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1. Obecné informace 

Návod k montáži a obsluze je součástí zařízení.
Musí být vždy k dispozici v blízkosti zařízení.
Přesné dodržování tohoto návodu je předpokla-
dem správného používání a správné obsluhy
zařízení.
Návod k montáži a obsluze odpovídá provedení
zařízení a stavu použitých bezpečnostně tech-
nických norem v době tiskového zpracování.

1.1 Účel použití
Čerpadlo se používá k čerpání čirých kapalin v
domácnostech, zemědělství, průmyslu a podob-
ně... (Hlavními oblastmi využití jsou: zásobování
vodou, distribuce vody – napájení vodárenských
věží – zkrápěcí zařízení, zavlažování – vysokot-
laké čištění – čerpání kondenzátu – zvlhčování
vzduchu – průmyslové okruhy a ve spojení s
jakýmikoliv typy stavebnicových systémů.)

- Hasicí systémy – napájení otopných kotlů (pouze
s použitím bypassu).

1.2 Připojovací a výkonová data 
• Maximální provozní tlak (podle modelu):

• Teplotní rozsah čerpaného média:
(provedení s EPDM těsněním) -15 °C až +90 °C

• Max. okolní teplota : + 40 °C
• Min. nátokový tlak : podle NPSH čerpadla

Hlukové emise: Závisí na velikosti čerpadla, jeho
počtu otáček, provozním bodě a typu motoru.
V určitých případech mohou dosáhnout až
70 dB(A) u 50 Hz a 75 dB(A) u 60 Hz.

2.Bezpečnost

Tento návod k obsluze obsahuje základní poky-
ny, které je třeba dodržovat při montáži a provo-
zu čerpadla. Proto je bezpodmínečně nutné, aby
si tento návod k obsluze před montáží a uvede-
ním do provozu prostudoval montér a příslušný
provozovatel. Kromě všeobecných bezpečnost-
ních pokynů uvedených v této části je třeba
dodržovat také zvláštní bezpečnostní pokyny
uvedené v následující části.

2.1 Značení pokynů v návodu k obsluze

Symboly:

Obecný symbol nebezpečí

Ohrožení elektrickým napětím

UPOZORNĚNÍ: ...

Slovní označení:

NEBEZPEČÍ! Bezprostředně hrozící nebezpečí.
Při nedodržení může dojít k usmrcení nebo
velmi vážným úrazům.  

VAROVÁNÍ! Uživatel může být (vážně) zraněn.
Označení ‘Výstraha’ také znamená, že při
nedodržení pokynů pravděpodobně dojde
k (vážnému) poškození zdraví osob.  

POZOR! Hrozí nebezpečí poškození čerpadla
nebo zařízení. Označení ‘Pozor’ se týká
možných poškození výrobků při nedodržení
pokynu.  

UPOZORNĚNÍ: Užitečný pokyn k zacházení
s výrobkem. Upozorňuje také na možné potíže.  

2.2 Kvalifikace pracovníků
Pracovníci pověření instalací čerpadla musí mít
příslušnou kvalifikaci pro tuto práci.

2.3 Nebezpečí při nedodržování bezpečnostních
pokynů
Při nedodržování bezpečnostních pokynů může
dojít k vážným úrazům nebo poškození čerpadla
nebo zařízení. Nedodržování bezpečnostních
pokynů může také vyloučit jakékoliv nároky na
náhradu škody.
Konkrétně může při nedodržování pokynů dojít
k následujícím ohrožením:

• porucha důležitých funkcí čerpadla nebo zařízení,
• selhání předepsaných metod údržby a oprav,
• vážné úrazy způsobené elektrickým proudem,

mechanickými nebo bakteriologickými vlivy, 
• věcné škody.

2.4 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele
Je nutné dodržovat předpisy o ochraně a
bezpečnosti při práci.
Musí být vyloučeno nebezpečí úrazů elektrickým
proudem. Dodržujte místní a obecné předpisy
[např. směrnice IEC, VDE] a předpisy dodavatelů
elektrické energie.

2.5 Bezpečnostní pokyny pro inspekční a montážní
práce
Provozovatel musí zajistit, aby všechny inspekční
a montážní práce prováděli autorizovaní a kvalifi-
kovaní pracovníci, kteří podrobným prostudová-
ním návodu získali dostatek informací. 
Práce na čerpadle a zařízení se smějí provádět
pouze mimo provoz.

2.6 Svévolná přestavba a výroba náhradních dílů
Úpravy čerpadla nebo zařízení se smějí provádět
pouze se souhlasem výrobce. Používání originál-
ních náhradních dílů a příslušenství schváleného
výrobcem zaručuje bezpečný provoz. Použití
jiných dílů může být důvodem zániku záruky v
případě následných škod.

102 - 105 Mechanická ucpávka 10 bar
302 - 304 Těleso čerpadla 16 bar
502 - 504 max.
802 - 804 Nátokový tlak : 6 bar
106 - 112 Mechanická ucpávka 16 bar
305 - 312 Těleso čerpadla 16 bar
505 - 512 max.
805 - 807 nátokový tlak: 10 bar
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2.7 Nepřípustné způsoby provozování
Bezpečnost provozu čerpadla a zařízení je zaru-
čena pouze při správném používání podle části 4
návodu k obsluze. Mezní hodnoty, uvedené
v katalogu nebo přehledu technických údajů
nesmí být v žádném případě překročeny směrem
nahoru ani dolů.

3.Přeprava a skladování

Po obdržení čerpadla/zařízení je okamžitě zkon-
trolujte ohledně případného poškození přepra-
vou. Došlo-li k poškození zásilky přepravou,
reklamujte ji v zákonné lhůtě u příslušného
přepravce.
Bude-li dodané čerpadlo/zařízení instalováno
později, musí být dočasně uloženo v suchém
prostředí, chráněném před vnějšími škodlivými
vlivy (vlhkostí, mrazem apod.).

NEBEZPEČÍ! Akutní nebezpečí poranění!
Čerpadlo se může překlopit.Těžiště čerpadla
spočívá poměrně vysoko a jeho stojací plocha je
malá. Proto je nutno zajistit potřebná opatření
zabraňující převrácení čerpadla a omezující
ohrožení osob.

POZOR! Nebezpečí poškození čerpadla!
Nebezpečí poškození neodbornou manipulací
během přepravy a skladování. Čerpadlo zdvíhejte
a přepravujte opatrně, abyste ho nepoškodili
před samotnou instalací. 

4. Popis výrobku a příslušenství 

4.1 Popis (obr. 1, 2, 5) :
1 - Patní ventil
2 - Uzávěr na straně sání
3 - Uzávěr na straně výtlaku
4 - Zpětná klapka
5 - Napouštěcí a odvzdušňovací šroub
6 - Vypouštěcí šroub
7 - Potrubní úchyt nebo třmen
8 - Sací filtr
9 - Sběrná jímka

10 - Veřejný vodovodní řad
11 - Jistič motoru
12 - Betonový podstavec
13 - Kohout
HA - max. výška sání
HC - minimální výška nátoku

4.2 Čerpadlo
Čerpadlo je vertikální, vícestupňové (2 až 12 stu-
pňů), normálně nasávací odstředivé čerpadlo v
konstrukci "in line". Není samonasávací.
Vývod spojky je utěsněn pomocí normované
mechanické ucpávky.
Na tělese je navařená oválná příruba PN 16: V
rozsahu dodávky jsou obsaženy oválné litinové
protipříruby, těsnění a šrouby.

4.3 Motor
Suchoběžný motor, 2pólový.
Druh krytí motoru: IP 54
Izolační třída: F
Jednofázový motor: Integrovaná termická ochra-
na motoru - Auto-reset - kondenzátor integro-
vaný ve svorkovnici.

* Standardní napětí: (50 Hz) ± 10 % - (60 Hz) ± 6 %

Max. počet startů motoru za hodinu

4.4 Příslušenství k nadstandardnímu dovybavení
Souprava bypassu – uzavírací ventily –
tlaková/zásobní nádrž nebo pozinkovaná nádrž –
vyrovnávací tlaková nádoba – rozvodová skříň –
oválná protipříruba z ušlechtilé oceli PN16 se
závitem – jistič motoru – zpětná klapka – patní
ventil – antivibrační ochranná spojka – souprava
ochrany proti chodu nasucho – závitové hrdlo
s vnějším závitem (ušlechtilá ocel)…

5.Instalace

Dva standardní způsoby instalace:
• Obr. 1 : Čerpadlo v sacím režimu
• Obr. 2 : Čerpadlo v nátokovém režimu ze sběrné

jímky (9) nebo veřejného vodovodního řadu (10).
S ochranou proti chodu nasucho.

5.1 Montáž
Čerpadlo instalujte na suchém, před mrazem
chráněném a snadno přístupném místě v blízkosti
zdroje nátoku.
Montáž na betonový podstavec (nejméně 10 cm
vysoký) (12) s ukotvením do základu (schéma
instalace viz obr. 3).
Mezi podstavec a podlahu se – pro zamezení
přenosu chvění a hluku – doporučuje vložit
vhodné tlumení (z korku nebo zesílené pryže).
Před konečným upevněním na kotvení podstavce
zkontrolujte, zda je čerpadlo v přesně kolmé
pozici. V případě nutnosti použijte klínků.

Dbejte na vliv nadmořské výšky místa instalace
a teploty čerpaného média na sací možnosti
čerpadla.

Výkon motoru (kW)     0,37      0,55      0,75     1,1       1,5         1,85     2,2       2,5
Přímý start            100      90      75     60     50      45     40     40

KMITOČET 50 Hz 60 Hz
Otáčky ot/min 2 900 3 500
Vinutí* 3 ~ ≤ 4 230/400 V 220/380V až 254/440V

Výška Výšková ztráta Teplota Výšková ztráta
0 m 0 mCL 20 °C 0,20 mCL

500 m 0,60 mCL 30 °C 0,40 mCL
1 000 m 1,15 mCL 40 °C 0,70 mCL
1500 m 1,70 mCL 50 °C 1,20 mCL
2 000 m 2,20 mCL 60 °C 1,90 mCL
2 500 m 2,65 mCL 70 °C 3,10 mCL
3 000 m 3,20 mCL 80 °C 4,70 mCL

90 °C 7,10 mCL
100 °C 10,30 mCL
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POZOR! Nebezpečí poškození čerpadla!
U teplot čerpaného média nad 80 °C zajistěte
čerpadlu nátokový režim (funkce nátokového
tlaku).

5.2 Hydraulické přípojky
Potrubí lze přišroubovat na protipřírubu čerpadla.
Průřez potrubí nesmí být nikdy menší než průřez
protipříruby.
Sací potrubí by mělo být co nejkratší a pokud
možno bez armatur, které snižují sací výkon
(bez trubkových oblouků, ventilů, armatur
snižujících průřez...).

POZOR! Potrubní spoje je nutno řádně utěsnit
vhodnými materiály! Do sacího potrubí se nesmí
dostávat vzduch; sací potrubí musí být vedeno
neustále vzestupně (min. 2 %, viz obr. 1).

- Použijte vhodných úchytů a třmenů; zamezíte
tím přenášení hmotnosti potrubí na čerpadlo.

- Směr průtoku čerpaného média je vyznačen
šipkou na tělese čerpadla.

- Na ochranu čerpadla před tlakovými rázy je
nutno na výtlaku instalovat zpětný ventil.

Pro čerpání silně okysličené nebo horké vody
doporučujeme nainstalovat bypass (obr. 1,
pol. BP).

5.3 Elektrické připojení
Elektrické připojení musí být provedeno profe-
sionálním a autorizovaným elektroinstalatérem,
na základě platných elektroinstalačních předpisů
(např. ČSN).

- Elektrické parametry (kmitočet, napětí, jmenovi-
tý proud) motoru jsou vyznačeny na typovém
štítku.

- Druh proudu a napětí síťové přípojky musí odpo-
vídat hodnotám na typovém štítku.

- Motor musí být vybaven elektrickou ochranou
motoru. Tu tvoří jistič motoru nastavený na
hodnotu proudu uvedenou na typovém štítku.

- Zásadně je nutno instalovat pojistky (typ aM) na
ochranu sítě.

Napájecí síť
- Použijte kabel odpovídající EDF normám
- Třífázová: 4vodičový kabel (3 fáze + zemnění)

Do krytu svorkovnice v případě potřeby vyřízněte
otvor, vložte ucpávku a motor zapojte dle příslu-
šného schématu na víku svorkovnice. (obr. 4).

POZOR! Nebezpečí poškození čerpadla!
Chybné elektrické zapojení může vést k poško-
zení motoru. 
ČERPADLO RESP. ZAŘÍZENÍ UZEMNĚTE PODLE
PŘEDPISU.
Elektrický kabel se nikdy nesmí dotýkat
potrubí nebo čerpadla. Kromě toho musí být
dokonale chráněn před vlhkostí.

Je-li hnací motor čerpadla v provozu za pomoci
frekvenčního měniče, dodržujte důsledně pro-
vozní a montážní pokyny měniče.

Ten nesmí na svorky motoru přivádět špičková
napětí přesahující hodnotu 850 V a překračovat
rychlost změny napětí (dU/dt) v hodnotě vyšší
než 2 500 V/µs; překročí-li napětí uvedené
hodnoty, může dojít k poškození vinutí motoru.
V případě nutnosti nainstalujte mezi měnič
a motor LC filtr (indukční kondenzátor).
Ten je nutno připojit pokud možno co nejblíže
k motoru, v případě potřeby pomocí stíněného
kabelu

6.UVEDENÍ DO PROVOZU

6.1 Přípravné propláchnutí
VAROVÁNÍ! Ohrožení zdraví!
Naše čerpadla jsou během výroby zčásti hydrau-
licky testována. Proto se může stát, že se uvnitř
bude nacházet zbytek vody. Z hygienických
důvodu proto doporučujeme čerpadlo před
zapojením do veřejného vodovodního řadu
propláchnout.

6.2 Naplnění a odvzdušnění
POZOR! Čerpadlo nesmí nikdy (ani krátkodobě)
běžet nasucho.

Čerpadlo v nátokovém režimu (obr. 2)
- Uzavřete uzavírací ventil na straně výtlaku (3), 
- Otevřete odvzdušnění (5), na straně sání otevře-

te uzavírací ventil (2) a čerpadlo zcela naplňte.
Odvzdušnění uzavřete teprve po kompletním
odvzdušněním a začne-li z něho přetékat voda.

NEBEZPEČÍ! Pozor u horké vody – z odvzdušň-
ovacího otvoru může vytrysknout nebezpečný
proud horké vody. Učiňte příslušná opatření na
ochranu osob a motoru.

Čerpadlo v sacím režimu
Existují dvě možnosti pro naplnění čerpadla :
1. možnost (obr. 5-1) : 

- Uzavřete uzavírací ventil na straně výtlaku (3), na
straně sání ventil otevřete (2).

- Odstraňte odvzdušňovací zátku (5) 
- Na tělese čerpadla uvolněte spodní vypouštěcí

šroub (6) (asi o 4 až 5 otáček).
- Pomocí nálevky zavedené do odvzdušňovacího

otvoru zcela naplňte čerpadlo a sací potrubí.
- Začne-li přetékat voda a z čerpadla již neuniká

žádný vzduch, je plnění ukončeno.
- Našroubujte zpět odvzdušňovací zátku a spodní

vypouštěcí šroub.
2. možnost (obr. 5-2) : 
Plnění je možno usnadnit tím, že do sacího
potrubí čerpadla instalujete vertikální trubku o
Ø 1/2" - s uzavíracím kohoutem a nálevkou.

Horní konec trubky se musí nacházet nejméně
50 mm nad odvzdušňovacím otvorem.

- Uzavřete uzavírací ventil na straně výtlaku (3), na
straně sání ventil otevřete (2).

- Otevřete uzavírací kohout a odvzdušnění.
- Na tělese čerpadla uvolněte spodní vypouštěcí

šroub (6) (asi o 4 až 5 otáček).
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- Kompletně naplňte čerpadlo a sací potrubí,
dokud z odvzdušňovacího otvoru nezačne unikat
voda (5).

- Uzavřete uzavírací kohout (ten může zůstat na
místě), odstraňte trubku, odvzdušnění (5) opět
uzavřete a dotáhněte vypouštěcí šroub (6).

Ochrana proti chodu nasucho
Aby se předešlo chodu čerpadla nasucho způso-
beného nedopatřením, doporučujeme realizovat
ochranu proti chodu nasucho tvořenou plováko-
vým spínačem nebo tlakovým spínačem.

6.3 Kontrola smyslu otáčení motoru
- Pomocí plochého šroubováku nasazeného do

štěrbiny na hřídeli (na straně ventilátoru)
zkontrolujte volný chod čerpadla.

Třífázový motor
- Spusťte motor krátkým sepnutím jističe a přes-

vědčete se, že se otáčí ve směru šipky na štítku
čerpadla.

- Pokud tomu tak není, je nutno u třífázového
motoru ve svorkovnici motoru nebo na spínači
dvě fáze prohodit.

Jednofázový motor
Jednofázové motory jsou navrženy tak, aby
běžely vždy ve správném smyslu otáčení.
To je dáno již z výroby, nezávisle na připojení do
sítě.

6.4 Spuštění
NEBEZPEČÍ! Podle teploty čerpaného média a
funkčních cyklů čerpadla může povrchová
teplota (čerpadla, motoru) překročit až 68 °C.
V případě potřeby instalujte vhodné ochranné
bezpečnostní prostředky zamezující poranění
osob.

POZOR! Za nulového průtoku (s uzavřeným
šoupětem na výtlaku) nesmí čerpadlo u studené
vody (T < 40 °C) běžet déle než 10 minut; u teplé
vody (T > 60 °C) pak déle než 5 minut.

Doporučujeme Vám dodržovat minimální čerpací
výkon v hodnotě zhruba 10 % nominálního
výkonu čerpadla, aby nedocházelo ke kavitaci v
horní části čerpadla.

- Uzavírací ventil na straně výtlaku nechte uzavře-
ný.

- Spusťte čerpadlo.
- Otevřete odvzdušnění, aby mohl unikat vzduch.

Pokud po 20 sekundách nezačne z otvoru unikat
rovnoměrný proud vody, odvzdušnění uzavřete a
vypněte čerpadlo. Vyčkejte 20 sekund, aby se
vzduch mohl zkoncentrovat v jednom místě.

- Znovu spusťte čerpadlo.
- Pokud je to nutné (u sací výšky > 5 m), zopakujte

pracovní postup.
- Začne-li z odvzdušnění unikat rovnoměrný proud

vody (čerpadlo tedy vytváří tlak), pomalu otevře-
te uzavírací ventil na výtlaku. Čerpadlo nyní musí
sát.

- Pomocí tlakoměru zkontrolujte stálost tlaku, v
případě tlakových výkyvů proveďte opakovaně
odvzdušnění.

- Pokud to se to nezdaří, čerpadlo znovu naplňte a
postupujte opět od začátku.

- Na závěr odvzdušnění čerpadla nejprve uzavřete
ventil na výtlaku a poté zašroubujte odvzdušňo-
vací šroub. Čerpadlo na 20 sekund zastavte. Pak
čerpadlo opět spusťte a otevřete odvzdušnění.
Uniká-li vzduch, celý proces zopakujte.

- Otevřete uzavírací ventil na výtlaku, aby čerpadlo
mohlo dosáhnout požadovaného provozního
bodu.

- Zkontrolujte, zda je nasávaný objem nižší nebo
stejný, než objem udaný na typovém štítku.

7. Údržba

POZOR! Před každým zásahem je nutno čerpad-
lo(a) odpojit od zdroje elektrického napájení.
Údržbu nikdy neprovádějte na běžícím čerpadle. 
Čerpadlo a motor je nutno udržovat v čistotě.
Je-li čerpadlo instalováno v prostoru zabezpeče-
ném proti mrazu, nemělo by být vypouštěno ani
v případě delšího odstavení z provozu.
Ložiska spojky a motoru jsou promazána pro
celou dobu jejich životnosti, tzn. není nutno je
dodatečně promazávat.

Motor:  Ložiska motoru jsou promazána pro
celou dobu jejich životnosti a není nutno je
dodatečně promazávat.

Mechanická ucpávka : Na mechanické ucpávce
není nutno během provozu provádět údržbu.
Nesmí nikdy běžet nasucho.

Intervaly výměny
Intervaly, v nichž je nutno mechanickou ucpávku
měnit, závisí na následujících provozních pod-
mínkách čerpadla: 

- teplotě a tlaku čerpaného média.
- četnosti spouštění čerpadla: nepřetržitý provoz

nebo přerušovaný provoz.
Jak často musejí být měněny ostatní součásti
čerpacího zařízení, závisí na provozních podmín-
kách - na zatížení čerpadla a okolní teplotě.
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8. Poruchy, jejich příčiny a odstraňování

Nedá-li se provozní porucha odstranit, obraťte
se laskavě na příslušnou opravárenskou firmu
nebo nejbližší zákaznický servis firmy WILO či
její zastoupení.

Poruchy Příčiny Odstranění
Čerpadlo běží, ale nečerpá Průchody v čerpadle jsou ucpány cizími

tělesy 
Čerpadlo rozeberte a vyčistěte

Ucpané sací potrubí Vyčistěte sací potrubí
Vzduch v sacím potrubí Zkontrolujte a utěsněte kompletní

nátokové potrubí k čerpadlu
Čerpadlo nemůže nasávat nebo je
prázdné 

Naplňte čerpadlo
Zkontrolujte těsnost patního ventilu

Slabý tlak sání, hluk nastávající kavitace Nadměrné ztráty na sání nebo nadměrná
sací výška (zkontrolujte NPSH čerpadla a
celého systému)

Na motoru je připojeno nedostatečné
napětí

Zkontrolujte napětí na svorkách motoru a
správný průřez vodičů

Čerpadlo vibruje Uvolněné upevnění k podstavci Zkontrolujte a dotáhněte všechny
úchytné šrouby

Čerpadlo je ucpané cizími částicemi Čerpadlo rozeberte a vyčistěte
Čerpadlo běží ztuha Zkontrolujte, zda se čerpadlo volně otáčí

bez nenormálního odporu
Chybné elektrické zapojení Zkontrolujte připojení motoru k čerpadlu

Motor se nepřirozeně zahřívá Nedostatečné napětí Zkontrolujte napětí na svorkách motoru;
jeho velikost musí být ± 10 % (50 Hz)
resp. - ± 6 % (60 Hz) nominálního napětí

Čerpadlo je ucpané cizími částicemi Čerpadlo rozeberte a vyčistěte
Okolní teplota přesahuje + 40 °C Motor je dimenzován pro provoz do

okolní teploty max. + 40 °C 
Chyba v kontaktech resp. zapojení svor-
kovnice

Zapojení proveďte podle motorového
štítku a obr. 4 

Čerpadlo nevytváří dostatečný tlak Nedostatečná rychlost motoru (cizí
částice...)

Rozeberte čerpadlo a odstraňte cizí
částice i závadu 

Motor je poškozen Vyměňte motor
Čerpadlo je nedostatečně naplněné Otevřete odvzdušnění čerpadla a vyčkej-

te, dokud z něho nezačne vytékat voda
Třífázový motor běží ve špatném směru Převraťte smysl otáčení přepólováním

dvou vodičů na svorkovnici motoru
Odvzdušňovací šroub není řádně
zašroubován

Zkontrolujte a řádně dotáhněte

Motor je pod nedostatečným napětím Zkontrolujte napětí na svorkách motoru a
správný průřez vodičů, včetně jejich
řádných kontaktů

Zareagoval ochranný jistič Na tepelném ochranném jističi je nasta-
vena nedostatečná hodnota

Pomocí ampérmetru zkontrolujte inten-
zitu proudu a porovnejte ji s hodnotou
uvedenou na typovém štítku motoru

Příliš nízké napětí Zkontrolujte fáze a popř. vyměňte kabel
Přerušena jedna z fází Zkontrolujte fáze a popř. vyměňte kabel
Defektní tepelný ochranný jistič Proveďte výměnu
Spálená pojistka Proveďte výměnu

Nepravidelný průtok Nebyla dodržena sací výška (Ha) Zkontrolujte podmínky a doporučení
uvedené v tomto návodu k obsluze

Sací potrubí má menší průřez než
čerpadlo

Sací potrubí musí mít stejný průřez jako
sací otvor čerpadla

Sací filtr a sací potrubí jsou částečně
zaneseny

Rozeberte a vyčistěte je
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9. Náhradní díly

Náhradní díly je možno objednat v místním
specializovaném obchodě resp. u zákaznického
servisu firmy Wilo.
K zamezení dodatečných dotazů a chybných
objednávek je nutno v každé objednávce uvádět
veškeré údaje typového štítku.

Technické změny vyhrazeny!





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ,        
   :

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

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

  ,      
,    I,  1.5.1    

 2006/42/ G.
Sm rnice o elektromagnetické kompatibilit  2004/108/ES dyrektyw  dot. kompatybilno ci elektromagnetycznej 2004/108/WE   2004/108/EG 
Sm rnice pro výrobky spojené se spot ebou energie 2009/125/ES Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwi zanych z energi  2009/125/WE.   ,    2009/125/

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

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

   50  –  , 
,  –     

Vyhovuje požadavk m na ekodesign dle na ízení 547/2012 pro vodní erpadla. Spe niaj  wymogi rozporz dzenia 547/2012 dotycz cego ekoprojektu dla pomp wodnych.      547/2012   
.

použité harmoniza ní normy, zejména: viz p edchozí strana stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci: patrz poprzednia strona     ,   : .  p y, j p y y , g p p p ,

EL TR RO
    CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara ie de conformitate

     ’       
  :

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

 E     2006/42/E AB-Makina Standartları 2006/42/EG Directiva CE pentru ma ini 2006/42/EG
           

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

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

  E -2004/108/E Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic  – directiva 2004/108/EG
        2009/125/E Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına ili kin yönetmelik 2009/125/AT Directiv  privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE

    50 Hz – ,  
,  –       

 640/2009.

Kullanılan 50 Hz indüksiyon elektromotorları – trifaze akım, sincap kafes motor, tek 
kademeli – 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarımla ilgili gerekliliklere uygundur.

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

        547/2012  
.

Su pompaları ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarıma ili kin gerekliliklere 
uygun.

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

  , :   kısmen kullanılan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedent

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

Zemsprieguma direkt vas droš bas m r i tiek iev roti atbilstoši Maš nu direkt vas 
2006/42/EK 
Pielikumam I, Nr. 1.5.1.

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

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

Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori – mai str va, ssl guma rotora motors, 
vienpak pes – atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina pras b m.

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

Kooskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega. Atbilstoši Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina pras b m denss k iem. Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglament  547/2012 d l vandens 
siurbli .

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

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

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

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

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

           
 I,  1.5.1     2006/42/E .

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

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

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

   50 Hz –  ,   
,  –        

640/2009.
V súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné erpadlá. izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne rpalke.       547/2012   .

používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran  : .  

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

ejjin:
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu enoj izvedbi odgovaraju sljede im 
važe im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu enoj verziji odgovaraju slede im 
važe im propisima:

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

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

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

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-u u tal-ener ija Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Il-muturi elettri i b’induzzjoni ta’ 50 Hz u ati- tliet fa ijiet, squirrel-cage, singola - 
jissodisfaw ir-rekwi iti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009.

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

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

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

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany





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 

Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1014 Baku 
T +994 12 5962372 

Belarus 
WILO Bel OOO 
220035 Minsk 
T +375 17 2535363 

Belgium 
WILO SA/NV 

 
T +32 2 4823333 

Bulgaria 
 

1125 Sofia  
T +359 2 9701970 

Brazil 
WILO Brasil Ltda 
Jundiaí – São Paulo – Brasil  

 
T +55 11 2923 (WILO) 
       9456 

Canada 
 

Calgary, Alberta T2A 5L4 
T +1 403 2769456 

China 
 

101300 Beijing 
T +86 10 58041888 

Croatia 
 

10430 Samobor 
T +38 51 3430914 

Czech Republic 
 

 
T +420 234 098711 

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

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 

France 
 

 
T +33 1 30050930 

Great Britain 
 

DE14 2WJ Burton- 
Upon-Trent 
T +44 1283 523000 

Greece 
 

14569 Anixi (Attika) 
T +302 10 6248300 

Hungary 
 

 
(Budapest) 
T +36 23 889500 

India 

 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 

 

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

Ireland 
WILO Ireland 

 
T +353 61 227566 

Italy 
 

 
Borromeo  (Milano) 
T +39 25538351 

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 

Korea 
 
 

 
T +82 55 3405890 

Latvia 
 

1019 Riga 
T +371 7 145229 

Lebanon 
WILO SALMSON  
Lebanon 
12022030 El Metn 
T +961 4 722280 

Lithuania 
 

03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 

Morocco 
 

SARLQUARTIER  
INDUSTRIEL AIN SEBAA 
20250 
CASABLANCA 
T +212 (0) 5 22 660 924 

The Netherlands 
 

 
T +31 88 9456 000 

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 

Poland 
 

 
T +48 22 7026161 

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  

 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 

Romania 
 

 
T +40 21 3170164 

Russia 
WILO Rus ooo 

 
T +7 495 7810690 

Saudi Arabia 
 

 
T +966 1 4624430 

Serbia and Montenegro 
 

11000 Beograd 
T +381 11 2851278 

Slovakia 
 

 
T +421 2 33014511 

Slovenia 
 

1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 

South Africa 
 

 
T +27 11 6082780 

 

Spain 
 

(Madrid) 
T +34 91 8797100 

Sweden 
 

35246 Växjö 
T +46 470 727600 

Switzerland 
 

 
T +41 61 83680-20 

Taiwan 
 

 
T +886 227 391655 

 

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  

 
 

T +90 216 2509400 

Ukraina 
 

 
T +38 044 2011870 

United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
Jebel Ali Free Zone -  

 
T +971 4 880 91 77 

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

Vietnam 
 

 
T +84 8 38109975 
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Pioneering for You

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