Dansk

(EL) - Ελληνικά

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EK

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver,
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE δηλώνει ότι τα προϊόντα που ορίζονται στην παρούσα ευρωπαϊκά
δήλωση είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω οδηγιών και τις
εθνικές νομοθεσίες στις οποίες έχει μεταφερθεί:

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EF ;
Energirelaterede produkter 2009/125/EF

Μηχανήματα 2006/42/ΕΚ ; Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΚ ;
Συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 2009/125/EK

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske
standarder, der er anført på forrige side.

και επίσης με τα εξής εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται
στην προηγούμενη σελίδα.

(ES) - Español

(ET) - Eesti keel

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/CE ;
Productos relacionados con la energía 2009/125/CE

Masinad 2006/42/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2014/30/EÜ ;
Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud
armonizadas citadas en la página anterior.
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli

(GA) - Gaeilge

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i
gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus
leis na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:

Koneet 2006/42/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2014/30/EY ;
Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY

Innealra 2006/42/EC ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/EC ;
Fuinneamh a bhaineann le táirgí 2009/125/EC

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na hEorpa
dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski

(HU) - Magyar

EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa
sljedećim prihvaćenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt
termékek megfelelnek a következő európai irányelvek előírásainak, valamint
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost smjernica 2014/30/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu
potrošnje energije 2009/125/EZ

Gépek 2006/42/EK ; Elektromágneses összeférhetőségre 2014/30/EK ;
Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK

i usklađenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.

valamint az előző oldalon szereplő, harmonizált európai szabványoknak.

(IS) - Íslenska

(IT) - Italiano

EB LEYFISYFIRLÝSING

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

WILO SE lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í
samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle
legislazioni nazionali che le traspongono :

Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2014/30/EB ;
Tilskipun varðandi vörur tengdar orkunotkun 2009/125/EB

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/CE ;
Prodotti connessi all’energia 2009/125/CE

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu.

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate
citate a pagina precedente.

(LT) - Lietuvių kalba

(LV) - Latviešu valoda

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka šių
Europos direktyvų ir jas perkeliančių nacionalinių įstatymų nuostatus:

WILO SEdeklarē, ka izstrādājumi, kas ir nosaukti šajā deklarācijā, atbilst šeit
uzskaitīto Eiropas direktīvu nosacījumiem, kā arī atsevišķu valstu likumiem,
kuros tie ir ietverti:

Mašinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/EB ;
Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

Mašīnas 2006/42/EK ; Elektromagnētiskās Saderības 2014/30/EK ; Enerģiju
saistītiem ražojumiem 2009/125/EK

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos
ankstesniame puslapyje.

un saskaņotajiem Eiropas standartiem, kas minēti iepriekšējā lappusē.
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(MT) - Malti

(NL) - Nederlands

DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

WILO SE jiddikjara li l-prodotti speċifikati f’din id-dikjarazzjoni huma
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-leġislazzjonijiet nazzjonali li
japplikawhom:

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/KE ;
Prodotti relatati mal-enerġija 2009/125/KE

Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EG ;
Energiegerelateerde producten 2009/125/EG

kif ukoll man-normi Ewropej armoniżżati li jsegwu imsemmija fil-paġna
preċedenti.

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen
die op de vorige pagina worden genoemd.

(NO) - Norsk

(PL) - Polski

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar
med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

WILO SE oświadcza, że produkty wymienione w niniejszej deklaracji są
zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw europejskich i
transponującymi je przepisami prawa krajowego:

EG–Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet
2014/30/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/WE ;
Produktów związanych z energią 2009/125/WE

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

oraz z nastepującymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português

(RO) - Română

DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais
que as transcrevem :

WILO SE declară că produsele citate în prezenta declaraţie sunt conforme cu
dispoziţiile directivelor europene următoare şi cu legislaţiile naţionale care le
transpun :

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/CE ;
Produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE

Maşini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetică 2014/30/CE ;
Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página
precedente.

şi, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în
pagina precedentă.

(RU) - русский язык

(SK) - Slovenčina

Декларация о соответствии Европейским нормам

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

WILO SE заявляет, что продукты, перечисленные в данной декларации
о соответствии, отвечают следующим европейским директивам и
национальным предписаниям:

WILO SE čestne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto
deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

Директива ЕС по машинному оборудованию 2006/42/ЕС ; Директива ЕС
по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС ; Директива о
продукции, связанной с энергопотреблением 2009/125/ЕС

Strojových zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu
2014/30/ES ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES

и гармонизированным европейским стандартам, упомянутым на
предыдущей странице.

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na
predchádzajúcej strane.

(SL) - Slovenščina

(SV) - Svenska

ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z določili
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih
vsebujejo:

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg
överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och
nationella lagstiftningar som inför dem:

Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2014/30/ES ; Izdelkov,
povezanih z energijo 2009/125/ES

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EG ;
Energirelaterade produkter 2009/125/EG

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani.

Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska
standarder som nämnts på den föregående sidan.

(TR) - Türkçe
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI
WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin aşağıdaki Avrupa yönetmeliklerine
ve ulusal kanunlara uygun olduğunu beyan etmektedir:
Makine Yönetmeliği 2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
2014/30/AT ; Eko Tasarım Yönetmeliği 2009/125/AT
ve önceki sayfada belirtilen uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına.
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