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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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Manual de instalação e funcionamento1 Considerações gerais

Sobre este documento A língua do manual de funcionamento original é o alemão. Todas as 

outras línguas deste manual são uma tradução do manual de funcio-

namento original.

O manual de instalação e funcionamento é parte integrante do apare-

lho e deve ser mantido sempre no local de instalação do mesmo. 

O cumprimento destas instruções constitui condição prévia para 

a utilização apropriada e o acionamento correto do aparelho.

Este manual de instalação e funcionamento está em conformidade 

com o modelo do aparelho e cumpre os regulamentos e as normas 

técnicas de segurança básicas, em vigor à data de impressão.

Declaração CE de conformidade:

Uma cópia da declaração CE de conformidade está incluída neste 

manual de funcionamento.

No caso de qualquer alteração técnica não acordada das construções 

indicadas ou no caso de inobservância das indicações constantes do 

manual de instalação e funcionamento relativamente à segurança do 

produto/pessoal, esta declaração perde a sua validade.

2 Segurança Este manual de instalação e funcionamento contém indicações que 

devem ser observadas durante a montagem, operação e manutenção. 

Por isso, este manual de funcionamento deve ser lido pelo instalador, 

pelo pessoal técnico e pela entidade operadora responsável antes da 

montagem e arranque.

Tanto estas instruções gerais sobre segurança como as informações 

sobre segurança nos capítulos subsequentes, indicadas por símbolos 

de perigo, devem ser rigorosamente observadas.

2.1 Sinalética utilizada no manual de 

funcionamento

Símbolos Símbolo de perigo geral

Perigo devido a tensão elétrica

INDICAÇÃO

Advertências PERIGO!

Situação de perigo iminente.

Perigo de morte ou danos físicos graves em caso de não 

cumprimento.

CUIDADO!

Risco de danos físicos (graves) para o operador. 'Cuidado' adverte 

para a eventualidade de ocorrência de danos físicos (graves) caso 

o aviso em causa seja ignorado.

ATENÇÃO!

Há o perigo de danificar o produto/sistema. 'Atenção' adverte para 

a possibilidade de eventuais danos no produto caso a indicação seja 

ignorada.

INDICAÇÃO:

Uma indicação útil para a operação do produto. Adverte também para 

a existência de eventuais dificuldades.
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Indicações aplicadas diretamente no produto como, p. ex.:

• a seta do sentido de rotação,

• marcações de ligação,

• placa de identificação,

• autocolantes de aviso,

devem ser respeitadas sem falta e mantidas completamente legíveis.

2.2 Qualificação de pessoal O pessoal responsável pela montagem, operação e manutenção deve 

dispor da qualificação necessária para a realização destes trabalhos. 

A entidade operadora deve definir o campo de responsabilidades, 

atribuição de tarefas e a vigilância do pessoal técnico. Se o pessoal 

não tiver os conhecimentos necessários deve obter formação e rece-

ber instruções. Se necessário, isto pode ser realizado pelo fabricante 

do produto a pedido da entidade operadora.

2.3 Riscos associados ao incumprimento 

das instruções de segurança

O incumprimento das indicações de segurança pode representar um 

perigo para pessoas, para o meio-ambiente e para o produto/instala-

ção. O incumprimento das instruções de segurança invalida qualquer 

direito à reclamação de prejuízos.

O incumprimento poderá acarretar, por exemplo, os seguintes 

perigos:

• Perigos pessoais causados pelos impactos elétricos, mecânicos ou 

bacteriológicos,

• poluição do meio-ambiente devido a fugas de substâncias perigosas,

• danos materiais,

• falha de funções importantes do produto/sistema,

• falhas nos procedimentos necessários de manutenção e reparação.

2.4 Trabalhar com segurança Deve-se respeitar as instruções de segurança deste manual de insta-

lação e funcionamento, as normas nacionais de prevenção contra aci-

dentes em vigor e eventuais normas internas de trabalho, operação 

e segurança da entidade operadora.

2.5 Precauções de segurança para o 

utilizador

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo 

crianças) com limitações físicas, sensoriais ou psíquicas ou com falta 

de experiência e/ou falta de conhecimento, a não ser que sejam 

supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança 

ou que tenham recebido instruções sobre a utilização correta do 

aparelho. 

• As crianças têm de ser supervisionadas, de modo a garantir que não 

brincam com o aparelho.

• Se os componentes quentes ou frios do produto/instalação represen-

tarem um perigo, devem ser protegidos contra contacto no local.

• A proteção contra contacto para componentes móveis (p. ex. acopla-

mento) não deve ser retirada enquanto o produto estiver em funcio-

namento. 

• As fugas (p. ex., na vedação do eixo) de fluidos perigosos 

(p. ex., explosivos, tóxicos, quentes) têm de ser escoadas sem que isto 

represente um perigo para pessoas e para o meio ambiente. Respeitar 

as normas nacionais em vigor.

• Os materiais facilmente inflamáveis devem ser mantidos afastados do 

produto.

• Os potenciais riscos provocados por energia elétrica devem ser elimi-

nados. As normas locais ou gerais [p. ex., IEC, VDE, etc.] e as instruções 

das empresas produtoras e distribuidoras de energia locais devem ser 

observadas.
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2.6 Precauções de segurança para 

trabalhos de montagem e 

manutenção

O operador deve certificar-se de que todos os trabalhos de monta-

gem e manutenção são levados a cabo por técnicos autorizados 

e qualificados que tenham estudado atentamente este manual de 

instalação e funcionamento.

Os trabalhos no equipamento/na instalação devem apenas ser execu-

tados quando a máquina estiver parada. O modo de procedimento 

descrito no Manual de instalação e funcionamento para a paragem do 

produto/instalação tem de ser obrigatoriamente respeitado.

Imediatamente após a conclusão dos trabalhos, é necessário voltar 

a montar ou a colocar em funcionamento todos os dispositivos de 

segurança e de proteção.

2.7 Modificação e fabrico não autorizado 

de peças de substituição

A modificação e o fabrico não autorizado de peças de substituição 

põem em perigo a segurança do produto/pessoal técnico e anula as 

declarações relativas à segurança.

Quaisquer alterações efetuadas no produto terão de ser efetuadas 

apenas com o consentimento do fabricante. O uso de peças de subs-

tituição e acessórios originais assegura maior segurança. A utilização 

de quaisquer outras peças invalida o direito de invocar a responsabili-

dade do fabricante por quaisquer consequências.

2.8 Uso inadequado A segurança do funcionamento do produto fornecido apenas está 

assegurada mediante a utilização prevista do mesmo, em conformi-

dade com o capítulo 4 do manual de instalação e funcionamento. 

Os limites mínimo e máximo descritos no catálogo ou na folha de 

especificações devem ser sempre cumpridos.

3 Transporte e acondicionamento

3.1 Envio A bomba é fornecida na embalagem de cartão ou numa palete, 

protegida contra pó e humidade.

Inspeção de transporte Na receção da bomba, verificar imediatamente os danos de trans-

porte. Em caso de danos de transporte, tomar as medidas necessárias 

dentro dos devidos prazos junto da empresa transportadora.

Armazenamento Até à altura da instalação, armazenar a bomba num local seco, sem 

gelo e protegido de danos mecânicos.

Se existir tampa, mantê-la sobre as ligações das tubagens para que 

a sujidade e outros corpos estranhos não entrem no corpo da bomba.

Rodar o veio da bomba uma vez por semana para evitar a formação de 

estrias nos rolamentos e uma aderência por falta de óleo. Verificar 

junto da Wilo quais as medidas de conservação a aplicar em caso de 

período de armazenamento mais prolongado.

ATENÇÃO! Perigo de danos devido a embalagem indevida!

Se a bomba voltar a ser transportada num momento posterior, terá 

de ser embalada devidamente. 

• Utilizar a embalagem original ou uma equivalente.

3.2 Transporte para fins de montagem/

desmontagem

CUIDADO! Perigo de danos físicos!

O transporte inadequado pode provocar danos físicos.

• Realizar o transporte da bomba com meios de suporte de carga 

autorizados. Fixá-los nos flanges da bomba e, se necessário, no 

diâmetro externo do motor (é necessária uma fixação para não 

escorregar!).

• Para a elevação com uma grua é necessário lingar a bomba com cor-

reias adequadas conforme representado. Colocar as correias à volta 

da bomba nos laços que apertam a bomba com o seu próprio peso.
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• Os olhais de transporte no motor só servem para guiar o suporte da 

carga (Fig. 6).

• Os olhais de transporte no motor só servem para o transporte do 

mesmo e não para toda a bomba (Fig. 7).

CUIDADO! Perigo de danos físicos!

A instalação da bomba sem a devida segurança pode resultar em 

danos físicos.

• Não colocar a bomba de modo inseguro sobre os respetivos pés. 

Os pés com os orifícios roscados servem apenas para a fixação. 

Caso a bomba não seja fixada, a sua estabilidade pode ser 

insuficiente.

PERIGO! Perigo de morte!

A bomba propriamente dita e os respetivos componentes podem 

apresentar um peso próprio muito elevado. A queda de componen-

tes pode representar perigo de corte, esmagamento, contusão ou 

pancada potencialmente fatais.

• Utilizar sempre meios de elevação adequados e fixar os 

componentes contra queda.

• Nunca permanecer debaixo de cargas suspensas.

• Durante o armazenamento e o transporte, bem como antes de 

todos os trabalhos de instalação e de montagem, garantir que 

a bomba se encontra numa posição segura ou está bem fixa.

4 Utilização prevista

Aplicação As bombas de rotor seco da série IL (bomba simples Inline), DL (bomba 

dupla Inline) e BL (bomba monobloco) devem ser aplicadas como 

bombas de circulação na tecnologia de edifícios.

Campos de aplicação Podem ser aplicadas em:

• sistemas de aquecimento de água quente

• circuitos de água de refrigeração e água fria

• sistemas de água de processo industrial

• sistemas de circulação industrial

• circuitos de meio de transferência

Contraindicações Os locais de montagem típicos são as salas de máquinas dentro do 

edifício com outras instalações técnicas. Uma instalação direta do 

aparelho noutro tipo de espaços (habitacionais ou de trabalho) não 

é permitida.

Só é possível instalar esta série no exterior no modelo específico cor-

respondente mediante pedido (ver capítulo 7.3 "Ligação aquecimento 

em paragem" na página 74).

ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!

Matérias não permitidas no fluido podem danificar a bomba. 

Matérias sólidas abrasivas (p. ex., areia) aumentam o desgaste 

da bomba. 

As bombas sem proteção contra explosões não são adequadas para 

a utilização em áreas com perigo de explosão.

• Por utilização prevista entende-se também o cumprimento destas 

instruções.

• Qualquer outra utilização é considerada como imprópria.

Fig. 6: Transporte da bomba

Fig. 7: Transporte do motor
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5 Características do produto

5.1 Código do modelo O código do modelo é composto pelos seguintes elementos:

5.2 Especificações técnicas

Exemplo: IL 80/130-5,5/2

DL80/130-5,5/2

BL 65/130-5,5/2

IL
DL
BL

Bomba flangeada como bomba simples Inline
Bomba flangeada como bomba dupla Inline
Bomba flangeada como bomba monobloco

80 Diâmetro nominal DN da ligação do tubo
(com BL: lado da pressão) [mm]

130 Diâmetro nominal do impulsor [mm]

5,5 Potência nominal do motor P2 [kW]

2 Número de polos do motor

Característica Valor Observações

Velocidade nominal Modelo 50 Hz
• IL/DL/BL (2/4 polos):

2900 ou 1450 rpm 
• IL (6 polos): 725 rpm

Depende do modelo da bomba

Modelo 60 Hz
• IL/DL/BL (2/4 polos):

3480 ou 1750 rpm

Depende do modelo da bomba

Diâmetros nominais DN IL: 32 a 200 mm
DL: 32 a 200 mm
BL: 32 até 150 mm (lado da pressão) 

Ligações de tubos e de medição 
da pressão

Flange PN 16 conforme DIN EN 1092-2 
com conexões para medição da pressão 
Rp 1/8 segundo DIN 3858

Temperatura mín./máx. admissível dos 
líquidos

-20 °C a +140 °C Depende do fluido

Temperatura ambiente mín./máx. 0 a +40 °C Temperatura ambiente mais baixa 
ou mais elevada disponível 
mediante pedido

Temperatura de armazenamento 
mín./máx.

-20 °C a +60 °C

Pressão de funcionamento máx. 16 bar (versão... -P4: 25 bar) Modelo...-P4 (25 bar) como versão 
especial mediante preço acrescido 
(disponibilidade depende do tipo 
de bomba)

Classe de isolamento F

Tipo de proteção IP55

Tab. 1: Especificações técnicas
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Fluidos Se forem utilizadas misturas de água e glicol (ou fluidos com um tipo 

de viscosidade diferente da água pura), deve considerar-se um con-

sumo de potência mais elevado da bomba. Utilizar apenas misturas 

com inibidores de corrosão. Observar as indicações do fabricante.

• Se necessário, adaptar a potência do motor.

• O fluido não deve conter sedimentos.

• Para a utilização de outros fluidos é necessária a autorização da Wilo.

• Nas instalações construídas de acordo com o estado da técnica, 

e em condições normais, pode assumir-se que existe compatibilidade 

entre o empanque standard/empanque mecânico standard e o fluido. 

Condições especiais (p. ex. presença de matérias sólidas, óleos ou 

substâncias corrosivas do EPDM no fluido, frações de ar na instala-

ção, etc.) requerem eventualmente empanques especiais

INDICAÇÃO:

É imprescindível a observação da ficha de dados de segurança do 

fluido a bombear!

Fluidos permitidos Água de aquecimento conforme a 
VDI 2035
Água de processo industrial
Água de refrigeração/fria
Misturas de água e glicol até 40 % Vol.

Modelo padrão
Modelo padrão
Modelo padrão
Modelo padrão

Óleo para meio de transferência Versão especial ou equipamento 
suplementar (mediante preço 
acrescido)

Outros fluidos (a pedido) Versão especial ou equipamento 
suplementar (mediante preço 
acrescido)

Ligação elétrica 3~400 V, 50 Hz Modelo padrão

3~230 V, 50 Hz 
(até 3 kW inclusive)

Aplicação alternativa do modelo 
padrão (sem preço acrescido)

3~230 V, 50 Hz 
(a partir de 4 kW)

Versão especial ou equipamento 
suplementar (mediante preço 
acrescido)

3~380 V, 60 Hz parcialmente modelo padrão

Tensão/Frequência especiais Bombas com motores de outras tensões 
ou frequências estão disponíveis a 
pedido.

Versão especial ou equipamento 
suplementar (mediante preço 
acrescido)

Detetor de condutividade A partir de modelo padrão de 75 kW

Controlo de velocidade, comutação de 
polos

Aparelhos de controlo Wilo 
(por ex. instalação SC-HVAC/CC 
da Wilo)

Modelo padrão

Comutação de polos Versão especial ou equipamento 
suplementar (mediante preço 
acrescido)

Proteção contra explosão (EEx e, EEx de) até 37 kW Versão especial ou equipamento 
suplementar (mediante preço 
acrescido)

Característica Valor Observações

Tab. 1: Especificações técnicas
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5.3 Equipamento fornecido • Bomba IL/DL/BL

• Manual de instalação e funcionamento

5.4 Acessórios Os acessórios devem ser encomendados separadamente:

• Unidade de disparo da resistência para montagem em aparelhos de 

distribuição

• IL/DL: 3 consolas com material de fixação para a construção de funda-

ções

• DL: Flange cego para reparações

• BL: Documentação para a construção de fundamentos a partir de uma 

potência nominal de 5,5 kW ou superior

Consulte a lista detalhada no catálogo ou na documentação de peças 

de substituição.

6 Descrição e funções

6.1 Descrição do produto Todas as bombas aqui descritas são bombas centrífugas de baixa 

pressão em módulo compacto com motor acoplado. O empanque 

mecânico não requer manutenção. As bombas podem ser montadas 

diretamente numa tubagem suficientemente ancorada ou sobre uma 

base. As opções de montagem dependem do tamanho da bomba. 

Em combinação com um aparelho de controlo (por ex. instalação 

SC-HVAC/CC da Wilo), é possível regular a potência das bombas de 

forma contínua. Isto permite uma adaptação ideal da potência da 

bomba às necessidades do sistema e um funcionamento de bomba 

económico.

Modelo IL: 

O corpo da bomba tem a construção Inline, i. e. os flanges no lado 

de aspiração e pressão encontram-se numa linha central (Fig. 8). 

Todos os corpos de bomba estão equipados com pés. É recomendada 

a instalação numa base a partir de uma potência nominal do motor 

de 5,5 kW ou superior.

Modelo DL:

Duas bombas estão instaladas num corpo em comum (bomba dupla). 

O corpo da bomba está construído de forma Inline (Fig. 9). Todos os 

corpos de bomba estão equipados com pés. É recomendada a instala-

ção numa base a partir de uma potência nominal do motor de 4 kW ou 

superior. 

Em combinação com um aparelho de controlo, apenas a bomba sele-

cionada é conduzida em modo de controlo. Para o funcionamento 

com toda a carga, existe a segunda bomba de pico de carga. Além 

disso, a segunda bomba pode assumir a função de reserva em caso 

de avaria.

INDICAÇÃO:

Para todos os tipos de bombas/dimensões de caixa da série DL, estão 

disponíveis flanges cegos (consultar capítulo 5.4 "Acessórios" na 

página 65), que garantem a substituição de um conjunto de encaixe 

também numa caixa de bomba dupla (Fig. 9 à direita). Deste modo, o 

acionamento mantém-se em funcionamento durante a substituição 

de um conjunto de encaixe.

Fig. 8: Vista IL

Fig. 9: Vista DL
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INDICAÇÃO:

Para garantir a operacionalidade da bomba de reserva, colocar a 

bomba de reserva em funcionamento de 24 em 24 h, pelo menos uma 

vez por semana.

Modelo BL: 

Bomba com caixa em forma de espiral com dimensões de flange de 

acordo com DIN EN 733 (Fig. 10). Em função da construção:

Até uma potência do motor 4 kW: Bomba com base aparafusada ou 

pés fundidos no corpo da bomba.

A partir da potência do motor 5,5 kW: Motores com apoios fundidos 

ou aparafusados. Versão no design B:  Com pés fundidos no corpo da 

bomba.

6.2 Níveis sonoros esperados

Fig. 10: Vista BL

Potência do motor 

PN [kW]

Nível de pressão acústica Lp, A [dB (A)] 1)

2900 rpm 1450 rpm 725 rpm

IL, BL, DL

(DL em 

funcionamento 

individual)

DL

(DL em 

funcionamento 

paralelo)

IL, BL, DL

(DL em 

funcionamento 

individual)

DL

(DL em 

funcionamento 

paralelo)

IL, BL

0,55 57 60 45 48 -

0,75 60 63 51 54 -

1,1 60 63 51 54 -

1,5 64 67 55 58 -

2,2 64 67 60 63 -

3 66 69 55 58 -

4 68 71 57 60 -

5,5 71 74 63 66 -

7,5 71 74 63 66 65

11 72 75 65 68 65

15 72 75 65 68 -

18,5 72 75 70 73 -

22 77 80 66 69 -

30 77 80 69 72 -

37 77 80 70 73 -

45 72 - 72 75 -

55 77 - 74 77 -

75 77 - 74 - -

90 77 - 72 - -

110 79 - 72 - -

132 79 - 72 - -

160 79 - 74 - -

200 79 - 75 - -

250 85 - - - -

1) Média espacial de níveis de pressão acústica numa superfície de medição quadrática em distâncias de 1 m da superfície do motor.

Tab. 2: Níveis sonoros esperados
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6.3 Forças e binários permitidos 

nos flanges da bomba (apenas 

bombas BL)

Consulte a Fig. 11 e a listagem  "Tab. 3: Forças e torques permitidos 

nos flanges da bomba" na página 67.

Valores de acordo com ISO/DIN 5199-classe II (2002)- Anexo B, 

família n.º 1A.

Caso nem todas as cargas aplicadas alcancem os valores máximos 

admissíveis, uma destas cargas pode ultrapassar o valor limite com 

a pré-condição de que todas as condições adicionais seguintes sejam 

cumpridas:

• Todos os componentes de uma força ou de um binário têm de estar 

limitados a 1,4 vezes o valor máximo admissível.

• É válido o seguinte sistema de equação para as forças reais aplicadas 

no flange (a seguinte condição tem de ser cumprida):

As cargas totais ∑ F  e ∑ M  são somas aritméticas para cada flange 

(entrada e saída), tanto para os valores reais como para os valores 

máximos admissíveis, sem consideração pelo seu sinal algébrico, no 

nível da bomba (flange de entrada + flange de saída). 

Fig. 11: Forças e torques permitidos nos 

flanges da bomba - bomba em ferro 
fundido

Z Y

X

Y

X

Z

DN  Forças F [N]  Binários M [Nm]

 FX  FY  FZ  Σ Forças F MX MY  MZ  Σ Binários M

T
u

b
u

la
d

u
ra

 d
e 

co
m

p
re

ss
ão 32 315 298 368 578 385 263 298 560

40 385 350 438 683 455 315 368 665

50 525 473 578 910 490 350 403 718

65 648 595 735 1155 525 385 420 770

80 788 718 875 1383 560 403 455 823

100 1050 945 1173 1838 613 438 508 910

125 1243 1120 1383 2170 735 525 665 1068

150 1575 1418 1750 2748 875 613 718 1278

C
o

n
d

u
ta

 d
e 

as
p

ir
aç

ão

50 578 525 473 910 490 350 403 718

65 735 648 595 1155 525 385 420 770

80 875 788 718 1383 560 403 455 823

100 1173 1050 945 1838 613 438 508 910

125 1383 1243 1120 2170 735 525 665 1068

150 1750 1575 1418 2748 875 613 718 1278

200 2345 2100 1890 3658 1138 805 928 1680

Tab. 3: Forças e torques permitidos nos flanges da bomba

máx. admiss. máx. admiss.

real real 
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7 Instalação e ligação elétrica

Segurança PERIGO! Perigo de morte!

A instalação e a ligação elétrica inadequadas podem representar 

perigo de morte.

• Solicitar a ligação elétrica apenas a eletricistas especializados e 

executar em conformidade com os regulamentos aplicáveis!

• Cumprir as normas de prevenção de acidentes!

PERIGO! Perigo de morte!

Devido à não montagem de dispositivos de proteção na caixa de 

bornes ou na área do acoplamento, o choque elétrico ou contacto 

com peças em rotação pode provocar ferimentos com perigo de 

morte.

• Antes do arranque, montar novamente os dispositivos de proteção 

desmontados como, por ex., coberturas dos acoplamentos.

PERIGO! Perigo de morte!

A bomba propriamente dita e os respetivos componentes podem 

apresentar um peso próprio muito elevado. A queda de componen-

tes pode representar perigo de corte, esmagamento, contusão ou 

pancada potencialmente fatais.

• Utilizar sempre meios de elevação adequados e fixar os 

componentes contra queda.

• Nunca permanecer debaixo de cargas suspensas.

• Durante o armazenamento e o transporte, bem como antes de 

todos os trabalhos de instalação e de montagem, garantir que 

a bomba se encontra numa posição segura ou está bem fixa.

ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!

Perigo de danos devido a manuseamento incorreto. 

• A bomba só deve ser instalada por pessoal especializado.

ATENÇÃO! Danos na bomba devido a sobreaquecimento!

A bomba não pode funcionar mais de 1 min sem fluxo. Devido à 

acumulação de energia, gera-se calor que pode danificar o veio, 

o impulsor e o empanque mecânico.

• Garantir que o caudal mínimo Qmín é alcançado.

Cálculo do Qmín:

7.1 Instalação

Preparação • Verificar se a bomba está conforme com os dados indicados na guia de 

entrega; comunicar imediatamente os eventuais danos ou a falta de 

componentes à Wilo. Verificar as grades/cartões/embalagens quanto 

à presença de peças de substituição ou acessórios que possam ser 

fornecidos junto com a bomba.

• Realizar a instalação apenas após a conclusão de todos os trabalhos 

de soldadura e brasagem e da lavagem do sistema de canalização. 

A sujidade pode causar avarias na bomba.

Local de instalação • As bombas devem ser instaladas protegidas contra intempéries, 

num local livre de gelo e pó, bem ventilado e sem risco de explosão. 

• A bomba deve ser montada num local bem acessível de modo a faci-

litar uma verificação e manutenção posteriores (por ex., empanque 

mecânico) ou uma substituição.

• Providenciar uma distância mínima axial entre uma parede e a cober-

tura de ventilação do motor: Espaço de desmontagem de pelo menos 

200 mm + diâmetro da cobertura de ventilação.

Qmín = 10 % x Qmáx Bomba 
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Placa de fundação • Em alguns tipos de bombas, é necessária uma divisão elástica 

simultânea do bloco de fundações por parte do corpo de construção 

(p. ex., cortiça ou placa de isolamento Mafund) para a instalação sem 

vibrações.

ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!

Perigo de danos devido a placa de fundação indevida/manusea-

mento incorreto. 

• Uma placa de fundação defeituosa ou uma instalação incorreta da 

unidade na placa de fundação podem causar avarias na bomba, as 

quais não estão cobertas pela garantia.

Posicionamento/alinhamento • Na vertical sobre a bomba deverá ser aplicado um gancho ou um olhal 

com capacidade de carga correspondente (peso total da bomba: con-

sulte o catálogo/folha de especificações), no qual poderão ser fixados 

equipamentos de elevação ou meios auxiliares semelhantes para a 

manutenção ou reparação da bomba.

ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!

Perigo de danos devido a manuseamento incorreto. 

• Utilizar os olhais de elevação no motor apenas para suportar 

a carga do motor e não para suportar a bomba na totalidade.

• A bomba só deve ser elevada com meios de suporte de carga 

autorizados (ver capítulo 3 "Transporte e acondicionamento" na 

página 61).

• Montar os dispositivos de bloqueio à frente e atrás da bomba para evi-

tar o esvaziamento de todo o sistema durante a verificação, a manu-

tenção ou a substituição da bomba. Se necessário, providenciar os 

dispositivos de afluxo necessários.

• A lanterna possui uma abertura na parte inferior, à qual pode ser 

conectada um tubo de escoamento em caso de acumulação previsível 

de água de condensação/condensado (p.ex. na utilização em instala-

ções de ar condicionado ou unidades de refrigeração). Deste modo, 

o condensado acumulado pode ser devidamente escoado.

• Posição de montagem: São autorizadas todas as posições de 

instalação exceto "Motor para baixo".

• A válvula de ventilação (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.31) deve apontar 

sempre para cima.

INDICAÇÃO:

A posição de montagem com veio do motor horizontal só é permitida 

nas séries IL e DL até uma potência do motor de 15 kW (Fig. 12). 

Não é necessário apoiar o motor. No caso de uma potência do 

motor > 15 kW, só está prevista uma posição de montagem com 

veio do motor na vertical. As bombas monobloco da série BL devem 

ser instaladas sobre fundações ou bases com dimensões suficientes 

(Fig. 13).

• Em caso de bombas do tipo BL, o motor deve ser suportado a partir de 

uma potência do motor de 18,5 kW, ver exemplos de montagem BL 

(Fig. 14). 

Apenas tipo de bomba no design B: A partir de 37 kW de quatro polos 

ou 45 kW de dois polos, o corpo da bomba e o motor devem ter uma 

base. Para tal, é possível utilizar a documentação adequada do pro-

grama de acessórios da Wilo.

INDICAÇÃO:

A caixa de bornes do motor não deve apontar para baixo. Se necessá-

rio, pode-se rodar o motor ou conjunto de encaixe, depois de soltar os 

parafusos sextavados. Há que ter atenção neste processo para não 

danificar a caixa do empanque mecânico O-ring ao rodar.

Fig. 12: IL/DL

DLIL

Fig. 13: BL
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Fig. 14: Exemplos de montagem BL

 

min. 5mm

min. 5mm

min. 5mm
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Nenhum 
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Motor suportado
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de fundação  

Corpo da bomba 
e motor 
suportados
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ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!

Perigo de danos devido a manuseamento incorreto. 

• Na alimentação a partir de um tanque, providenciar um nível de 

fluido suficiente através da conduta de aspiração da bomba, para 

que esta nunca funcione a seco. Deve ser cumprida a pressão de 

alimentação mínima.

INDICAÇÃO:

No caso de instalações a isolar, só é possível isolar o corpo da bomba, 

não a lanterna e o motor.

Exemplo de aparafusamento da placa de fundação (Fig. 15):

• Alinhar a unidade completa sobre a placa de fundação com a ajuda de 

um nível de bolha (veio/bocal de pressão).

• Colocar sempre calços (B) do lado esquerdo e direito, nas imediações 

do material de fixação (p. ex., parafusos para pedra (A)), entre a placa 

base (E) e a placa de fundação (D).

• Apertar bem e de modo uniforme o material de fixação.

• Em distâncias > 0,75 m, suportar a placa base no centro entre os 

elementos de fixação.

Ligação das tubagens ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!

Perigo de danos devido a manuseamento incorreto. 

• A bomba nunca não deve ser utilizada como ponto fixo para 

a tubagem.

• O valor NPSH existente do sistema deve sempre ser superior ao 

valor NPSH necessário da bomba.

• As forças e os binários exercidos pelo sistema de canalização no 

flange da bomba (p. ex., devido a torção, dilatação térmica) não 

devem exceder as forças e os binários admissíveis.

• Estabilizar os tubos imediatamente antes da bomba e conectá-los 

sem tensões. O seu peso não deve sujeitar a bomba a cargas.

• Manter o tubo de aspiração tão curto quanto possível. Colocar sempre 

o tubo de aspiração no sentido ascendente em relação à bomba, ou no 

sentido descendente na alimentação. Evitar bolhas de ar.

• Se for necessário um coletor de sujidade no tubo de aspiração, deverá 

ter um diâmetro livre de 3 a 4 vezes o diâmetro da tubagem.

• Com tubagens curtas, os diâmetros nominais devem coincidir, no 

mínimo, aos diâmetros nominais das ligações de bomba. Com tuba-

gens compridas, deve determinar-se o diâmetro nominal mais econó-

mico caso a caso.

• Os redutores em diâmetros nominais maiores devem ser executados 

com um ângulo de ampliação de aproximadamente 8° para evitar uma 

perda acentuada de pressão.

INDICAÇÃO:

Antes e depois da bomba, tem de ser previsto um percurso de estabi-

lização na forma de uma tubagem reta. O comprimento do percurso 

de estabilização deverá ser no mínimo de 5 x DN (5 vezes o diâmetro 

nominal) do flange da bomba (Fig. 16). Esta medida destina-se a pre-

venir a cavitação de corrente.

• Remover as coberturas dos flanges dos bocais de aspiração e de pres-

são da bomba antes de colocar a tubagem.

Fig. 15: Exemplo de aparafusamento da placa de 

fundação

D C E A B

Fig. 16: Percurso de estabilização à frente e atrás da 

bomba

r
5 x DN

d s

r ≈ 2,5 * (d-2s)
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Controlo final Verificar novamente o alinhamento da unidade de acordo com 

o capítulo 7.1 "Instalação" na página 68.

• Se necessário, voltar a apertar os parafusos da placa de fundação.

• Verificar se todas as ligações estão corretas e funcionam.

• Tem de ser possível rodar facilmente o acoplamento/veio à mão.

Se não for possível rodar o acoplamento/veio:

• Soltar o acoplamento e voltar a apertá-lo uniformemente com 

o binário prescrito.

Se esta medida não resultar:

• desmontar o motor (ver capítulo 9.2.3 "Substituir o motor" na 

página 80);

• limpar a anilha e o flange do motor.

• Voltar a montar o motor.

7.2 Ligação elétrica

Segurança PERIGO! Perigo de morte!

Uma ligação elétrica incorreta representa perigo de morte por 

choque elétrico.

• A ligação elétrica só pode ser realizada por eletricistas autorizados 

pela empresa produtora e distribuidora de energia local e em con-

formidade com as leis vigentes localmente.

• Respeitar os manuais de instalação e funcionamento dos 

acessórios!

PERIGO! Perigo de morte!

Tensão de contacto perigosa para pessoas.

Os trabalhos na caixa de bornes devem ser iniciados apenas 

decorridos 5 minutos devido à permanência de tensão de contacto 

perigosa para pessoas (condensadores). 

• Antes de realizar trabalhos na bomba, interromper a tensão de 

alimentação e aguardar 5 min.

• Verificar se todas as conexões (mesmo contactos sem voltagem) 

estão sem tensão.

• Nunca inserir ou mexer com objetos nas aberturas da caixa de 

bornes!

CUIDADO! Perigo de sobrecarga na rede!

Uma configuração de rede com capacidade insuficiente pode pro-

vocar avarias no sistema, cabos queimados e sobrecarga na rede. 

• Na configuração da rede, sobretudo no que diz respeito aos diâme-

tros dos cabos e às proteções, ter em atenção que, durante o fun-

cionamento multi-bombas, pode ocorrer por breves instantes 

o funcionamento simultâneo de todas as bombas.

Preparação/indicações • A ligação elétrica deve ser realizada de acordo com a norma VDE 0730 

Parte 1 através de um cabo de ligação à rede fixo, que disponha de 

uma tomada ou um interruptor com todos os polos com aberturas de 

contactos com, no mínimo, 3 mm.

• Devem ser utilizados cabos com um diâmetro exterior suficiente e 

enroscados firmemente, para assegurar a proteção contra água de 

gotejamento e a ausência de tração do prensa-fios. 

• Dobrar os cabos numa laçada de descarga junto do prensa-fios para 

poder descarregar a água de gotejamento formada.

• Os prensa-fios devem ser posicionados ou os cabos devem ser 

instalados de forma a impedir o gotejamento na caixa de bornes. 

Os prensa-fios não ocupados têm de ficar fechados com as tampas 

fornecidas pelo fabricante.
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• O cabo de ligação deve ser instalado de forma a não entrar nunca em 

contacto com a tubagem e/ou o corpo da bomba e do motor.

• Na utilização das bombas em instalações com temperaturas de água 

acima de 90 °C, é necessário utilizar uma ligação à rede elétrica resis-

tente ao calor.

• Verificar o tipo de corrente e a tensão da ligação de rede.

• Observe os dados na placa de identificação da bomba. O tipo de cor-

rente e a tensão da ligação de rede têm de corresponder às indicações 

constantes da placa de identificação.

• Proteção no lado de entrada da rede: conforme a corrente nominal do 

motor.

• Realizar ligação à terra adicional!

• O motor deve ser protegido contra sobrecarga com disjuntor ou uma 

unidade de disparo da resistência (ver capítulo 5.4 "Acessórios" na 

página 65).

INDICAÇÃO:

O esquema de ligações elétricas encontra-se na tampa da caixa de 

bornes (ver também Fig. 17).

Regulação do disjuntor

 

• Ajuste para a corrente do motor e conforme os dados da placa de 

identificação do motor, no arranque Y-∆: Se o disjuntor estiver ligado 

na alimentação da combinação de contactores Y-∆, o ajuste é reali-

zado como no arranque direto. Se o disjuntor do motor for ligado 

numa boia de alimentação do motor (U1/V1/W1 ou U2/V2/W2), o 

disjuntor deve ser ajustado para 0,58 x de corrente nominal do motor. 

• Na versão especial, o motor está equipado com detetores de condu-

tividade. Ligar o detetor de condutividade na unidade de disparo da 

resistência. 

ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!

Perigo de danos devido a manuseamento incorreto. 

• Os terminais do detetor de condutividade apenas devem ter uma 

tensão máxima de 7,5 V CC. Uma tensão mais alta destrói o detetor 

de condutividade.

• A ligação de rede depende da potência do motor P2, da tensão e do 

tipo de arranque. A ligação necessária das pontes de ligação na caixa 

de bornes deve ser consultada na listagem  "Tab. 4: Ocupação dos ter-

minais de ligação" na página 73 e na Fig. 17/ seguintes.

• Ao ligar aparelhos de distribuição automáticos, há que observar 

o respetivo manual de instalação e funcionamento.

INDICAÇÃO:

Para limitar a corrente de arranque e evitar o acionamento dos dispo-

sitivos de proteção contra sobrecorrente, é recomendada a utilização 

de arrancadores suaves.

Fig. 17: Ligação de rede

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

W2 U2 V2

U1 V1 W1

Tipo de arranque Potência do motor P2 ≤ 3 kW Potência do motor P2 ≤ 4 kW

Tensão 3~230 V Tensão 3~400 V Tensão 3~400 V

Direta Controlo ∆ (Fig. 17 em cima) Controlo Y (Fig. 17 centro) Controlo ∆ (Fig. 17 em cima)

Arranque Y-∆ Retirar as pontes de ligação 
(Fig. 17 em baixo)

Indisponível Retirar as pontes de ligação 
(Fig. 17 em baixo)

Tab. 4: Ocupação dos terminais de ligação
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7.3 Ligação aquecimento em paragem Recomenda-se um aquecimento em paragem para os motores 

sujeitos a riscos de condensação devido às condições climáticas 

(p. ex. motores parados em ambiente húmido ou motores sujeitos a 

fortes oscilações de temperatura). As respetivas variantes de motor 

equipadas de fábrica com um aquecimento em paragem podem ser 

encomendadas como versão especial.  O aquecimento em paragem 

destina-se a proteger a bobinagem do motor da água de condensação 

no interior do motor.

• A ligação do aquecimento em paragem é feita pelos bornes HE/HE 

na caixa de bornes (tensão de ligação: 1~230 V/50 Hz). 

ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!

Perigo de danos devido a manuseamento incorreto. 

• O aquecimento em paragem não deve ser ligar durante 

o funcionamento do motor.

8 Arranque

Segurança PERIGO! Perigo de morte!

Devido à não montagem de dispositivos de proteção na caixa de 

bornes ou na área do acoplamento, o choque elétrico ou o contacto 

com peças em rotação pode provocar ferimentos potencialmente 

fatais.

• Antes do arranque, os dispositivos de proteção desmontados 

como, por ex., a tampa da caixa de bornes ou as coberturas dos 

acoplamentos, devem ser novamente montados.

• Durante o arranque, mantenha-se afastado da bomba.

CUIDADO! Perigo de lesões!

Em caso de instalação incorreta da bomba/equipamento, poderá 

ser ejetado fluido durante o arranque. Contudo, também se pode-

rão soltar componentes isolados.

• Durante o arranque, mantenha-se afastado da bomba.

• Use vestuário, luvas e óculos de proteção.

Preparação Antes do arranque, a bomba deve estar à temperatura ambiente.

8.1 Primeira colocação em 

funcionamento

• Verificar se o veio roda sem roçar. Se o impulsor bloquear ou roçar, 

soltar os parafusos de acoplamento e voltar a apertá-los com o binário 

previsto (ver listagem  "Tab. 5: Torques de aperto dos parafusos" na 

página 81).

• Encher e evacuar o ar da instalação de forma adequada.

CUIDADO! Perigo devido a fluido extremamente quente ou frio sob 

pressão!

Dependendo da temperatura do fluido e da pressão da instalação, 

com a abertura total do parafuso de purga, podem ser expelidos 

fluidos ou vapores extremamente quentes ou frios, ou sob elevada 

pressão.

• Abrir o parafuso de purga com cuidado.

ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!

O funcionamento a seco danifica o empanque mecânico.

• Assegurar que a bomba não funciona a seco.

Para evitar ruídos e danos de cavitação é necessário garantir uma 

pressão de entrada mínima na conduta de aspiração da bomba. Esta 

pressão de alimentação mínima depende da situação de operação e 

do ponto de funcionamento da bomba e deve ser determinada em 

conformidade. 

Os parâmetros essenciais para definir a pressão de alimentação 

mínima são o valor NPSH da bomba no seu ponto de funcionamento 

e a pressão do vapor do fluido.
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• Verificar, ligando brevemente, se o sentido de rotação coincide com 

a seta situada na cobertura de ventilação. Se o sentido de rotação 

estiver errado, proceder da seguinte forma:

• No arranque direto: substituir 2 fases na placa de terminais do 

motor (p. ex. L1 contra L2),

• No arranque Y-Δ: na placa de terminais do motor de 2 bobinagens, 

inverter o início e o fim da bobinagem (p. ex. V1 contra V2 e W1 

contra W2).

8.1.1 Ligar • Ligar a unidade apenas com o dispositivo de fechamento do lado da 

pressão fechada! Só depois de alcançada a velocidade plena é que o 

dispositivo de fechamento pode ser aberto lentamente e ajustado 

para o ponto de funcionamento.

A unidade deve funcionar de modo uniforme e sem vibrações.

O empanque mecânico garante uma vedação sem fugas e não exige 

nenhum ajuste especial. Uma pequena fuga eventualmente existente 

no início deixa de ocorrer depois de terminada a fase de aquecimento 

do empanque.

• Imediatamente após a conclusão de todos os trabalhos, é necessário 

voltar a montar e colocar em funcionamento de forma adequada 

todos os dispositivos de segurança e proteção previstos.

PERIGO! Perigo de morte!

Devido à não montagem de dispositivos de proteção na caixa de 

bornes ou na área do acoplamento, o choque elétrico ou o contacto 

com peças em rotação pode provocar ferimentos potencialmente 

fatais.

• Imediatamente após a conclusão de todos os trabalhos, os disposi-

tivos de proteção desmontados como, por ex., a tampa da caixa de 

bornes ou as coberturas dos acoplamentos, devem ser novamente 

montados.

8.1.2 Desligar • Fechar o dispositivo de fechamento na tubagem de pressão.

INDICAÇÃO:

Se estiver montado um dispositivo de afluxo na tubagem de pressão, 

o dispositivo de fechamento pode ficar aberto desde que exista uma 

contrapressão.

ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!

Perigo de danos devido a manuseamento incorreto. 

• Ao desligar a bomba, o dispositivo de fechamento não pode estar 

fechado no tubo de aspiração.

• Desligar o motor e deixá-lo parar por completo. Garantir uma paragem 

silenciosa.

• Em caso de imobilização prolongada, fechar o dispositivo de fecha-

mento no tubo de aspiração.

• Em caso de períodos de imobilização prolongados e/ou perigo de 

congelação, esvaziar a bomba e protegê-la para que não congele.

• Armazenar a bomba seca e sem pó.

8.1.3 Funcionamento INDICAÇÃO:

A bomba deve funcionar sempre de forma silenciosa e sem trepida-

ções, não devendo ser operada em condições diferentes das mencio-

nadas no catálogo/folha de especificações.

PERIGO! Perigo de morte!

Devido à não montagem de dispositivos de proteção na caixa de 

bornes ou na área do acoplamento, o choque elétrico ou o contacto 

com peças em rotação pode provocar ferimentos potencialmente 

fatais.
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• Imediatamente após a conclusão de todos os trabalhos, os disposi-

tivos de proteção desmontados como, por ex., a tampa da caixa de 

bornes ou as coberturas dos acoplamentos, devem ser novamente 

montados.

PERIGO! Perigo de queimaduras ou de congelação ao tocar na 

bomba!

De acordo com o estado operacional da bomba ou da instalação 

(temperatura do fluido), toda a bomba pode ficar muito quente 

ou muito fria. 

• Manter a distância durante o funcionamento! 

• No caso de temperaturas da água e pressões de sistema altas, 

deixar arrefecer a bomba antes de realizar quaisquer trabalhos.

• Em todos os trabalhos, usar vestuário, luvas e óculos de proteção.

Em função das várias condições de funcionamento e do grau de auto-

matização da instalação, a bomba pode ser ligada e desligada de várias 

formas. Observar o seguinte:

Processo de paragem:

• Evitar o retorno da bomba.

• Não trabalhar demasiado tempo com um caudal muito reduzido.

Processo de arranque:

• Assegurar que a bomba jamais funciona a seco.

• Não trabalhar demasiado tempo com um caudal muito reduzido.

• Para um funcionamento fiável, as bombas de maiores dimensões 

precisam de um caudal mínimo.

• Um funcionamento com o dispositivo de fechamento fechado pode 

provocar um sobreaquecimento na câmara giratória e danos na veda-

ção do veio.

• Garantir uma afluência contínua à bomba com um valor NPSH 

suficientemente alto.

• Evitar que uma contrapressão demasiado fraca provoque uma 

sobrecarga do motor.

INDICAÇÃO:

Para evitar um forte aumento da temperatura no motor e uma solici-

tação exagerada da bomba, do acoplamento, do motor, dos empan-

ques e dos rolamentos, não exceder o máximo de 10 ligações por 

hora.

Funcionamento de bomba dupla:

INDICAÇÃO:

Para garantir a operacionalidade da bomba de reserva, colocar a 

bomba de reserva em funcionamento de 24 em 24 h, pelo menos uma 

vez por semana.
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9 Manutenção

Segurança Os trabalhos de manutenção e reparação devem ser realizados 

apenas por técnicos qualificados!

Recomenda-se que a manutenção e a verificação da bomba sejam 

realizadas pelo serviço de assistência Wilo.

PERIGO! Perigo de morte!

Existe perigo de morte por eletrocussão durante os trabalhos em 

aparelhos elétricos.

• Confiar os trabalhos em aparelhos elétricos apenas a eletricistas 

homologados pela empresa produtora e distribuidora de energia 

local.

• Antes de quaisquer trabalhos em aparelhos elétricos, desligá-los da 

corrente e impedir o reinício automático.

• Mandar reparar os danos no cabo de ligação da bomba apenas por 

eletricistas qualificados e autorizados.

• Nunca introduzir ou inserir objetos nos orifícios da caixa de bornes 

ou do motor!

• Respeitar o manual de instalação e funcionamento da bomba, da 

regulação de nível e dos outros acessórios!

PERIGO! Perigo de morte!

Devido à não montagem de dispositivos de proteção na caixa de 

bornes ou na área do acoplamento, o choque elétrico ou o contacto 

com peças em rotação pode provocar ferimentos potencialmente 

fatais.

• Imediatamente após a conclusão de todos os trabalhos, os disposi-

tivos de proteção desmontados como, por ex., a tampa da caixa de 

bornes ou as coberturas dos acoplamentos, devem ser novamente 

montados.

PERIGO! Perigo de morte!

A bomba propriamente dita e os respetivos componentes podem 

apresentar um peso próprio muito elevado. Existe o perigo de feri-

mentos de corte, contusões ou impactos que podem resultar em 

morte devido à queda de peças.

• Utilizar sempre meios de elevação adequados e fixar os componen-

tes contra queda.

• Nunca permanecer debaixo de cargas suspensas.

• Durante o armazenamento e o transporte, bem como antes de 

todos os trabalhos de instalação e de montagem, garantir que 

a bomba se encontra numa posição segura ou está bem fixa.

PERIGO! Perigo de morte!

As ferramentas utilizadas em trabalhos de manutenção no veio do 

motor podem ser projetadas ao entrarem em contacto com peças 

em rotação, causando ferimentos graves ou mesmo fatais.

• As ferramentas utilizadas nos trabalhos de manutenção têm de ser 

completamente removidas antes do arranque da bomba.

PERIGO! Perigo de queimaduras ou de congelação ao tocar na 

bomba!

De acordo com o estado operacional da bomba ou da instalação 

(temperatura do fluido), toda a bomba pode ficar muito quente 

ou muito fria. 

• Manter a distância durante o funcionamento! 

• No caso de temperaturas da água e pressões de sistema altas, 

deixar arrefecer a bomba antes de realizar quaisquer trabalhos.

• Em todos os trabalhos, usar vestuário, luvas e óculos de proteção.
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INDICAÇÃO:

Em todos os trabalhos de montagem é necessário utilizar o garfo de 

apoio à montagem (Fig. 18, pos. 10) para ajustar o impulsor na posi-

ção correta no corpo da bomba!

9.1 Alimentação de ar • Em intervalos regulares deve ser verificada a alimentação de ar no 

corpo do motor. Em caso de sujidade, deve-se voltar a assegurar a ali-

mentação de ar para que o motor seja suficientemente arrefecido.

9.2 Trabalhos de manutenção PERIGO! Perigo de morte!

Podem ocorrer ferimentos potencialmente fatais em caso de queda 

da bomba ou de alguns dos seus componentes.

• Durante os trabalhos de manutenção, fixar os componentes da 

bomba contra queda.

PERIGO! Perigo de morte!

Existe perigo de morte por eletrocussão durante os trabalhos em 

aparelhos elétricos.

• Confirmar que não existe tensão e tapar ou isolar as peças adjacen-

tes que estejam sob tensão.

9.2.1 Manutenção regular Substituir todos os empanques desmontados em caso de trabalhos de 

manutenção.

9.2.2 Substituir o empanque mecânico Durante o tempo de aquecimento podem ocorrer fugas de goteja-

mento menores. Durante o funcionamento normal da bomba é igual-

mente normal haver uma ligeira fuga de gotas esparsas. Mas de 

tempos em tempos é necessário realizar um controlo visual. No caso 

de uma fuga claramente visível, deve substituir-se o empanque. 

A Wilo oferece um kit de reparação que contém as peças necessárias 

para a substituição.

Substituição Desmontagem:

• Ligar a instalação sem tensão e protegê-la contra uma ligação 

não-autorizada,

• Verificar a isenção de tensão.

• Ligar a área de trabalho à terra e curto-circuitar.

• Fechar os dispositivos de bloqueio situados à frente e atrás da bomba.

• Despressurizar a bomba abrindo a válvula de ventilação 

(Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.31).

PERIGO! Perigo de queimaduras!

Devido às altas temperaturas do fluido, existe perigo de 

queimaduras.

• Se o fluido estiver muito quente, deixar arrefecer antes de 

realizar qualquer trabalho.

INDICAÇÃO

No aperto de ligações roscadas, associado aos trabalhos descritos em 

seguida: Observar o binário de aperto prescrito para o tipo de rosca 

(ver listagem  "Tab. 5: Torques de aperto dos parafusos" na página 81).

• Desligar o motor ou os cabos de ligação à rede, se os cabos forem 

demasiado curtos para a desmontagem.

• Desmontar a proteção de acoplamento (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.32).

Fig. 18: Garfo de apoio à montagem para trabalhos 

de ajuste
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• Soltar os parafusos da unidade de acoplamento 

(Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.5).

• Soltar os parafusos de fixação do motor (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 5) do 

flange do motor e levantar o acionamento da bomba com equipa-

mento de elevação adequado. Algumas bombas BL têm um anel adap-

tador que se solta (Fig. 3, pos. 8).

• Soltar os parafusos de fixação das lanternas (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 4), 

desmontar a unidade de lanternas com acoplamento, veio, empanque 

mecânico e impulsor do corpo da bomba.

• Soltar a porca de fixação do impulsor (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.11), retirar 

a anilha que está por baixo (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.12) e tirar o impulsor 

(Fig. 1/2/3, pos. 1.13) do veio da bomba.

• Desmontar a anilha de compensação (Fig. 4/5, pos. 1.16) e, caso 

necessário, a mola de ajuste (Fig. 4/5, pos. 1.43).

• Retirar o empanque mecânico (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.21) do veio.

• Retirar o acoplamento (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.5) com o veio da bomba 

da lanterna.

• Limpar as superfícies de encaixe do veio minuciosamente. Se o veio 

estiver danificado, deve ser substituído.

• Retirar o contra-anel do empanque mecânico com o casquilho do 

flange da lanterna e o O-ring (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.14) e limpar os 

encaixes da junta.

Montagem:

• Colocar o novo contra-anel do empanque mecânico com casquilho no 

encaixe da junta do flange da lanterna. Como lubrificante pode utili-

zar-se um detergente de loiça comum.

• Montar o novo O-ring na ranhura do encaixe do O-ring da lanterna.

• Controlar as superfícies de acoplamento. Se necessário, limpar e lubri-

ficar ligeiramente com óleo.

• Pré-montar as braçadeiras de acoplamento com anilhas de compen-

sação no veio da bomba e inserir esta unidade pré-montada cuidado-

samente na lanterna.

• Colocar o novo empanque mecânico no veio. Como lubrificante pode 

utilizar-se um detergente de loiça comum (se necessário, colocar 

novamente a mola de ajuste e a anilha de compensação).

• Montar o impulsor com a(s) anilha(s) e a porca. Fixar o diâmetro 

externo do impulsor. Evitar danos no empanque mecânico por 

compressão. 

• Inserir a unidade de lanterna pré-montada cuidadosamente no corpo 

da bomba e enroscar. Fixar as peças rotativas no acoplamento, para 

evitar danos no empanque mecânico. 

• Soltar ligeiramente os parafusos de acoplamento e abrir ligeiramente 

o acoplamento pré-montado.

• Montar o motor com equipamento de elevação adequado e enroscar 

a ligação lanterna-motor (e o anel adaptador em algumas bombas BL). 

• Colocar o garfo de apoio à montagem (Fig. 19, pos. 10) entre a lan-

terna e o acoplamento. O garfo de apoio à montagem deve assentar 

sem folga.

• Primeiro, apertar os parafusos de acoplamento 

(Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.41) ligeiramente, até as braçadeiras 

se encostarem às anilhas de compensação.

•  A seguir, enroscar o acoplamento uniformemente. Aqui, com o garfo 

de apoio à montagem, ajusta-se automaticamente a distância pres-

crita de 5 mm entre a lanterna e o acoplamento. 

• Desmontar o garfo de apoio à montagem.

• Montar a proteção de acoplamento.

• Ligar o motor ou os cabos de ligação à rede.

Fig. 19: Colocar o garfo de apoio à montagem
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9.2.3 Substituir o motor O apoio do motor não requer manutenção. Se o rolamento produzir 

muitos ruídos e vibrações estranhas, isso indica que está gasto. 

Os apoios ou o motor devem ser substituídos. A substituição do 

acionamento deve ser feita apenas pelo serviço de assistência Wilo.

• Desligar o sistema da corrente e protegê-lo contra uma reativação 

não autorizada.

• Verificar a isenção de tensão.

• Ligar a área de trabalho à terra e curto-circuitar.

• Fechar os dispositivos de bloqueio situados à frente e atrás da bomba.

• Despressurizar a bomba abrindo a válvula de ventilação 

(Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.31).

Desmontagem:

PERIGO! Perigo de queimaduras!

Devido às altas temperaturas do fluido, existe perigo de 

queimaduras.

• Se o fluido estiver muito quente, deixar arrefecer antes de 

realizar qualquer trabalho.

INDICAÇÃO:

• No aperto de ligações roscadas, associado aos trabalhos descritos em 

seguida: Observar o binário de aperto prescrito para o tipo de rosca 

(ver listagem  "Tab. 5: Torques de aperto dos parafusos" na página 81).

• Retirar os cabos de ligação do motor.

• Desmontar a proteção de acoplamento (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.32).

• Desmontar o acoplamento (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 1.5).

• Soltar os parafusos de fixação do motor (Fig. 1/2/3/4/5, pos. 5) do 

flange do motor e levantar o motor com o equipamento de elevação 

adequado. As bombas BL têm um anel adaptador que se solta 

(Fig. 3, pos. 8).

• Montar o motor novo com equipamento de elevação adequado e 

enroscar a ligação lanterna-motor (e anel adaptador nas bombas BL).

• Controlar as superfícies de acoplamento e do veio. Se necessário, lim-

par e lubrificar ligeiramente com óleo.

• Pré-montar as braçadeiras de acoplamento com anilhas de 

compensação no veio.

• Colocar o garfo de apoio à montagem (Fig. 19, pos. 10) entre a lan-

terna e o acoplamento. O garfo de apoio à montagem deve assentar 

sem folga.

• Primeiro, apertar os parafusos de acoplamento ligeiramente, até as 

braçadeiras se encostarem às anilhas de compensação. 

• A seguir, enroscar o acoplamento uniformemente. Aqui, com o garfo 

de apoio à montagem, ajusta-se automaticamente a distância pres-

crita de 5 mm entre a lanterna e o acoplamento.

• Desmontar o garfo de apoio à montagem.

• Montar a proteção de acoplamento.

• Ligar o cabo do motor.
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Torques de aperto dos parafusos

Ligação aparafusada Torque de aperto

Nm ± 10 % 

Indicações de 

montagem

Local Tamanho/classe de resistência

Impulsor — Veio M10

A2-70

30

M12 60

M16 100

M20 100

Lubrificar rosca com 
Molykote® P37 ou 
equivalente

M14 70

M18 145

M24 350

Corpo da bomba 
— 
Lanterna

M16

8.8

100
Apertar uniforme-
mente em cruzM20 170

Lanterna — Motor M8 25

M10 35

M12 70

M16 100

M20 170

Acoplamento M6

10.9

12

Apertar os parafusos 
homogeneamente, 
manter as fendas 
iguais de ambos os 
lados

M8 30

M10 60

M12 100

M14 170

M16 230

Tab. 5: Torques de aperto dos parafusos
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10 Avarias, causas e soluções
A eliminação de avarias apenas pode ser efetuada por técnicos 

qualificados! Respeitar as indicações de segurança no capítulo 9 

"Manutenção" na página 77 .

• Se não for possível eliminar a anomalia, entre em contacto com 

o técnico especializado ou ao serviço de assistência ou represen-

tação mais próxima.

11 Peças de substituição

A encomenda de peças de substituição é efetuada através de técnicos 

especializados e/ou do serviço de assistência Wilo.

Para evitar questões e encomendas erradas, em cada encomenda 

devem ser indicados todos os dados da placa de identificação da 

bomba e do motor.

ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!

Só é possível garantir um funcionamento perfeito da bomba se 

forem utilizadas peças de substituição originais.

• Utilizar exclusivamente peças de substituição da Wilo.

Avaria Causa Solução

A bomba não funciona 
ou para

Bomba bloqueada Ligar o motor sem tensão, eliminar a causa do bloqueio; 
se o motor bloquear: reparar/substituir o motor/conjunto 
de encaixe

Terminal de cabo solto Verificar todas as junções de cabos

Fusíveis avariados Verificar os fusíveis, substituir os fusíveis avariados

Motor danificado O motor deve ser verificado pelo serviço de assistência Wilo 
ou por técnicos especializados. Se necessário reparar

O disjuntor disparou Estrangular a bomba para o caudal nominal no lado da 
pressão

Disjuntor ajustado 
incorretamente

Ajustar o disjuntor para a corrente nominal correta 
(ver placa de identificação)

O disjuntor é influenciado pela 
alta temperatura ambiente

Deslocar o disjuntor ou protegê-lo isolando-o do calor

A unidade de disparo da 
resistência ativou-se

Verificar o motor e a cobertura de ventilação em relação 
a sujidade e, se necessário, limpar. Verificar a temperatura 
ambiente e, se necessário, ajustar a ≤ 40 °C com uma 
ventilação forçada

A bomba funciona 
com baixa potência

Sentido de rotação errado Verificar o sentido de rotação. Se necessário, alterar

Válvula de fecho do lado da 
pressão fechada

Abrir a válvula de fecho lentamente

Velocidade muito baixa Eliminar a ligação em ponte dos terminais incorreta 
(Y em vez de ∆)

Ar no tubo de aspiração Eliminar as fugas nas flanges, purgar o ar da bomba, substituir 
o empanque mecânico no caso de fuga visível

A bomba produz 
ruídos

Cavitação devido a pressão 
inicial insuficiente

Aumentar a pressão inicial, respeitar a pressão mínima na 
conduta de aspiração, verificar a válvula de cunha e o filtro no 
lado da sucção e, se necessário, limpar

O apoio do motor está 
danificado

A bomba deve ser verificada pelo serviço de assistência da 
Wilo ou por técnicos especializados e, se necessário, reparada

O impulsor desgasta-se Verificar as superfícies planas e centragens entre a lanterna e 
o motor, assim como entre a lanterna e o corpo da bomba e, 
se necessário, limpar.
Controlar as superfícies de acoplamento e do veio. 
Se necessário, limpar e lubrificar ligeiramente com óleo.

Tab. 6: Avarias, causas, soluções
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• A tabela seguinte destina-se à identificação dos diversos 

componentes. 

Dados necessários nas encomendas de peças de substituição:

• Números das peças de substituição 

• Designações das peças de substituição

• Todos os dados da placa de identificação da bomba e do motor

INDICAÇÃO

Em todos os trabalhos de montagem, é necessário utilizar o garfo de 

apoio à montagem para ajustar o impulsor na posição correta no corpo 

da bomba!

Tabela de peças de substituição Atribuição dos módulos, consultar a Fig. 1/2/3/4/5 

(N.º/peças dependem do tipo de bomba no design A/B).

N.º Peça Detalhes N.º Peça Detalhes

1 Conjunto de substitui-
ção (completo)

1.4 Acoplamento/veio (kit) 
com:

1.1 Impulsor (kit) com: 1.11 Porca

1.11 Porca 1.12 Anilha de fixação

1.12 Anilha de fixação 1.14 O-ring

1.13 Impulsor 1.41 Acoplamento/veio compl.

1.14 O-ring 1.42 Anel de retenção

1.15 Anilha de compensação 1.43 Mola de ajuste

1.16 Anilha de compensação 1.5 Acoplamento 
(completo)

1.2 Empanque mecânico 
(kit) com:

2 Motor

1.11 Porca 3 Corpo da bomba (kit) 
com:1.12 Anilha de fixação 1.14 O-ring

1.14 O-ring 3.1 Corpo da bomba
(IL, DL, BL)

1.15 Anilha de compensação 3.2 Tampa para ligações de 
medição de pressão

1.21 Vedação deslizante 3.3 Válvula de alternância 
≤ DN 80 (apenas 
bombas DL)

1.3 Lanterna (kit) com: 3.4 Válvula de alternância 
≥ DN 100 (apenas 
bombas DL)

1.11 Porca 4 Parafusos de fixação 
para a lanterna/corpo 
da bomba

1.12 Anilha de fixação 5 Parafusos de fixação 
para o motor/lanterna

1.14 O-ring 6 Porca para fixação 
do motor/lanterna

1.15 Anilha de compensação 7 Anilha para fixação 
do motor/lanterna

1.31 Válvula de ventilação 8 Anel adaptador 
(apenas bombas BL)

1.32 Proteção de acoplamento 9 Bases de apoio de 
bomba para dimensões 
de motor ≤ 4 kW 
(apenas bombas BL)

1.33 Lanterna 10 Garfo de apoio à 
montagem (Fig. 19)

                Tab. 7: Tabela de peças de substituição
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12 Remoção

Com a remoção e a reciclagem adequadas deste produto, evitam-se 

danos ambientais e a colocação em perigo da saúde.

A remoção correta exige a descarga e limpeza.

Os lubrificantes devem ser recolhidos. Os componentes da bomba 

devem ser separados por materiais (metal, plástico, componentes 

eletrónicos).

1. Para a remoção do produto, bem como de peças do mesmo, deve 

recorrer-se a empresas de eliminação públicas ou privadas.

2. Podem obter-se mais informações sobre a remoção adequada 

junto da administração municipal, dos serviços de eliminação de 

resíduos ou da entidade onde o produto foi adquirido.

INDICAÇÃO:

O produto ou os seus componentes não devem ser colocados no 

lixo doméstico! 

Poderá encontrar mais informações acerca da reciclagem em 

www.wilo-recycling.com

Reserva-se o direito de proceder a alterações técnicas!
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(BG) - български език (CS) - Čeština
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ EO ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

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

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

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli (GA) - Gaeilge
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

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

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

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

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

un saskaņotajiem Eiropas standartiem, kas minēti iepriekšējā lappusē.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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:

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

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

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:

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:

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 :



(MT) - Malti (NL) - Nederlands
DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

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

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

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

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

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

ve önceki sayfada belirtilen uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına.
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Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/KE ; 
Prodotti relatati mal-enerġija 2009/125/KE

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

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 SEbu belgede belirtilen ürünlerin aşağıdaki Avrupa yönetmeliklerine 
ve ulusal kanunlara uygun olduğunu beyan etmektedir:

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

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

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:

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:

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

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

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:

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

Makine Yönetmeliği  2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 
2014/30/AT ; Eko Tasarım Yönetmeliği 2009/125/AT

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
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