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1. Üldist

Paigaldus- ja käsitsemisjuhend kuulub pumba
tarnekomplekti.Juhendit tuleb alati hoida sead-
me läheduses kättesaadavana. Käesoleva juhendi
täpne järgimine on seadme sihipärase kasutamise
ja õige käsitsemise eelduseks.
Paigaldus- ja käsitsemisjuhend vastab seadme
teostusele ning juhendi trükkimise hetkel kehti-
vatele ohutustehnilistele normidele.

1.1 Kasutusotstarve
Pump on ette nähtud puhaste vedelike teisalda-
miseks kodumajapidamises, põllumajanduses,
tööstuses jne... (Põhilised kasutusalad: veevaru-
stussüsteemid, veejaotussüsteemid – veetornide
varustamine – vihmutussüsteemid, kastmine –
survepesu – kondensaatide pumpamine – õhu
niisutamine – tööstussüsteemid ja koos erineva-
te moodulsüsteemidega).

- Tulekustutussüsteemid – keskküttesüsteemide
veevarustus (nõutav möödavoolukomplekt ).

1.2 Elektritoite ja jõudluse andmed 
• Maksimaalne töörõhk (vastavalt mudelile):

• Pumbatava vedeliku temperatuurivahemik:
(EPDM-tihendiga mudel) -15° kuni +90 °C

• Ümbritseva keskkonna maksimaalne temperatu-
ur: + 40°C

• Min. rõhk imipoolel: vastavalt pumba kavitat-
sioonivarule

Müratase: see sõltub pumba suurusest, pöörle-
missagedusest, tööpunktist ja mootori tüübist.
Mõnel juhul võib see ulatuda kuni 70 dB(A) 50 Hz
juures ja 75 dB(A) 60 Hz juures.

2.Ohutus

Selles kasutusjuhendis on esitatud peamised
juhised, mida paigaldamisel ja kasutamisel tuleb
järgida. Seetõttu peavad seadme paigaldaja ja
vastutav kasutaja nii süsteemi kuuluvate sead-
mete kui käesoleva kasutusjuhendi enne pumba
paigaldamist ja kasutuselevõtmist tingimata läbi
lugema.
Järgida tuleb mitte ainult käesolevas ohutuse
peatükis esitatud üldisi ohutusnõudeid, vaid ka
järgnevates peatükkides esinevaid spetsiaalseid
ohutusjuhiseid.

2.1 Juhiste tähistused kasutusjuhendis

Sümbolid:

Üldine hoiatus

Elektrioht

Nõuanne

Märgusõnad:

OHT! Eriti ohtlik olukord.
Eiramine võib põhjustada surma või kõige
raskemaid vigastusi.

HOIATUS! Kasutaja võib (raskelt) viga saada.
'Hoiatus' tähendab seda, et juhise eiramine
võib põhjustada (raskeid) inimvigastusi.

ETTEVAATUST! Pumba/seadme vigastamise
oht. 'Ettevaatust' tähendab seda, et juhise
eiramine võib põhjustada toote kahjustamist.

NÕUANNE: Kasulik nõuanne pumba käsitsemi-
seks. Juhib tähelepanu võimalikele raskustele.

2.2 Personali kvalifikatsioon
Seadet võib paigaldada, hooldada ja remontida
personal, kellel on nendele töödele vastav kvali-
fikatsioon. 

2.3 Riskid ohutusmeetmete eiramise korral
Ohutusnõuete eiramine võib ohtu seada inime-
sed ja pumba/seadme. Ohutusnõuete mittetäit-
mise tagajärjeks võib olla igasuguste kahjutasu-
nõuete õigusest ilmajäämine.
Ohutusnõuete eiramine võib kaasa tuua näiteks
järgmised ohud:

• rikked pumba/seadme olulistes funktsioonides
• ettenähtud hooldus- ja remondimeetmete eba-

õnnestumine
• elektriliste, mehaaniliste ja bakterioloogiliste

mõjutuste tagajärjel tulenevad ohud inimestele
• materiaalne kahju.

2.4 Ohutusabinõud kasutajale
Järgida tuleb kehtivaid ohutuseeskirju. Vältida
tuleb elektrilöögi saamise ohtu. Järgida tuleb
ettevõttesiseseid ja üldisi eeskirju [näiteks
IEC, VDE jne] ning kohalike energiavarustusette-
võtete juhiseid.

2.5 Ohutusnõuded järelevalve- ja paigaldustöödel
Seadme kasutaja peab tagama, et kõiki järeleval-
ve- ja paigaldustöid teostavad volitatud ja kvali-
fitseeritud spetsialistid, kes on käesoleva kasu-
tusjuhendiga põhjalikult tutvunud.
Töid pumba/seadme juures tohib teha vaid seisa-
tud pumba korral.

2.6 Omavoliline ümberehitamine ja varuosade val-
mistamine
Pumba/seadme ümberehitamine on lubatud vaid
tootja nõusolekul. Originaalvaruosade ja tootja
poolt lubatud varuosade ja tarvikute kasutamine
tagab ohutuse. Tootja ei vastuta muude varuo-
sade kasutamisest tekkivate tagajärgede eest.

102 - 105 Võllitihend 10 bar
302 - 304 Pumba korpus 16 bar
502 - 504 max.
802 - 804 Rõhk imipoolel: 6 bar
106 - 112 Võllitihend 16 bar
305 - 312 Pumba korpus 16 bar
505 - 512 max.
805 - 807 Rõhk imipoolel: 10 bar
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2.7 Lubamatu kasutamine
Tarnitud pumba/seadme tööohutus on tagatud
vaid pumba sihipärase kasutamise korral vasta-
valt kasutusjuhendi peatükile 4. Kataloogis/and-
melehel esitatud piirväärtustest tuleb tingimata
kinni pidada.

3.Transportimine ja ladustamine

Pumba/seadme kättesaamisel tuleb kohe kon-
trollida, et sellel ei ole transpordikahjustusi.
Transpordikahjustuste leidmise korral tuleb
transpordiettevõtte suhtes ettenähtud aja jook-
sul algatada vastav menetlus.
Juhul kui tarnitud pumpa/seadet kohe ei paigal-
data, tuleb seda hoida kuivas ja kahjulike välis-
mõjude eest (nagu niiskus, külm jne) kaitstud
kohas.

OHT! Suur vigastuste oht! 
Pump võib ümber minna. Pumba raskuskese
paikneb suhteliselt kõrgel ja toetuspind on väike.
Seepärast tuleb inimeste ohustamise vältimiseks
rakendada vajalikke ettevaatusmeetmeid, et
kindlustada pump ümberminemise vastu.

ETTEVAATUST! Pumba kahjustamise oht!
Kahjustamisoht asjatundmatu käsitsemise tõttu
transportimisel ja ladustamisel. Pumpa tuleb
käsitseda, tõsta ja transportida ettevaatlikult, et
seda enne paigaldamist ei kahjustataks.

4. Toote ja tarvikute kirjeldus 

4.1 Seadme osad (joonised 1, 2, 5):
1 - põhjaklapp
2 - imipoole sulgeseadis
3 - survepoole sulgeseadis
4 - tagasilöögiklapp
5 - täite-/õhueemalduskork
6 - tühjenduskork
7 - torukinnitus või torukinnitusklambrid
8 - imipoole filter
9 - paisupaak

10 - üldine joogiveevõrk
11 - mootorikaitselüliti
12 - betoonalus
13 - kraan
HA - maksimaalne imikõrgus
HC - minimaalne pealevoolukõrgus

4.2 Pump
See on vertikaalne, mitmeastmeline (astmed 2
kuni 12), mitteautomaatse eeltäitmisega, norm-
aalimemisega, in-line tsentrifugaalpump.
Võlli läbiviik on tihendatud standardse võllitihen-
diga.
Ovaalsed külgekeevitatud äärikud korpusel PN
16: tarnekomplekti kuuluvad ovaalsed valumal-
mist vastasäärikud ning tihendid ja kruvid.

4.3 Mootor
Kuiva rootoriga mootor - 2-pooluseline.
Mootori kaitseaste: IP 54
Elektriohutusklass: F
1-faasiline mootor: sisseehitatud termokaitse -
automaatse taaslähtestusega - kondensaator
klemmikarpi sisseehitatud.

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

Mootori maksimaalne käivituste arv tunnis

4.4 Valikvarustus
Tagavarakomplekt - sulgeventiil –
hüdrofoor/paisupaak või tsingitud paak – paak
kaitseks hüdrauliliste löökide eest - juhtseade –
ovaalne roostevabast terasest vastasäärik PN16,
keermega - mootorikaitselüliti - tagasivoolu
tõkestav seadis – tagasilöögiklapp – põhjaklapp
– vibratsioonikaitselõdvik - komplekt kuivalt
töötamise eest kaitsmiseks – väliskeermega
keermesliitmik (roostevabast terasest)…

5.Ühendamine

2 standardset paigaldusvõimalust:
• Joonis 1: Pump imikäituses
• Joonis 2: Pump pealevoolukäituses paisupaagi (9)

või üldise joogiveevõrgu (10) kaudu, kuivalt töö-
tamise kaitsega.

5.1 Paigaldamine
Pump paigaldatakse kuiva, hästi ligipääsetavasse
kohta pealevoolukoha juures, kus ei ole külmum-
isohtu.
Betoonalusele paigaldamine (vähemalt 10 cm
kõrgusele) (12) ankurdusega aluse külge (vt pai-
galdusskeemi joonisel 3).
Aluse ja põhja vahele tuleb panna vibratsiooni- ja
mürasummuti (korgist või tugevdatud kummist).
Enne aluse ankurduse lõplikku kinnitamist tuleb
veenduda, et pump oleks täpselt vertikaalses
asendis. Vajadusel panna kiilud.

Arvestada tuleb sellega, et nii paigalduskoha kõr-
gus ja pumbatava vedeliku temperatuur võivad
mõjutada pumba imivõimet.

Mootori võimsus (kW)     0,37      0,55      0,75     1,1       1,5      1,85     2,2      2,5
Otse                          100     90      75     60     50     45    40    40

SAGEDUS 50 Hz 60 Hz
Pöörlemissagedus p/min 2900 3500
Mähis* 3 ~ ≤ 4 230/400 V 220/380 V kuni 254/440 V

Kõrgus Kõrguse kadu Temperatuur Kõrguse kadu
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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ETTEVAATUST! Pumba kahjustamise oht!
Kui pumbatava vedeliku temperatuur on üle
80 °C, siis on pump ette nähtud pealevoolurežii-
miks (algrõhu funktsioon).

5.2 Veevõrguga ühendamine
Pumba külge saab toru keerata ovaalsete vasta-
säärikutega.
Toru läbimõõt ei tohi mingil juhul olla väiksem
kui vastasäärikul.
Imipoole toru peab olema võimalikult lühike ning
imipoole torustikus tuleb vältida armatuure, mis
vähendavad imivõimet (torupõlved, ventiilid, toru
läbimõõtu vähendavad armatuurid...).

ETTEVAATUST! Torude ühenduskohad tuleb
sobivate materjalidega korralikult tihendada!
Imipoole torusse ei tohi sattuda õhku: imipoole
toru tuleb paigaldada pidevalt tõusvana
(min. 2%) (vt joonis 1).

- Kasutada tuleb kinnitustugesid või klambreid, et
torude raskus ei jääks pumba kanda.

- Nool pumba korpusel tähistab pumbatava vede-
liku voolamissuunda.

- Pumba kaitsmiseks äkiliste rõhumuutuste eest
tuleb survepoolele paigaldada tagasilöögiklapp.

Suure hapnikusisaldusega või kuuma vee pum-
pamiseks soovitame paigaldada möödavoolu-
komplekti (joonis 1, BP).

5.3 Ühendamine elektritoitega
Elektriühenduse peab tegema kohaliku energia-
varustusettevõtte tegevusloaga elektrimontöör
kooskõlas kohalike kehtivate normdokumentide-
ga (nt VDE eeskirjad).

- Mootori elektriandmed (sagedus, pinge, nimi-
vool) on kirjas andmesildil.

- Toitevõrgu voolutüüp ja pinge peavad vastama
andmesildil esitatud näitajatele.

- Mootori varustamine elektrilise mootorikaitsega
on kohustuslik. See tagatakse mootorikaitselüliti
abil, mis on seadistatud andmesildil näidatud
voolutugevusele.

- Põhimõtteliselt on võrgu kaitsmiseks ette nähtud
kaitselüliti (kaitsmetega lahklüliti tüüp aM).

Elektritoitevõrk
- Kasutada tuleb juhet, mis vastab EDF standardi-

tele 
- Kolmefaasiline: 4-sooneline juhe (3 faasi +

maandus).
Vajaduse korral tuleb lõigata klemmikarbi kaane
sisse ava, paigaldada mansett-tihend ja ühenda-
da mootor vastavalt elektriskeemile läbi klemmi-
karbikaane (joonis 4).

ETTEVAATUST! Pumba kahjustamise oht!
Vale ühendamine elektritoitega võib põhjusta-
da mootori kahjustumist. 
PUMP/SEADE TULEB EESKIRJADEKOHASELT
MAANDADA.
Elektrikaabel ei tohi mitte kunagi torude või
pumba vastu puutuda. Peale selle peab see
olema täielikult niiskuse eest kaitstud.

Juhul kui pumba mootor töötab sagedusmuun-
duriga, tuleb täpselt järgida sagedusmuunduri
kasutus- ja paigaldusjuhiseid.
See ei tohi mootoriklemmidele anda kõrgemaid
pingetippusid kui 850 V ega suuremat pingemu-
utuste kiirust (dU/dt) 2500 V/µs, sest kui pinge-
signaal ületab nimetatud väärtusi, võib see põh-
justada mootori mähise kahjustusi.
Vastasel juhul tuleb sagedusmuunduri ja mootori
vahel kasutada LC-filtrit (induktiivkondensaator).
See peab mootoriga olema ühendatud võimali-
kult lühikese ja vajadusel varjestatud kaabli abil.

6. KASUTUSELEVÕTMINE

6.1 Ettevalmistav läbipesu
HOIATUS! Oht tervisele!
Osalt kontrollitakse meie pumpasid tehases
veega. Seepärast on võimalik, et pumba sisemus-
se on veel vett jäänud. Seetõttu soovitame hügi-
eeni tagamiseks pumba enne joogiveevõrku
ühendamist läbi pesta.

6.2 Täitmine ja õhu eemaldamine
ETTEVAATUST! Pumpa ei tohi mitte kunagi lasta
kuivalt töötada, isegi mitte lühikest aega.

Pump pealevoolukäituses (joonis 2)
- Sulgeda survepoole sulgeventiil (3). 
- Avada õhueemalduskork (5) ja imipoole sulge-

ventiil (2) ning täita pump tervenisti.
Õhueemalduskork sulgeda alles siis, kui vett hak-
kab välja tulema ja õhk on pumbast täielikult
eemaldatud.

OHT! Ettevaatust kuuma vee korral: õhueemal-
dusavast võib välja tulla kuuma vee juga.
Kasutusele tuleb võtta asjakohased meetmed
inimeste ja mootori kaitsmiseks.

Pump imikäituses
Pumba täitmiseks on kaks võimalust:
1. võimalus (joonis 5-1): 

- Sulgeda survepoole sulgeventiil (3), avada imi-
poole sulgeventiil (2).

- Võtta ära õhueemalduskork (5) 
- Keerata pumba korpuse alumist tühjenduskorki

(6) lahtipoole (umbes 4- 5 pöörde võrra).
- Täita pump ja imipoole toru õhueemaldusavasse

pandud lehtri abil täielikult.
- Kui vetti tuleb välja ja pumbas ei ole enam õhku,

siis on täitmine lõpetatud.
- Keerata õhueemalduskork ja alumine tühjendu-

skork jälle kinni.
2. võimalus (joonis 5-2): 
Täitmist saab lihtsustada, paigaldades pumba
imipoole torusse sulgemiseks kraani ja lehtriga
varustatud vertikaalse toru Ø 1/2".

Toru ülemine ots peab olema vähemalt 50 mm
õhueemaldusavast kõrgemal.

- Sulgeda survepoole sulgeventiil (3), avada imi-
poole sulgeventiil (2).

- Avada kraan ja õhueemalduskork.
- Keerata pumba korpuse alumist tühjenduskorki
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(6) lahtipoole (umbes 4- 5 pöörde võrra).
- Täita imipoole toru ja pump tervenisti, kuni

õhueemaldusavast (5) hakkab vett välja tulema.
- Sulgeda kraan (see võib jääda kohale), eemaldada

toru, sulgeda õhueemalduskork (5), keerata tüh-
jenduskork (6) jälle kinni.

Kaitsmine kuivalt töötamise eest
Pumba juhusliku kuivalt töötamise ärahoidmiseks
soovitame kasutada kuivalt töötamise kaitset
ujuklüliti või surunupplüliti kujul.

6.3 Mootori pöörlemissuuna kontrollimine
- Kontrollida lapikkruvikeeraja abil võllipilust pöö-

ramisega (tiivikupoolsest küljest), et pump liigub
kergelt.

3-faasiline mootor
- Lülitada mootor lühidalt kaitselülitile vajutades

sisse ja kontrollida, et mootor pöörleb pumba sil-
dil noolega näidatud suunas.

- Kui see nii ei ole, tuleb 3-faasilise mootori faasid
mootoriklemmidel või lülitis ümber vahetada.

1-faasiline mootor
Ühefaasilised ja ümberlülitatavad mootorid on
tehtud nii, et need töötavad õige pöörlemissuu-
naga.
See on tehases määratud ega sõltu elektritoiteü-
hendusest.

6.4 Töölerakendamine
OHT! Vastavalt pumbatava vedeliku tempera-
tuurile ja pumba töötsüklitele võib temperatu-
ur pumba või motoori pinnal ületada 68 °C.
Vajaduse korral tuleb paigaldada inimeste
kaitsmiseks vajalik varustus.

ETTEVAATUST! Kui vooluhulk on null (survepoole
sulgeventiil on kinni), siis ei tohi pump külma vee
korral (T < 40 °C) töötada kauem kui 10 minutit,
sooja vee korral (T > 60 °C) kauem kui 5 minutit.

Pumba ülemises osas kavitatsiooni vältimiseks
soovitame minimaalse vooluhulgana tagada
vähemalt 10 % pumba nimitootlikkusest.

- Survepoole sulgeventiil tuleb jätta suletuks.
- Käivitada pump.
- Avada õhueemalduskork, et õhk saaks välja tulla.

Kui 20 sekundi pärast ei tule avast ühtlast veeju-
ga, siis tuleb õhueemalduskork sulgeda ja pump
seisata. Oodata 20 sekundit, et õhk jõuaks kogu-
neda.

- Käivitada pump uuesti.
- Vajaduse korral (imikõrgusel > 5 m) tuleb neid

toiminguid korrata.
- Kui õhueemaldusavast väljub ühtlane veejuga (st

pump tekitab survet), tuleb aeglaselt avada sur-
vepoole sulgeventiil. Pump peab nüüd hakkama
imema.

- Kontrollida manomeetri abil rõhu stabiilsust, rõhu
kõikumise korral tuleb õhu eemaldamist korrata.

- Kui see ebaõnnestub, tuleb pump uuesti täita ja
neid toiminguid algusest peale korrata.

- Õhu eemaldamise lõpetamiseks tuleb sulgeda
survepoole sulgeventiil ja õhueemalduskork.

Lasta pumbal 20 sekundit seista. Seejärel käivita-
da pump uuesti ja avada õhueemalduskork. Kui
õhk tuleb välja, korrata neid toiminguid uuesti.

- Soovitud tööpunkti saavutamiseks tuleb avada
survepoole sulgeventiil.

- Kontrollida, et sissevõetud vedeliku kogus on
väiksem või sama suur kui andmesildil näidatud
kogus.

7. Hooldamine

ETTEVAATUST! Enne mis tahes tööde alustamist
tuleb pumbast/pumpadest elektritoide välja lüli-
tada.
Mitte kunagi ei tohi pumba hooldustöid teha siis,
kui pump töötab.
Pump ja mootor tuleb hoida puhtad.
Kohas, kus ei ole külmumisohtu, võib pump jääda
tühjendamata ka siis, kui seda pikemat aega ei
kasutata.
Ühenduse laager on määritud kogu kasutusajaks
ega vaja seega edaspidi määrimist.

Mootor: Mootori laagrid on määritud kogu kasu-
tusajaks ega vaja seega edaspidi määrimist.

Võllitihend : Võllitihendit ei ole kasutamise käi-
gus vaja hooldada. See ei tohi mitte kunagi kui-
vaks jääda.

Vahetusvälbad
Kui pika aja pärast tuleb võllitihend vahetada,
sõltub järgmistest pumba töötamistingimustest: 

- Pumbatava vedeliku temperatuur ja rõhk.
- Käivitamise sagedus: pidevkäitus või tsükliline

töötamine.
Kui sageli tuleb pumbasüsteemis vahetada muid
detaile, sõltub töötamistingimustest nagu
pumba koormus ja ümbritseva keskkonna tem-
peratuur.
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8. Tõrked, nende põhjused ja kõrvalda-
mine

Kui tõrget ei ole võimalik kõrvaldada, siis tuleb
pöörduda spetsialiseerunud töökoja või Wilo
lähima klienditeeninduse või esinduse poole.

Tõrked Põhjused Kõrvaldamine
Pump töötab, kuid ei pumpa Pump on võõrkehade tõttu seestpoolt

ummistunud
Võtta pump lahti ja puhastada

Imipoole toru on ummistunud Puhastada imipoole toru
Imipoole torus on õhk Kontrollida, kus pealevoolutorus kuni

pumbani esineb lekkeid, ja tihendada 
Pump ei imenud või töötas kuivalt Pump täita

Kontrollida, et põhjaklapi juures ei esine
lekkeid

Imipoolel on rõhk liiga väike, kavitat-
sioonimüra

Kaod on imipoolel liiga suured või imi-
kõrgus liiga suur (kontrollida pumba ja
kogu süsteemi kavitatsioonivaru)

Mootorisse toitepinge on liiga madal Kontrollida pinget mootori klemmidel ja
juhtme ristlõikepindala

Pump vibreerib Põhjakruvid on lahti Kontrollida ja keerata kinni kõik keerme-
sühendused

Võõrkehad on pumba blokeerinud Võtta pump lahti ja puhastada
Pump töötab raskelt Kontrollida, kas pumpa saab ilma erilise

takistuseta pöörata
Elektriühendus on vale Kontrollida pumba ühendust mootoriga

Mootor kuumeneb üle Ebapiisav pinge Kontrollida pinget mootori ühendus-
klemmidel, see peaks olema ± 10%
(50 Hz) või - ± 6 % (60 Hz) nimipingest

Võõrkehad on pumba blokeerinud Võtta pump lahti ja puhastada
Ümbritseva keskkonna temperatuur on
kõrgem kui + 40 °C

Mootor on mõeldud töötamiseks mak-
simaalselt + 40 °C ümbritseva keskkonna
temperatuuril

Vale ühendus/lülitus klemmikarbis Teha ühendused/lülitused vastavalt
mootoril olevale sildile ja joonisele 4

Pump ei tekita vajalikku survet Mootori pöörlemissagedus on ebapiisav
(võõrkehad...)

Võtta pump lahti ja kõrvaldada võõrke-
had/tõrge

Mootor on rikkis Vahetada mootor välja
Pumba kehv täitumus Avada pumba õhueemalduskork ja lasta

õhul väljuda, kuni õhumulle enam välja ei
tule

Mootori pöörlemissuund on vale 
(3-faasiline mootor)

Muuta pöörlemissuunda, vahetades
mootori klemmidel omavahel 2 faasi

Õhueemalduskork ei ole õigesti kinni
keeratud

Kontrollida ja keerata korralikult kinni

Mootori toitepinge ei ole piisav Kontrollida pinget mootori ühendus-
klemmidel, juhtme ristlõikepindala ja lüli-
tust

Kaitselüliti rakendub Termokaitselüliti on valesti seadistatud
(liiga madalale)

Mõõta voolutugevust ampermeetriga ja
võrrelda mootori sildil näidatud voolutu-
gevusega

Pinge on liiga madal Kontrollida faase ja vajadusel vahetada
juhe välja

Ühes faasis on katkestus Kontrollida faase ja vajadusel vahetada
juhe välja

Termokaitselüliti on rikkis Vahetada välja
Sulavkaitse põleb läbi Vahetada välja

Voolutugevus on ebaühtlane Ei ole järgitud imikõrgust (Ha) Kontrollida käesolevas kasutusjuhendis
esitatud paigaldustingimusi ja -soovitusi

Imitoru läbimõõt on väiksem kui pumbal Imitoru peab olema sama suure läbimõõ-
duga kui pumba imiava

Imipoole filter ja toru on osaliselt ummi-
stunud

Võtta lahti ja puhastada



106 WILO SE 05/2013

Eesti

9. Varuosad

Varuosi saab tellida kohaliku töökoja ja/või Wilo
klienditeeninduse kaudu.
Et täiendavaid küsimusi ja ekslikke tellimusi väl-
tida, tuleb iga tellimuse korral esitada kõik and-
mesildi andmed.

Tootja jätab endale õiguse tehniliste muudatu-
ste tegemiseks!





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 +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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