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Asennus- ja käyttöohje1 Yleistä

Tietoja tästä käyttöohjeesta Alkuperäisen käyttöohjeen kieli on saksa. Kaikki muunkieliset käyttö-

ohjeet ovat käännöksiä alkuperäisestä käyttöohjeesta.

Asennus- ja käyttöohje kuuluu laitteen toimitukseen. Ohjetta on aina 

säilytettävä laitteen välittömässä läheisyydessä. Ohjeiden huolellinen 

noudattaminen on edellytys laitteen määräystenmukaiselle käytölle 

ja oikealle käyttötavalle.

Asennus- ja käyttöohje vastaa tuotteen rakennetta ja sen perusteena 

olevia, painohetkellä voimassa olleita turvallisuusteknisiä määräyksiä 

ja normeja.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus:

Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta kuuluu tähän käyttöoh-

jeeseen.

Tämä vakuutus lakkaa olemasta voimasta, mikäli siinä mainittuihin 

rakenteisiin tehdään teknisiä muutoksia sopimatta asiasta valmista-

jan kanssa tai mikäli käyttöohjeessa esitettyjä tuotteen/henkilöstön 

turvallisuutta koskevia tietoja ei noudateta.

2 Turvallisuus Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä ohjeita, joita on noudatettava asen-

nuksessa, käytössä ja huollossa. Sen takia asentajan sekä vastaavan 

ammattihenkilökunnan/ylläpitäjän on ehdottomasti luettava tämä 

käyttöohje ennen asennusta ja käyttöönottoa.

Tässä pääkohdassa esitettyjen yleisten turvallisuusohjeiden lisäksi on 

noudatettava myös seuraavissa pääkohdissa varoitussymboleilla 

merkittyjä erityisiä turvallisuusohjeita.

2.1 Ohjeiden tunnusmerkintä 

käyttöohjeessa

Symbolit Yleinen varoitussymboli

Sähköjännitteen varoitussymboli

HUOMAUTUS

Huomiosanat VAARA!

Äkillinen vaaratilanne.

Varoituksen huomiotta jättäminen aiheuttaa kuoleman tai vakavan 

loukkaantumisen.

VAROITUS!

Käyttäjä saattaa loukkaantua (vakavasti). Varoitus-sana tarkoit-

taa, että seurauksena on todennäköisesti (vakavia) henkilövahin-

koja, jos varoitusta ei noudateta.

HUOMIO!

On vaara, että tuote/laitteisto vaurioituu. Huomio-sana viittaa 

laitteen mahdollisiin vaurioihin, jotka aiheutuvat ohjeen huomiotta 

jättämisestä.

HUOMAUTUS:

Laitteen käsittelyyn liittyvä hyödyllinen ohje. Myös mahdollisesti 

esiintyvistä ongelmista mainitaan.
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Suoraan tuotteeseen kiinnitetyt huomautukset, kuten

• pyörimissuunnan nuoli

• tyyppikilpi

• varoitustarrat

täytyy ehdottomasti noudattaa ja pitää ne täysin luettavassa 

kunnossa.

2.2 Henkilökunnan pätevyys Asennus-, käyttö- ja huoltohenkilöstöllä täytyy olla näiden töiden 

edellyttämä pätevyys. Ylläpitäjän täytyy varmistaa henkilöstön vastuu-

alue, työtehtävät ja valvontakysymykset. Jos henkilöstöllä ei ole tarvit-

tavia tietoja, heille on annettava koulutus ja opastus. Tarpeen vaatiessa 

ne voi antaa tuotteen valmistaja ylläpitäjän toimeksiannosta.

2.3 Turvallisuusohjeiden noudattamatta 

jättämisestä aiheutuvat vaarat

Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa 

vaaratilanteita ihmisille, ympäristölle ja tuotteelle/järjestelmälle. Tur-

vallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa kaikkien vahin-

gonkorvausvaateiden raukeamiseen.

Ohjeiden huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa esimerkiksi seuraa-

via vaaratilanteita:

• henkilöiden joutuminen vaaraan sähkön, mekaanisten toimintojen tai 

bakteerien vaikutuksen vuoksi

• ympäristön vaarantuminen vaarallisten aineiden vuotojen johdosta

• omaisuusvahinkoja

• tuotteen tai laitteiston tärkeät toiminnot eivät toimi

• ohjeenmukaisten huolto- ja korjausmenetelmien epäonnistuminen.

2.4 Työskentely turvallisuus 

huomioonottaen

Tässä käyttöohjeessa mainittuja turvallisuusohjeita, voimassaolevia 

maankohtaisia tapaturmantorjuntamääräyksiä sekä mahdollisia ylläpitä-

jän yrityksen sisäisiä työ-, käyttö- ja turvallisuusohjeita on noudatettava.

2.5 Turvallisuusohjeet laitteiston 

ylläpitäjälle

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan-

lukien) käytettäväksi, joiden fyysisissä, aistihavaintoja koskevissa ta 

henkisissä kyvyissä on rajoitteita tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai 

tietämystä, paitsi siinä tapauksessa, että heidän turvallisuudestaan 

vastuussa oleva henkilö valvoo heitä tai he ovat saaneet häneltä 

ohjeet siitä, miten laitetta pitää käyttää. 

On valvottava, että lapset eivät pääse leikkimään laitteella.

• Jos kuumat tai kylmät tuotteen/järjestelmän osat aiheuttavat vaara-
tilanteita, ne on rakennepuoleisesti suojattava kosketusta vastaan.

• Kosketussuojaa liikkuvia osia (esim. kytkin) varten ei saa poistaa käy-
tössä olevasta tuotteesta. 

• Vaarallisten pumpattavien aineiden (esim. räjähdysalttiit, myrkylliset, 
kuumat) vuodot (esim. akselitiivisteessä) täytyy johtaa pois siten, että 
ihmiset tai ympäristö eivät vaarannu. Maakohtaisia lakimääräyksiä on 
noudatettava. 

• Sähköenergian aiheuttamat vaaratilanteet on estettävä. Paikallisia tai 
yleisiä määräyksiä sekä paikallisten energianhuoltoyhtiöiden määrä-
yksiä on noudatettava

• Pumppuyksikön ympärillä oleva alue on pidettävä puhtaana, jotta 
tulipalon tai räjähdyksen todennäköisyys epäpuhtauksien joutuessa 
kosketuksiin aggregaatin kuumien pintojen kanssa vältetään.

• Tässä käyttöoppaassa olevat ohjeet koskevat varustuksen vakio-
suunnitelmaa. Kaikkia yksityiskohtia tai monia eri poikkeuksia ei käsi-
tellä sen tarkemmin. Lisätietoa on saatavissa valmistajalta.

• Mikäli varustukseen kuuluvien osien toiminnassa tai säädössä on epä-
selvyyttä, ota välittömästi yhteyttä valmistajaan.

Leikkautumisvaarat Älä vie sormia, käsiä, käsivartta jne. imu- tai poistoaukkoihin tai mui-
hin aukkoihin (esimerkiksi ilmaustulpan reikään). Välttääksesi lian ja 
roskien pääsyn laitteeseen, jätä suojukset tai pakkaus paikalleen, 
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kunnes ne on asennusta varten poistettava. Jos pakkaus tai suojukset 
poistetaan imu- tai poistoaukoista tarkastusta varten, on ne jälleen 
asetettava sen jälkeen paikoilleen, jotta pumppu on suojattuna ja tur-
vallisuus on taattu.

Lämmön aiheuttamat vaarat Käyttökoneiston useimmat pinnat voivat käytön aikana tulla kuu-

miksi. Pumpun boksitiivisteen ja laakerikannattimen alueet voivat 

kuumeta toimintahäiriössä tai säädön ollessa väärin. Kyseiset pinnat 

pysyvät kuumina myös sen jälkeen, kun yksikkö on kytketty pois 

päältä. Näihin pintoihin saa koskea vain varovaisuutta noudattaen. 

Tarvittaessa on käytettävä suojakäsineitä, jos näihin pintoihin joudu-

taan koskemaan niiden ollessa kuumia.

Jos tiiviste sulkeutuu liian tiiviisti, voi boksitiivisteestä vuotava vesi 

olla niin kuumaa, että vaarana on palohaavojen saaminen. On tärkeää 

varmistaa, ettei poistovesi ihokosketukseen joutuessaan ole liian 

kuumaa.

Rakenneosat, jotka altistuvat lämpötilan vaihtelulle ja joiden kosket-

taminen siten voi olla vaarallista, on suojattava sopivilla laitteilla.

Vaatekappaleiden tms. 

tarttumisvaara

Löysiä tai rispaantuneita vaatekappaleita tai koruja, jotka voivat 

takertua laitteeseen, ei saa käyttää laitetta käsiteltäessä. Satunnai-

selta kosketukselta liikkuviin osiin suojaavat laitteet (esim. kytkin-

suojus) saa poistaa vain laitteen ollessa pysäytettynä. Pumppua ei saa 

koskaan ottaa käyttöön ilman näitä suojalaitteita.

Melun aiheuttamat vaarat Jos pumpun melutaso ylittää 80 dB(A), on terveyden suojelua ja tur-

vallisuutta koskevia määräyksiä noudatettava, jotta laitteiston käyt-

töhenkilöstö ei altistu liialliselle melulle. Moottorin tyyppikilvessä 

olevat äänenpainetiedot on otettava huomioon. Pumpun äänenpai-

nearvo on yleensä suunnilleen moottorin arvossa +2 dB(A).

Vuodot Pumpusta johtuvien vaarallisten (räjähtävien, myrkyllisten, kuumien) 

aineiden vuodot on estettävä ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi 

ja ottaen huomioon paikalliset normit ja määräykset.

Pumppua ei saa koskaan käyttää ilman nestettä. Muutoin tästä aiheu-

tuva akselitiivisteen rikkoutuminen voi aiheuttaa vuotoja ja vaarati-

lanteen ihmisille ja ympäristölle.

2.6 Asennus- ja huoltotöitä koskevat 

turvallisuusohjeet

Ylläpitäjän on huolehdittava siitä, että kaikki asennus- ja huoltotyöt 

suorittaa valtuutettu ja pätevä ammattihenkilöstö, joka on etukäteen 

hankkinut tarvittavat tiedot perehtymällä käyttöohjeeseen.

Tuotetta/laitteistoa koskevat työt saa suorittaa töitä vain niiden 

ollessa pysäytettynä. Tuote/laitteisto on ehdottomasti pysäytettävä 

sillä tavalla, kuin asennus- ja käyttöohjeessa on kerrottu.

Välittömästi töiden lopettamisen jälkeen kaikki turvallisuus- ja suoja-

laitteet on kiinnitettävä takaisin paikoilleen ja kytkettävä toimintaan.

Vaarallisia nesteitä pumppaavat pumput on puhdistettava huolella.

2.7 Omavaltaiset muutokset ja 

varaosien valmistaminen

Varaosien omavaltainen muuntelu tai valmistaminen vaarantaa tuot-

teen/henkilökunnan turvallisuuden ja mitätöi valmistajan turvallisuu-

desta antamat vakuutukset. 

Muutoksia tuotteeseen saa tehdä ainoastaan valmistajan erityisellä 

luvalla. Alkuperäiset varaosat ja valmistajan hyväksymät tarvikkeet 

edistävät turvallisuutta. Muiden osien käyttö mitätöi vastuun tälläis-

ten osien käytöstä aiheutuvista seurauksista. 

2.8 Luvattomat käyttötavat Toimitetun tuotteen käyttövarmuus on taattu vain määräystenmu-

kaisessa käytössä käyttöohjeen kappaleen 4 mukaisesti. Luettelossa 

tai tietolomakkeella ilmoitettuja raja-arvoja ei saa missään tapauk-

sessa ylittää tai alittaa.
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3 Kuljetus ja välivarastointi

3.1 Lähetys Pumppu toimitetaan tehtaalta kuljetuslavaan kiinnitettynä ja pölyä ja 

kosteutta vastaan suojattuna.

Kuljetustarkastus Kun pumppu on saapunut, on heti tarkastettava, onko siinä kuljetus-

vaurioita. Jos kuljetusvaurioita todetaan, on vastaavien määräaikojen 

puitteissa ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin huolitsijan suhteen.

Säilytys Asennukseen saakka pumppua täytyy säilyttää paikassa, jossa se 

pysyy kuivana eikä jäädy ja on suojattu mekaanisilta vaurioilta.

HUOMAUTUS:

Epäasianmukainen varastointi voi johtaa varusteiden vahingoittumi-

seen. Nämä vahingot eivät kuulu takuun ja vastuun piiriin.

Lyhytaikainen säilytys (alle kolme kuukautta): 

Jos pumppu joudutaan ennen asennusta varastoimaan lyhyeksi aikaa, 

sijoita se kuivaan, puhtaaseen ja hyvin ilmastoituun paikkaan, missä 

se ei altistu tärinälle, kosteudelle eikä suurille lämpötilaeroille. Suojaa 

laakerit ja kytkimet hiekalta, soralta ja muulta lialta ja roskilta. Estääk-

sesi ruostumisen ja laakerien kiinnisyöpymisen voitele yksikkö ja 

käännä roottoria käsin useamman kierroksen verran vähintään kerran 

viikossa.

Pitkäaikainen säilytys (yli kolme kuukautta): 

Jos pumppua aiotaan pitää varastossa pidemmän aikaa, on ryhdyttävä 

lisäksi muihinkin varotoimenpiteisiin. Kaikki pyörivät osat täytyy suo-

jata ruosteelta sopivalla suoja-aineella. Jos pumppu joudutaan varas-

toimaan yli vuoden ajaksi, kysy neuvoa valmistajalta.

HUOMIO! Väärä pakkaus aiheuttaa vaurioitumisvaaran!

Jos pumppua kuljetetaan myöhemmin uudestaan, se on pakattava 

huolellisesti kuljetusta varten. 

• Käytä alkuperäistä pakkausta tai samanlaista pakkausta. 

3.2 Kuljetus asennusta/purkamista 

varten

Yleiset turvallisuusohjeet VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara!

Epäasianmukainen kuljetus voi johtaa henkilövahinkoihin (esim. 

puristumiseen).

• Anna yksikön nostaminen ja siirtäminen ainoastaan ammattilaisten 

tehtäväksi.

• Älä koskaan kiinnitä koukkuja tai silmukoita akseleihin nostaessasi 

yksikköä.

• Älä koskaan nosta pumppua laakerikannattimen korvakkeesta.

• Työskentele asianmukaisella nostotekniikalla nostaessasi käsin 

rakenneosia.

• Älä koskaan oleskele riippuvien kuormien alla.

• Voimassa olevia tapaturmientorjuntamääräyksiä on noudatettava.

• Kaikissa töissä on käytettävä suojavaatetusta, suojakäsineitä ja 

suojalaseja.

Säiliöt, laatikot, kuormalavat sekä puiset kehikot voidaan purkaa 

kuormasta koon ja rakenteen mukaan haarukkatrukilla tai nostoliinoja 

käyttämällä.
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Kuljetusköysien kiinnitys HUOMIO! Vaarana pumpun vaurioituminen!

Oikean linjauksen takaamiseksi koko laitteisto on esiasennettu. 

Laitteiston pudotessa tai joutuessa epäasianmukaisesti käsitellyksi, 

vaarana on väärä linjaus tai tehon väheneminen.

• Nostolaitteen kantokyvyn on oltava riittävä pumpun painoon. 

Pumpun paino löytyy luettelosta tai pumpun tietolehdestä.

• Välttääksesi vääntymät, nosta pumppu oikealla tavalla (kuva 1) tai 

(kuva 2). Pumpussa tai moottorissa olevia ripustussilmukoita ei saa 

käyttää koko yksikön nostamiseen. Ne on tarkoitettu yksittäisten 

osien siirtämiseen asennuksessa tai purkamisessa.

• Poista pumppuun kiinnitetyt asiapaperit vasta asennuksen yhtey-

dessä. Poista pumpun laippoihin kiinnitetyt sulkulaitteet vasta 

asennuksessa, jotta pumppuun ei pääse minkäänlaista likaa.

Kuljetus VAARA! Hengenvaara!

Itse pumpun tai pumpun osien omapaino saattaa olla erittäin suuri. 

Putoavat osat voivat aiheuttaa viiltohaavoja, ruhjeita, puristumis-

vammoja tai iskuja, jotka voivat jopa johtaa kuolemaan.

• Käytä aina sopivia nostovälineitä ja varmista, etteivät osat voi 

pudota.

• Älä koskaan oleskele riippuvien kuormien alla.

• Turva-alue on merkittävä niin, että kuorman tai jonkin sen osan 

luiskahtaessa tai nostolaitteen murtuessa tai irrotessa, siitä ei ole 

kenellekään vaaraa.

• Kuormat eivät saa koskaan olla ilmassa pidempään kuin mitä on 

tarpeen.

Nopeuttaminen ja jarruttaminen on nostotoimenpiteen aikana 
tehtävä niin, ettei siitä aiheudu kenelläkään vaaraa.

VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara!

Epäasianmukainen kuljetus voi johtaa henkilövahinkoihin.

• Koneiden tai osien nostamiseen silmukoiden avulla saa käyttää 

vain koukkuja tai sakkeleita, jotka vastaavat paikallisia turvalli-

suusmääräyksiä. Kannatinketjuja tai -köysiä ei saa koskaan viedä 

ilman suojaa silmukoiden yli tai läpi tai terävien reunojen ylitse.

• Varmista nostossa, että köyden kuormitusraja on vähentynyt kul-

mittaisesti vedettäessä.

• Köyden turvallisuus ja tehokkuus on parhaiten taattu, kun kaikki 

kuormaa kannattavat elementit kuormittuvat mahdollisimman 

pystysuoraan.

• Käytä tarvittaessa nostopuomia, johon kiinnitysköysi voidaan kiin-

nittää pystysuoraan.

• Jos käytetään taljaa tai vastaavanlaista nostolaitetta, on kuorma 

varmasti nostettava pystysuoraan. Nostetun kuorman heiluminen 

Kuva 1: Pumpun kuljetus

Kuva 2: Koko yksikön kuljetus



suomi

10 WILO SE 07/2013

on estettävä. Tämä voidaan estää esimerkiksi käyttämällä toista 

taljaa, jolloin suhteellisen vetokulman pystysuoraan nähden on 

kummassakin tapauksessa oltava vähemmän kuin 30°.

3.3 Korroosiosuojauksen poistaminen/

uusiminen (vain NL-pumput)

Pumpun sisäosat on suojattu korroosiosuojakerroksella. Se on ennen 

käyttöönottoa poistettava. Täytä ja tyhjennä pumppu useita kertoja 

sopivalla nesteellä (esim. petrolipohjaisella liuotinaineella tai emäksi-

sellä puhdistusaineella) ja tarvittaessa huuhtele vedellä.

VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara!

Liuotin- ja puhdistusaineiden epäasianmukainen käsittely voi joh-

taa henkilö- ja ympäristövahinkoihin.

• Noudata kaikkia varotoimenpiteitä, jotta vältät tästä käsittelystä 

ihmisille ja ympäristölle aiheutuvat riskit.

• Pumppu täytyy välittömästi tämän toimenpiteen jälkeen asentaa ja 

ottaa käyttöön.

Jos pumppu on varastoituna yli 6 kuukautta, on pumpun sisäosien 

suojana oleva korroosiosuojakerros säännöllisesti uusittava. Kysy val-

mistajalta neuvoa sopivien tuotteiden valinnasta.

4 Määräystenmukainen käyttö

Määritelmä Mallisarjan Wilo-CronoNorm-NL/NLG kuivamoottoripumput on tar-

koitettu käytettäväksi kiertopumppuina kiinteistötekniikassa.Pump-

puja tulee käyttää vain sallittujen aineiden pumppaukseen luvun 5.2 

"Tekniset tiedot" sivulla 11 mukaisesti.

Käyttöalueet Wilo-CronoNorm NL/NLG -pumppuja saa käyttää seuraaviin tarkoi-

tuksiin:

• lämminvesi-lämmitysjärjestelmät

• jäähdytys- ja kylmävesipiirit

• käyttövesijärjestelmät (erikoismalli)

• teolliset kiertojärjestelmät

• lämmönsiirtopiirit

Esteet Tyypillisiä asennuspaikkoja ovat rakennuksen sisällä olevat tekniset 

tilat, joissa on muitakin taloteknisiä asennuksia. Laitetta ei ole tarkoi-

tettu asennettavaksi suoraan tiloihin, joiden käyttötarkoitus on jokin 

muu (asuin- ja työtilat). 

Tämän mallisarjan sijoitus ulos on mahdollista vain asianmukaisena 

erikoismallina (moottorissa seisontalämmitys).

HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Kielletyt aineet pumpattavassa aineessa voivat rikkoa pumpun. 

Hankaavat kiintoaineet (esim. hiekka) lisäävät pumpun kulumista. 

Ilman EX-hyväksyntää olevat pumput eivät sovellu käytettäväksi 

räjähdysvaarallisilla alueilla.

• Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös tämän käyttöohjeen 

noudattaminen.

• Kaikki muu käyttö on määräystenvastaista käyttöä.
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5 Tuotetiedot

5.1 Tyyppiavain Tyypin Wilo-CronoNorm-NL pumpun tyyppiavain koostuu seuraa-

vista osista:

Tyypin Wilo-CronoNorm-NLG pumpun tyyppiavain koostuu seuraa-

vista osista:

5.2 Tekniset tiedot

Varaosatilausten yhteydessä on ilmoitettava kaikki pumpun tyyppi-

kilven tiedot.

Esimerkki: NL 40/200B-11/2

NL Mallisarjan nimitys: Normipumppu

40 Paineyhde nimelliskoko DN

200 Juoksupyörän nimellishalkaisija [mm]

B Hydraulinen rakenne

11 Moottorin nimellisteho P2 [kW]

2 Napaluku

Esimerkki: 200/315 -75/4

200/315 -75/4 Mallisarjan nimitys: Normipumppu

200 Paineyhde nimelliskoko DN

315 Juoksupyörän nimellishalkaisija [mm]

75 Moottorin nimellisteho P2 [kW]

4 Napaluku

Ominaisuus Arvo Huomautuksia

Nimelliskierrosluku 2900, 1450, 960 min-1

Nimelliskoot DN NL32 - 150
NLG: 150 - 300

Sallittu pumpattavan aineen lämpötila min./
maks.

NL-20 °C ... +120 °C
NLG: -20 °C ... +120 °C

Liukurengastiivisteellinen 
malli

Sallittu pumpattavan aineen lämpötila min./
maks.

NL-20 °C ... +105 °C
NLG: -20 °C ... +105 °C

Boksitiivisteellinen malli

Ympäristölämpötila, maks. + 40 °C

Suurin sallittu käyttöpaine 16 bar

Eristysluokka F

Suojaluokka IP 55

Laipat NLPN 16 (DIN EN 1092-2)
NLG: PN 16 (ISO 7005-2)

Sallitut pumpattavat aineet • Lämmitysvesi VDI 2035 mukaan
• Jäähdytysvesi / kylmä vesi
• Vesi-glykoli-seos, enint. 40 til.- % 

saakka.
• Lämmönsiirtoöljy

• Muut aineet (kyselyn perusteella)

• Vakiomalli
• Vakiomalli
• Vakiomalli

• Erikoismalli tai lisävarustus 
lisähintaan

• Erikoismalli tai lisävarustus 
lisähintaan

Sähköliitäntä 3~400 V, 50 Hz Vakiomalli

Erikoisjännitteet/-taajuudet Pumppuja, joiden moottoreissa on eri 
jännite tai eri taajuus, on saatavissa 
kyselyn perusteella.

Erikoismalli tai lisävarustus 
lisähintaan

Moottorinsuoja PTC-anturit

Taulukko 1: Tekniset tiedot
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Pumpattavat aineet Jos käytetään vesiglykoliseoksia, joissa glykolin osuus on korkeintaan 

40 til.- % (tai viskositeetiltaan muunlaisia pumpattavia aineita kuin 

puhdas vesi), on pumpun pumppaustiedot korjattava vastaavasti 

(prosentuaalisen sekoitussuhteen ja pumpattavan aineen lämpötilan 

mukaan). Lisäksi moottorin tehoa on tarvittaessa mukautettava.

• Käytä vain seoksia, joissa on korroosiosuoja-inhibiittejä. Ota vastaa-

vat valmistajan antamat tiedot huomioon!

• Pumpattavassa aineessa ei saa olla sakkaa.

• Muiden aineiden käyttö edellyttää Wilon hyväksyntää.

• Seokset, joiden glykolipitoisuus on > 10 % vaikuttavat Δp-v-omi-

naiskäyrään ja virtauslaskelmaan.

HUOMAUTUS:

Pumpattavan aineen käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita on ehdot-

tomasti noudatettava!

5.3 Toimituksen sisältö Pumppu voidaan toimittaa

• kokonaisena yksikkönä, johon kuuluu pumppu, sähkömoottori, poh-

jalaatta, kytkin ja kytkinsuojus (mutta myös ilman moottoria)

tai

• pumppu laakerinkannattimen kanssa ilman pohjalaattaa 

Toimituksen sisältö:

• Pumppu NL/NLG

• Asennus- ja käyttöohje

5.4 Lisävarusteet Kaikki lisävarusteet on tilattava erikseen:

Yksityiskohtainen lista, katso tuoteluetteloa.

6 Kuvaus ja käyttö

6.1 Tuotteen kuvaus NL/NLG-pumppu on yksivaiheinen, takaa ulosvedettävä spiraalipe-

sällinen keskipakopumppu, joka on tiivistetty liukurengastiivisteellä 

tai boksitiivisteellä.

Liukurengastiiviste on huoltovapaa. 

Wilo-säätölaitteeseen (esim. VR-HVAC, CC-HVAC) liitettynä pump-

pujen tehoa voidaan säätää portaattomasti. Tämä mahdollistaa 

pumpputehon optimaalisen sovituksen järjestelmän tarpeeseen ja 

pumpun taloudellisen käytön.

Pumppujen päätehtävänä on puhtaiden nesteiden kuten veden 

pumppaus lämmitys-, ilmastointi- tai kastelujärjestelmissä.

6.2 Rakenne Rakennetyyppi:

Prosessirakenteinen yksivaiheinen spiraalipesäpumppu vaakasuoraan 

asennettuna.

NL: Tehot ja mitat EN 733 mukaisesti 

NLG: Laajennusmallisarja, jota EN 733 ei kata 

Pumppu koostuu radiaalisti jaetusta spiraalipesästä (NLG lisäksi 

varustettuna vaihdettavilla kiinteillä vastarenkailla) ja valetuista 

pumpunjaloista. Juoksupyörä on suljettu säteisjuoksupyörä. Pumpun 

akseli on laakeroitu rasvavoideltuihin säteiskuulalaakereihin. Pumpun 

tiivistys tapahtuu EN 12756 mukaisella liukurengastiivisteellä tai 

boksitiivisteellä.
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6.3 Normipumppujen odotettu melutaso Normipumppujen odotettu melutaso

Taulukko 2: Normipumppujen odotettu melutaso

1) Suorakulmaisen särmiön muotoisen mittauspinnan äänenpainetasojen paikkakeskiarvo 
1 m etäisyydellä moottorin ulkopinnasta

Moottorin teho 

 PN [kW]

Mittauspintojen melutaso  

Lp, A  [dB(A)] 1)

Kolmivaihemoottorillinen pumppu, 

ilman kierrosluvun säätöä

2900 min-1 1450 min-1

≤ 0,55 52 58

0,75 60 51

1,1 60 53

1,5 67 55

2,2 67 59

3,0 67 59

4,0 67 59

5,5 71 63

7,5 71 63

11 74 65

15 74 65

18,5 74 71

22 76 71

30 79 72

37 79 73

45 79 73

55 79 74

75 80 72

90 81 70

110 81 72

132 - 72

160 - 72

200 - 73

250 - 74

315 - 74
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6.4 Pumppulaippojen sallitut voimat ja 

momentit

Mallisarja Wilo-CronoNorm-NL Mallisarja Wilo-CronoNorm-NL (katso kuva 3 ja taulukko 3)

Arvot standardin ISO/DIN 5199 - luokan II (1997) - liitteen B, ryhmän 

2 mukaisesti

• asennettaessa valurunkoon ilman betonivalua ja enintään 110 °C 

syöttölämpötilaan tai 

• asennettaessa valurunkoon betonivalulla ja enintään 120 °C syöttö-

lämpötilaan.

Taulukko 3: Pumppulaippojen sallitut voimat ja momentit - mallisarja Wilo-CronoNorm-NL

Kuva 3: Pumppulaippojen sallitut voimat ja 

momentit - mallisarja Wilo-CronoNorm-NL

Z Y

X

Y

X

Z

DN  Voimat F [N]  Momentit M [Nm]

 FY  FZ  FX   Voimat F MY MZ  MX   Momentit M

P
ai

n
ey

h
d

e

32 400 500 440 780 360 420 520 760

40 400 500 440 780 360 420 520 760

50 540 660 600 1040 400 460 560 820

65 820 1000 900 1580 460 520 640 940

80 820 1000 900 1580 460 520 640 940

100 1080 1340 1200 2100 500 580 700 1040

125 1620 2000 1800 3140 700 820 1000 1460

150 1620 2000 1800 3140 700 820 1000 1460

200 2160 2680 2400 4180 920 1060 1300 1920

250 2700 3340 2980 5220 1260 1460 1780 2620

300 3220 4000 3580 6260 1720 1980 2420 3560

Im
u

yh
d

e

50 600 540 660 1040 400 460 560 820

65 900 820 1000 1580 460 520 640 940

80 900 820 1000 1580 460 520 640 940

100 1200 1080 1340 2100 500 580 700 1040

125 1800 1620 2000 3140 700 820 1000 1460

150 1800 1620 2000 3140 700 820 1000 1460

200 2400 2160 2680 4180 920 1060 1300 1920

250 2980 2700 3340 5220 1260 1460 1780 2620

300 3580 3220 4000 6260 1720 1980 2420 3560

350 4180 3760 4660 7300 2200 2540 3100 4560
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Mallisarja Wilo-CronoNorm-NLG Mallisarja Wilo-CronoNorm-NLG (katso kuva 4 ja taulukko 4)

Arvot standardin ISO/DIN 5199 - luokan II (1997) - liitteen B, ryhmän 

2 mukaisesti

• asennettaessa valurunkoon ilman betonivalua ja enintään 110 °C 

syöttölämpötilaan tai 

• asennettaessa valurunkoon betonivalulla ja enintään 120 °C syöttö-

lämpötilaan.

Taulukko 4: Pumppulaippojen sallitut voimat ja momentit - mallisarja Wilo-CronoNorm-NLG

Kuva 4: Pumppulaippojen sallitut voimat ja 

momentit - mallisarja 
Wilo-CronoNorm-NLG

Z Y

X

Y

X

Z

DN  Voimat F [N]  Momentit M [Nm]

 FY  FZ  FX   Voimat F MY MZ  MX   Momentit M

P
ai

n
e

yh
d

e

150 2050 3110 2490 4480 1180 1760 2300 3127

200 3110 4890 3780 6919 1760 2580 3560 4736

250 4450 6670 5340 9634 2440 3800 5020 6752

300 5340 8000 6670 11705 2980 4610 6100 8206

350 5780 8900 7120 12779 3120 4750 6370 8537

400 6670 10230 8450 14851 3660 5420 7320 9816

Im
u

yh
d

e

200 3780 3110 4890 6919 1760 2580 3530 4713

250 5340 4450 6670 9634 2440 3800 5020 6752

300 6670 5340 8000 11705 2980 4610 6100 8206

350 7120 5780 8900 12779 3120 4750 6370 8537

400 8450 6670 10230 14851 3660 5420 7320 9816

450 9120 7220 10920 15955 4150 5960 7720 10599
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7 Asennus ja sähköliitäntä

Turvallisuus VAARA! Hengenvaara!

Asiantuntematon asennus ja asiantuntemattomasti tehty sähkölii-

täntä voivat olla hengenvaarallisia. 

• Sähköasennuksen saa antaa ainoastaan hyväksyttyjen sähköalan 

ammattilaisten tehtäväksi voimassa olevia määräyksiä noudattaen!

• Tapaturmantorjuntamääräyksiä on noudatettava!

VAARA! Hengenvaara!

Jos moottorin, liitäntäkotelon tai kytkimen suojalaitteita ei ole 

asennettu paikoilleen, voi sähköisku tai kosketus pyöriviin osiin 

aiheuttaa hengenvaarallisia loukkaantumisia.

• Ennen käyttöönottoa pitää aikaisemmin irrotetut suojalaitteet, 

kuten esim. liitäntäkotelon kansi tai kytkimen suojukset, asentaa 

takaisin paikalleen.

VAARA! Hengenvaara!

Itse pumpun tai pumpun osien omapaino saattaa olla erittäin suuri. 

Putoavat osat voivat aiheuttaa viiltohaavoja, ruhjeita, puristumis-

vammoja tai iskuja, jotka voivat jopa johtaa kuolemaan.

• Käytä aina sopivia nostovälineitä ja varmista, etteivät osat voi 

pudota.

• Älä koskaan oleskele riippuvien kuormien alla.

HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Epäasianmukainen käsittely aiheuttaa vaurioiden vaaran.

• Anna pumpun asennus vain ammattilaisten tehtäväksi.

HUOMIO! Pumppu voi vaurioitua ylikuumenemisen seurauksena!

Pumppu ei saa koskaan käydä kuivana. Kuivakäynti voi vaurioittaa 

pumppua, erityisesti liukurengastiivistettä tai boksitiivistettä.

• Varmista, ettei pumppu käy koskaan kuivana.

7.1 Valmistelu HUOMIO! Henkilö- ja esinevahinkojen vaara!

Epäasianmukainen käsittely aiheuttaa vaurioiden vaaran.

• Älä sijoita pumppuyksikköä koskaan alustalle, joka ei ole tarpeeksi 

kiinteä ja kantava.

• Ryhdy asennustöihin vasta, kun kaikki hitsaus- ja juottotyöt on tehty 

ja kun mahdollisesti tarvittava putkijärjestelmän huuhtelu on suori-

tettu. Lika saattaa estää pumpun toiminnan.

• Pumput on asennettava säältä ja pakkaselta suojattuun, pölyttömään 

tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto eikä räjähdysalttiita olosuhteita. 

• Pumppu on asennettava helposti käsiksi päästävään paikkaan, niin 

että myöhemmät tarkastukset, huollot (esimerkiksi liukurengastii-

viste) tai vaihdot on helppo tehdä. 

• Suurien pumppujen asennuspaikan yläpuolelle asennetaan liikkuva 

nosturi tai laitteisto nostovälineen käyttöä varten.

7.2 Pelkän pumpun asennus (versio B 

Wilo-versioavaimen mukaan)

7.2.1 Yleistä Pelkän pumpun asennuksessa (versio B Wilo-versioavaimen mukaan) 

on käytettävä valmistajan komponentteja kytkin, kytkinsuojus ja 

pohjalaatta.

Joka tapauksessa kaikkien komponenttien on vastattava CE-määrä-

yksiä. Kytkinsuojuksen on oltava yhteensopiva standardin EN 953 

kanssa.
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7.2.2 Moottorin valinta • Moottorin ja kytkimen on oltava CE-asetuksen mukaisia.

• Valitse riittävän tehokas moottori (katso taulukkoa 5).

Taulukko 5: Moottorin akseliteho

Esimerkki: 

• Veden toimintapiste: 

Q = 100 m3/h 

H = 35 m

hyötysuhde = 78 %

• Hydraulinen teho:

12,5 kW

Tähän toimintapisteeseen tarvittava raja-arvo on 

12,5 kW x 1,15 = 14,3 kW

Oikea valinta olisi moottori, jonka teho on 15 kW.

Wilo suosittelee käyttämään jalka-asennuksellista moottoria B3 

(IM1001), joka sopii yhteen IEC34-1-ohjauksen kanssa.

7.2.3 Kytkimen valinta • Käytä joustavaa kytkintä yhteyden luomiseen laakerinkannattimella 

varustetun pumpun ja moottorin välille.

• Valitse kytkinkoko kytkimen valmistajan suositusten mukaisesti.

• Kytkimen valmistajan ohjeita on noudatettava. 

• Pohjalaatalle tapahtuneen asennuksen ja johtojen liitännän jälkeen on 

kytkimen linjaus tarkastettava ja tarvittaessa korjattava. Katso tästä 

lukua 7.5.2 "Kytkimien linjauksen tarkastaminen" sivulla 20.

• Kun käyttölämpötila on saavutettu, kytkimen linjaus on vielä kerran 

tarkastettava. Kytkin on varustettava standardin EN 953 mukaisella 

suojauksella, jotta siihen ei vahingossa käytön aikana kosketeta.

7.3 Pumppuyksikön asennus 

pohjalaatalle

HUOMIO! Esine- ja materiaalivahinkojen vaara!

Vääränlainen perusta tai yksikön asennus väärin perustan päälle 

voi aiheuttaa vian pumppuun; se ei kuulu takuun piiriin.

• Anna pumppuyksikön asennus ainoastaan ammattihenkilöstön 

tehtäväksi.

• Kaikissa perustatöissä on otettava avuksi betonialan ammattilainen.

7.3.1 Perusta

Wilo suosittelee pumppuyksikön asennusta lujalle, tasaiselle beto-

niperustalle, joka kannattaa yksikköä jatkuvasti (katso kuvaa 5). Näin 

vältetään tärinän välittyminen.

Värähtelemättömästä laastista valmistetun perustan on pystyttävä 

vastaanottamaan pumppuyksikön käytöstä aiheutuvat voimat, täri-

nät ja iskut. Perustan tulee olla noin 1,5 - 2 kertaa painavampi kuin 

pumppuyksikkö (ohjearvo). Perustan leveyden ja pituuden on oltava 

noin 200 mm suurempi kuin pohjalaatta. 

Akseliteho < 4 kW 4 kW < P2 < 10 kW 10 kW < P2 < 40 kW 40 kW < P2 

Raja-arvo
moottorissa P2

25 % 20 % 15 % 10 %

Kuva 5: Pumpun asennus pohjalaatalle
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Pohjalaatta on asennettava kiinteälle, lujalle perustalle, jonka on 

oltava korkealaatuista betonia ja riittävä paksu. Pohjalaatta EI saa jän-

nittyä eikä sitä saa vetää alas perustan pinnan päälle, vaan se on tuet-

tava niin, ettei alkuperäinen linjaus muutu.

Perustaan tehdään aukot ankkuriruuveille putkihylsyjen avulla. Putki-

hylsyjen halkaisija vastaa noin 2 ½ kertaisesti ruuvien halkaisijaa, jotta 

niitä voidaan liikuttaa lopulliseen paikkaansa asti.

Wilo suosittelee perustan valua aluksi noin 25 mm suunnitellun kor-

keuden alapuolelle. Betoniperustan pinnan on ennen kovettumista 

oltava hyvin muodostunut. Putkihylsyt poistetaan, kun betoni on 

kovettunut.

Mikäli on suunniteltu valaa pohjalaatta, tällöin perustaan asetetaan 

riittävä määrä terästankoja (pohjalaatan koon mukaan) tasaisesti 

jakautuneena. Tankojen tulee ulottua 2/3 saakka pohjalaatan sisään.

7.3.2 Pohjalaatan valmistelu ankkurointia 

varten

• Puhdista perustan pinta huolellisesti.

• Aseta jokaisen ruuvireiän päälle perustan pinnalle tasauslevyt (noin 

20-25 mm paksut) (katso kuvaa 6). Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 

myös vaakitusruuveja (katso kuvaa 7).

• Kiinnitysaukkojen pituusetäisyyden ollessa ≥ 800 mm on lisäksi käy-

tettävä aluslevyjä pohjalaatan keskellä.

• Aseta pohjalaatta paikalleen ja vaakita se molempiin suuntiin omilla 

tasauslevyillä (katso kuvaa 8).

• Kohdista koko yksikkö perustan päälle vesivaa'an avulla (akselista/

paineyhteestä) (katso kuvaa 8). Pohjalevyn tulee olla metriä kohden 

enintään 0,5 mm toleranssilla vaakasuorassa.

• Ripusta ankkuriruuvit (katso kuvaa 9) niille tarkoitettuihin aukkoihin. 

HUOMAUTUS:

Ankkuriruuvien on sovittava pohjalaatan kiinnitysaukkoihin. Niiden 

on vastattava asiaankuuluvia normeja ja oltava riittävän pitkiä, jotta 

niiden kunnollinen kiinnitys perustaan on taattu.

• Vala ankkuriruuvit betonilla. Kun betoni on sitoutunut, voidaan ank-

kuriruuvit kiristää tasaisesti.

• Yksikkö on kohdistettava niin, että putket voidaan liittää pumppuun 

ilman jännitteitä.

Kuva 6: Tasauslevyt perustan pinnan päällä

Kuva 7: Vaakitusruuvit perustan pinnan 

päällä

Kuva 8: Pohjalaatan vaakitus ja kohdistus

Kuva 9: Ankkuriruuvit
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7.3.3 Pohjalaatan valaminen • Jos värähtelyt halutaan vähentää mahdollisimman vähiin, voidaan  

pohjalaatan kiinnityksen jälkeen sen aukkojen kautta valaa värähtele-

mättömällä laastilla (laastin on sovelluttava perustan tekoon). Tällöin 

on vältettävä onttoja kohtia. Betonin pinta on ensin kostutettava. 

• Perusta tai pohjalevy on laudoitettava. 

• Kovettumisen jälkeen tarkastetaan ankkuriruuvien kunnollinen 

kiinnitys.

• Perustan suojaamattomat pinnat on suojattava sopivalla maalilla kos-

teudelta.

7.4 Suojaputkisto HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Virheellinen suojaputkisto/asennus voi johtaa esinevahinkoihin.

• Pumpun putkiliitännät on varustettu suojakansilla, jotta kuljetuk-

sen ja asennuksen aikana pumppuun ei pääse likaa. Nämä kannet 

on ennen putkien liittämistä poistettava.

• Hikipisarat, hapettumat ja muut epäpuhtaudet voivat vahingoittaa 

pumppua.

• Putkien on oltava pumpun tulopaineen huomioon ottaen riittävän 

kokoisiksi mitoitetut.

• Pumpun ja putkien yhdistäminen on tehtävä sopivilla tiivisteillä 

ottaen huomioon paineen, lämpötilan ja pumpattavan aineen. Tii-

visteiden on oltava varmasti oikein paikallaan.

• Putket eivät saa välittää minkäänlaisia voimia pumppuun. Ne on 

tuettava välittömästi pumpun edessä ja liitettävä jännitteettö-

mästi (katso kuvaa 10).

• Pumppuyhteissä sallitut voimat ja momentit on otettava huomioon 

(katso lukua 6.4 "Pumppulaippojen sallitut voimat ja momentit" 

sivulla 14).

• Putkien laajeneminen lämpötilan noustessa on kompensoitava 

sopivilla toimenpiteillä (katso kuvaa 10). Ilman pääsy putkiin on 

vältettävä asianmukaisilla asennuksilla.

HUOMAUTUS:

Takaisku- ja sulkuventtiilien asennus on suositeltavaa. Tämä mahdol-

listaa pumpun tyhjennyksen ja huollon ilman, että koko laitteistoa 

tarvitsee tyhjentää.

HUOMAUTUS:

Pumpun edessä ja takana tulee olla suoran putken muodostama 

tasautumisosa. Tämän tasautumisosan pituuden tulisi olla vähintään 

5 x pumpun laipan koko (DN). Tasausosan tarkoituksena on ehkäistä 

kavitaation esiintyminen virtauksen yhteydessä.

• Putket ja pumppu on asennettava siten, että mekaanisia jännitteitä ei 

synny. Putket on kiinnitettävä siten, että pumppu ei joudu kantamaan 

niiden painoa.

• Ennen putkien asennusta järjestelmä on puhdistettava, huuhdeltava 

ja puhallettava läpi. 

• Imu- ja paineyhteiden suojukset poistetaan. 

• Tarvittaessa imupuolen putkessa ennen pumppua käytetään lika-

suodatinta. 

• Liitä putket sitten pumppuyhteisiin.

Kuva 10: Pumpun liittäminen 

jännitteettömästi
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7.5 Yksikön linjaus

7.5.1 Yleistä HUOMIO! Esine- ja materiaalivahinkojen vaara!

Epäasianmukainen käsittely voi johtaa esine- ja materiaalivahinkoihin.

• Linjaus on tarkastettava ennen ensimmäistä käynnistystä. Pumpun 

kuljetus ja asennus voivat vaikuttaa linjaukseen. Moottori on koh-

distettava pumppuun nähden (eikä päinvastoin).

• Pumppu ja moottori kohdistetaan tavallisesti ympäristön lämpöti-

lassa. Tarvittaessa ne on säädettävä uudestaan niin, että käyttö-

lämpötilasta aiheutuva lämpölaajeneminen otetaan huomioon. Jo 

pumpun täytyy kuljettaa hyvin kuumia nesteitä, on toimittava seu-

raavasti: 

Anna pumpun käydä todellisessa käyttölämpötilassa. Sammuta 

pumppu ja tarkasta heti sen jälkeen linjaus.

Pumppuyksikön luotettavan, häiriöttömän ja tehokkaan käytön edel-

lytyksenä on pumpun ja käyttöakselin oikein tehty linjaus. Väärin 

tehty linjaus voi olla syynä:

• liialliseen melunmuodostukseen pumpun käytössä

• tärinään

• laakerien ennenaikaiseen kulumiseen

• kytkimien nopeaan kulumiseen

7.5.2 Kytkimien linjauksen tarkastaminen Radiaalin linjauksen tarkastus:

• Kiinnitä mittakello yhteen kytkimistä tai akseliin (katso kuvaa 11). 

Mittakellon männän on oltava toisen kytkinpuolikkaan kehällä (katso 

kuvaa 11). 

• Nollaa mittakello. 

• Kierrä kytkintä ja merkitse mittaustulos muistiin jokaisen neljännes-

kierroksen jälkeen.

• Vaihtoehtoisesti kytkimen radiaalin linjauksen tarkastus voidaan 

tehdä myös viivoittimella (katso kuvaa 12).

HUOMAUTUS:

Kummankin kytkinpuoliskon radiaali poikkeama saa olla enintään 

0,15 mm kaikissa tiloissa, eli myös käyttölämpötilassa ja tulopaineen 

ollessa päällä.

Aksiaalisen linjauksen tarkastus:

Tarkasta molempien kytkinpuoliskojen välinen etäisyys joka puolelta 

työntömitalla (katso kuvaa 13 ja kuvaa 14). 

Kuva 11: Radiaalin linjauksen tarkastus 

komparaattorilla

Kuva 12: Radiaalin linjauksen tarkastus 

viivoittimella

Kuva 13: Aksiaalisen linjauksen tarkastus 

työntömitalla
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HUOMAUTUS:

Kummankin kytkinpuoliskon aksiaalinen poikkeama saa olla enintään 

0,1 mm kaikissa tiloissa, eli myös käyttölämpötilassa ja tulopaineen 

ollessa päällä.

• Kun kytkinpuoliskojen linjaus on oikein, yhdistä ne ja asenna kytkin-

suojus. Kytkimen kiristysmomentit löytyvät taulukosta 6.

Säätöruuvien ja kytkinpuoliskojen kiristysmomentit (katso myös 

kuvaa 15 ja kuvaa 16 ):

Taulukko 6: Säätöruuvien ja kytkinpuoliskojen kiristysmomentit

7.5.3 Pumppuyksikön linjaus Kaikki poikkeamat mittaustuloksissa viittaavat väärään linjaukseen. 

Tällöin yksikkö täytyy kohdistaa uudestaan moottorista.

• Löysää sitä varten kuusioruuveja ja vastamuttereita moottorista. 

• Aseta moottorin jalkojen alle aluslevyjä, kunnes korkeusero on 

tasattu. Ota huomioon kytkimen aksiaalinen linjaus.

•  Kiristä kuusioruuvit jälleen. 

• Tarkasta lopuksi kytkimen ja akselin toiminta. Kytkintä ja akselia täy-

tyy voida kiertää kevyesti käsin.

• Linjauksen ollessa oikein asenna kytkinsuojus.

Kuva 14: Aksiaalisen linjauksen tarkastus 

työntömitalla - tarkastus joka puolelta

Kuva 15: Säätöruuvi A aksiaaliseen varmis-

tukseen

Kuva 16: Kytkinpuoliskojen kiinnitysruuvit B

A

B B

Kytkinkoko d

 [mm]

Kiristysmomentti 

säätöruuvi A

 [Nm]

Kiristysmomentti 

säätöruuvi B 

 [Nm]

80, 88, 95, 103 4 13

110, 118 4 14

125, 135 8 17,5

140, 152 8 29

160, 172 15 35

180, 194 25 44

200, 218 25 67,5

225, 245 25 86

250, 272 70 145

280, 315 70 185

350, 380 130 200

400, 430 130 340

440, 472  230 410
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• Pohjalaatan päällä olevan pumpun ja moottorin kiristysmomentit löy-

tyvät taulukosta 7.

Taulukko 7: Pumpun ja moottorin kiristysmomentit

7.6 Sähköliitäntä

7.6.1 Turvallisuus VAARA! Hengenvaara!

Jos sähköasennus suoritetaan ammattitaidottomasti, uhkaa hen-

genvaara sähköiskun takia.

• Sähköasennuksen saa suorittaa vain paikallisen sähkönjakelijan 

hyväksymä sähköasentaja paikallisia määräyksiä noudattaen.

• Ennen töiden suorittamista on pumppu ja moottori eristettävä säh-

köisesti.

• Varmista, ettei kukaan voi kytkeä virtaa päälle ennen kuin työt on 

saatu valmiiksi.

• Varmista, että kaikki energialähteet voidaan eristää ja lukita. Jos 

kone on kytketty pois päältä suojalaitteesta, on vamistettava, 

ettei sitä voida kytkeä uudestaan päälle ennen kuin vika on saatu 

korjattua.

• Sähkökäyttöisten koneiden täytyy aina olla maadoitettuja. Maa-

doituksen on vastattava moottoria ja asiaankuuluvia standardeja ja 

määräyksiä. Tämä koskee myös maadoitusliittimien ja kiinnitysele-

menttien oikean koon valintaa.

• Liitäntäkaapelit eivät saa missään olosuhteissa koskettaa putkia, 

pumppua tai moottorin koteloa.

• Mikäli on mahdollista, että ihmiset voivat joutua kosketuksiin 

koneen ja pumpattavan aineen kanssa (esimerkiksi rakennustyö-

maalla), on maadoitettu liitäntä lisäksi varustettava vikavirtasuoja-

laitteella.

• Lisävarusteiden asennus- ja käyttöohjeita on noudatettava!

• Huomioi asennus- ja liitäntätöissä liitäntäkotelossa oleva kytken-

täkaavio!

HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Sähköliitännän ollessa asiantuntemattomasti tehty vaarana on 

tuotteen vaurioituminen.

• Sähköliitännän tekemiseksi on otettava huomioon myös moottorin 

käyttöohje.

• Verkkoliitännän virtalajin ja jännitteen on vastattava tyyppikil-

vessä olevia tietoja.

7.6.2 Menettelytapa HUOMAUTUS:

Kaikissa kolmivaihemoottoreissa on termistori. Johdotusta koskevat 

tiedot ovat liitäntäkotelossa.

• Tee sähköliitäntä kiinteällä verkkoliitäntäjohdolla.

• Kun pumppuja käytetään laitteistoissa, joissa veden lämpötila on yli 

90 °C, on käytettävä vastaavaa lämmönkestävää verkkoliitäntäjoh-

toa.

• Kaapeliliitäntöjen tippuvesisuojauksen ja vedonpoiston varmistami-

seksi on käytettävä ulkohalkaisijaltaan sopivia kaapeleita ja kiinnitet-

tävä kaapeliläpiviennit kiinteiksi kierreliittimillä. Sen lisäksi kaapelit 

täytyy kierreliittimen lähellä taivuttaa silmukoiksi, jotta tippuveden 

kerääntyminen vältetään.

• Käyttämättömät kaapeliläpiviennit on suljettava mukana toimitetuilla 

tiivistelevyillä ja kiinnitettävä tiukkaan.

Ruuvi: M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36

Kiristysmo-
mentti [Nm]

12 25 40 90 175 300 500 700
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HUOMAUTUS:

Moottorin pyörimissuunta on tarkastettava käyttöönoton puitteissa.

7.7 Suojalaitteet VAROITUS! Palovammojen vaara!

Spiraalipesään ja painekanteen siirtyy käytössä pumpattavan 

aineen lämpötila. 

• Eristä spiraalipesä tarvittaessa sovelluksesta riippuen.

• Käytä sopivaa kosketussuojausta. Paikallisia määräyksiä on nouda-

tettava.

• Ota huomioon liitäntäkotelo!

HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Painekantta ja laakerinkannatinta ei saa eristää.

8 Käyttöönotto ja käytöstä poisto

8.1 Turvallisuus VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara!

Jos suojalaitteet puuttuvat, vaarana on loukkaantumiset. 

• Liikkuvien osien (esimerkiksi kytkimen) verhouksia ei saa koneen 

käytön aikana poistaa.

• Kaikissa töissä on käytettävä suojavaatetusta, suojakäsineitä ja 

suojalaseja.

• Pumpun ja moottorin turvalaitteita ei saa irrottaa eikä tehdä toimi-

mattomiksi. Valtuutetun teknikon on tarkastettava niiden toi-

minta ennen käyttöönottoa.

HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Käyttötavan ollessa epäsopiva, vaarana on pumpun vaurioituminen.

• Älä käytä pumppua ilmoitetun toiminta-alueen ulkopuolella. 

Käyttö toimintapisteen ulkopuolella voi heikentää pumpun hyöty-

suhdetta tai vahingoittaa pumppua. Yli viiden minuutin käyttö 

venttiilin ollessa kiinni ei ole suositeltavaa. Kuumien nesteiden 

ollessa kyseessä siitä kannattaa yleisesti luopua kokonaan. 

• Varmista, että NPSH-A-arvo on aina suurempi kuin NPSH-R-arvo.

HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Käytettäessä pumppua ilmastointi- tai jäähdytyssovelluksiin voi 

muodostua tiivistevettä, joka vahingoittaa moottoria.

• Moottorivaurioiden välttämiseksi on moottorikotelossa olevat tii-

visteveden poistoaukot säännöllisesti avattava ja tiivistevesi joh-

dettava pois.

8.2 Täyttö ja ilmaus HUOMAUTUS:

NL-mallisarjan pumpuissa ei ole ilmanpoistoventtiliä. Imujohdon ja 

pumpun ilmaus tapahtuu pumpun painepuolella olevan sopivan 

ilmanpoistolaitteen kautta.

VAROITUS! Henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaara! 

Paineenalaiset erittäin kuumat tai erittäin kylmät nesteet ovat 

vaarallisia! Kun ilmaustulppa avataan kokonaan, saattaa pumpat-

tavan aineen lämpötilasta ja järjestelmäpaineesta riippuen valua tai 

suihkuta ulos erittäin kuumaa tai erittäin kylmää ainetta kovalla 

paineella nestemäisessä muodossa tai höyrynä.

• Huomioi ilmaustulpan vastaavasti oikea asento.

• Ilmaustulppa on aina avattava varovasti.

Toimintatapa järjestelmissä, joissa nestetaso on pumpun imuyh-

teen yläpuolella:

• Avaa sulkuventtiili pumpun painepuolelta.

• Avaa hitaasti sulkuventtiili pumpun imupuolelta.
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• Avaa ilmaamista varten ilmaustulppa pumpun painepuolelta tai pum-

pusta.

• Sulje ilmaustulppa heti, kun nestettä tulee ulos.

Toimintatapa takaiskuventtiilillä varustetuissa järjestelmissä, 

joissa nestetaso on pumpun imuyhteen alapuolella:

• Sulje sulkuventtiili pumpun painepuolelta.

• Avaa sulkuventtiili pumpun imupuolelta.

• Täytä nestettä täyttösuppilolla, kunnes imujohto ja pumppu ovat 

kokonaan täynnä.

8.3 Pyörimissuunnan tarkastus HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Vaarana pumpun vaurioituminen!

• Ennen pyörimissuunnan tarkastusta ja käyttöönottoa on pumppu 

täytettävä nesteellä ja ilmattava. Älä sulje imujohdon sulkuventtii-

leitä koskaan käytön aikana.

Oikea pyörimissuunta on osoitettu nuolella pumpun pesässä. Moot-

toripuolelta katsottuna pumppu pyörii oikein myötäpäivään päin. 

• Pyörimissuunnan tarkastusta varten irrota pumppu kytkimestä. 

• Kytke moottori tarkastusta varten vain lyhyeksi aikaa päälle. Mootto-

rin pyörimissuunnan täytyy vastata pumpussa olevaa pyörimissuun-

taa osoittavaa nuolta.Pyörimissuunnan ollessa väärin on moottorin 

sähköliitäntää muutettava vastaavasti. 

• Kun pyörimissuunta on tarkastettu, kytke pumppu moottoriin, tar-

kasta kytkimen linjaus ja tarvittaessa suuntaa uudestaan.

• Asenna lopuksi kytkinsuojus jälleen paikalleen.

8.4 Pumpun kytkeminen päälle HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Vaarana pumpun niiden osien vaurioituminen, joiden voitelu riip-

puu nesteen syötöstä.

• Pumppua ei saa kytkeä päälle imu- ja/tai paineputken sulkuventtii-

lien ollessa kiinni.

• Pumppua saa käyttää vain sallitun käyttöalueen rajoissa.

Kun keskipakopumppu on asennettu asianmukaisesti ja sen kohdis-

tuksessa moottoriin on noudatettu kaikkia varotoimenpiteitä, on 

pumppu valmis käynnistettäväksi. 

• Ennen pumpun käynnistämistä on tarkastettava, täyttyvätkö pum-

pun kohdalla seuraavat edellytykset:

• Täyttö- ja ilmanpoistojohdot ovat kiinni.

• Laakerit on täytetty oikealla määrällä oikean tyyppistä voiteluai-

netta (mikäli koskee tätä kokoonpanoa).

• Moottori pyörii oikeaan suuntaan.

• Kytkinsuojus on kiinnitetty oikein ja ruuvattu kiinni.

• Pumpun imu- ja painepuolelle on asennettu painemittarit, joissa on 

sopiva mittausalue. Painemittareita ei saa asentaa putkilinjan mut-

kakohtiin, missä pumpattavan aineen kineettinen energia voi vai-

kuttaa mittausarvoihin.

• Kaikki peitelaipat on poistettu ja pumpun imupuolella oleva sulku-

venttiili on avattu kokonaan.

• Pumpun paineputkessa oleva sulkuventtiili on täysin kiinni tai vai 

hieman auki. 

VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara!

Korkean järjestelmäpaineen aiheuttama vaara.

• Älä liitä painemittareita paineistettuun pumppuun.

• Asennettujen keskipakopumppujen tehoa ja tilaa on valvottava 

jatkuvasti. Imu- ja painepuolelle on asennettava painemittarit.

HUOMAUTUS:

Suositeltavaa on asentaa virtausmittari, sillä muutoin pumpun siirto-

määrää ei voi tarkkaan selvittää.
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HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Moottorin ylikuormittumisen vaara.

• Käytä pumpun käynnistämiseen pehmeäkäynnistintä, tähti-kol-

miokytkentää tai kierrosluvun säätöä.

• Kytke pumppu päälle.

• Kun kierrosluku on saavutettu, avaa paineputken sulkuventtiili 

hitaasti ja säädä pumppu toimintapisteeseen.

• Ilmaa pumppu täysin käynnistyksen aikana ilmaustulpan kautta.

HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Vaarana pumpun vaurioituminen!

• Jos käynnistyksen aikana esiintyy epätavallisia ääniä, tärinää, läm-

pötiloja tai vuotoja, on pumppu heti kytkettävä pois päältä ja syy 

selvitettävä ja korjattava.

8.5 Tiiviyden tarkastus Liukurengastiiviste: 

Liukurengastiiviste on huoltovapaa eikä siinä normaalisti esiinny 

näkyviä vuotohäviöitä.

Boksitiivistepakkaus:

VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara!

Boksitiivistettä käsitellään pumpun ollessa käynnissä ja tällöin on 

oltava äärimmäisen varovainen.

Boksitiivisteestä tippuu pisaroita jonkin verran käytön aikana. Vuoto-

määrän on pysyttävä välillä 10 - 20 cm3/min. Ennen käyttöönottoa 

boksitiiviste on vain kevyesti kiristetty.

• Viiden minuutin käyttöajan jälkeen liian suurta vuotoa vähennetään 

kiristämällä muttereita tasaisesti noin 1/6 kierrosta. 

• Tarkasta vuotomäärä, kun toiset viisi minuuttia on kulunut. Toista 

toimenpide niin usein, kunnes suositeltu vuotomäärä on säädetty.

• Jos vuotomäärä on liian pieni, lisää sitä löysäämällä muttereita.

• Tarkkaile vuotoa ensimmäisten maksimiainelämpötilalla tapahtunei-

den käyttötuntien aikana. Pienimmässä siirtopaineessa on vuodon 

oltava riittävää.

8.6 Päällekytkentätiheys HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Vaarana pumpun tai moottorin vaurioituminen!

• Kytke pumppu uudestaan päälle vain sen ollessa pysähtynyt.

Päällekytkentätiheys määräytyy moottorin suurimmasta lämpötilan 

noususta. Toistuvat päällekytkennät on suositeltavaa tehdä tasaisin 

välein. Tässä pätevät seuraavat ohjearvot (katso taulukkoa 8):

Taulukko 8: Ohjearvot kytkennöille tuntia kohden

Moottorin teho  [kW] Kytkentöjä tunnissa enintään

< 15 15

< 110 10

> 110 5
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8.7 Pumpun kytkeminen pois päältä ja 

väliaikainen käytöstä poistaminen 

HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Pumpputiivisteiden vaurioitumisvaara pumpattavien aineiden kor-

kean lämpötilan vuoksi.

• Pumpattaessa kuumia aineita pumpulla täytyy olla riittävä jälki-

käyntiaika, sen jälkeen kun lämmityslähde sammutettiin.

HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Vaarana pumpun vaurioituminen sen jäätyessä!

• Jäätymisvaarassa pumppu on tyhjennettävä täysin, jotta vaurioita 

ei pääse syntymään.

• Sulje paineputken sulkuventtiili.

HUOMAUTUS:

Imujohdon sulkuventtiiliä ei saa sulkea.

• Sammuta moottori.

• Jos paineputkeen on asennettu takaiskuventtiili ja vastapaine on ole-

massa, sulkuventtiili voi jäädä auki.

• Mikäli jäätymisvaaraa ei ole, on riittävä nestetaso vamistettava. Käyn-

nistä pumppu kerran kuukaudessa viiden minuutin ajaksi. Näin välte-

tään kerääntymät pumpputilassa.

8.8 Käytöstä poistaminen ja varastointi VAROITUS! Henkilö- ja ympäristövahinkojen vaara! 

• Pumpun sisältö ja huuhteluneste on hävitettävä lakisääteiset mää-

räykset huomioiden.

• Kaikissa töissä on käytettävä suojavaatetusta, suojakäsineitä ja 

suojalaseja.

• Ennen varastointia pumppu on puhdistettava huolellisesti erityisesti 

vaarallisista aineista. Tyhjennä ja huuhtele pumppu huolellisesti. Lop-

puneste ja huuhteluneste lasketaan tyhjennystulpan kautta, kerätään 

säiliöön ja hävitetään.

• Pumpun sisätilaan suihkutetaan imu- ja paineyhteen läpi suojaavaa 

säilöntäainetta. Wilo suosittelee, että imu- ja paineyhde sen jälkeen 

suljetaan suojakansilla.

• Pinnoittamattomat metalliosat rasvataan tai öljytään. Käytä siihen 

rasvaa tai öljyä, joka ei sisällä silikonia. Noudata säilöntäaineen val-

mistajan ohjeita.

9 Huolto - kunnossapito

9.1 Turvallisuus Huolto- ja korjaustöitä saa suorittaa vain pätevä ammattihenkilö-

kunta!

On suositeltavaa antaa pumpun huolto ja tarkastus Wilo-asiakaspal-

velun tehtäväksi.

VAARA! Hengenvaara!

Sähkölaitteiden parissa suoritettavissa töissä uhkaa hengenvaara 

sähköiskun takia.

• Sähkölaitteiden parissa tehtäviä töitä saa suorittaa vain paikallisen 

sähkönjakelijan hyväksymä sähköasentaja.

• Ennen kaikkia sähkölaitteiden parissa tehtäviä töitä sähkölaitteet 

täytyy kytkeä jännitteettömään tilaan ja niiden uudelleen päälle-

kytkeytyminen täytyy estää.

• Pumpun liitäntäkaapelin vaurioiden korjauksen saa antaa vain 

hyväksytyn, pätevän sähköasentajan suoritettavaksi.

• Pumpun ja muiden lisävarusteiden asennus- ja käyttöohjeita on 

noudatettava!
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VAARA! Hengenvaara!

Jos moottoriin, liitäntäkoteloon tai kytkimeen ei ole asennettu 

suojalaitteita, vaarana on sähköisku tai kosketus pyöriviin osiin, 

mikä voi johtaa hengenvaarallisiin vammoihin.

• Huoltotöiden jälkeen on sitä ennen irrotetut suojalaitteet kuten lii-

täntäkotelon kansi ja kytkinsuojus jälleen asennettava paikalleen!

VAARA! Hengenvaara!

Itse pumpun tai pumpun osien omapaino saattaa olla erittäin suuri. 

Putoavat osat voivat aiheuttaa viiltohaavoja, ruhjeita, puristumis-

vammoja tai iskuja, jotka voivat jopa johtaa kuolemaan.

• Käytä aina sopivia nostovälineitä ja varmista, etteivät osat voi 

pudota.

• Älä koskaan oleskele riippuvien kuormien alla.

• Varmista pumpun varastoinnin ja kuljetuksen yhteydessä sekä aina 

ennen asennustöitä, että pumpun vakavuus on riittävä.

VAARA! Henkilövahinkojen vaara!

Palovammojen tai kiinnijäätymisen vaara pumppua kosketetta-

essa! Käyttötilasta riippuen saattaa koko pumppu tai järjestelmä 

(pumpattavan aineen lämpötila) tulla hyvin kuumaksi tai hyvin 

kylmäksi. 

• Käytön aikana on pidettävä riittävä etäisyys pumpusta! 

• Jos veden lämpötilat ja järjestelmäpaineet ovat korkeita, anna 

pumpun jäähtyä ennen kaikkia töitä.

• Kaikissa töissä on käytettävä suojavaatetusta, suojakäsineitä ja 

suojalaseja.

VAARA! Hengenvaara!
Jos huoltotöissä käytettävät työkalut moottorin akselilla joutuvat 
kosketuksiin pyörivien osien kanssa, ne voivat singota ja aiheuttaa 
vammoja, jotka voivat johtaa jopa kuolemaan.

• Kaikki huoltotöissä käytetyt työkalut on poistettava ennen pum-
pun käyttöönottoa.

VAROITUS! Henkilö- ja ympäristövahinkojen vaara! 
• Tyhjennettäessä erityisesti kuumia ja terveydelle vaarallisia aineita 

on huolehdittava ihmisten ja ympäristön suojaamisesta, esim. suo-
javaatetuksen, suojakäsineiden ja suojalasien käyttö.

• Vaarallisia nesteitä pumppaavat pumput on puhdistettava huolella.

9.2 Käytön valvonta HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!
Vaarana pumpun tai moottorin vaurioituminen käyttötavan ollessa 
vääränlainen!

• Älä käytä pumppua ilman pumpattavaa ainetta.

• Älä käytä pumppua sulkuventtiilin ollessa kiinni imujohdossa.

• Älä käytä pumppua pitkiä aikoja sulkuventtiilin ollessa kiinni pai-
neputkessa.Seurauksena saattaa olla pumpattavan aineen ylikuu-
meneminen.

Pumpun on käytävä aina rauhallisesti ja ilman tärinää.

Rullalaakerien on toimittava aina rauhallisesti ja ilman tärinää.Virran-
kulutuksen lisääntyminen käyttöedellytysten pysyessä samana viit-
taa laakerivaurioihin. Laakerilämpötila saa olla jopa 50 °C ympäristön 
lämpötilan yläpuolella, mutta ei nousta koskaan yli 80 °C.

• Staattiset tiivisteet ja akselitiiviste on tarkastettava säännöllisesti 
vuotojen varalta.

• Liukurengastiivisteillä varustetuissa pumpuissa esiintyy käytön 
aikana hyvin vähän vuotoa tai sitä ei esiinny lainkaan. Jos tiivisteessä 
on huomattavia vuotoja, se tarkoittaa, että tiivisteen pinnat ovat 
kuluneet ja tiivisteet on uusittava. Liukurengastiivisteen elinkaari 
riippuu paljon käyttöolosuhteista (lämpötila, paine, pumpattavan 
aineen koostumus).
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• Boksitiivisteisissä pumpuissa on huolehdittava riittävästä tippuvuo-

dosta (noin 20 - 40 tippaa minuutissa). Boksitiivisteen mutterit tulee 

kiristää vain kevyesti. Boksitiivisteen vuotaessa liian paljon kiristä sen 

muttereita hitaasti ja tasaisesti kireämmälle, kunnes vuoto vähenee 

yksittäisiksi tipoiksi. Tarkasta käsin, onko boksitiiviste ylikuumentu-

nut. Jos boksitiivisteen muttereita ei voi enempää kiristää, vaihda 

vanhat renkaat uusiin.

• Wilo suosittelee, että joustavat kytkinelementit tarkastetaan säännöl-

lisesti ja ensimmäisten kulumismerkkien ilmaantuessa ne uusitaan.

• Wilo suosittelee, että varapumput otetaan käyttöön vähintään kerran 

viikossa lyhyeksi aikaa, jotta ne pysyvät jatkuvasti käyttövalmiudessa.

9.3 Huoltotyöt Pumpun laakerinkannatin on varustettu koko sen käyttöiäksi voidel-

luilla rullalaakereilla.

• Moottorien rullalaakerit huolletaan moottorin valmistajan asennus- ja 

käyttöohjeen mukaisesti.

9.4 Tyhjennys ja puhdistus VAROITUS! Henkilö- ja ympäristövahinkojen vaara! 

• Nestejäämät ja huuhteluneste on kerättävä säiliöön ja hävitettävä 

asianmukaisesti.

• Terveydelle haitallisten nesteiden hävittäminen on tehtävä laki-

sääteiset määräykset huomioiden.

• Kaikissa töissä on käytettävä suojavaatetusta, suojamaskia, suoja-

käsineitä ja suojalaseja.

9.5 Osiin purkaminen

9.5.1 Yleistä VAARA! Hengenvaara!

Hengenvaara ja henkilö- ja esinevahinkojen vaara käsittelyn 

tapahtuessa väärin. 

• Kaikissa huolto- ja korjaustöissä on huomioitava luvussa 2 

"Turvallisuus" sivulla 5 ja luvussa 9.1 "Turvallisuus" sivulla 26 

mainitut turvallisuusohjeet ja määräykset.

Huolto- ja korjaustöiden vuoksi pumppu joudutaan osittain tai koko-

naan purkamaan.

Pumpun pesä voi jäädä putkiin kiinni. 

• Sulje kaikki imu- ja paineputken venttiilit. 

• Tyhjennä pumppu avaamalla tyhjennysruuvi ja ilmaustulppa.

• Katkaise energiantulo pumppuun ja estä sen uudelleen päällekytkentä.

• Poista kytkinsuojus.

• Jos asennettuna: Irrota kytkimen välihylsy.

Moottori: 

• Avaa moottorin kiinnitysruuvit pohjalaatasta.

HUOMAUTUS:

Huomioi asennustöissä myös luvussa 11.1 "Varaosaluettelot 

Wilo-CronoNorm-NL" sivulla 40 sekä luvussa 11.2 

"Varaosaluettelot Wilo-CronoNorm-NLG" sivulla 44 olevat 

leikkauspiirustukset
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9.5.2 Purkaminen Wilo-CronoNorm-NL

Työntöyksikkö Työntöyksikkö

Katso kuva 17

• Merkitse yhteen kuuluvien osien paikat värikynällä tai piirtopuikolla.

• Poista kuusioruuvit 14.

• Vedä ulosvedettävä työntöyksikkö suoraan ulos spiraalipesästä 1.1 

välttääksesi sisäosien vahingoittumisen.

• Laske työntöyksikkö turvalliseen paikkaan. Tämä sarja täytyy irrottaa 

pystysuoraan, jotta juoksupyörien, kiinteiden vastarenkaiden ja mui-

den osien vahingoittuminen vältetään.

• Poista kotelotiiviste 1.2.

Katso kuva 18

• Avaa kuusioruuvit 7.2 ja poista suojaverkot 7.1.

• Avaa juoksupyörän mutteri 2.2.

• Poista juoksupyörä 2.1 ja kiila 3.2.

Liukurengastiivisteellinen malli Liukurengastiivisteellinen malli

Kuva 17: Työntöyksikkö

141.21.1

1.3

Kuva 18: Työntöyksikkö

7.2 7.27.1 7.1 2.12.2 3.2

Kuva 19: Liukurengastiivisteellinen malli

15109.2 9.1
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Katso kuva 19

• Irrota välikerengas 9.2.

• Poista liukurengastiivisteen pyörivä osa 9.1.

• Avaa kuusiokoloruuvit 15 ja poista pesän kansi 10.

Katso kuva 20

• Poista liukurengastiivisteen kiinteä osa 9.1.

Boksitiivisteellinen malli Boksitiivisteellinen malli

Katso kuva 21

• Avaa kuusiokoloruuvit 15 ja poista pesän kansi 10.

• Poista kuusiomutterit 9.7 ja pultit 9.6.

• Avaa kuusioruuvit 9.5 ja irrota boksitiivisteen kotelo 9.4 renkaiden 12 

ja holkin 13 kanssa.

• Ota tiiviste 9.8 ulos kotelon kannesta 10.

• Poista pakkausrenkaat 9.1 ja estorengas 9.2.

• Poista akseliholkki 11.

Laakerinkannatin Laakerinkannatin

Katso kuva 22

• Ota kiila 3.3 ulos.

Kuva 20: Pesän kansi, liukurengastiiviste

109.1

Kuva 21: Boksitiivisteellinen malli

1510 119.8 9.4

9.7

9.5 13

12 9.6 9.9 9.79.1 9.2

Kuva 22: Laakerinkannatin

4.316

8.28.38.1

54.3 64.2 3.3
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• Avaa kuusioruuvit 16, poista V-tiivisteet 4.3 ja irrota laakerin kansi 6.

• Irrota heittorengas 4.2.

• Avaa kuusioruuvi 8.2, poista lukkolaatta 8.3 ja irrota pumpunjalka 8.1.

Katso kuva 23:

• Ota akseli 3.1 kokonaan ulos.

• Irrota rullalaakerit 4.1A ja 4.1B tukilevyineen 4.4, jos käytössä.

9.5.3 Purkaminen Wilo-CronoNorm-NLG HUOMAUTUS:

Huomioi asennustöissä leikkauspiirustukset luvussa 11.2 

"Varaosaluettelot Wilo-CronoNorm-NLG" sivulla 44.

Työntöyksikkö Työntöyksikkö

Katso kuva 24

• Merkitse yhteen kuuluvien osien paikat värikynällä tai piirtopuikolla.

• Irrota kuusioruuvit 12 (pesän kannen 4.1 ja spiraalipesän 1.1 liitos).

• Vedä ulosvedettävä työntöyksikkö suoraan ulos spiraalipesästä 1.1 

välttääksesi sisäosien vahingoittumisen.

• Laske työntöyksikkö turvalliseen paikkaan. Tämä sarja täytyy irrottaa 

pystysuoraan, jotta juoksupyörien, kiinteiden vastarenkaiden ja mui-

den osien vahingoittuminen vältetään.

• Poista O-rengas 1.2.

Katso kuva 25

• Avaa kuusioruuvit 7.2 ja poista suojaverkot 7.1.

Kuva 23: Akseli

4.1A 4.4 3.1 4.4 4.1B

Kuva 24: Työntöyksikkö

1.1 1.2 4.1 12

Kuva 25: Työntöyksikkö

2.27.27.1 3.22.1 9
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• Avaa juoksupyörän mutteri 2.2.

• Poista juoksupyörä 2.1 ja kiila 3.2.

Liukurengastiivisteellinen malli Liukurengastiivisteellinen malli

Katso kuva 26

• Poista välikerengas 5.2.

• Avaa kuusioruuvit 5.5 (pesän kannen 4.1 ja liukurengastiivistekan-

nen 5.4 liitos).

• Avaa kuusioruuvit13, poista pesän kansi 4.1 laakerinkannattimesta 9.

• Poista O-rengas 5.12 liukurengastiivistekannesta 5.4.

• Irrota kiinnitysrengas 5.3 akselista.

• Vedä liukurengastiiviste 5.11 ja liukurengastiivistekansi 5.4 pois 

akselista.

Boksitiivisteellinen malli Boksitiivisteellinen malli

Katso kuva 27

• Avaa kuusioruuvit 13 ja vedä pesän kansi 4.1 ja boksitiiviste renkai-

neen akselista.

• Avaa kuusioruuvit 5.5 ja irrota boksitiiviste 5.4.

• Irrota pakkausrenkaat 5.11 ja estorengas 5.3.

• Poista akseliholkki 5.12, ota sisäpuolinen O-rengas 5.13 ulos akseli-

holkista.

Kuva 26: Liukurengastiivisteellinen malli

5.45.125.115.34.15.2 5.5 913

Kuva 27: Boksitiivisteellinen malli

5.45.35.114.15.135.12 5.5 913
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Laakerinkannatin Laakerinkannatin

Katso kuva 28

• Poista pumpunjalka 8.1 avaamalla kuusioruuvi 8.2.

• Ota kiila 3.3 ulos.

• Avaa kuusioruuvit 15 ja irrota moottoripuolen laakerikansi 11.

• Poista heittorengas 6.8.

• Avaa kuusioruuvit 14 ja irrota pumppupuolen laakerikansi 10.

• Vedä akseli 3.1 osittain ulos laakerinkannattimesta.

• Vedä ulompi välikerengas 6.5, jos sellainen on, pois.

• Avaa lukkomutteri 6.7 ja poista jousilevy 6.6.

• Vedä sisempi välikerengas 6.4, jos sellainen on, pois.

• Vedä akseli 3.1 osittain ulos laakerinkannattimesta, kunnes pääset 

käsiksi varmistussokkaan 6.3.

• Irrota varmistussokka 6.3 varmistussokkapihdeillä.

• Vedä akseli 3.1 kokonaan ulos laakerinkannattimesta.

• Vedä laakerit 6.1 ja 6.2 akselilta.

Kiinteät vastarenkaat:

Wilo-CronoNorm-NLG on vakiona varustettu vaihdettavilla vastaren-

kailla. Käytössä raon välys suurenee kulumisen seurauksena. Renkaiden 

käyttöikä riippuu käyttöolosuhteista. Käytön myötä vähenevän virtaa-

man ja moottorin lisääntyneen virrankulutuksen syynä voi olla liian 

suuri rakovälys. Tällöin on vastarenkaat vaihdettava. 

9.6 Asennus

Yleistä Asennus on tehtävä käyttämällä apuna luvun 9.5 "Osiin purkaminen" 

sivulla 28 osapiirustuksia ja luvun 11 "Varaosat" sivulla 39 kokonais-

piirustuksia.

O-renkaiden vauriot on tarkastettava ja tarvittaessa ne on vaihdet-

tava uusiin. Tasotiivisteet on aina uusittava. 

Yksittäisosat puhdistetaan ja niiden kuluneisuus tarkastetaan ennen 

asennusta. Vaurioituneet tai kuluneet osat on vaihdettava alkuperäi-

siin varaosiin.

Sovituskohtiin on ennen asennusta siveltävä grafiittia tai muuta vas-

taavaa ainetta.

VAARA! Hengenvaara!

Hengenvaara ja henkilö- ja esinevahinkojen vaara käsittelyn 

tapahtuessa väärin. 

• Kaikissa huolto- ja korjaustöissä on huomioitava luvussa 2 "Turval-

lisuus" sivulla 5 ja luvussa 9.1 "Turvallisuus" sivulla 26 mainitut 

turvallisuusohjeet ja määräykset.

Kuva 28: Laakerinkannatin

6.26.33.16.1

8.18.38.48.2

96.814 10 6.4 6.5 6.6 6.7 11 15 3.3
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9.6.1 Asennus Wilo-CronoNorm-NL

Akseli/laakerinkannatin Akseli, katso kuva 23:

• Aseta tukilevyt 4.4 sisään (vain laakerikoko 25) ja purista rullalaake-

rit 4.1A ja 4.1B akseliin.

Laakerinkannatin, katso kuva 22:

• Työnnä akseli laakerinkannattimeen.

• Kiinnitä laakerikansi 6 kuusioruuveilla 16.

• Aseta V-tiivisteet 4.3 paikalleen ja työnnä heittorengas 4.2 akseliin.

• Aseta kiila 3.3 paikalleen.

Katso kuva 18

• Aseta kiila 3.2 paikalleen.

Liukurengastiivisteellinen malli Liukurengastiivisteellinen malli, katso kuva 19:

• Puhdista vastarenkaan paikka pesän kannesta.

• Aseta liukurengastiivisteen kiinteä osa 9.1 varovasti pesän kanteen 10.

• Kiinnitä pesän kansi 10 kuusiokoloruuveilla 15 laakerinkannattimeen.

• Työnnä liukurengastiivisteen pyörivä osa 9.1 akseliin.

• Työnnä välikerengas 9.2 akseliin.

Boksitiivisteellinen malli Boksitiivisteellinen malli

HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Vaarana pumpun vaurioituminen käsittelyn tapahtuessa väärin.

• Varmista, että osutaan kiinnityspaikkaan boksitiivisteen kotelossa 

eikä holkissa.

• Tarkasta akseliholkin pinta (katso kuva 21, kohta 11); useat naarmut 

merkitsevät, että se on vaihdettava uuteen. Puhdista boksitiivisteen 

kaikki osat huolellisesti ennen asennusta.

Jos tiivistepakkaus toimitettiin narumuotoisena, on se leikattava irti. 

• Kierrä pakkaus sitä varten akseliholkin tai halkaisijaltaan samankokoi-

sen kiinnitysistukan ympärille kierteelle.

HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Vaarana boksitiivisteholkin vaurioituminen käsittelyn tapahtuessa 

väärin.

• Huolehdi sopivista varotoimenpiteistä, jotta boksitiivisteholkin 

vahingoittuminen vältetään.

Tällä tavoin asennuksessa syntyy tarvittava näkyvä rako holkin ja 

pakkausrenkaan väliin. Esipuristetut grafiitti-pakkausrenkaat on, 

mikäli pumppua ei ole purettu, puolitettava asennusta varten kahdella 

viistolla viillolla (katso kuva 29 tai kuva 30).

Liukurengastiivisteellinen malli, katso kuva 21:

• Työnnä akseliholkki 11 akseliin.

• Vie boksitiivistekotelo 9.4 tiivisteineen 9.8 pesän kanteen 10.

• Asenna yksi pakkausrenkaista 9.1 boksitiivistekoteloon 9.4, aseta sitten

• estorengas 9.2 ja loput pakkausrenkaat kukin 180° kierrettynä 

paikalleen.

• Kiristä kuusioruuvit 9.5, kiinnitä pultti 9.6 ja kuusiomutterit 9.7, älä 

kiristä.

• Asenna boksitiivisteholkki 13 ja boksitiivisterenkaat 12.

• Kiinnitä levy 9.9 ja loput kuusiomutterit 9.7.

• Kiristä mutterit käsin. Pakkausrenkaita ei saa vielä puristaa. Asennuk-

sen jälkeen akselia pitää voida kiertää käsin.

• Kiinnitä pesän kansi 10 kuusiokoloruuveilla 15 laakerinkannattimeen.

Kuva 29: Esimerkki suorasta viillosta

Kuva 30: Esimerkki viistosta viillosta
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Työntöyksikkö Työntöyksikkö, katso kuva 18:

• Asenna juoksupyörä 2.1 juoksupyörän mutterilla 2.2 akseliin.

• Asenna suojaverkot 7.1 kuusioruuveilla 7.2.

Katso kuva 17

• Aseta uusi pesätiiviste 1.2.

• Työnnä työntöyksikkö varovasti spiraalipesään 1.1 ja kiinnitä kuusio-

ruuveilla 14.

Katso kuva 22

• Kiinnitä pumpunjalka 8.1 kuusioruuvilla 8.2 ja lukkolaatalla 8.3.

9.6.2 Asennus Wilo-CronoNorm-NLG

Laakerinkannatin Laakerinkannatin, katso kuva 28:

• Purista rullalaakerit 6.1 ja 6.2 akseliin 3.1.

• Työnnä akseli moottoripuolelta pumppupuolen suuntaan laakerin-

kannattimeen, kunnes pumppupuolen laakeri on laakerinkannatti-

messa. Aseta tällöin lyötäessä moottoripuolen laakerin suojaamiseksi 

puukappale laakerinkannattimen ja moottoripuolen laakerin väliin.

• Aseta varmistussokka 6.3 varmistussokkapihtien avulla laakerinkan-

nattimeen.

• Työnnä akselia edelleen laakerinkannattimeen, jolloin varmistussokka 

työnnetään moottoripuolen laakerilla paikalleen, kunnes se lukittuu 

kuuluvasti laakerinkannattimessa olevaan uraan.

• Kiinnitä laakerikansi 10 kuusioruuveilla 14.

• Työnnä heittorengas 6.8 akseliin.

• Aseta sisempi ja ulompi välikerengas 6.4 ja 6.5 paikalleen, jos sellaiset on.

• Aseta jousilevy 6.6 paikalleen ja kiinnitä lukkomutteri 6.7.

• Kiinnitä laakerikansi 11 kuusioruuveilla 15.

• Aseta kiila 3.3 paikalleen.

• Kiinnitä pumpunjalka 8.1 aluslevyllä 8.3, jousilevyllä 8.4 ja kuusioruu-

villa 8.2.

Liukurengastiivisteellinen malli Liukurengastiivisteellinen malli, katso kuva 26:

• Aseta puhdistettuun liukurengastiivistekanteen 5.4 uusi O-rengas 5.12.

• Aseta liukurengastiivisteen kiinteä osa 5.11 puhdistettuun liukuren-

gastiivistekanteen 5.4.

• Työnnä liukurengastiivistekansi 5.4 akseliin 3.1.

• Työnnä liukurengastiivisteen pyörivä osa 5.11 akseliin.

• Työnnä kiinnitysrengas 5.3 akseliin ja asenna ottaen huomioon asen-

nusmitan H1 ja kiristysmomentin (katso kuva 31 ja taulukko 9).

Kuva 31: Liukurengastiivisteellinen malli

H1
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Taulukko 9: Kiristysmomentti

• Kiinnitä pesän kansi 4.1 (huuhteluaukko kannessa alaspäin suunnat-

tuna) kuusioruuveilla 13 laakerinkannattimeen 9.

• Kiinnitä liukurengastiivistekansi 5.4 kuusioruuveilla 5.5 pesän kan-

teen 4.1.

Katso kuva 26

• Työnnä välikerengas 5.2 akseliin.

Boksitiivisteellinen malli Boksitiivisteellinen malli

HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Vaarana pumpun vaurioituminen käsittelyn tapahtuessa väärin.

• Varmista, että osutaan kiinnityspaikkaan boksitiivisteen kotelossa 

eikä holkissa.

• Tarkasta akseliholkin pinta (katso kuva 27, kohta 5.12); useat naar-

mut merkitsevät, että se on vaihdettava uuteen. Puhdista boksitiivis-

teen kaikki osat huolellisesti ennen asennusta.

Jos tiivistepakkaus toimitettiin narumuotoisena, on se leikattava irti. 

• Kierrä pakkaus sitä varten akseliholkin tai halkaisijaltaan samankokoi-

sen kiinnitysistukan ympärille kierteelle.

HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Vaarana boksitiivisteholkin vaurioituminen käsittelyn tapahtuessa 

väärin.

• Huolehdi sopivista varotoimenpiteistä, jotta boksitiivisteholkin 

vahingoittuminen vältetään.

Tällä tavoin asennuksessa syntyy tarvittava näkyvä rako holkin ja 

pakkausrenkaan väliin. Esipuristetut grafiitti-pakkausrenkaat on, 

mikäli pumppua ei ole purettu, puolitettava asennusta varten kahdella 

viistolla viillolla (katso kuva 32 tai kuva 33).

Katso kuva 27

• Työnnä boksitiivisterenkaat 5.4 akseliin 3.1.

• Aseta O-rengas 5.13 akseliholkkiin 5.12.

• Työnnä akseliholkki 5.12 akseliin.

• Työnnä estorengas 5.3 akseliin.

• Aseta pesän kansi 4.1 laakerinkannattimen 9 päälle ja kiinnitä kuusio-
ruuveilla 13.

• Aseta kolme pakkausrengasta 5.11 pesän kanteen 4.1 ja työnnä esto-
rengas 5.3 painekanteen.

• Aseta loput pakkausrenkaat 5.11 pesän kanteen.

• Kun viimeinen pakkausrengas on paikallaan varmista pakkaus boksi-
tiivisteellä 5.4. Kiristä kuusioruuvit 5.5 käsin.

• Pakkausrenkaita ei saa vielä puristaa. Asennuksen jälkeen akselia 

pitää voida kiertää käsin.

Pumpputyyppi/koko Asennusmitta H1 

 [mm]

Kiristysmomentti

[Nm]

NLG 150/200 12

2,5

NLG 200/260 69

NLG 200/315 16,5

NLG 200/400 9

NLG 200/450 9

NLG 250/315 69,5

NLG 250/355 12

NLG 250/400 72

NLG 300/400 72

Kuva 32: Esimerkki suorasta viillosta

Kuva 33: Esimerkki viistosta viillosta



suomi

Asennus- ja käyttöohje Wilo-CronoNorm-NL, NLG 37

Työntöyksikkö Työntöyksikkö, katso kuva 25:

• Asenna juoksupyörä 2.1 juoksupyörän mutterilla 2.2 akseliin.

• Työnnä työntöyksikkö varovasti spiraalipesään 1.1 ja kiinnitä kuusio-

ruuveilla 12.

• Asenna suojaverkot 7.1 kuusioruuveilla 7.2.

9.7 Ruuvien kiristysmomentit Ruuvien kiristysmomentit

9.7.1 Ruuvien kiristysmomentit 

Wilo-CronoNorm-NL

Ruuvien kiristyksessä on käytettävä seuraavia kiristysmomentteja.

• A (pumppu):

Taulukko 10: CronoNorm-NL - ruuvien kiristysmomentti A (pumppu)

• B (kytkin): 

katso taulukkoa 6 luvussa 7.5.2 "Kytkimien linjauksen tarkastaminen" 

sivulla 20.

• C (pohjalaatta):

katso laulukkoa 7 luvussa 7.5.3 "Pumppuyksikön linjaus" sivulla 21.

9.7.2 Ruuvien kiristysmomentit 

Wilo-CronoNorm-NLG

Ruuvien kiristyksessä on käytettävä seuraavia kiristysmomentteja.

• A (pumppu):

Taulukko 11: CronoNorm-NLG - ruuvien kiristysmomentti A (pumppu)

• B (kytkin): 

katso taulukkoa 6 luvussa 7.5.2 "Kytkimien linjauksen tarkastaminen" 

sivulla 20.

• C (pohjalaatta):

katso taulukkoa 7 luvussa 7.5.3 "Pumppuyksikön linjaus" sivulla 21.

Kuva 34: Ruuvien kiristysmomentit

A

C AAA C C

A A B

Kierre M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36

Kiristysmo-
mentti [Nm]

12 25 40 90 175 300 500 700

Kierre M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39

Kiristysmomentti 
[Nm]

10,5 26 51 89 215 420 725 1070 1450 1970 2530 3290
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10 Häiriöt, niiden syyt ja tarvittavat 
toimenpiteet

Häiriönpoiston saa suorittaa vain pätevä ammattihenkilökunta! 

Noudata turvallisuusohjeita, jotka on ilmoitettu luvussa 9 "Huolto 

- kunnossapito" sivulla 26.

• Jos käyttöhäiriötä ei voi poistaa, on käännyttävä alan liikkeen puo-

leen tai otettava yhteyttä lähimpään asiakaspalvelukeskukseen tai 

edustajaan.

10.1 Häiriöt Seuraavia vikatyyppejä saattaa esiintyä (katso taulukkoa 12):

Taulukko 12: Vikatyypit

10.2 Syyt ja tarvittavat toimenpiteet

Vikatyyppi Selitys

1 Virtaama liian pieni

2 Moottori ylikuormittunut

3 Pumpun loppupaine liian suuri

4 Laakerin lämpötila liian korkea

5 Vuotoa pumpun pesästä

6 Akselitiiviste vuotaa

7 Pumppu käy rauhattomasti tai äänekkäästi

8 Pumpun lämpötila liian korkea

Vikatyyppi:

1 2 3 4 5 6 7 8 Syy Korjaus

X Vastapaine liian suuri • Tarkasta, onko järjestelmässä likaa
• Säädä toimintapiste uudestaan

X X X Pumppu ja/tai putket eivät ole koko-
naan täynnä

• Ilmaa pumppu ja täytä imujohto

X X X Tulopaine liian pieni tai imukorkeus 
liian suuri

• Korjaa nestetaso
• Vähennä vastuksia imujohdosta 
• Puhdista suodatin
• Pienennä imukorkeutta asentamalla 

pumppu alemmaksi

X X X Tiivisterako kulunut liian suureksi • Vaihda kulunut kiinteä vastarengas

X Väärä pyörimissuunta • Vaihda moottoriliitännän vaiheet

X Pumppu imee ilmaa tai imujohto 
vuotaa

• Vaihda uusi tiiviste
• Tarkasta imujohto

X Pumpun tuloliitäntä tai juoksupyörä 
tukossa

• Poista tukos

X X Pumppu jumissa irrallisten tai kiilau-
tuneiden osien vuoksi

• Puhdista pumppu

X Ilmapussi muodostunut putkeen • Muuta putken asennusta tai asenna 
ilmanpoistoventtiili

X Kierrosluku liian pieni
• taajuusmuuttajan käytössä
• ilman taajuusmuuttajan käyttöä

• Korota taajuutta sallitulla alueella
• Tarkista jännite

X X Moottori käy 2 vaiheessa • Tarkasta vaiheet ja sulakkeet

X X Pumpun vastapaine liian pieni • Säädä toimintapiste uudestaan tai 
sovita juoksupyörää

X Pumpattavan aineen viskositeetti tai 
tiheys on suurempi kuin kokoonpano-
arvo

• Tarkasta pumpun tiedot (ota 
yhteyttä valmistajaan) 

X X X X X Pumppu on kiristynyt tai boksitiiviste 
on vinossa tai kiristetty liian kireälle

• Korjaa pumpun asennusta
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Taulukko 13: Vikojen syyt ja korjaus

11 Varaosat Varaosien tilaus tapahtuu paikallisen alan erikoisliikkeen ja/tai Wilo-

asiakaspalvelun kautta.

Jotta epäselvyyksiltä ja virhetilauksilta vältytään, on jokaisen tilauk-

sen yhteydessä ilmoitettava tyyppikilven kaikki tiedot.

HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Pumpun moitteeton toiminta voidaan taata vain, jos käytetään 

alkuperäisiä varaosia.

• Käytä ainoastaan Wilo-alkuperäisvaraosia.

• Tarvittavat tiedot varaosatilausten yhteydessä:

• varaosien numerot

• varaosien nimitykset

• kaikki pumpun tyyppikilven tiedot

HUOMAUTUS:

Luettelo alkuperäisvaraosista: katso Wilo-varaosadokumentteja ja 

kokonaispiirustuksia seuraavissa luvuissa:

• luku 11.1 "Varaosaluettelot Wilo-CronoNorm-NL" sivulla 40 tai

• luku 11.2 "Varaosaluettelot Wilo-CronoNorm-NLG" sivulla 44.

X X Kierrosluku liian suuri • Pienennä kierroslukua

X X X Pumppuyksikkö huonosti kohdistettu • Korjaa linjausta

X Akseliliike liian korkea • Puhdista juoksupyörän kevennys-
aukot

• Tarkasta kiinteiden vastarenkaiden 
kunto

X Laakerin voitelu riittämätöntä • Tarkasta laakeri, vaihda laakeri

X Kytkinetäisyyttä ei noudatettu • Korjaa kytkinetäisyys

X X X Virtaama liian pieni • Noudata suositeltua vähimmäisvir-
taamaa

X Pesän ruuveja ei kiristetty oikein tai 
tiiviste viallinen

• Tarkista kiristysmomentti
• Vaihda uusi tiiviste

X Liukurengastiiviste/boksitiiviste 
vuotaa

• Vaihda uusi liukurengastiiviste
• Kiristä boksitiivistettä tai pakkaa 

uudestaan

X Akseliholkki (jos asennettu) kulunut • Vaihda uusi akseliholkki
• Pakkaa boksitiiviste uudestaan

X X Juoksupyörä epätasapainossa • Tasapainota juoksupyörä

X Laakerivaurioita • Vaihda laakeri

X Pumpussa on vieraita esineitä • Puhdista pumppu

X Pumppu pumppaa suljettua sulku-
venttiiliä vasten

• Avaa paineputken sulkuventtiili

Vikatyyppi:

1 2 3 4 5 6 7 8 Syy Korjaus
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11.1 Varaosaluettelot 

Wilo-CronoNorm-NL

11.1.1 Wilo-CronoNorm-NL 

liukurengastiivisteellinen malli

Varaosaluettelo katso taulukkoa 14.

Kuva 35: Wilo-CronoNorm-NL liukurengastiivisteellinen malli

1.2 4.1A

5

9.11.2 4.1B

3.2

8.2

4.4

4.4

7

7.1 7.2

1.2 4.4

3.1

8.1

2.2

2.2

2.1 4.2

143.2 1.3 10

4.22.2 4.3

15

9.21.1

1

4.3

3.3

8.3

2 9 4

8

3

6

16
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Taulukko 14: Varaosaluettelo Wilo-CronoNorm-NL, liukurengastiivisteellinen malli

Kohta

Nro

Kuvaus Määrä Turvallisuuden 

kannalta tärkeä 

varaosa

1.1 Spiraalipesä 1

1.2 Pesän tiiviste 1 X

1.3 Pesän tulppa 1

2.1 Juoksupyörä 1

2.2 Juoksupyörän mutteri 1

3.1 Akseli 1

3.2 Kiila 1

3.3 Kiila 1

4.1 A Rullalaakeri, 
pumpun puoli

1 X

4.1B Rullalaakeri, 
moottorin puoli

1 X

4.2 Heittorengas 1

4.3 V-tiiviste 2

4.4 Tukilevy 2

5 Laakerinkannatin 1

6 Laakerikansi 1

7.1 Suojaverkko 2

7.2 Kuusioruuvi 2

8.1 Pumpun jalka 1

8.2 Kuusioruuvi 1

8.3 Lukkolaatta 1

9.1 Liukurengastiiviste 1 X

9.2 Välikerengas 1

10 Pesän kansi 1

14 Kuusioruuvi 8

15 Kuusikoloruuvi 4

16 Kuusioruuvi 4
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11.1.2 Wilo-CronoNorm-NL 

boksitiivisteellinen malli

Varaosaluettelo katso taulukkoa 15.

Kuva 36: Wilo-CronoNorm-NL boksitiivisteellinen malli

1.2 4.1A

5

10

1.2 9.5 4.1B

3.2

8.2

4.4

4.4

9.3

11

4.4

3.1

8.1

12 7

2.2

2.1 4.2

143.2 9.8 1.3 15
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2.2 4.3

9.2 9.4
9.1

1.29.6
2.29.79.9

4.2
9.5

1.1

1
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2
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6
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Taulukko 15: Varaosaluettelo Wilo-CronoNorm-NL, boksitiivisteellinen malli

Kohta

Nro

Kuvaus Määrä Turvallisuuden 

kannalta tärkeä 

varaosa

1.1 Spiraalipesä 1

1.2 Pesän tiiviste 1 X

1.3 Pesän tulppa 1

2.1 Juoksupyörä 1

2.2 Juoksupyörän mutteri 1

3.1 Akseli 1

3.2 Kiila 1

3.3 Kiila 1

4.1 A Rullalaakeri, 
pumpun puoli

1 X

4.1B Rullalaakeri, 
moottorin puoli

1 X

4.2 Heittorengas 1

4.3 V-tiiviste 2

4.4 Tukilevy 2

5 Laakerinkannatin 1

6 Laakerikansi 1

7.1 Suojaverkko 2

7.2 Kuusioruuvi 2

8.1 Pumpun jalka 1

8.2 Kuusioruuvi 1

8.3 Lukkolaatta 1

9.1 Pakkausrenkaat 1 X

9.2 Estorengas 1

9.4 Boksitiivistekotelo 1

9.5 Kuusioruuvi 2

9.6 Pultti 2

9.7 Kuusiomutteri 2

9.8 Tiiviste 1 X

9.9 Aluslevy 2

10 Pesän kansi 1

11 Akseliholkki 1

12 Boksitiivisterengas 1

13 Boksitiivisteholkki 1

14 Kuusioruuvi 8

15 Kuusikoloruuvi 4

16 Kuusioruuvi 4
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11.2 Varaosaluettelot 

Wilo-CronoNorm-NLG

11.2.1 Wilo-CronoNorm-NLG 

liukurengastiivisteellinen malli

Varaosaluettelo katso taulukkoa 16.

Kuva 37: Wilo-CronoNorm-NLG liukurengastiivisteellinen malli
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Taulukko 16: Varaosaluettelo Wilo-CronoNorm-NLG, liukurengastiivisteellinen malli

Kohta

Nro

Kuvaus Määrä Turvallisuuden 

kannalta tärkeä 

varaosa

1.1 Spiraalipesä 1

1.2 O-rengas 1 X

1.3 Kiinteä vastarengas 1

1.4 Ilmaustulppa 1

1.5 Tyhjennystulppa 1

2.1 Juoksupyörä 1

2.1 Juoksupyörän mutteri 1

3.1 Akseli 1

3.2 Kiila, moottorin puoli 1

3.3 Kiila, pumpun puoli 1

4.1 Pesän kansi 1

4.2 Kiinteä vastarengas 1

5.2 Välikerengas 1

5.3 Kiinnitysrengas 1

5.4 Liukurengastiiviste-
kansi

1

5.5 Kuusioruuvi 4 Liukurengastiiviste

5.11 Liukurengastiiviste 1 X

5.12 O-rengas 1

6.1 Rullalaakeri, 
pumpun puoli

1 X

6.2 Rullalaakeri, 
moottorin puoli

1 X

6.3 Varmistussokka 1

6.4 Välikerengas, sisäpuoli 1

6.5 Välikerengas, ulko-
puoli

1

6.6 Jousilevy 1

6.7 Lukkomutteri 1

6.8 Heittorengas 1

7.1 Suojaverkko 2

7.2 Kuusioruuvi 2

8.1 Pumpun jalka 1

8.2 Kuusioruuvi 1 Jalka

8.3 Aluslevy 1

8.4 Jousilevy 1

9 Laakerinkannatin 1

10 Laakerikansi, 
pumpun puoli

1

11 Laakerikansi, 
moottorin puoli

1

12 Kuusioruuvi 12/16 Pesä

13 Kuusioruuvi 12 Laakerinkannatin

14 Kuusioruuvi 4/6 Laakeri, pumpun puoli

15 Kuusioruuvi 4/6 Laakeri, moottorin 
puoli
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11.2.2 Wilo-CronoNorm-NLG 

boksitiivisteellinen malli Varaosaluettelo katso taulukkoa 17.

Kuva 38: Wilo-CronoNorm-NLG boksitiivisteellinen malli
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Taulukko 17: Varaosaluettelo Wilo-CronoNorm-NLG, boksitiivisteellinen malli

Kohta

Nro

Kuvaus Määrä Turvallisuuden 

kannalta tärkeä 

varaosa

1.1 Spiraalipesä 1

1.2 O-rengas 1 X

1.3 Kiinteä vastarengas 1

1.4 Ilmaustulppa 1

1.5 Tyhjennystulppa 1

2.1 Juoksupyörä 1

2.2 Juoksupyörän mutteri 1

3.1 Akseli 1

3.2 Kiila, pumpun puoli 1

4.1 Pesän kansi 1

4.2 Kiinteä vastarengas 1

5.3 Estorengas 1

5.4 Boksitiivisterengas 1

5.5 Kuusioruuvi 4 Boksitiivisterengas

5.11 Pakkaus 1

5.12 Akseliholkki 1

5.13 O-rengas 1

6.1 Rullalaakeri, pumpun 
puoli

1 X

6.2 Rullalaakeri, 
moottorin puoli

1 X

6.3 Varmistussokka 1

6.4 Välikerengas, 
sisäpuoli

1

6.5 Välikerengas, 
ulkopuoli

1

6.6 Jousilevy 1

6.7 Lukkomutteri 1

6.8 Heittorengas 1

7.1 Suojaverkko 2

7.2 Kuusioruuvi 2

8.1 Pumpun jalka 1

8.2 Kuusioruuvi 1 Jalka

8.3 Aluslevy 1

8.4 Jousilevy 1

9 Laakerinkannatin 1

10 Laakerikansi, 
pumpun puoli

1

11 Laakerikansi, 
moottorin puoli

1

12 Kuusioruuvi 12/16 Pesä

13 Kuusioruuvi 12 Laakerinkannatin

14 Kuusioruuvi 4/6 Laakeri, pumpun puoli

15 Kuusioruuvi 4/6 Laakeri, moottorin 
puoli



suomi

48 WILO SE 07/2013

12 Hävittäminen Kun tämä laite hävitetään ja kierrätetään asianmukaisesti, vältetään 

ympäristöhaitat ja oman terveyden vaarantuminen.

Määräystenmukaiseen hävittämiseen vaaditaan pumppuyksikön tyh-

jennys ja puhdistus (katso lukua 9.4 "Tyhjennys ja puhdistus" 

sivulla 28) sekä purkaminen osiin (katso lukua 9.5 "Osiin purkaminen" 

sivulla 28).

Voiteluaineet on kerättävä. Pumpun osat on eroteltava materiaalien 

mukaan (metalli, muovi, elektroniikka).

1. Käytä laitteen ja sen osien hävittämisessä julkisten tai yksityisten 

jätehuoltoyhtiöiden palveluja.

2. Lisätietoja asianmukaisesta hävittämisestä saat kunnanviras-

tosta, jätehuoltovirastosta tai paikasta, josta laitteisto on 

hankittu.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!



 D EG – Konformitätserklärung 

 GB EC – Declaration of conformity 
 F Déclaration de conformité CE 

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

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

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

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

2006/42/EG  
 

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

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

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

 
 
 
 

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

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

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

   
Dortmund, 15. Januar 2013 

 

 
 

 
Holger Herchenhein 

Group Quality Manager 
 

 WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

Document: 2117839.1   

 



 D EG – Konformitätserklärung 

 GB EC – Declaration of conformity 
 F Déclaration de conformité CE 

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

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

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

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

2006/42/EG  
 

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

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

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

 
 
 
 

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

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

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

   
Dortmund, 15. Januar 2013 

 

 
 

 
Holger Herchenhein 

Group Quality Manager 
 

 WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

Document: 2117838.1 
 



NL IT ES
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de 
volgende bepalingen:

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni 
e direttive rilevanti:

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las 
disposiciones pertinentes siguientes:

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG Direttiva macchine 2006/42/EG Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage 
I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n. 
1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja 
tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas 
2006/42/CE.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía

De gebruikte 50 Hz inductie-elektromotoren – draaistroom, kooianker, ééntraps – 
conform de ecodesign-vereisten van de verordening 640/2009.

I motori elettrici a induzione utilizzati da 50 Hz – corrente trifase, motore a gabbia di 
scoiattolo, monostadio – soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile del 
regolamento 640/2009.

Los motores eléctricos de inducción de 50 Hz utilizados (de corriente trifásica, rotores en 
jaula deardilla, motores de una etapa) cumplen los requisitos relativos al ecodiseño 
establecidos en el Reglamento 640/2009.

Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen. Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le 
pompe per acqua.

De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para 
bombas hidráulicas.

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

PT SV NO
Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os 
seguintes requisitos:

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga 
bestämmelser:

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med 
følgende relevante bestemmelser:

Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 2006/42/EG EG–Maskindirektiv 2006/42/EG
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o 
anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.

Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt 
bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.

Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med 
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção 
ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE  

Direktivet om energirelaterade produkter  2009/125/EG Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

Os motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados – corrente trifásica, com rotor em 
curto-circuito, monocelular – cumprem os requisitos de concepção ecológica do 
Regulamento 640/2009.

De använda elektriska induktionsmotorerna på 50 Hz – trefas, kortslutningsmotor, 
enstegs – motsvarar kraven på ekodesign för elektriska motorer i förordning 640/2009.

De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse – trefasevekselstrøms 
kortslutningsmotor, ettrinns – samsvarer med kravene til økodesign i forordning 
640/2009.

Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as 
bombas de água.

Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar. I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.

normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side

FI DA HU
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel�ségi nyilatkozat
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante 

bestemmelser:
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

EU–konedirektiivit: 2006/42/EG EU–maskindirektiver 2006/42/EG Gépek irányelv: 2006/42/EK
Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan 
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i 
maskindirektivet 2006/42/EF.

A kisfeszültség� irányelv védelmi el�írásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. 
függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet�ség irányelv: 2004/108/EK
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter Energiával kapcsolatos termékekr�l szóló irányelv: 2009/125/EK
Käytettävät 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori, 
yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia.

De anvendte 50 Hz induktionselektromotorer - trefasestrøm, kortslutningsmotor, et-trins -
opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.

A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok – háromfázisú, kalickás forgórész, 
egyfokozatú – megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek.

Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia 
vaatimuksia vastaava.

I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for 
vandpumper.

A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó 
követelményeinek megfelel�en.

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu. anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az el�z� oldalt

CS PL RU
Prohlášení o shod� ES Deklaracja Zgodno�ci WE ����	
	�� � ������������ ��
�������� ��
�	�
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v�dodaném provedení odpovídá následujícím 
p�íslušným ustanovením:

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

�������� ���������� ��������, ��� ������ ��!���� � ��� �"#��� $������ 
����������� ����%��� ��!�������� ����������:

Sm�rnice ES pro strojní za�ízení 2006/42/ES dyrektyw� maszynow� WE 2006/42/WE ��
������ EC � ��������� �	��� 2006/42/EG
Cíle týkající se bezpe&nosti stanovené ve sm'rnici o elektrických za�ízeních nízkého nap'tí 
jsou dodrženy podle p�ílohy I, &. 1.5.1 sm'rnice o strojních za�ízeních 2006/42/ES.

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

*!�"������ $� "���$�����, ����+����� � ��!������ $� ��������;����� 
��$!�+���%, �"�%��%�� ������ $!���+���% I, < 1.5.1 ��!������ � ����=���� 
��=�� 2006/42/>G.

Sm�rnice o elektromagnetické kompatibilit� 2004/108/ES dyrektyw� dot. kompatybilno�ci elektromagnetycznej 2004/108/WE �����
��	�����	 ������������ 2004/108/EG 
Sm�rnice pro výrobky spojené se spot�ebou energie 2009/125/ES Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwi�zanych z energi� 2009/125/WE. ��
�����	 � �
�!�����, ��"	���� � #��
�����
�$������ 2009/125/�%

Použité 50Hz t�ífázové induk&ní motory, s klecovým rotorem, jednostup?ové – vyhovují 
požadavk@m na ekodesign dle na�ízení 640/2009

Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz – trójfazowe, wirniki klatkowe, jed-
nostopniowe spe�niaj� wymogi rozporz�dzenia 640/2009 dotycz�ce ekoprojektu

J$��;������ ���Q!����� T����!���������� 50 U[ – �!�Q\������ ����, 
��!������������� ������$������� ���������%� �!�"������� � T���������požadavk@m na ekodesign dle na�ízení 640/2009. nostopniowe – spe�niaj� wymogi rozporz�dzenia 640/2009 dotycz�ce ekoprojektu. ��!�������������, ������$������� – ���������%� �!�"������� � T��������� 

Vyhovuje požadavk@m na ekodesign dle na�ízení 547/2012 pro vodní &erpadla. Spe�niaj� wymogi rozporz�dzenia 547/2012 dotycz�cego ekoprojektu dla pomp wodnych. ]����������� �!�"������� � T��������� $!��$����� 547/2012 ��� ������Q 
�����.

použité harmoniza&ní normy, zejména: viz p�edchozí strana stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno�ci: patrz poprzednia strona J$��;������ ����������� �����!�� � ��!��, � ������� : �. $!�������% 
�!���[�

EL TR RO
&()*+3 +7;;<=>*+3? @3? BB CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-DeclaraQie de conformitate
^_`{|}~�� ��� �} ��}��| �~�� �’ �~�� �_| ��������_ �����}�_� ���|}�}��� ��� 
���`}~��� ��������� :

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

X[3\]^? E_ \`x  ;3{x|(;x@x 2006/42/E_ AB-Makina Standartlar} 2006/42/EG Directiva CE pentru ma~ini 2006/42/EG
�� ���������� ��}������� �_� }�_���� ���_`�� ���_� �_�}�|��� �����|� �� �} 
������_�� I, ��. 1.5.1 �_� }�_���� ������� �� �� �_��|����� 2006/42/EG.

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

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

�)^�@=�;x\|3@`�( +7;�x@<@3@x E_-2004/108/E_ Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic� – directiva 2004/108/EG
B7=*�x��( �[3\]x \`x +7|[^<;^|x ;^ @3| ^|�=\^`x �=��<|@x 2009/125/E_ Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarl} tasar}m}na ili~kin yönetmelik 2009/125/AT Directiv� privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

�� ��_���}�}�}���|}� ��������}� _`����}��|_����� 50 Hz – ��������}�, ��}�¢�� 
�`�£}�, �}|}£����}� – �|���}���|}|��� ���� ���������� }��}`}���}� ��������}� �}~ 
��|}|���}� 640/2009.

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

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

¤����|� �� ��� ���������� }��}`}���}� ��������}� �}~ ��|}|���}� 547/2012 ��� 
~���|�`���.

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

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

¥|���}|���¢|� ��_���}�}�}���|� ����~��, ���������: ¦`¢�� ��}_�}���|_ ��`��� k�smen kullan�lan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedent�

ET LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst�bas deklar�cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele: Ar šo m§s apliecin¨m, ka šis izstr¨d¨jums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Maš�nu direkt�va 2006/42/EK Mašin� direktyv� 2006/42/EB
Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 
2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Zemsprieguma direktªvas drošªbas m§r«i tiek iev§roti atbilstoši Mašªnu direktªvas 
2006/42/EK 
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Laikomasi Žemos tampos direktyvos keliam® saugos reikalavim® pagal Mašin® direktyvos 
2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkt�.

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

Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori – mai¯str¨va, ªssl§guma rotora motors, 
vienpak¨pes – atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina prasªb¨m.

Naudojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai – trifaz°s tampos, su narveliniu rotoriumi, 
vienos pakopos – atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament� 
640/2009.

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega. Atbilstoši Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina prasªb¨m ±denss±k¯iem. Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament� 547/2012 d°l vandens 
siurbli®.

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk piem§roti harmoniz§ti standarti, tai skait¨: skatªt iepriekš§jo lappusi pritaikytus vieningus standartus, o b±tent: žr. ankstesniame puslapyje

SK SL BG
ES vyhlásenie o zhode ES – izjava o skladnosti E�-����	
	�� "	 ������������
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštruk&nej série v dodanom vyhotovení 
vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede&im zadevnim dolo&ilom: ²����!�!���, �� $!�����#� ������!� �� ������� ���������:

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

Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s 
prilogo I, št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseženi.

³����� �� ������ �� !��$�!��"��� �� ���� ��$!�+���� � #������ #����� 
´!���+���� I, < 1.5.1 �� ²�!�������� �� ��=��� 2006/42/E].

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES E����
��	�����	 ����������� – !�
�����	 2004/108/E�
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo ��
�����	 "	 �
�!������, ���
"	�� � ���
�����
�$������� 2009/125/��

Použité 50 Hz induk&né elektromotory – jednostup?ové, na trojfázový striedavý prúd, s 
rotormi nakrátko – zodpovedajú požiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení 
640/2009.

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

J�$��������� �����[����� �����!���������� 50 Hz – �!�\���� ���, �#!������ � 
����!�, �����#$���� – ������!�� �� ����������� �� ��������� �� ¶�������� 
640/2009.

V súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné &erpadlá. izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne &rpalke. ]#����� ����������� �� ��������� �� ¶�������� 547/2012 �� ����� $��$�.

používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran ·�!������!��� �����!��: �+. $!������ �!���[�

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

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu&enoj izvedbi odgovaraju sljede¹im 
važe¹im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu&enoj verziji odgovaraju slede¹im 
važe¹im propisima:

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

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

Ciljevi zaštite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive 
za mašine 2006/42/EZ.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Li j G id 2009/125/KE d d tti l t ti l � t l �ij S j i i d l t l d t š j ij 2009/125/EZ Di kti i d l t l d t š j ij 2009/125/EZLinja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-u�u tal-ener�ija Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Il-muturi elettri»i b’induzzjoni ta’ 50 Hz u	ati- tliet fa	ijiet, squirrel-cage, singola - 
jissodisfaw ir-rekwi	iti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.

Korišteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori – trofazni, s kratko spojenim rotorom, 
jednostupanjski – odgovaraju zahtjevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.

Koriš¹eni 50 Hz-ni indukcioni elektromotori – trofazni, s kratkospojenim rotorom, 
jednstepeni – odgovaraju zahtevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009.

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





Wilo – International (Subsidiaries)

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

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

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

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

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

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

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

Brazil 
WILO Brasil Ltda 
Jundiaí – São Paulo – Brasil  
ïâð¼òÉÒÀô¼ÛßÆ÷ÛßùÛÝû 
T +55 11 2923 (WILO) 
       9456 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉùØ¾ÄËÃÌÆÏÉÍÆØ¾

Canada 
àâèê¼òÄÁÄÒÄ¼âÁÏÆ¼ 
Calgary, Alberta T2A 5L4 
T +1 403 2769456 
ØÃÌÌÆÌÉÔÀÊÔÃÌÉùÁÄÆÏÉÍ

China 
àâèê¼òÑÃÁÄ¼èÂÒÆ 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
ÔÃÌÉØþÊÔÃÌÉÆÏÉÍÆÏÁ

Croatia 
àÃÌÉ¼Ù¾ÿÄÂË�Ä¼ÒÆÉÆÉÆ 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
ÔÃÌÉùÑ¾ÿÄÂË�ÄÊÔÃÌÉÆÑ¾

Czech Republic 
àâèê¼òÅ�¼ËÆ¾ÆÉÆ 
÷ûÛÝÛ¼òÀËÂÌÃÏÀ 
T +420 234 098711 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÏÚ

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

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

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÈÃ

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

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

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

Hungary 
àâèê¼�Ä¿ÓÄ¾É¾ËÚ�¿¼	ÈÂ 
÷Ýû¼��¾��Ø�ÌÃÁÂ¼ 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÑÕ

India 
àâèê¼âÁÒÃÄ¼�ÄÂÑÀ¾¼ÄÁÒ¼
ðÌÄÂÂ¼ðÕÍ�Ë¼èÂÒÆ 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
ËÀ¾ÿÃÏÀËÊÍÄÂÑÀ¾�ÌÄÂÂÆÏÉÍ

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

Ireland 
WILO Ireland 
èÃÍÀ¾ÃÏ� 
T +353 61 227566 
ËÄÌÀËÊÔÃÌÉÆÃÀ

Italy 
àâèê¼âÂÄÌÃÄ¼ËÆ¾ÆÌÆ 
÷ÝÝ�Þ¼ðÀËÏÑÃÀ¾Ä¼ 
Borromeo  (Milano) 
T +39 25538351 
ÔÃÌÉÆÃÂÄÌÃÄÊÔÃÌÉÆÃÂ

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

Korea 
àâèê¼ðÕÍ�Ë¼èÂÒÆ¼ 
�ÛÞù÷÷Ý¼×ÄÁ¿ËÀÉ�¼ëÕËÄÁ 
T +82 51 950 8000 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÏÉÆ�¾

Latvia 
àâèê¼ëÄÌÂÃÏ¼Åâ½ 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÌÿ

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
�ÒÀÃÒÀÑ¼Û÷Ý÷¼÷ÝßÝ¼ 
Lebanon 
T +961 1 888910 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÏÉÍÆÌØ

Lithuania 
àâèê¼èÃÀÂÕÿÄ¼�½ë 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
ÍÄÃÌÊÔÃÌÉÆÌÂ¼

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

The Netherlands 
àâèê¼�ÀÒÀ¾ÌÄÁÒ¼ØÆÿÆ 
ÛûûÛ¼�½¼àÀËÂÚÄÄÁ 
T +31 88 9456 000 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÁÌ

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

Poland 
àâèê¼ðÉÌË�Ä¼Å�Æ¼ÚÆÉÆÉÆ 
ÝûùûÝ�¼èÀËÚÁÉÔÉÌÄ 
T +48 22 7026161 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆ�Ì

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
ðÉ¾ÂÕ¿ÄÌ¼èÒÄÆ 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
ØÉÍØÄËÊÔÃÌÉÆ�Â

Romania 
àâèê¼�ÉÍÄÁÃÄ¼ËÆ¾ÆÌÆ 
Ý��ÝÝ¼òÉÍÆ¼òÑÃÄþÁÄ¼
�ÕÒÆ¼âÌÈÉÿ 
T +40 21 3170164 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆ¾É

Russia 
WILO Rus ooo 
Û÷ßû�÷¼�ÉËÏÉÔ 
T +7 495 7810690 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆ¾Õ

Saudi Arabia 
àâèê¼��¼ù¼�ÃÓÄÒÑ 
�ÃÓÄÒÑ¼ÛÛ�û 
T +966 1 4624430 
ÔËÑÉÕÌÄÊÔÄÂÄÁÃÄÃÁÒÆÏÉÍ

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

Slovakia 
àâèê¼òÅ¼ËÆ¾ÆÉÆ�¼É¾¿Æ¼ïÌÉ��Ä 
ÞßÛÝ�¼ë¾ÄÂÃËÌÄÿÄ 
T +421 2 33014511 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆË�

Slovenia 
àâèê¼½Ò¾ÃÄÂÃÏ¼ÒÆÉÆÉÆ 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
ÔÃÌÉÆÄÒ¾ÃÄÂÃÏÊÔÃÌÉÆËÃ

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

Spain 
àâèê¼âØ�¾ÃÏÄ¼ÅÆ½Æ 
÷ÞÞÝ�¼½ÌÏÄÌ�¼ÒÀ¼ÙÀÁÄ¾ÀË¼
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
ÔÃÌÉÆÃØÀ¾ÃÏÄÊÔÃÌÉÆÀË

Sweden 
àâèê¼ÅÿÀ¾Ã¿À¼½ë 
35246 Växjö 
T +46 470 727600 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆËÀ

Switzerland 
��ë¼ðÕÍ�ÀÁ¼½× 
ßÛÝ¼�ÑÀÃÁÈÀÌÒÀÁ 
T +41 61 83680-20 
ÃÁÈÉÊÀÍØù�ÕÍ�ÀÁÆÏÑ

Taiwan 
àâèê¼�ÄÃÔÄÁ¼òÉÍ�ÄÁÓ¼èÂÒÆ 
ÅÄÁÏÑÉÁ¿¼�ÃËÂÆ�¼�ÀÔ¼�ÄÃ�ÀÃ¼
City 24159 
T +886 2 2999 8676  
ÁÀÌËÉÁÆÔÕÊÔÃÌÉÆÏÉÍÆÂÔ

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
ÅÄÁÆ¼ÿÀ¼�ÃÏÆ¼½ÆÅ�Æ 
ß�û�¼�ËÂÄÁØÕÌ 
T +90 216 2509400 
ÔÃÌÉÊÔÃÌÉÆÏÉÍÆÂ¾

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

United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
�ÀØÀÌ¼½ÌÃ¼�¾ÀÀ¼ïÉÁÀ�ÅÉÕÂÑ 
PO Box 262720 Dubai  
T +971 4 880 91 77 
ÃÁÈÉÊÔÃÌÉÆÄÀ

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

Vietnam 
àâèê¼�ÃÀÂÁÄÍ¼òÉ¼èÂÒÆ 
ÙÉ¼òÑÃ¼�ÃÁÑ¼òÃÂÓ�¼�ÃÀÂÁÄÍ 
T +84 8 38109975 
Á�ÍÃÁÑÊÔÃÌÉÆÿÁ

May 2013�Õ¾ÂÑÀ¾¼ËÕØËÃÒÃÄ¾ÃÀË�¼¾À�¾ÀËÀÁÂÄÂÃÉÁ¼ÄÁÒ¼ËÄÌÀË¼ÉÈÈÃÏÀË¼ÉÁ¼ÔÔÔÆÔÃÌÉÆÏÉÍ



Pioneering for You

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




