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Uzstādīšanas un lietošanas pamācība1 Vispārīga informācija

Par šo pamācību Oriģinālās lietošanas instrukcijas valoda ir vācu valoda. Visas pārējās 

šajā instrukcijā iekļautās valodas ir oriģinālās lietošanas instrukcijas 

tulkojums.

Uzstādīšanas un lietošanas instrukcija ietilpst produkta komplektā-

cijā. Tā vienmēr jāglabā produkta tuvumā. Precīza šajā instrukcijā 

sniegto norādījumu ievērošana ir priekšnoteikums produkta atbilsto-

šai izmantošanai un pareizi veiktai apkopei.

Uzstādīšanas un lietošanas instrukcijā sniegtā informācija atbilst pro-

dukta modelim un drošības tehnikas pamata noteikumiem un stan-

dartiem drukāšanas brīdī.

EK atbilstības deklarācija:

Viens EK atbilstības deklarācijas eksemplārs ir šīs lietošanas instrukci-

jas sastāvdaļa.

Veicot ar mums nesaskaņotas tehniskas izmaiņas tur minētajās deta-

ļās vai uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā minēto ražojuma/ 

personāla drošības skaidrojumu neievērošanas gadījumā šī deklarācija 

zaudē savu spēku.

2 Drošība Šajā lietošanas instrukcijā ir ietverti pamatnorādījumi, kas jāievēro 

produkta uzstādīšanas, izmantošanas un apkopes gaitā. Tādēļ ar šajā 

pamācībā sniegto informāciju pirms ražojuma uzstādīšanas un izman-

tošanas uzsākšanas noteikti jāiepazīstas montierim, kā arī atbildīga-

jiem speciālistiem/operatoram.

Jāievēro ne tikai šajā punktā minētie vispārīgie drošības norādījumi, 

bet arī turpmākajos pamācības punktos sniegtie īpašie drošības norā-

dījumi, kuriem ir pievienots īpašs brīdinājuma apzīmējums.

2.1 Lietošanas pamācības norāžu 

apzīmējums

Apzīmējumi Vispārīga brīdinājuma simbols

Elektriskās strāvas trieciena risks

NORĀDE

Brīdinājumi  APDRAUDĒJUMS!

Pēkšņa bīstama situācija.

Norādījumu neievērošana izraisa nāvi vai rada smagas fiziskas 

traumas.

BRĪDINĀJUMS!

Lietotājs var gūt (smagas) traumas. 'Brīdinājums' nozīmē, ka, 

neievērojot norādījumus, pastāv iespēja gūt (smagas) traumas.

UZMANĪBU!

Pastāv draudi, ka ražojums/iekārta var tikt sabojāta. 'Uzmanību' 

attiecas uz iespējamiem ražojuma bojājumiem norāžu neievēroša-

nas gadījumā.

PIEZĪME:

Svarīga norāde par produkta lietošanu. Tā pievērš uzmanību arī iespē-

jamiem sarežģījumiem.
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Tieši uz ražojuma izvietotajām norādēm, piem.,

• griešanās virziena bultiņai,

• datu plāksnītei,

• brīdinājuma uzlīmei,

jābūt labi salasāmām un tās obligāti jāievēro.

2.2 Personāla kvalifikācija Personālam, kas atbild par montāžu, izmantošanu un apkopi, jābūt 

atbilstoši kvalificētam šo darbu veikšanai. Operatoram jānodrošina 

personāla atbildības joma, kompetence un uzraudzība. Ja personālam 

nav nepieciešamo zināšanu, to attiecīgi jāapmāca un jāinstruē. Ja 

nepieciešams, iekārtas operatora uzdevumā to var veikt produkta 

ražotājs.

2.3 Drošības noteikumu neievērošanas 

izraisītie riski

Neievērojot drošības norādījumus, tiek radīti draudi personām, videi 

un ražojumam/iekārtai. Neievērojot drošības norādījumus, spēku 

zaudē iespēja prasīt jebkādu bojājumu atlīdzību.

Atsevišķos gadījumos noteikumu neievērošana var izraisīt šādus 

riskus:

• personu apdraudējumu, kas rodas elektriskas, mehāniskas vai bakte-

rioloģiskas iedarbības rezultātā,

• vides apdraudējumu, no sūcēm izplūstot bīstamām vielām,

• materiālos zaudējumus,

• svarīgu produkta/iekārtas funkciju atteici,

• noteikto tehniskās apkopes un labošanas metožu atteici.

2.4 Apzināta darba drošība Jāievēro šajā lietošanas pamācībā uzskaitītie drošības norādījumi, 

esošie vietējie nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi, kā arī 

iespējamie iekārtas operatora iekšējie darba, lietošanas un drošības 

noteikumi.

2.5 Operatora drošības noteikumi Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar iero-

bežotām fiziskajām, kustību vai garīgajām spējām vai personām ar 

nepietiekamu pieredzi un/vai zināšanām par šīs ierīces lietošanu, 

izņemot, ja viņas šo ierīci lieto par viņu drošību atbildīgas personas 

klātbūtnē un uzraudzībā vai arī šī persona viņām ir sniegusi norādīju-

mus par ierīces lietošanu. 

Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie ar ierīci nerotaļājas.

• Ja produkta/iekārtas karstie vai aukstie komponenti rada apdraudē-

jumu, pasūtītājam tie jānodrošina pret pieskaršanos.

• Produkta darbības laikā nedrīkst noņemt aizsargbarjeru no kustīgajām 

daļām (piem., savienojuma elementa). 

• Bīstamu sūknēšanas šķidrumu (piem., eksplozīvu, indīgu, karstu) 

sūces (piem., vārpstas blīvējumā) jānovērš tā, lai tās neradītu apdrau-

dējumu personām un videi. Jāievēro valsts likumā minētie noteikumi.

• Jānovērš elektrotraumu gūšanas iespēja. Jāievēro vietējos vai vispārī-

gajos noteikumos minētie (piemēram, IEC (Starptautiskās elektroteh-

niskās komisijas), VDE (Vācijas Elektrotehniskās, elektroniskās un 

informācijas tehnikas apvienības) un vietējo energoapgādes uzņē-

mumu sniegtie norādījumi.

• Lai samazinātu netīrumu un agregātu karstu virsmu kontakta rezul-

tātā radītu ugunsgrēku vai sprādzienu risku, jānodrošina, lai zonā ap 

sūkņa agregātu nebūtu netīrumu.

• Šajā rokasgrāmatā ietvertās norādes attiecas uz aprīkojuma standarta 

versiju. Šajā grāmatā netiek aprakstīti visi sīkumu vai biežākās novir-

zes. Sīkāku informāciju var saņemt no ražotāja.

• Šaubu gadījumā par detaļu darbību vai iestatīšanu nekavējoties sazi-

nāties ar ražotāju.
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Iegriešanas apdraudējumi Neievietot pirkstus, plaukstas, rokas utt. izplūdes vai citos atvērumos 

(piem., atgaisošanas skrūves caurumā). Lai izvairītos no svešķermeņu 

iekļūšanas, atstāt aizsargpārsegus vai iepakojumu līdz brīdim, kad tie 

jānoņem. Ja pārbaudes mērķiem jānoņem iesūkšanas vai izplūdes 

atvērumu iepakojums vai aizsargpārsegi, lai aizsargātu sūkni un 

garantētu drošību, tos pēc tam atkārtoti jāuzstāda.

Termiskie apdraudējumi Vairums piedziņas virsmu darbības laikā var kļūt karstas. Sūkņa blīvē-

jošā apvalka un gultņa balsta zonas darbības traucējumu vai nepareizu 

iestatījumu dēļ var kļūt karstas. Skartās virsmas arī pēc agregāta 

izslēgšanas saglabājas karstas. Šīm virsmām atļauts pieskarties tikai 

uzmanīgi. Ja jāpieskaras šīm virsmām, kamēr tā vēl ir karstas, nepie-

ciešamības gadījumā jālieto aizsargcimdi.

Ja iepakojums aizveras pārāk cieši, no blīvējošā apvalka iztekošais 

ūdens var būt tik karsts, ka tas var radīt apdegumus. Pārliecināties, 

ka izlejamais ūdens, intensīvi saskaroties ar ādu, nav pārāk karsts.

Detaļas, kas ir pakļautas temperatūru svārstībām un pieskaršanās 

kurām var būt bīstama, jāaizsargā ar piemērotiem mehānismiem.

Apdraudējums, ko rada apģērba 

gabalu u. tml. aizķeršanās

Nevalkāt vaļīgu vai bārkstainu apģērbu vai rotaslietas, kuras izstrādā-

jums varētu aizķert. Aizsardzības mehānismus, kas novērš nejaušu 

kontaktu ar kustīgām detaļām (piem., savienojuma elementa aiz-

sargu), demontēt tikai tad, ja iekārta ir pilnībā apstājusies. Sūkņa eks-

pluatāciju aizliegts sākt bez šiem aizsargmehānismiem.

Trokšņu radīts apdraudējums Ja sūkņa trokšņu līmenis pārsniedz 80 dB(A), lai iekārtas darbinieki 

netiktu pakļauti pārāk lielam troksnim, jāievēro spēkā esošie veselības 

aizsardzības un drošības noteikumi. Ievērot skaņas spiediena norādes 

uz motora tipa tehnisko datu plāksnītes. Sūkņa skaņas spiediena vēr-

tība vispārēji ir motora vērtība +2 dB(A).

Noplūdes Ievērojot vietējos spēkā esošos standartus un noteikumus, personu 

un apkārtējās vides aizsardzībai jāizvairās no bīstamu (sprāgstošu, 

indīgu, karstu) vielu noplūdes no sūkņa (piem., no vārpstas blīvējuma).

Sūknis nekad nedrīkst darboties bez šķidruma. Pretējā gadījumā šādas 

darbības rezultātā sabojātais vārpstas blīvējums var radīt noplūdes un 

radīt apdraudējumu personām un apkārtējai videi.

2.6 Montāžas un apkopes darbu drošības 

informācija

Uzņēmumu vadībai jārūpējas, lai visus montāžas un apkopes darbus 

veiktu pilnvarots un kvalificēts personāls, kuram ir pamatīgas un dziļas 

zināšanas par ekspluatācijas instrukcijā sniegto informāciju.

Visus ar ražojumu/iekārtu saistītos darbus drīkst veikt tikai tad, kad tā 

ir izslēgta. Obligāti jāievēro uzstādīšanas un lietošanas pamācībā 

aprakstītā ražojuma/iekārtas izslēgšanas kārtība.

Tūlīt pēc darbu beigšanas no jauna jāpierīko vai jāpieslēdz visas drošī-

bas un aizsargierīces.

Sūkņiem, ar kuriem tiek sūknēti bīstami šķidrumi, jābūt izslēgtiem.

2.7 Patvaļīga rezerves daļu modificēšana 

un izgatavošana

Patvaļīga pārbūve un rezerves daļu izgatavošana apdraud produkta/ 

personāla drošību, un šādā gadījumā nav spēkā arī ražotāja sniegtās 

drošības garantijas.

Izmaiņas ražojumā drīkst veikt, tikai vienojoties ar ražotāju. Oriģinālās 

rezerves daļas un ražotāja apstiprinātais papildaprīkojums kalpo dro-

šībai. Citu rezerves daļu izmantošana atceļ ražotāja atbildību par to 

lietošanas rezultātā izraisītajām sekām.

2.8 Nepieļaujamās izmantošanas 

metodes

Piegādātā ražojuma darba drošība tiek garantēta tikai gadījumā, 

ja tiek izpildīti ierīces lietošanas pamācības 4. nodaļas norādījumi. 

Nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt katalogā/datu lapā norādītās 

robežvērtības.
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3 Transportēšana un uzglabāšana

3.1 Nosūtīšana Sūknis rūpnīcā tiek nostiprināts uz paletes, un tas ir aizsargāts pret 

putekļiem un mitrumu.

Transportēšanas pārbaude Saņemot sūkni, nekavējoties pārbaudīt, vai tas transportēšanas laikā 

nav bojāts. Konstatējot bojājumus, kas radušies transportēšanas laikā, 

par tiem nekavējoties jāinformē kravas pārvadātājs.

Uzglabāšana Līdz uzstādīšanai sūknis jāuzglabā sausā, no sala un mehāniskiem 

bojājumiem pasargātā vietā.

NORĀDE:

Nepareiza uzglabāšana var radīt aprīkojuma bojājumus, kas nav 

ietverti garantijas saistībās.

Īslaicīga uzglabāšana (mazāk kā trīs mēnešus): 

Ja sūkni pirms tā uzstādīšanas nepieciešams īslaicīgi uzglabāt, novie-

tot to sausā, tīrā vietā ar labu ventilāciju, kurā nav vibrāciju, mitruma 

un ātras vai lielas temperatūras maiņas. Aizsargāt gultņus un savieno-

juma elementus pret smiltīm, granti un citiem svešķermeņiem. Lai 

izvairītos no rūsas un uzglabāšanas ieķīlēšanās, ieeļļot agregātu, un 

vismaz reizi nedēļā ar roku vairākas reizes pagriezt rotoru.

Ilglaicīga uzglabāšana (vairāk kā trīs mēnešus): 

Ja tiek plānots sūkni uzglabāt ilgāku laiku, jāveic papildu drošības 

pasākumi. Lai visas rotējošās detaļas aizsargātu pret rūsu, tās jāpārklāj 

ar piemērotu aizsargājošu šķidrumu. Ja sūkni jāglabā ilgāk kā vienu 

gadu, lūdzu, sazināties ar ražotāju.

UZMANĪBU! Bojājumu rašanās risks nepareiza iepakojuma dēļ!

Ja sūknis vēlāk tiek atkal transportēts, tas droši jāiepako. 

• Šim nolūkam izmantot oriģinālo iepakojumu vai ekvivalentu 

iepakojumu.

3.2 Transportēšana montāžai / 

demontāžai

Vispārīgi drošības norādījumi BRĪDINĀJUMS! Miesas bojājumu risks!

Nepareizas transportēšanas rezultātā pastāv iespēja gūt miesas 

bojājumus (piem., saspiešanu).

• Agregāta pacelšanas vai pārvietošanas darbus uzticēt tikai 

speciālistiem.

• Paceļot agregātu, āķus vai cilpas nekad neuzstādīt pie vārpstām.

• Sūkni nekad necelt aiz gultņa balsta ass.

• Manuāli ceļot detaļas, strādāt ar piemērotu celšanas tehniku.

• Nekad neuzturēties zem kustīgām kravām.

• Ievērot spēkā esošos negadījumu novēršanas noteikumus.

• Veicot jebkādus darbus, jālieto aizsargapģērbs, aizsargcimdi un 

aizsargbrilles.

Tvertnes, kastes, paliktņus, kā arī koka kastes atkarībā no to lieluma 

un konstrukcijas iespējams izkraut vai nu ar dakšu iekrāvēju vai arī 

izmantojot celšanas siksnas.

Transportēšanas trošu uzstādīšana UZMANĪBU! Sūkņa bojājumu apdraudējums!

Lai nodrošinātu pienācīgu līdzsvarojumu, viss aprīkojums jau ir 

iepriekš samontēts. Nokrītot vai nepareizi rīkojoties, pastāv nepa-

reiza izlīdzsvarojuma vai nepietiekošas jaudas risks.
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• Celšanas palīgierīces celtspējai jābūt piemērotai sūkņa svaram. 

Sūkņa svars ir norādīts tā katalogā vai datu lapā.

• Lai izvairītos no deformācijas, atbilstoši pacelt sūkni (Fig. 1) vai 

(Fig. 2). Uz sūkņa vai motora uzstādītās iekarināšanas cilpas nav 

atļauts izmantot visa agregāta celšanai. Tās ir paredzētas tikai 

atsevišķu detaļu transportēšanai montāžas vai demontāžas laikā.

• Pie sūkņa piestiprinātos dokumentus noņemt tikai pirms montāžas. 

Lai izvairītos no jebkādiem netīrumiem sūknī, uz sūkņa atlokiem 

uzstādītās noslēgšanas ierīces noņemt tikai pirms montāžas.

Transportēšana APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!

Pats sūknis un sūkņa daļas var veidot ļoti lielu pašmasu. Lejup krī-

tošas daļas var radīt nopietnus draudus gūt iegriezumu, saspie-

dumu, sitienu vai triecienu traumas, kuras var būt pat nāvējošas.

• Vienmēr izmantot atbilstošus kravas pacelšanas līdzekļus, un 

sūkņa daļas jānodrošina pret iespējamu nokrišanu.

• Nekad neuzturēties zem kustīgām kravām.

• Drošības zonai jābūt apzīmētai tā, lai, visai kravai vai tās daļai izslī-

dot vai arī saplīstot vai noplīstot celšanas palīgierīcei, nerastos 

apdraudējums.

• Kravas nekad nedrīkst karāties ilgāk nekā tas ir nepieciešams.

Paātrinājumiem un bremzēšanām celšanas laikā jābūt tādām, lai tas 
neapdraudētu nevienu personu.

BRĪDINĀJUMS! Miesas bojājumu risks!

Nepareizas transportēšanas rezultātā pastāv iespēja gūt miesas 

bojājumus.

• Mašīnu vai detaļu celšanai aiz cilpām atļauts izmantot tikai tādus 

āķus un bajonetes, kas atbilst vietējiem drošības noteikumiem. 

Turēšanas ķēdes vai troses bez aizsardzības nekad nedrīkst uzstā-

dīt caur cilpām vai pār asām malām.

• Ceļot kontrolēt, lai, veicot vilkšanu zem leņķa, tiktu samazināta 

troses noslodzes robeža.

• Troses drošība un efektivitāte tiek vislabāk garantēta gadījumā, 

ja visi kravas celšanas elementi tiek noslogoti pēc iespējas verti-

kālā stāvoklī.

• Nepieciešamības gadījumā izmantot celšanas izlici, pie kuras stipri-

nājuma trosi iespējams piestiprināt vertikāli.

• Ja tiek izmantots trīsis vai līdzīga celšanas palīgierīce, jānodrošina 

vertikāla kravas pacelšana. Jāizvairās no paceltas kravas šūpoša-

nās. To iespējams panākt, izmantojot, piemēram, otru trīsi; tā laikā 

relatīvajam vilkšanas leņķim attiecībā pret vertikālēm abos gadīju-

mos jābūt mazākam par 30°.

Fig. 1: sūkņa transportēšana

Fig. 2: visa agregāta transportēšana
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3.3 Pretkorozijas aizsardzības 

noņemšana/atjaunošana 

(tikai NL sūkņi)

Sūkņa iekšējās detaļas ir aizsargātas ar pretkorozijas aizsardzības 

kārtu. Pirms ekspluatācijas uzsākšanas tā jānoņem. Lai to izdarītu, 

vairākas reizes piepildīt un iztukšot sūkni ar piemērotu izstrādājumu 

(piem., šķīdinātāju uz petrolejas bāzes vai līdzīgu tīrīšanas līdzekli), 

kā arī - ja nepieciešams - izskalot to ar ūdeni.

BRĪDINĀJUMS! Miesas bojājumu risks!

Nepareiza rīcība ar šķīdinātājiem vai tīrīšanas līdzekļiem var radīt 

cilvēku un apkārtējas vides apdraudējumu.

• Veikt visus drošības pasākumus, lai šī procesa laikā izvairītos no 

riskiem cilvēkiem un apkārtējai videi.

• Uzreiz pēc šī procesa uzstādīt sūkni un sākt tā ekspluatāciju.

Ja sūknis tiek uzglabāts ilgāk kā 6 mēnešus, regulāri jāatjauno sūkņa 

iekšējo detaļu pretkorozijas aizsardzības kārta. Informāciju par pie-

mērotākajiem izstrādājumiem jautāt ražotājam.

4 Izmantošana atbilstoši 
noteikumiem

Darba uzdevums Wilo-CronoNorm-NL/NLG sērijas sausā rotora sūkņi paredzēti izman-

tošanai kā cirkulācijas sūkņi ēku tehnikā.Sūkņi izmantojami tikai 

atļautajiem sūknēšanas šķidrumiem atbilstīgi nodaļai 5.2 "Tehniskie 

parametri." 11. lpp.

Izmantošanas sfēras Wilo-CronoNorm NL/NLG sūkņi tiek izmantoti:

• karstā ūdens apkures sistēmās,

• dzesēšanas ūdens un aukstā ūdens cirkulācijas sistēmās,

• dzeramā ūdens sistēmas (Papildaprīkojums)

• rūpnieciskās cirkulācijas sistēmās,

• siltumnesēju cirkulācijas sistēmās.

Norādījumi apdraudējuma 

novēršanai

Raksturīgas montāžas vietas ir tehnikas telpas ēkās ar vairākām ēku 

tehnoloģiju instalācijām. Ierīce nav paredzēta tiešai uzstādīšanai 

citādi izmantojamās telpās (dzīvojamās un darba telpās).

Šo sēriju modeļu uzstādīšana ārpus telpām atļauta tikai, ja tiem ir īpašs 

izpildījums (motors ar dīkstāves apsildi).

UZMANĪBU! Mantas bojājumu risks!

Bīstamu vielu klātbūtne var izraisīt bojājumus sūknī. Abrazīvas 

vielas (piem., smiltis) paātrina sūkņa nolietojumu.

Sūkņus, kuriem nav sprādzienaizsardzības nodrošinājuma, nedrīkst 

izmantot paaugstinātas sprādzienbīstamības zonās.

• Prasībām atbilstoša ierīces izmantošana ietver sevī arī šajā instruk-

cijā doto norādījumu ievērošanu.

• Jebkura cita veida izmantošana, kas neatbilst sūkņa lietošanas 

noteikumiem, ir uzskatāma par noteikumiem neatbilstošu.
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5 Produkta tehniskie dati

5.1 Modeļa koda atšifrējums Wilo-CronoNorm-NL sērijas sūkņa modeļa koda atšifrējums sastāv no 

šādiem elementiem:

Wilo-CronoNorm-NLG sērijas sūkņa modeļa koda atšifrējums sastāv 

no šādiem elementiem:

5.2 Tehniskie parametri

Pasūtot rezerves daļas, jānorāda visa uz sūkņa tehnisko datu plāksnī-

tes dotā informācija.

Piemērs: NL 40/200B-11/2

NL Sērijas apzīmējums: standarta sūknis

40 Spiediena iscaurules nominālais diametrs (DN)

200 Rotora nominālais diametrs [mm]

B Hidrauliskais izpildījums

11 Motora nominālā jauda P2 [kW]

2 Polu skaits

Piemērs: NLG 200/315-75/4

NLG Sērijas apzīmējums: standarta sūknis

200 Spiediena iscaurules nominālais diametrs (DN)

315 Rotora nominālais diametrs [mm]

75 Motora nominālā jauda P2 [kW]

4 Polu skaits

Īpašība Vērtība Piezīmes

Nominālais apgriezienu skaits 2900, 1450, 960 min-1

Nominālie diametri DN NL: 32 - 150
NLG: 150 - 300

Pieļaujamā min./maks. šķidruma 
temperatūra.

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

Izpildījums ar gala blīvējumu

Pieļaujamā min./maks. šķidruma 
temperatūra.

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

Izpildījums ar blīvējošā apvalka blīvi

Maks. apkārtējā gaisa temperatūra + 40 °C

Maks. pieļaujamais darba spiediens 16 bar

Izolācijas klase F

Aizsardzības pakāpe IP 55

Atloki NL: PN 16 atbilstoši DIN EN 1092-2
NLG: PN 16 atbilstoši ISO 7005-2

Atļautie sūknējamie šķidrumi • Apkures ūdens atbilstoši VDI 2035
• Dzesēšanas/aukstais ūdens
• Ūdens un glikola maisījums līdz 40 % tilp.
• Siltumnesēja eļļa

• Citi šķidrumi (pēc pieprasījuma)

• Standarta modelis
• Standarta modelis
• Standarta modelis
• Speciālais modelis vai papildu 

aprīkojums - par papildu samaksu
• Speciālais modelis vai papildu 

aprīkojums - par papildu samaksu

Pieslēgums elektrotīklam 3~400 V, 50 Hz Standarta modelis

Īpašie spriegumi/frekvences Sūkņi ar citam spriegumam vai frekvencēm 
paredzētu motoru ir pieejami pēc pieprasī-
juma.

Speciālais modelis vai papildu aprī-
kojums - par papildu samaksu

Motora aizsardzība Rezistora sensors

1. tabula: tehniskie parametri
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Sūknējamais šķidrums Izmantojot ūdens un glikola maisījumus ar glikola saturu līdz 40 % (vai 

sūknējamos šķidrumus ar viskozitāti, kura atšķiras no tīra ūdens vis-

kozitātes), sūkņa sūknēšanas parametri atbilstoši jākoriģē (atkarībā 

no maisījuma procentuālā sastāva un šķidruma temperatūras). Nepie-

ciešamības gadījumā papildus jāpielāgo motora jauda. 

• Izmantot tikai maisījumus ar pretkorozijas inhibitoriem. Jāņem vērā 

ražotāja sniegtā informācija!

• Sūknējamā šķidrumā nedrīkst būt nosēdumi.

• Izmantojot citus šķidrumus, nepieciešama Wilo atļauja.

• Maisījumi, kuru sastāvā ir > 10 % glikols, ietekmē Δp-v-raksturlīkni 

un caurplūdes aprēķinus.

NORĀDE:

Katrā gadījumā jāievēro sūknējamā šķidruma drošības informācija!

5.3 Piegādes komplektācija Sūkni iespējams piegādāt

• kā nokomplektētu agregātu ar sūkni, elektromotoru, pamatnes 

plātni, savienojuma elementu un savienojuma elementa aizsardzību 

(bet bez motora)

vai

• kā sūkni ar gultņa balstu bez pamatnes plātnes. 

Katra sūkņa piegādes komplektācija:

• NL/NLG sūknis

• Uzstādīšanas un lietošanas pamācība

5.4 Piederumi Jebkura veida piederumi jāpasūta atsevišķi.

Detalizētu sarakstu skat. katalogā.

6 Produkta apraksts un darbības 
princips

6.1 Produkta apraksts NL/NLG sūknis ir vienpakāpes "Back-Pull-Out" centrbēdzes sūknis ar 

spirālveida korpusu, kas ir hermētiski noslēgts ar gala blīvējumu vai 

blīvējošā apvalka blīvi.

Gala blīvējumam nav nepieciešama apkope. 

Savienojumā ar regulēšanas ierīci (piem., VR-HVAC, CC-HVAC) 

sūkņu jaudu var regulēt bez pakāpēm. Tādējādi ir iespējama sūkņa 

jaudas optimāla pielāgošana iekārtas vajadzībām un sūkņa ekono-

miska darbība. 

Galvenais sūkņu uzdevums ir sūknēt tīrus šķidrumus, piem., ūdeni 

apkures, ventilācijas un kondicionēšanas iekārtās vai apūdeņošanas 

sistēmās.

6.2 Konstrukcija Konstrukcija:

Vienpakāpes procesa konstrukcijas sūknis ar spirālveida korpusu 

novietošanai horizontālā stāvoklī.

NL: Jaudas un izmēri atbilstoši EN 733 

NLG: Paplašinājuma sērija, kura nav iekļauta EN 733 

Sūknis sastāv no radiāli sadalīta spirālveida korpusa (NLG papildu ar 

maināmām pretnodiluma blīvēm) un sūkņu kājām, kas piestiprinātas 

ar liešanas metodi.Rotors ir slēgts radiālais rotors. Sūkņa vārpsta ir 

ievietota ar smērvielu eļļojamos radiālos lodīšu gultņos. Sūkņa blīvē-

šana tiek veikta ar EN 12756 atbilstošu gala blīvējumu vai ar blīvējošā 

apvalka blīvi.
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6.3 Sagaidāmie trokšņu līmeņi standarta 

sūkņiem

Sagaidāmie trokšņu līmeņi standarta sūkņiem:

2. tabula: sagaidāmie trokšņu līmeņi standarta sūkņiem

1) Skaņas spiediena līmeņa vidējā vērtība telpā uz kvadrāta formas mērīšanas virsmas 1 m 
attālumā no motora virsmas

Motora jauda 

 PN [kW]

Mērīšanas vietu trokšņu līmenis 

Lp, A [dB (A)] 1)

Sūknis ar trīsfāžu motoru 

bez apgriezienu skaita regulēšanas

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 Pieļaujamie spēki un momenti pie 

sūkņa atlokiem

Wilo-CronoNorm-NL sērija Wilo-CronoNorm-NL sērija (skat. Fig. 3 un 3. tab.)

Vērtības atbilstoši ISO/DIN 5199 - II klase (1997) - B pielikums, 

grupa nr. 2

• uzstādīšanai uz lietā rāmja bez betona lējuma un sūknēšanas tem-

peratūrai līdz 110 °C, vai 

• uzstādīšanai uz lietā rāmja ar betona lējumu un sūknēšanas tempe-

ratūrai līdz 120 °C.

3. tabula: pieļaujamie spēki un momenti pie sūkņa atlokiem - Wilo-CronoNorm-NL sērija

Fig. 3: pieļaujamie spēki un momenti pie 
sūkņa atlokiem - Wilo-CronoNorm-NL 
sērija

Z Y

X

Y

X

Z

DN  Spēki F [N]  Momenti M [Nm]

 FY  FZ  FX   spēki F MY MZ  MX   momenti M

Sp
ie

d
ie

n
a 
īs

ca
u

ru
le

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

Ie
sū

kš
an

as
 p

o
rt

s

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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Wilo-CronoNorm-NLG sērija Wilo-CronoNorm-NLG sērija (skat. Fig. 4 un 4. tab.)

Vērtības atbilstoši ISO/DIN 5199 - II klase (1997) - B pielikums, 

grupa nr. 2

• uzstādīšanai uz lietā rāmja bez betona lējuma un sūknēšanas tem-

peratūrai līdz 110 °C, vai 

• uzstādīšanai uz lietā rāmja ar betona lējumu un sūknēšanas tempe-

ratūrai līdz 120 °C.

4. tabula: pieļaujamie spēki un momenti pie sūkņa atlokiem - Wilo-CronoNorm-NLG sērija

Fig. 4: pieļaujamie spēki un momenti pie 
sūkņa atlokiem - Wilo-CronoNorm-NLG 
sērija

Z Y

X

Y

X

Z

DN  Spēki F [N]  Momenti M [Nm]

 FY  FZ  FX   spēki F MY MZ  MX   momenti M

S
p

ie
d

ie
n

a 
īs

ca
u

ru
le 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

Ie
sū

kš
an

as
 p

o
rt

s 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 Montāža un pieslēgums 
elektrotīklam

Drošība APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!

Prasībām neatbilstoša sūkņa montāža un pieslēgšana elektrotīklam 

var apdraudēt dzīvību.

• Darbus, kas saistīti ar pieslēgšanos elektrotīklam, drīkst veikt tikai 

kvalificēti elektriķi atbilstoši darba drošības noteikumiem!

• Ievērot darba drošības instrukciju!

BĪSTAMI! Draudi dzīvībai!

Neuzstādītu motora, termināļa kārbas vai savienojuma elementa 

aizsardzības ierīču dēļ elektriskās strāvas trieciens vai rotējošo 

daļu aizskaršana var radīt dzīvībai bīstamus savainojumus.

• Pirms ekspluatācijas uzsākšanas vispirms no jauna jāuzstāda 

demontētās aizsardzības ierīces, piem., termināļa kārbas vāks vai 

savienojuma elementa aizsardzība.

BĪSTAMI! Draudi dzīvībai!

Pats sūknis un sūkņa daļas var veidot ļoti lielu pašmasu. Lejup krī-

tošas daļas var radīt nopietnus draudus, iegriezumu, saspiedumu, 

sitienu vai triecienu traumas, kuras var būt pat nāvējošas.

• Vienmēr izmantot atbilstošus kravas pacelšanas līdzekļus un sūkņa 

daļas jānodrošina pret iespējamu nokrišanu.

• Nekad neuzturēties zem kustīgām kravām.

UZMANĪBU! Mantas bojājumu risks!

Bojājumu risks, neatbilstoši apejoties sūkni.

• Sūkni drīkst uzstādīt tikai speciālisti.

UZMANĪBU! Bojājumu risks sūkņa pārkaršanas gadījumā!

Sūknis nekad nedrīkst darboties bez ūdens. Darbošanās bez ūdens 

var sabojāt sūkni, īpaši gala blīvējumu vai blīvējošā apvalka blīvi.

• Nodrošināt, lai sūknis nekad nedarbotos bez šķidruma.

7.1 Sagatavošana UZMANĪBU! Personu miesas bojājumu un mantas zaudējumu risks!

Bojājumu risks, neatbilstoši apejoties sūkni.

• Sūkņa agregātu nekad nenovietot uz nenostiprinātām vai neneso-

šām virsmām.

• Uzstādīšanas darbus atļauts sākt tikai pēc tam, kad ir pabeigti visi 

metināšanas un lodēšanas darbi un, ja nepieciešams, cauruļvadu sis-

tēmas skalošana. Netīrumi var izraisīt sūkņa atteici.

• Sūkni (standarta modeli) nepieciešams pasargāt no laika apstākļu 

ietekmes, tas jāuzstāda no sala/putekļiem pasargātā, labi ventilējamā 

un ne sprādzienbīstamā vidē.

• Sūkni uzstādīt viegli pieejamā vietā, lai vēlāk var viegli veikt pārbaudi, 

apkopi (piem., gala blīvējuma maiņu) vai nomaiņu.

• Virs lielu sūkņu uzstādīšanas vietas jāuzstāda tilta krāns vai pacelša-

nas mehānisma uzstādīšanas stiprinājums.

7.2 Sūkņa uzstādīšana atsevišķi 

(B variants atbilstoši Wilo 

versiju kodam)

7.2.1 Vispārīga informācija Uzstādot sūkni atsevišķi (B variants atbilstoši Wilo versiju kodam), 

būtu jāizmato nepieciešamās ražotāja sastāvdaļas: savienojuma ele-

ments, savienojuma elementa aizsardzība un pamatnes plātne.

Jebkurā gadījumā visām sastāvdaļām jāatbilst CE noteikumiem. 

Savienojuma elementa aizsardzībai jābūt savietojamai ar EN 953.
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7.2.2 Motora izvēle • Motoram un savienojuma elementam jāatbilst CE standartiem.

• Izvēlēties motoru ar pietiekamu jaudu (skat. 5. tab.).

5. tabula: motora/vārpstas jauda

Piemērs:

• Ūdens darbības punkts: 

Q = 100 m3/h 

H = 35 m

Lietderības koeficients = 78 %

• Hidrauliskā jauda:

12,5 kW

Šim darbības punktam nepieciešamā robežvērtība ir 

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

Motors ar 15 kW lielu jaudu būtu pareizā izvēle.

Wilo iesaka izmantot motoru B3 (IM1001) ar kāju montāžu, kas ir 

savietojams ar IEC34-1.

7.2.3 Savienojuma elementa izvēle • Lai izveidotu savienojumu starp sūkni ar gultņa balstu un motoru, jāiz-

manto lokans savienojuma elements.

• Savienojuma elementa lielumu izvēlēties atbilstoši savienojuma ele-

menta ražotāja ieteikumiem.

• Ievērot savienojuma elementa ražotāja instrukcijas. 

• Pēc uzstādīšanas uz pamatnes un pēc cauruļvadu pieslēgšanas 

jāpārbauda savienojuma elementa pozīcija un, ja nepieciešams, 

tā jāizmaina. Skatīt nodaļu 7.5.2 "Savienojuma elementa izlāgojuma 

kontrole." 20. lpp.

• Pēc ekspluatācijas temperatūras sasniegšanas atkārtoti jāpārbauda 

savienojuma elementa pozīcija. Lai darbības laikā nejauši nepieskar-

tos, savienojuma elements jāaprīko ar aizsardzību atbilstoši EN 953.

7.3 Sūkņa agregāta uzstādīšana uz 

pamatiem

UZMANĪBU! Mantisko bojājumu risks!

Nepareizi veidoti pamati vai nepareizi uzstādot agregātu uz pama-

tiem, var tikt radīts sūkņa defekts; uz to neattiecas garantija.

• Sūkņa agregātu ļaut uzstādīt tikai speciālistiem.

• Veicot ar pamatu saistītos darbus, pieaicināt betona jomas 

speciālistu.

7.3.1 Pamati

Wilo iesaka sūkņa agregātu  uzstādīt uz stabiliem, līdzeniem betona 

pamatiem, uz kuriem agregāts ilgstoši būs stabils (skat. Fig. 5). Šādi 

tiek novērsta vibrāciju pārnese.

Nerūkošās javas pamatiem jāuztver sūkņa agregāta darbības rezultātā 

radītie spēki, vibrācijas un grūdieni.Pamatiem būtu jābūt apm. 1,5 līdz 

2 reizes smagākiem nekā agregātam (orientējošā vērtība). Platumam 

un garumam būtu jābūt apm. 200 mm lielākam par pamatnes plātni. 

Pamatnes plātne jāuzstāda uz ciešiem pamatiem, kuriem jābūt no pie-

tiekama biezuma augstvērtīga betona. Pamatnes plātne NEDRĪKST 

būt nospriegota un novilkta zemāk par pamatiem; bet tai jābūt tā 

nostiprinātai, lai iepriekšējā pozīcija vairs nemainītos.

Pamatos cauruļu ieliktņu vidū jāparedz urbumi enkurskrūvēm. Cauruļu 

ieliktņu diametram jābūt aptuveni 2 ½ reižu lielākam kā skrūvju dia-

metram, lai, sasniedzot gala pozīcijas, tās būtu iespējams pārvietot.

Vārpstas jauda < 4 kW 4 kW < P2 < 10 kW 10 kW < P2 < 40 kW 40 kW < P2 

Motora robežvērtība P2 25 % 20 % 15 % 10 %

Fig. 5: sūkņa uzstādīšana uz pamatiem
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Wilo iesaka pamatus vispirms izveidot apm. 25 mm zemākus par plā-

noto augstumu. Betona pamatu virsmai pirms sacietēšanas jābūt 

izveidotam pienācīgam profilam. Pēc betona sacietēšanas jāizņem 

cauruļu ieliktņi.

Ja tiek plānota pamatnes plātnes izliešana, vienmērīgi, pietiekamā 

skaitā pamatos jāuzstāda metāla stieņi (atkarībā no pamatnes plātnes 

lieluma). Stieņiem būtu jābūt līdz 2/3 ievietotiem pamatnes plātnē.

7.3.2 Pamatnes plātnes sagatavošana 

fiksācijai

• Rūpīgi notīrīt pamatu virsmu.

• Uz visiem skrūvju caurumiem, kas atrodas uz pamatu virsmas, novie-

tot regulēšanas paplāksnes (apm. 20-25 mm biezas) (skat. Fig. 6). 

Alternatīvi iespējams izmantot arī līmeņošanas skrūves (skat. Fig. 7).

• Ja fiksācijas urbumu garuma attālums ir ≥ 800 mm, pamatnes plātnes 

vidū paredzēt papildu paplāksnes.

• Uzstādīt pamatnes plātni, un ar papildu regulēšanas paplāksnēm nolī-

meņot to abos virzienos (skat. Fig. 8).

• Novietojot uz pamatiem, visu agregātu nolīmeņot ar līmeņrādi (pie 

vārpstas/spiediena īscaurules) (skat. Fig. 8). Pamatnes plātnei būtu 

jābūt līmenī ar pielaidi 0,5 mm uz vienu metru.

• Iekarināt enkurskrūves (skat. Fig. 9) tām paredzētajos urbumos. 

NORĀDE:

Enkurskrūvēm jāatbilst pamatnes plātnes fiksācijas urbumiem. Tām 

jāatbilst spēkā esošajiem standartiem un tām jābūt pietiekoši garām, 

lai tiktu nodrošināta fiksēšanās pamatos.

• Enkurskrūves pārliet ar betonu. Pēc betona sacietēšanas enkurskrū-

ves vienmērīgi pievilkt.

•  Novietot agregātu tā, lai cauruļvadus sūknim varētu pieslēgt neno-

spriegoti.

7.3.3 Pamatnes plātnes izliešana • Ja vibrācijas jāsamazina līdz minimumam, pēc pamatnes plātnes pie-

stiprināšanas   virs tās atvērumiem iespējams pārklāt nerūkošo javu 

(javai jābūt piemērotai pamatu veidošanai). To darot, jāizvairās, lai tajā 

nebūtu tukšumu. Betona virsma pirms tam jāsamitrina. 

• Pamati vai pamatnes plātne jāapšuj. 

• Pēc sacietēšanas jāpārbauda, vai enkurskrūves ir cieši nofiksējušās.

• Pamatu neaizsargātās virsmas aizsardzībai pret mitrumu jāpārklāj ar 

piemērotu krāsojumu. 

Fig. 6: regulēšanas paplāksnes uz pamatu 
virsmas

Fig. 7: līmeņošanas skrūves uz pamatu 
virsmas

Fig. 8: pamatnes plātnes līmeņošana un 
izlāgošana

Fig. 9: enkurskrūves
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7.4 Caurules UZMANĪBU! Mantas bojājumu risks!

Prasībām neatbilstošas caurules/montāža var radīt materiālus 

bojājumus.

• Lai transportēšanas un montāžas laikā sūknī nevarētu iekļūt sveš-

ķermeņi, tā cauruļu savienojumi jāaprīko ar aizsargvākiem. Pirms 

cauruļu pieslēgšanas šos vākus jānoņem.

• Metināšanas atlikumi, plāva un citi netīrumi var sabojāt sūkni.

• Cauruļvadu izmēriem jābūt atbilstošiem sūkņa pieplūdes 

spiedienam.

• Sūkņa un cauruļvadu savienojumam jābūt aprīkotam ar piemēro-

tiem blīvējumiem, ņemot vērā spiedienu, temperatūru un šķid-

rumu. Pārbaudīt, vai blīvējumi ir uzstādīti pareizi.

• Cauruļvadi nedrīkst pārnest spēkus uz sūkni. Tie jāuztver pirms 

sūkņa un jāpieslēdz nenospriegoti (skat. Fig. 10).

• Ievērot pieļaujamos spēkus un momentus pie sūkņa atbalstiem 

(skat. nodaļu 6.4 "Pieļaujamie spēki un momenti pie sūkņa atlo-

kiem." 14. lpp).

• Cauruļvadu izplešanās, pieaugot temperatūrai, jākompensē ar pie-

mērotām darbībām (skat. Fig. 10). Ar atbilstošām konstrukcijām 

jānovērš gaisa pieplūde cauruļvados.

NORĀDE:

Ieteicams veikt pretvārstu un slēgvārstu montāžu. Tas nodrošina 

sūkņa iztukšošanu un apkopi, neveicot visas iekārtas iztukšošanu.

• Pirms cauruļvadu pieslēgšanas iztīrīt, izskalot un izpūst iekārtu. 

NORĀDE:

Pirms un pēc sūkņa uzstādiet izlīdzināšanas posmu — taisnu 

cauruļvadu. Izlīdzināšanas posma garumam jābūt vismaz 5 x DN no 

sūkņa atloka. Tas jādara, lai izvairītos no plūsmas kavitācijas.

• Cauruļvadus un sūkni uzstādiet tā, lai uz tiem nedarbotos mehānisks 

spriegums. Cauruļvadi jānostiprina tā, lai sūknis neuzņemtu cauruļu

svaru.

• Noņemt sūkšanas un spiediena īscaurules pārsegus. 

• Ja nepieciešams, sūkšanas puses cauruļvadā pirms sūkņa jāuzstāda 

netīrumu filtrs. 

• Pēc tam pie sūkņa īscaurules pieslēgt cauruļvadus.

7.5 Agregāta izlāgojums

7.5.1 Vispārīga informācija UZMANĪBU! Mantisko bojājumu risks!

Nepareiza lietošana var radīt mantiskos bojājumus.

• Izlāgojums jāpārbauda pēc pirmās palaides reizes. Sūkņa transpor-

tēšana un montāža var ietekmēt tā izlāgojumu. Motoram jābūt izlā-

gotam attiecībā pret sūkni (un ne otrādi).

• Sūknis un motors parasti tiek izlāgots apkārtējā gaisa temperatūrā. 

Lai ekspluatācijas temperatūrā tiktu ņemta vērā termiski noteiktā 

izplešanās, nepieciešamības gadījumā tos nepieciešams atkārtoti 

pieregulēt. Ja ar sūkni jāsūknē ļoti karsti šķidrumi, rīkoties šādi: 

Sūkni lietot faktiskajā ekspluatācijas temperatūrā. Izslēgt sūkni un 

pēc tam nekavējoties pārbaudīt izlāgojumu.

Sūkņa agregāta netraucētas, efektīvas darbības priekšnoteikums ir 

noteikumiem atbilstošs sūkņa un piedziņas vārpstas izlāgojums. 

Nepareizs izlāgojums var radīt:

• pārmērīgu trokšņu veidošanos sūkņa darbības laikā;

• vibrācijas;

• priekšlaicīgu gultņu nodilumu;

• pārmērīgu savienojuma elementa nodilumu.

Fig. 10: sūkni uzstādīt nenospriegoti
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7.5.2 Savienojuma elementa izlāgojuma 

kontrole

Radiālā izlāgojuma kontrole:

• Uz viena no savienojuma elementiem vai vārpstas piestiprināt mēr-

pulksteni (skat. Fig. 11). Mērpulksteņa cilindram jāatrodas uz otra 

pussavienojuma elementa vainaga (skat. Fig. 11). 

• Mērpulkstenim iestatīt nulles vērtību. 

• Pagriezt savienojuma elementu un pēc katra ceturtdaļapgrieziena 

atzīmēt mērījuma rezultātu.

• Alternatīvi radiālā savienojuma elementa izlāgojuma kontroli iespē-

jams veikt arī ar lineālu (skat. Fig. 12).

NORĀDE:

Abu savienojuma elementu pušu radiālais izlāgojums jebkurā stāvoklī, 

t. i., arī jebkurā ekspluatācijas temperatūrā un radītajā pieplūdes spie-

dienā maksimāli var būt 0,15 mm.

Aksiālā izlāgojuma kontrole:

Ar bīdmēra palīdzību visapkārt pārbaudīt attālumu starp abām savie-

nojuma elementu pusēm (skat. Fig. 13 un Fig. 14). 

NORĀDE:

Abu savienojuma elementu pušu aksiālais izlāgojums jebkurā stāvoklī, 

t. i., arī jebkurā ekspluatācijas temperatūrā un radītajā pieplūdes spie-

dienā maksimāli var būt 0,1 mm.

• Ja izlāgojums ir pareizs, savienot abas savienojuma elementu puses 

un uzstādīt savienojuma elementu aizsardzību. Savienojuma ele-

menta pievilkšanas griezes momenti ir norādīti 6. tabulā.

Fig. 11: radiālā izlāgojuma pārbaude ar 
komparatora palīdzību

Fig. 12: radiālā izlāgojuma pārbaude ar 
lineāla palīdzību

Fig. 13: aksiālā izlāgojuma pārbaude ar 
bīdmēra palīdzību

Fig. 14: aksiālā izlāgojuma pārbaude ar 
bīdmēra palīdzību - visapkārt veikta 
kontrole

Fig. 15: aksiālā drošinātāja regulēšanas 
skrūve A

A
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Regulēšanas skrūvju un savienojuma elementu pušu pievilkšanas 

griezes momenti (skat. arī Fig. 15 un Fig. 16 ):

6. tabula: savienojuma elementu pušu un regulēšanas skrūvju pievilkšanas griezes moments

7.5.3 Sūkņa agregāta izlāgojums Visas novirzes mērījumu rezultātos norāda par kļūdainu izlāgojumu. Šajā 

gadījumā nepieciešams veikt agregāta motora papildu izlāgojumu.

• Lai to izdarītu, atskrūvēt motora sešstūru skrūves un kontruzgriežņus. 

• Zem motora atbalsta kājām novietot paplāksnes, līdz tiek izlāgota aug-

stuma atšķirība. Ņemt vērā savienojuma elementa aksiālo izlāgojumu.

•  Atkārtoti pievilkt sešstūru skūves. 

• Pēc tam pārbaudīt savienojuma elementa un vārpstas darbību. Savie-

nojuma elementam un vārpstai jābūt viegli pagriežamai ar roku.

• Pēc pareiza izlāgojuma uzstādīt savienojuma elementa aizsardzību.

• Sūkņa un motora pievilkšanas griezes momenti uz pamatnes plātnes 

ir norādīti 7. tabulā.

7. tabula: sūkņa un motora pievilkšanas griezes momenti

7.6 Pieslēgums elektrotīklam

7.6.1 Drošība APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!

Nepareizi veicot pieslēgšanu elektrotīklam, pastāv draudi dzīvībai, 

gūstot strāvas triecienu.

• Pieslēgšanu elektrotīklam uzticēt tikai tādam elektriķim, kuru ir 

pilnvarojis vietējais energoapgādes uzņēmums un kurš darbus 

veiks atbilstoši darba drošības instrukcijai.

• Pirms sākt darbus ar izstrādājumu pārliecināties, ka sūknis un pie-

dziņa ir elektriski izolēti. 

• Pārliecināties, ka līdz darbu beigām neviens atkārtoti nevar ieslēgt 

strāvas padevi.

• Pārliecināties, ka visus enerģijas avotus iespējams izolēt un nos-

lēgt. Ja iekārta ir aprīkota ar aizsardzības mehānismu, jāpārliecinās, 

ka līdz kļūdas novēršanai to nebūs iespējams atkārtoti ieslēgt.

Fig. 16: savienojuma elementu pušu 
stiprinājuma skrūves B

B B

Savienojuma 

elementa lielums d

 [mm]

Regulēšanas 

skrūves pievilkšanas 

griezes moments A

 [Nm]

Regulēšanas 

skrūves pievilkšanas 

griezes moments 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

Skrūve: M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36

Pievilkšanas 
griezes 
moments [Nm]

12 25 40 90 175 300 500 700



Latviski

22 WILO SE 07/2013

• Elektriskām iekārtām vienmēr jābūt zemētām. Zemējumam jāat-

bilst motoram, spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. Tas 

attiecas arī uz pareizā izmēra zemējuma spaiļu un stiprinājuma ele-

mentu izmēru.

• Nekādā gadījumā pieslēguma kabelis nedrīkst saskarties ar cauruļ-

vadiem, sūkni vai motora korpusu.

• Ja pastāv iespēja, ka cilvēki varētu saskarties ar iekārtu un sūknē-

jamo šķidrumu (piemēram, būvobjektos), zemētajam savienojumam 

papildus jābūt aprīkotam ar FI slēdzi.

• Ievērot piederumu uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā 

sniegto informāciju!

• Veicot montāžas un pieslēguma darbus, ievērot komutācijas 

shēmu, kas atrodas termināļa kārbā!

UZMANĪBU! Mantas bojājumu risks!

Ja nepareizi veikts pieslēgums elektrotīklam, pastāv izstrādājuma 

bojājumu risks.

• Veicot pieslēgumu elektrotīklam, ņemiet vērā motora uzstādīšanas 

un ekspluatācijas instrukciju.

• Elektrotīkla pieslēguma strāvas veidam un spriegumam jāatbilst uz 

tehnisko datu plāksnītes norādītajiem parametriem.

7.6.2 Rīcība NORĀDE:

Visiem trīsfāžu motoriem jābūt aprīkotiem ar termorezistoru. Infor-

māciju par vadojumu meklēt termināļa kārbā.

• Ar stacionāro tīkla pieslēguma vadu izveidot elektrisko pieslēgumu.

• Sūkņus izmantojot iekārtās, kurās ūdens temperatūra pārsniedz 90 °C, 

jāizmanto elektrotīkla pieslēguma vads ar atbilstošu siltumizturību.

• Lai nodrošinātu aizsardzību pret pilošu ūdeni un atbrīvotu kabeļa pie-

slēgumus no vilces spēka, jāizmanto pieslēguma vads ar piemērotu 

ārējo diametru, un kabeļievadi cieši jāpieskrūvē.Bez tam, kabeļi skrūv-

savienojumu tuvumā jāizveido cilpu formā, lai novērstu pilošā ūdens 

sakrāšanos.

• Neizmantotos kabeļu skrūvsavienojumus noslēgt ar esošajām blīvēm 

un cieši aizskrūvēt.

NORĀDE:

Ekspluatācijas uzsākšanas laikā jāpārbauda motora griešanās virziens.

7.7 Aizsargierīces BRĪDINĀJUMS! Apdegumu risks!

Spirālveida korpuss un spiediena vāks darbības laikā iegūst sūknē-

šanas šķidruma temperatūru. 

• Atkarībā no pielietojuma nepieciešamības gadījumā nodrošiniet 

spirālveida korpusa izolāciju.

• Paredzēt atbilstošu aizsardzību pret pieskaršanos. Ievērot vietējos 

noteikumus.

• Ņemt vērā termināļa kārbu!

UZMANĪBU! Mantas bojājumu risks!

Neveikt spiediena vāka un gultņa balsta siltumizolāciju.

8 Ekspluatācijas uzsākšana / 
demontāža

8.1 Drošība BRĪDINĀJUMS! Miesas bojājumu risks!

Drošības palīgierīču trūkums var radīt savainojumus. 

• Kustīgo detaļu (piemēram, savienojuma elementa) apšuvumus 

iekārtas darbības laikā noņemt aizliegts.

• Veicot jebkādus darbus, jālieto aizsargapģērbs, aizsargcimdi un 

aizsargbrilles.
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• Aizliegts demontēt vai bloķēt sūkņa un motora drošības palīgierī-

ces. To darbības pārbaudi pirms ekspluatācijas uzsākšanas jāveic 

atbilstoši pilnvarotam meistaram.

UZMANĪBU! Mantas bojājumu risks!

Nepiemērots ekspluatācijas veids rada sūkņa bojājumu risku.

• Nelietot sūkni ārpus noteiktās ekspluatācijas zonas. Darbība 

ārpus ekspluatācijas punkta var ietekmēt sūkņa lietderības 

koeficientu vai sabojāt sūkni. Nav ieteicams sūkni darbināt ilgāk 

kā 5 minūtes ar slēgtu vārstu. Sūknējot karstus šķidrumus, to darīt 

nav ieteicams nekad. 

• Pārliecināties, ka NPSH-A vērtība vienmēr ir lielāka kā NPSH-R 

vērtība.

UZMANĪBU! Mantas bojājumu risks!

Izmantojot sūkni kondicionēšanai vai dzesēšanai, iespējama kon-

densāta veidošanās, un tas var radīt motora bojājumus.

• Lai novērstu motora bojājumus, regulāri jāatver motora korpusā 

esošie kondensāta izliešanas atvērumi un jāizlej kondensāts.

8.2 Uzpilde un atgaisošana NORĀDE:

NL sērijas sūkņiem nav atgaisošanas vārsta. Sūkšanas caurules un 

sūkņa atgaisošana tiek veikta ar piemērotu atgaisošanas mehānismu 

sūkņa spiediena pusē.

BRĪDINĀJUMS! Personu miesas bojājumu un mantas zaudējumu 

risks! 

Zem spiediena esoša ekstrēmi karsta vai ekstrēmi auksta šķidruma 

apdraudējums! Atkarībā no sūknējamā šķidruma temperatūras un 

sistēmas spiediena, pilnīgi atverot atgaisošanas skrūvi, šķidrā vai 

tvaika veidā var izplūst vai spiediena ietekmē izšļākties ļoti karsts 

vai ļoti auksts sūknējamais šķidrums.

• Kontrolēt, lai atgaisošanas skrūve ir atbilstoši piemērotā pozīcijā.

• Atvērt atgaisošanas skrūvi uzmanīgi.

Rīcība tādu sistēmu gadījumā, kuru šķidruma līmenis ir virs sūkņa 

iesūkšanas porta:

• Atvērt sūkņa spiediena puses slēgvārstu.

• Lēni atvērt sūkņa sūkšanas puses slēgvārstu.

• Lai veiktu atgaisošanu, atvērt sūkņa spiediena puses vai sūkņa atgai-

sošanas skrūvi.

• Tiklīdz sāk iztecēt šķidrums, aizvērt atgaisošanas skrūvi.

Rīcība tādu sistēmu ar pretvārstu gadījumā, kuru šķidruma līmenis 

ir zem sūkņa iesūkšanas porta:

• Aizvērt sūkņa spiediena puses slēgvārstu.

• Atvērt sūkņa sūkšanas puses slēgvārstu.

• Ar iepildes piltuvi iepildīt šķidrumu tā, lai sūkšanas caurule un sūknis ir 

pilnībā piepildīti.

8.3 Griešanās virziena pārbaude UZMANĪBU! Mantas bojājumu risks!

Sūkņa bojājumu apdraudējums.

• Pirms griešanās virziena pārbaudes un sūkņa ekspluatācijas uzsāk-

šanas piepildīt sūkni ar šķidrumu un atgaisot to. Darbības laikā 

nekad neaizvērt sūkšanas caurulē esošos slēgvārstus.

Pareizais griešanās virziens ir norādīts ar bultiņu uz sūkņa korpusa. 

Skatoties no motora puses, sūknis griežas pulksteņa rādītāju virzienā. 

• Lai veiktu griešanās virziena pārbaudi, savienot sūkni ar savienojuma 

elementu. 
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• Lai veiktu pārbaudi, tikai īsu laiku ieslēgt motoru. Motora griešanās vir-

zienam jāsaskan ar griešanās virziena bultiņu uz sūkņa. Ja griešanās vir-

ziens nav pareizs, atbilstoši jāizmaina motora elektriskais pieslēgums. 

• Pēc griešanās virziena maiņas savienot sūkni ar motoru, pārbaudīt 

savienojuma elementa izlāgojumu un - ja nepieciešams - izlāgot 

atkārtoti.

• Noslēgumā uzstādīt savienojuma elementa aizsardzību.

8.4 Sūkņa ieslēgšana UZMANĪBU! Mantas bojājumu risks! 

Risks sabojāt tās sūkņa detaļas, kuru eļļošana ir atkarīga no šķid-

ruma apgādes.

• Sūkni aizliegts ieslēgt, ja aizvērti sūkšanas un/vai spiediena caurulē 

esošie slēgvārsti.

• Sūkni atļauts lietot tikai atļautajā darbības diapazonā.

Pēc noteikumiem atbilstošas cirkulācijas sūkņa montāžas, un, ja, vei-

cot izlāgojumu atbilstoši piedziņai, ir veiktas visas nepieciešamās dro-

šības darbības, sūknis ir gatavs palaidei. 

• Pirms sūkņa palaides jāpārbauda, vai sūknis atbilst šādiem priekšno-

teikumiem:

• Uzpildes un atgaisošanas caurules ir slēgtas.

• Gultņi ir piepildīti ar pareizā smērvielu tipa pareizo daudzumu 

(ja nepieciešams).

• Motors griežas pareizajā virzienā.

• Savienojuma elements ir uzstādīts pareizi un tas ir pieskrūvēts.

• Sūkņa sūkšanas un spiediena pusē ir uzstādīts manometrs ar piemē-

rotu mērīšanas diapazonu. Manometru aizliegts uzstādīt pie cauruļu 

liekumiem, kuros sūknējamā šķidruma kinētiskā enerģija varētu 

ietekmēt mērījumu vērtības.

• Demontēt visus slēptos atlokus un pilnībā atvērt sūkņa sūkšanas 

pusē esošo slēgvārstu.

• Sūkņa spiediena caurulē esošais slēgvārsts ir pilnībā aizvērts vai tikai 

nedaudz atvērts. 

BRĪDINĀJUMS! Miesas bojājumu risks! 

Augsta sistēmas spiediena radīts risks.

• Manometru nepieslēgt pie sūkņa, kas ir zem spiediena.

• Uzstādīto cirkulācijas sūkņu jaudu un stāvokli nepārtraukti jākon-

trolē. Sūkšanas un spiediena pusē jāuzstāda manometri.

NORĀDE:

Ieteicams uzstādīt plūsmas mērītāju, jo pretējā gadījumā nav iespē-

jams precīzi noteikt sūknēšanas daudzumu.

UZMANĪBU! Mantas bojājumu risks! 

Motora pārslodzes risks.

• Sūkņa palaidei izmantot palaides atvieglošanu, zvaigznes-trīsstūra 

slēgumu vai apgriezienu skaita regulēšanu.

• Ieslēgt sūkni.

• Pēc apgriezienu skaita sasniegšanas lēnām atvērt slēgvārstu spie-

diena caurulē un noregulēt sūkni darbības punktā.

• Palaides laikā sūkni ar atgaisošanas skrūves palīdzību pilnībā atgaisot.

UZMANĪBU! Mantas bojājumu risks! 

Sūkņa bojājumu apdraudējums.

• Ja palaides laikā rodas neparasti trokšņi, vibrācijas, temperatūra 

vai noplūdes, nekavējoties izslēgt sūkni un novērst cēloni.

8.5 Hermētiskuma pārbaude Gala blīvējums:

Gala blīvējumam nav nepieciešama apkope, un parasti tam nav 

redzamu noplūžu.
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Blīvējošā apvalka blīve:

BRĪDINĀJUMS! Miesas bojājumu risks! 

Darbi, kas saistīti ar blīvējošā apvalka blīvi, tiek veikti, ja sūknis ir 

ieslēgts, un tie jāveic ar vislielāko uzmanību.

Blīvējošā apvalka blīve darbības laikā nedaudz pil. Noplūdes lielumam 

jābūt no 10 līdz 20 cm3/min. Pirms ekspluatācijas uzsākšanas blīv-

slēga fiksators ir pievilkts tikai nedaudz. 

• Pēc 5 minūšu darbības laika, vienmērīgi pievelkot uzgriežņus par 

apm. 1/6 apgriezienu, samazināt noplūdes daudzumu. 

• Vēl pēc 5 minūtēm atkārtoti pārbaudīt noplūdes lielumu. Darbību 

atkārtot līdz brīdim, kad tiek sasniegts ieteicamais noplūdes lielums.

• Ja noplūdes lielums ir pārāk mazs, palielināt to, atskrūvējot uzgriežņus.

• Novērot noplūdes pirmo divu ekspluatācijas stundu laikā ar maksi-

mālo šķidruma temperatūru. Arī mazākā sūknēšanas spiediena gadī-

jumā jābūt pietiekamam noplūžu lielumam.

8.6 Ieslēgšanas biežums UZMANĪBU! Mantas bojājumu risks! 

Sūkņa vai motora bojājumu apdraudējums.

• Sūkni atkārtoti ieslēgt tikai pēc tā pilnīgas apstāšanās.

Ieslēgšanas biežumu nosaka motora maksimālā temperatūras paaug-

stināšanās. Ieteicams, lai atkārtotas ieslēgšanās būtu pēc vienmērī-

giem posmiem. Šis priekšnoteikums nosaka šādas orientējošās 

vērtības (skat. 8. tabulu):

8. tabula: ieslēgšanās (stundā) orientējošās vērtības

8.7 Sūkņa izslēgšana un ekspluatācijas 

pārtraukšana uz laiku 

UZMANĪBU! Mantas bojājumu risks!

Augstas šķidruma temperatūras radīts sūkņa blīvējumu sabojāša-

nas risks.

• Sūknējot karstus šķidrumus, pēc apkures avota izslēgšanas sūkņa 

inerces darbības laikam jābūt pietiekamam.

UZMANĪBU! Mantas bojājumu risks! 

Sala radīts sūkņa bojājumu apdraudējums.

• Sala apdraudējuma gadījumā, lai novērstu bojājumus, sūknis pilnībā 

jāiztukšo.

• Aizvērt slēgvārstu spiediena caurulē.

NORĀDE:

Slēgvārstu sūkšanas caurulē neaizvērt.

• Izslēgt motoru.

• Ja spiediena caurulē ir uzstādīts pretvārsts un pastāv pretspiediens, 

slēgvārsts var palikt atvērts.

• Ja nav sala apdraudējuma, jānodrošina pietiekams šķidruma līmenis. 

Darbināt sūkni reizi mēnesī 5 minūtes. Šādi tiek novērsti nosēdumi 

sūkņa telpā.

8.8 Ekspluatācijas pārtraukšana un 

novietošana glabāšanai

BRĪDINĀJUMS! Personu miesas bojājumu risks un apkārtējās vides 

apdraudējums! 

• Sūkņa saturu un skalošanas šķidrumu jāutilizē atbilstoši likuma 

noteikumiem.

• Veicot jebkādus darbus, jālieto aizsargapģērbs, aizsargcimdi un 

aizsargbrilles.

• Pirms novietošanas glabāšanai sūkni rūpīgi jāizskalo (īpaši riskantus 

šķidrumus). Lai to izdarītu, sūkni pilnībā iztukšot un izskalot. Atlikušo 

Motora jauda  [kW] Maks. ieslēgšanās stundā

< 15 15

< 110 10

> 110 5
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un skalošanas šķidrumu izliet pa iztukšošanas aizbāzni, savākt un 

utilizēt.

• Sūkņa iekšpusi caur sūkšanas un spiediena īscaurulēm jāapsmidzina ar 

konservācijas līdzekli. Wilo iesaka noslēgumā sūkšanas un spiediena 

īscaurules noslēgt ar vākiem.

• Atklātas detaļas jāpārklāj ar smērvielu vai jāieeļļo. Izmantot smērvielu 

bez silikona vai eļļas. Ievērot ražotāja norādes par konservācijas 

līdzekļiem.

9 Apkope/uzturēšana

9.1 Drošība Apkopes un remonta darbus drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti!

Sūkņa apkopi un pārbaudi iesakām uzticēt Wilo klientu servisam.

APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!

Veicot darbus pie elektroierīcēm, pastāv dzīvībai bīstama strāvas 

trieciena gūšanas risks.

• Darbus ar elektroierīcēm drīkst veikt tikai tāds elektriķis, kuru šim 

darbam ir pilnvarojis vietējais energoapgādes uzņēmums.

• Veicot jebkādus darbus ar elektroierīcēm, atvienot tās no sprie-

guma padeves un nobloķēt pret ieslēgšanos.

• Sūkņa pieslēguma kabeļa bojājumus atļaut veikt tikai sertificētam, 

zinošam elektriķim.

• Ievērot sūkņa un citu piederumu montāžas un ekspluatācijas 

instrukcijas!

APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!

Neuzstādītu motora, termināļa kārbas vai savienojuma elementa 

aizsardzības ierīču dēļ elektriskās strāvas trieciens vai rotējošo 

daļu aizskaršana var radīt dzīvībai bīstamus savainojumus.

• Pēc apkopes darbu beigšanas vispirms atpakaļ jāpiemontē demon-

tētās aizsardzības ierīces, piem., termināļa kārbas vāks vai savieno-

juma elementa aizsardzība!

BĪSTAMI! Draudi dzīvībai!

Pats sūknis un sūkņa daļas var veidot ļoti lielu pašmasu. Lejup krī-

tošas daļas var radīt nopietnus draudus, iegriezumu, saspiedumu, 

sitienu vai triecienu traumas, kuras var būt pat nāvējošas.

• Vienmēr izmantot atbilstošus kravas pacelšanas līdzekļus, un 

sūkņa daļas jānodrošina pret iespējamu nokrišanu.

• Nekad neuzturēties zem kustīgām kravām.

• Pirms glabāšanas un transportēšanas, kā arī pirms visiem uzstādī-

šanas un citiem montāžas darbiem nodrošināt sūkņa stabilu pozī-

ciju vai drošu stāvokli.

APDRAUDĒJUMS! Miesas bojājumu risks!

Apdedzināšanās vai piesalšanas draudi, saskaroties ar sūkni! Atka-

rībā no sūkņa vai iekārtas ekspluatācijas stāvokļa (šķidruma tem-

peratūra) sūknis var kļūt ļoti karsts vai ļoti auksts. 

• Nepieskarties sūknim tā darbības laikā! 

• Ja ir augsta ūdens temperatūra un augsts sistēmas spiediens, 

sūknim pirms darbu veikšanas jāļauj atdzist.

• Veicot jebkādus darbus, jālieto aizsargapģērbs, aizsargcimdi un 

aizsargbrilles.

APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!

Motora vārpstas apkopes darbu laikā izmantotie instrumenti, 

piem., uzgriežņu atslēga, saskaroties ar rotējošām detaļām, var tikt 

aizsviesti pa gaisu un radīt nāvējošas traumas.

• Pirms sūkņa ekspluatācijas uzsākšanas izņemt no tā visus apkopes 

darbu laikā izmantotos instrumentus.
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BRĪDINĀJUMS! Personu miesas bojājumu risks un apkārtējās vides 

apdraudējums! 

• Izlejot īpaši karstus un veselībai kaitīgus šķidrumus, veiciet per-

sonu un apkārtējas vides aizsardzības darbības, piemēram, nēsājiet 

aizsargapģērbu, aizsargcimdus un aizsargbrilles.

• Sūkņiem, ar kuriem tiek sūknēti bīstami šķidrumi, jābūt izslēgtiem.

9.2 Darbības kontrole UZMANĪBU! Mantas bojājumu risks!

Nepiemērota darbības veida radīts sūkņa vai motora bojājumu 

apdraudējums.

• Nodrošināt, lai sūknis nedarbojas bez sūknēšanas šķidruma.

• Nedarbināt sūkni ar slēgtu slēgvārstu sūkšanas caurulē.

• Ilgstoši nedarbināt sūkni ar slēgtu slēgvārstu spiediena caurulē.Tas 

var radīt šķidruma pārkaršanu.

Sūknim visu laiku jādarbojas mierīgi un bez vibrācijām.

Rullīšu gultņiem visu laiku jādarbojas mierīgi un bez vibrācijām. Palie-

lināts strāvas patēriņš nemainīgos ekspluatācijas apstākļos liecina par 

gultņa bojājumu. Gultņa temperatūra nedrīkst pārsniegt apkārtējā 

gaisa temperatūru par vairāk kā 50 °C, taču tā nekad nedrīkst pār-

sniegt 80 °C.

• Regulāri pārbaudīt statisko blīvējumu un vārpstas blīvējuma noplūdes.

• Sūkņiem ar gala blīvējumiem darbības laikā rodas nelielas vai pilnīgi 

nekādas redzamas noplūdes. Konstatējot būtiskas noplūdes pie 

blīvējumiem, var secināt, ka blīvēšanas virsmas ir nodilušas un 

blīvējumus nepieciešams nomainīt. Gala blīvējuma darbmūžs ir ļoti 

atkarīgs no ekspluatācijas apstākļiem (temperatūras, spiediena, 

šķidruma īpašībām).

• Sūkņiem ar blīvējošā apvalka blīvi jākontrolē, lai būtu pietiekama pilē-

šanas noplūde (apm. 20 - 40 pilieni minūtē). Blīvslēga fiksatora 

uzgriežņiem jābūt pievilktiem tikai nedaudz. Pārāk lielu blīvējošā 

apvalka noplūžu gadījumā lēnām un vienmērīgi pievilkt blīvslēga fik-

satora uzgriežņus tā, lai noplūde tiktu samazināta līdz atsevišķiem 

pilieniem. Ar roku pārbaudīt, vai blīvējošais apvalks nav pārkarsis. Ja 

blīvslēga fiksatora uzgriežņus pievilkt vairs nav iespējams, nomainīt 

vecās gredzenblīves.

• Wilo iesaka regulāri pārbaudīt lokanos savienojuma elementus, un 

pirmo nodiluma pazīmju gadījumā tos nomainīt.

• Lai nodrošinātu nepārtrauktu rezerves sūkņu gatavību darbam, Wilo 

iesaka vismaz reizi nedēļā īsu laiku tos iedarbināt.

9.3 Tehniskās apkopes darbi Sūkņa gultņa balsts ir aprīkots ar darbmūžam ieeļļotiem rullīšu 

gultņiem.

• Motoru rullīšu gultņu apkope jāveic atbilstoši motora ražotāja uzstā-

dīšanas un ekspluatācijas instrukcijai.

9.4 Iztukšošana un tīrīšana BRĪDINĀJUMS! Personu miesas bojājumu risks un apkārtējās vides 

apdraudējums! 

• Savākt un utilizēt atlikušo un skalošanas šķidrumu.

• Veselībai kaitīgu šķidrumu utilizācija jāveic atbilstoši likumiem.

• Veicot jebkādus darbus, jālieto aizsargapģērbs, aizsargmaska, aiz-

sargcimdi un aizsargbrilles.
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9.5 Demontāža

9.5.1 Vispārīga informācija APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!

Nepareizas lietošanas radīti draudi dzīvībai un personām, kā arī īpa-

šuma bojājumu risks. 

• Visu apkopes un uzturēšanas darbu laikā jāņem vērā drošības 

norādījumi un noteikumi atbilstoši nodaļai 2 "Drošība." 5. lpp un 

nodaļai 9.1 "Drošība." 26. lpp.

Apkopes un uzturēšanas darbu veikšanai nepieciešama daļēja vai pil-

nīga sūkņa demontāža.

Sūkņa korpuss var palikt uzstādīts cauruļvadā. 

• Aizvērt visus sūkšanas un spiediena caurulēs esošos vārstus. 

• Atverot iztukšošanas skrūvi un atgaisošanas skrūvi, iztukšot sūkni.

• Izslēgt sūkņa barošanu un nodrošināt to pret ieslēgšanu.

• Noņemt savienojuma elementa aizsardzību.

• Ja nepieciešams: Demontēt savienojuma elementa distances ieliktni.

Motors:

• Atskrūvēt motora stiprinājuma skrūves pie pamatnes plātnes.

NORĀDE:

Montāžas darbu laikā, lūdzu, ņemt vērā arī griezumus nodaļā 11.1 

"Wilo-CronoNorm-NL rezerves daļu saraksti." 41. lpp, kā arī nodaļā 

11.2 "Wilo-CronoNorm-NLG rezerves daļu saraksti." 45. lpp.

9.5.2 Wilo-CronoNorm-NL demontāža

Iebīdāmais mezgls Iebīdāmais mezgls:

Skat. Fig.17

• Atzīmēt savienoto detaļu novietojuma pozīcijas ar krāsainu marķieri.

• Noskrūvēt sešstūru skrūves (14).

• Lai nesabojātu iekšējās detaļas, taisni izņemt iebīdāmo mezglu no spi-

rālveida korpusa (1.1).

• Novietot iebīdāmo mezglu drošā darba vietā. Lai nesabojātu rotorus, 

pretnodiluma blīves un citas detaļas, šo komplektu jādemontē verti-

kālā virzienā.

• Noņemt korpusa blīvējumu (1.2).

Fig. 17: iebīdāmais mezgls

141.21.1

1.3
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Skat. Fig.18

• Atskrūvēt sešstūru skrūves (7.2) un noņemt aizsargrežģi (7.1).

• Atskrūvēt rotora uzgriezni (2.2).

• Noņemt rotoru (2.1) un ierievi (3.2).

Modelis ar gala blīvējumu Modelis ar gala blīvējumu:

Skat. Fig.19

• Noņemt distances gredzenu (9.2).

• Noņemt gala blīvējuma (9.1) rotējošo daļu.

• Atskrūvēt skrūves ar iekšējo seškanti (15) un noņemt korpusa vāku (10).

Skat. Fig.20

• Noņemt gala blīvējuma (9.1) stacionāro daļu.

Fig. 18: iebīdāmais mezgls

7.2 7.27.1 7.1 2.12.2 3.2

Fig. 19: modelis ar gala blīvējumu

15109.2 9.1

Fig. 20: korpusa vāks, gala blīvējums

109.1



Latviski

30 WILO SE 07/2013

Izpildījums ar blīvējošā apvalka blīvi Izpildījums ar blīvējošā apvalka blīvi:

Skat. Fig.21

• Atskrūvēt skrūves ar iekšējo seškanti (15) un noņemt korpusa vāku (10).

• Noņemt sešstūru uzgriežņus (9.7) un skrūves (9.6).

• Atskrūvēt sešmalu skrūves (9.5) un noņemt blīvējošā apvalka korpusu 

(9.4) ar blīvslēga fiksatoru (12) un blīvējošā apvalka ieliktni (13).

• No korpusa vāka (10) izņemt blīvējumu (9.8).

• Noņemt gredzenblīves (9.1) un sprostgredzenu (9.2).

• Noņemt vārpstas apvalku (11).

Gultņa balsts Gultņa balsts:

Skat. Fig.22

• Izņemt ierievi (3.3).

• Atskrūvēt sešstūru skrūves (16), izņemt V veida blīvējumus (4.3) un 

demontēt gultņa vāku (6).

• Atvienot izsmidzinošo gredzenu (4.2).

• Atskrūvēt sešstūru skrūvi (8.2), izņemt drošināšanas paplāksni (8.3) 

un demontēt sūkņa kāju (8.1).

Skat. Fig. 23:

• Pilnībā izņemt vārpstu (3.1).

• Noņemt rullīšu gultņus (4.1A) un (4.1B) ar balstpaplāksnēm (4.4) 

(ja uzstādītas).

Fig. 21: izpildījums ar blīvējošā apvalka blīvi

1510 119.8 9.4

9.7

9.5 13

12 9.6 9.9 9.79.1 9.2

Fig. 22: gultņa balsts

4.316

8.28.38.1

54.3 64.2 3.3

Fig. 23: vārpsta

4.1A 4.4 3.1 4.4 4.1B
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9.5.3 Wilo-CronoNorm-NLG demontāža NORĀDE:

Montāžas darbu laikā, lūdzu, ņemt vērā arī griezumus nodaļā 11.2 

"Wilo-CronoNorm-NLG rezerves daļu saraksti." 45. lpp.

Iebīdāmais mezgls Iebīdāmais mezgls:

Skat. Fig.24

• Atzīmēt savienoto detaļu novietojuma pozīcijas ar krāsainu marķieri.

• Izņemt sešstūru skrūves (12) (korpusa vāka (4.1) un spirālveida 

korpusa (1.1) savienojums).

• Lai nesabojātu iekšējās detaļas, taisni izņemt iebīdāmo mezglu no spi-

rālveida korpusa (1.1).

• Novietot iebīdāmo mezglu drošā darba vietā. Lai nesabojātu rotorus, 

pretnodiluma blīves un citas detaļas, šo komplektu jādemontē verti-

kālā virzienā.

• Noņemt blīvgredzenu (1.2).

Skat. Fig.25

• Atskrūvēt sešstūru skrūves (7.2) un noņemt aizsargrežģi (7.1).

• Atskrūvēt rotora uzgriezni (2.2).

• Noņemt rotoru (2.1) un ierievi (3.2).

Fig. 24: iebīdāmais mezgls

1.1 1.2 4.1 12

Fig. 25: iebīdāmais mezgls

2.27.27.1 3.22.1 9
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Modelis ar gala blīvējumu Modelis ar gala blīvējumu:

Skat. Fig.26

• Izņemt distances gredzenu (5.2).

• Atskrūvēt sešstūru skrūves (5.5) (korpusa vāka (4.1) un spirālveida 

korpusa (5.4) savienojums).

• Atskrūvēt sešstūru skrūves (13), noņemt korpusa vāku (4.1) no gultņa 

balsta (9).

• Noņemt blīvgredzenu (5.12) no gala blīvējuma vāka (5.4).

• Noņemt fiksējošo gredzenu (5.3) no vārpstas.

• Noņemt gala blīvējumu (5.11) un gala blīvējuma vāku (5.4) no vārpstas.

Izpildījums ar blīvējošā apvalka blīvi Izpildījums ar blīvējošā apvalka blīvi:

Skat. Fig.27

• Atskrūvēt sešstūru skrūves (13) un no vārpstas noņemt korpusa vāku 

(4.1) ar blīvējošā apvalka blīvi un blīvslēga fiksatoru.

• Atskrūvēt sešstūru skrūves (5.5) un noņemt blīvslēga fiksatoru (5.4).

• Demontēt gredzenblīves (5.11) un sprostgredzenu (5.3).

• Noņemt vārpstas apvalku (5.12), izņemt no vārpstas apvalka iekšpusē 

esošo blīvgredzenu (5.13).

Fig. 26: modelis ar gala blīvējumu

5.45.125.115.34.15.2 5.5 913

Fig. 27: izpildījums ar blīvējošā apvalka blīvi

5.45.35.114.15.135.12 5.5 913
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Gultņa balsts Gultņa balsts:

Skat. Fig.28

• Atskrūvējot sešstūru skrūvi (8.2), demontēt sūkņa kāju (8.1).

• Izņemt ierievi (3.3).

• Atskrūvēt sešstūru skrūves (15) un demontēt motora pusē esošo 

gultņa vāku (11).

• Izņemt izsmidzinošo gredzenu (6.8).

• Atskrūvēt sešstūru skrūves (14) un demontēt motora pusē esošo 

gultņa vāku (10).

• Vārpstu (3.1) daļēji izņemt no gultņa balsta.

• Ja uzstādīts, noņemt ārējo distances gredzenu (6.5).

• Atskrūvēt drošināšanas uzgriezni (6.7) un noņemt atsperpaplāksni (6.6).

• Ja uzstādīts, noņemt iekšējo distances gredzenu (6.4).

• Vārpstu (3.1) daļēji izņemt no gultņa balsta tā, lai ir pieejams drošības 

gredzens (6.3).

• Ar drošības gredzena knaiblēm izņemt drošības gredzenu (6.3).

• Vārpstu (3.1) pilnībā izņemt no gultņa balsta.

• Noņemt gultņus (6.1) un (6.2) no vārpstas.

Pretnodiluma blīves:

Wilo CronoNorm-NLG sērijveidā ir aprīkots ar maināmām pretnodi-

luma blīvēm. Ekspluatācijas laikā nodilstot, spraugas kustība palieli-

nās. Blīvju izmantošanas ilgums ir atkarīgs no ekspluatācijas 

apstākļiem. Ja ekspluatācijas laikā samazinās sūknēšanas plūsma un 

palielinās motora strāvas patēriņš, cēlonis var būt nepieļaujami liela 

spraugas kustība. Šajā gadījumā nomainīt pretnodiluma blīves. 

9.6 Montāža

Vispārīga informācija Montāža jāveic saskaņā ar detalizētajiem rasējumiem nodaļā 9.5 

"Demontāža." 28. lpp, kā arī ar kopējiem rasējumiem nodaļā 11 

"Rezerves daļas." 40. lpp.

Pārbaudīt, vai blīvgredzeni nav bojāti un, ja nepieciešams, nomainīt 

tos. Gludos blīvējumus vienmēr jānomaina. 

Atsevišķās detaļas pirms montāžas jānotīra un jāpārbauda to nodilums. 

Bojātās un nolietotās detaļas jānomaina ar oriģinālām rezerves daļām.

Saskares vietas pirms montāžas pārklāt ar grafītu vai līdzīgiem 

līdzekļiem.

APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!

Nepareizas lietošanas radīti draudi dzīvībai un personām, kā arī īpa-

šuma bojājumu risks. 

• Visu apkopes un uzturēšanas darbu laikā jāņem vērā drošības 

norādījumi un noteikumi atbilstoši nodaļai 2 "Drošība." 5. lpp un 

nodaļai 9.1 "Drošība." 26. lpp.

Fig. 28: gultņa balsts

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 Wilo-CronoNorm-NL montāža

Vārpsta/gultņa balsts Vārpsta, skat. Fig. 23:

• Ievietot balstpaplāksnes (4.4) (tikai gultņa izmēra 25 gadījumā) un uz 

vārpstas uzspiest rullīšu gultņus (4.1A) un (4.1B).

Gultņa balsts, skat. Fig. 22:

• Ievietot vārpstu gultņa balstā.

• Ar sešstūru skrūvēm (16) piestiprināt gultņa vāku (6).

• Ievietot V veida blīvējumus (4.3) un uz vārpstas uzbīdīt izsmidzinošo 

gredzenu (4.2).

• Ievietot ierievi (3.3).

Skat. Fig.18

• Ievietot ierievi (3.2).

Modelis ar gala blīvējumu Modelis ar gala blīvējumu, skat. Fig. 19:

• Iztīrīt balsta gredzena sēžu korpusa vākā.

• Uzmanīgi ievietot gala blīvējuma (9.1) stacionāro daļu korpusa vākā (10).

• Izmantojot skrūves ar iekšējo seškanti (15), pieskrūvēt korpusa vāku 

(10) pie gultņa balsta.

• Uz vārpstas uzbīdīt gala blīvējuma (9.1) rotējošo daļu.

• Uz vārpstas uzbīdīt distances gredzenu (9.2).

Izpildījums ar blīvējošā apvalka blīvi Izpildījums ar blīvējošā apvalka blīvi:

UZMANĪBU! Mantas bojājumu risks! 

Sūkņa bojājumu risks, neatbilstoši apejoties sūkni.

• Kontrolēt, lai fiksēšana tiek panākta pie blīvējošā apvalka korpusa, 

un nevis pie čaulas.

• Pārbaudīt vārpstas apvalka virsmu (skat. Fig. 21, 11. poz.); daudz rievu 

norāda, ka to nepieciešams nomainīt. Pirms montāžas rūpīgi notīrīt 

visas blīvējošā apvalka detaļas.

Ja blīvējums tiek piegādāts kordu formā, tos nepieciešams nogriezt. 

• Lai to izdarītu, spirāles veidā aptīt blīvējumu ap vārpstas apvalku vai 

spiegošanas patronu ar tādu pašu diametru.

UZMANĪBU! Mantas bojājumu risks! 

Blīvējošā apvalka ieliktņa bojājumu risks, neatbilstoši apejoties 

sūkni.

• Lai izvairītos no blīvējošā apvalka ieliktņa bojājumiem, veikt pie-

mērotus drošības pasākumus.

Šādi rodas montāžas laikā nepieciešami redzamā sprauga starp ieliktni 

un blīvēšanas gredzenu. Ja sūknis nav demontēts, veicot divus slīpus 

griezumus, iepriekš sapresētie grafīta blīvēšanas gredzeni uzstādīša-

nai jāsamazina uz pusi (skat. Fig. 29 vai Fig. 30).

Modelis ar blīvējošā apvalka blīvējumu, skat. Fig. 21:

• Uz vārpstas uzbīdīt vārpstas apvalku (11).

• Blīvējošā apvalka korpusu (9.4) ar blīvējumu (9.8) ievadīt korpusa 

vākā (10).

• Vienu no blīvēšanas gredzeniem (9.1) uzstādīt blīvējošā apvalka 

korpusā (9.4), pēc tam

• sprostgredzenu (9.2) un pārējos blīvēšanas gredzenus ievietot 

apgrieztus par 180°.

• Pievilkt sešstūru skrūves (9.5), nofiksēt skrūves (9.6) un sešstūru 

uzgriežņus (9.7); nepievilkt.

• Uzstādīt blīvējošā apvalka ieliktni (13) un blīvslēga fiksatoru (12).

• Nofiksēt paplāksni (9.9) un pārējos sešstūru uzgriežņus (9.7).

Fig. 29: taisna griezuma piemērs

Fig. 30: slīpa griezuma piemērs
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• Pievilkt uzgriežņus ar rokām. Blīvēšanas gredzenus vēl nedrīkst 

saspiest.Pēc montāžas vārpstai būtu jābūt pagriežamai ar roku.

• Izmantojot skrūves ar iekšējo seškanti (15), pieskrūvēt korpusa 

vāku (10) pie gultņa balsta.

Iebīdāmais mezgls Iebīdāmais mezgls, skat. Fig. 18:

• Uz vārpstas uzstādīt rotoru (2.1) ar rotora uzgriezni (2.2).

• Ar sešstūru skrūvēm (7.2) uzstādīt aizsargrežģi (7.1).

Skat. Fig.17

• Ievietot jaunu korpusa blīvējumu (1.2).

• Iebīdāmo mezglu uzmanīgi ievietot spirālveida korpusā (1.1) un pie-

vilkt ar sešstūru skrūvēm (14).

Skat. Fig.22

• Ar sešstūru skrūvi (8.2) piestiprināt sūkņa kāju (81.) un drošības pap-

lāksni (8.3).

9.6.2 Wilo-CronoNorm-NLG montāža

Gultņa balsts Gultņa balsts, skat. Fig. 28:

• Uzspiest rullīšu gultņus (6.1) un (6.2) uz vārpstas (3.1).

• No motora puses sūkņa puses virzienā ievietot vārpstu gultņa balstā, 

līdz sūkņa pusē esošais gultnis atrodas gultņa balstā. Lai aizsargātu 

motora pusē esošo gultni, iesišanas laikā starp gultņa balstu un 

motora puses gultni novietot koka detaļu.

• Ar drošības gredzena knaiblēm ievietot drošības gredzenu (6.3) 

gultņa balstā.

• Vārpstu ievietot tālāk gultņa balstā; to darot, ar motora puses gultni 

iebīdīt drošības gredzenu pozīcijā tā, lai tas dzirdami nofiksējas gultņa 

balsta rievā.

• Ar sešstūru skrūvēm (14) piestiprināt gultņa vāku (10).

• Uzbīdīt izsmidzinošo gredzenu (6.8) uz vārpstas.

• Ja pieejami, ievietot iekšējos un ārējos distances gredzenus (6.4) 

un (6.5).

• Ievietot atsperpaplāksni (6.6) un uzstādīt drošināšanas uzgriezni (6.7).

• Ar sešstūru skrūvēm (15) piestiprināt gultņa vāku (11).

• Ievietot ierievi (3.3) .

• Ar sešstūru skrūvi (8.2), paplāksni (8.3), atsperpaplāksni (8.4) un seš-

stūru skrūvi (8.2) piestiprināt sūkņa kāju (8.1.).

Modelis ar gala blīvējumu Modelis ar gala blīvējumu, skat. Fig. 26:

• Piemērotajā gala blīvējuma vākā (5.4) ievietot jaunu blīvgredzenu (5.12).

• Uzmanīgi ievietot gala blīvējuma (5.11) stacionāro daļu piemērotajā 

gala blīvējuma vākā (5.4).

• Uzbīdīt gala blīvējuma vāku (5.4) uz vārpstas (3.1).

• Uz vārpstas uzbīdīt gala blīvējuma (5.11) rotējošo daļu.
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• Uzbīdīt fiksējošo gredzenu (5.3) uz vārpstas un uzstādīt to, ņemot 

vērā uzstādīšanas izmēru H1 un pievilkšanas griezes momentu 

(skat. Fig. 31 un 9. tab.).

9. tabula: pievilkšanas griezes moments

• Ar sešstūru skrūvēm (13) pieskrūvēt korpusa vāku (4.1) (vāka skaloša-

nas urbums pozīcijā uz leju) pie gultņa balsta (9).

• Ar sešstūru skrūvēm (5.5) pieskrūvēt gala blīvējuma vāku (5.4) pie 

korpusa vāka (4.1).

Skat. Fig.26

• Uz vārpstas uzbīdīt distances gredzenu (5.2).

Modelis ar blīvējošā apvalka blīvi Modelis ar blīvējošā apvalka blīvi:

UZMANĪBU! Mantas bojājumu risks! 

Sūkņa bojājumu risks, neatbilstoši apejoties sūkni.

• Kontrolēt, lai fiksēšana tiek panākta pie blīvējošā apvalka korpusa, 

un nevis pie čaulas.

• Pārbaudīt vārpstas apvalka virsmu (skat. Fig. 27, 5.12. poz.); daudz 

rievu norāda, ka to nepieciešams nomainīt. Pirms montāžas rūpīgi 

notīrīt visas blīvējošā apvalka detaļas.

Ja blīvējums tiek piegādāts kordu formā, tos nepieciešams nogriezt. 

• Lai to izdarītu, spirāles veidā aptīt blīvējumu ap vārpstas apvalku vai 

spiegošanas patronu ar tādu pašu diametru.

UZMANĪBU! Mantas bojājumu risks! 

Blīvējošā apvalka ieliktņa bojājumu risks, neatbilstoši apejoties sūkni.

• Lai izvairītos no blīvējošā apvalka ieliktņa bojājumiem, veikt pie-

mērotus drošības pasākumus.

Šādi rodas montāžas laikā nepieciešami redzamā sprauga starp ieliktni 

un blīvēšanas gredzenu. Ja sūknis nav demontēts, veicot divus slīpus 

griezumus, iepriekš sapresētie grafīta blīvēšanas gredzeni uzstādīša-

nai jāsamazina uz pusi (skat. Fig. 32 vai Fig. 33).

Skat. Fig.27

• Uzbīdīt blīvslēga fiksatoru (5.4) uz vārpstas (3.1).

• Ievietot blīvgredzenu (5.13) vārpstas apvalkā (5.12).

Fig. 31: modelis ar gala blīvējumu

Sūkņa veids/

konstrukcijas izmērs

Uzstādīšanas izmērs 

H1  [mm]

Pievilkšanas griezes 

moments [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

H1

Fig. 32: taisna griezuma piemērs

Fig. 33: slīpa griezuma piemērs
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• Uz vārpstas uzbīdīt vārpstas apvalku (5.12).

• Uzbīdīt sprostgredzenu (5.3) uz vārpstas.

• Uzstādīt korpusa vāku (4.1) uz gultņa balsta (9) un nostiprināt ar seš-

stūru skrūvēm (13).

• Korpusa vākā (4.1) ievietot trīs blīvēšanas gredzenus (5.11) un spie-

diena vākā iebīdīt sprostgredzenu (5.3).

• Ievietot korpusa vākā papildu blīvēšanas gredzenus (5.11).

• Pēc pēdējā blīvēšanas gredzena ievietošanas nodrošināt blīvējumu ar 

blīvslēga fiksatoru (5.4). Ar roku pievilkt sešstūru skrūves (5.5).

• Blīvēšanas gredzenus vēl nedrīkst saspiest.Pēc montāžas vārpstai 

būtu jābūt viegli pagriežamai ar roku.

Iebīdāmais mezgls Iebīdāmais mezgls, skat. Fig. 25:

• Uz vārpstas uzstādīt rotoru (2.1) ar rotora uzgriezni (2.2).

• Iebīdāmo mezglu uzmanīgi ievietot spirālveida korpusā (1.1) un pie-

vilkt ar sešstūru skrūvēm (12).

• Ar sešstūru skrūvēm (7.2) uzstādīt aizsargrežģi (7.1).

9.7 Skrūvju pievilkšanas griezes 

momenti

Skrūvju pievilkšanas griezes momenti:

9.7.1 Wilo-CronoNorm-NL skrūvju 

pievilkšanas griezes momenti

Pievelkot skūves, lietot šādus pievilkšanas griezes momentus.

• A (sūknis):

10. tabula: CronoNorm-NL - skrūvju pievilkšanas griezes moments A (sūknis)

• B (savienojuma elements): 

skat. 6. tabulu nodaļā 7.5.2 "Savienojuma elementa izlāgojuma kon-

trole." 20. lpp.

• C (pamatnes plātne):

skat. 7. tabulu nodaļā 7.5.3 "Sūkņa agregāta izlāgojums." 21. lpp.

Fig. 34: skrūvju pievilkšanas griezes momenti

A

C AAA C C

A A B

Vītne: M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36

Pievilkšanas 
griezes 
moments [Nm]

12 25 40 90 175 300 500 700
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9.7.2 Wilo-CronoNorm-NLG skrūvju 

pievilkšanas griezes momenti

Pievelkot skūves, lietot šādus pievilkšanas griezes momentus.

• A (sūknis):

11. tabula: CronoNorm-NLG - skrūvju pievilkšanas griezes moments A (sūknis)

• B (savienojuma elements): 

skat. 6. tabulu nodaļā 7.5.2 "Savienojuma elementa izlāgojuma kon-

trole." 20. lpp.

• C (pamatnes plātne):

skat. 7. tabulu nodaļā 7.5.3 "Sūkņa agregāta izlāgojums." 21. lpp.

10 Sūkņa darbības traucējumi, 
cēloņi un to novēršana

Traucējumu novēršanu uzticēt tikai kvalificētiem speciālistiem! 

Ievērot nodaļā 9 "Apkope/uzturēšana." 26. lpp norādītos drošības 

noteikumus.

• Ja traucējumu neizdodas novērst, vērsties specializētā remont-

darbnīcā vai tuvākajā klientu servisa centrā, vai pārstāvniecībā.

10.1 Traucējumi Iespējams var rasties šādi kļūdu veidi (skat. 12. tab.):

12. tabula: kļūdu veidi

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

Pievilkšanas griezes 
moments [Nm]

10,5 26 51 89 215 420 725 1070 1450 1970 2530 3290

Kļūdas veids Skaidrojums

1 Sūknēšanas jauda pārāk maza

2 Motors ir pārslogots

3 Sūkņa spiediens pārāk augsts

4 Gultņa temperatūra pārāk augsta

5 Sūkņa korpusa noplūde

6  Vārpstas blīvējuma noplūde

7 Sūknis darbojas nevienmērīgi vai skaļi

8 Sūkņa temperatūra pārāk augsta
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10.2 Cēloņi un novēršana:

13. tabula: traucējumu cēloņi un novēršana

Kļūdas veids:

1 2 3 4 5 6 7 8 Cēlonis  Novēršana

X Pretspiediens pārāk augsts • Pārbaudīt, vai iekārtā nav netīrumu
• Atkārtoti iestatīt darbības punktu

X X X Sūknis un/vai cauruļvads nav pilnībā 
piepildīts

• Atgaisot sūkni un piepildīt sūkšanas 
cauruli

X X X Pieplūdes spiediens pārāk mazs vai 
iesūkšanas augstums pārāk liels

• Izmainīt šķidruma līmeni
• Samazināt pretestības sūkšanas caurulē 
• Iztīrīt filtru
• Dziļāk iebūvējot sūkni, samazināt iesūk-

šanas augstumu

X X X Nodiluma dēļ blīvēšanas sprauga ir 
pārāk liela

• Nomainīt nodilušo pretnodiluma blīvi

X Nepareizs griešanās virziens • Samainīt motora pieslēguma fāzes

X Sūknis iesūc gaisu vai sūkšanas cau-
rule nav hermētiska

• Nomainīt blīvējumu
• Pārbaudīt sūkšanas cauruli

X Nosprūdis pievads vai rotors • Likvidēt nosprūdumu

X X Sūkni bloķē brīvas vai ķīlējošas daļas • Iztīrīt sūkni

X Gaisa burbuļa veidošanās cauruļvadā • Izmainīt caurules izvietojumu vai uzstā-
dīt atgaisošanas vārstu

X Apgriezienu skaits pārāk mazs
• darbība ar frekvences pārveidotāju
• darbība bez frekvences pārveidotāja

• Frekvenci palielināt līdz atļautajam 
diapazonam

• Pārbaudīt spriegumu

X X Motors darbojas ar 2 fāzēm • Pārbaudīt fāzes un drošinātājus

X X Sūkņa pretspiediens ir pārāk zems • Atkārtoti iestatīt darbības punktu vai 
pielāgot rotoru

X Šķidruma viskozitāte vai blīvums ir 
augstāks nekā parametru izvēles 
vērtība

• Pārbaudīt sūkņa konstrukciju 
(sazinoties ar ražotāju) 

X X X X X Sūknis ir nospriegots vai blīvslēga fik-
sators ir slīps, vai pārāk cieši pievilkts

• Izmainīt sūkņa montāžu

X X Apgriezienu skaits pārāk augsts • Samazināt apgriezienu skaitu

X X X Sūkņa agregāts slikti izlāgots • Izmainīt izlāgojumu

X Aksiālais spēks pārāk liels • Iztīrīt rotora atslodzes urbumus
• Pārbaudīt pretnodiluma blīvju stāvokli

X Gultņu eļļošana nav pietiekama • Pārbaudīt gultni, nomainīt gultni

X Nav ievērots savienojuma attālums • Izmainīt savienojuma attālumu

X X X Sūknēšanas plūsma pārāk maza • Ievērot ieteicamo minimālo sūknēšanas 
plūsmu

X Korpusa skrūves nav pareizi pievilktas 
vai blīvējuma defekts

• Pārbaudīt pievilkšanas griezes 
momentu

• Nomainīt blīvējumu

X Gala blīvējums / blīvējošais apvalks 
nav hermētisks

• Nomainīt gala blīvējumu
• Pievilkt vai atkārtoti noblīvēt blīvējošo 

apvalku

X Vārpstas apvalks (ja uzstādīts) nodilis • Nomainīt vārpstas apvalku
• Atkārtoti noblīvēt blīvējošo apvalku

X X Rotora nelīdzsvarotība • Veikt rotora līdzsvarošanu

X Bojāts gultnis • Nomainīt gultni

X Svešķermeņi sūknī • Iztīrīt sūkni

X Sūknis sūknē pret aizvērtu slēgvārstu • Atvērt spiediena caurules slēgvārstu
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11 Rezerves daļas Rezerves daļas pasūta vietējā specializētā remontdarbnīca un/vai Wilo 

klientu serviss.

Lai izvairītos no jautājumiem un kļūdainiem pasūtījumiem, veicot jeb-

kuru pasūtījumu, norādīt visu uz tipa tehnisko datu plāksnītes esošo 

informāciju.

UZMANĪBU! Mantas bojājumu risks!

Sūkņa bezatteices darbību var garantēt tikai tad, ja tiek izmantotas 

oriģinālās rezerves daļas.

• Izmantot tikai oriģinālās Wilo rezerves daļas.

• Nepieciešamie dati rezerves daļu pasūtīšanai:

• Rezerves daļu numuri

• Rezerves daļu nosaukumi

• Visi sūkņa tipa tehnisko datu plāksnītē esošie dati

NORĀDE:

Oriģinālo rezerves daļu saraksts: skat. Wilo rezerves daļu dokumentā-

ciju un kopējos rasējumus šādās nodaļās:

• nodaļa 11.1 "Wilo-CronoNorm-NL rezerves daļu saraksti." 41. lpp vai

• nodaļa 11.2 "Wilo-CronoNorm-NLG rezerves daļu saraksti." 45. lpp.
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11.1 Wilo-CronoNorm-NL rezerves daļu 

saraksti

11.1.1 Wilo-CronoNorm-NL modelis ar gala 

blīvējumu

Rezerves daļu sarakstu skat. 14. tab.

Fig. 35: Wilo-CronoNorm-NL modelis ar gala blīvējumu
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14. tabula: Wilo-CronoNorm-NL rezerves daļu saraksts, modelis ar gala blīvējumu

Pozīcija

Nr.

Apraksts Skaits Ar drošību saistīta 

rezerves daļa

1.1 Spirālveida korpuss 1

1.2 Korpusa blīvējums 1 X

1.3 Korpusa aizbāznis 1

2.1 Rotors 1

2.2 Rotora uzgrieznis 1

3.1 Vārpsta 1

3.2 Ierievis 1

3.3 Ierievis 1

4.1A Rullīšu gultnis, 
sūkņa pusē

1 X

4.1B Rullīšu gultnis, 
motora pusē

1 X

4.2 Izsmidzinošs gredzens 1

4.3 V veida blīvējums 2

4.4 Balstpaplāksne 2

5 Gultņa balsts 1

6 Gultņa vāks 1

7.1 Aizsargrežģis 2

7.2 Sešstūru skrūve 2

8.1 Sūkņa kāja 1

8.2 Sešstūru skrūve 1

8.3 Drošības paplāksne 1

9.1 Gala blīvējums 1 X

9.2 Distances gredzens 1

10 Korpusa vāks 1

14 Sešstūru skrūve 8

15 Skrūves ar iekšējo 
seškanti

4

16 Sešstūru skrūve 4
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11.1.2 Wilo-CronoNorm-NL modelis ar 

blīvējošā apvalka blīvi

Rezerves daļu sarakstu skat. 15. tab.

Fig. 36: Wilo-CronoNorm-NL modelis ar blīvējošā apvalka blīvi
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15. tabula: Wilo-CronoNorm-NL rezerves daļu saraksts, modelis ar blīvējošā apvalka blīvi

Pozīcija

Nr.

Apraksts Skaits Ar drošību saistīta 

rezerves daļa

1.1 Spirālveida korpuss 1

1.2 Korpusa blīvējums 1 X

1.3 Korpusa aizbāznis 1

2.1 Rotors 1

2.2 Rotora uzgrieznis 1

3.1 Vārpsta 1

3.2 Ierievis 1

3.3 Ierievis 1

4.1A Rullīšu gultnis, 
sūkņa pusē

1 X

4.1B Rullīšu gultnis, 
motora pusē

1 X

4.2 Izsmidzinošs gredzens 1

4.3 V veida blīvējums 2

4.4 Balstpaplāksne 2

5 Gultņa balsts 1

6 Gultņa vāks 1

7.1 Aizsargrežģis 2

7.2 Sešstūru skrūve 2

8.1 Sūkņa kāja 1

8.2 Sešstūru skrūve 1

8.3 Drošības paplāksne 1

9.1 Blīvēšanas gredzeni 1 X

9.2 Sprostgredzens 1

9.4 Blīvējošā apvalka 
korpuss

1

9.5 Sešstūru skrūve 2

9.6 Skrūve 2

9.7 Sešstūra uzgrieznis 2

9.8 Blīvējums 1 X

9.9 Paplāksne 2

10 Korpusa vāks 1

11 Vārpstas apvalks 1

12 Blīvslēga fiksators 1

13 Blīvējošā apvalka 
ieliktnis

1

14 Sešstūru skrūve 8

15 Skrūves ar iekšējo 
seškanti

4

16 Sešstūru skrūve 4
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11.2 Wilo-CronoNorm-NLG rezerves daļu 

saraksti

11.2.1 Wilo-CronoNorm-NLG modelis ar 

gala blīvējumu

Rezerves daļu sarakstu skat. 16. tab.

Fig. 37: Wilo-CronoNorm-NLG modelis ar gala blīvējumu
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16. tabula: Wilo-CronoNorm-NLG rezerves daļu saraksts, modelis ar gala blīvējumu

Pozīcija

Nr.

Apraksts Skaits Ar drošību saistīta 

rezerves daļa

1.1 Spirālveida korpuss 1

1.2 Blīvgredzens 1 X

1.3 Pretnodiluma blīve 1

1.4 Atgaisošanas skrūve 1

1.5 Iztukšošanas 
aizbāznis

1

2.1 Rotors 1

2.1 Rotora uzgrieznis 1

3.1 Vārpsta 1

3.2 Ierievis,
motora pusē

1

3.3 Ierievis, 
sūkņa pusē

1

4.1 Korpusa vāks 1

4.2 Pretnodiluma blīve 1

5.2 Distances gredzens 1

5.3 Fiksējošais gredzens 1

5.4 Gala blīvējuma vāks 1

5.5 Sešstūru skrūve 4 Gala blīvējums

5.11 Gala blīvējums 1 X

5.12 Blīvgredzens 1

6.1 Rullīšu gultnis, 
sūkņa pusē

1 X

6.2 Rullīšu gultnis, 
motora pusē

1 X

6.3 Drošības gredzens 1

6.4 Distances gredzens, 
iekšējais

1

6.5 Distances gredzens, 
ārējais

1

6.6 Atsperpaplāksne 1

6.7 Drošināšanas 
uzgrieznis

1

6.8 Izsmidzinošs gredzens 1

7.1 Aizsargrežģis 2

7.2 Sešstūru skrūve 2

8.1 Sūkņa kāja 1

8.2 Sešstūru skrūve 1 Kāja

8.3 Paplāksne 1

8.4 Atsperpaplāksne 1

9 Gultņa balsts 1

10 Gultņa vāks, 
sūkņa pusē

1

11 Gultņa vāks, 
motora pusē

1

12 Sešstūru skrūve 12/16 Korpuss

13 Sešstūru skrūve 12 Gultņa balsts

14 Sešstūru skrūve 4/6 Gultnis, sūkņa pusē

15 Sešstūru skrūve 4/6 Gultnis, motora pusē
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11.2.2 Wilo-CronoNorm-NLG modelis ar 

blīvējošā apvalka blīvi Rezerves daļu sarakstu skat. 17. tab.

Fig. 38: Wilo-CronoNorm-NLG modelis ar blīvējošā apvalka blīvi
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17. tabula: Wilo-CronoNorm-NLG rezerves daļu saraksts, modelis ar gala blīvējumu

Pozīcija

Nr.

Apraksts Skaits Ar drošību saistīta 

rezerves daļa

1.1 Spirālveida korpuss 1

1.2 Blīvgredzens 1 X

1.3 Pretnodiluma blīve 1

1.4 Atgaisošanas skrūve 1

1.5 Iztukšošanas 
aizbāznis

1

2.1 Rotors 1

2.2 Rotora uzgrieznis 1

3.1 Vārpsta 1

3.2 Ierievis, 
sūkņa pusē

1

4.1 Korpusa vāks 1

4.2 Pretnodiluma blīve 1

5.3 Sprostgredzens 1

5.4 Blīvslēga fiksators 1

5.5 Sešstūru skrūve 4 Blīvslēga fiksators

5.11 Blīvējums 1

5.12 Vārpstas apvalks 1

5.13 Blīvgredzens 1

6.1 Rullīšu gultnis, 
sūkņa pusē

1 X

6.2 Rullīšu gultnis, 
motora pusē

1 X

6.3 Drošības gredzens 1

6.4 Distances gredzens, 
iekšējais

1

6.5 Distances gredzens, 
ārējais

1

6.6 Atsperpaplāksne 1

6.7 Drošināšanas 
uzgrieznis

1

6.8 Izsmidzinošs gredzens 1

7.1 Aizsargrežģis 2

7.2 Sešstūru skrūve 2

8.1 Sūkņa kāja 1

8.2 Sešstūru skrūve 1 Kāja

8.3 Paplāksne 1

8.4 Atsperpaplāksne 1

9 Gultņa balsts 1

10 Gultņa vāks, 
sūkņa pusē

1

11 Gultņa vāks, 
motora pusē

1

12 Sešstūru skrūve 12/16 Korpuss

13 Sešstūru skrūve 12 Gultņa balsts

14 Sešstūru skrūve 4/6 Gultnis, sūkņa pusē

15 Sešstūru skrūve 4/6 Gultnis, motora pusē
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12 Utilizācija Šī produkta pareiza utilizācija un prasībām atbilstoša otrreizējā pār-

strāde ļauj izvairīties no vides piesārņošanas, kā arī no kaitējumiem 

cilvēku veselībai.

Noteikumiem atbilstošai utilizācijai nepieciešama sūkņa agregāta 

iztukšošana un tīrīšana (skat. nodaļu 9.4 "Iztukšošana un tīrīšana." 27. 

lpp), un demontāža (skat. nodaļu 9.5 "Demontāža." 28. lpp).

Savākt eļļošanas līdzekļus. Sūkņa detaļas jādala atbilstoši materiāliem 

(metāls, plastmasa, elektronika).

1. Produkta, kā arī to sastāvdaļu utilizācijai izmantot sabiedriskās vai 

privātās utilizācijas sabiedrības pakalpojumus.

2. Tuvāku informāciju par pareizu utilizāciju var saņemt pilsētas 

pašvaldībā, utilizācijas iestādē vai arī vietā, kur šis produkts tika 

iegādāts.

Paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas!





 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




