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1. Generelt

Monterings- og driftsvejledningen er en del af
produktet. Den skal altid opbevares i nærheden
af produktet. Korrekt brug og betjening af pro-
duktet forudsætter, at vejledningen overholdes
nøje.
Monterings- og driftsvejledningen modsvarer
produktets konstruktion og opfylder de gælden-
de anvendte sikkerhedstekniske standarder, da
vejledningen blev trykt.

1.1 Anvendelsesområde
Pumpen bruges til pumpning af klare væsker i
husholdninger, landbrug, industri etc. (De vigtig-
ste anvendelsesområder er: vandforsyning, vand-
fordeling – forsyning af vandtårne – bereg-
ningsanlæg, vanding – højtryksrensning –
pumpning af kondensvand – luftbefugtning –
industrielle kredsløb samt i forbindelse med
enhver type modulsystemer).

- brandslukningssystemer – forsyning af
fyringskedler (bypass-kit påkrævet).

1.2 Tilslutnings- og kapacitetsdata 
• Maksimalt driftstryk (alt efter model) :

• Temperaturområde for pumpemediet:
(model med EPDM-pakning) - 15° til + 90°C

• Maks. omgivende temperatur: + 40°C maks.
• Min. tilgangstryk: afhængigt af pumpens NPSH

Støjemission : Den er afhængig af pumpens
størrelse, hastighed, driftspunkt og motortype.
Den kan i enkelte tilfælde komme op på 70 dB(A)
ved 50 Hz og 75 dB(A) ved 60 Hz.

2. Sikkerhed

Denne monterings- og driftsvejledning indehol-
der grundlæggende anvisninger, som skal over-
holdes i forbindelse med installation og under
drift. Monterings- og driftsvejledningen skal
 derfor læses af montøren og den ansvarlige
 bygherre før montering og ibrugtagning.
Ikke kun de generelle sikkerhedsforskrifter i
dette afsnit om sikkerhed skal overholdes, men
også de specielle sikkerhedsforskrifter, som er
nævnt i følgende afsnit om faresymboler.

2.1 Markering af anvisninger i monterings- og
driftsvejledningen

Symboler:

Generelt faresymbol

Fare på grund af elektrisk spænding

NOTE: ...

Signalord:

FARE! Akut farlig situation.
Overtrædelse medfører døden eller alvorlige
 personskader.

ADVARSEL! Brugeren kan pådrage sig
 (alvorlige) kvæstelser. 'Advarsel' betyder, at
det kan medføre (alvorlige) personskader, hvis
advarslen ikke følges.

FORSIGTIG! Der er fare for at beskadige
 pumpen/anlægget. 'Forsigtig' henviser til muli-
ge skader på produktet, hvis anvisningen ikke
 følges.

NOTE: Et nyttigt tip for håndtering af produktet.
Det gør opmærksom på mulige problemer.

2.2 Kvalifikationer for personalet
Det personale, der skal foretage monteringen,
skal opfylde de relevante kvalifikationer for dette
arbejde.

2.3 Farer ved overtrædelse af sikkerhedsforskrif-
terne
Overtrædelse af sikkerhedsforskrifterne kan være
til fare for personer og pumpen/anlægget samt
medføre bortfald af ethvert krav om skadeser-
statning.
I særdeleshed kan overtrædelse af sikkerhedsfor-
skrifterne eksempelvis medføre følgende farlige
situationer:

• svigt af vigtige funktioner på pumpen/anlægget,
• svigt af udspecificerede vedligeholdelses- og

reparationsmetoder
• fare for personer som følge af elektriske,

 mekaniske og bakteriologiske påvirkninger. 
• Skade på ejendom.

2.4 Sikkerhedsforskrifter for bygherren
De gældende arbejdsmiljøregler skal overholdes.
Fare på grund af elektrisk energi skal forhindres.
Anvisninger i henhold til lokale eller generelle
forskrifter (IEC osv.) og fra de lokale energifor -
syningsselskaber skal overholdes.

2.5 Sikkerhedsforskrifter for inspektion og
 montering
Bygherren skal sørge for, at alt arbejde i forbin-
delse med inspektion og montering udføres af
autoriserede og kvalificerede fagfolk, som har
læst monterings- og driftsvejledningen grundigt
igennem og dermed har den fornødne viden om
pumpen/anlægget.
Arbejder på pumpen/anlægget må kun foretages
ved stilstand.

2.6 Egne ændringer og egen fremstilling af
 reservedele
Ændringer på pumpen/anlægget må kun foreta-
ges efter aftale med producenten. Originale
reservedele og tilbehør godkendt af producenten
fremmer sikkerheden. Anvendelse af andre dele

102 - 105 Akseltætning 10 bar
302 - 304 Pumpehus 16 bar
502 - 504 maks.
802 - 804 Tilløbstryk : 6 bar
106 - 112 Akseltætning 16 bar
305 - 312 Pumpehus 16 bar
505 - 512 maks.
805 - 807 Tilløbstryk : 10 bar
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kan medføre, at ansvaret for eventuelle følger på
den baggrund bortfalder.

2.7 Ikke-tilladt anvendelse
Driftssikkerheden for den leverede pumpe/det
leverede anlæg opretholdes kun ved korrekt brug
i henhold til afsnit 4 i monterings- og driftsvej-
ledningen. De grænseværdier, som fremgår af
kataloget/databladet, må under ingen omstæn-
digheder under- eller overskrides.

3.Transport og midlertidig opbevaring

Kontrollér pumpen/anlægget for transportskader
straks efter modtagelsen. Såfremt der konstate-
res transportskader, skal der træffes de nødven-
dige forholdsregler over for speditøren inden
udløb af de pågældende tidsfrister.
Hvis den/det leverede pumpe/anlæg først skal
installeres på et senere tidspunkt, skal den/det
opbevares på et tørt sted beskyttet mod skadeli-
ge påvirkninger (som fugt, frost osv.)

FARE! Akut fare for kvæstelser! 
Pumpen kan vælte. Pumpens tyngdepunkt befin-
der sig forholdsvist højt og dens ståflade er lille.
Derfor skal eventuelle farer for personer udeluk-
kes ved at træffe de nødvendige forholdsregler
for at forhindre at pumpen vælter.

FORSIGTIG! Fare for beskadigelse af pumpen!
Fare for beskadigelse som følge af usagkyndig
håndtering under transport og opbevaring.
Pumpen skal håndteres, løftes og transporteres
forsigtigt, så den ikke beskadiges, inden den skal
installeres.

4. Beskrivelse af produkt og tilbehør

4.1 Beskrivelse (fig. 1, 2, 5) :
1 - fodventil
2 - afspærringsventil på sugesiden
3 - afspærringsventil på tryksiden
4 - kontraventil
5 - indløbs-/udluftningsskrue
6 - aftapningsskrue
7 - rørholder eller spændebånd
8 - sugefilter
9 - tank

10 - offentlig drikkevandsforsyning
11 - motorsikring
12 - betonsokkel
13 - hane
HA - maks. sugehøjde
HC - mindste tilløbshøjde

4.2 Pumpe
Pumpen er en vertikal, ikke selvansugende,
 normalsugende in line-centrifugalpumpe med
flere trin (2 til 12 trin).
Akselgennemgangen er tætnet med en
 standard-akseltætning.

Påsvejset ovalflange på huset PN 16: Leveringen
omfatter ovale modflanger af støbejern samt
pakninger og møtrikker.

4.3 Motor
Tør motor - 2-polet.
Motorens kapslingsklasse: IP 54
Isolationsklasse: F
Enfaset motor: Integreret termisk motorsikring -
auto-reset - kondensator integreret i klemkas-
sen.

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

Maks. antal motorstarter pr. time

4.4 Valgfrit tilbehør
by-pass kit - afspærringsventiler – tryk-/for-
rådstank eller galvaniseret tank – trykstødsbe-
skyttelsestank - styrekasse – oval modflange i
rustfrit stål PN16 med gevind - motorsikring -
kontraventil – fodventil – vibrationsbeskyttel-
sesmuffer - byggesæt til tørløbssikring –
gevindstuds med udvendigt gevind (rustfrit stål)
osv.

5.Installation

2 Standardsituationer for indbygning:
• Fig. 1 : Pumpe i sugedrift
• Fig. 2 : Pumpe i tilløbsdrift via en tank (9) eller via

den offentlige drikkevandsforsyning (10). Med
tørløbssikring.

5.1 Montage
Opstil pumpen på et tørt, frostfrit og let tilgæn-
geligt sted tæt på tilløbsstedet.
Montage på betonsokkel (mindst 10 cm høj) (12)
med forankring i fundamentet (opstillingsplan se
fig. 3).
Anbring dæmpere (af kork eller forstærket
gummi) mellem soklen og gulvet for at undgå at
der overføres vibrationer og larm. Inden soklens
forankring fastgøres endeligt, skal det sikres, at
pumpen er rettet nøjagtigt lodret ind. Sæt kiler i,
hvis det er nødvendigt.

Vær opmærksom på at opstillingsstedets højde
samt pumpemediets temperatur kan forringe
pumpens sugeydelse.

Motoreffekt (kW)     0,37      0,55      0,75     1,1       1,5         1,85     2,2       2,5
Direkte               100      90      75     60     50      45     40     40

FREKVENS 50Hz 60Hz
Hastighed U/min 2900 3500
Vikling* 3 ~ ≤ 4 230/400 V 220/380V til 254/440V
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FORSIGTIG! Fare for beskadigelse af pumpen!
Hvis pumpemediet har temperaturer over 80 °C,
skal der anbringes en pumpe til tilløbsdriften
(fortryksfunktion).

5.2 Hydrauliske tilslutninger
Røret kan skrues sammen med pumpens ovale
modflanger.
Rørets diameter må under ingen omstændighe-
der være mindre end modflangens diameter.
Sugerørets ledning skal være så kort som mulig
og der bør ikke indsættes nogen fittings i
 sugeledningen, der kan reducere sugeydelsen
(rørknæ, ventiler, fittings der reducerer rørets
tværsnit osv.)

FORSIGTIG! Rørledningens forbindelser skal tæt-
nes godt med passende materialer! Der må ikke
kunne strømme luft ind i sugeledningen;
Sugeledningen skal lægges med en konstant
stigning (min. 2 %) (se fig. 1).

- Brug holdere eller spændebånd, så rørledningens
vægt ikke bæres af pumpen.

- En pil på pumpehuset markerer pumpemediets
gennemstrømningsretning.

- Indbyg en kontraventil på tryksiden for at
beskytte pumpen mod trykstød.

Hvis der skal pumpes vand med højt iltindhold
eller meget varmt vand, anbefaler vi at indbygge
et bypass-kit (fig. 1, pos. BP).

5.3 Elektrisk tilslutning
Den elektriske tilslutning skal udføres af en
autoriseret el-installatør og i overensstemmelse
med de gældende lokale forskrifter.

- Motorens elektriske karakteristika (frekvens,
spænding, nominel strøm) er angivet på typeskil-
tet.

- Nettilslutningens strømtype og spænding skal
svare til angivelserne på typeskiltet.

- Det er obligatorisk at udstyre motoren med en
elektrisk motorsikring. Dette sker ved hjælp af en
motorsikring, der er indstillet på den strømstyr-
ke, der vises på typeskiltet.

- Der skal principielt altid anbringes ledningsad-
skillere med sikringer (type aM) for at beskytte
nettet.

Forsyningsnet
- Brug et kabel, der opfylder kravene i EDF-

 standarderne.

- Trefaset : 4-leder kabel (3 faser + jord)
Udskær om nødvendigt en åbning i klemkassens
afskærmning, anbring en pakbøsning og tilslut
motoren i henhold til strømdiagrammet i klem-
kassens låg. (Fig. 4).

FORSIGTIG! Fare for beskadigelse af pumpen!
En elektrisk tilslutningsfejl kan bevirke motor-
skader. 
JORDFORBIND PUMPEN/ANLÆGGET
 FORSKRIFTSMÆSSIGT.
Elkablet må aldrig komme i berøring med rør-
ledningen eller med pumpen. Desuden skal det
være beskyttet komplet mod fugt.

Hvis pumpens drivmotor drives med en frekven-
somformer, skal du nøjagtigt overholde frekven-
somformerens drifts- og montageanvisning.
Frekvensomformeren må ikke have nogen
spændingsspidser over 850 V ved motorklem-
merne og ikke generere nogen spændingsæn-
dringshastigheder (dU/dt) på over 2500 V/µs, for
hvis spændingssignalet overstiger de nævnte
værdier, kan dette bevirke skader på motorvik-
lingen.
I modsat fald skal der anbringes et LC-filter
(induktans – kondensator) mellem frekvensom-
formeren og motoren.
Den skal tilsluttes til motoren med et kabel, der
er så kort som muligt og som om nødvendigt er
afskærmet

6. OPSTART

6.1 Forberedende skylning
ADVARSEL! Sundhedsfare!
Vores pumper underkastes delvist hydrauliske
tests på fabrikken. Der kan derfor være vand i
dem. Af hygiejniske årsager anbefales det derfor
at gennemføre en skylning, inden pumpen
 bruges i en drikkevandsforsyning.

6.2 Påfyldning og udluftning
FORSIGTIG! Pumpen må aldrig løbe tør, heller
ikke i kort tid.

Pumpe i tilløbsdrift (fig. 2)
- Luk afspærringsventilen på tryksiden (3), 
- Åbn udluftningen (5), åbn afspærringsventilen

(2) på sugesiden og fyld pumpen helt.
Udluft først pumpen, når vandet er løbet ud og
luk pumpen igen, når den er helt udluftet.

FARE! Vær forsigtig ved varmt vand - der kan
strømme en varm vandstråle ud af udluftning-
såbningen. Træf egnede forholdsregler for at
beskytte personer og motor.

Pumpe i sugedrift
Der er to muligheder for at fylde pumpen:
1. mulighed (fig. 5-1) : 

- Luk afspærringsventilen på tryksiden (3), åbn
afspærringsventilen på sugesiden (2).

- Fjern udluftningsproppen (5) 
- Løsn aftapningsskruen på pumpehuset (6) 

(ca. 4 til 5 omdrejninger).

Højde Højdetab Temperatur Højdetab
0 m 0 mCL 20 °C 0,20 mCL

500 m 0,60 mCL 30 °C 0,40 mCL
1000 m 1,15 mCL 40 °C 0,70 mCL
1500 m 1,70 mCL 50 °C 1,20 mCL
2000 m 2,20 mCL 60 °C 1,90 mCL
2500 m 2,65 mCL 70 °C 3,10 mCL
3000 m 3,20 mCL 80 °C 4,70 mCL

90 °C 7,10 mCL
100 °C 10,30 mCL
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- Fyld pumpen og sugeledningen helt ved hjælp af
en tragt, der føres ind i udluftningsåbningen.

- Når der løber vand ud og når der ikke længere er
luft i pumpen, er påfyldningen afsluttet.

- Skru udluftningsproppen og aftapningsskruen på
igen.
2. mulighed (fig. 5-2) : 
Påfyldningen bliver nemmere, hvis der i pumpens
sugeledning installeres et lodret rør på Ø 1/2", der
er udstyret med en afspærringshane og en tragt.

Den øverste ende af røret skal befinde sig mindst
50 mm over udluftningsåbningen.

- Luk afspærringsventilen på tryksiden (3), åbn
afspærringsventilen på sugesiden (2).

- Åbn afspærringshanen og udluftningen.
- Løsn aftapningsskruen på pumpehuset (6) 

(ca. 4 til 5 omdrejninger).
- Fyld sugeledningen og pumpen komplet, indtil

der kommer vand ud af udluftningsåbningen (5).
- Luk afspærringshanen (den kan blive siddende på

sin plads), fjern røret, luk udluftningen (5), skru
udluftningsskruen (6) på igen.

Tørløbssikring
Vi anbefaler at sørge for en tørløbssikring ved
hjælp en flydekontakt eller en trykafbryder, så
pumpen ikke løber tør ved et uheld.

6.3 Kontrol af motorens omdrejningsretning
- Kontrollér at pumpen er letgående ved at dreje

den slidsede aksel (på ventilatorsiden) ved hjælp
af en flad skruetrækker.

Trefasemotor
- Start motoren ved kort at trykke ledningsadskil-

leren ned og kontrollér, at den drejer i samme
retning, som pilen på pumpens skilt peger.

- Hvis dette ikke er tilfældet, skal trefasemotorens
to faser på motorklemme eller afbryder byttes
om.

Enfaset motor:
Enfasede motorer og variatorgearmotorer er
konstrueret sådan, at de kører i den rigtige
omdrejningsretning.
Dette er indstillet fra fabrikkens side og er
 uafhængigt af nettilslutningen.

6.4 Start
FARE! Afhængigt af pumpemediets temperatur
og pumpens funktionscyklusser kan overflade-
temperaturen (pumpe, motor) stige til over
68 °C. Installér om nødvendigt passende udstyr
til personsikkerhed.

FORSIGTIG! Ved nulflow (afspærringsventilen på
tryksiden lukket) må pumpen ikke køre længere
end 10 minutter med koldt vand (T < 40 °C); med
varmt vand (T > 60 °C) må den ikke køre længere
end 5 minutter.

For at undgå kavitation i den øverste del af pum-
pen anbefaler vi at sikre et minimumsflow på
mindst 10 % af pumpens nominelle flow.

- Hold afspærringsventilen på tryksiden lukket.
- Start pumpen.

- Åbn udluftningen, så luften kan slippe ud. Hvis
der ikke løber en jævn vandstråle ud af åbningen
efter 20 sekunder, skal udluftningen lukkes og
pumpen standses. Vent i 20 sekunder, så luften
kan samle sig.

- Start pumpen igen.
- Gentag om nødvendigt arbejdstrinene (med en

sugehøjde på > 5 m).
- Når der løber en jævn vandstråle ud af udluftnin-

gen (dvs. når pumpen producerer et tryk), skal
afspærringsventilen på tryksiden langsomt
åbnes. Nu skal pumpen have suget ind.

- Kontrollér med et manometer, at trykket er sta-
bilt, i tilfælde af tryksvingninger skal der udluftes
igen.

- Hvis dette mislykkes, skal pumpen fyldes igen og
arbejdstrinene begynder forfra.

- Afslut udluftningen ved at lukke afspærringsven-
tilen på tryksiden og udluftningen. Stands pum-
pen i 20 sekunder. Start derefter pumpen igen og
åbn udluftningen. Hvis der strømmer luft ud, skal
arbejdstrinene udføres igen.

- Åbn afspærringsventilen på tryksiden for at
komme op på driftspunktet.

- Forvis dig om, at den væskemængde der suges
ind, er mindre end eller svarer til den mængde,
der er angivet på typeskiltet.

7.Vedligeholdelse

FORSIGTIG! Spændingsforsyningen til
pumpen/pumperne skal afbrydes før hvert
 indgreb.
Foretag aldrig vedligeholdelsesarbejde på en
kørende pumpe.
Pumpen og motoren skal holdes rene.
På et frostfrit opstillingssted bør pumpen ikke
tømmes, heller ikke ved længere driftspauser.
Koblingslejet er levetidssmurt og behøver såle-
des ikke at blive smurt.

Motor: Motorlejerne er levetidssmurt og behøver
ikke at blive smurt.

Akseltætning : Akseltætningen kræver ingen
vedligeholdelse under driften. Den må aldrig løbe
tør.

Udskiftningsintervaller
Med hvilke mellemrum en akseltætning skal
udskiftes, afhænger af pumpens nedenstående
driftsbetingelser: 

- Pumpemediets temperatur og tryk.
- Starthyppighed: Konstant drift eller intermitte-

rende drift.
Hvor hyppigt pumpeanlæggets øvrige bestand-
dele skal udskiftes, er afhængigt af driftsforhold
som fx pumpens belastning og den omgivende
temperatur.
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8. Fejl, årsager og afhjælpning

Hvis driftsforstyrrelsen ikke kan afhjælpes,
bedes du kontakte en specialist eller nærmeste
Wilo-kundeservice eller afdeling.

Fejl Årsager Afhjælpning
Pumpen kører men pumper ikke Pumpen er tilstoppet af fremmedlege-

mer indvendigt
Skil pumpen ad og rens den

Sugeledningen er tilstoppet Rens sugeledningen
Luft i sugeledningen Kontrollér om hele tilledningen frem til

pumpen er tæt og tætn den
Pumpen har ikke suget vand ind eller er
kørt tør

Fyld pumpen
Kontrollér om fodventilen er tæt

Indsugningstrykket er for lavt, støj fra
kavitation

For højt indsugningstab eller for høj
sugehøjde (kontrollér pumpens og hele
anlæggets NPSH)

Den spænding der er tilsluttet til moto-
ren, er for lav

Kontrollér spændingen på motorklem-
merne og ledertværsnittet

Pumpen vibrerer Forskruningerne i gulvet er løse Kontrollér alle skrueforbindelser og stram
dem

Pumpen er blokeret af fremmedlegemer Skil pumpen ad og rens den
Pumpen kører usmidigt Forvis dig om, at pumpen kan drejes

uden unormal modstand
Fejl i den elektriske tilslutning Kontrollér pumpetilslutningen til

 motoren
Motoren er overophedet Utilstrækkelig spænding Kontrollér spændingen ved motorens til-

slutningsklemmer, den bør ligge mellem
± 10% (50 Hz) og - ± 6 % (60 Hz) af den
nominelle spænding

Pumpen er blokeret af fremmedlegemer Skil pumpen ad og rens den
Den omgivende temperatur er højere
end + 40°C

Motoren er konstrueret til drift ved en
omgivende temperatur på højst + 40°C

Forkert tilslutning/kobling i klemmekas-
sen

Udfør tilslutninger/koblinger i henhold til
motorskiltet og fig. 4

Pumpen leverer giver ikke tilstrækkeligt
tryk

Motorhastigheden er utilstrækkelig
(fremmedlegemer el. lign.)

Skil pumpen ad og fjern fremmedlege-
merne/afhjælp fejlen

Motoren er defekt Udskift motoren
Pumpen er dårligt påfyldt Åbn pumpens udluftning og udluft indtil

der ikke længere kommer luftbobler ud
Motoren drejer den forkerte vej  (trefase-
motor)

Vend omdrejningsretningen om ved at
bytte om på 2 faser på motorklemmerne

Udluftningsproppen er ikke skruet
 rigtigt i

Kontrollér den og skru den rigtigt fast

Der er ikke tilsluttet tilstrækkelig
spænding på motoren

Kontroller spændingen på motorens til-
slutningsklemmer, ledertværsnittet og
koblingen

Sikkerhedsafbryderen udløses Termo-sikkerhedsafbryderen er indstil-
let forkert (for lavt)

Mål strømstyrken med et amperemeter
og sammenlign den med den strømstyr-
ke, der er angivet på motorskiltet

Spændingen er for lav Kontrollér faserne og udskift evt. kablet
En fase er afbrudt Kontrollér faserne og udskift evt. kablet
Termo-sikkerhedsafbryderen er defekt Udskift den
En sikring er brændt over Udskift den

Uregelmæssigt flow Sugehøjden (Ha) overholdes ikke Kontrollér de monteringsbetingelser og -
anbefalinger, der angives i denne drifts-
og monteringsinstruktion

Sugeledningen har en mindre diameter
end pumpen

Sugeledningen skal have samme diame-
ter som pumpens indsugningsåbning

Indsugningsfilteret og sugeledningen er
delvist tilstoppet

Skil dem ad og rens dem
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9. Reservedele

Bestilling af reservedele sker gennem den lokale
håndværker og/eller Wilo-kundeservice.
For at undgå supplerende forespørgsler og fejl-
bestillinger skal alle typeskiltets data oplyses ved
hver bestilling.

Der tages forbehold for tekniske ændringer!





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
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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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