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1 Úvod

1.1 O tejto dokumentácii

Pôvodný návod na obsluhu je vypracovaný v 
nemeckom jazyku. Všetky ďalšie jazyky toho návodu 
sú prekladom pôvodného návodu na obsluhu.

Kópia ES vyhlásenia o zhode je súčasťou tohto návodu.

V prípade uskutočnenia technických zmien uvedených 
konštrukcií bez nášho odsúhlasenia stráca toto 
vyhlásenie svoju platnosť.

1.2 Usporiadanie tohto návodu

Návod je rozdelený na jednotlivé kapitoly. Ka�dá 
kapitola má výsti�ný nadpis, ktorý vás informuje o tom, 
čo sa v tejto kapitole popisuje.

Obsah slú�i zároveň ako stručná referencia, preto�e 
všetky dôle�ité časti sú opatrené nadpisom.

Všetky dôle�ité inštrukcie a bezpečnostné pokyny sú 
osobitne zdôraznené. Presné údaje týkajúce sa 
členenia týchto textov nájdete v kapitole 2 
„Bezpečnosť“.

1.3 Kvalifikácia personálu

Všetci členovia personálu, ktorý pracuje na výrobku, 
príp. s výrobkom, musia byť pre tieto práce 
kvalifikovaní, napr. práce na elektrickom zariadení musí 
vykonať kvalifikovaný elektrotechnik. Všetci členovia 
personálu musia byť plnoletí.

Ako základ inštruktá�e pre personál obsluhy a údr�by 
musia byť v nej navyše zahrnuté aj národné predpisy 
predchádzania úrazom.

Musí sa zabezpečiť, aby si personál prečítal pokyny v 
tejto príručke pre obsluhu a údr�bu a porozumel im, 
tento návod sa bude musieť v prípade potreby 
doobjednať u výrobcu v po�adovanom jazyku.

Tento produkt nie je určený na pou�ívanie osobami 
(vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými 
alebo mentálnymi schopnosťami alebo osobami s 
nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí, okrem 
prípadu, �e budú pod dozorom osoby zodpovednej za 
bezpečnosť a táto osoba im poskytne pokyny o 
správnom pou�ívaní produktu. 

Deti musia byť pod dozorom, aby sa s produktom 
nehrali.

1.4 Pou�ité skratky a odborné pojmy

V tejto príručke na obsluhu a údr�bu sa pou�ívajú rôzne 
skratky a odborné pojmy.

1.4.1 Skratky
• príp. = prípadne
• cca = cirka
• t. j. = to znamená
• resp. = respektíve
• min. = minimálne, aspoň
• max. = maximálne
• atď. = a tak ďalej
• a. i. = a iné

• napr. = napríklad

1.4.2 Odborné pojmy

Chod za sucha

Výrobok be�í na plné obrátky, na dopravovanie ale 
chýba príslušné médium. Chodu za sucha sa musí 
prísne zamedziť, príp. sa musí namontovať ochranné 
zariadenie!

Ochrana proti chodu za sucha

Ochrana proti chodu za sucha musí spôsobiť 
automatické vypnutie výrobku, ak je hladina ni�šia ako 
minimálne pokrytie výrobku vodou. Dosiahne sa to 
napr. montá�ou plavákového spínača alebo snímača 
hladiny.

Kontrola úrovne hladiny

Kontrola úrovne hladiny má výrobok automaticky 
zapínať, príp. vypínať pri rôznych stavoch hladiny. 
Dosiahne sa to vstavaním jedného, príp. dvoch 
plavákových spínačov.

1.5 Obrázky

Na pou�itých obrázkoch ide o makety a originálne 
výkresy výrobkov. Kvôli rozmanitosti a rozličnej veľkosti 
našich výrobkov nie je mo�ný iný spôsob zobrazenia. 
Presné obrázky a rozmerové údaje nájdete na 
technickom liste, plánovacej pomôcke a/alebo 
montá�nom liste.

1.6 Autorské právo

Autorské právo vzťahujúce sa na túto príručku pre 
prevádzku a údr�bu sa ponecháva výrobcovi. Táto 
príručka pre prevádzku a údr�bu je určená pre personál 
montá�e, obsluhy a údr�by. Obsahuje predpisy a 
výkresy technického druhu, ktoré sa nesmú ani úplne 
ani v častiach rozmno�ovať, rozširovať lebo 
neoprávnene pou�ívať na účely súťa�enia lebo 
sprostredkovať iným osobám.

1.7 Výhrada zmeny

Na uskutočnenie technických zmien na zariadeniach a/
lebo na namontovaných súčastiach si výrobca 
vyhradzuje všetky práva. Táto príručka na obsluhu a 
údr�bu sa vzťahuje na výrobok uvedený na titulnej 
stránke.

1.8 Zodpovednosť za nedostatky

Táto kapitola obsahuje všeobecné údaje týkajúce sa 
zodpovednosti za nedostatky. Zmluvné dohody sa berú 
do úvahy v�dy prednostne a zostávajú nedotknuté 
touto kapitolou!

Výrobca sa zaväzuje odstrániť všetky nedostatky na 
ním predaných výrobkoch, ak boli dodr�ané 
nasledujúce predpoklady:

1.8.1 Všeobecne
• Ide o nedostatky akosti materiálu, výroby a/alebo 

konštrukcie.
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• Chyby boli výrobcovi písomne oznámené v priebehu 
dohodnutej lehoty zodpovednosti za nedostatky.

• Výrobok bol pou�itý iba za podmienok pou�itia podľa 
stanoveného účelu.

• Všetky bezpečnostné a kontrolné zariadenia boli 
pripojené a preskúšané odborným personálom.

1.8.2 Doba zodpovednosti za nedostatky

Doba zodpovednosti za nedostatky trvá, ak nebolo 
dohodnuté ináč, 12 mesiacov od dňa uvedenia do 
prevádzky, príp. max. 18 mesiacov od dňa dodania. Iné 
dohody musia byť uvedené písomne v potvrdení 
objednávky. Jej platnosť trvá najmenej do 
dohodnutého konca doby zodpovednosti za chyby 
výrobku.

1.8.3 Náhradné diely, prístavby a prestavby

Pre opravy, výmenu a pre namontovanie a prestavby sa 
smú pou�ívať iba originálne náhradné dielce od 
výrobcu. Iba tieto diely zaručujú maximálnu �ivotnosť a 
bezpečnosť. Tieto dielce sú koncipované špeciálne pre 
naše výrobky. Svojpomocné prístavby a prestavby 
alebo pou�itie iných ne� pôvodných náhradných 
dielcov mô�u byť príčinou záva�ného poškodenia 
výrobku a/alebo záva�ného poranenia osôb.

1.8.4 Údr�ba

Predpísané údr�by a inšpekčné práce sa musia 
vykonávať pravidelne. Týmito prácami sa smú 
poverovať iba vyškolené, kvalifikované a autorizované 
osoby. Úkony údr�by, ktoré v tejto príručke pre 
prevádzku a údr�bu nie sú uvedené, a ľubovoľný druh 
opráv smú vykonávať iba výrobca a ním autorizované 
servisné dielne.

1.8.5 Škody na výrobku

Škody aj poruchy, ktorými je ohrozená bezpečnosť, sa 
musia nechať okam�ite a odborne odstrániť príslušne 
školeným personálom. Výrobok sa smie prevádzkovať 
iba v technicky bezchybnom stave. V priebehu 
dohodnutej lehoty zodpovednosti za nedostatky smie 
výrobok opravovať iba výrobca a/lebo autorizovaná 
servisná dielňa! Výrobca si aj tu vyhradzuje právo, aby 
mu bol poškodený výrobok zaslaný prevádzkovateľom 
do závodu na vykonanie kontroly!

1.8.6 Vylúčenie ručenia

Za škody na výrobku sa odmieta zodpovednosť za 
nedostatky, príp. ručenie, ak sa potvrdí jedna, príp. 
niekoľko z ni�šie uvedených skutočností:

• dimenzovanie zo strany výrobcu v dôsledku 
nedostatočných a/alebo nesprávnych údajov 
prevádzkovateľa, príp. objednávateľa (zákazníka)

• nerešpektovanie bezpečnostných pokynov, predpisov a 
potrebných po�iadaviek platných podľa nemeckého 
práva a/alebo miestnych zákonov a tejto príručky na 
obsluhu a údr�bu

• pou�itie, ktoré nie je v súlade s určením
• neodborné uskladnenie a preprava
• montá�/demontá� v rozpore s predpismi
• nedostatočná údr�ba
• neodborná oprava

• chybný základový podklad, príp. chybne vykonané 
stavebné práce

• chemické, elektrochemické a elektrické vplyvy
• opotrebovanie

Záruka výrobcu preto vylučuje aj ka�dé ručenie za 
škody na zdraví, za vecné a/alebo majetkové škody.

2 Bezpečnosť

V tejto kapitole sú uvedené všetky všeobecne platné 
bezpečnostné pokyny a technické inštrukcie. Okrem 
toho sú v ka�dej ďalšej kapitole obsiahnuté špecifické 
bezpečnostné pokyny a technické inštrukcie. Počas 
rôznych �ivotných fáz výrobku (inštalácia, prevádzka, 
údr�ba, transport atď.) treba rešpektovať a dodr�iavať 
všetky pokyny a inštrukcie! Prevádzkovateľ zodpovedá 
za to, aby sa celý personál riadil podľa týchto pokynov 
a inštrukcií.

2.1 Inštrukcie a bezpečnostné pokyny

V tomto návode sa pou�ívajú inštrukcie a 
bezpečnostné pokyny pre vecné škody a škody na 
zdraví. V záujme ich jednoznačného označenia pre 
personál sa inštrukcie a bezpečnostné pokyny rozlišujú 
nasledovne:

2.1.1 Inštrukcie

Inštrukcia je zobrazená „tučným“ písmom. Inštrukcie 
obsahujú text, ktorým sa odkazuje na predchádzajúci 
text alebo na určité oddiely kapitol alebo sa zdôrazňujú 
stručné inštrukcie.

Príklad:
Dbajte na to, aby výrobky s pitnou vodou boli
uskladnené na mieste chránenom pred mrazom!

2.1.2 Bezpečnostné pokyny

Bezpečnostné pokyny sú mierne odsadené a 
zvýraznené „tučným“ písmom. Začínajú v�dy 
signálnym slovom.

Pokyny upozorňujúce len na vecné škody sú vytlačené 
šedým písmom a bez  bezpečnostnej značky.

Pokyny upozorňujúce na škody na zdraví sú vytlačené 
čiernym písmom a sú v�dy spojené s bezpečnostnou 
značkou. Ako bezpečnostné značky sa pou�ívajú 
výstra�né, zákazové alebo príkazové značky.
Príklad:

Symbol nebezpečenstva: Všeobecné 
nebezpečenstvo

Symbol nebezpečenstva, napr. účinok elektrického 
prúdu

Symbol pre zákaz, napr. Vstup zakázaný!
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Pou�ité značky a bezpečnostné symboly zodpovedajú 
všeobecne platným smerniciam a predpisom, napr.  
DIN, ANSI.

Ka�dý bezpečnostný pokyn začína jedným z 
nasledujúcich signálnych slov:

• Nebezpečenstvo
Mô�e dôjsť ku záva�ným zraneniam alebo k usmrteniu 
osôb!

• Varovanie
Mô�e dôjsť ku záva�ným zraneniam osôb!

• Pozor
Mô�e dôjsť ku zraneniam osôb!

• Pozor (Upozornenie bez symbolu)
Mô�e dôjsť ku značným vecným škodám, nie je 
vylúčená totálna škoda!

Bezpečnostné pokyny začínajú signálnym slovom a 
uvedením nebezpečenstva, potom nasleduje uvedenie 
zdroja nebezpečenstva s mo�nými následkami a končí 
upozornením na odvrátenie nebezpečenstva.

Príklad:
Varovanie pred rotujúcimi časťami!
Otáčajúce sa obe�né koleso mô�e pomlia�diť a
odrezať končatiny. Vypnite výrobok a čakajte,
kým sa nezastaví obe�né koleso.

2.2 Bezpečnosť všeobecne
• Pri montá�i, príp. demontá�i výrobku nepracujte v 

priestoroch a šachtách sami. V�dy musí byť prítomná 
druhá osoba.

• Všetky práce (montá�, demontá�, údr�ba, inštalácia) sa 
smú vykonávať iba po vypnutí výrobku. Výrobok 
odpojte od elektrickej siete a zaistite proti opätovnému 
zapnutiu. Všetky rotujúce diely musia byť zastavené a v 
polohe pokoja.

• Obsluhujúci personál je povinný okam�ite oznámiť 
svojmu nadriadenému (zodpovednej osobe) ka�dú 
zistenú poruchu lebo nepravidelnosť.

• Okam�ité zastavenie obsluhujúcim personálom je 
naliehavo nutné, ak sa vyskytnú nedostatky, ktorými 
by mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti. Ide o tieto 
nedostatky:
• zlyhanie bezpečnostných a/alebo kontrolných 

zariadení,
• poškodenie dôle�itých častí/dielcov,
• poškodenie elektrických zariadení, vedení a izolácií.

• Nástroje a iné predmety sa musia uschovávať iba na 
určených miestach, aby bola zaručená bezpečnosť 
obsluhy.

• Pri práci v uzavretých priestoroch zabezpečte 
dostatočné vetranie.

• Pri zváraní a/alebo pri prácach s elektrickými prístrojmi 
zabezpečte, aby nehrozilo nebezpečenstvo výbuchu.

• Zásadne sa smú pou�ívať iba viazacie prostriedky, ktoré 
sú v tomto zmysle zákonnom uvedené a schválené.

• Viazacie prostriedky sa musia prispôsobiť príslušným 
podmienkam (poveternostné podmienky, závesné 
zariadenie, bremeno atď.) a starostlivo uskladniť.

• Mobilné pracovné prostriedky na zdvíhanie bremien sa 
musia pou�ívať tak, aby bola zaručená stabilita 
pracovného prostriedku počas pou�itia.

• Počas pou�itia prenosných (mobilných) pracovných 
prostriedkov na zdvíhanie nevedených bremien treba 
urobiť príslušné opatrenia, aby sa zabránilo ich 
prevráteniu, posunutiu, zošmyknutiu atď.

• Urobte príslušné opatrenia, aby bol osobám 
znemo�nený pobyt pod zavesenými bremenami. Ďalej 
je zakázané manipulovať so zavesenými bremenami nad 
pracoviskami, na ktorých sa zdr�iavajú osoby.

• Pri pou�ití prenosných (mobilných) pracovných 
prostriedkov na zdvíhanie bremien je potrebné v 
prípade potreby (napr. pri obmedzení viditeľnosti 
preká�kami) zapojiť do činnosti druhú osobu kvôli 
koordinácii.

• Zdvíhané bremeno sa musí prepravovať tak, aby pri 
výpadku energie nemohlo dôjsť k ohrozeniu osôb. Ďalej 
je potrebné takéto práce vonku prerušiť, ak sa zhoršia 
poveternostné podmienky.
Prísne dodr�iavajte tieto pokyny. Pri
nerešpektovaní týchto po�iadaviek mô�e dôjsť
ku škodám na zdraví a/alebo k záva�ným vecným
škodám.

2.3 Pou�ité smernice

Pre tieto výrobky platia:
• rôzne smernice ES,
• rôzne harmonizované normy,
• a rôzne národné normy.

Podrobné údaje týkajúcich sa pou�itých smerníc a 
noriem nájdete v ES vyhlásení o zhode.

Pre pou�ívanie, montá� a demontá� výrobku sa okrem 
toho predpokladá dodr�anie rôznych národných 
predpisov. Sú to napr. predpisy predchádzania úrazom, 
predpisy VDE (VDE = Zväzu nemeckých 
elektrotechnikov), zákon o bezpečnosti prístrojov a 
mnohé ďalšie.

2.4 Značka CE

Značka CE je umiestená na typovom štítku alebo v 
blízkosti typového štítku. Typový štítok sa umiesťuje 
na motorovom bloku, príp. na ráme.

2.5 Práce na elektrických zariadeniach

Naše elektrické výrobky sa prevádzkujú so striedavým 
lebo trojfázovým prúdom. Dodr�iavajte miestne 
predpisy (napr. VDE 0100). Pred pripojením si prečítajte 
kapitolu „Elektrické pripojenie“. Technické údaje prísne 
dodr�iavajte!
Ak bol produkt vypnutý niektorým ochranným
orgánom, smie sa znovu zapnúť a� po odstránení
chyby.

Symbol pre príkaz, napr. Pou�ite ochranu hlavy

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Neodborné zaobchádzanie s prúdom pri práci na
elektrickom zariadení znamená ohrozenie �ivota!
Tieto práce smie vykonávať iba kvalifikovaný
elektrotechnik.
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2.6 Elektrické pripojenie

Obsluhujúci musí byť informovaný o napájaní výrobku 
prúdom, ako aj o mo�nostiach jeho vypnutia. Odporúča 
sa zabudovať ochranný spínač proti chybnému prúdu 
(RCD).

Dodr�iavajte národne platné smernice, normy a 
predpisy, ako aj nariadenia miestneho energetického 
podniku.

Pri pripojení produktu na elektrické spínacie zariadenia, 
zvlášť pri pou�ití elektronických prístrojov ako riadenie 
pozvoľného rozbehu lebo meničov kmitočtu treba v 
záujme dodr�ania po�iadaviek elektromagnetickej 
kompatibility prihliadať na predpisy výrobcov spínacích 
prístrojov. Prípadne sa pre prívodné a ovládacie vedenia 
po�adujú zvláštne opatrenia tienenia (napr. tienené 
káble, filtre, atď.).
Pripojenie sa smie vykonať iba vtedy, keď spínacie
prístroje zodpovedajú harmonizovaným normám
ES. Mobilné rádiové prístroje mô�u spôsobiť
rušenie v zariadení.

2.7 Uzemňovacie pripojenie

Naše produkty (agregát vrátane ochranných orgánov a 
stanovišťa obsluhy, pomocného zdvíhacieho 
zariadenia) musia byť zásadne uzemnené. Ak existuje 
mo�nosť, �e by osoby mohli prísť do styku s 
produktom a dopravovaným médiom (napr. na 
staveniskách), po�aduje sa, aby bola prípojka 
dodatočne zaistená pomocou nadprúdovej ochrany.
Čerpadlové agregáty sú zaplaviteľné a
zodpovedajú podľa platných noriem triede
ochrany motora IP 68.

Druh ochrany namontovaných spínacích
zariadení nájdete na skrini spínacích zariadení a v
príslušnom návode na pou�itie.

2.8 Bezpečnostné a kontrolné zariadenia

Naše výrobky mô�u byť vybavené mechanickými (napr. 
sacie sito) a/alebo elektrickými (napr. tepelný snímač, 
kontrola tesniacej komory) bezpečnostnými a 
monitorovacími zariadeniami. Tieto zariadenia sa musia 
namontovať, príp. pripojiť.

Pred uvedením elektrických zariadení ako napr. tepelný 
snímač, plavákový spínač atď. do prevádzky je 
potrebné poveriť kvalifikovaného elektrotechnika 
pripojením týchto zariadení a kontrolou ich riadnej 
funkcie.

Uvedomte si pritom, �e určité zariadenia si pre 
bezchybnú činnosť vy�adujú pou�itie spínacieho 
prístroja, napr. termistory s kladným teplotným 
koeficientom a snímače PT100. Tento spínací prístroj 
mo�no zakúpiť od výrobcu alebo od elektrotechnika.
Personál musí byť informovaný o pou�itých
zariadeniach a ich funkcii.

2.9 Správanie počas prevádzky

Pri prevádzke výrobku treba dodr�iavať zákony a 
predpisy, ktoré platia na mieste pou�itia na zaistenie 
pracoviska, na predchádzanie úrazom a na 
zaobchádzanie s elektrickými strojmi. V záujme 
bezpečnosti pracovného postupu musí prevádzkovateľ 
stanoviť rozvrh práce pre personál. Za dodr�iavanie 
predpisov zodpovedajú všetci členovia personálu.

Výrobok je vybavený pohyblivými dielcami. Počas 
prevádzky sa tieto dielce otáčajú, čím sa médium 
dopravuje. V dôsledku určitých látok obsiahnutých v 
médiu sa na týchto dielcoch mô�u vytvoriť veľmi ostré 
hrany.

2.10 Prevádzka vo výbušnom prostredí

Výrobky s označením nevýbušnosti sú vhodné pre 
prevádzku vo výbušnom prostredí. Pre toto pou�itie 
musia tieto výrobky splniť určité zásady. Po�aduje sa 
taktie�, aby prevádzkovateľ dodr�oval určité pravidlá a 
zásady.

Výrobky, ktoré sú povolené na pou�itie vo výbušnom 
prostredí, sú označené nasledovne:

• Na typovom štítku musí byť umiestnený symbol 
dodatku „Ex“!

• Na typovom štítku sú uvedené údaje ku klasifikácii 
výrobkov povolených na pou�itie vo výbušnom 
prostredí a číslo certifikátu.
Pri pou�ití výrobku vo výbušnom prostredí si
všimnite aj údaje o ochrane takýchto výrobkov
uvedené v ďalších kapitolách!

Pozor pred následkami vlhkosti!
Následkom vniknutia vlhkosti do kábla sa kábel
stane nepou�iteľným a výrobok sa poškodí.
Koniec kábla sa nikdy nesmie ponoriť do
dopravovaného média alebo do inej kvapaliny.
Nepou�ité �ily sa musia izolovať!

Varovanie pred elektromagnetickým �iarením!
Elektromagnetické �iarenie vystavuje
nebezpečenstvu ohrozenia �ivota nositeľov
kardiostimulátorov. Umiestnite príslušné štítky
na zariadení a upozornite na to postihnuté osoby!

Pozor!
Produkt sa nesmie pou�ívať, ak boli odstránené
bezpečnostné a kontrolné zariadenia, ak sú tieto
zariadenia poškodené a/alebo nefungujú!

Varovanie pred rotujúcimi časťami!
Otáčajúce sa časti mô�u pomlia�diť a odrezať
končatiny. Počas prevádzky nikdy nesiahajte do
hydrauliky alebo na rotujúce časti.

Pred vykonaním všetkých údr�bárskych prác a
opráv treba agregát odpojiť od siete a zabezpečiť
proti neoprávnenému opätovnému zapnutiu.
Počkajte, pokým sa rotujúce časti zastavia!

Nebezpečenstvo v prípade pou�itia príslušenstva
bez schválenia na pou�itie vo výbušnom
prostredí!
Pri pou�ití výrobkov s povolením na  pou�itie vo
výbušnom prostredí musí mať takéto povolenie aj
ich príslušenstvo! Pred pou�itím preverte celé
príslušenstvo, čí má povolenie v súlade s
príslušnými smernicami.
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2.11 Dopravované médiá

Všetky dopravované médiá sa líšia vzhľadom na 
zlo�enie, agresivitu, abrazívnosť, obsah sušiny a mnohé 
iné aspekty. Naše výrobky mo�no zásadne pou�ívať v 
mnohých oblastiach. Pritom nezabudnite, �e zmenou 
po�iadaviek (hustoty, viskozity alebo zlo�enia vo 
všeobecnosti) sa mô�e zmeniť veľa prevádzkových 
parametrov výrobku.

Pri pou�ití a/alebo zmene média pre daný výrobok 
dodr�iavajte tieto body:

• Pri pou�ití na čerpanie pitnej vody musia byť všetky 
dielce dotýkajúce sa média schválené pre čerpanie 
pitnej vody. Túto skutočnosť preverte podľa lokálnych 
predpisov a zákonov.

• Výrobky, ktoré boli pou�ívané v kalovej vode sa musia 
pred pou�itím do iného média dôkladne očistiť.

• Výrobky, ktoré boli pou�ívané vo vode s obsahom 
fekálií a/alebo vode ohrozujúcich médiách, sa musia 
pred pou�itím do iného média úplne dekontaminovať.
Ďalej je potrebné zistiť, či je vôbec mo�né, aby
tento výrobok bol ešte pou�itý v inom médiu.

• Pri výrobkoch, ktoré sa prevádzkujú s mazacou, príp. 
chladiacou kvapalinou (napr. olejom), sa musí rátať s 
tým, �e táto kvapalina mô�e v prípade defektu tesnenia 
s klzným krú�kom vniknúť do dopravovaného média.

• Prečerpávanie veľmi zápalných a výbušných médií v 
čistej forme je zakázané!

2.12 Akustický tlak

Výrobok má v závislosti od veľkosti a výkonu (kW) 
počas prevádzky akustický tlak cca 70 dB (A) a� 110 dB 
(A).

Skutočný akustický tlak je však závislý od niekoľko 
faktorov. Ako sú napr. montá�na hĺbka, inštalácia, 
upevnenie príslušenstva a potrubia, prevádzkový bod, 
hĺbka ponoru a iné.

Odporúčame prevádzkovateľovi urobiť dodatočné 
meranie na pracovisku za chodu výrobku v jeho 
pracovnom bode a za všetkých prevádzkových 
podmienok.

3 Preprava a uskladnenie

3.1 Dodávka

Po dodaní ihneď skontrolujte bezchybnosť a úplnosť 
dodávky. Ak sa zistia prípadné nedostatky, musí sa ešte 
v deň dodania informovať dopravný podnik, príp. 
výrobca, ináč by u� nebolo mo�né uplatniť �iadne 

nároky. Prípadné škody poznamenajte na dodacom 
lebo nákladnom liste.

3.2 Preprava

Na prepravu sa musia pou�ívať len tomuto účelu 
slú�iace a schválené viazacie prostriedky, dopravné 
prostriedky a zdvíhadlá. Tieto prostriedky musia mať 
dostatočnú nosnosť, aby bola zaručená bezpečná 
preprava výrobku. Ak budú pou�ité reťaze, musia sa 
zaistiť proti zošmyknutiu.

Personál musí byť pre tieto práce kvalifikovaný a musí 
počas práce dodr�iavať všetky platné národné 
bezpečnostné predpisy.

Výrobky dodáva výrobca, príp. dodávateľ vo vhodnom 
obale. Tento obal obvykle vylučuje poškodenie počas 
prepravy a uskladnenia. Pri častých zmenách 
stanoviska odporúčame obal starostlivo uschovať pre 
opätovné pou�itie.

3.3 Uskladnenie

Novo dodávané výrobky sú upravené tak, aby sa mohli 
uskladniť min. 1 rok. V prípade medziskladovania sa 
výrobok musí pred uskladnením dôkladne očistiť!

V súvislosti s uskladnením treba venovať pozornosť 
týmto po�iadavkám:

• Výrobok bezpečne postavte na pevný podklad a 
zaistite proti prevráteniu a zošmyknutiu. Ponorné 
čerpadlá kalovej a odpadovej vody sa uskladňujú vo 
zvislej polohe.

• Naše výrobky mo�no skladovať pri teplotách do max. 
-15 °C. Skladový priestor musí byť suchý. Odporúčame 
uskladnenie v priestore chránenom proti mrazu pri 
teplote  5 °C a� 25 °C.
Výrobky naplnené pitnou vodou mo�no uskladniť
v priestoroch chránených pred mrazom pri
teplote do 3 °C a max. na dobu 4 tý�dňov. Ak sa
predpokladá dlhšie uskladnenie, musia sa
vyprázdniť.

• Výrobok sa nesmie skladovať v priestoroch, v ktorých 
sa vykonávajú zváracie práce, lebo plyny, príp. �iarenie 
vznikajúce počas zvárania mô�u pôsobiť korozívne na 
elastomerové súčasti a povlaky.

• Nasávaciu a/alebo výtlačnú prípojku bezpečne uzavrite, 
aby sa zabránilo znečisteniu.

Nebezpečenstvo pri pou�ití výbušných médií!
Dopravovanie výbušných médií (napr. benzín,
petrolej atď.) je prísne zakázané. Tieto výrobky
nie sú pre tieto médiá koncipované!

Pozor: Pou�ívajte ochranu proti hluku!
Podľa platných zákonov, smerníc, noriem a
predpisov je povinné pou�itie ochrany sluchu od
akustického tlaku 85 dB (A). Prevádzkovateľ sa
musí postarať o to, aby táto po�iadavka bola
rešpektovaná!

Chráňte pred mrazom!
Pri pou�ití pitnej vody ako chladiaci/mastiaci
prostriedok sa predpokladá ochrana výrobku
proti účinkom mrazu počas prepravy. Ak to nie je
mo�né, musí sa výrobok vyprázdniť a vysušiť!

Nebezpečenstvo následkom prevrátenia!
Výrobok sa nikdy nesmie odkladať v
nezabezpečenom stave. Pri prevrátení výrobku
hrozí nebezpečenstvo úrazu!
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• Všetky napájacie vedenia chráňte proti zlomeniu, 
poškodeniu a vniknutiu vlhkosti.

• Výrobok sa musí chrániť proti priamym účinkom 
slnečného �iarenia, horúčavy, prachu a mrazu. 
Horúčava lebo mráz mô�u spôsobiť značné poškodenie 
vrtúľ, obe�ných kolies a povrchových úprav!

• Obe�né kolesá, príp. vrtule sa musia v pravidelných 
intervaloch otáčať. Zabráni sa tak zaneseniu lo�ísk a 
obnovuje sa tým mazací film klzného krú�kového 
tesnenia. U výrobkov s prevodovým prevedením sa 
ďalej zabráni uviaznutiu prevodových pastorkov a 
obnoví sa mazací film na prevodových pastorkoch 
(zabraňuje tvorbe jemnej hrdze).

• Po dlhšom uskladnení treba výrobok pred uvedením do 
prevádzky zbaviť nečistôt, ako napr. prachu a usadenín 
oleja. Skontrolujte, či je ľahký chod obe�ných kolies a 
vrtúľ a bezchybnosť povrchových úprav telesa.
Pred uvedením do prevádzky treba kontrolovať a
príp. doplniť hladiny kvapalín (oleja, náplne
motora atď.). Výrobky s náplňou pitnej vody
treba pred uvedením do prevádzky touto vodou
kompletne doplniť!

Poškodené povrchové úpravy treba okam�ite
opraviť. Iba intaktná povrchová úprava je
schopná splniť stanovený účel!

Pri rešpektovaní týchto po�iadaviek mô�ete výrobok 
uskladniť dlhšiu dobu. Uvedomte si ale prosím, �e 
elastomerové súčasti a povrchové úpravy podliehajú 
prirodzenému skrehnutiu. V prípade uskladnenia 
prekračujúceho dobu 6 mesiacov sa preto odporúča ich 
kontrola a eventuálne ich výmena. V týchto prípadoch 
sa prosím konzultujte s výrobcom.

3.4 Vrátenie dodávky

Výrobky, ktoré sa vracajú do závodu, musia byť riadne 
zabalené. Riadne tu znamená, �e výrobok bol zbavený 
nečistôt a v prípade pou�itia v médiách ohrozujúcich 
zdravie bol dekontaminovaný. Obal musí výrobok 
chrániť pred poškodením počas prepravy. S prípadnými 
otázkami sa, prosím, obracajte na výrobcu!

4 Popis výrobku

Stroj sa vyrába s vynalo�ením maximálnej starostlivosti 
a podrobuje sa nepretr�itým kontrolám akosti. Za 
predpokladu správnej inštalácie a údr�by je zaručená 
prevádzka bez porúch.

4.1 Pou�itie v súlade s určením a oblasti pou�itia

Na čerpanie chemicky znečistených odpadových vôd je 
potrebné povolenie od výrobcu.

Produkt je zhotovený z materiálov, ktoré nemajú
schválenie KTW. Okrem toho sa mô�e pou�iť na
čerpanie odpadových vôd. Kvôli tomu je čerpanie
pitnej vody prísne zakázané!

K pou�itiu podľa určenia patrí aj dodr�iavanie tohto 
návodu. Akékoľvek iné pou�itie je v rozpore s určeným 
pou�itím.

4.1.1 Wilo-Drain TS 50/TS 65

Ponorné čerpadlá sú vhodné na čerpanie:
• kalovej vody s cudzorodými látkami s max. Ø 10 mm
• kondenzátu pH < 4.5
• destilovanej vody
• podmienene mierne kyslých/alkalických médií
• podmienene vody čiastočne zbavenej solí

vody
• pri odvodnení domu a pozemku
• v technike pre �ivotné prostredie a čistiacich 

zariadeniach
• v priemyselnej technike a technike postupov

Ponorné čerpadlá sa nesmú pou�ívať na čerpanie
• kalovej vody s hrubými nečistotami
• odpadovej vody/fekálií
• nečistenej odpadovej vody!

4.1.2 Wilo-Drain TP 50/TP 65

Ponorné čerpadlá sú vhodné na čerpanie:
• kalovej vody
• odpadovej vody (s obmedzením fekálií)
• vody čiastočne zbavenej solí
• kondenzátu pH < 4.5
• destilovanej vody
• podmienene mierne kyslých/alkalických médií

vody
• pri odvodnení domu a pozemku
• pri likvidácii odpadovej vody (nespadá do platnosti 

DIN EN 12050-1)

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Nebezpečenstvo ohrozenia �ivota v dôsledku
poškodených napájacích vedení! Poškodené
vedenia musí kvalifikovaný elektrotechnik
okam�ite vymeniť.

Chráňte pred vlhkosťou!
Následkom vniknutia vlhkosti do kábla sa kábel
stane nepou�iteľným a výrobok sa poškodí.
Koniec kábla sa preto nikdy nesmie ponoriť do
dopravovaného média alebo do inej kvapaliny.

Pozor na ostré hrany!
Na obe�ných kolesách, vrtuliach a otvoroch
hydraulického systému mô�u vytvoriť ostré
hrany. Hrozí nebezpečenstvo úrazu! Pou�ívajte
ochranné rukavice.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
Pri pou�ití produktu v nádr�iach alebo iných
schodných nádobách hrozí riziko ohrozenia �ivota
zásahom elektrického prúdu. Dodr�iavajte
nasledujúce body:

Ak sa v nádr�iach nachádzajú osoby, pou�itie je
prísne zakázané!

Ak sa v nádr�iach nezdr�iavajú �iadne osoby,
musíte vykonať ochranné opatrenia podľa normy
DIN VDE 0100-702.46 (alebo príslušné národné
predpisy). 
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• vo vodnom hospodárstve
• v technike pre �ivotné prostredie a čistiacich 

zariadeniach
• v priemyselnej technike a technike postupov

Vyhotovenie X v 1.4404 sa mô�e okrem toho pou�ívať 
na čerpanie
• kondenzátu
• destilovanej vody a vody čiastočne zbavenej solí
• médií s obsahom chloridu maximálne 400 mg/l

4.2 Konštrukcia

Wilo-Drain TS…/TP… je zaplaviteľné ponorné čerpadlo, 
ktoré sa dá prevádzkovať vertikálne pri statickej a 
prenosnej mokrej inštalácii.

Obr. 1: Popis

4.2.1 Hydraulika

Wilo-Drain TS…:
Teleso hydrauliky a obe�né koleso sú vytvorené zo 
syntetického materiálu (PP-GF30, príp. PUR). Tlakové 
pripojenie je vytvorené ako vertikálna závitová príruba. 
Ako obe�né koleso sa pou�ívajú polootvorené 
viackanálové obe�né kolesá.

Wilo-Drain TP…:
Teleso hydrauliky a obe�né koleso sú vytvorené zo 
syntetického materiálu (PP-GF30, príp. PUR). Tlakové 
pripojenie je vytvorené ako horizontálne prírubové 
spojenie. Ako obe�né koleso sa pou�ívajú polootvorené 
jednokanálové obe�né kolesá alebo obe�né kolesá s 
voľným prietokom.
Produkt nie je samonasávací, t. j. čerpané médium
musí pritekať samostatne.

4.2.2 Motor

Motor je suchý motor a je vyrobený z ušľachtilej ocele. 
Chladenie sa uskutočňuje prepravovaným médiom a 
odovzdáva sa prostredníctvom krytu motora do 
okolitého média. Preto musí byť agregát počas 
prevádzky v�dy ponorený. Mô�e sa pou�ívať v trvalej aj 
prerušovanej prevádzke.

Ďalej je motor vybavený tepelnou kontrolou motora 
(WSK). Chráni vinutie motora pred prehriatím. Pri 
agregátoch TS 50 (1~230 V/50 Hz) je táto kontrola 
integrovaná a samočinná. T. j. v prípade prehriatia 
vypne motor a po vychladnutí opäť automaticky zapne.

Pripájací kábel mo�no dostať v rôznych vyhotoveniach:
• S voľným koncom kábla

• Vyhotovenie "A" pre 1~230 V/50 Hz plavákovým 
spínačom, skriňou kondenzátora a chránenou 
zástrčkou

• Vyhotovenie "A" pre 3~400 V/50 Hz plavákovým 
spínačom a CEE zástrčkou

• Vyhotovenie "CEE" s CEE zástrčkou
Dbajte na triedu ochrany IP zástrčiek CEE.

4.2.3 Utesnenie

Utesnenie na strane média a na strane motora závisí od 
daného typu:

• TS 50…/TS 65…: na strane média je pou�ité tesnenie 
klzným krú�kom alebo hriadeľový tesniaci krú�ok

• TP 50…/TS 65…: na strane média je pou�ité tesnenie 
klzným krú�kom alebo hriadeľový tesniaci krú�ok

Tesniaca komora medzi tesneniami je naplnená 
medicínskym bielym olejom. Biely olej sa úplne naplní 
pri montá�i produktu.

4.2.4 Plavákový spínač

Pri vyhotovení "A" je plavákový spínač pripojený priamo 
na skrini kondenzátora, príp. na CEE zástrčke.

Prostredníctvom plavákového spínača je mo�né 
nastaviť riadenie hladiny, na základe ktorého sa agregát 
automaticky zapne a vypne.

4.3 Ochrana Ex podľa ATEX

Motory sú vhodné pre prevádzku vo výbušných 
atmosférach podľa smernice EÚ
94/09/ES, elektrické zariadenia skupiny II, kategória 2.

Motory sa vďaka tomu mô�u pou�ívať v zóne 1 a 2.
Tieto motory sa nesmú pou�ívať v zóne 0!

Neelektrické prístroje, ako napr. hydraulika, 
zodpovedajú takisto smernici 94/09/ES.

4.3.1 Označenie Ex 

Označenie Ex Ex d IIB T4 na typovom štítku má 
nasledujúci význam:

• Ex = prístroj s ochranou Ex proti výbuchu podľa 
európskej normy

• d = nevýbušné prevedenie krytu motora: Nevýbušný 
záver

• II = určené pre miesta ohrozené výbuchom okrem mín
• B = určené pre pou�itie spolu s plynmi v podskupine B 

(všetky plyny s výnimkou vodíka, acetylénu, sírouhlíka)
• T4 = max. povrchová teplota prístroja je 135 °C

4.3.2 Druh ochrany "Nevýbušný záver"

Motory tohoto druhu ochrany sú vybavené kontrolou 
teploty.
Kontrola teploty musí byť pripojená tak, aby pri
vyvolaní obmedzenia teploty bolo opätovné

1 Kábel 5 Tlakové pripojenie

2 Rukoväť 6 Plavákový spínač

3 Motorový blok 7 Zástrčka

4 Hydraulické puzdro

Pozor na statické nabitie!
Pri umelých hmotách mô�e dôjsť k statickému
nabitiu. Takéto nabitie mô�e spôsobiť zásah
elektrickým prúdom.

Nebezpečenstvo v dôsledku výbuchu!
Puzdro hydrauliky musí byť počas prevádzky
úplne zaplavené (úplne naplnené dopravovaným
médiom). Pri vynorenom telese hydrauliky a/
alebo v prípade prítomnosti vzduchu v hydraulike
mô�e prostredníctvom iskry, napr. od statického
náboja, dôjsť k explózii! Zaistite vypnutie
ochranou chodu za sucha.
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zapnutie mo�né a� po ručnom aktivovaní
"odblokovacieho tlačidla".

4.4 Číslo schválenia Ex
• TS 50… (3~400 V/50 Hz): LCIE 03 ATEX 6202
• TS 65…: LCIE 03 ATEX 6202
• TP 65…: LCIE 03 ATEX 6202

4.5 Druhy prevádzky

4.5.1 Druh prevádzky S1 (trvalá prevádzka)

Čerpadlo mô�e plynulo pracovať s menovitým 
zaťa�ením a nedôjde pritom k prekročeniu povolenej 
teploty.

4.5.2 Re�im S2 (krátkodobá prevádzka)

Max. prevádzková doba sa uvádza v minútach, napr. 
S2-15. Prestávka musí trvať tak dlho, kým sa teplota 
stroja nebude líšiť o viac ako 2 K od teploty 
chladiaceho prostriedku.

4.5.3 Druh prevádzky S3 (prerušovaná prevádzka)

Tento druh prevádzky popisuje vzťah doby prevádzky a 
času odstavenia. Pri prevádzke S3 sa výpočet vzťahuje 
pri udaní hodnoty v�dy na časové obdobie 10 min.

Príklady
• S3 20%

Prevádzková doba 20% z 10 min. = 2 min./čas 
odstavenia 80% z 10 min. = 8 min.

• S3 3 min
Prevádzková doba 3 min./čas odstavenia 7 min.

Ak sú uvedené dve hodnoty, vzťahujú sa vzájomne na 
seba, napr.:

• S3 5 min./20 min.
Prevádzková doba 5 min./čas odstavenia 15 min.

• S3 25%/20 min.
Prevádzková doba 5 min./čas odstavenia 15 min.

4.6 Technické údaje

* Ochrana pred výbuchom len u produktov s motorom 
na trojfázový prúd a bez plavákového spínača!
1) Max. trvanie prevádzky: 200 h/a

4.7 Typový kód

4.8 Obsah dodávky
• Agregát s 10 m káblom
• Vyhotovenie na striedavý prúd so

• skriňou kondenzátora, plavákovým spínačom a 
chránenou zástrčkou

• Vyhotovenie na striedavý prúd v závislosti od typu
• s plavákovým spínačom a CEE zástrčkou
• CEE zástrčkou
• voľným koncom kábla

• Návod na montá� a prevádzku

Všeobecné údaje

Pripojenie k sieti: Pozri typový štítok

Príkon P1: Pozri typový štítok

Menovitý výkon motora P2: Pozri typový štítok

Max. čerpacia výška: Pozri typový štítok

Max. čerpané mno�stvo: Pozri typový štítok

Druh zapínania: Priamo

Teplota média: 3…35 °C

Druh krytia: IP 68

Trieda izolácie:
TS 50…/TS 65…: F
TP 50…/TP 65…: F

Otáčky: 2900 1/min

Max. hĺbka ponoru:
TS 50…/TS 65…: 10 m
TP 50…/TP 65…: 10 m

Druhy prevádzky1) 

Ponorené: S1/S3 25 %

Vynorené: S2-8 min.

Max. častosť spínania

Odporúčaná: 20/h

Maximálna:
TS…: 50/h
TP 50…: 70/h
TP 65…: 40/h

Ochrana proti explózii*

TS 50…/TS 65…/TP 65…: Ex d IIB T4

TP 50…: -

TS…-A/TP…-A: -

Tlakové pripojenie

TS 50…: Rp 2

TS 65…: Rp 2½

TP 50…: DN 50, PN 10/16

TP 65…: DN 65, PN 10/16

Voľný guľový prechod

TS…: 10 mm

TP…: 44 mm

Príklad: Wilo-Drain TS 50 H X 111/11-Ax

TS

Konštrukčný rad:
TS = ponorné čerpadlo na kalovú vodu
TP = ponorné čerpadlo na kalovú a odpadovú 
vodu

50 Menovitá šírka tlakového pripojenia

H

Forma obe�ného kolesa:
E = jednokanálové obe�né koleso
F = obe�né koleso s voľným prietokom
H = polootvorené kanálové obe�né koleso

X Vyhotovenie v 1.4404

111 Priemer obe�ného kolesa v mm

11 /10 = Menovitý výkon motora P2 v kW

A

Vyhotovenie:
A = s plavákovým spínačom a zástrčkou
CEE = s CEE zástrčkou
bez = s voľným koncom kábla

x
Pripojenie k sieti
1-230 = pripojenie na striedavý  prúd
3-400 = pripojenie na trojfázový prúd
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4.9 Príslušenstvo (k dispozícii na �elanie)
• Produkty s dĺ�kami káblov do 30 m  (1~230 V/50 Hz) , 

príp. 50 m (3~400 V/50 Hz) v pevných 
odstupňovaniach po 10 m

• Závesné zariadenie (len pre TP agregáty)
• Rôzne tlakové úbytky a reťaze
• Spojenia Storz
• Upevňovacie príslušenstvo
• Spínacie zariadenia, relé a zásuvka
• Hadice

5 Umiestnenie

Aby sa zabránilo poškodeniu výrobku alebo vá�nym 
úrazom pri inštalácii, venujte pozornosť nasledujúcim 
bodom:

• Príslušné práce - montá� a inštaláciu výrobku - smú 
vykonávať iba kvalifikované osoby za predpokladu 
dodr�iavania bezpečnostných pokynov.

• Pred začiatkom inštalačných prác výrobok kontrolujte, 
či nebol počas transportu poškodený.

5.1 Všeobecne

Pre plánovanie a prevádzku technických zariadení pre 
spracovanie odpadových vôd odkazujeme na platné a 
miestne predpisy a normy týkajúce sa techniky pre 
spracovanie odpadových vôd (napr. príslušné 
organizácie). 

Obzvlášť pri statických druhoch osadenia sa v prípade 
čerpania s dlhšími tlakovými vedeniami (obzvlášť pri 
neustálom stúpaní alebo členitom profile terénu) 
odkazuje na výskyt tlakových rázov.

Tlakové rázy mô�u viesť k zničeniu agregátu/zariadenia 
a údermi klapiek spôsobujú aj zaťa�enia hlukom. 
Pou�itím vhodných opatrení (napr. spätné klapky s 
nastaviteľným časom uzatvorenia, obzvlášť ulo�enie 
tlakových vedení) mô�ete takýmto účinkom zabrániť.

Po dopravovaní vody obsahujúcej vápno, íl alebo 
cement by ste mali produkt prepláchnuť čistou vodou, 
aby sa zabránilo inkrustácii a tým podmieneným 
neskorším výpadkom.

Pri pou�ití kontrol úrovne hladiny sa musí dbať na min. 
pokrytie vodou. Treba bezpodmienečne zabrániť vzniku 
vzduchových uzavrenín v telese hydrauliky príp. v 
potrubnom systéme a musia sa odstrániť pomocou 
vhodných odvzdušňovacích zariadení a/alebo 
postavením produktu do mierne šikmej polohy (v 
prípade prenosného osadenia). Chráňte produkt pred 
mrazom.

5.2 Druhy inštalácie
• Vertikálna statická mokrá inštalácia so závesným 

zariadením (len TP…)
• Vertikálna prenosná mokrá inštalácia

5.3 Prevádzkový priestor

Prevádzkový priestor musí byť čistý, zbavený hrubých 
nečistôt, suchý, nezamŕzajúci a v prípade potreby 
dekontaminovaný a vhodný pre daný produkt. Pri 
prácach v šachtách musí byť pre zabezpečenie v�dy 
prítomná druhá osoba. Ak hrozí nebezpečenstvo 

hromadenia jedovatých alebo dusivých plynov, je 
potrebné vykonať nevyhnutné protiopatrenia!

Pri zabudovaní do šácht musí plánovač zariadení určiť 
veľkosť šachty a dobu chladenia motora v závislosti od 
podmienok okolia, ktoré vládnu počas prevádzky.
Aby sa pri suchých motoroch dosiahlo potrebné
chladenie, musia sa tieto po vynorení a pred
opätovným ponorením úplne zaplaviť!

Musí byť takisto zaručená bezproblémová montá� 
zdvíhacieho zariadenia, preto�e je potrebné pre 
montá�/demontá� produktu. Miesto na pou�itie a 
odstavenie produktu musí byť pre zdvíhacie zariadenie 
bezpečne prístupné. Miesto na jeho odstavenie musí 
mať pevný podklad. Na prepravu produktu sa musí 
prostriedok na uchopenie nákladu upevniť na 
predpísané závesné oká alebo na zdvíhaciu rukoväť.

Napájacie vedenia musia byť inštalované tak, aby bola 
kedykoľvek mo�ná bezpečná prevádzka a 
bezproblémová montá�/demontá�. Produkt sa nikdy 
nesmie prenášať, príp. zdvíhať za napájacie vedenie. Pri 
pou�ití spínacích zariadení treba dbať na údaje o 
príslušnej triede ochrany. Vo všeobecnosti je potrebné 
spínacie zariadenia namontovať zaistené proti 
zaplaveniu.

Pri pou�ití vo výbušnej atmosfére je potrebné zaistiť, 
aby bol tak produkt samotný, ako aj kompletné 
príslušenstvo určené na takýto účel pou�itia.

Časti stavebného diela a základy musia mať dostatočnú 
pevnosť, aby bolo zaručené bezpečné a funkcii 
zodpovedajúce upevnenie. Za prípravu základov a ich 
správnosť s prihliadnutím na rozmery, pevnosť a 
zaťa�iteľnosť zodpovedá prevádzkovateľ, príp. 
dodávateľ!

Beh za sucha je striktne zakázaný. Minimálna určená 
hladina nikdy nesmie byť ni�šia. Pri väčšom kolísaní 
hladiny preto odporúčame vstavanie kontroly úrovne 
hladiny lebo ochrany proti chodu za sucha.

Pre prívod dopravovaného média pou�ívajte vodiace a 
usmerňovacie plechy. Pri dopadnutí vodného lúča na 
povrch vody sa do dopravovaného média vnáša 
vzduch. To vedie k nevhodným prítokovým a 
dopravným podmienkam agregátu. V dôsledku 
kavitácie dochádza k veľmi nepokojnému chodu 
výrobku, ktorý sa tak vystavuje vyššiemu 
opotrebovaniu.

5.4 Montá�

Pri inštalácii produktu je potrebné venovať pozornosť 
týmto po�iadavkám:

• Tieto práce musí vykonať odborný personál a práce na 
elektrickom zariadení musí vykonať odborný elektrikár.

Nebezpečenstvo následkom pádu!
Pri montá�i produktu a jeho príslušenstva sa
pracuje priamo pri okraji nádr�e alebo šachty.
Následkom  nepozornosti a/alebo nosenia
nevhodného odevu mô�e dôjsť k pádu.
Nebezpečenstvo ohrozenia �ivota! Uskutočnite
všetky bezpečnostné opatrenia, aby sa tomu
zabránilo.
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• Agregát zdvíhajte uchopením za rukoväť resp. za 
zdvíhacie oko, nikdy nie za napájacie vedenie. Pri pou�ití 
reťazí sa po�aduje, aby boli pomocou závesného 
krú�ku spojené s krú�kom na uchopenie bremena príp. 
s rukoväťou. Pou�ívať sa smú iba stavebno-technicky 
schválené viazacie prostriedky.

• Skontrolujte dostupnú plánovacie podklady (montá�ne 
plány, vyhotovenie prevádzkového priestoru, prívodné 
pomery), či sú kompletné a správne.
Ak sa má blok motoru počas prevádzky vynoriť z
média, treba prihliadať na druh prevádzky vo
vynorenom re�ime! Ak to nie je uvedené, nesmie
sa čerpadlo s vynoreným blokom motora
prevádzkovať!

Beh za sucha je prísne zakázaný! Odporúčame
preto v�dy vstavanie ochrany proti chodu za
sucha. Pri značnom kolísaní stavu hladiny musí
byť vstavaná ochrana proti chodu za sucha!

Skontrolujte pou�itý priemer kábla, či je vhodný
na potrebnú dĺ�ku kábla. (Informácie o tom
nájdete v katalógu, plánovacích príručkách alebo
ich získate v zákazníckom centre firmy Wilo).

• Venujte takisto pozornosť všetkým predpisom, 
pravidlám a zákonom týkajúcim sa prác s ťa�kými 
bremenami a prác pod zavesenými bremenami.

• Pou�ívajte príslušné ochranné prostriedky.
• Pri prácach v šachtách musí byť v�dy prítomná druhá 

osoba. Ak hrozí nebezpečenstvo hromadenia 
jedovatých alebo dusivých plynov, je potrebné vykonať 
nevyhnutné protiopatrenia!

• Okrem toho dodr�iavajte aj národné predpisy týkajúce 
sa predchádzania nehodám a bezpečnostné predpisy 
príslušných organizácií.

• Ochranná vrstva sa musí kontrolovať pred montá�ou. 
Ak sa zistia nedostatky, treba ich odstrániť pred 
montá�ou.

5.4.1 Statické mokré osadenie
Obr. 2: Mokrá inštalácia

V prípade mokrej inštalácie treba montovať závesné 
zariadenie. Musí sa objednať samostatne u výrobcu. K 
nemu sa pripojuje potrubný systém na výtlačnej strane. 
Pripojený potrubný systém musí byť samonosný, t. j. 
nesmie byť podopretý závesným zariadením. 
Prevádzkový priestor musí byť dimenzovaný tak, aby 
bolo mo�né závesné zariadenie inštalovať a 
prevádzkovať bez problémov.

1 Závesné zariadenie nainštalujte do prevádzkovej 
miestnosti a produkt pripravte na prevádzku na 
závesnom zariadení.

2 Skontrolujte pevné ulo�enie a správnu funkciu 
závesného zariadenia.

3 Nechajte produkt pripojiť k sieti odborným 
elektrikárom a podľa kapitoly Uvedenie do prevádzky 
skontrolujte smer otáčania.

4 Produkt upevnite na prostriedok uchopenia nákladu, 
zdvihnite ho a pomaly ho spúšťajte na vodiace trubky v 
prevádzkovej miestnosti. Pri spúšťaní napájacie vedenia 
dr�te mierne napnuté. Po pripojení produktu k 
závesnému zariadeniu napájacie vedenia odborne 
zaistite proti zrúteniu a poškodeniam.

5 Správna prevádzková poloha sa dosiahne automaticky 
a tlakové pripojenie sa utesní vlastnou hmotnosťou.

6 V prípade novej inštalácie: Prevádzkový priestor zatopiť 
a výtlačné potrubie odvzdušniť.

7 Produkt uveďte do prevádzky podľa kapitoly Uvedenie 
do prevádzky.

5.4.2 Prenosné mokré osadenie
Obr. 3: Prenosná inštalácia

Pri tomto druhu inštalácie je mo�né ľubovoľné 
nastavenie polohy v prevádzkovom priestore, keď�e 
výrobok  sa odstaví priamo na mieste pou�itia. Za 
týmto účelom je v hydraulike integrovaná podlahová 
podpera. Tým sa zaručí minimálna vôľa nad podlahou a 
na pevnom podklade bezpečná poloha. Pri pou�ití v 
prevádzkových priestoroch s mäkkým podkladom sa 
musí pou�iť tvrdá podlo�ka, ktorou sa zabráni 
zaboreniu. Na výtlačnej strane sa pripojí tlaková hadica.

Ak sa predpokladá dlhšia prevádzka v tomto druhu 
inštalácie, treba agregát pripevniť k podlahe. Zabráni sa 
tak vibráciám a umo�ní sa pokojný chod, zaručujúci 
nízke opotrebovanie.

1 Tlakovú hadicu upevnite hadicovou spojkou na 
výtlačnom hrdle.
Alternatívne mô�ete namontovať pevné spojenie Storz 
a hadicové spojenie Storz na tlakovú hadicu.
Pri TP… sa musí pre vertikálny pokles tlaku
namontovať rúrkový oblúk. Naňho mo�no

1 Oblúk s pätkou 5
Zariadenie na zabránenie 
spätného toku

2 Dr�iak čerpadla 6 Posuvný uzáver

3 Upínač pre vodiacu rúru 7
Prostriedok uchopenia 
nákladu

4
Vodiaca rúra (1" podľa 
DIN 2440)

8 Min. hladina vody

Zabráňte poškodeniu závitových objímok!
Príliš dlhé skrutky a odstávajúce príruby vedú k
vytrhnutiu závitových puzdier.

Preto dbajte:
Pou�ívajte len závitové skrutky M16 s max.
dĺ�kou 12...16 mm.
Max. uťahovací moment je 15 Nm (TP 50), príp.
25 Nm (TP 65).
Pou�ívajte výlučne príruby podľa DIN 2576 tvaru
B (bez tesniacej lišty).

Pou�itím príslušenstva Wilo je táto po�iadavka
automaticky splnená.

1
Prostriedok uchopenia 
nákladu

5 Hadicové spojenie Storz

2
Podlahová podpera 
(integrovaná v 
hydraulike)

6 Tlaková hadica

3
Rúrkový oblúk pre 
pripojenie hadice alebo 
pevné spojenie Storz

7 Min. hladina vody

4 Pevné spojenie Storz
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upevniť tlakovú hadicu hadicovou spojkou alebo
spojkou Storz.

2 Napájací kábel ulo�te tak, aby sa nemohol poškodiť.
3 Nastavte polohu produktu v prevádzkovej miestnosti. 

Prípadne upevnite prostriedok na zdvíhanie nákladu na 
nosnú rukoväť, produkt zdvihnite a postavte na určené 
pracovisko (šachta, jama).

4 Skontrolujte, či je produkt postavený kolmo a na 
pevnom podklade. Musí sa zabrániť zaboreniu!

5 Nechajte produkt pripojiť k sieti odborným 
elektrikárom a podľa kapitoly Uvedenie do prevádzky 
skontrolujte smer otáčania.

6 Tlakovú hadicu polo�te tak, aby sa nemohla poškodiť. 
Prípadne ju upevnite na určené miesto (napr. odtok).

5.5 Ochrana proti chodu za sucha

Musí sa dbať aj na to, aby do hydraulického telesa 
nemohol vniknúť vzduch. Produkt musí byť preto v�dy 
do dopravovaného média ponorený a� po hornú hranu 
telesa čerpadla. V záujme optimálnej prevádzkovej 
bezpečnosti preto odporúčame montá� ochrany proti 
chodu za sucha.

Táto ochrana je zaručená pou�itím plavákového 
spínača alebo elektród. Plavákový spínač príp. 
elektróda sa pripevní v šachte a ich úlohou je vypnúť 
stroj pri poklese pod minimálne pokrytie vodou. Ak sa 
ochrana proti chodu za sucha pri silne kolísajúcich 
plniacich mno�stvách realizuje len plavákom alebo 
elektródou, existuje mo�nosť, �e sa agregát bude 
neustále zapínať a vypínať! To mô�e mať za následok 
prekročenie maximálneho počtu zapnutí motora 
(spínacích cyklov).

5.5.1 Náprava na zabránenie vysokým spínacím cyklom

Manuálne obnovenie - Pri tejto mo�nosti sa motor pri 
poklese minimálneho prekrytia vodou vypne a pri 
dostatočnej hladine vody sa opäť manuálne zapne.

Samostatný bod opätovného zapnutia - Pomocou 
druhého spínacieho bodu (doplnkový plavák alebo 
elektróda) sa dosiahne dostatočný rozdiel medzi 
bodom vypnutia a bodom zapnutia. Tým sa zabráni 
neustálemu spínaniu. Táto funkcia sa dá realizovať 
pomocou relé riadenia hladiny.

5.6 Elektrické pripojenie

• Prúd a napätie sieťového pripojenia musia zodpovedať 
údajom na typovom štítku.

• Prívodné vedenie prúdu ulo�te podľa platných noriem/
predpisov a pripojte podľa obsadenia svoriek.

• Existujúce kontrolné zariadenia, napr. sledovanie 
teploty motora musia byť pripojené a musí byť 
skontrolovaná ich správna funkčnosť.

• Pre trojfázové motory musí byť k dispozícii pravotočivé 
magnetické pole.

• Produkt uzemnite podľa predpisov.
Pevne namontované produkty musia byť uzemnené 
podľa národných noriem. Ak je k dispozícii samostatné 
pripojenie ochranného vodiča, treba tento pripojiť k 
označenému otvoru, príp. k uzemňovacej svorke (;) 
pomocou vhodnej skrutky, matice, ozubenej a 
normálnej podlo�ky. Pre pripojenie ochranného vodiča 
zvoľte priemer kábla podľa miestnych predpisov.

• Pre motory na striedavý prúd sa musí pou�iť 
ochranný spínač motora. Odporúča sa pou�iť prúdový 
chránič (RCD).

• Spínacie zariadenia sa dajú zaobstarať ako 
príslušenstvo.

5.6.1 Technické údaje

Ako predradené poistky sa mô�u pou�iť len pomalé 
poistky alebo poistkové automaty s charakteristikou K.

5.6.2 Motor na striedavý prúd

Vyhotovenie na striedavý prúd sa dodáva pripravené na 
zasunutie do zásuvky. Pripojenie do elektrickej siete sa 
uskutoční zasunutím zástrčky do zásuvky.

Nebezpečenstvo hroziace odtrhnutím hadice!
Nekontrolovaným odtrhnutím príp. odhodením
tlakovej hadice mô�e dôjsť k zraneniam Tlakovú
hadicu musíte podľa toho zabezpečiť. Zabráňte
zalomeniu tlakovej hadice.

Pozor na popálenia!
Časti telesa sa mô�u zohriať na teplotu omnoho
vyššiu ako 40 °C. Hrozí nebezpečenstvo
popálenia! Produkt nechajte po vypnutí najprv
ochladiť na teplotu okolia.

Zabráňte poškodeniu závitových objímok!
Príliš dlhé skrutky a odstávajúce príruby vedú k
vytrhnutiu závitových puzdier.

Preto dbajte:
Pou�ívajte len závitové skrutky M16 s max.
dĺ�kou 12...16 mm.
Max. uťahovací moment je 15 Nm (TP 50), príp.
25 Nm (TP 65).
Pou�ívajte výlučne príruby podľa DIN 2576 tvaru
B (bez tesniacej lišty).

Pou�itím príslušenstva Wilo je táto po�iadavka
automaticky splnená.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
Pri neodbornom elektrickom pripojení hrozí smrť
spôsobená zásahom elektrického prúdu.
Elektrické pripojenie nechajte vykonať len
odbornému elektrikárovi miestneho
energetického závodu a podľa platných
miestnych predpisov.

Agregát
TS 50…
TS 65…

TP 50…
TP 65…

Druh zapínania Priamo Priamo

Sieťové zaistenie 16 A 16 A

Pripojenie pre WSK 
5 V DC, 2 mA;
max.: 30 V DC, 30 mA

Prierez kábla 1~230 V 6G1 4G1

Prierez kábla 3~400 V 6G1 6G1



Slovenčina

136 WILO SE 07/2014 V4.1

Pripojenie podľa DIN EN / IEC 61000-3-11
• Ak je čerpadlo s výkonom 1,5 kW určené na prevádzku 

v sieti so zdrojom prúdu so systémovou impendanciou 
Zmax na domovej prípojke max. 0,125 (0,086) ohm pri 
maximálnom počte spínaní 6 (20).

• Ak je čerpadlo s výkonom 1,1 kW určené na prevádzku 
v sieti so zdrojom prúdu so systémovou impendanciou 
Zmax na domovej prípojke max. 0,142 (0,116) ohm pri 
maximálnom počte spínaní 6 (20).

Ak sú impendancia siete a počet spínaní
za hodinu väčšie ne� vyššie uvedené hodnoty, mô�e
čerpadlo na základe nevhodných vlastností siete
spôsobiť dočasné poklesy napätia, ako aj rušiace
výkyvy napätia, "blikanie". Mô�e byt’ preto potrebné 
uskutočniť určité opatrenia, kým nebude mo�né 
prevádzkovat’ čerpadlo s týmto pripojením správne, 
podľa určenia.

Potrebné informácie získate u miestneho
poskytovateľa energie alebo u výrobcu čerpadla.

5.6.3 Motor na trojfázový prúd

Vyhotovenie na trojfázový prúd mo�no dodať s CEE 
zástrčkou alebo voľným koncom kábla:

• Pri vyhotovení s CEE zástrčkou sa pripojenie do 
elektrickej siete sa uskutoční zasunutím zástrčky do 
zásuvky.

• Pri vyhotovení s voľným koncom kábla sa pripojenie do 
elektrickej siete uskutoční pripojením do spínacej 
skrinky. �ily pripájacieho kábla sú obsadené 
nasledovne:

5.6.4 Pripojenie zariadení na kontrolu teploty

Agregáty s 3- alebo 4-�ilovým pripájacím káblom majú 
inteligentné spínanie kontroly teploty. Toto v prípade 
prehriatia vypne produkt a po vychladnutí opäť 
automaticky zapne.

Pri agregátoch so 6-�ilovým káblom sa musí kontrola 
teploty v�dy pripojiť zvlášť!
Pri prevádzke v oblastiach ohrozených explóziou
musí byť kontrola teploty pripojená tak, aby pri
vyvolaní obmedzenia teploty bolo opätovné

zapnutie mo�né a� po ručnom aktivovaní
"odblokovacieho tlačidla".

T. j. agregáty s integrovaným spínaním nemajú
osvedčenie o nevýbušnosti!

Bezpečná funkcia uvedených bezpečnostných
zariadení je konštrukčne zaručená len s pou�itím
spínacích zariadení Wilo Drain-Control. Všetky
ostatné spínacie zariadenia sa musia doplniť
kontrolným zariadením SK 545.

Za poškodenia skratmi spôsobenými nevhodnou 
ochranou motora neposkytujeme z tohto dôvodu 
�iadnu záruku!

5.7 Ochrana motora a druhy zapínania

5.7.1 Ochrana motora

Minimálna po�iadavka pre motory na trojfázový 
striedavý prúd je tepelné relé/ochranný spínač motora 
s teplotnou kompenzáciou, diferenciálovým vybavením 
a blokovacie zariadenie proti opätovnému zapnutiu 
podľa VDE 0660, príp. podľa príslušných národných 
predpisov.

Pokiaľ sa produkt pripojuje na elektrické siete, v 
ktorých sa častejšie vyskytujú poruchy, odporúčame 
prídavnú montá� ochranných zariadení (napr. 
prepäťové, podnapäťové relé, ochranné relé proti 
prerušeniu fázy, ochrana pred bleskom atď.). Okrem 
iného odporúčame montá� prúdového chrániča.

Pri pripojovaní produktu sa musia dodr�iavať miestne a 
zákonné predpisy.

5.7.2 Druhy zapnutí

Priame zapnutie

Pri plnom zaťa�ení musí byť ochrana motora nastavená 
na menovitý prúd podľa typového štítku. Pri 
čiastočnom zaťa�ení sa odporúča nastaviť ochranu 
motora 5 % nad menovitý prúd v prevádzkovom bode.

Zapnutie spúšťacím transformátorom/tlmeným 
rozbehom

Pri plnom zaťa�ení musí byť ochrana motora nastavená 
na menovitý prúd. Pri čiastočnom zaťa�ení sa odporúča 
nastaviť ochranu motora 5 % nad menovitý prúd v 
prevádzkovom bode. Nábehový čas pri zní�enom 
napätí (pribl. 70 %) nesmie prekročiť 3 sekundy.

Prevádzka s frekvenčnými meničmi

Produkt sa nesmie prevádzkovať s frekvenčnými 
meničmi.

6-�ilový pripájací kábel

�ila č. Svorka

1 U1

2 V1

3 W1

zelená/�ltá PE

4 WSK/; 

5 WSK

Pozor na nesprávne pripojenie!
WSK prípojka je jednostranne na bezpečnostnom
uzemnení (PE). Preto sa musí pou�iť galvanicky
oddelené, príp. neuzemnené riadiace napätie!



Slovenčina

Návod na montá� a obsluhu Wilo-Drain TS 50, TS 65, TP 50, TP 65 137

Produkty s konektorom/spínacím zariadením

Konektor pripojte do pripravenej zásuvky a aktivuje 
vypínač zap./vyp., príp. nechajte produkt automaticky 
zapnúť/vypnúť prostredníctvom zabudovaného 
riadenia hladiny.

Pre produkty, ktoré sa dodávajú s voľnými koncami 
káblov, mo�no spínacie zariadenia objednať ako 
príslušenstvo. Rešpektujte v takom prípade aj návod 
prilo�ený k spínaciemu zariadeniu.
Konektor a spínacie zariadenia nie sú
zabezpečené proti zaplaveniu. Dbajte na triedu
ochrany IP. Spínacie zariadenia inštalujte v�dy tak,
aby boli zaistené voči zaplaveniu.

6 Uvedenie do prevádzky

Kapitola „Uvedenie do prevádzky“ obsahuje všetky 
dôle�ité pokyny pre obsluhujúci personál v záujme 
bezpečného uvedenia do prevádzky a bezpečnej 
obsluhy produktu.

Nasledujúce podmienky sa musia bezpodmienečne 
dodr�iavať a skontrolovať:

• Druh inštalácie
• Druh prevádzky
• Minimálne prekrytie vodou/Max. hĺbka ponoru

Po dlhšom odstavení je potrebné tieto údaje
znovu prekontrolovať a odstrániť zistené
nedostatky!

Príručku pre prevádzku a údr�bu treba v�dy uschovať v 
blízkosti produktu alebo na príslušnom mieste, kde je 
v�dy prístupná celému obsluhujúcemu personálu.

Aby sa zabránilo vecným škodám a škodám na zdraví pri 
uvádzaní produktu do prevádzky, treba 
bezpodmienečne venovať pozornosť týmto 
po�iadavkám:

• Produkt smie uviesť do prevádzky iba kvalifikovaný a 
školený personál za predpokladu dodr�iavania 
bezpečnostných pokynov.

• Všetci členovia personálu, ktorí pracujú na stroji, musia 
dostať tento návod, prečítať si ho a porozumieť jeho 
obsahu.

• Všetky bezpečnostné zariadenia a núdzové vypínače sú 
pripojené a bola skontrolovaná ich správna funkcia.

• Elektrotechnické a mechanické nastavenia smú robiť iba 
odborníci.

• Tento produkt je vhodný iba pre pou�itie v uvedených 
prevádzkových podmienkach.

• Pracovná oblasť výrobku nie je oblasťou pre zdr�iavanie 
sa osôb a zabezpečte! �iadne osoby sa pri zapnutí a/
alebo počas prevádzky nesmú nachádzať v 
prevádzkovej oblasti produktu.

• Pri prácach v šachtách musí byť prítomná druhá osoba. 
Ak hrozí nebezpečenstvo tvorby jedovatých plynov, je 
potrebné zabezpečiť dostatočné odvetranie.

6.1 Elektroinštalácia

Pripojenie produktu a ulo�enie napájacích vedení 
vykonajte podľa kapitoly Inštalácia a podľa noriem VDE 
a platných národných predpisov.

Produkt je vybavený poistkami a uzemnený podľa 
predpisov.

Dbajte na správny smer otáčania! Pri nesprávnom 
smere otáčania neposkytuje agregát uvedený výkon a 
mô�e sa poškodiť.

Všetky kontrolné zariadenia sú pripojené a skontrolujú 
sa na správnu funkciu.

6.2 Kontrola smeru otáčania

Z výroby je produkt preskúšaný a nastavený na správny 
smer otáčania. Pripojenie sa musí vykonať podľa údajov 
označenia �íl.

Správny smer otáčania produktu sa musí preskúšať 
pred ponorením.
Testovací chod sa smie uskutočniť len za
všeobecných prevádzkových podmienok.
Zapnutie neponoreného agregátu je prísne
zakázané!

6.2.1 Kontrola smeru otáčania

Smer otáčania musí skontrolovať miestny elektrikár 
pomocou kontrolného zariadenia magnetického poľa. 
Pre správny smer otáčania musí byť k dispozícii 
pravotočivé magnetické pole.
Produkt nie je schválený pre prevádzku v
ľavotočivom magnetickom poli.

6.2.2 Pri nesprávnom smere otáčania

Pri pou�ití spínacích zariadení Wilo

Spínacie zariadenia Wilo sú koncipované tak, aby sa 
pripojené produkty prevádzkovali v správnom smere 
otáčania. Pri nesprávnom smere otáčania treba vymeniť 
2 fázy/vodiče napájania, ktoré vedú k spínaciemu 
zariadeniu.

V prípade spínacích skriniek poskytnutých zo strany 
stavby:

Pri nesprávnom smere otáčania sa musia vymeniť 2 fázy 
motorov s priamym nábehom, pripojenia dvoch vinutí  
motorov s hviezdicovo-trojuholníkovým nábehom, 
napr. U1 za V1 a U2 za V2.

6.2.3 Kontrola smeru otáčania pri agregátoch s CEE 
zástrčkou a integrovaným fázovým meničom

Obr. 4: CEE zástrčka s fázovým meničom

Pre správnu funkciu musí byť k dispozícii pravotočivé 
magnetické pole.

Pri zasunutí CEE zástrčky do zásuvky nesmie svietiť 
kontrolka. Ak sa kontrolka rozsvieti, smer otáčania je 
nesprávny.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Neodbornou manipuláciou s elektrickým prúdom
hrozí nebezpečenstvo ohrozenia �ivota! Všetky
produkty, ktoré sa dodávajú s voľnými koncami
káblov (bez zásuvky), musí pripojiť kvalifikovaný
elektrikár.
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Smer otáčania mo�no opraviť tak, �e vhodným 
skrutkovačom zatlačíte fázový menič v zástrčke a 
otočíte o 180°.

6.3 Nastavenie riadenia hladiny

Správne nastavenie riadenia hladiny nájdete v návode 
na montá� a prevádzku riadenia hladiny.
Dbajte pritom na údaje o minimálnom prekrytí
produktu vodou!

6.4 Prevádzka v oblastiach ohrozených explóziou

Určenie oblastí, v ktorých hrozí explózia (Ex) je 
zodpovednosťou prevádzkovateľa. Vo výbušných 
oblastiach sa smú pou�ívať len produkty so schválením 
na pou�itie vo výbušnom prostredí. Namontované 
spínacie zariadenia a zásuvky treba preveriť na pou�itie 
vo výbušnom prostredí.

Produkty, ktoré majú schválenie na pou�itie vo 
výbušnom prostredí, sú na typovom štítku označené 
nasledovne:

• Symbol Ex:  alebo 
• Ex klasifikácia, napr. Ex d IIB T4
• Ex schvaľovacie číslo, napr. B. ATEX1038X

Aby sa pri suchých motoroch dosiahlo potrebné
chladenie, musia sa tieto po vynorení a pred
opätovným ponorením úplne zaplaviť!

6.5 Uvedenie do prevádzky

Menšie mno�stvá oleja uniknutého z mechanickej 
upchávky sú bezvýznamné, treba ich ale odstrániť pred 
spustením príp. ponorením do dopravovaného média.
V pracovnej oblasti produktu sa nikdy
nezdr�iavajte! �iadne osoby sa pri zapnutí a/alebo
počas prevádzky nesmú nachádzať v
prevádzkovej oblasti produktu.

Pred prvým zapnutím sa musí skontrolovať inštalácia 
podľa kapitoly Inštalácia a musí sa vykonať aj kontrola 
izolácie podľa kapitoly Údr�ba.

Prevrátené agregáty sa musia pred opätovným 
namontovaním vypnúť.

Pri vyhotoveniach so zástrčkou CEE treba dbať na 
triedu ochrany IP zástrčiek CEE.

6.5.1 Pred zapnutím

Dodr�iavajte nasledujúce body:

• Vedenie kábla – bez slučiek, mierne napnuté
• Skontrolujte teplotu čerpaného média – pozri 

technické údaje
• Ak sa na výtlačnej strane pou�íva hadica, musí sa pred 

pou�itím prepláchnuť čistou vodou, aby usadeninami 
nemohlo dôjsť k upchatiu

• Čerpaciu jamu treba očistiť od hrubých nečistôt
• Musí sa vyčistiť potrubný systém na výtlačnej a sacej 

strane
• Treba otvoriť všetky posuvné uzávery na výtlačnej a 

sacej strane
• Treba zaplaviť teleso hydrauliky, t. j. musí byť naplnené 

médiom a nesmie sa v ňom nachádzať u� �iadny 
vzduch. Odvzdušniť mo�no buď pomocou vhodných 
integrovaných odvzdušňovacích zariadení, alebo, ak sú 
k dipozícii, pomocou odvzdušňovacích skrutiek na 
výtlačnom hrdle

• Kontrola pevného a správneho ulo�enia príslušenstva, 
potrubného systému, závesného zariadenia

• Kontrola existujúcich kontrol úrovne hladiny príp. 
ochrany proti chodu za sucha

6.5.2 Po zapnutí

Menovitý prúd sa pri procese nábehu krátkodobo 
prekročí. Po ukončení procesu nábehu nesmie 
prevádzkový prúd prekročiť hodnotu menovitého 
prúdu.

Ak motor po zapnutí hneď nenabehne, musí sa 
neodkladne vypnúť. Pred opätovným zapnutím sa 
musia dodr�ať prestávky podľa kapitoly Technické 
údaje. V prípade poruchy sa agregát musí okam�ite 
znovu vypnúť. Nový proces zapnutia sa mô�e spustiť a� 
po odstránení chyby.

6.6 Správanie počas prevádzky

Pri prevádzke výrobku treba dodr�iavať zákony a 
predpisy, ktoré platia na mieste pou�itia na zaistenie 
pracoviska, na predchádzanie úrazom a na 
zaobchádzanie s elektrickými strojmi. V záujme 
bezpečnosti pracovného postupu musí prevádzkovateľ 
stanoviť rozvrh práce pre personál. Za dodr�iavanie 
predpisov zodpovedajú všetci členovia personálu.

Výrobok je vybavený pohyblivými dielcami. Počas 
prevádzky sa tieto dielce otáčajú, čím sa médium 
dopravuje. V dôsledku určitých látok obsiahnutých v 
médiu sa na týchto dielcoch mô�u vytvoriť veľmi ostré 
hrany.

Nasledujúce body sa musia kontrolovať v pravidelných 
intervaloch:
• Prevádzkové napätie (prípustná odchýlka +/- 5 % 

návrhového napätia)
• Frekvencia (prípustná odchýlka +/-2 % návrhovej 

frekvencie)
• Príkon (prípustná odchýlka medzi fázami max. 5 %)

Nebezpečenstvo ohrozenia �ivota v dôsledku
výbuchu!
Produkty bez označenia Ex nemajú schválenie na
pou�itie vo výbušnom prostredí a nesmú sa
pou�ívať vo výbušnom prostredí! Ka�dé
príslušenstvo (vrátane zabudovaných spínacích
zariadení/zásuviek) musí byť schválené na
pou�itie vo výbušnom prostredí!

Výstraha pred pomlia�dením!
Pri prenosnej inštalácii sa agregát mô�e pri
zapnutí a/alebo počas prevádzky prevrátiť.
Uistite sa, �e agregát stojí na pevnom podklade a
je správne namontovaná päta čerpadla.

FM
APPROVED

Varovanie pred rotujúcimi časťami!
Otáčajúce sa časti mô�u pomlia�diť a odrezať
končatiny. Počas prevádzky nikdy nesiahajte do
hydrauliky alebo na rotujúce časti.

Pred vykonaním všetkých údr�bárskych prác a
opráv treba agregát odpojiť od siete a zabezpečiť
proti neoprávnenému opätovnému zapnutiu.
Počkajte, pokým sa rotujúce časti zastavia!
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• Napäťový rozdiel medzi jednotlivými fázami (max. 
1 %)

• Častosť spínania a prestávky (pozri technické údaje)
• Vnášanie vzduchu na prívode, event. sa musí 

inštalovať usmerňovací plech
• Minimálne pokrytie vodou, úrovňové ovládanie, 

ochrana proti chodu za sucha
• Pokojný chod
• Uzatváracie posúvače v prívodnom a tlakovom 

vedení musia byť otvorené.

7 Vyradenie z prevádzky/Likvidácia

Niektoré práce treba vykonať s veľkou opatrnosťou.

Musíte pou�ívať potrebné prostriedky na ochranu tela.

Pri prácach v panvách a nádobách treba 
bezpodmienečne dodr�iavať miestne ochranné 
opatrenia. Pre zabezpečenie musí byť v�dy prítomná 
druhá osoba.

Na zdvíhanie a spúšťanie produktu sa musia pou�iť 
technicky nezávadné zdvíhacie zariadenia a úradne 
povolené prostriedky uchopenia nákladu.

7.1 Prechodné odstavenie z prevádzky

Pri tomto druhu vypnutia zostáva stroj vstavaný a 
neodpojuje sa od elektrickej siete. Pri prechodnom 
odstavení z prevádzky musí produkt zostať kompletne 
ponorený tak, aby bol chránený pred mrazom a ľadom. 
Zabezpečte, aby teplota v prevádzkovom priestore a 
teplota dopravovaného média neklesla pod +3 °C.

Zaručuje sa tým stála pohotovosť produktu. Pri dlhších 
prestojoch v pravidelných odstupoch (mesačne a� 
štvrťročne) vykonajte funkčný chod trvajúci cca 5 
minút.

7.2 Konečné odstavenie z prevádzky pre vykonanie 
údr�by alebo uskladnenie

Zariadenie smie vypnúť a odpojiť z elektrickej siete len 
autorizovaný elektrikár a musí ho zabezpečiť pred 
neoprávneným opätovným zapnutím. Agregáty so 
zástrčkou musia byť odpojené zo zásuvky (neťahajte za 

kábel!). Potom mô�ete začať s prácami potrebnými pre 
demontá�, údr�bu a uskladnenie.

7.2.1 Demontá�

V prípade prenosnej mokrej inštalácie mo�no stroj po 
odpojení od elektrickej siete a vyprázdnení výtlačného 
potrubia vyzdvihnúť z jamy. Prípadne sa najprv musí 
demontovať hadica. Aj v tomto prípade sa v prípade 
potreby musí pou�iť príslušné zdvíhacie zariadenie.

Pri statickej mokrej inštalácii so závesnými zariadeniami 
sa stroj z šachty vyzdvihne pomocou zdvíhacieho 
zariadenia s reťazou príp. ťa�ným lanom. Šachta sa pre 
tento účel nemusí zvlášť vyprázdniť. Dbajte pritom na 
to, aby sa napájacie vedenie nepoškodilo!

7.2.2 Vrátenie dodávky/Uskladnenie

Pre odoslanie sa jednotlivé diely musia odolne a 
dostatočne zabaliť do plastových sáčkov a zaistiť proti 
vytekaniu. Odoslanie sa musí uskutočniť 
prostredníctvom poučeného špeditéra.
Prihliadajte aj na informácie uvedené v kapitole
„Preprava a uskladnenie“!

7.3 Opätovné uvedenie do prevádzky

Produkt sa musí pred opätovným uvedením do 
prevádzky očistiť od prachu a usadenín oleja. Následne 
vykonajte opatrenia a činnosti údr�by podľa kapitoly 
Údr�ba.

Po ukončení týchto prác mo�no stroj nainštalovať a 
odborný elektrikár ho mô�e pripojiť na elektrickú sieť. 
Tieto práce sa musia vykonať podľa kapitoly Inštalácia.

Zapnutie produktu vykonajte podľa opisu v kapitole 
Uvedenie do prevádzky.
Produkt sa smie opäť zapnúť iba v bezchybnom a
v stave pripravenom na prevádzku.

7.4 Likvidácia

7.4.1 Prevádzkový prostriedok

Oleje a mastivá je potrebné zachytávať do vhodnej 
nádoby a zlikvidovať v súlade s predpismi smernice 75/
439/EHS a nariadeniami podľa §§5a, 5b Zákona o 
odpadoch, príp. miestnych smerníc.

Zmesi vody a glykolu zodpovedajú ohrozeniu vody 
triedy 1 podľa VwVwS 1999. Pri likvidácii dodr�ujte 
ustanovenia normy DIN 52 900 (o látke propándiol a 
propylénglykol).

Nebezpečenstvo ohrozenia �ivota v dôsledku
nesprávnej funkcie!
Prostriedok uchopenia nákladu a zdvíhacie
zariadenia musia byť v technicky bezchybnom
stave. Iba po zistení technickej bezchybnosti
zdvíhacieho zariadenia je dovolené začať s
prácami. Bez vykonania týchto kontrol hrozí
nebezpečenstvo ohrozenia �ivota!

Pozor!
Funkčný chod sa smie uskutočniť iba na základe
platných podmienok pre prevádzku a pou�itie.
Chod za sucha nie je dovolený! Nerešpektovanie
tejto po�iadavky mô�e mať za následok úplne
zničenie produktu!

Nebezpečenstvo v dôsledku jedovatých látok!
Produkty, pou�ité na dopravu médií ohrozujúcich
zdravie, sa musia pred začatím akýchkoľvek prác
zásadne dekontaminovať! Hrozí nebezpečenstvo
ohrozenia �ivota! Pou�ívajte potrebné
prostriedky na ochranu tela!

Pozor pred nasledkami popálenia!
Časti telesa sa mô�u zohriať na teplotu omnoho
vyššiu ako 40 °C. Hrozí nebezpečenstvo
popálenia! Produkt nechajte po vypnutí najprv
ochladiť na teplotu okolia.
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7.4.2 Ochranný odev

Ochranný odev pou�itý pri čistiacich a údr�bárskych 
prácach zlikvidujte podľa odpadového kódu TA 524 02 
a smernice ES 91/689/EHS, príp. miestnych smerníc.

7.4.3 Produkt

Správnou likvidáciou tohto produktu zabránite 
poškodeniu �ivotného prostredia a ohrozeniu zdravia 
osôb.

• Likvidáciou produktu a jeho častí poverte verejnú alebo 
súkromnú spoločnosť zaoberajúcu sa likvidáciou 
odpadu, príp. ju kontaktujte.

• Ďalšie informácie o správnej likvidácii získate na 
mestskom úrade, úrade �ivotného prostredia alebo 
tam, kde ste produkt zakúpili.

8 Údr�ba

Pred vykonaním údr�by a opravy treba produkt vypnúť 
a vymontovať podľa kapitoly Vyradenie z prevádzky/
Likvidácia.

Po vykonaní údr�by a opravy  treba produkt zabudovať 
a pripojiť podľa kapitoly Inštalácia. Zapnutie produktu 
musíte vykonať podľa popisu v kapitole Uvedenie do 
prevádzky.

Údr�bu a opravy musia vykonať autorizované servisné 
dielne, zákaznícka slu�ba Wilo alebo kvalifikovaný 
odborný personál!
Údr�bárske práce, opravy a/alebo stavebné
zmeny, ktoré nie sú uvedené v tejto prevádzkovej
a údr�bárskej príručke, alebo tie, ktoré
ovplyvňujú ochranu Ex, smie prevádzať len
výrobca alebo autorizovaná servisná dielňa.

Oprava trhlín s elektrickou odolnosťou sa smie 
uskutočniť len podľa príslušných konštrukčných 
normatív výrobcu. Oprava podľa hodnôt tabuliek 1 a 2 
normy DIN EN 60079-1 nie je povolená. Pou�ívať sa 
smú len skrutkové spoje určené výrobcom s 
minimálnou triedou pevnosti A4-70.

Dodr�iavajte nasledujúce body:
• Tento návod musí byť k dispozícii personálu údr�by a 

treba ho dodr�iavať. Smú sa vykonávať iba tie 
údr�bárske práce a opatrenia, ktoré sú tu uvedené.

• Všetky údr�bové, inšpekčné a čistiace práce na 
výrobku sa musia vykonávať na bezpečnom pracovisku 
s maximálnou starostlivosťou a smie ich vykonávať iba 
školený odborný personál. Pou�ívajte potrebné 
prostriedky na ochranu tela. Pre všetky práce musí byť 
stroj odpojený od elektrickej siete a zabezpečený pred 
opätovným zapnutím. Musí sa zabrániť neúmyselnému 
zapnutiu.

• Pri prácach v panvách a nádobách treba 
bezpodmienečne dodr�iavať miestne ochranné 
opatrenia. Pre zabezpečenie musí byť v�dy prítomná 
druhá osoba.

• Na zdvíhanie a spúšťanie produktu sa musia pou�iť 
technicky bezchybné zdvíhacie zariadenia a úradne 
povolené prostriedky uchopenia nákladu.
Presvedčte sa o tom, �e sú viazacie prostriedky,
laná a bezpečnostné zariadenia zdvíhacieho
zariadenia v technicky bezchybnom stave. Iba po
zistení technickej bezchybnosti zdvíhacieho
zariadenia je dovolené začať s prácami. Bez
vykonania týchto kontrol hrozí nebezpečenstvo
ohrozenia �ivota!

• Práce na elektrickom zariadení produktu a zariadenia 
musí vykonávať len odborný elektrikár. Defektné 
poistky treba vymeniť. Zásadne sa nesmú opravovať! 
Pou�ívať sa smú iba poistky s uvedenou intenzitou 
prúdu a predpísaného druhu.

• Pri pou�ití ľahko zápalných rozpúšťadiel a čistiacich 
prostriedkov je zakázané pou�itie otvoreného plameňa, 
nechráneného svetla a platí zákaz fajčenia.

• Produkty, ktoré recirkulujú médiá ohrozujúce zdravie, 
alebo ktoré sú v kontakte s nimi, treba 
dekontaminovať. Musí sa aj dbať na to, aby 
nedochádzalo k tvorbe plynov ohrozujúcich zdravie, a 
aby bol vylúčený ich výskyt.
V prípade úrazov v dôsledku zdraviu škodlivých
médií príp. plynov je potrebné vykonať opatrenia
prvej pomoci podľa prevádzkovej vyhlášky a
ihneď vyhľadať lekára!

• Dbajte na to, aby boli k dispozícii potrebné nástroje a 
materiál. Poriadok a čistota zaručujú bezpečnú a 
bezchybnú prácu na stroji. Po ukončení prác odstráňte 
pou�itý čistiaci materiál a nástroje z agregátu. Všetok 
materiál a nástroje uschovajte na príslušných miestach.

• Prevádzkové médiá (napr. oleje, mazivá atď.) treba 
zachytávať do vhodných nádob a likvidovať podľa 
predpisov (podľa smernice 75/439/EHS a výnosov podľa 
§§5a, 5b AbfG - nemeckého zákona o nakladaní s 
odpadovými látkami). Pri čistení a údr�be pou�ívajte 
vhodný ochranný odev. Tento odev treba likvidovať 
podľa odpadového kódu TA 524 02 a smernice ES 91/
689/EHS. Pou�ívať sa smú iba výrobcom odporučené 
mazivá. Oleje a mazivá sa nesmú zmiešavať.

• Pou�ívajte výhradne originálne diely od výrobcu.

8.1 Prevádzkový prostriedok

Prevádzkové prostriedky so schválením pre 
potravinárske aplikácie podľa USDA-H1 majú v tabuľke 
označenie „*“!

8.1.1 Prehľad bieleho oleja

Pri pou�ívaní bielych olejov dbajte na to, aby sa
produkty, ktoré boli doteraz naplnené

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
Pri prácach na elektrických zariadeniach hrozí
nebezpečenstvo smrti spôsobenej zásahom
elektrického prúdu. Pri  všetkých  údr�bárskych
prácach  a  opravách  treba  agregát  odpojiť  od
siete a zabezpečiť  proti neoprávnenému
opätovnému  zapnutiu. Poškodenia napájacieho
vedenia smie opravovať len kvalifikovaný
odborný elektrikár.

* Aral Autin PL * BP Energol WM2

*
Shell ONDINA G13, 15, 
G17

*
Texaco Pharmaceutical 
30, 40

* Esso MARCOL 52, 82 ELF ALFBELF C15
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transformátorovým olejom, vyprázdnili a
dôkladne vyčistili!

8.1.2 Plniace mno�stvá

8.1.3 Prehľad mazív

Ako mazivo podľa DIN 51818/NLGl trieda 3 mô�ete 
pou�iť:

• Esso Unirex N3
• SKF GJN
• NSK EA5, EA6
• Tripol Molub-Alloy-Food Proof 823 FM*

8.2 Revízne lehoty

Prehľad potrebných revíznych lehôt
Pri pou�ití v značne abrazívnych a/alebo
agresívnych médiách sa revízne lehoty skrátia o
50 %!

8.2.1 Pred prvým uvedením do prevádzky príp. po dlhšom 
uskladnení

• Kontrola izolačného odporu

8.2.2 2000 prevádzkových hodín alebo najneskôr po 10 
rokoch

• Generálna oprava

8.3 Činnosti údr�by

8.3.1 Kontrola izolačného odporu

Na vykonanie kontroly izolačného odporu treba odpojiť 
napájací kábel. Potom mô�ete odpor zmerať pomocou 
skúšačky izolácie (meracie jednosmerné napätie je 
1000 V). Je neprípustný pokles pod nasledujúce 
hodnoty:
• Pri prvom uvedení do prevádzky: Hodnota izolačného 

odporu 20 M nemô�e byť ni�šia.
• Pri ďalších meraniach: Hodnota musí byť väčšia ako 

2 M.
V prípade motorov s integrovaným
kondenzátorom treba vinutia pred kontrolou
zoskratovať.

Ak je izolačný odpor príliš nízky, mô�e vlhkosť
vniknúť do kábla a/alebo do motora. Produkt viac
nepripájate a poraďte sa s výrobcom!

8.3.2 Generálna oprava

Počas generálnej opravy sa okrem normálnych úkonov 
údr�by kontrolujú príp. vymieňajú motorové lo�iská, 
hriadeľové tesnenia, tesniace krú�ky a napájacie 

vedenia. Tieto práce smie vykonávať iba výrobca alebo 
autorizovaná servisná dielňa.

9 Vyhľadávanie a odstraňovanie porúch

Aby sa zabránilo vecným škodám a škodám na zdraví pri 
odstránení porúch produktu, treba bezpodmienečne 
venovať pozornosť týmto po�iadavkám:

• Poruchu odstráňte iba za predpokladu, �e máte k 
dispozícii kvalifikovaný personál, t. j. jednotlivými 
prácami musíte poveriť školený odborný personál, 
napr. práce na elektrickom zariadení musí vykonať 
elektrotechnik.

• Zaistite produkt v�dy proti neúmyselnému 
opätovnému zapnutiu tým, �e ho odpojíte od 
elektrickej siete. Urobte vhodné preventívne opatrenia.

• Postarajte sa o to, aby bolo kedykoľvek zaručené 
bezpečnostné vypnutie produktu druhou osobou.

• Zaistite pohyblivé súčasti tak, aby sa nikto nemohol 
zraniť.

• Svojvoľné zásahy do stroja sa robia na vlastné 
nebezpečenstvo a zbavujú výrobcu všetkých 
povinností plniť nároky v rámci zodpovednosti za 
nedostatky!

9.0.1 Porucha: Agregát sa nerozbieha
1 Prerušenie v prívode prúdu, skrat príp. zemné spojenie u 

vedenia a/alebo vinutia motora
• Poverte odborníka kontrolou príp. obnovením 

vedenia a motora
2 Vypnite poistky, motorový istič a/alebo kontrolné 

zariadenia
• Poverte odborníka kontrolou a event. zmenou 

pripojenia
• Motorový istič a poistky nechajte zabudovať príp. 

nastaviť podľa technických zadaní, vynulujte 
kontrolné zariadenia

• Skontrolujte ľahký chod obe�ného kolesa/vrtule a 
podľa potreby očistite príp. obnovte chod

3 Kontrola utesneného priestoru (voliteľne) prerušila 
prúdový obvod (závisí od prevádzkovateľa)
• Viď porucha: Netesnosť klzného krú�kového 

tesnenia, kontrola utesneného priestoru hlási 
poruchu príp. vypína stroj

9.0.2 Porucha: Agregát sa rozbieha, motorový istič však 
krátko po uvedení do prevádzky vypína

1 Tepelná spúšť motorového ističa nie je správne 
nastavená
• Odborníka poverte nastavením v súlade s 

technickým zadaním a event. opravou nastavenia 
spúšte

2 Zvýšený odber prúdu v dôsledku väčšieho poklesu 
napätia
• Odborníka poverte kontrolou napäťových hodnôt 

jednotlivých fáz a podľa potreby zmenou pripojenia
3 Chod na 2 fázy

• Odborníka poverte kontrolou a event. korektúrou 
pripojenia

4 Priveľké napäťové rozdiely na 3 fázach
• Odborníka poverte kontrolou a event. korektúrou 

pripojenia a rozvodného zariadenia
5 Nesprávny smer otáčania

• Zameňte 2 fáze sieťového vedenia

Pripojenie k sieti Výkon motora P2 Plniace mno�stvo 
oleja

1~230 V

do 0,75 kW 115 ml

do 1,1 kW 150 ml

do 1,5 kW 190 ml

3~400 V

do 0,75 kW 115 ml

do 1,5 kW 150 ml

do 2,2 kW 190 ml
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6 Obe�né koleso/vrtuľa zabrzdené zadrením, upchaním a/
alebo tuhými zvyškami, zvýšený odber prúdu
• Stroj vypnite, zaistiť proti opätovnému zapnutiu, 

obnovte chod obe�ného kolesa/vrtule príp. vyčistite 
sacie hrdlo

7 Nadmerná hustota média
• Poraďte sa s výrobcom

9.0.3 Porucha: Agregát be�í, ale nečerpá
1 Chýba čerpané médium

• Otvorte prítok pre nádr� príp. otvorte posúvač
2 Upchatý prívod

• Očistite prívod, posúvač, nasávací kus, sacie hrdlo 
príp. sacie sito

3 Obe�né koleso/vrtuľa blokované príp. zabrzdené
• Agregát vypnite, zaistite proti opätovnému zapnutiu, 

obnovte chod obe�ného kolesa/vrtule
4 Defekt hadice/potrubia

• Vymeňte chybné diely
5 Prerušovaná prevádzka

• Skontrolujte rozvodné zariadenie

9.0.4 Porucha: Agregát be�í, uvedené prevádzkové 
hodnoty nie sú dodr�ané

1 Upchatý prívod
• Očistite prívod, posúvač, nasávací kus, sacie hrdlo 

príp. sacie sito
2 Uzavretý posúvač vo výtlačnom potrubí

• Posúvač úplne otvorte
3 Obe�né koleso/vrtuľa blokované príp. zabrzdené

• Agregát vypnite, zaistite proti opätovnému zapnutiu, 
obnovte chod obe�ného kolesa/vrtule

4 Nesprávny smer otáčania
• Zameňte 2 fázy sieťového vedenia

5 Vzduch v zariadení
• Skontrolujte a prípadne odvzdušnite potrubia, 

tlakový plášť a/alebo hydrauliku
6 Agregát čerpá s prekonávaním nadmerného tlaku

• Skontrolujte príp. úplne otvorte posúvač vo 
výtlačnom potrubí, pou�ite iné obe�né koleso, 
poraďte sa s výrobcom

7 Známky opotrebovania
• Vymeňte opotrebované súčasti

8 Defekt hadice/potrubia
• Vymeňte chybné diely

9 Neprípustný obsah plynov v dopravovanom médiu
• Obráťte sa na výrobný závod

10 Chod na 2 fázy
• Odborníka poverte kontrolou a event. korektúrou 

pripojenia
11 Nadmerný pokles vodnej hladiny počas prevádzky

• Skontrolujte zásobovanie a kapacitu zariadenia, 
skontrolujte nastavenia a funkciu riadenia hladiny

9.0.5 Porucha: Agregát be�i nepokojne a hlučne
1 Agregát be�í v neprípustnom prevádzkovom rozsahu

• Skontrolujte príp. upravte prevádzkové údaje stroja 
a/alebo prispôsobte prevádzkové pomery

2 Upchatie sacieho hrdla, sacieho sita a/alebo obe�ného 
kolesa/vrtule
• Sacie hrdlo, sacie sito a/alebo obe�né koleso/vrtuľu 

vyčistite
3 Ťa�ký chod obe�ného kolesa

• Agregát vypnite, zaistite proti opätovnému zapnutiu, 
obnovte chod obe�ného kolesa

4 Neprípustný obsah plynov v dopravovanom médiu
• Obráťte sa na výrobný závod

5 Chod na 2 fázy
• Odborníka poverte kontrolou a event. korektúrou 

pripojenia
6 Nesprávny smer otáčania

• Zameňte 2 fázy sieťového vedenia
7 Známky opotrebovania

• Vymeňte opotrebované súčasti
8 Defektné lo�isko motora

• Obráťte sa na výrobný závod
9 Agregát zabudovaný s pnutím

• Skontrolujte montá�, príp. pou�ite gumové 
kompenzátory

9.0.6 Porucha: Netesnosť klzného krú�kového tesnenia, 
kontrola utesneného priestoru hlási poruchu príp. 
vypína stroj

(Kontroly utesneného priestoru sú voliteľné a nie sú k 
dispozícii pre všetky typy.) O týchto údajoch sa prosím 
informujte v potvrdení objednávky príp. v elektrickej 
schéme zapojenia.

1 Tvorba kondenzátu v dôsledku dlhšieho uskladnenia a/
alebo vysokého kolísania teplôt
• Agregát na krátku dobu (max. 5 min.) nechajte be�ať 

bez kontroly utesneného priestoru
2 Vyrovnávacia nádr� (voliteľná u poldrových čerpadiel) 

visí privysoko
• Vyrovnávaciu nádr� nainštalujte max. 10 m nad 

dolnou hranou nasávacieho kusu
3 Zvýšená netesnosť pri zabehaní klzných krú�kových 

tesnení
• Vymeňte olej

4 Defektný kábel kontroly utesneného priestoru
• Vymeňte kontrolu utesneného priestoru

5 Defekt klzného krú�kového tesnenia
• Vymeňte klzné krú�kové tesnenie, obráťte sa na 

výrobný závod!

9.0.7 Ďalšie kroky na odstránenie porúch

Ak sa vám nepodarí poruchy odstrániť pomocou 
uvedených opatrení, kontaktujte servis. Mô�e vám 
ponúknuť tieto mo�nosti:

• Telefonická a/alebo písomná pomoc od zákazníckej 
slu�by

• Podpora zákazníckej slu�by priamo na mieste
• Kontrola príp. oprava agregátu v závode

Uvedomte si, �e určité slu�by nášho servisu mô�u byť 
spojené s ďalšími nákladmi! Podrobné informácie v 
tejto súvislosti vám poskytne zákaznícka slu�ba.

10 Náhradné diely

Objednávanie náhradných dielov prebieha 
prostredníctvom zákazníckej slu�by výrobcu. Aby sa 
predišlo spätným dopytom a nesprávnym 
objednávkam, treba v�dy uviesť sériové číslo a/alebo 
tovarové číslo.

Technické zmeny vyhradené!
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EN ISO 12100
EN 60034-1
EN 60204-1

EN 12050-1

DIN EN 12050-2

Die Ausführungen

The versions
Les versions

TP 50F90
TP 65F..

TP 50F82
TP 50E../65E..
TS 50H../65H..

in Bezug auf die Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011,
sind kompatibel für eine Nutzung nach
under the Construction Products Regulation No. 
305/2011 , are suitable for using according to
au titre du règlement des Produits de Construction No. 
305/2011, sont compatibles pour une utilisation suivant

et aux législations nationales les transposant,

EN 809+A1

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2006/95/EC.
et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2006/95/CE.

_ Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2004/108/EG
_ Electromagnetic compatibility 2004/108/EC
_ Compabilité électromagnétique 2004/108/CE

and with the relevant national legislation,

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE CE

Als Hersteller erklären wir hiermit, dass die Pumpenbauarten der Baureihen
We, the manufacturer, declare that the pump types of the series
Nous, fabricant, déclarons que les types de pompes des séries

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen :
In their delivered state comply with the following relevant directives : 
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
_ Machinery 2006/42/EC
_ Machines 2006/42/CE
und gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG eingehalten,

Die Ausführungen ausgestattet mit einer Netzanschlussleitung mit Stecker in Bezug auf die 
Nierderspannungsrichtlinie 2006/95/EG, entsprechen der
The versions fitted with a supply cord with a plug according to the Low Voltage Directive 
2006/95/EC , comply also with
Les versions munies d’un câble d’alimentation avec fiche de prise de courant au titre de la Directive 
Basse Tension 2006/95/CE , sont aussi conformes à

EN 60335-2-41
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(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) 
von §1.7.4.2 und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The 
serial number is marked on the product site plate according to points b) & c) of 
§1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of the Machinery directive. / Le numéro de 
série est inscrit sur la plaque signalétique du produit en accord avec les points b) 
& c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l’annexe I de la Directive Machines.)

H. HERCHENHEIN
Group Quality Manager

TP50E…
TP50F…
TP65E…
TP65F…
TS50H…
TS65H…

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

N°2109733.02
(CE-A-S n°6050101)

Person authorized to compile the technical file is :
Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

WILO SE, Werk Hof
Division Submersible & High Flow Pumps
Engineering Manager – PBU Submersible
Heimgartenstraße 1-3
95030 Hof - Germany

Digital 
unterschrieben von 
holger.herchenhein
@wilo.com 
Datum: 2014.06.16 
12:39:08 +02'00'
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(DA) - Dansk ���������� !"#$
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING -./01.�123345601.1�!7

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

JKT�XY[\]^�`X�jK�Xqx^�X{K|`}{T\`~{K�X�|�YK�J��Y|�j�YK�Y}��K{K�~|}{jKT�
\j]{�Y|}]�}�`X{]�\X�[�K�

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

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

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

(FI) - Suomen kieli (HR) - Hrvatski
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

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

8�$�)"��>�84�>$��!�)84����4�4�����>(>�84����!�>C+�(��%��C���8=8�

(HU) - Magyar (IT) - Italiano
!789!:;!'!'<#=:>��?>'@A7"B@A DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

��"�48�C��;�>"�;���"(�"����;>�>!"���+��4��8;@"C�>$��!�8��;���@�*�)��)� E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate 
citate a pagina precedente.

��%��������&'�(�)�*+� (LV) - Latviešu valoda
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA !7�@AC>'#ADC@#�+!7'@%EF>GH

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

$�����)���C�%8>4��8��!����C��(��C8>4��)���48��C8�8>!�8>)��%��"�!!$���

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

)8��$)�""�4������48�����!>%���4��8���C8�"8�%�>��$�84�>448%���8"�!�����
pre�>(>�C8�

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

F GQ 013-05

WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe�8�8)�C8���(8��8(�(8)%���;;%��8�+$4��
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le�8�"�;;%��8%8>C���;;%���"8�"8�
japplikawhom:

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

Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2004/108/KE Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2004/108/EG
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Koneet 2006/42/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2004/108/EY
EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2004/108/EZ

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF ±]²K{x`KjK�³´´µ¶·³¶¸¹�º�»�XJj|}`K�{]jTJx^�\�`¼Kj�j]jK^�³´´·¶½´¾¶¸¹

¿������³´´µ¶·³¶ÀÁ�º�À¨��
���®�������¬����������³´´·¶½´¾¶ÀÁ

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
$�C����>�'4��'�>�$�>(>�<=+�>���!�)<=+��4���8=����@��(�'4�!�@��'4�
!?>(!8�Ä4��)C>�Å�%>�!?>%'4�%'¯

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2004/108/ES

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

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

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE Masinad 2006/42/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2004/108/EÜ

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

¢£¤¥�¦���]�Ç{XT��jT�jK�Y|}��{jK�Y}��}|[È}{jKT�\j]{�YK|}�\K�X�|�YK�J��
�x��\]�X[{KT�\�`��{K�`X�jT^��TKj�qXT^�j�{�YK|KJ�j��}�]�TÇ{�JKT�jT^�
XÉ{TJ~^�{}`}ÉX\[X^�\jT^�}Y}[X^�~²XT�`XjK�X|ÉX[¯

Mašinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2004/108/EB Ê��Ë����³´´µ¶·³¶�Ì�º��">)C��4����C8�)���¦�(>�Ë����³´´·¶½´¾¶�Ì

ÍÅ!>)�³´´µ¶·³¶�Ì�º��">)C��4@��>�>��Î��;>�Å�+>C��Å��>�³´´·¶½´¾¶�Ì Macchine 2006/42/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

¢£¤¥�¦��)8%>">�C8��+��*���%>">��4>��>">"��Å�8��*8"�C)�;�C����4>�%>"Î"C�
C>�4Å)>)�4>��>">"�>)���)Î�>C)>;��>$��!�8�8�@�*>"�>)�>"�'�@��8��)��
valamint azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

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

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

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
�"%>(>Ï84�!�8+��Ï>�84�>$��!�)84�(8�>)C8��4��8���=8���"�84�;�)��84�¯

¢£¤¥�¦��!��>8�)8���)�(��8�%>�(>)"���=8%�%>��$��(*C8���48�8�8��C8C8�)���8Ð�
�$��!���(8�>)C*�Ð�8��%���!>�)>"8��Ñ8Ð���=8���"8�8Ð�Ò�C�C*4Ð��$��C�C$�¯

¢£¤¥�¦�(>)"�����)��8;�C��(�%$48��)���8������$)C8���%��(>)"���=8%����C�8"�C�
�>8C�$;�)�8CËC���8��!���(8�>)CË�$�����=Ë%$48>4��)����Ë��C�>�8�Ó$���"�C$�
likumiem, kuros tie ir ietverti:



(NO) - Norsk (PL) - Polski
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING +!7'@%@FG@�B:"+�"IF>�J!

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side. ���;�;����C>!$%Ô=*48����4�48�>$��!>%�)8=+�;+��4��8;����*48�!�(��*48�
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português �,-����,./0�1
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE +!F'@%@K>!�+!�F"�;"%9>A@A!�F!

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

Õ8��(>���>4>�>����$�C�=�����4>�=$����4>">�>$��!>�>���4��8;�C>�=8C�C>�Ö��
!��8���!�>=>(>�C×�

�,2����3����4�5�6� ��7�����*.'��8���
�LMNOPOQRS�T�UTTVWLVUVWRR��WPTXLYUMRZ�[TPZOZ ES VYHLÁSENIE O ZHODE
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ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

��������*.'���8��� (SV) - Svenska
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani. Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

(TR) - Türkçe
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

�>�Î�=>)8���*��(���>"8�C8">��$*$4"�ÕCÙ�Ù"4ÙÕ�Ú��$!���C��(��C"��Ù���

F GQ 013-05

EG–Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 
2004/108/EG

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE

¢£¤¥�¦��$��>"�>(>��>"8�C8">��Û�Û�">�8���Õ�ÝÙ(�)8�Ú��$!��*Î�>C4>"8)">�8�>�
�>�$"$��"�)��$�"����$*�$���"($Ý$�$��>*���>C4>)C>(8�¯

Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2004/108/ES

Ê��;*��³´´µ¶·³¶¢��º�Ì�4!�C*�8"��Þ=8��">)C��4���>C*=;�>%�³´´·¶½´¾¶¢�

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

¢£¤¥�¦���Þ�8�(=;����>�!��($)C*��*48>�8��>����8�8>%�;>%�(>)"���=%8��Ô�
;��(�>�;�!��C����8>�8�48����Câ!$%Ô=*=+�(*�>)C*��>$��!>%�)8=+�8�
C����!��$%Ô=*48�%>�!�;>!8��48�!�����)��%��>��¯

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

¢£¤¥�¦��(>="��×�=×�!��($�>">�=8C�C>�Ö��!�>;>�C��(>="���è8>��$�C�=�����4>�=$�
(8�!�;8è88">�(8�>=C8�>"���>$��!>�>�$�4×C���>�Õ8�=$�">�8�"�è88">���è8���">�=��>�">�
transpun :

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG

Ê�Õ8�8�³´´µ¶·³¶ê��º�ê�4!�C8�8"8C�C>��">=C��4���>C8=×�³´´·¶½´¾¶ê�

¢£¤¥�¦��8;%��"%���(�����8;(>")8�����>(>�8���C>%�8;%��8�����)"�($�;�(�"�Ñ8"8�
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih 
vsebujejo:

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg 
överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och 
nationella lagstiftningar som inför dem:
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¢£¤¥�¦��Ñ>�C�>�!�>+"��$%>���>��<���)*�)C��Å��î�!�>(4>C�4�C>%C��
deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

ï�
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�������ë�³´´µ¶·³¶Àð�º�ï�
������Àð�
���ñ¨��
���®��������������������³´´·¶½´¾¶Àð

Strojových zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2004/108/ES

Ê�)8�>�òÎ�>C4>"8Ý8��³´´µ¶·³¶Úô�º��">)C��4��*>C8)�÷*$4"$"$)�òÎ�>C4>"8Ý8�
2004/108/AT



Nous, fabricant, déclarons que les types de pompes des séries

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen :
In their delivered state comply with the following relevant directives : 
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Richtlinie "Explosionsgefährdete Bereiche" ATEX 94/09/EG
_ "Explosive atmospheres" ATEX 94/9/EC 
_ "Atmosphères explosibles" ATEX 94/09/CE

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE CE

Als Hersteller erklären wir hiermit, dass die Pumpenbauarten der Baureihen
We, the manufacturer, declare that the pump types of the series

(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)

TP65E… (3~)
TP65F… (3~)
TS50H… (3~)
TS65H… (3~)

and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,

Dortmund, 

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 60079-1
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5N°2105147.03

EN 60079-0

H. HERCHENHEIN
Group Quality Manager

(CE-A-S n°6050101)

Baumusterprüfbescheinigung-EG:
EC type examination Certificate:
Attestation d’examen CE de type :

LCIE 03 ATEX 6202X

Benannte Stelle:
Notified body:
Organisme notifié :

LCIE - ID: 0081
Laboratoire Central des Industries Electriques
33, Avenue du Général Leclerc
F-92260 FONTENAY AUX ROSES

Kennzeichnung:
Marking:
Marquage :

II 2 G Ex d IIB T4

WILO SE
Nortkirchenstra�e 100
44263 Dortmund - Germany

Digital 
unterschrieben 
von 
holger.herchenhei
n@wilo.com 
Datum: 2014.06.16 
12:40:15 +02'00'
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(DA) - Dansk ���������� !"#$
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING -./01.�123345601.1�!7

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

JKT�XY[\]^�`X�jK�Xqx^�X{K|`}{T\`~{K�X�|�YK�J��Y|�j�YK�Y}��K{K�~|}{jKT�
\j]{�Y|}]�}�`X{]�\X�[�K�

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

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

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

(FI) - Suomen kieli (HR) - Hrvatski
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

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

8�$�)"��>�84�>$��!�)84����4�4�����>(>�84����!�>C+�(��%��C���8=8�

(HU) - Magyar (IT) - Italiano
!789!:;!'!'<#=:>��?>'@A7"B@A DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

��"�48�C��;�>"�;���"(�"����;>�>!"���+��4��8;@"C�>$��!�8��;���@�*�)��)� E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate 
citate a pagina precedente.

��%��������&'�(�)�*+� (LV) - Latviešu valoda
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA !7�@AC>'#ADC@#�+!7'@%EF>GH

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

$�����)���C�%8>4��8��!����C��(��C8>4��)���48��C8�8>!�8>)��%��"�!!$���

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

)8��$)�""�4������48�����!>%���4��8���C8�"8�%�>��$�84�>448%���8"�!�����
pre�>(>�C8�

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

F GQ 013-05

WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe�8�8)�C8���(8��8(�(8)%���;;%��8�+$4��
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le�8�"�;;%��8%8>C���;;%���"8�"8�
japplikawhom:

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

Atmosferi potenzjalment esplussivi 94/9/KE Waar ontploffingsgevaar kan heersen 94/9/EG
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Räjähdysvaarallisissa tiloissa 94/9/EY Potencijalno eksplozivnim atmosferama 94/9/EZ

Eksplosionsfarlig atmosfære 94/9/EF XJ|xqT`X^�Kj`�\�KT|X^�ÿ·¶ÿ¶¸¹

�������¨������¨�������������
��ÿ·¶ÿ¶ÀÁ

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
$�C����>�'4��'�>�$�>(>�<=+�>���!�)<=+��4���8=����@��(�'4�!�@��'4�
!?>(!8�Ä4��)C>�Å�%>�!?>%'4�%'¯

����C?>('����>�>;!>Ñ'4��<�$=+$�ÿ·¶ÿ¶�¦

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

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

Atmósferas potencialmente explosivas 94/9/CE Plahvatusohtlikus keskkonnas 94/9/EÜ

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:
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Potencialiai sprogioje aplinkoje 94/9/EB ¦!��(;8>��Ë�C�4���8(��ÿ·¶ÿ¶�Ì

Robbanásveszélyes légkörben 94/9/EK Atmosfera potenzialmente esplosiva 94/9/CE
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valamint azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

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

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

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
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likumiem, kuros tie ir ietverti:



(NO) - Norsk (PL) - Polski
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING +!7'@%@FG@�B:"+�"IF>�J!

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side. ���;�;����C>!$%Ô=*48����4�48�>$��!>%�)8=+�;+��4��8;����*48�!�(��*48�
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português �,-����,./0�1
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E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.
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ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.
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ES-IZJAVA O SKLADNOSTI EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani. Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

(TR) - Türkçe
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI
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F GQ 013-05

Direktivet "eksplosjonsfarlige områder" 94/09/EF

Atmosferas potencialmente explosivas 94/9/CE
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Potencialno eksplozivnih atmosferah 94/9/ES
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WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar 
med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:
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WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :
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Explosionsfarliga omgivningar 94/9/EG

Atmosfere poten�8�"�>�!"�;8�>�ÿ·¶ÿ¶ê�
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naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih 
vsebujejo:

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg 
överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och 
nationella lagstiftningar som inför dem:
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deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:
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potenciálne výbušnej atmosfére 94/9/ES
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Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
�������	�
���� 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T+ 54 11 4361 5929 
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Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
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Austria 
WILO Pumpen  
�������	������� 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
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Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1014 Baku 
T +994 12 5962372 
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Belarus 
WILO Bel OOO 
220035 Minsk 
T +375 17 2535363 
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Belgium 
WILO SA/NV 
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T +32 2 4823333 
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Bulgaria 
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1125 Sofia  
T +359 2 9701970 
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Brazil 
WILO Brasil Ltda 
Jundiaí – São Paulo – Brasil  
.%:�;���<��#=�#>�!? 
T +55 11 2923 (WILO) 
       9456 
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Canada 
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Calgary, Alberta T2A 5L4 
T +1 403 2769456 
�	��������	��>�
���

China 
$%&'�;�	�
�&�� 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
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Croatia 
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10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
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Czech Republic 
$%&'�;�F���� 
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T +420 234 098711 
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Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 
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Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
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Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
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France 
$%&'���� 
U"#X!�*�	���Z���� 
T +33 1 30050930 
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Great Britain 
$%&'�[\]^�&�� 
Burton Upon Trent  
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
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Greece 
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14569 Anixi (Attika) 
T +302 10 6248300 
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Hungary 
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�����c��]�� 
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(Budapest) 
T +36 23 889500 
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India 
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Pune 411019 
T +91 20 27442100 
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Indonesia 
WILO Pumps Indonesia 
Jakarta Selatan 12140 
T +62 21 7247676 
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Ireland 
WILO Ireland 
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T +353 61 227566 
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Italy 
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Borromeo  (Milano) 
T +39 25538351 
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Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
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Korea 
$%&'�:��w��&��� 
z�">==!��
�����F�*��
� 
T +82 51 950 8000 
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Latvia 
$%&'�*
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1019 Riga 
T +371 6714-5229 
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Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
|��	�����=!=�=!#!� 
Lebanon 
T +961 1 888910 
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Lithuania 
$%&'�&	���D
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03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
�
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Morocco 
WILO MAROC SARL 
20600 CASABLANCA 
T + 212 (0) 5 22 66 09 
24/28 
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The Netherlands 
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T +31 88 9456 000 
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Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
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Poland 
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T +48 22 7026161 
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Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
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4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
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Romania 
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T +40 21 3170164 
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Russia 
WILO Rus ooo 
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T +7 495 7810690 
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Saudi Arabia 
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T +966 1 4624430 
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Serbia and Montenegro 
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11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
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Slovakia 
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T +421 2 33014511 
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Slovenia 
$%&'����	
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1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
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South Africa 
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T +27 11 6082780 
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Spain 
$%&'�%���	�
��� 
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(Madrid) 
T +34 91 8797100 
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Sweden 
$%&'��D��	����* 
35246 Växjö 
T +46 470 727600 
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Switzerland 
�`*�:��w����� 
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T +41 61 83680-20 
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Taiwan 
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City 24159 
T +886 2 2999 8676  
����������	�������

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
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T +90 216 2509400 
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Ukraina 
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	�
���� 
!�!##�]	�� 
T +38 044 2011870 
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United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
|�������	������.��������� 
PO Box 262720 Dubai  
T +971 4 880 91 77 
	�����	��
�

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
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Vietnam 
$%&'��	���
��;��&�� 
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� 
T +84 8 38109975 
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WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

Nord 
WILO SE 
Vertriebsbüro Hamburg 
Beim Strohhause 27 
20097 Hamburg 
T 040 5559490 
F 040 55594949 
hamburg.anfragen@wilo.com

Nord-Ost 
WILO SE 
Vertriebsbüro Berlin 
Juliusstraße 52–53 
12051 Berlin 
T 030 6289370 
F 030 62893770 
berlin.anfragen@wilo.com

Ost 
WILO SE 
Vertriebsbüro Dresden 
Frankenring 8 
01723 Kesselsdorf 
T 035204 7050  
F 035204 70570 
dresden.anfragen@wilo.com

Süd-Ost 
WILO SE 
Vertriebsbüro München 
Adams-Lehmann-Straße 44 
80797 München 
T 089 4200090 
F 089 42000944 
muenchen.anfragen@wilo.com

Süd-West 
WILO SE 
Vertriebsbüro Stuttgart 
Hertichstraße 10 
71229 Leonberg 
T 07152 94710  
F 07152 947141  
stuttgart.anfragen@wilo.com

Mitte 
WILO SE 
Vertriebsbüro Frankfurt 
An den drei Hasen 31 
61440 Oberursel/Ts. 
T 06171 70460 
F 06171 704665 
frankfurt.anfragen@wilo.com

West I 
WILO SE 
Vertriebsbüro Düsseldorf 
Westring 19 
40721 Hilden 
T 02103 90920  
F 02103 909215 
duesseldorf.anfragen@wilo.com

West II
WILO SE
Vertriebsbüro Dortmund
Nortkirchenstr. 100 
44263 Dortmund 
T 0231 4102-6560 
F 0231 4102-6565 
dortmund.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team 
Gebäudetechnik

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO SE, Werk Hof
Heimgartenstraße 1-3
95030 Hof
T 09281 974-550
F 09281 974-551

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7900
q�!�"!?��$�%�&�'�]��� 

X�h�?�z�?�#
F 0231 4102-7126
kundendienst@wilo.com

Täglich 7-18 Uhr erreichbar
24 Stunden Technische 
Notfallunterstützung

– Kundendienst-Anforderung
– Werksreparaturen
– Ersatzteilfragen
– Inbetriebnahme
– Inspektion
– Technische  

Service-Beratung
– Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich
Zentrale Wiener Neudorf:
WILO Pumpen Österreich GmbH 
Wilo Straße 1 
A-2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
F +43 507 507-15 
office@wilo.at 
www.wilo.at

Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56 
A-5020 Salzburg 
T +43 507 507-13 
F +43 662 878470 
office.salzburg@wilo.at 
www.wilo.at

Vertriebsbüro Oberösterreich:
Trattnachtalstraße 7 
A-4710 Grieskirchen 
T +43 507 507-26 
F +43 7248 65054 
office.oberoesterreich@wilo.at 
www.wilo.at

Schweiz
EMB Pumpen AG 
Gerstenweg 7 
CH-4310 Rheinfelden 
T +41 61 83680-20 
F +41 61 83680-21 
info@emb-pumpen.ch 
www.emb-pumpen.ch

Erreichbar Mo–Do 7-18 Uhr, Fr 7-17 Uhr.

– Antworten auf
 –  Produkt- und Anwendungsfragen
 –  Liefertermine und Lieferzeiten

– Informationen über Ansprechpartner vor Ort

– Versand von Informationsunterlagen
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Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland

Standorte weiterer  
Tochtergesellschaften
Die Kontaktdaten finden Sie 
unter www.wilo.com.

Stand Mai 2013




