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Bildtexter

Fig. 1a

Exempel SiBoost Smart
1HELIX VE606
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Fig. 6a
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Fig. 9b
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1 Allmän
information
Monteringsoch
skötselanvisning
Om denna skötselanvisning:
Språket i originalbruksanvisningen är tyska. Alla
andra språk i denna anvisning är översättningar av
originalet.
Monterings- och skötselanvisningen är en del av
produkten. Den ska alltid finnas tillgänglig i närheten av produkten. Att dessa anvisningar följs noggrant är en förutsättning för riktig användning och
drift av produkten.
Monterings- och skötselanvisningen motsvarar
produktens utförande och de säkerhetsstandarder
och -föreskrifter som gäller vid tidpunkten för
tryckningen.
EG-försäkran om överensstämmelse:
En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse
medföljer monterings- och skötselanvisningen.
Denna försäkran förlorar sin giltighet om tekniska
ändringar utförs på angivna konstruktioner utan
godkännande från Wilo eller om anvisningarna
avseende produktens/personalens säkerhet som
anges i monterings- och skötselanvisningen inte
följs.

2 Säkerhet
I anvisningarna finns viktig information för installation, drift och underhåll av produkten. Installatören och ansvarig fackpersonal/driftansvarig
person måste därför läsa igenom anvisningarna
före installation och idrifttagning.
Förutom de allmänna säkerhetsföreskrifterna i
säkerhetsavsnittet måste de särskilda säkerhetsinstruktionerna i de följande avsnitten märkta
med varningssymboler följas.
2.1 Märkning av anvisningar i skötselanvisningen
Symboler:
Allmän varningssymbol
Fara för elektrisk spänning
NOTERA
Varningstext:
FARA!
Situation med överhängande fara.
Kan leda till svåra skador eller livsfara om situationen inte undviks.
VARNING!
Risk för (svåra) skador. ”Varning” innebär att
svåra personskador kan inträffa om säkerhetsanvisningarna inte följs.
OBSERVERA!
Risk för skador på produkten/installationen.
”Observera” innebär att produktskador kan
inträffa om säkerhetsanvisningarna inte följs.
NOTERA:
Praktiska anvisningar om hantering av produkten.
Gör användaren uppmärksam på eventuella svårigheter.

6

•
•
•
•

Anvisningar direkt på produkten som
rotationsriktningspil,
märkning för anslutningar,
typskylt och
varningsdekaler
måste följas och bevaras i fullt läsbart skick.

2.2 Personalkompetens
Personal som sköter installation, manövrering och
underhåll ska vara kvalificerade att utföra detta
arbete. Den driftansvarige måste säkerställa personalens ansvarsområden, behörighet och övervakning. Personal som inte har de erforderliga
kunskaperna måste utbildas. Detta kan vid behov
göras genom produkttillverkaren på uppdrag av
driftansvarige.
2.3 Risker med att inte följa
säkerhetsföreskrifterna
Om säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det leda
till skador på person, miljön eller produkten/
installationen. Vid försummelse av säkerhetsanvisningarna ogiltigförklaras alla skadeståndsanspråk.
Framför allt gäller att försummad skötsel kan leda
till exempelvis följande problem:
• personskador på grund av elektriska, mekaniska
eller bakteriologiska orsaker
• miljöskador på grund av läckage av farliga ämnen,
• maskinskador,
• fel i viktiga produkt- eller installationsfunktioner,
• fel i föreskrivna underhålls- och reparationsmetoder
2.4 Arbeta säkerhetsmedvetet
Säkerhetsföreskrifterna i denna monterings- och
skötselanvisning, gällande nationella föreskrifter
om förebyggande av olyckor samt den driftansvariges eventuella interna arbets-, drifts- och säkerhetsföreskrifter måste beaktas.
2.5 Säkerhetsföreskrifter för driftansvarig
Utrustningen får inte användas av personer
(inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk
eller mental förmåga. Detta gäller även personer
som saknar erfarenhet av denna utrustning eller
inte vet hur den fungerar. I sådana fall ska handhavandet ske under överinseende av en person som
ansvarar för säkerheten och som kan ge instruktioner om hur utrustningen fungerar.
Se till att inga barn leker med utrustningen.
• Om varma eller kalla komponenter på produkten/
anläggningen leder till risker måste dessa på plats
skyddas mot beröring.
• Beröringsskydd för rörliga komponenter (t.ex.
koppling) får inte tas bort medan produkten är
i drift.
• Läckage (t.ex. axeltätning) av farliga media (t.ex.
explosiva, giftiga, varma) måste avledas så att inga
faror uppstår för personer eller miljön. Nationella
lagar måste följas.
• Lättantändliga material får inte förvaras i närheten
av produkten.
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• Risker till följd av elektricitet måste uteslutas.
Elektriska anslutningar måste utföras av behörig
elektriker med iakttagande av gällande lokala och
nationella bestämmelser.
2.6 Säkerhetsinformation för monterings- och
underhållsarbeten
Driftansvarig person ska se till att monteringsoch underhållsarbeten utförs av auktoriserad och
kvalificerad personal som noggrant har studerat
monterings- och skötselanvisningen.
Arbeten på produkten/installationen får endast
utföras under driftstopp. De tillvägagångssätt för
urdrifttagning av produkten/anläggningen som
beskrivs i monterings- och skötselanvisningen
måste följas.
Omedelbart när arbetena har avslutats måste alla
säkerhets- och skyddsanordningar monteras eller
tas i funktion igen.
2.7 Egenmäktig förändring av produkt och
reservdelstillverkning
Egenmäktig förändring av produkt och reservdelstillverkning leder till att produktens/personalens säkerhet utsätts för risk och tillverkarens
säkerhetsförsäkringar upphör att gälla.
Ändringar i produkten får endast utföras med tillverkarens medgivande. För säkerhetens skull ska
endast originaldelar och tillbehör som är godkända
av tillverkaren användas. Om andra delar används
tar tillverkaren inte något ansvar för följderna.
2.8 Otillåtna driftsätt/användningssätt
Produktens driftsäkerhet kan endast garanteras
om den används enligt avsnitt 4 i monterings- och
skötselanvisningen. De gränsvärden som anges i
katalogen eller databladet får aldrig vare sig övereller underskridas.

3 Transport och tillfällig lagring
Boosteranläggningen levereras på en eller flera
pallar (se exempel fig. 8a och 8b), på transportklossar eller i en transportlåda och skyddas med
folie mot fukt och damm. Observera anvisningarna
för transport och lagring som finns på förpackningen.
OBSERVERA! Risk för maskinskador!
Transporten ska genomföras med godkända
lyftredskap (fig. 8a och 8b). Se till att pumparna
står stabilt, eftersom deras konstruktion gör att
tyngdpunkten förskjuts mot övre delen (tungt
pumphuvud!). Fäst bärremmar eller linor i transportöglorna (se fig. 8a och 8b – pos. 35) eller
lägg dem runt grundstativet. Rörledningar lämpar sig inte för att lyfta last och får heller inte
användas som anslag för transporten.
OBSERVERA! Risk för skador!
Rörledningar och armaturer kan bli otäta om de
belastas under transporten!
Anläggningens transportmått, vikter och nödvändiga inkörningsöppningar resp. friyta för transport
beskrivs i den bifogade uppställningsplanen eller
övrig dokumentation.

OBSERVERA! Risk för försämring eller skada!
Skydda anläggningen mot fukt, frost och värmepåverkan såväl som mot mekaniska skador
genom lämpliga åtgärder!
Kontrollera vid leverans och uppackning av boosteranläggningen och medföljande tillbehör först
att förpackningen inte är skadad.
Om skador konstateras som kan vara orsakade av
ett fall eller liknande:
• undersök om boosteranläggningen eller tillbehören eventuellt är skadade
• underrätta transportföretaget (speditionen) eller
vår kundtjänst, även om inga uppenbara skador
kan konstateras på anläggningen eller tillbehören.
Lagra eller installera anläggningen enligt
beskrivna uppställningsvillkor (se avsnittet
Uppställning/installation). när förpackningen
har tagits bort.

4 Användning

•
•
•
•
•

Wilo-boosteranläggningar ur serierna WILO
SiBoost-Smart -1…och COR-1MVIE… är utformade för vattenförsörjningssystem som inte
behöver någon reservpump. De används i industriella och privata sektorer för tryckstegring och
tryckhållning, som t.ex. för:
privata vattenförsörjnings- och kylsystem
industriella vattenförsörjnings- och kylsystem
försörjningsanläggningar för eldsläckningsvatten
för självhjälp utan föreskrifter om standarder
bevattnings- och sprinkleranläggningar
Vid planering och installation ska följande standarder och direktiv följas:
• DIN 1988 (för Tyskland)
• DIN 2000 (för Tyskland)
• EU-direktiv 98/83/EG
• tappvarmvattenförordningen – Trinkw2001
(för Tyskland)
• DVGW-direktiv (för Tyskland)
Se till att mediet som ska pumpas inte skadar
materialen i pumpen vare sig kemiskt eller mekaniskt och att det inte innehåller slipmedel eller
långa fibrer.
Matningen till de automatiskt reglerade boosteranläggningarna från det allmänna tappvarmvattennätet sker antingen direkt (direkt anslutning)
eller indirekt (indirekt anslutning) via en förbehållare. Dessa förbehållare är slutna och trycklösa,
d.v.s. de står under endast atmosfäriskt tryck.
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5 Produktdata
5.1 Typnyckel
Exempel:

SiBoost Smart 1HELIX VE606

Wilo
SiBoost
Smart
1
HELIX

06

Märke
Produktfamilj boosteranläggningar
Seriebeteckning
Antal pumpar
Seriebeteckning pump (se bifogad
pumpdokumentation)
Pumpens konstruktion, vertikalt
standardutförande
Pumpens nominella flöde Q
[m3/h]
Pumparnas stegtal

Exempel:

COR-1MVIE406-2G-GE

CO
R
1
MVIE

COmpact-boosteranläggning
Reglering med frekvensomvandlare
Med en pump
Pumpens seriebeteckning (se även
bifogad pumpdokumentation)
Pumpens nominella flöde Q
[m3/h]
Pumpens stegtal
Information om generation
GrundEnhet, d.v.s. utan extra reglersystem
Reglering med pumpens inbyggda
frekvensomvandlare

-VE
6

4
06
-2G
GE

COR-1MHIE406-2G-GE

CO
R
1
MHIE

COmpact-boosteranläggning
Reglering med frekvensomvandlare
Med en pump
Pumpens seriebeteckning (se även
bifogad pumpdokumentation)
Pumpens nominella flöde Q
[m3/h]
Pumpens stegtal
Information om generation
GrundEnhet, d.v.s. utan extra reglersystem
Reglering med pumpens inbyggda
frekvensomvandlare

4
06
-2G
GE

Exempel:

COR-1MVIE204EM2-GE

CO
R
1
MVIE

COmpact-boosteranläggning
Reglering med frekvensomvandlare
Med en pump
Pumpens seriebeteckning (se även
bifogad pumpdokumentation)
Pumpens nominella flöde Q
[m3/h]
Pumpens stegtal
Växelströmsutförande med förinställt driftsätt läge 2 – tryckregleringsdrift
GrundEnhet, d.v.s. utan extra reglersystem
Reglering med pumpens inbyggda
frekvensomvandlare

2
04
EM2

GE

Exempel:

COR-1MVISE806-2G-GE

Extra beteckningar för fabriksinställda extra tillval

CO
R
1
MVISE

COmpact-boosteranläggning
Reglering med frekvensomvandlare
Med en pump
Pumpens seriebeteckning (se även
bifogad pumpdokumentation)
Pumpens nominella flöde Q
[m3/h]
Pumpens stegtal
Information om generation
GrundEnhet, d.v.s. utan extra reglersystem
Reglering med pumpens inbyggda
frekvensomvandlare

WMS

8
06
-2G
GE

Exempel:

COR-1HELIX VE5203/3/VR

CO
R
1
HELIX-VE

COmpact-boosteranläggning
Reglering med frekvensomvandlare
Med en pump
Pumpens seriebeteckning (se även
bifogad pumpdokumentation)
Pumpens nominella flöde Q
[m3/h]
Pumpens stegtal
Antal reducerade steg
Reglersystem, här Vario Regler

52
03
/3
VR
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Exempel:

HS

Inklusive byggsats WMS (torrkörningsskydd för drift med
inloppstryck)
Inklusive huvudströmbrytare för tilloch frånslagning av anläggningen
(nätfrånskiljare)
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5.2

Tekniska data

Max. flöde
Max. uppfordringshöjd
Varvtal
Nätspänning

Märkström
Frekvens
Elektrisk anslutning
Isolationsklass
Kapslingsklass
Tillförd effekt P1
Tillförd effekt P2
Ljudtrycksnivå
dB(A)
Nominella anslutningar
Anslutning
Sug-/tryckledning

se katalog/datablad
se katalog/datablad
900 – 3600 r/min (variabelt varvtal)
3~ 400 V ±10 % V (L1, L2, L3, PE)
(för EM2: 1~230 V ±10 % V (L, N, PE))
(för M: 1~230 V ±10 % V (L, N, PE))
se typskylten för pumpen/motorn
se typskylten för pumpen/motorn
50 Hz (60 Hz)
(se pumpens monterings- och skötselanvisning eller i förekommande fall reglersystemets
monterings- och skötselanvisning samt kopplingsschema)
F
IP 54
Se typskylten för pumpen/motorn
Se typskylten för pumpen/motorn
Motoreffekt (kW)
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
61
63
67
71
72
74
78
81
Rp 1/ R 11/4 (..1MHIE 2)
Rp 11/4/ R 11/4 (..1MHIE 4)
(..1MVIE 2)
(..1MVIE 4)
(..1HELIX VE 4)
(..1HELIX VE 6)
Rp 11/2/ R 11/2 (..1MHIE 8)
(..1MVIE 8)
(..1HELIX VE 10)
Rp 2/ R 11/2(..1MHIE 16)
(..1MVIE 16..-6)
(..1HELIX VE 16)
DN 50/ R 2 (..1MVIE 16)
Rp 2/ R 2 (..1HELIX VE 22)
DN 65/ R 2½ (..1MVIE 32)
Rp 2½/ R 2½ (..1HELIX VE 36)
DN 80/ DN 80 (..1MVIE 52)
Rp 3/ DN 80 (..1HELIX VE 52)
DN 100/ DN 100 (..1MVIE 70)
(..1MVIE 95)

Tillåten omgivningstemperatur
Tillåtna medier
Tillåten temperatur för medium
Max. tillåtet driftstryck
Max. tillåtet tilloppstryck
Ytterligare data...
Membran-tryckkärl

(med förbehåll för ändringar/se även bifogade uppställningsplan)
5 °C till 40 °C
Rent vatten utan sediment
3 °C till 50 °C
16 bar på trycksidan (se typskylten)
indirekt anslutning (dock högst 6 bar)
8 liter
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5.3 Leveransomfattning
• boosteranläggning
• i förekommande fall kartong med tillbehör/
bipack/tillbyggnadsdelar (fig. 8a och 8b pos. 42)
• monterings- och skötselanvisning för boosteranläggningen
• monterings- och skötselanvisning för pumparna
• mottagningskontrollbevis, fabrik (enligt
EN 10204 3.1.B)
• i förekommande fall monterings- och skötselanvisning för reglersystemet
• i förekommande fall uppställningsplan
• i förekommande fall elkopplingsschema
• i förekommande fall monterings- och skötselanvisning för frekvensomvandlaren
• i förekommande fall tilläggsblad fabriksinställning
för frekvensomvandlaren
• i förekommande fall monterings- och skötselanvisning för signalgivaren
• i förekommande fall reservdelslista
5.4 Tillbehör
Tillbehör måste vid behov beställas separat.
Tillbehörsdelar ur Wilo-sortimentet är t.ex.:
• öppen förbehållare (exempel fig. 10a)
• större membrantryckkärl (för- eller sluttryckssidan)
• säkerhetsventil
• Torrkörningsskydd:
• torrkörningsskydd(WMS) (fig. 5a och 5b) vid tilloppsdrift (minst 1,0 bar) (beroende på order kan
det levereras färdigmonterat på boosteranläggningen)
• flottörbrytare
• torrkörningselektroder med nivårelä
• elektroder för behållare som finns på platsen
(specialtillbehör på förfrågan)
• Huvudbrytare (fig. 1a till 1f; fig. 8 – 16;)
• flexibla anslutningsledningar (fig. 7 – 31)
• kompensatorer (fig. 7 – 30)
• gängade flänsar
• ljuddämpande hölje (specialtillbehör mot förfrågan)

6 Beskrivning av produkt och tillbehör
6.1 Allmän beskrivning
Anläggningen med normalsugande, vertikalt
(MVIE, MVISE eller Helix VE) eller horisontellt
(MHIE) uppställd, flerstegs tryckstegringspump
rördrages fullständigt som kompaktanläggning
och levereras anslutningsfärdig. Endast anslutningarna för tillopps- och tryckledning samt den
elektriska nätanslutningen måste göras. Anläggningar ur serierna COR-1 och SiBoost Smart-1..
(exempel fig. 1a till 1f) är monterade på ett förzinkat av stål (3) med vibrationsdämpare (34).
Eventuellt separat beställt och medlevererat tillbehör måste monteras.
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Anläggningarna kan anslutas direkt (schema
fig. 6a) eller indirekt (schema fig. 7b) till vattennätet. Vid leverans med en självsugande pump
(specialutförande) får den bara anslutas indirekt
(systemseparering med trycklös förbehållare) till
det allmänna vattennätet. Anvisningar om den
använda pumptypen finns i pumpens bifogade
monterings- och skötselanvisningen.
Observera gällande lagar och bestämmelser för
användning till dricksvattenförsörjning och/eller
brandskyddsförsörjning. Anläggningen ska
drivas och skötas enligt gällande bestämmelser
(i Tyskland enligt DIN 1988 (DVGW)) så att driftsäkerheten för vattenförsörjningen hela tiden
kan garanteras och att varken den allmänna vattenförsörjningen eller andra förbrukningsanläggningar störs. Angående anslutning och
anslutningssätt till allmänna vattennät ska motsvarande gällande standarder eller direktiv
(se under avsnitt 1.1 ”Användning”) iakttas, som
eventuellt har kompletterats genom bestämmelser från vattenförsörjningsföretagen eller den
ansvariga brandskyddsmyndigheten. Dessutom
måste lokala förhållanden observeras (t.ex. ett för
högt eller kraftigt varierande förtryck, som ev.
kräver att tryckreducerare monteras).
6.2 Anläggningens delar
Anläggningen består av flera huvuddelar som
beskrivs nedan. Bland beståndsdelarna/komponenterna ingår en separat monterings- och skötselanvisning i leveransomfattningen. (Se även
bifogad uppställningsplan.)
Mekaniska och hydrauliska anläggningskomponenter (fig. 1a till 1f):
Anläggningen är monterad på ett grundstativ (3)
med vibrationsdämpare (34). Den består av en
tryckstegringspump (1) med trefasmotor med
inbyggd frekvensomvandlare (15) samt en
avstängningsarmatur (7) och en backventil (8) på
trycksidan. Den har dessutom en avstängningsbar
byggsats med tryckmätare (12) och manometer
(11) samt ett 8 liters membrantryckkärl (9) med en
avstängningsbar flödesarmatur (10) (för flöde
enligt DIN 4807 del 5). På pumpens tömningsanslutning eller tilloppsledningen kan som tillval en
byggsats för torrkörningsskydd (WMS) (14) monteras som tillval i efterhand (se även fig. 5a och
5b).
För anläggningar ur serierna COR-1…GE-HS resp.
SiBoost Smart1..-HS har som tillval en huvudomkopplare (16) förmonterats på fabrik och ledningsdragits till pumpens motor. Den elektriska
anslutningen måste i detta fall göras via denna
omkopplare (se avsnittet ”Elektrisk anslutning”)
Hos anläggningar ur serien COR-1…VR ingår i
leveransomfattningen ett reglersystem (2) som är
monterat på grundstativet med konsol och ledningsdraget till anläggningens elkomponenter.
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Den här monterings- och skötselanvisningen är en
allmän beskrivning av anläggningen utan att i
detalj beskriva hanteringen av tillvalsreglersystemet (se avsnitt 7.3 och den medföljande dokumentationen till reglersystemet).
Tryckstegringspump (1) med trefasmotor (17)
och frekvensomvandlare (15):
Beroende på användning och effektparametrar
som erfordras, monteras olika typer av flerstegstryckstegringspumpar i anläggningen. I den bifogade monterings- och skötselanvisningen finns
information om pumparna samt om inställning
och manövrering av frekvensomvandlaren.

•
•
•
•
•
•

Byggsats tryckmätare/membrantryckkärl
(fig. 2):
Bestående av:
Membrantryckkärl (9) med flödesarmatur (10)
Manometer (11)
Tryckmätare (12a)
Elektrisk anslutning, tryckmätare (12b)
Tömning/avluftning (18)
Avstängningsventil (19)

Reglersystem VR (2):
För styrning och reglering av vissa anläggningstyper används reglersystemet av typ VR CVV. I den
bifogade monterings- och skötselanvisningen
finns information om detta reglersystem.
• För anläggningar ur serien COR-1...GE eller
SiBoost Smart-1… finns inget reglersystem.
Regleringen sker med pumpens inbyggda
frekvensomvandlare (15). Information om
manövrering och handhavande finns i pumpens
monterings- och skötselanvisning.
6.3 Anläggningens funktion
Som standard är anläggningar ur serierna WiloComfort-Vario och Wilo-SiBoost-Smart-1 utrustade med en normalsugande flerstegs horisontell
eller vertikal tryckstegringspump med trefasmotor (17) och inbyggd frekvensomvandlare (15).
Pumpen försörjs med vatten via tilloppsanslutningen (4).
Vid sugning ur djupliggande behållare, ska en
separat, vakuum- och trycktålig sugledning med
bottenventil installeras, som bör löpa ständigt stigande från behållaren till pumpanslutningen.
Pumpen ökar trycket och transporterar vattnet
genom tryckledningen (5) till förbrukaren. Dessutom sker till- och frånkoppling resp. reglering via
tryckstyrning. För tryckövervakningen finns en
tryckmätare (12) (se även fig. 2). Tryckmätaren
mäter fortlöpande tryckets ärvärde, som förvandlas till en analog strömsignal och överförs till pumpens frekvensomvandlare (15) eller det befintliga
reglersystemet (2). Allt efter behov och reglersätt
till- eller frånkopplas pumpen via frekvensomvandlaren eller reglersystemet, eller också förändras pumpens varvtal tills de inställda regleringsparametrarna har uppnåtts. En mer exakt
beskrivning av reglersättet, regleringsförloppet

och möjliga inställningar finns i pumpens resp.
reglersystemets monterings- och skötselanvisning.
Det monterade membrantryckkärlet (9) (total
volym ca 8 liter) har en viss buffertverkan på
tryckmätaren och förhindrar att regleringen vibrerar vid till- och frånkoppling av pumpen. Den tillåter också ett litet vattenutflöde (t.ex. vid små
läckage) från behållaren utan att pumpen tillkopplas. På så sätt minskas brytfrekvensen och
anläggningens driftstatus stabiliseras.
OBSERVERA! Risk för skador!
För att skydda den mekaniska tätningen och
glidlagren får pumpen inte torrköras. Torrkörning kan leda till att pumpen blir otät!
Ett torrkörningsskydd (WMS) (14) (se fig. 5a och
5b), som övervakar det aktuella förtrycket och
bearbetar dess kopplingssignal från frekvensomvandlaren eller reglersystemet, erbjuds som tillbehör för direkt anslutning till det allmänna vattennätet. Byggsatsen torrkörningsskydd monteras på
pumpens tömningsöppning (här behövs även
anslutningssats WMS (fig. 5a, 14b) ur tillbehörssortimentet) eller på tilloppsledningen.
Med indirekt anslutning (systemseparering genom
trycklös förbehållare) ska en nivåberoende signalgivare som sätts in i förbehållaren användas som
torrkörningsskydd. Då en Wilo-förbehållare
används ingår en flottörbrytare (fig. 9a och 9b)
i leveransomfattningen. För behållare som finns
på platsen erbjuder Wilo-sortimentet olika signalgivare för montering i efterhand (t.ex. flottörbrytare WA65 eller torrkörningselektroder med
nivårelä).
VARNING! Hälsovådligt!
Vid tappvatteninstallation ska material användas som inte påverkar vattenkvaliteten!
Som tillval erbjuds en extra huvudomkopplare
som kan installeras i efterhand för anläggningar
ur serierna COR-1…GE och SiBoost Smart-1..
(se fig. 1a–1f och fig. 8 pos. 16). Denna huvudomkopplare är till för frånskiljning från spänningsnätet vid underhåll och reparation av anläggningen.
6.4 Bulleregenskaper
Anläggningen levereras, beroende på effektbehov, med olika pumpar, vilkas ljud- och vibrationsegenskaper kan vara mycket olika. Mer
information om detta finns i avsnitt 5.2 i pumpens
monterings- och skötselanvisning samt i katalogen.
VARNING! Hälsovådligt!
Vid ljudtrycksnivåer över 80 dB(A) ska driftspersonal och personer som vistas i närheten
medan driften pågår ovillkorligen använda hörselskydd!
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7 Uppställning/installation
7.1 Uppställningsplats
• Boosteranläggningen ska installeras i den tekniska
centralen eller i ett torrt, välventilerat och frostsäkert, separat och låsbart utrymme (t.ex. krav enligt
standarden DIN 1988).
• I uppställningsrummet ska det finnas tillräcklig
golvdränering (avloppsanslutning eller dyl.).
• Inga farliga gaser får finnas eller tränga in i rummet.
• Se till att det finns tillräckligt utrymme för underhållsarbeten. Huvudmåtten kan inhämtas ur bifogade installationsplan. Anläggningen bör vara
åtkomlig från minst två sidor.
• Uppställningsytan måste vara vågrät och plan.
En liten höjdutjämning för stabilisering är möjlig
genom vibrationsdämparen i grundstativet. Lossa
för detta kontramuttern om så erfordras och vrid
ur motsvarande vibrationsdämpare något. Dra
därefter åt kontramuttern igen.
• Anläggningen är byggd för en max. omgivningstemperatur på +0 °C till 40 °C med en relativ luftfuktighet på 50 %.
• Uppställning och drift i närheten av bostads- eller
sovrum är olämplig.
• För att undvika att stomljud överförs och för en
spänningsfri förbindelse med rörledningen före
och efter, ska kompensatorer (fig. 7 – 30) med
längdbegränsare eller flexibla anslutningsledningar (fig. 7 – 31) användas!
7.2 Installation
7.2.1 Fundament/underlag
Boosteranläggningens konstruktion gör en uppställning på plant betonggolv möjlig. Genom att
grundstativet ställs på höjdinställbara vibrationsdämpare ges en stomljudsisolering gentemot
konstruktionen.
NOTERA!
Eventuellt är vibrationsdämparna av transporttekniska skäl inte monterade vid leveranstillfället.
Kontrollera att alla vibrationsdämpare är monterade och fästa med den gängade muttern innan
anläggningen ställs upp. (se även fig. 7; 8a
och 8b – 34)
Observera att när anläggningen också monteras
på golvet på platsen (som i exemplet fig. 8 – 32)
att lämpliga åtgärder ska vidtas för att undvika
överföring av stomljud.
7.2.2 Hydraulisk anslutning och rörledningar
Från fabrik är alla hydrauliska anslutningsöppningar förslutna med skyddslock eller packningar.
Dessa ska avlägsnas före installationen.
OBSERVERA! Risk för försämring eller skada!
Skyddslock och packningar som inte avlägsnats
kan orsaka tilltäppning och skada pumpen!
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Vid anslutning till den allmänna tappvattenförsörjningen måste de lokala ansvariga vattenförsörjningsbolagens krav beaktas.
Anläggningen får anslutas först när alla svets- och
lödarbeten gjorts och erforderlig genomspolning
och i förekommande fall desinfektion av rörsystemet och den levererade anläggningen har genomförts (se punkt 7.2.3).
Det är viktigt att rörledningarna på platsen installeras spänningsfritt. För detta kan kompensatorer
med längdbegränsning eller flexibla anslutningsledningar rekommenderas för att undvika spänning i rörledningarna och för att minimera överföringen av anläggningens vibrationer till
byggnadsinstallationen. För att undvika att stomljud överförs till byggnaden ska rörledningarnas
fixeringar inte fästas vid anläggningens rör
(exempel, se fig. 7).
Sugledningens flödesmotstånd ska hållas så litet
som möjligt (dvs. kort ledning, lite böj, tillräckligt
stor spärrarmatur), annars kan torrkörningsskyddet aktiveras vid stort flöde genom hög tryckförlust. (Beakta pumpens tryckhållningshöjd, undvik
tryckförlust och kavitation.)
7.2.3 Hygien (TrinkwV 2001)
Boosteranläggningen motsvarar teknikens gällande regler, speciellt DIN 1988, och är testad i
fabrik avseende felfri funktion. Vid användning för
tappvatten ska hela systemet tappvattenförsörjning överlämnas till den driftansvarige i hygieniskt
felfritt skick.
Iaktta även motsvarande riktlinjer i DIN 1988, del 2
avsnitt 11.2, och kommentarerna till DIN. Detta
inbegriper enligt TwVO (tyska tappvarmvattenförordningen) § 5 stycke 4 mikrobiologiska krav,
alltid genomspolning och i vissa fall också desinficering. De gränsvärden som ska hållas kan inhämtas i TwVO § 5.
VARNING! Förorenat tappvatten är hälsovådligt!
En genomspolning av ledningar och anläggning
minskar risken för kvalitetsförsämring av tappvarmvattnet! Om anläggningen har stått stilla
en längre tid måste vattnet bytas ut!
Installera anläggningen så snabbt som möjligt
efter leveransen.
Spola igenom den.
För en enkel spolning av anläggningen rekommenderar vi att ett T-rör monteras på anläggningens förbrukarsida (om ett membrantryckkärl finns
på sluttrycksidan, direkt bakom detta) före nästa
avspärrningsanordning. Dess förgrening, försedd
med avspärrningsanordning, är till för tömning i
avloppssystemet under spolningen och måste
vara dimensionerad för pumpens maximala flöde
(se schemat i fig. 6a och 6b). Om inget fritt utlopp
är möjligt ska, t.ex. när en slang ansluts, utförandena i DIN 1988 T5 iakttas.
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7.2.4 Torrkörningsskydd (tillbehör)
Montera torrkörningsskydd:
• Vid direkt anslutning till det allmänna vattennätet: Skruva in torrkörningsskyddet (WMS) i en
därtill avsedd anslutningsstuts i sugledningen
(vid montering i efterhand) eller på pumpens
tömningsstuts och täta (fig. 5a). Använd anslutningssatsen WMS för CO-1... Upprätta den elektriska anslutningen enligt pumpens
monterings- och skötselanvisning resp. reglersystemets monterings- och skötselanvisning
samt kopplingsschema.
• Vid indirekt anslutning med en förbehållare från
Wilo finns också en flottörbrytare för nivåövervakning som torrkörningsskydd. Anslut då bara
den elektriska förbindelsen i reglersystemet
enligt reglersystemets monterings- och skötselanvisning samt kopplingsschema. Se även förbehållarens monterings- och skötselanvisning.
• Vid indirekt anslutning, d.v.s. för drift med
behållare på platsen: Montera flottörbrytaren
i behållaren så att kopplingssignalen ”torrkörning” utlöses vid ca 100 mm över uttagsanslutningen när vattennivån sjunker. Upprätta den
elektriska anslutningen enligt pumpens monterings- och skötselanvisning resp. reglersystemets monterings- och skötselanvisning samt
kopplingsschema.
• Alternativ: Användande av en nivåreglering och
installation av 3 doppelektroder i framledningsbehållaren. Anordningen ska arrangeras enligt
följande:
Den första elektroden ska placeras som godselektrod en liten bit över behållarens botten
(måste alltid vara nedsänkt), för den nedre
kopplingsnivån (torrkörning).
• Den andra elektroden ska sättas ca 100 mm över
uttagsanslutningen. För den övre kopplingsnivån (ingen torrkörning) ska
• den tredje elektroden placeras minst 150 mm
över den nedre elektroden.
• Upprätta den elektriska anslutningen mellan
nivåreglersystemet och pumpens frekvensomvandlare resp. reglersystem enligt nivåreglersystemets och pumpens resp. reglersystemets
monterings- och skötselanvisning samt kopplingsschema.

7.2.5 Huvudomkopplare (tillbehör)
En manuellt manövrerad tillvalshuvudomkopplare
(16) som ingår i leveransomfattningen (för
anläggningar ur serien COR-1…GE-HS eller
SiBoost Smart-1…HS) är till för frånskiljning och
anslutning av strömtillförseln vid underhållsarbeten på pumpen eller andra komponenter, som kräver en kortvarig urdrifttagning.

7.2.6 Membrantryckkärl (tillbehör)
Membrantryckkärlet (8 Liter), som ingår i leveransen av boosteranläggningen, kan av transporttekniska och hygieniska skäl levereras omonterad
som bipack i kartongen (fig. 10a och 10b – 42).
Montera membrantryckkärlet (9) på flödesarmaturen (10) före idrifttagningen (se fig. 2 och 3).
NOTERA
Se till att flödesarmaturen inte förvrids. Armaturen
är korrekt monterad när tömningsventilen (se
även fig. 3, B) eller de påtryckta flödespilarna löper
parallellt med samlingsledningen.
Om ett ytterligare större membrantryckkärl måste
installeras ska den tillhörande monterings- och
skötselanvisningen iakttas. Vid tappvatteninstallation måste ett genomströmmat membrankärl
enligt DIN 4807 användas. Det måste finnas tillräckligt med plats för underhållsarbeten på eller
byte av membrankärl.
NOTERA
Det krävs regelbundna kontroller av membrantryckkärlet enligt direktiv 97/23/EG! (i Tyskland
ska även tas hänsyn till driftsäkerhetsförordningen §§ 15(5) och 17 samt tillägg 5)
Före och efter behållaren måste en avstängningsarmatur sättas in för kontroller, besiktnings- och
underhållsarbeten i rörledningen. För att undvika
driftstopp i anläggningen kan anslutningar för
bypass installeras före och efter membrantryckkärlet. En sådan bypass (exempel, se schemat
i fig. 6a och 6b pos. 29) ska tas bort igen när arbetet är avslutat, så att inte stående vatten samlas
i den. Särskilda underhålls- och kontrollanvisningar finns att läsa i monterings- och skötselanvisningen för respektive membrantryckkärl.
Vid dimensioneringen av membrantryckkärlet
måste hänsyn tas till förhållandena i den aktuella
anläggningen samt pumpningsdata. Se till att
membrantryckkärlet har en tillräcklig genomströmning. Boosteranläggningens maximala flöde
får inte överstiga membrantryckkärlsanslutningens maximalt tillåtna flöde (se tabell 1 och uppgifterna på typskylten samt monterings- och
skötselanvisningen till behållaren).

Största tillåtna flöde för membrantryckkärlets anslutning
Nominell anslutning
Anslutning
Max. flöde
(m3/h)

DN 20
(Rp 3/4")
2,5

DN 25
(Rp 1")
4,2

DN 32
(Rp 11/4")
7,2

DN 50
Fläns
15

DN 65
Fläns
27

DN 80
Fläns
36

DN 100
Fläns
56

Tabell 1
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7.2.7 Säkerhetsventil (tillbehör)
På sluttrycksidan ska en kontrollerad säkerhetsventil installeras om summan av boosteranläggningens högsta möjliga förtryck och högsta
möjliga matartryck kan överskrida det tillåtna
driftövertrycket för en installerad anläggningskomponent. Säkerhetsventilen måste dimensioneras så att det flöde som uppträder från
boosteranläggningen släpps ut då det uppnår 1,1
ggr värdet för tillåtet driftövertryck (data för
dimensioneringen finns i anläggningens datablad/
kurvor). Vattenflödet som rinner av måste ledas
bort på ett säkert sätt. Observera tillhörande
monterings- och skötselanvisning och gällande
bestämmelser för installation av säkerhetsventilen.
7.2.8 Trycklös förbehållare (tillbehör)
För indirekt anslutning av boosteranläggningen till
det allmänna tappvarmvattennätet ska anläggningen installeras tillsammans med en trycklös
förbehållare enligt DIN 1988 (exempel, fig. 10a).
För uppställningen av förbehållaren gäller samma
regler som för boosteranläggningen (se 7.1).
Behållarens botten måste ligga helt och hållet på
fast underlag. Vid dimensionering av underlagets
bärkraft måste hänsyn tas till max. påfyllningsmängd för respektive behållare. Se vid uppställningen till att det finns tillräcklig plats för
besiktningsarbeten (minst 600 mm ovanför
behållaren och 1000 mm på anslutningssidorna).
Det är inte tillåtet att en full behållare lutar, eftersom ojämn belastning kan leda till förstörelse.
Den trycklösa (d.v.s. som står under atmosfäriskt
tryck), slutna polyetenbehållare som levereras
som tillbehör ska installeras i enlighet med den
transport- och monteringsanvisning som medföljer behållaren. Allmänna anvisningar: Behållaren
ska före idrifttagningen anslutas mekaniskt spänningsfri. Detta innebär att anslutningen bör utföras med flexibla komponenter, såsom
kompensatorer eller slangar. Behållarens överrinning ska anslutas enligt gällande föreskrifter
(i Tyskland DIN 1988/T3 eller 1988-300 (förslag)).
Genom lämpliga åtgärder ska det undvikas att
värme överförs genom anslutningsledningarna.
Polyetenbehållare ur Wilo-sortimentet är endast
avsedda för upptagning av rent vatten. Vattnets
maxtemperatur får inte överskrida 50 °C!
Observera! Risk för maskinskador!
Behållarna är statiskt dimensionerade för
märkvolymen. Förändringar i efterhand kan leda
till att statiken påverkas negativt och på så sätt
leda till att behållaren deformeras på otillåtet
sätt eller t.o.m. förstörs!
Innan anläggningen tas i drift ska även elanslutningen (torrkörningsskydd) med anläggningens
reglersystem upprättas (anvisningar finns i pumpens eller reglersystemets monterings- och skötselanvisning).
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NOTERA!
Behållaren ska före påfyllningen rengöras och
sköljas!
Observera! Hälsorisk och risk för skador!
Man kan inte gå på plastbehållaren! Det kan leda
till olycksfall och skador om man går på kåpan
eller om den belastas!
7.2.9 Kompensatorer (tillbehör)
För en spänningsfri montering av anläggningen
måste rörledningen fastgöras med kompensatorer
(exempel, fig. 7 30). Kompensatorerna måste vara
utrustade med en stomljudsisolerande längdbegränsning för att fånga upp uppkommande reaktionskrafter. Kompensatorerna ska monteras i
rörledningen utan spänning. Felaktig vinkel/uppriktning eller rörförskjutning får inte jämnas ut
med hjälp av kompensatorerna. Vid monteringen
ska skruvarna dras åt jämnt och korsvis. Skruvändarna får inte sticka ut över flänsen. Om svetsarbeten utförs i närheten måste kompensatorerna
täckas över för att skyddas (gnistor, strålningsvärme). Kompensatorernas gummidelar får inte
målas över med färg och måste skyddas mot olja.
I anläggningen måste kompensatorerna alltid vara
tillgängliga för en kontroll och får därför inte
omfattas av rörisoleringen.
NOTERA!
Kompensatorerna utsätts för slitage. Regelbundna kontroller är nödvändiga, av sprickor eller
blåsbildning, friliggande väv eller andra brister
(se rekommendationerna DIN 1988).
7.2.10 Flexibla anslutningsledningar (tillbehör)
För rörledningar med gängade anslutningar kan,
för en spänningsfri installation av boosteranläggningen och vid en lätt rörförskjutning, flexibla
anslutningsledningar användas (exempel,
fig. 7 – 31). De flexibla anslutningsledningarna ur
Wilo-sortimentet består av en högkvalitativ slang
av rostfritt stål med en hylsa av rostfritt stål. För
installation i boosteranläggningen är ena änden
försedd med ett skruvförband av rostfritt stål med
plantätning och invändig gänga. Vid andra änden
finns en utvändig rörgänga för förbindelse med
efterföljande rör. Beroende på konstruktionsstorlek ska respektive max. tillåtna deformationer
iakttas (se tabell 2 och fig. 7). Flexibla anslutningsledningar lämpar sig inte för att fånga upp
axiala vibrationer och jämna ut motsvarande
rörelser. Lämpliga verktyg ska användas för att
utesluta att ledningarna knäcks eller vrids under
installationen. Om rörledningarna har vinklats fel
måste anläggningen fixeras vid golvet och lämpliga åtgärder vidtas för att minska stomljuden. I
anläggningen måste de flexibla anslutningsledningarna alltid vara tillgängliga för kontroll och får
därför heller inte omfattas av rörisoleringen.
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Nominell anslutning
anslutning
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65

Gänga
skruvförband
Rp 11/4"
Rp 11/2"
Rp 2"
Rp 21/2"

Konisk
yttergänga
R 11/4"
R 11/2"
R 2"
R 21/2"

Tillåten böjradie ∞till
böjradien i mm
220
260
300
370

Max. böjvinkel
0 till böjvinkeln i °
75
60
50
40

Tabell 2

NOTERA!
Flexibla anslutningsledningar utsätts för driftbetingat slitage. Regelbunden kontroll av läckage
eller andra fel är nödvändig (se rekommendationer
DIN 1988).
7.2.11 Tryckreducerare (tillbehör)
Användning av en tryckreducerare krävs vid tryckvariationer i tilloppsledningen på mer än 1 bar eller
om förtrycksvariationen är så stor att frånslag av
maskinen krävs eller det totala trycket (förtryck
och pumptrycket i nollflödespunkten - se kurva) i
anläggningen överskrider det nominella trycket.
Ett minsta tryckfall på ca 5 m eller 0,5 bar måste
finnas för att tryckreduceraren ska fylla sin funktion. Trycket bakom tryckreduceraren (baktryck)
är utgångspunkt för boosteranläggningens totala
pumptrycksbestämning. När en tryckreducerare
installeras bör en installationssträcka på ca
600 mm finnas på förtrycksidan.
7.3 Elektrisk anslutning
FARA! Livsfara!
Den elektriska anslutningen ska göras av en
elinstallatör som har godkänts av det lokala
elförsörjningsbolaget och ska utföras i enlighet
med de gällande lokala föreskrifterna.
För den elektriska anslutningen är det viktigt att
beakta tillhörande monterings- och skötselanvisning samt bifogade kretsscheman för pumpen
eller reglersystemet.
För anläggningar ur serien COR-1…GE -HS eller
SiBoost Smart.1..HS med integrerad huvudomkopplare som tillval görs nätanslutningen via
huvudomkopplaren. Se även den bifogade monteringsanvisningen till huvudomkopplaren.
Ta hänsyn till följande punkter:
• Nätanslutningens strömtyp och spänning måste
motsvara uppgifterna på typskylten samt pumpens och reglersystemets kopplingsschema
• Elanslutningsledningen måste vara tillräckligt lång
i enlighet med anläggningens totaleffekt (se
monterings- och skötselanvisningen samt bifogade kopplingsscheman för pumpen eller reglersystemet)
• Den externa säkringen ska göras enligt
DIN 57100/VDE0100 del 430 och del 523 (se
monterings- och skötselanvisningen samt bifogade kopplingsscheman för pumpen eller reglersystemet)
• Som skyddsåtgärd ska anläggningen jordas föreskriftsenligt (dvs. i enlighet med lokala bestämmelser och förhållanden), därför avsedda
anslutningar är märkta på motsvarande sätt
(se även kopplingsschema)

FARA! Livsfara!
Som skyddsåtgärd mot farlig beröringsspänning:
• Installera på boosteranläggningar med frekvensomvandlare en allströmskänslig jordfelsbrytare med en utlösningsström på 300 mA.
• Inhämta anläggningens och de enstaka komponenternas kapslingsklass från typskylten och/
eller databladen.
• För ytterligare åtgärder/inställningar etc., se
monterings- och skötselanvisningen samt pumpens och/eller reglersystemets och/eller huvudomkopplarens kopplingsschema.

8 Idrifttagning/urdrifttagning
Vi rekommenderar att låta Wilos kundtjänst
genomföra den första idrifttagningen. Kontakta
närmaste Wilo-återförsäljare eller vår centrala
kundtjänst direkt.
8.1 Allmänna förberedelser och kontrollåtgärder
• Kontrollera före första inkopplingen att ledningsdragningen på platsen är korrekt utförd, speciellt
jordningen.
• Kontrollera att röranslutningar är spänningsfria.
• Fyll på anläggningen och kontrollera genom
inspektion om det finns läckage.
• Öppna spärrarmaturerna på pumparna och i sugoch tryckledningen.
• Öppna pumparnas avluftningsluftskruvar och fyll
pumparna långsamt med vatten så att luften kan
försvinna helt.
Observera! Risk för maskinskador!
Låt inte pumpen köras torr. Torrkörning förstör
pumpens mekaniska tätning och leder till överbelastning av motorn.
• Vid sugdrift (d.v.s. negativ nivådifferens mellan
förbehållare och pump) ska pumpen och sugledningen fyllas på via avluftningsluftskruvens öppning (använd eventuellt tratt).
• Om ett membrantryckkärl (tillval eller tillbehör) är
installerat så ska det kontrolleras att det är inställt
på korrekt förladdningstryck (se fig. 3 och 4).
• Gör så här:
• Gör behållaren trycklös (stäng flödesarmatur
(A, fig. 3), låt restvattnet komma ut via tömningen (B, fig. 3)).
• Kontrollera gastrycket i membrantryckkärlets
ventil (upptill, ta av skyddslocket) med lufttryckmätare (C, fig. 3). Korrigera eventuellt
trycket om det är för lågt (PN 2 = pumpens
inkopplingstryck pmin minus 0,2–0,5 bar eller
värdet i tabellen på behållaren (se fig. 3)), genom
att fylla på kvävgas (Wilos kundtjänst).
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• Vid för högt tryck, släpp ut kvävgas i ventilen
tills korrekt värde är uppnått. Sätt på skyddslocket igen.
• Stäng tömningsventilen vid flödesarmaturen
och öppna flödesarmaturen.
• För anläggningstryck över PN 16 måste för membrantryckkärlet tillverkarens påfyllningsföreskrifter enligt monterings- och skötselanvisningen
iakttas.
FARA! Livsfara!
För högt förladdningstryck (kvävgas) i membrantryckkärlet kan skada eller förstöra behållaren och orsaka personskador.
Följ gällande säkerhetsbestämmelser för hantering av tryckkärl och tekniska gaser.
Tryckangivelserna i denna dokumentation
(fig. 4) görs i bar(!). Vid användning av andra
tryckmätningsskalor måste omräkningsreglerna
iakttas!
• Vid indirekt anslutning kontroll av tillräcklig vattennivå i framledningsbehållaren eller vid direkt
anslutning tillräckligt tilloppstryck (minsta tilloppstryck 1 bar).
• Korrekt installation av rätt torrkörningsskydd
(avsnitt 7.2.4).
• Placera flottörbrytare eller elektroder för torrkörningsskydd i förbehållaren på så sätt att anläggningen säkert kopplas från vid minimivattennivån
(avsnitt 7.2.4).
• Kontroll av korrekt inställning av märkströmmen
för motorskyddsbrytaren i reglersystemet (endast
för COR-1...VR) enligt uppgifterna på motorns
typskylt. Se monterings- och skötselanvisningen
till reglersystemet.
• Pumparna bör endast helt kort köras mot det
stängda avstängningsspjället på trycksidan.
• Kontroll och inställning av nödvändiga driftsparametrar på pumpens frekvensomvandlare eller reglersystem enligt den bifogade monterings- och
skötselanvisningen.
8.2 Torrkörningsskydd (WMS)
Torrkörningsskyddets (WMS) (fig. 5a och 5b)
tryckvakt (14-1) för övervakning av förtrycket är
från fabrik fast inställt på 1 bar (frånslag vid
underskridande) och ca 1,3 bar (omstart vid överskridande). Dessa inställningar kan inte ändras.
8.3 Idrifttagning av anläggningen
Sedan alla förberedelser och kontrollåtgärder
enligt avsnitt 8.1 har vidtagits, ska
• för anläggningarna COR-1..GE-HS och SiBoost
Smart-1…HS anläggningen kopplas in med tillvalshuvudomkopplaren
• för anläggningar med reglersystem VR CW
anläggningen kopplas in med huvudomkopplaren
på reglersystemet och regleringen ställas in på
automatisk drift.
• för anläggningar av typ COR-1...GE (utan fabriksinställd huvudomkopplare) anläggningen kopplas
in med en separat huvudomkopplarte som tillhandahålles på platsen.
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Pumpen kopplas in av tryckregleringen tills förbrukarrörledningarna är fyllda med vatten och det
inställda trycket nåtts. Om trycket inte längre förändras (ingen förbrukning inom en förinställd tid)
kopplar regleringen från pumpen. En närmare
beskrivning av detta återfinns i pumpens resp.
reglersystemets monterings- och skötselanvisning.
Varning! Hälsorisker!
Om anläggningen inte ännu har spolats igenom,
ska den spolas ordentligt senast nu. (Se avsnitt
7.2.3)
8.4 Urdrifttagning av anläggningen
Om boosteranläggningen ska tas ur drift för
underhåll, reparation eller andra åtgärder, ska det
göras enligt följande:
• Stäng av spänningsförsörjningen och se till att
anläggningen inte kan kopplas in av misstag.
• Stäng avstängningsarmaturen före och efter
anläggningen.
• Stäng av och töm membrantryckkärlet vid flödesarmaturen.
• Töm anläggningen helt vid behov.

9 Underhåll
För att garantera högsta driftsäkerhet med lägsta
möjliga driftkostnader rekommenderas regelbunden kontroll och underhåll av anläggningen (se
DIN 1988). Dessutom rekommenderar vi att ett
serviceavtal ingås med en specialiserad firma eller
med vår centrala kundtjänst. Följande kontroller
bör utföras regelbundet:
• Kontroll av boosteranläggningens driftberedskap
• Kontroll av pumpens mekaniska tätning För
smörjningen behöver de mekaniska tätningarna
vatten, som också kan tränga ut ur tätningen i små
mängder. Om större mängder vatten tränger ut
måste den mekaniska tätningen bytas ut.
• Kontroll av membrantryckkärlet (3-månaders
intervall rekommenderas) avseende korrekt
inställt förladdningstryck (se fig. 3 och fig. 4).
Observera! Risk för maskinskador!
Om det förladdningstrycket är fel, kan membrantryckkärlets funktion inte garanteras, vilket
leder till större slitage av membranen och kan
leda till störningar i anläggningen.
• Gör behållaren trycklös på vattensidan (stäng
flödesarmaturen,
(A, fig. 3) och låt restvattnet komma ut via tömningen (B, fig. 3)).
• Kontrollera gastrycket i membrantryckkärlets
ventil (upptill, ta av skyddslocket) med lufttryckmätare (C, fig. 3).
• Korrigera vid behov trycket genom att fylla på
kvävgas. (PN2 = pumpens tillkopplingstryck
pmin minus 0,2-0,5 bar eller värde enligt tabellen på behållaren (fig. 4) - Wilos kundtjänst).
• Om trycket är för högt, släpp ut kvävgas genom
ventilen.
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Observera!
För högt förladdningstryck (kvävgas) i membrantryckkärlet kan skada eller förstöra behållaren och orsaka personskador.
Följ gällande säkerhetsbestämmelser för hantering av tryckkärl och tekniska gaser.
Tryckangivelserna i denna dokumentation
(fig. 5) görs i bar(!). Vid användning av andra
tryckmätningsskalor måste omräkningsreglerna
iakttas!
• I anläggningar med frekvensomvandlare måste
fläktens in- och utloppsfilter rengöras vid behov.
Om anläggningen har stått stilla under längre tid,
förfar enligt 8.4 och töm pumpen genom att
öppna tömningspluggen vid pumpfoten. (Se även
motsvarande avsnitt i pumpens monterings- och
skötselanvisningen)

10 Problem, orsaker och åtgärder
Fel, särskilt på pumparna eller regleringen, ska
endast åtgärdas av Wilos kundtjänst eller av en
specialiserad firma.
NOTERA!
Vid underhålls- och reparationsarbeten måste de
allmänna säkerhetsföreskrifterna iakttas! Följ
även pumpens och reglersystemets monteringsoch skötselanvisning, särskilt vid felindikering på
displayen!
De problem som uppförs här är allmänna fel. Vid
felindikeringar på frekvensomvandlarens eller
reglersystemets display ska monterings- och
skötselanvisningen för dessa apparater ovillkorligen följas.

Problem

Orsak

Åtgärd

Pumpen startar inte

Nätspänning saknas

Kontrollera säkringar, kablar och anslutningar
Koppla in huvudbrytaren
Kontrollera förbehållarens tilloppsarmatur/
matarledning
Kontrollera tilloppstrycket
Kontrollera och byt vid behov ut torrkörningsbrytaren
Kontrollera installationen resp. inställningen och ställ in rätt
Kontrollera inställningsvärdena, korrigera
dem vid behov
Kontrollera, öppna eventuellt spärrarmaturen
Kontrollera inställningen och korrigera vid
behov
Kontrollera säkringarna och byt ut dem vid
behov
Kontrollera inställningsvärdena med
pump- resp. motordata, mät eventuellt
strömvärdena, korrigera vid behov inställningen, kontrollera eventuellt även motorn
med avseende på defekt och byt ut den vid
behov
Kontrollera och byt ut vid behov
Kontrollera och byt ut eller låt reparera
motorn om det behövs
Kontrollera tilloppstrycket och vidta åtgärder för stabilisering av förtrycket (t.ex.
tryckreducerare) om det behövs
Kontrollera tilloppsledningen, åtgärda tilltäppningen om det behövs eller öppna
spärrarmaturen
Kontrollera tilloppsledningen, förstora dess
tvärsnitt om det behövs
Kontrollera tilloppsledningen, ändra rördragningen om det behövs
Kontrollera, täta rörledningen om det
behövs, avlufta pumparna
Kontrollera pumpen, byt ut den eller lämna
den till reparation om det behövs
Kontrollera, byt ut tätningen om det
behövs eller byt ut backventilen

Huvudbrytare ”FRÅN”
Vattennivån i förbehållaren är för låg ,
d.v.s. torrkörningsnivån uppnådd
Torrkörningsbrytaren har löst ut
Torrkörningsbrytaren defekt
Elektroderna felaktigt anslutna eller förtrycksbrytaren felaktigt inställd
Tilloppstrycket ligger över inkopplingstrycket
Spärren på tryckmätaren/tryckbrytaren
är stängd
Inkopplingstrycket är inställt för högt
Defekt säkring
Motorskyddet har löst ut

Effektkontaktor defekt
Lindningskortslutning i motorn
Pumpen stängs inte av

Kraftigt varierande tilloppstryck

Tilloppsledningen tilltäppt eller spärrad

Tilloppsledningens nominella anslutning
för liten
Felaktig installation av tilloppsledningen
Luftintrång i tilloppet
Tilltäppta pumphjul
Backventil otät
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Problem

Orsak

Åtgärd

Backventil tilltäppt

Kontrollera, åtgärda tilltäppningen om det
behövs eller byt ut backventilen
Kontrollera, öppna eventuellt spärrarmaturen helt
Kontrollera pumpdata och inställningsvärden och korrigera dem vid behov
Kontrollera, öppna eventuellt spärrarmaturen
Kontrollera inställningen och korrigera vid
behov
Kontrollera rotationsriktningen, låt eventuellt reparera eller byta ut frekvensomvandlaren
Kontrollera tilloppstrycket och vidta åtgärder för stabilisering av förtrycket (t.ex.
tryckreducerare) om det behövs
Kontrollera tilloppsledningen, åtgärda tilltäppningen om det behövs eller öppna
spärrarmaturen
Kontrollera tilloppsledningen, förstora dess
tvärsnitt om det behövs
Kontrollera tilloppsledningen, ändra rördragningen om det behövs
Kontrollera, öppna eventuellt spärrarmaturen
Kontrollera förladdningstrycket, korrigera
vid behov
Kontrollera armaturen och öppna den om
det behövs
Kontrollera inställningen och korrigera vid
behov
Kontrollera tilloppstrycket och vidta åtgärder för stabilisering av förtrycket (t.ex.
tryckreducerare) om det behövs
Kontrollera tilloppsledningen, åtgärda tilltäppningen om det behövs eller öppna
spärrarmaturen
Kontrollera tilloppsledningen, förstora dess
tvärsnitt om det behövs
Kontrollera tilloppsledningen, ändra rördragningen om det behövs
Kontrollera, täta rörledningen om det
behövs, avlufta pumparna
Avlufta pumpen, kontrollera om sugledningen är tät och täta den om det behövs
Kontrollera pumpen, byt ut den eller lämna
den till reparation om det behövs
Kontrollera pumpdata och inställningsvärden och korrigera dem vid behov
Kontrollera rotationsriktningen, låt eventuellt reparera eller byta ut frekvensomvandlaren
Kontrollera säkringar, kablar och anslutningar
Kontrollera anfästningen, efterdra fästskruvarna om det behövs
Kontrollera pumpen/motorn, byt ut den
eller lämna den till reparation om det
behövs
Kontrollera, täta rörledningen om det
behövs, avlufta pumparna

Anläggningens avstängningsspjäll är
stängda eller inte tillräckligt öppna
För stort pumpflöde
Spärren på tryckmätaren är stängd
Frånslagstrycket för högt inställt
Motorn har fel rotationsriktning

För hög brytfrekvens eller tryckstötar

Kraftigt varierande tilloppstryck

För hög brytfrekvens eller tryckstötar

Tilloppsledningen tilltäppt eller spärrad

Tilloppsledningens nominella anslutning
för liten
Felaktig installation av tilloppsledningen
Spärren på tryckmätaren är stängd
Fel förladdningstryck i membrantryckkärlet
Armaturen på membrantryckkärlet är
stängd
Kopplingsdifferens för lågt inställd
Pumpen går ojämnt och/eller orsakar
ovanliga ljud

Kraftigt varierande tilloppstryck

Tilloppsledningen tilltäppt eller spärrad

Tilloppsledningens nominella anslutning
för liten
Felaktig installation av tilloppsledningen
Luftintrång i tilloppet
Luft i pumpen
Tilltäppta pumphjul
För stort pumpflöde
Fel rotationsriktning för motorerna

Pumpen går ojämnt och/eller orsakar
ovanliga ljud

Nätspänning: en fas saknas
Pumpen är inte tillräckligt väl fäst på
grundstativet
Lagerskador

Motor eller pump blir för varm
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Svenska

Problem

Orsak

Åtgärd

Anläggningens avstängningsspjäll är
stängda eller inte tillräckligt öppna
Tilltäppta pumphjul

Kontrollera, öppna eventuellt spärrarmaturen helt
Kontrollera pumpen, byt ut den eller lämna
den till reparation om det behövs
Kontrollera, åtgärda tilltäppningen om det
behövs eller byt ut backventilen
Kontrollera, öppna eventuellt spärrarmaturen
Kontrollera inställningen och korrigera vid
behov
Kontrollera pumpen/motorn, byt ut den
eller lämna den till reparation om det
behövs
Kontrollera och byt ut eller låt reparera
motorn om det behövs
Kontrollera säkringar, kablar och anslutningar
Kontrollera, byt ut tätningen om det
behövs eller byt ut backventilen
Kontrollera pumpdata och inställningsvärden och korrigera dem vid behov
Kontrollera och byt ut eller låt reparera
motorn om det behövs
Kontrollera säkringar, kablar och anslutningar
Kontrollera backventilen och byt ut den om
det behövs
Kontrollera pumpdata och inställningsvärden och korrigera dem vid behov
Kontrollera och byt ut vid behov
Kontrollera och byt ut eller låt reparera
motorn om det behövs
Kontrollera säkringar, kablar och anslutningar
Kontrollera tilloppstrycket och vidta åtgärder för stabilisering av förtrycket (t.ex.
tryckreducerare) om det behövs
Kontrollera tilloppsledningen, åtgärda tilltäppningen om det behövs eller öppna
spärrarmaturen
Kontrollera tilloppsledningen, förstora dess
tvärsnitt om det behövs
Kontrollera tilloppsledningen, ändra rördragningen om det behövs
Kontrollera, täta rörledningen om det
behövs, avlufta pumparna
Kontrollera pumpen, byt ut den eller lämna
den till reparation om det behövs
Kontrollera, byt ut tätningen om det
behövs eller byt ut backventilen
Kontrollera, åtgärda tilltäppningen om det
behövs eller byt ut backventilen
Kontrollera, öppna eventuellt spärrarmaturen helt
Kontrollera tilloppstrycket
Kontrollera rotationsriktningen, låt eventuellt reparera eller byta ut frekvensomvandlaren
Kontrollera och byt ut eller låt reparera
motorn om det behövs

Backventil tilltäppt
Spärren på tryckmätaren är stängd
Frånslagspunkten för högt inställd
Lagerskador

Lindningskortslutning i motorn
Nätspänning: en fas saknas
För hög strömförbrukning

Backventil otät
För stort pumpflöde
Lindningskortslutning i motorn
Nätspänning: en fas saknas

Motorskyddsbrytaren löser ut

Backventil defekt
För stort pumpflöde
Effektkontaktor defekt
Lindningskortslutning i motorn
Nätspänning: en fas saknas

Pumpen har ingen eller för låg kapaci- Kraftigt varierande tilloppstryck
tet
Tilloppsledningen tilltäppt eller spärrad

Tilloppsledningens nominella anslutning
för liten
Felaktig installation av tilloppsledningen
Luftintrång i tilloppet
Tilltäppta pumphjul
Backventil otät
Backventil tilltäppt

Pumpen har ingen eller för låg
kapacitet

Anläggningens avstängningsspjäll är
stängda eller inte tillräckligt öppna
Torrkörningsbrytaren har löst ut
Motorn har fel rotationsriktning

Lindningskortslutning i motorn

Monterings- och skötselanvisning Wilo-SiBoost Smart 1, Wilo-Comfort-Vario COR-1 ...-GE, .../VR
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Svenska

Problem

Orsak

Åtgärd

Torrkörningsskyddet stänger av, trots
att vatten finns

Kraftigt varierande tilloppstryck

Kontrollera tilloppstrycket och vidta åtgärder för stabilisering av förtrycket (t.ex.
tryckreducerare) om det behövs
Kontrollera tilloppsledningen, förstora dess
tvärsnitt om det behövs
Kontrollera tilloppsledningen, ändra rördragningen om det behövs
Kontrollera pumpdata och inställningsvärden och korrigera dem vid behov
Kontrollera installationen resp. inställningen och ställ in rätt
Kontrollera och byt vid behov ut torrkörningsbrytaren
Kontrollera installationen resp. inställningen och ställ in rätt
Kontrollera och byt vid behov ut torrkörningsbrytaren

Tilloppsledningens nominella anslutning
för liten
Felaktig installation av tilloppsledningen
För stort pumpflöde
Elektroderna felaktigt anslutna eller förtrycksbrytaren felaktigt inställd
Torrkörningsbrytaren defekt
Torrkörningsskyddet stänger inte av,
trots att vatten saknas

Elektroderna felaktigt anslutna eller förtrycksbrytaren felaktigt inställd
Torrkörningsbrytaren defekt

NOTERA!
Förklaringar till fel i pumparna eller reglersystemet
som inte nämns här, finns i den bifogade dokumentationen för respektive komponent.
Om störningen inte kan åtgärdas, kontakta en
fackman eller Wilos kundtjänst eller återförsäljare.

11 Reservdelar
Reservdelsbeställning eller förfrågan om reparation görs via lokala fackmän och/eller Wilos kundtjänst.
För en smidig orderhantering ber vi dig att ange
samtliga data på typskylten vid varje beställning.
Tekniska ändringar förbehålles!
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DE
EN
FR

EG  Konformitätserklärung
EC  Declaration of conformity
Déclaration de conformité CE
(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und2004/108/EG Anhang IV,2,
according 2006/42/EC annex II,1A and2004/108/EC annex IV,2,
conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2)

Hiermit erklären wir, dass die Nassläufer-Umwälzpumpen der Baureihe :
Herewith, we declare that the glandless circulating pumps of the series:
Par le présent, nous déclarons que les circulateurs des séries :

CO(R)- Helix V
COR- Helix VE
SiBoost Smart Helix V(E)
SiBoost Smart Helix EXCEL

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. /
The serial number is marked on the product site plat. /
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève:
EG-Maschinenrichtlinie
EC-Machinery directive
Directives CE relatives aux machines

2006/42/EG

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten /
The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive
2006/42/EC / Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, no 1.5.1 de la
directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie
Electromagnetic compatibility - directive
Compatibilité électromagnétique- directive

2004/108/EG

angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:
as well as following harmonized standards:
ainsi quaux normes harmonisées suivantes:

EN ISO 12100, EN 60204-1,
EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2,
EN 61000-6-3,
EN 61000-6-4

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable.
Si les pompes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Authorized representative for the completion of the technical documentation:
Mandataire pour le complément de la documentation technique est :

Pompes Salmson S.A. - Laval
Division Pumps & Systems
PBU Multistage & Domestic Pumps - Quality
80 Bd de lIndustrie
BP 0527
F-52005 Laval Cédex

Dortmund, 13.02.2012

Oliver Breuing
Quality Manager
Document: 2117801.1

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

NL

IT

EG-verklaring van overeenstemming

Dichiarazione di conformità CE

ES
Declaración de conformidad CE

Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde
uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen:

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

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

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG
Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder:
zie vorige pagina

Direttiva macchine 2006/42/EG
Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG
norme armonizzate applicate, in particolare:
vedi pagina precedente

Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
normas armonizadas adoptadas, especialmente:
véase página anterior

PT

SV

NO

Declaração de Conformidade CE

CE- försäkran

EU-Overensstemmelseserklæring

Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original,
está conforme os seguintes requisitos:
Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande
motsvarar följande tillämpliga bestämmelser:
EGMaskindirektiv 2006/42/EG

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i
overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:
EGMaskindirektiv 2006/42/EG

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG

EGElektromagnetisk kompatibilitet  riktlinje 2004/108/EG

EGEMVElektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG

normas harmonizadas aplicadas, especialmente:
ver página anterior

tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet:
se föregående sida

anvendte harmoniserte standarder, særlig:
se forrige side

FI

DA

HU

CE-standardinmukaisuusseloste

EF-overensstemmelseserklæring

EK-megfelelségi nyilatkozat

Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia
määräyksiä:
EUkonedirektiivit: 2006/42/EG

Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder
følgende relevante bestemmelser:
EUmaskindirektiver 2006/42/EG

Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi
irányelveknek:
Gépek irányelv: 2006/42/EK

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG

Elektromágneses összeférhetség irányelv: 2004/108/EK

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti:
katso edellinen sivu.

anvendte harmoniserede standarder, særligt:
se forrige side

alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:
lásd az elz oldalt

CS

PL

RU

Prohláení o shod ES

Deklaracja Zgodnoci WE



Prohlaujeme tímto, e tento agregát vdodaném provedení
odpovídá následujícím písluným ustanovením:

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

Smrnice ES pro strojní zaízení 2006/42/ES

dyrektyw maszynow WE 2006/42/WE

  ,  ! "#"  "
$% '  ) #
:

 EC      2006/42/EG

Smrnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/ES

dyrektyw dot. kompatybilnoci elektromagnetycznej
2004/108/WE



pouité harmoniza*ní normy, zejména:

stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci:

viz pedchozí strana

patrz poprzednia strona

+'; " #  #, 
 :
. '#) #<

EL

TR

RO

$%&'*+ *5779;<'*+= >+= ??

CE Uygunluk Teyid Belgesi

EC-Declara@ie de conformitate

=>?@JKXY[ \]^ ]K _`K{\J |X]\ } |X]~ ]>J |]}]|}> _|`K}>
^|JK_K^[ ]^ |\?KX[ ^|] [^ :
JQ+Y[\= E] Y^_ 7+`_{%7_>_ 2006/42/E]

Bu cihazn teslim edildii ekliyle aadaki standartlara uygun
olduunu teyid ederiz:
AB-Makina Standartlar| 2006/42/EG

Prin prezenta declarm c acest produs aa cum este livrat,
corespunde cu urmtoarele prevederi aplicabile:
Directiva CE pentru ma}ini 2006/42/EG

          

    !"# 2004/108/EG

~&\>;7_Y{+>^% *57_>9>+>_ E]-2004/108/E]

Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG

Compatibilitatea electromagnetic  directiva 2004/108/EG

J|`YKJ^}YJ| `>}^YK_K^KY[J| _`\]X_|, ^^|][`|:
?_[ _`K>KY[J> }[?|

ksmen kullanlan standartlar için:
bkz. bir önceki sayfa

standarde armonizate aplicate, îndeosebi:
vezi pagina precedent

ET

LV

LT

EÜ vastavusdeklaratsioon

EC - atbilstbas deklarcija

EB atitikties deklaracija

Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele
asjakohastele direktiividele:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ

Ar o ms apliecinm, ka is izstrdjums atbilst sekojoiem
noteikumiem:
Manu direktva 2006/42/EK

iuo paymima, kad is gaminys atitinka ias normas ir direktyvas:

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:
vt eelmist lk

Elektromagntisks savietojambas direktva 2004/108/EK
piemroti harmonizti standarti, tai skait:
skatt iepriekjo lappusi

Elektromagnetinio suderinamumo direktyv 2004/108/EB
pritaikytus vieningus standartus, o btent:
r. ankstesniame puslapyje

SK

SL

BG

ES vyhlásenie o zhode

ES  izjava o skladnosti

E-

Týmto vyhlasujeme, e kontrukcie tejto kontruk*nej série v
dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim prísluným
ustanoveniam:
Stroje - smernica 2006/42/ES

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede*im
zadevnim dolo*ilom:

##,  '#% "#   :

Direktiva o strojih 2006/42/ES

  

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES

Direktiva o elektromagnetni zdruljivosti 2004/108/ES

E

pouívané harmonizované normy, najmä:
pozri predchádzajúcu stranu

uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:
glejte prejnjo stran

## #:
. '# #<

MT

HR

SR

Dikjarazzjoni ta konformità KE

EZ izjava o sukladnosti

EZ izjava o usklaenosti

B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw iddispo izzjonijiet relevanti li ejjin:
Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu*enoj izvedbi
odgovaraju sljedeim vaeim propisima:
EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu*enoj verziji
odgovaraju sledeim vaeim propisima:
EZ direktiva za maine 2006/42/EZ

Main direktyv 2006/42/EB

   

 2006/42/EO

      

 2004/108/E

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE

Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ

Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ

b'mod partikolari:
ara l-pana ta' qabel

primijenjene harmonizirane norme, posebno:
vidjeti prethodnu stranicu

primenjeni harmonizovani standardi, a posebno:
vidi prethodnu stranu
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¤¢©ª«¬¥®¬ª¢§¯ª®§¥
Australia
WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland,
4172
T +61 7 3907 6900
¯°¤¬§±¥²£ª¢«³¤ª§¯ª®§¥´
Austria
WILO Pumpen
µ¬£¡¡¤¯°¶®·¸
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
ª©©¤¯¡«³¤ª§¥£
Azerbaijan
WILO Caspian LLC
1014 Baku
T +994 12 5962372
¤¢©ª«³¤ª§¥¹
Belarus
WILO Bel OOO
220035 Minsk
T +375 17 2535363
³¤ª«³¤ª§·²
Belgium
WILO SA/NV
º»¼½¶¥¢¬°ª¡¢
T +32 2 4823333
¤¢©ª«³¤ª§·¡
Bulgaria
¾¿ÀÁÂ´ ¥¤¥À£±§
1125 Sofia
T +359 2 9701970
¤¢©ª«³¤ª§·
Brazil
WILO Brasil Ltda
Jundiaí – São Paulo – Brasil
Æ¿ÇÈª±¡Éº½§Êº½Ëº»Ì
T +55 11 2923 (WILO)
9456
³¤ª«³¤ªË·¥¬¤§¯ª®§·

Canada
¾¿ÀÁÈ¥¢¥±¥¿¢¯§
Calgary, Alberta T2A 5L4
T +1 403 2769456
·¤§ª³¡«³¤ªË¢¥§¯ª®
China
¾¿ÀÁÈ°¤¢¥À£±§
101300 Beijing
T +86 10 58041888
³¤ª·Í«³¤ª§¯ª®§¯¢
Croatia
¾¤ª¸Î¥£¬Ï¥±§ª§ª§
10430 Samobor
T +38 51 3430914
³¤ªË°Î¥£¬Ï¥«³¤ª§°
Czech Republic
¾¿ÀÁÈ¦Ð¬§§ª§
ÊÌº»ºÈ¡¬£¤¯¡
T +420 234 098711
¤¢©ª«³¤ª§¯¹
Denmark
WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T +45 70 253312
³¤ª«³¤ª§±Ï
Estonia
WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6 509780
¤¢©ª«³¤ª§¡¡
Finland
WILO Finland OY
02330 Espoo
T +358 207401540
³¤ª«³¤ª§©¤
France
¾¿ÀÁ¦§§¦§
Ò¼½Ó»Âª¤¬±Ô¯²
T +33 1 30050930
¤¢©ª«³¤ª§©
Great Britain
¾¿ÀÁÕÖ§×§ØÀ£±§
Burton Upon Trent
DE14 2WJ
T +44 1283 523000
¬¥¡¬«³¤ª§¯ª§´Ï

Romania
¾¿ÀÁëª®¥¢¤¥¬§§§
»ÒÒ»Û»Èª®§È°¤¥Í¢¥
è´±§¿©ªÎ
T +40 21 3170164
³¤ª«³¤ª§ª

Greece
¾¿ÀÁ¸¡¥¬¶
14569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
³¤ª§¤¢©ª«³¤ª§ 

Latvia
¾¿ÀÁÂ¥£¤¯¦¿
1019 Riga
T +371 6714-5229
¤¢©ª«³¤ª§Î

Hungary
¾¿ÀÁÙ¥ ²¥ª¬¹Ú ×©£
Ê»ÛÌÝÞÞÏ·Ú¤¢£
(Budapest)
T +36 23 889500
³¤ª«³¤ª§°´

Lebanon
WILO LEBANON SARL
è±¡¤±¡°ºÊ»ÊÊ»½»
Lebanon
T +961 1 888910
¤¢©ª«³¤ª§¯ª®§·

Russia
WILO Rus ooo
ºÊ½ÌÓÊÙª¬¯ª³
T +7 495 7810690
³¤ª«³¤ª§´

India
¾¿ÀÁ¿¢±¤¥Ù¥£°¡¥¢±
Ç¥££Ç´®à¬À£±§
Pune 411019
T +91 20 27442100
¬¡Î¤¯¡¬«®¥£°¡à¥££§¯ª®

Lithuania
¾¿ÀÁÀ¤¡£´Î¥ÖÂ
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
®¥¤«³¤ª§£

Saudi Arabia
¾¿ÀÁÙìËë¤²¥±°
ë¤²¥±°ººÛâÌ
T +966 1 4624430
³¬°ª´¥«³¥£¥¢¤¥¤¢±§¯ª®

Indonesia
WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T +62 21 7247676
¯¤£¥³¤ª«¯·¢§¢¡£§¤±

Morocco
WILO MAROC SARL
20600 CASABLANCA
T + 212 (0) 5 22 66 09
24/28
¯ª¢£¥¯£«³¤ª§®¥

Serbia and Montenegro
¾¿ÀÁÂ¡ª ¥±±§ª§ª§
11000 Beograd
T +381 11 2851278
ª©©¤¯¡«³¤ª§¬

Ireland
WILO Ireland
À¤®¡¤¯Ï
T +353 61 227566
¬¥¡¬«³¤ª§¤¡

The Netherlands
¾¿ÀÁê¡±¡¥¢±·§Î§
ºÌÌºê¾¡¬£¹¥¥¢
T +31 88 9456 000
¤¢©ª«³¤ª§¢

Italy
¾¿ÀÁ¿£¥¤¥¬§§§
Ê»»â¼Ç¡¬¯°¤¡¥
Borromeo (Milano)
T +39 25538351
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¾¿ÀÁ¦Î¡¤ ¡Â
35246 Växjö
T +46 470 727600
³¤ª«³¤ª§¬¡
Switzerland
ìÙÂÇ´®à¡¢¶
Û½º»ë°¡¤¢©¡±¡¢
T +41 61 83680-20
¤¢©ª«¡®·Ëà´®à¡¢§¯°
Taiwan
¾¿ÀÁÝ¥¤³¥¢Èª®à¥¢²À£±§
¦¥¢¯°ª¢ ñ¤¬£§Ðê¡³Ý¥¤à¡¤
City 24159
T +886 2 2999 8676
¢¡¬ª¢§³´«³¤ª§¯ª®§£³
Turkey
WILO Pompa Sistemleri
¦¥¢§Î¡Ý¤¯§§¦ò§
½ÛÓÌâô¬£¥¢·´
T +90 216 2509400
³¤ª«³¤ª§¯ª®§£
Ukraina
¾¿ÀÁÖÏ¥¤¢¥£§ª§³§
»º»½½×¤¡³
T +38 044 2011870
³¤ª«³¤ª§´¥
United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
è¡·¡¤÷¡¡Æª¢¡ù¦ª´£°
PO Box 262720 Dubai
T +971 4 880 91 77
¤¢©ª«³¤ª§¥¡
USA
WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 6872
¤¢©ª«³¤ªË´¬¥§¯ª®
Vietnam
¾¿ÀÁû¤¡£¢¥®ÈªÀ£±§
¸ªÈ°¤Ù¤¢°È¤£²Ðû¤¡£¢¥®
T +84 8 38109975
¢Ï®¤¢°«³¤ª§Î¢
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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

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

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

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

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

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

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

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE, Werk Hof
Heimgartenstraße 1-3
WILO SE
95030 Hof
Nortkirchenstraße 100
T 09281 974-550
44263 Dortmund
F 09281 974-551
T 0231 4102-7900
Ý»º¼»Ì¾ÿ¿ÿÀÿÁÿ×ÿñ
ÓÿÛÿÌÿâÿÌÿ½
Erreichbar Mo–Do 7-18 Uhr, Fr 7-17 Uhr.
F 0231 4102-7126
kundendienst@wilo.com
– Antworten auf
– Produkt- und Anwendungsfragen
Täglich 7-18 Uhr erreichbar
– Liefertermine und Lieferzeiten
24 Stunden Technische
– Informationen über Ansprechpartner vor Ort
Notfallunterstützung
– Versand von Informationsunterlagen
– Kundendienst-Anforderung
– Werksreparaturen
Standorte weiterer
– Ersatzteilfragen
Tochtergesellschaften
– Inbetriebnahme
Die Kontaktdaten finden Sie
– Inspektion
unter www.wilo.com.
– Technische
Service-Beratung
»ÐºÛÙ¤¢§¥´¬±¡®÷¡¬£¢¡£¹Ð
– Qualitätsanalyse
Ùª·¤©´¢Ï®¥§»ÐÛÊÙ¤¢§

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

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

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
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