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Yonos PICO-STG **/1-13

Fig. 2:
Yonos PICO-STG **/1-7.5
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Yonos PICO-STG **/1-13
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Svenska

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 tryckning.
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.
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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 anvisningen inte följs.
OBSERVERA!
Risk för skador på produkten/installationen. ”Observera”
innebär att produktskador kan inträffa om anvisningen inte
följs.
NOTERA:
Praktiska anvisningar om hantering av produkten.
Gör användaren uppmärksam på eventuella svårigheter.
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
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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 överseende 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.
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• 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.
• Risker till följd av elektricitet måste elimineras. Elektriska
anslutningar måste utföras av behörig elektriker med iakttagande av gällande lokala och nationella bestämmelser.
• Störningar i elektroniska enheter p.g.a. elektromagnetiska fält. Vid
pumpdrift skapas elektromagnetiska fält med frekvensomvandlare. Detta kan störa elektroniska enheter. Det kan leda till en felfunktion i enheten, vilket kan leda till allvarliga personskador eller
dödsfall, t.ex. för personer med implanterade aktiva eller passiva
medicinska apparater.
• Under drift ska personer med t.ex. pacemaker inte vistas i närheten av anläggningen/pumpen. Dataförluster kan förekomma
hos magnetiska eller elektroniska datamedier.

•
•
•

•
•

VARNING! Fara p.g.a. starkt magnetfält!
Det finns alltid ett starkt magnetfält inuti maskinen, vilket kan
leda till person- och maskinskador vid felaktig demontering.
Endast auktoriserad fackpersonal får ta ut rotorn ur motorhuset!
Klämrisk! När rotorn tas ut ur motorn kan det starka magnetfältet göra att motorn snabbt dras tillbaka till utgångsläget.
När enheten bestående av pumphjul, rotorutrymme och rotor
tas ut ur motorn innebär det en risk, särskilt för personer som
använder medicinska hjälpmedel som pacemaker, insulinpumpar, hörapparater, implantat eller liknande. Följden kan bli dödsfall, allvarliga personskador och maskinskador. Dessa personer
måste genomgå en arbetsmedicinsk bedömning.
Det starka magnetfältet i rotorn kan påverka eller skada funktionen hos elektroniska enheter.
Om rotorn befinner sig utanför motorn kan magnetiska föremål
snabbt dras till rotorn. Detta kan leda till person- och
maskinskador.

Monterings- och skötselanvisning Wilo-Yonos PICO STG
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I monterat tillstånd leds rotorns magnetfält i motorns magnetkrets. Därför uppstår inget hälsofarligt magnetfält utanför
maskinen.
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2.6

Säkerhetsinformation för monterings- och
underhållsarbeten
Driftansvarig person ska se till att installation och underhåll
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/installationen som beskrivs i monterings- och skötselanvisningen måste följas.
Omedelbart när arbetena har avslutats måste alla säkerhetsoch 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 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
varken över- eller underskridas.
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3 Transport och tillfällig lagring
Vid leverans ska produkten omgående undersökas med avseende
på transportskador.
OBSERVERA! Risk för maskinskador!
Felaktig transport och felaktig tillfällig lagring kan leda till
skador på produkten.
Vid transport och tillfällig lagring ska pumpen skyddas mot
fukt, frost och mekaniskt slitage.
Transportförhållanden
Produkten får inte utsättas för temperaturer utanför området
-40 °C till +85°C.
Lagringsförhållanden
Produkten får inte utsättas för temperaturer utanför området
0 °C till +40°C. Lagringstiden kan vara upp till 2 år.

4 Användning
Pumparna i serien Wilo-Yonos PICO-STG får endast användas
för pumpning av vätskor i primärkretsar i sol- och jordvärmeanläggningar.
Tillåtna medier är vatten-/glykolblandningar i förhållandet 1:1.
Om glykolblandningar används måste pumpens uppfordringsdata korrigeras enligt den högre viskositeten, beroende av det
procentuella blandningsförhållandet.
Avsedd användning innebär också att alla instruktioner i denna
anvisning ska följas.
All annan användning räknas som felaktig.

Monterings- och skötselanvisning Wilo-Yonos PICO STG
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5 Produktdata
5.1

Typnyckel

Exempel: Wilo-Yonos PICO-STG 25/1-7.5-180
Yonos PICO
-STG
25/
1–7.5
180

5.2

Högeffektiv pump
för sol- och jordvärmetillämpningar
Unionsanslutning: 15 (Rp ½), 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼)
1 = min. uppfordringshöjd i m (inställbar upp till 0,5 m)
7.5 = maximal uppfordringshöjd i m vid Q = 0 m3/h
Bygglängd: 130 mm eller 180 mm

Tekniska data

Tillåtna medier
(andra media på förfrågan)
Kapacitet
Max. pumptryck (Hmax):
Max. flöde (Qmax)
Tillåtet användningsområde
Temperaturområde vid användning i
sol- och jordvärmeanläggningar vid
max. omgivningstemperatur. Se
”TF”-uppgiften på typskylten.
Max. driftstryck:
Elanslutning
Nätanslutning

Vatten-glykol-blandningar (max. 1:1; vid tillsats över 20 % ska pumpdata kontrolleras)
13,0 m
4,5 m3/h
Omgivning 52 °C = TF 0 till 110 °C
från 57 °C = 0 till 95 °C
från 60 °C = 0 till 90 °C
från 67 °C = 0 till 70 °C
Se typskylt
1~230 V +10 %/-15 %, 50/60 Hz
(enl. IEC 60038)

Motor/elektronik
Se typskylt
Kapslingsklass
F
Isolationsklass
Se typskylt
Energieffektivitetsindex EEI *
Min. tilloppshöjd på suganslutningen för att förhindra kavitation vid flödestemperatur
0,5/4,5/11 m
Min. tilloppshöjd vid 50/95/110 °C
* Referensvärde för mest effektiv cirkulationspumpning är EEI ≤ 0,20
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5.3

Leveransomfattning
• Cirkulationspump, komplett
• Wilo-Connector
• 2 tätningar
• Monterings- och skötselanvisning

5.4

Tillbehör
Tillbehör måste beställas separat, för detaljerad lista och
beskrivning, se katalogen/prislistan.
Följande tillbehör finns:
• PWM-signalkabel, längd 2 m med anslutningskontakt
• Värmeisolering

6 Beskrivning och funktion
6.1

Beskrivning av pumpen
Pumpen (fig. 1) består av ett hydraulsystem, en våt motor med
permanentmagnetrotor och en elektronisk reglermodul med
inbyggd frekvensomvandlare. Reglermodulen innehåller både
en manöverknapp för inställning av regleringsläge och börvärde
och en varvtalsreglering som kan aktiveras via en regulators
externa PWM-signal. Pumpen är försedd med en lysdiod för att
visa pumpens driftstatus (se kapitel 10).

6.2

Funktioner
Alla funktioner kan ställas in, aktiveras och avaktiveras med
manöverknappen eller via en extern PWM-signal.
Inställningar:
Variabelt differenstryck (Δp-v)
Börvärdet för differenstrycket H höjs linjärt mellan ½H och H
inom det tillåtna flödesområdet (fig. 3a).
Det differenstryck som pumpen genererar regleras till respektive börvärde för differenstrycket.

Monterings- och skötselanvisning Wilo-Yonos PICO STG
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Konstant varvtal
Pumpen drivs konstant vid förinställt fast varvtal (fig. 3b).
PWM 1-läge – jordvärme
I PWM 1-läge – jordvärme regleras pumpens varvtal efter
PWM-ingångssignalen (fig. 3c).
Beteende vid kabelbrott:
Om signalkabeln lossas från pumpen, t.ex. vid kabelbrott, accelererar pumpen till maximalt varvtal.
PWM 2-läge – solvärme
I PWM 2-läge – solvärme regleras pumpens varvtal efter PWMingångssignalen (fig. 3d).
Beteende vid kabelbrott:
Om signalkabeln lossas från pumpen, t.ex. vid kabelbrott, står
pumpen still.
Extern reglering via en PWM-signal
Den för regleringen erforderliga jämförelsen mellan börvärde och
ärvärde övertas av en extern regulator. Som reglerstorlek får
pumpen en PWM-signal från den externa regulatorn.
PWM-signalgeneratorn skickar en periodisk impulssekvens till
pumpen (impulsfrekvens) enligt DIN IEC 60469-1. Reglersorleken bestäms utifrån förhållandet mellan impulslängden och
impulsperiodlängden. Impulsfrekvensen anges som dimensionslöst förhållandetal med ett värde på 0–1 eller 0–100 %.
PWM-signallogik 1 (jordvärme) fig. 3c och PWM-signallogik 2
(solvärme) fig. 3d.
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7 Installation och elektrisk anslutning
FARA! Livsfara!
Felaktig installation och inkorrekt dragna elektriska anslutningar kan medföra livsfara.
• Alla installationer och all elektrisk anslutning ska utföras av
utbildad fackpersonal i enlighet med gällande föreskrifter!
• Följ föreskrifterna så att olyckor förebyggs!
7.1

7.2

Installation
• Pumpinstallationen får ske först efter att alla svets- och lödningsarbeten och spolningar av rörsystemet är avslutade.
• Montera pumpen på en lättåtkomlig plats, där den enkelt kan
kontrolleras och demonteras.
• Framför och bakom pumpen ska spärrarmaturer monteras i syfte
att underlätta ett eventuellt pumpbyte.
• Montera pumpen på ett sådant sätt att eventuellt läckagevatten inte kan droppa ned på reglermodulen.
• Justera det övre avstängningsspjället på sidan.
• Vid isoleringsarbeten är det viktigt att varken pumpmotorn eller
modulen isoleras. Kondensavledningsöppningarna måste vara
fria.
• Montera utrustningen spänningsfritt med pumpmotorn i vågrätt
liggande position. Monteringspositioner för pumpen, se fig. 4.
• Riktningspilar på pumphuset visar flödesriktningen.
Elektrisk anslutning
FARA! Livsfara!
Vid felaktig elektrisk anslutning finns det risk för livsfarliga
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska utföras av behöriga elektriker samt i enlighet med gällande lokala föreskrifter.
• Frånkoppla spänningsförsörjningen före arbetet.

Monterings- och skötselanvisning Wilo-Yonos PICO STG
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• Nätanslutningens strömtyp och spänning måste motsvara uppgifterna på typskylten.
• Max. huvudsäkring: 10 A, trög.
• Jorda pumpen enligt bestämmelserna.
• Anslut Wilo-Connector (fig. 5a–e).
Demontera Wilo-Connector enligt fig. 5f, en skruvmejsel krävs.
• Anslut PWM-signalkabeln (tillbehör):
Dra av PWM-kontaktens plugg från huset.
Spärra PWM-kontaken i huset genom att sticka in den till anslag
och sedan trycka på den vita låsknappen. Innan PWM-kontakten dras ut måste den vita knappen dras uppåt.
Kabelns poler (fig. 6):
• Brun, PWM + (signalegenskaper)
• Blå, PWM - (massa)
OBSERVERA! Risk för maskinskador!
På PWM-ingången är den maximala spänningen 24 V taktad
ingångsspänning. Om nätspänning (växelström) ansluts så förstös PWM-ingången, vilket leder till allvarliga skador på produkten. Om nätspänning (växelström) har anslutits på PWMingången måste produkten tas ur drift och ersättas!

8 Idrifttagning
VARNING! Risk för person- och materialskador!
Felaktig idrifttagning kan leda till person- och materialskador.
• Idrifttagning får endast utföras av kvalificerad fackpersonal!
• Beroende på driftsstatus för pumpen och anläggningen (mediets
temperatur) kan hela pumpen vara mycket het. Risk för brännskador vid beröring av pumpen!
8.1

13

Manövrering
Pumpen manövreras med manöverknappen. Vrid på knappen
för att välja de olika regleringstyperna och ställa in uppfordringshöjden eller kontant varvtal (fig. 2).
Fabriksinställning: konstant varvtal, ½ max. varvtal
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8.1.1 Fyllning och avluftning
Det är viktigt att påfyllning och avluftning av anläggningen
utförs på ett korrekt sätt.
8.1.2 Inställning av reglerings- eller driftsätt
Välj regleringstypsymbolen och ställ in önskad uppfordringshöjd genom att vrida på knappen.
Variabelt differenstryck (Δp-v): fig. 2, fig. 3a
Till vänster om mittläget ställs pumpen in på regleringsläget
Δp-v.
Konstant varvtal: fig.2, fig. 3b
Till höger om mittläget ställs pumpen in på regleringsläget
Konstant varvtal. I denna regleringstyp arbetar pumpen inte
självreglerande utan går konstant med ett förinställt fast
varvtal.
PWM 1-läge – jordvärme:
Om manöverknappen vrids helt åt vänster till skalans orangemarkerade område aktiveras PWM 1-läge – jordvärme.
Lysdiodens färg skiftar till orange.
NOTERA: Finns ej på Yonos PICO STG**/1-13, eftersom denna
pump endast är avsedd för solvärmesystem med drainback.
PWM 2-läge – solvärme:
Om manöverknappen vrids helt åt höger till skalans orangemarkerade område aktiveras PWM 2-läge – solvärme. Lysdiodens
färg skiftar till orange.
NOTERA: Alla inställningar och indikeringar bevaras under
strömavbrott.

Monterings- och skötselanvisning Wilo-Yonos PICO STG
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9 Underhåll
FARA! Livsfara!
Arbeten på elektriska apparater kan orsaka livsfarliga stötar.
• Vid alla underhålls- och reparationsarbeten ska pumpen
göras spänningsfri och säkras mot obefogad återinkoppling.
• Skador på anslutningskabeln får endast åtgärdas av en auktoriserad elektriker.
Efter underhåll och reparation ska pumpen monteras och anslutas enligt kapitlet ”Installation och elektrisk anslutning”. Koppla
in pumpen enligt kapitlet ”Idrifttagning”.

10 Problem, orsaker och åtgärder
Lysdiod

Betydelse

Driftstatus

Orsak

lyser
grönt

Pump i drift

Normal drift

lyser
orange

Pumpen är i
PWM-läge

blinkar
rött/
grönt

Pumpen är
driftsklar,
men går inte

Pumpen går
enligt sin inställning
Pumpen varvtalsregleras genom
PWM-signalen
Pumpen startar
automatiskt igen
så snart felet inte
längre föreligger

blinkar
rött

Pumpen
fungerar inte

Pumpen står stilla
(blockerad)

blinkar
orange

Pumpen
fungerar inte

Pumpen står stilla
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Åtgärd

Normal drift

1. Underspänning U<160 V
eller
överspänning
U>253 V
2. Övertemperatur modul:
Motortemperaturen för
hög
Pumpen startar
inte om automatiskt
Pumpen startar
inte

1. Kontrollera
spänningsförsörjningen
195 V < U < 253 V
2. Kontrollera
media- och
omgivningstemperaturen
Byt ut pumpen

Byt ut pumpen
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Lysdiod

Betydelse

Driftstatus

Orsak

Åtgärd

Lysdiod av

Inga
spänningsförsörjning

Elektroniken tillförs ingen spänning

1. Pumpen är
inte ansluten
till spänningsförsörjningen
2. Lysdioden är
defekt
3. Elektroniken
är defekt

1. Kontrollera
kabelanslutningen
2. Kontrollera om
pumpen går
3. Byt ut pumpen

Om driftstörningen inte kan åtgärdas ska en specialiserad
fackman eller Wilos kundtjänst kontaktas.

11 Reservdelar
Reservdelsbeställning ska göras via lokala fackmän och/eller
kundtjänst.
För en smidig orderhantering ber vi dig ange samtliga data på typskylten vid varje beställning.

12 Sluthantering
När produkten hanteras korrekt och återvinns undviks miljöskador och hälsorisker.
1. Ta hjälp av kommunens avfallshantering när produkten eller
delar därav ska skrotas.
2. Ytterligare information om korrekt sluthantering finns att få
hos kommunen, på återvinningsstationen eller där produkten
köptes.
NOTERA: Pumpen får inte slängas i hushållssoporna!
Ytterligare information i ämnet återvinning återfinns under
www.wilo-recycling-com
Tekniska ändringar förbehålles!

Monterings- och skötselanvisning Wilo-Yonos PICO STG
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EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE CE
Als Hersteller erklären wir hiermit, dass die Nassläufer-Umwälzpumpen der Baureihe
We, the manufacturer, declare that these glandless circulating pump types of the series
Nous, fabricant, déclarons que les types de circulateurs de la série

Yonos PICO-STG

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

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

_ Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
_ Low voltage 2006/95/EC
_ Basse tension 2006/95/CE
_ Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2004/108/EG
_ Electromagnetic compatibility 2004/108/EC
_ Compabilité électromagnétique 2004/108/CE
_ Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG
_ Energy-related products 2009/125/EC
_ Produits liés à l'énergie 2009/125/CE
Nach den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung 641/2009 für Nassläufer-Umwälzpumpen , die durch die Verordnung 622/2012 geändert wird
This applies according to eco-design requirements of the regulation 641/2009 for glandless circulators amended by the regulation 622/2012
suivant les exigences d'éco-conception du règlement 641/2009 pour les circulateurs, amendé par le règlement 622/2012

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,
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
EN
EN
EN
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Group Quality Manager
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WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají
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(DA) - Dansk

(/ ƪǊǊǆǌǈǉƾ

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

ƩƬƯƻƶƬƶƸưưƳƵĭƻƶƬƶ(.

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:

´µ¶·}P|ÞYKJqTJTILZ[`qYTIL[][ZMß[YTIJOTPYLIZ[{OIK]Z^LI`Ej
}X|^OPKMYIJO{Sx^YISKTJR}JITjWKJRT^YLIZIEjT^[}PyJÞYEIJTJR
KâYJE\RY[S[âKOMKROTJR[L[MKR\ãKJSKTIxKZâKM¼

Lavspændings 2006/95/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF ;
Energirelaterede produkter 2009/125/EF

ËISP|XRÌjOPRÍÎÏ|KETZ[SIyYPTJEXRO]SÐITqTPTIR
¤¥¦ÍÎÑ]Y}KqSKYISKTPYKY\ZyKJILZ[`qYTI¥¢

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

EIJKLMOPRSKTIKWXRKYIZS[YJOS\YIK]Z^LI`EjLZqT]LIL[]IYIx\Z[YTIJ
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(ES) - Español

(ET) - Eesti keel

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

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:

Baja Tensión 2006/95/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE ;
Productos relacionados con la energía 2009/125/CE

Madalpingeseadmed 2006/95/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust
2004/108/EÜ ; Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ

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

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:
Matala Jännite 2006/95/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus
2004/108/EY ; Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY
Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa
"%>'>»8+!8*»>8+>$!(8+'8>(C8+8=8"8+;(8+¼
Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost smjernica 2004/108/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu
potrošnje energije 2009/125/EZ
8$(">8+>$!(8+++>'>8+!>C*'%C8=8

(HU) - Magyar

(IT) - Italiano
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono
´µ¶·(8%>">C8*)%>">+>>">" «8)8"C(;C+>%>""C
C>+«(>(+>>">">((>C(>; >$!88@)>">(>" &@8("+8C conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:
legislazioni nazionali che le traspongono :
¨"=)©>;ª"C«¬¢">(C+@>>;>«*>C «>
2004/108/EK ; Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK

Bassa Tensione 2006/95/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE ;
Prodotti connessi all’energia 2009/125/CE

"+8C;>" ; "'";>>!" *+8;@"C>$!8;@)((

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate
citate a pagina precedente.

/7 /LHWXYLžNDOED

(LV) - Latviešu valoda

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

(.$7%,/67Ŝ%$6'(./$5ń&,-8
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likumiem, kuros tie ir ietverti:

>+C+!">(C+>C88$'>8+$+
2004/108/EB ; Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

¡>+!8>$+¢">(C+C8('>£¤¥¦¢
>§8%$8C£C8>+%$+8>+¥¢

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

$(C%8>+8!C'C8>+(+8C88>!8>(%"!!$

(MT) - Malti

(NL) - Nederlands

DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe88(C8ç'88''8(%;;%8*$+
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le8";;%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:

Vultaèè¢¢+!C88"Cê">CC+%>C8(¤¥¦¢
Prodotti relatati mal-ener8%¥¢

Laagspannings 2006/95/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit
2004/108/EG ; Energiegerelateerde producten 2009/125/EG

(8$(""++8!>%+8C8"8%>$8+>++8%8"!
pre>'>C8

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen
die op de vorige pagina worden genoemd.
F GQ 013-05

(NO) - Norsk

(PL) - Polski

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

'(./$5$&-$=*2'12ĝ&,:(

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar
med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:
EG–Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk
kompatibilitet 2004/108/EG ; Direktiv energirelaterte produkter
2009/125/EF
og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

´µ¶· 8'=;>!'$(C))+8>8>88>%;>%'>("=%8ë
;'>;!C8>8+8C !$%ë=)=*')>(C)>$!>%(8=*8
C!$%ë=)+8%>!;>!8+8!(%>¼
Ú8(8=*Ú!8 »´¢+!C)8" =8">(C+>C)=;>%
¤¥¦´ '$(C;8ë;)=*;>>8ë¥´
;;C>!$%ë=)+8++8>$!>%(8=*;*+8;)+8!')+8
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português

52 5RPkQă

DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

'(&/$5$ğ,('(&21)250,7$7(&(

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

´µ¶·'>="ï=ï!'$>">=8CC>î!>;>C'>=" 8>$C=+>=$
'8!;8 88">'8>=C8>">$!>>$+ïC>ì8=$">8" 88"> 8">=>">
transpun :

Baixa Voltagem 2006/95/CE ; Compatibilidade Electromagnética
2004/108/CE ; Produtos relacionados com o consumo de energia
2009/125/CE

þïÌ>8$>ÿÿ+!C88"8CC>">=C+>C8=ï
2004/108/CE ; Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

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

ì8'>>+>>$C=+>=$+>">>$!>>+8;C>=8CC>î
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ES VYHLÁSENIE O ZHODE
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deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

 Ô À Å ¤Ô 
Ú&;(! «;8'>8">(C+>C8=(¢+!C88"8C$
ÔÀ   Æ  ¤¥¦Ô 
2004/108/ES ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES
 Â  Æ ÅÀ  ¥Ô
Æ   ð        Âð 
 ðÃ   

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na
predchádzajúcej strane.
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(SV) - Svenska

ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

´µ¶·8;%"%'8;'>"(8>'>8C>%8;%8("'$;'"¾8"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:

Nizka Napetost 2006/95/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2004/108/ES
; Izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES

Lågspännings 2006/95/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG ;
Energirelaterade produkter 2009/125/EG

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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Wilo – International (Subsidiaries)
Argentina
WILO SALMSON
   
C1295ABI Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
T +54 11 4361 5929
   
Australia
WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland,
4172
T +61 7 3907 6900
      
Austria
WILO Pumpen
 
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
   

Croatia
$&'*? @   
10430 Samobor
T +38 51 3430914
 <? @   
Cuba
WILO SE
*   . 
F     :!=
 '    .
T +53 5 2795135
T +53 7 272 2330
    <
 
Czech Republic
$&'*. G  
;=!. 
T +420 234 098711
  

India
c  w w:'
Pune 411019
T +91 20 27442100
?  :  

The Netherlands
$&'*~ z 
==~$ 
T +31 88 9456 000
  

Indonesia
wq $&'*w:&
Jakarta Timur, 13950
T +62 21 7247676
     

Norway
WILO Norge AS
0975 Oslo
T +47 22 804570
   

Ireland
WILO Ireland
'  @
T +353 61 227566
   

Poland
$&'*w@  :   
!=<=!_'
T +48 22 7026161
   :

Italy
$&'*&    
;!!_"w  z
(Milano)
T +39 25538351
      

Portugal
Bombas Wilo-Salmson
<     '
4050-040 Porto
T +351 22 2080350
   :

Kazakhstan
WILO Central Asia
050002 Almaty
T +7 727 2785961
  @

Romania
$&'*}    
!!^!. . > 
| &?
T +40 21 3170164
   

Azerbaijan
WILO Caspian LLC
1065 Baku
T +994 12 5962372
  

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

Belarus
WILO Bel IOOO
220035 Minsk
T +375 17 3963446
   

Estonia
WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6 509780
  

Belgium
WILO NV/SA
!"# 
T +32 2 4823333
  

Finland
WILO Finland OY
02330 Espoo
T +358 207401540
   

Bulgaria
WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T +359 2 9701970
  

France
$  R  
=#!!=' ? .U
T +33 2435 95400
  

Latvia
$&'*z   &
1019 Riga
T +371 6714-5229
  ?

Brazil
$&'*. 
&:  '
Jundiaí – São Paulo – Brasil
# ;#<!=
T +55 11 2923 9456
  <    

Great Britain
$&'*XZ [ \'
Burton Upon Trent
DE14 2WJ
T +44 1283 523000
    @

Canada
$&'*.   & 
Calgary, Alberta T2A 5L7
T +1 403 2769456
 <   
China
$&'*.  '
101300 Beijing
T +86 10 58041888
 >   

Greece
$&'*  
^=_` U X @ \
T +302 10 6248300
    
Hungary
$&'*c  h[
;!^=qvv@h 
(Budapest)
T +36 23 889500
   

South Africa
  
2065 Sandton
T +27 11 6082780
:  @ 
   
Spain
$&'*&   
;""!_ h 
(Madrid)
T +34 91 8797100
      
Sweden
WILO NORDIC AB
#=!##U>v
T +46 470 727600
   
Switzerland
Fczw:
^#!} 
T +41 61 83680-20
<:: 
Taiwan
$&'*q  .* G'
;^=`~q : . 
T +886 2 2999 8676
    

Russia
WILO Rus ooo
;#=`;c
T +7 495 7810690
   

Turkey
WILO Pompa Sistemleri
 ?q   
#^`=_ 
T +90 216 2509400
    

Saudi Arabia
$&'*cF<}  
}  ^_=
T +966 1 4624430
     

Ukraina
$&'*Z@    
!"#![ 
T +38 044 3937384
   

Lebanon
WILO LEBANON SARL
| ;!;;!#!
Lebanon
T +961 1 888910
   

Serbia and Montenegro
$&'*z   
11000 Beograd
T +381 11 2851278
   

United Arab Emirates
$&'*c F RF
| R 
w*zU;_;;! 
T +971 4 880 91 77
  

Lithuania
$&'*' ? Zz
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
   

Slovakia
$&'*.    G @
"#!_z   ?
T +421 2 33014511
  @

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

Morocco
$&'*c  }'
;!;=!.   
T +212 (0) 5 22 66 09 24
   

Slovenia
$&'*    
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
      

Vietnam
$&'*  .'
. c . G  
T +84 8 38109975
@   ?

Korea
$&'*w:' 
_"<;;! Gz 
T +82 51 950 8000
    @

R   G:        
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